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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Cuvîntul de deschidere

al academicianului

la Conferința pe țară a scriitorilor iobiți colegi,

Se cere ca un participant la o 
asumare dop deschidă. Mi s-a 
Beat aaearea colegială să ml se 
arrive mie beneficiul acestui verb

Dragi tovarăși «i prieteni.

Opese rrujtfci crtn soce ~itt—Am deosebita plăcere și bucurie de a s_i 
afla în mijlocul reprezentanților de 
ai literaturii noastre și de a aduce Cai e- 
rinței pe țară a scriitorilor un salut că_«3>- 
JOs din partea Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn. a Cottsihzlx. ăe 
Stat și â Consiliului de Miniștri al Repar*. 
Populare Romine (Aplauze

Dezbaterile acestei Conferințe s-aa carac
terizai prin spirit principial, coaba v i-t. 
ținută înaltă, tratînd multilateral ;r.’- t- 
mele creației literare și ale aetirrJița Caua- 
nii Scriitorilor. Ele ilustrează dez
voltare a literaturii noastre ii cn 5 u ea*« 
despart Conferința actuală de C>
gres al scriitorilor.

In această perioadă, peuca. >jexa. dra
maturgia s-au îmbogății eu agese wfaea^ 
se. Insp rată d a actaa_ta%. e_t *-
vintată a popjruluu •n.i'x» imu • a
cițtixat Jocul_ fc. Sau

li s-au alăturat na-'SJre tajesnr 
formate ia auri oria^Bn mMhm.

însuflețiți de ebemaum CaaocuaAm aA 
II 1-lea al Parodrix- MsBoasc-c de

rwirfrrigae ai seadnas&e. *- ux »nrrr. 
eă -er «tzbck. ai biwu ăs mcuă a rut»

țtto&wen * »nao».

a făuri opere In mvuăui ianlmlm ex^ptupr 
art-stice șt tdeotar.re ale partxrxiz_ ». »- 
porului, ou menii de kiese |b-*-x Armam »-

cu cinste așarptârJor șt. rrrfrinr a ><■»»-
lor de czumri pe cure-i are «scăx.

Exemplu de iaahă -n-»-**—■» de oraeasae 
pentru chemarea kr 3t retr. de cmp- 
ință pamoocă. le esae n?z-« ni mini iar de 

teraturii routine dasce șt ooeienpeiM — 
Mihail Sadoveanu șt Tnduc Argoez. (Ar 
plauzej.

Trăim epoca cea mai bogată in înfăptuiri 
din istoria țării noastre. In toate domenale 
.vieții sociale au loc profunde transformări 
revoluționare. Clasa mănătoare, țărănimea, 
intelectual.tatea își consacră în întregime 
energia și capacitatea lor de creație gran
dioasei opere de desăvirșire a construcției 
socialiste și de creare a condițiilor în ve

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la tribuna 
Conferinței pe țară a scriitorilor

— ine. Continaînd tradițiile marilor inamtași, 
valorificând critic moștenirea Literară, «cri- 
rtoni sînt chemați să creeze opere care vor 
da o nouă strălucire comorii-ar Hmhti oj*s-

^rvbabi că din cauză de vlrstă. 
• e an eufemism mai agrea-

s oarecum al cuvintului bătrînefe, 
pe care dicponarul ar trebui să-l eli- 
•«e diu el definitiv. Nu mă refer 
ta drcftoearel Academiei.

E gre« ii scapi de pacostea bă- 
dar dacă părul albește și 

abbcbarle aparate, ar fi de dorit să 
«ape teafăr cel pufin condeiul, 

tuserete stă bătrlneților bine... 
bar lamuț* ca el insuși, timpul 

gb U Bea o răsplata duratei. De 
la CatetraM precedentă pină la Con
teni, se azt s-a ivit o nouă gene- 
■•e BaM de scriBori. Ea nu face 
de rapăne kacaăai. Are aproape tot 
cu- eiăa iui — șl mpbație, și har. 
S potna. I M arează să suie cît

O

li

Nițică bătrînefe stă (I tinereților 
bine.

Prea-plinul orgoliului de sine fl 
spiritul ridicule! trufii nu-l vine bine 
niciunel vîrste: dedesubtul aluatului 
revărsat mocnește tristul neant... Scă
derile umflafilor în pene trebuiesc 
lăsate pe seama acelor sarbezi mij
locași, nici prea tineri, nici prea bă- 
trîni, predispușl să le cultive Sterp.

Să ne păzim de hibriditatea cor
cită dintre prea multă suficienfă șl 
prea puțină putință — încrezută, 
scandalizată și gălăgioasă cu tărăboi, 
în perpetuu clocot după fot soiul de 
drepturi, afară de dreptul la datorie, 
la cuviință, la modestie și la măsură.

Or se știe că rezultatul unei cul
turi trebuie să fie tocmai simful echi
librului și al măsurii.

Iubiți colegi, să nu dăm uitării 
mai ales că, în statul socialist, înte
meiat de o aprigă și dureroasă, în
delungată luptă, cu suferinfe și singe, 
generozitatea gingașe a fraților noș
tri, muncitorii muncilor grele, cu ța
rina, cu focul, cu flerul, cu ciocanul 
— din adîncimile pămîntului, din 
uzine și ateliere, au gătit o grădină 
deasupra țării, pentru scriitori șl pen
tru toți aleșii meșteșugurilor de intuiție 
și subtilitate, de la care ei nu ce» 
deci» afît: să lucreze și ele frumos, 
ezpresiv, și cu emofie, pentru mîngîie- 
rea ostenelilor și sufletului lor.

Trebuie, iubifi colegi, să merităm 
cit mai adevărat această luare a 

minte și această mare bunăvoință.
lubifi colegi, declar Conferința des

chisă și „La mulți ani I”,

Componența organelor de conducere 
ale Uniunii Scriitorilor din R, P, Romînă

derea trecerii treptate la comunism.
In această etapă istorica de dezvoltare a 

societății noastre, literaturii îi revine mi
siunea de mare răspundere de a contribui 
prin toată forța ei de înrîurire la formarea 
și dezvoltarea conștiinței socialiste, la fău
rirea omului nou, a moralei socialiste, a 
atitudinii noi față de muncă și societate, la 
înlăturarea din conștiința oamenilor a in
fluențelor ideologiei și educației burgheze. 
Creația literară are menirea de a reflecta 
puternicul avînt al construcției economiei 
si culturii socialiste, schimbările în modul 
de viață al poporului, de a zugrăvi chipul 
luminos al muncitorului, al țăranului colec
tiv:»-.. al intelectualului, de a cultiva în ini
mile oamenilor mîndria patriotică, îndem- 
nindu-i la noi fapte eroice pentru triumful 
celor mai înaintate idei ale timpului nostru, 
ideile comunismului.

Realitatea noastră este un izvor viu de
inspirație pentru făurirea de opere literare 
la un inalt nivel artistic. Scriitorii noștri 
cei mai buni își datorează succesele stră- 
duinței de a cunoaște mai bine realitatea, 
de a pătrunde mai adînc în viața interioară

opera lui cititorul, făurar al noii orînduiri, 
să recunoască propria sa viață, gîndurile 
și năzuințele sale.

Principiile realismului socialist sînt 
călăuza sigură a scriitorilor noștri în acti
vitatea lor creatoare. Ele deschid scriitoru
lui o perspectivă istorică justă, îl feresc de 
prezentarea deformată, unilaterală, plată, 
a fenomenelor vieții, îi dau putința de a în
fățișa cu pasiune realitatea în procesul 
complex al dezvoltării ei, al luptei dintre 
vechi și nou, al afirmării a ceea ce este nou 
și înaintat.

Literaturii îi revine un rol de seamă în 
formarea și educarea tineretului. Tînăra 
noastră generație are nevoie de opere care 
întruchipează idealurile pline de măreție 
ale epocii noastre, evocînd tradițiile glorioa
se de luptă ale poporului, ale clasei munci
toare, cultivînd dragostea de patrie, de 
muncă, năzuința tineretului spre mari în
făptuiri.

Literatura epocii noastre trebuie să în
semne și ca măiestrie un mare pas înainte 
în dezvoltarea și îmbogățirea literaturii tq-

Rodnica desfășurare a activității Irierare 
depinde într-o însemnata măsură de munca 
Uniunii Scriitorilor, avînd în centrul pre
ocupărilor ei dezbaterea problemelor funda
mentale ale creației literare, continua con
solidare a coeziunii tuturor forțelor litera
turii pe temelia ideologiei marxist-leniniste, 
creșterea cu dragoste și atenție a tineretului 
scriitoricesc.

în operele scriitorilor din țara noastră se 
reflectă nobilele idei ale luptei pentru salv
gardarea omenirii de calamitățile unui nou 
război mondial, pentru consolidarea păcii 
și colaborării dintre toate popoarele, pentru 
progres social, caracteristice întregii politici 
a partidului, a statului nostru (Aplauze). în 
spiritul acestor idei Uniunea Scriitorilor este 
chemată să dezvolte și în viitor legăturile 
de prietenie cu scriitorii din țările socialiste, 
cu scriitorii progresiști din toate țările.

Partidul Muncitoresc Romîn dă o înaltă 
prețuire muncii creatoare și activității ob
ștești a scriitorilor patriei noastre, conside- 
rîndu-i drept ajutoare ale sale de nădejde 
în opera măreață pe care o durează poporul 
nostru (Vii aplauze). Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn vă dorește, 
dragi tovarăși, noi și însemnate succese în 
realizarea unor opere de valoare care să 
îmbogățească patrimoniul literaturii noas
tre și să contribuie activ la triumful socia
lismului (Aplauze puternice, îndelung ret-' 

-petate), ,

Cc'-*eri—z pe *on5 o scriitori
lor c o>es Coostotot oe condu
cere ai Uaiebm Ser torpor for
mer dan tovo'is i 
Tudor Argbazi 
Aurei Baranga 
Eugen Barbe
Ion Bănuță 
Mihai Beniuc
Geo Bogza 
Demostene Botez
Ion Brad
Anton Breitenhofer 
Marcel Breslașu 
Teofil Bușecan 
Eusebiu Camilar 
George Călinescu 
Oskar Walter Cisek 
Ov. S. Crohmălniceanu 
Mihai Davidoglu 
Lucia Demetrius 
Dan Deșliu 
Eugen Frunză 
V. Em. Galan
Paul Georgescu 
Ștefan Gheorghiu 
Alecu Ivan Ghilia
Dumitru Ignea 
Alexandru Jebeleanu
Eugen Jebeleanu 
Kovăcs Gyorgy 
Letay Lajos 
Horia Lovinescu 
Aurel Mihale
Dumitru Mircea
Francisc Munteanu 
Nagy Istvân 
Șerban Nedelcu 
Vasile Nicorovici 
Mihai Novicov

Alexandru Oprea 
Ion Pas
D. Panaitescu-Perpessicius 
Pop Simion 
Titus Popovici 
Marin Preda 
Aurel Rău 
Zaharia Stancu 
Niculae Stoian 
Sută Andrâs 
Szemler Ferenc 
Tiberiu Utan 
Tudor Vianu

Tn prima sa ședință plenară, 
corn.terii de conducere a ales 
Bi’xxjl Uniunii Scriitorilor, alcă
tuit din tovarășii: 
Mihai Beniuc - președinte 
Demostene Botez — vicepre

ședinte
V. Em. Galan - vicepreședinte 
Eugen Barbu
Ion Brad 
Marcel Breslașu 
Lucia Demetrius 
Alecu Ivan Ghilia 
Aurel Mihale 
Ion Pas 
Pop Simion 
Titus Popovici 
Szemler Ferenc

Biroul Uniunii Scriitorilor qț 
desemnat ca secretari pe tova< rășii: *
Ion Brad
Pop Simion 
Szemler Ferenc

UB

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej de vorbă cu acad. Tudor Arghezi la Conferința pe țară a iGriitorilor

Citiți

Darea de seamă 
a‘Comitetului 
de conducere 
al Uniunii 
Scriitorilor 
la Conferința 
pe țară 
a scriitorilor 
prezentată 
de tovarășul 
Mihai Beniuc

Lucrările Conferinței pe țară a scriitorilor. Aspect din gală



GAZETA LITERARA

Darea de seamă a Comitetului de conducere al Uniunii

Tovarăși,

Ne-am întrunit In această conferință 
pe țară într-un moment in care vred
nicul și talentatul nostru popor cunoaște 
un avînt fără precedent al forțelor sale 
creatoare în toate domeniile de acti
vitate. Prin munca însuflețită a eroicei 
noastre clase muncitoare, a maselor 
țărănești, a intelectualității se 'cris
talizează cu succes în viață istoricele 
hotărîri ale Congresului al Ili-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn. se în
făptuiește țelul măreț al desăvirșirii 
construcției socialiste. Prevederile pia
nului de șase ani se încheagă in fapte, 
prin munca însuflețită a tuturor oame
nilor muncii din țara noastră.

Ideile despicătoare de drum și zil
nic încununate de biruințe ale parti
dul ui despre progresul industrial a 
patriei, s-au materializat în numeroa
sele uzine, fabrici, centrale electrice, 
care au Schimbat fundamental înfăți
șarea economică a patriei. Planul de 
electrificare a țării, schițat de partid 
cu 11 ani în urmă, s-a întruchipat 
îti zeci de hidro și termocentrale, in 
linii de înaltă tensiune, care brăzdează 
și țes cu domolite fulgere văzduhul, 
răspîndind lumină în casele și inimile 
oamenilor.

Alături de mari și cunoscute cetăți 
industriale, reutilate și reînnoite, ca Hu
nedoara, Reșița și altele, au apărut 
centre industriale noi, cum sînt acelea 
din „triunghiul minunilor chimice". 
Onești, Roznov, Săvinești. Dar cite cen
tre industriale asemănătoare nu se ri
dică mereu, din Maramureș p:~ă :n 
Delta Dunării, pentru a valorifica sroe 
binele obstesc bogățiile naturale ale 
țării 1

Despre forța crescîndă a economiei 
noastre socialiste vorbește nu r.' 
faptul că realizăm acum doar in citcvz 
•ăptămîni întreaga producție ir : <’.r - _ 
a Romîniei din anul 1938, dar și înalta 
apreciere de care se bucura mu'.'.e cin 
produsele noastre, departe i este r.c’cre. 
în țările Asiei, Africii și Americii La
tine. Pe toate aceste produse, care fac 
cinste industriei noastre și celor care 
le-au produs, oamenii citesc r.u numai 
„fâbrlcât în R.P.R." ci și „fabricat in 
socialism".

Oțelarif, constructorii de ma- '. -'- 
nerii, petroliștii, întreaga noastră 
muncitoare, dînd un mobilizator exem
plu de abnegație și eroism, iș înde
plinește eu cinste rolul de clasă 
ducătoare a tuturor ce r ce mun
cesc, pe drumul făuririi vieții tafcrf- 
șugate și fericite pe care o aduce 
sine socialismul, ciștigindu-ș: asflcl 
stima și recunoștința întregului popor.

Urmînd cu încredere ca ei îră’atf 
de partid, harnica noastră tf.-ănrr». 
cu sprijinul și sub conducerea clase, 
muncitoare, s-a ridicat la o nouă via
ță, care-i asigură bu.'.jstare-, . . 
și bucuria de-a trăi, lzvon.. veți e. 
noi, fericite, este agricultura soriafo- 
tă. După cum s-a - apreciat ia recenta 
Consfătuire pe țară a r
iectiviști, se poate prevedea că z~:~ 
cesul de colectivizare va fi notam: in 
întreaga țară. încă înainte de

Realizările din Industrie zgr -'- 
tură, din domeniul științei ș» al ad- 
turii, sînt puse ia noi in slujba «radre 
a ridicării nivelului său ii teii Ma
terial și spiritual.

Cu deosebite înfăptuiri se nraireste 
poporul nostru și in domeniul iarăți- 
mintului, științei și ettHarfi. latetee- 
tualitatea din țara noastră, strins le
gată de năzuințele întregului popcc. 
participă cu elan la transfonnme 
revoluționare in curs de desfășurare 
în țara noastră. Niciodată m 
s-a învățat în Romînia atita carte cit e 
învață astăzi. Munca entuziaste per.tr_ 
construirea noii societăți, intensa riru 
politică, ideologică, larga reroute c..- 
turală ce se desfășoară in țara ncesu-i 
au dus la formarea unui om r.:„ — cea 
mai importantă dintre toate valorile 
create de socialism. Oamenii de az: a 
patriei noastre devin tot mai mult pur
tătorii unei morale superioare, socia
liste, ai unei atitudini noi față de mun
că și societate, își identifică interese.? 
proprii cu interesele generale, 5ș: ara** 
prin fapte încrederea nețărmurită in 
viitor. Ei sînt aceia care alcătuiesc 
floarea țării, forța și viitorul ei.

Realizările poporului nostru se da- 
toresc faptului că el are în fruntea sa 
un conducător încercat — Partid-.- 
Muncitoresc Romîn. Politica înțeleaptă 
a partidului, de industrializare aocia- 
listă, de transformare socialistă a agri
culturii, asigură continua dezvoltare a 
forțelor de producție ale țării, a barei 
tehnico-materiale a socialismului — 
determinantă pentru victoria relațiilor 
socialiste în întreaga economie — și 
constituie chezășia ridicării neconter. ite 
a nivelului de trai al celor ce muncesc, 
temelia înfloririi științei și culturii.

Anul 1961 a fost marcat de un eve
niment de însemnătate istorică mon
dială — Congresul al XXll-lea al 
P.C.U.S. — care a adoptat noul său 
Program, indicînd drumul spre făurirea 
celui mai înalt stadiu de dezvoltare a 
societății omenești, comunismul. Mun
cind și luptind pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste, poporul romîn vede 
în Programul P.C.U.S. imaginea pro
priului său viitor luminos.

Succesele strălucite ale poporului so
vietic în dezvoltarea economiei, știin
ței și culturii, succesele întregului la
găr socialist, demonstrează cu o mare 
forță de convingere superioritatea noii 
orînduiri, îi însuflețesc pe oamenii muti
cii din țările capitaliste în lupta lor 
pentru democrație și progres social, 
insuflă un mare avînt popoarelor ce se 
ridică împotriva colonialismului osindit 
de istorie prăbușirii.

Năzuința cea mai fierbinte a popoa
relor este asigurarea unei păci trainice 
în lume. Sistemul mondial socialist, 
cu un potențial politic, economic și 
militar în stare să facă față oricăror 
încercări aventuriste, poate oricind ră
cori capetele prea înfierbîntate ale po
liticienilor și militariștilor imperialiști. 
In fruntea luptei pentru progres social, 
pentru apărarea păcii în lume, se situ
ează mișcarea comunistă mondială, cu 
toate puterile ei hotărîtoare în deter
minarea cursului istoriei contemporane, 
împotriva imperialismului colonialist, a 
politicii sale agresive, își ridică gla
sul milioane de oameni din Europa, 
Asia, Africa și America Latină, în
treaga forță a celei mai bune părți 
din omenire.

Ne mîndrim că iu aceste vremuri 

hotărîtoare pentru viitorul lumii. Repu
blica Populară Rommă, promovînd o 
politică de coexistență pașnică prin 
acțiunile sale înțelepte și consecvente, 
apreciate de opinia publică mondială, 
este un factor activ în lupta pentru 
victoria cauzei socialismului și păcii 
pe pimînt.

Tovarăși.

Bucuria și mîndria oricăruia dintre 
noi este de a scrie lucrări din ce în 
ce mai bune, mai valoroase; bucuria 
și mindria tuturcr scriitorilor din Re
publica Populară Romînă este înflori
rea literaturii noastre realist-socialiste. 
Scrisul nostru își datorează împlinirile 
de astăzi existenței socialismului, în
vățături. marxist- eniniste, grijii de
osebite. : dr..mării și dragostei de care 
se bucură din partea Partidului Mun
citoresc Romîn.

O deosebită însemnătate în viața par
tidului și poporului nostru a avut ple
nara C-u ... ii Centrai al P.M.R. din 
30 noiembrie-5 decembrie 1961, care 
a dezbat t Darea de seamă a delegației 
Partid-jiui Muncitoresc Romin la cel 
de al XXII -!ea Congres al P.C.U.S. 
Darea de seamă prezentată de tovarășul 
Gheorjjbe Gheorgțiu-Dej, subliniind în
semnătatea teoretică și practică a Con
gresului P.GL’-S, sintetizează totodată 
bogate? :-vătJ~inte și concluzii pe 
rare par du! nostru le trage pentru 
activitatea sa practică. Bogăția de idei 
a Dării de seamă, spiritul combativ 
rare a caracterizat dezbaterile din ca
drul plenarei, profunzimea analizei dru- 
natlui istoric a partidului, intransigența 
dovedită față de dușmani, reflectă prin
cipialitatea nattist-ieninistâ a parti- 
di 'ui, torța și coeziunea rindurilor sale. 
Plenara a scos in evidența modul ho
tărî t in care partidul a luptat cu stă- 
ruînțâ nepregetată contra practicilor 
groerpte de cultul personalității lui 
Sta t și pentru zdrob.-ea grupului art- 
tiparfMt, iraf'.-t.’s! Pauker — Luca, 
zr.-jt “ Tedhari Geneses : și ajutat 
cu zel de lostf Chișmerschi și Miron 
GznsUr.unescu. Conducerea partidului 
a dus o muncă perseverentă pentru li
chidarea efectelor negative ale activi
tății iui Ct:‘;nevschi și Constantinescu 
in domen J culturii. Sint cunoscute 
metodele ier antipartinice, de promo
vare a -unor elemente cu o mentalitate 
străină clasei muncitoare. de izolarea 
celor nsi buni reprezentanți ai 
inwteetuahtății. de cultivare a unor 
re.atî neprinc foiala in munca tor eu 
intelect-ua.îl Avind munci de răspun
dere 3 frontul nostru ideologic, ei au 
tost promotori ai metodelor de lucru 
seurt, ai preierențialîsmu'.ui neprin- 
?4«aL ai oogrr-t smului și lîberalis- 
n ciug cauzind ca., ne serioase și greu- 

mari în dezvoltarea soc istă a 
cuina:, poporului nostru. Este un mare 
merit ai prudului, al activului său de 
Baze. și personal al tovarăș u ai 
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Creația literară în ultimii ani 
Proza

Fenomenul cel mai caracteristic '~ 
dezvoltarea prozei din . ' " a rre-* 
este întărirea caracterului ei ac .i 
Mai mult ca înainte și mai viu cec ’ 
celelalte genuri, proza a izbutit să 
brățișeze o multitudine de aspecte a e 
noului din realitatea înconjurătoare 
Un rol de prim ordin in această c- 
rientare l-a jucat creația de după - 
August a maestrului Mihail Sadcv-r- 
nti. Președintele iubit și stimat a U- 
niunii noastre a desfășurat o inte -3 
activitate Cetățenească de luptător pe: - 
tru pace și socialism, exercitind im
portante funcțiuni de stat. Ca seriilor, 
el a înțeles să-și întregească montime - 
tala-i operă, aducînd prin cărțile ad
mirabile publicate după Eliberare („Mi- 
trea Cocor", „Nada Florilor", „Nicoară 
Potcoavă" cfc.), un răspuns limpede 
la problematica literaturii sale din tre
cut, un răspuns profund, pe care i l-a 
relevat concepția revoluționară despre 
lume a clasei muncitoare și drumul 
de azi al poporului romin.

Proza noastră nouă se dovedește 
preocupată in primul rind de zugrăvi
rea aspectelor social-morale a'.e luptei 
maselor populare sub conducerea comu
niștilor, pentru răsturnarea rv; m .' 
burghczo-iunși;resc, pentru construirea 
socialismului. In romanc'e și nnveieie 
din ultimii ani se reflectă evenimentele 
istorice contemporane; acestea alcătu-
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glindească marile transformări revolu
ționare pe care le înfăptuiește poporul 
romîn, literatura noastră a devenit parte 
integrantă a cauzei clasei muncitoare.

Tovarăși.

Idealurile clasei muncitoare îi animă 
astăzi pe scriitorii noștri din toate ge
nerațiile. închegarea frontului nostru 
scriitoricesc este rezultatul unui proces 
complex și îndelungat, început încă din 
primii ani de după Eliberare, cind cei 
mai valoroși oameni de cultură, animați 
de sentimente patriotice, de ură impo- 
triva fascismului și reacțiunii, au răs
puns chemării partidului și s-au alătu
rat luptei de înnoire și democratizare 
a țării, luptei pentru dezvoltarea largă 
a culturii noi.

Noua noasfră literatură s-a îmbo
gățit și împrospătat necontenit prin ta
lente noi: fii de muncitori, de țărani 
muncitori, de intelectuali legați de 
popor, tineri care la sfirșitul războiului 
Be mai găseau pe băncile școlii, iar 
•cum sînt scriitori cu returns. De la 
maestrul Tudor Arghezi, mereu de ve
ghe și combativ pe meterezele litera
turii și pirtă ia timidul debutant ce 
despăturește in redacț e f j'a cu pri
mele sale versuri, .orleft am fi de ătose* 
biți unii de âlții_prin.ar^ jefe H* -ari ’> 
tersre. prin aroea' ce ire terr-e £a 
noi persneat. nria M3, nșera- 

.liraMr prapră. tșb-

i unei vieți ax ăaa

Mb *

oc*
*4

ar^srxa

i'jră ca

X ■

■■i x
ci

Smkssb 

iwrtaC. « 
âr
Banului ■ 
it « rsai 

3f

es: î jnfe u teri-teior sraeresri. K>- 
mm* re crre te rafaafi 

-ajer j-ea iacrirjar Be rood *°* *

x «F . Eree * reerere. 4e rerek « 
set te Btoe 'utreai tnaficfiț «e Mea- 
wie sre-j «feri. BerotaE caret*, 

pârtii x
Dradex 4e sear-îkifiri e arte -tarea 

n-na W J fi ia «rrere a epăcE de ar*> 
perți: iremre eă’.re sinteze soc z'-naan* 
O b-jaă prte 4rit lutdrite adraae ar 
u!timi: ini, fi-tois-d *ă des:-î u'reâu 
ile conterrxxraneitătiî, urnteresc procese 
ample din viiți pcpeeuttâ. cuprind ere- 
dii intresî ea problemele lor căerite. 
implică strias destinele a numero*se 
personaje in condiț > Mior clise și p*- 
wri sociale întregi se proiecteuâ pe 
ecranul istoriei. Unul din exemplele eete 
mai reușite in acest sens e romanri 
„Setea". Aici, o mare varietate de si
tuații, o arhitectură epică solidă - cu
prinzătoare dau problematicii cărț _•* 
deosebit relief. Masivul roman a! lui 
G Căiinescu „Scrinul, negru", trrrd 
rește degringolada aristocrației romi- 
nești și transformarea vechii intelec
tualități.

Revelatoriu pentru orientarea prozei 
noastre către sinteze istorico-sociaie 
contemporane este și numărul mare de 
lucrări epice apărute, care caută să re- 

despre ac: o țs wriiniiate, pro- 
blemă-cheie a SMĂvîi noastre noi.

Revoluția «ccfaEsti !-s eliberat pe 
Scriitor de deptcrien|a «tfitoare, ma
terială și sp.r.trci a care :1 condam
nase socitu’.ei cisti.^tâ. Ne este 
tuturor prezett fc memorie felul in 
care rez ~ ri bcn^șszo-tnoșîeresc i-a 
tratat pe mărfi M|M striîtori din tre
cut.

Astăzi, «m Krricr ii se acordă un 
rol de cinste in cHCrea ianiii noi. Pă
trunși de o nestrămutată încredere în 
cauza popcetAri. rl ne străduim să 
exprimăm t’t tm. vă. ki operele pe 
care le scriem, pases-x cccstrucției so
cialiste;

Slm.-m. sx:. âam imcnțiți convinși 
ai unor forme și stricri cit mai diverse, 
originale, ai tnx cpeee la un înalt ni
vel ideologic > arfstie. tratînd teme 
majore, vitaie, prxw cnBteMporaneită- 
ți.. .Avintci urxș a âtrțekr creatoare 
ale poperc _ — a spus tovarășul 
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asemenea evocările, din trecutui mai

Alt fenomen caracteristic pețtru dez
voltarea prozei noattre it» tffmii ani 
ș: are rezultă din apropierea ei mult 
mai puternică de coniemooraneilate este 
oglindirea realităților zilnice ale con
strucție» MCialiato. Exampto tipica 

pentru asemenea însușiri dobîndite de 
proza noastră sînt cărți ca „Bărăgan" 
de V. Em. Galan, „Anii tineri" de 
N. Țic.

O serie de romane și nuvele, cărora 
li se adaugă un număr apreciabil de 
schije, prezintă fapte, întîmplări și chi
puri din viața șantierelor, a marilor ti- 
nități industriale, a gospodăriilor colec
tive și de stat, fixează imagini grăitoa
re ale avintului creator de care e în
suflețită azi țara întreagă de la un 
capăt la altul, ating probleme specifice 
noilor relații sociale. în darea de sea
mă sînt menționate printre altele lu
crările lui Șerban Nedelcu, Făntiș Nea- 
gu, Papp Ferenc, D. R. Popescu, Vasile 
Rebreanu, Siito Andrăs, Petre Sălcu- 
deanu, Szabo Gyula, Nicolae Velea.

Vorbitorul a subliniat că proza 
noastră a realizat progrese în oglin
direa vieții clasei muncitoare. Atmos
fera marilor centre industriale, a uzi
ne: >r socialiste, a familiilor muncito
rești cu tradițiile lor de luptă, cu cli- 
imtul moral sănătos care le caracte
rizează, a pătruns in romanele, nuve
lele și schițele noastre. S-au afirmat 
o seamă de scriitori capabili să recon- 
•tfiBie cu autenticitate universul mun
citoresc. Darea de seamă amintește 
astfel nuvela „Dimineața de mai" de' 
Rmssb Luca. romanul „Statuile nu rid 
ractodaii* de Francisc Munteanu. .Ba
rei" 4e Tk Marz. lucrări a ie lui 
Xa<r farein. A. ârrlenlxjffe-. D. Ig- 
ara r a.Ve. ’

Vorte'tnt a sens to ev A. ‘J rzp*- 
tfitea «aer *-> a errer! ncxstre « a 
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torilor comuniști, ale muncitorilor par
ticipant pasionați la construcția socia
listă, ale țăranilor cu o conștiință ri
dicată, ale intelectualilor de tip nou. 
Forța de atracție exercitată de aseme
nea eroi vine din calitatea lor de a 
fi în mod autentic și expresiv oameni 
înaintați, reprezentanți bine individua
lizați, diverși ca temperament, ca for
mație, ca pregătire, ai maselor mun-< 
citoare. Frumusețea lor, concretizată 
în naturi omenești vii, îi face atrăgă
tori, le dă farmec.

Proza noastră nouă se caracterizează 
în ultimii ani și prin dezvoltarea luată 
în cadrul ei de reportajul literar, după 
exemplul strălucit al lui Geo Bogza. 
Demnă de tot interesul e aici legătura 
nemijlocită a unor tineri autori de ta
lent cu centrele unde clocotește mai viu 
avîntul creator al construcției socialiste, 
cu marile șantiere naționale, cu ce
tățile industriale, cu regiunea petro
liferă, cu gospodăriile colective frun
tașe, etc. Se distinge strădania de a da 
genului fie o orientare către monogra
fia unei probleme, urmărită sub diver
sele ei fețe (Vasile Nicorovici: „Patru 
sute de zile în orașul flăcărilor" și „Ma
rele arc petrolifer"), fie către reconstitu
irea dramatică, aproape cinematografică 
de scene și situații („Lumină" de Radu 
Cosașu), fie către portretistică și evo
care („Paralela 45°“ de Pop Simion, 
volumele lui loan Grigorescu) sau vo
lumele lui Miko Erwin, îndeosebi cel 
consacrat schimbărilor din Delta Du
nării. Reportajul se dovedește și o 
bună școală.

Acest proces viu de creștere nu este 
scutit și de anumite slăbiciuni. Ele iz
vorăsc dintr-o cunoaștere încă insufi
cientă a realităților noi. Dezvoltarea 
lor furtunoasă reclamă o mult mai 
strînsă legătură cu viața. Cu toate suc
cesele obținute, anumite aspecte im
portante ale vieții noi, în plină trans
formare revoluționară și de un mare 
interes al problemelor complexe social
morale, pe care le implică, rămîn încă 
palid oglindite în proză. Așa sînt de 
pildă progresele uriașe cunoscute de 
creșterea conștiinței socialiste a ma
selor. Eroii romanelor și nuvelelor 
noastre au rămas însă în urmă față 
de muncitorii înaintați, fruntașii pro
ducției, ajunși adesea la înalte cu
noștințe tehnice, cu o adevărată sete 
de cultură, față de țăranii colectiviști, 
brigadieri cu realizări admirabile, gos
podari și organizatori pricepuți, față 
de atiția activiști de partid și de stat, 
oameni simpli, care îndeplinesc cu ab
negație, dificile sarcini obștești. Proza 
nouă nu a reușit încă să reflecte schim
bările adinei petrecute în viața femeii 
eliberate prin revoluție de condiții mi
lenare de inferioritate. Epica de întinse 
proporții cuprinde prea puțin din pro
blemele specifice ale vieții tineretului.

Insuficienta cunoaștere a realităților 
noi face ca, pe de altă parte, teme ac
tuale atacate de unii prozatori să nu fie 
tratate la înălțimea cuvenită. Feno- 
mfiml Bet-mai curent-întilnit .aici p 
detoriptlfismu!. A-./.cruT se oprește a- 
s-rra diverselor aspecte imediate ale 
Tieți:. asupra anumitor fapte și situații

■ re«’~*.e. dar nu le trece printr-o re
fec* e profundă, nu le prelucrează com- 
pari.-jdu-ie si :c'indu-’.e laolaltă cu al- 
lele. vUtiu a desprinde anumite sem- 
r. : :ah- mai adinei, pentru a pune in 
V3 2O3TC o idee artistică clară. Așa
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ajunge să reconstituie © atmosferă, să 
schițeze anumite personaje, dar nu să 
creeze romane sau nuvele cu o mare 
forță expresivă. De asemenea lipsuri 
suferă chiar unele lucrări cu certe ca
lități ca „Anii tineri" de N. Țic, sau 
„Front fără tranșee" de Pl. Salcudeanu. 
Pe lingă merite incontestabile, unele 
romane înfățisind lupta partidului în 
ilegalitate se mărginesc la acțiunile 
spectaculoase, neglijînd aproape cu 
totul munca grea, tenace, stăruitoare 
dusă de comuniști pentru lămurirea și 
educarea maselor largi populare. In 
felul acesta, activitatea partidului apare 
sărăcită. Nu e luminată legătura lui 
strînsă cu mulțimile exploatate și asu
prite („Șoseaua Nordului"). Mișcarea 
de rezistență dă impresia din această 
cauză a se fi rezumat strict la activita
tea conspirativă ori a fi fost dominată 
de spontaneitate, cum rezultă din roma
nul lui Ion Ruse, nu lipsit de reale cali
tăți, „In portul de pescari". Intr-o serie 
de lucrări, comuniștii sînt prezentați u- 
nîlateral, insistindu-se mai mult asu
pra represiunilor împotriva lor, șt 
mai puțin asupra acțiunilor lor revo
luționare de masă, nu e investigat în- 
tr-o măsură satisfăcătoare universul 
spiritual al comuniștilor.

Documentele plenarei C.C. al P.M.R. 
din 30 noiembrie-5 decembrie 1961, 
cuprinzînd o analiză amplă, curajoasă 
și principială a unor evenimente impor
tante d.in istoria partidului, oferă scrii* 
torilor un îndreptar neprețuit pentru 
înțelegerea profundă și multilaterală a 
luptei sale, a procesului călirii activului 
său de bază. Ele ne ajută să putem 
crea acele opere care să trateze la înăl
țimea cuvenită temele istorico-revolu- 
ționare.

Am văzut că orientarea către sinteze 
social-istorice contemporane constituie 
una din particularitățile dezvoltării pro
zei noastre. Insuficienta cunoaștere a 
întregului ansamblu de împrejurări e- 
vocare dă aici ca efect negativ o ten
dință de a înlocui generalizarea artis
tică amplă, care nu exclude concentra
rea, ci dimpotrivă, abia o presupune, 
printr-o aglomerare de fapte, eroi și epi
soade nesemnificative. Acumularea, 
generalizarea prin comentariul pa
lid, nu pot suplini tipizarea realistă, 
construirea de personaje și situații re
zumative pentru o întreagă epocă. De 
asemenea cusururi suferă „Primăvara 
pe Tîrnave" de Lucia Demetrius sau 
„Gablonz, magazin universel" de Ury 
Bena-dor. Astfel de pasaje se îrttilnesc a- 
desea și în ciclul „Rădăcinile sînt a- 
mare", unde contrastează puternic cu 
paginile excelente, pline de poezie, din 
această largă evocare.

Unii prozatori se grăbesc să în
credințeze tiparului lucrări conțirlînd un 
material de viață nou și interesant, dar 
căruia nu i-au dat încă o expresie ar
tistică corespunzătoare. Relevînd mun
ca desfășurată de C. Chiriță pentru 
oglindirea mediului muncitoresc, darea 
de seamă a cuiticat lipsurile romanu
lui ••„Gțeftil" â arătit că ' editurile
noastre au datoria Să fie mai exi
gente. ,

Proza noastfa, în plin progres, 
poare să lichideze lipsurile semnala- 
■.e. ir.’.ărindu-și legătura cu realitățile 
r.o:. st:idi:ndu-le temeinic, dînd o a- 
tenție sporită cerințelor genului și mă
iestriei literare.

ideile filozofiei marxist-lenlniste și de 
a engaja mai adine trăirile sufletești 
în lupta pentru transformarea lumii. 
E cîntată bucuria renașterii spirituale 
intr-o lume care se eliberează d» 
schilodirile sufletești provocate de 
strimba ordine capitalistă. S-a dezvol
tat o lirică a patriotismului socialist. 
Temele dragostei, naturii, raporturilor 
individului cu societatea sînt înnoite 
p.*!ntr-o concepție superioară de vfață 
proprie umanismului socialist.

Vorbitorul s-a referit de asemenea
= ler.dir.ța de a crea imagini ample, 

aie epocii contemporane, 
. e i.c’.e: pentru fericire, împotriva mi- 

exploatării, umilinței, războtu- 
: se remarcă în scrierile

Mor poeți ca Maria Banuș, Radu Bâu- 
reaua, Nina Cassian, Dan Deșliu, Mihu 

Gao Dumitrescu, Eugen 
Eugen Jebelea- 

. Radj Parasehivescu, Dimos
. s Alfred Mtrgul Sperber, Cice- 

: . Gh. Tomozei ți alții.
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Alt fenomen caracteristic în poezia 

nouă este o apropiere mai puternică 
a ei de concretul realității socialiste. 
Acesta nu rămîne un simplu decor, ci 
intră în lirica ultimilor ani, ca o poe
zie a marilor șantiere, a ogoarelor în
frățite prefăcute în grădini grele de 
rod, a clădirilor noi și geometriei lor 
zvelte, luminoase, a faptelor cotidiene 
de viață, pline de farmecul simplu al 
muncii și bucuriei. Succese netăgăduite 
au obținut în înnoirea liricii noastre 
pe această cale Veronica Porumbacu, 
Al. Andrițoiu. Ion Brad și Tiberiu 
Utan.

O calitate dobîndită de lirica 
noastră în procesul ei de dezvoltare 
e diversitatea, îmbogățirea registrului 
sufletesc prin care poeții exprimă gîn- 
durile și sentimentele poporului. Fe
nomenul diversificării și îmbogățirii 
registrului liric ilustrează cit e de 
cuprinzătoare metoda realismului so
cialist și că departe de a .unifor
miza" talentele, cum pretind calom
niatorii literaturii noastre noi, dimpo
trivă, le creează condițiile unei ade
vărate infloriri. Aproape toți poeții 
noștri și-au dezvăluit laturi inedite ale 
personalității lor.

In continuare, darea de seamă ilus
trează această idee menționind ver
surile unor poeți ca Maria Banuș, 
Marcel Breslașu, Cicerone Theodores- 
cu. O evidentă lărgire de registru 
poetic o vădesc ultimele volume de 
versuri ale lui Ion Bănuță, Dumitru 
Corbea, Eugen Frunză, Kiss Jeno, 
Letăy Lajos, Majtenyi Erik, Meliusz 
Jozsef, Gelu Naum, Nicolae Tăutu, 
Victor Tulbure.

In concertul liric se disting atit vo
cile unor poeți cu o activitate îndelun
gată, ca Demostene Botez, Victor Ef- 
timiu, Al. Philippide, cit și scriitori 
care la primul Congres al Scriitorilor 
făceau cei dinții pași în literatură, și 
care în vremea din urmă s-au afirmat 
mai puternic, ca AL Andrițoiu, ion 
Brad, Ștefan Iureș, Ion Horea, Aurel 
Rău, Szekely Jănos, Tiberiu Utan, ta
lente tinere cum sint Cezar Baltag, 
Ilie Constantin, Ion Gheorghe, Nichita 
Stănescu ș.a.

In raport cu maturizarea ideologică 
ți artistică a liricii noi, surprind ne
plăcut anumite slăbiciuni în creația 
poetică. Eie apar acolo unde legătura 
cu viața nouă nu e destul de strinsă. 
A; a. de pildă, e cu totul străină de 
orientarea generală a liricii noastre, 
de caracterul ei popular, factura ob
scura. „ermetică* a versurilor unor 
poeți. Ce au ccmm cu o poezie me
nită să vorbească oaseâor largi in 
mod direct, sugestiv și cocrirgătcc-, 
imaginile forțate, t-zart frxnd xm o 
dată abstrdu., i-râipr<-w *derărzte 
șarade? Aici, de cele mai e or 
o slabă cunoaștere a vieții, tMOfM 
de o sărăcie a gmdirii, cu pntecț

Dramaturgia
Contactul cu noile realități, cu viața 

oamenilor noi, a adus In dramaturgie 
atmosfera actualității.

Progresele dramaturgiei noastre în 
ultimii ani sint ilustrate înainte de 
toate printr-o creștere îmbucurătoare a 
numărului autorilor de lucrări drama
tice. Pe lingă scriitorii cu această prin
cipală vocație ca Victor Eftimiu, Mir
cea Șteî'ănescu, Aurel Baranga, Mihail 
Davidoglu, Lucia Demetrius, Horia Lo- 
vinescu, scriitori care și-au dat măsura 
talentului și in alte domenii, cum 
sint V. Em. Galan, Sidonia Drăgușa- 
r.u, Aurel Mihale, Titus Popovici, și-au 
consacrat cu succes o parte a activi
tății lor teatrului. Numeroase talente 
noi s-au afirmat în această perioadă în 
dramaturgie: Dorel Dorian, Paul Eve- 
rac. Al. Mirodan, I. D. Șerban, Dan Tăr- 
chilă, C. Teodoru, Al. Voitin etc. Și 
aici contactul strîns cu noile realități, 
a adus pe scene atmosfera actualității. 
Ea e prezentă într-o serie de piese vii 
și interesante, cum sint: „Secunda 
58“ de Dorel Dorian, „Ferestre deschi- 
se“ și „Poarta11 de Paul Everac, „Vlai- 
cu și feciorii lui" de Lucia Demetrius, 
„L'riașul din cîmpie" de Alihail Davi- 
doglu. Ca și în proză, dramaturgia 
roastră are meritul de a fi izbutit să 
evoce momente emoționante din lupta 
partidului în ilegalitate, din bătălia 
grea și eroică dusă de masele populare, 
sub conducerea comuniștilor, pentru 
doborirea dictaturii fasciste, pentru in
staurarea puterii populare. Pe scenele 
teatrelor s-au jucat astfel de piese cu 
u:t bogat conținut educativ, ca „Arcul 
ce triumf1* de Aurel Baranga, „Surorile 
Bcga" de Horia Lovinescu, „Primăva
ra" de Aurei Mihale, „Passacaglia11 de 
Titus Popovici, „Oameni care tac“ și 
„O.i.reni care înving" de Al. Voitin. 
S-a.i bucurat de un îndreptățit interes al 
s- ctitorilor piese axate pe problemele 
v cții de familie ca „Arborele genea- 

„Rețeta fericirii" sau „Fiicele". 
i1: gres ii în lărgirea tematicii și le- 
£. ca ei de actualitate e ilustrat și de 
; că în ultimii ani comedia, gen 
a to. de îndrăgit de public, a fost cul- 
tivată cu mai multă stăruință, ceea 
ce a îmbogățit repertoriul cu asemenea 
herări. care, ca „Prietena mea Pix", 
„Sic ana”, „Celebrul 702“, „Partea 
Ic.. .' ți altele, inspirate toate din ac
iua tate, au fost primite cu o justifi
cată căldură.

Tto >iată, satirizarea moravurilor
vTech; ale lumii burgheze a inspirat pe 

' r Eftimiu în „Parada".
Fenomenul cel mai îmbucurător în 

d.-.. _ ..rele este aducerea pe scenă a 
tm.to personaje pozitive cu o puternică 
l i . . . to.-.-, bine reliefate, ca Mihai 
dl:: .Itossacaglia", la care intransigența 
part ricâ se unește cu o mare puritate 
S r.cască. Tipuri reușite de comuniști 
son: - . .o.e. Golea din „Surorile
Bcga* de Horia Lovinescu și Lupu A- 

di.; .ir. .da 58“ de Dorel Do- 
r .. .to- .toe nu mai au
c<- in trecut o prezență formală în 
conflict Ei sint oameni vii, interesanți, 

adesea cu mult farmec per- 
I . angrenați intim in intriga pie
selor, luptind cu hc:ărîre. cu pasiune 
per.iru aplicarea liniei partidului in 
problemele sociale și morale ale colec
tivelor de care sint legați. In lu
crările dramatice mai recente au a- 
părut și figuri cuceritoare de tineri, 
educați in atmosfera sănătoasă a noii 
orinduiri. Eroi ca Paul și Mihaela din 
„Prietena mea Pix", ca Todoruț din 
„Ferestre deschise", aduc in dramatur
gia noastră nu numai o deosebită pros
pețime. dar și o problematică etică ine
dită, captivantă.

Interesul pentru dezbaterea chestiu
nilor morale, legat direct de însemnă
tatea pe care o prezintă azi la no: 
lupta pentru dezvoltarea cooșttinței so

filozofice, încearcă să se ascundă în
dărătul unor simboluri cețoase, a unor 
abstracții destinate să dea Etnia pro
funzimii, acolo unde nu e decît ba 
nalitate. Lipsa unei experiențe ome
nești bogate și concrete, trecut» prin- 
tr-o meditație serioasă și adi.xi a- 
duce, tocă, din păcate; in producția 
poetică o serie de vervuri sucite, 
alambicate; complicate a.-tflcal și za
darnic, spre a simula toexprimabue 
subtilități. Pretenția joc e de a td-ta 
originale; In rec ate, se rez-riă La 
tin eplgousm al .rxr ererri’ mo 
demiste perimate. Poetul lasă si se 
creadă că e occleșrt ce ~~ y*** fie 
durilor și nuar.-.elcc e-' ur
care cauză limbajul f -esc 30-i nu 
ajunge și trebee "sâ recurgi jj fcc- 
mule săxjnice. In fraza a. ești aerat 
să cauți siittui eu -EnâMrea. iar 
pentru predica: ai neveje be s re&r- 
tor. De piratul coscxitițu ssîeri c’e- 
odată strofeie unor pceț timer tajerea* 
ca Xfcirta Stinesc-_ Crar Bi jg sa. 
Aurora Coran șs ca te ca_ xc ru-ry - 
bun creșteri 0 rtpgrr^i x ea • 
operă rafcrassă. ca Ccercne Tteo- 
dorescu sau Aurel ?i_ cm: recur; 
și ei la asemenea tvocedee; SâB- 
bo-stea vagă. rȚ»'* ce »r 1
rea,, toilor aux' petica «esrmrei 
construcției socialiste, — it* 
matiea poezie, intr-o ce airirac- 
ții. adesea tce (răsarIr 'aEi- 
noase. țar—însorite, priaâaer. e- 
teme ete.). » aseaeaea poer tm~ 
luția pare a se îrriâptri de a «ae. 
printr-on soc de mracoi mo»-. Cbc- 
nîr-.te. arraextiszDeJț, ertrurue ercux 
cheltuite pentru blrxrea c ‘ ct tsțticr 
construcției _re roi soc.etsț. cocor 
Poezia, Iz rjdul e. K pJenie carac
terul nălîîrsL Gerjo—tir e tooaorce 
in lirica de bel îți cațăti eu adnin 
forță line cad izvorăsc «tito oca- 
dîrea re» jtfter concrete ae ve£L 
In egăură ca rerecore; mi- deaCni 
a acestora e regresă, că c 
timp poems'_ epic rx. : sa dat r» 
ponsnța azrettte

In uriașa re. «rsare de e-r uau- 
șî j-ctîritate areixxe caocr.vă ar
tista. autamc za poete să răramă 
un soi tar. De aceea, *- *4» o act* 
iznutâ. dăscnrtxttte. mfutee ena- 
zto /ste. cate s-au wactoesra po- 
ducția uocr șoeț * u rers-a 
.Sjfcă’iî* $2 CirB ZXL. SC2C*-ie :* C3E>- 
ți» ierul t*ue: mzes-ra: a A E Ba- 
consiy. ar, "st*, sâ se

iLjjȘe ~ ai: ir»
arcacaarw resaxthi 

nMxiâorDar. câr-Jie cx xci
ia r’Jjoci jx pr/râd o ă- 

mare b-neiofiaasr te act ce se Ttel-~y<ă 
in jxta-ie, xet o ricusți * rucceșt-xr 
Oct urme cs przr re n arisxcxacssote 
ariei lia amatot grhevn rMeecrra. 
tunde a asemenea aurudări să absc 
. .’ureze ulentu., să-l considere dear, de 

cialiste, reflectă o tendință pozitivă ex
trem de prețioasă a creației dramatice 
în anii din urmă. Piesele cu preocupă
rile cele mai strîns legate de viață sint 
acelea care izbutesc să încadreze situ
ațiile înfățișate intr-un context moral
social amplu, să trateze astfel probleme 
cu iarg ecou obștesc. Aceasta e meni
rea teatrului, să fie o tribună de dezba
tere a problemelor mari de viață, de pe 
poziții principiale, militînd cu curaj 
pentru ceea ce e nou și înaintat și corn- 
bătînd cu vervă și putere de convingere 
tarele mentalității burgheze. Astfel de 
calități fac din „Celebrul 702“ de Al. 
Alirodan o piesă cu un viu ecou în rîn- 
durile spectatorilor și comunică o forță 
de atracție chiar unor piese cu slăbi
ciuni dramatice, dar cu o problematică 
interesantă și nouă cum e de pildă co
media lui Radu Cosașu „Mi se pare 
romantic".

Dramaturgia noastră se vădește ani
mată in anii din urmă de căutarea 
unor forme teatrale originale, capabile 
să cuprindă amploarea conflictelor noi. 
Au fost obținute succese în • crearea 
unui teatru epic, în prezentarea conco
mitentă a mai multor planuri scenice, 
în rezumările sugestive, simbolice. Cău
tările în această direcție sînt lăudabile, 
fiind expresia unui tineresc spirit ino
vator, propriu teatrului revoluționar.

Cu toate aceste progrese, dramatur
gia noastră se situează încă mult in 
urma numeroaselor cerințe cărora e 
chemată să le răspundă. Datorită unei 
cunoașteri nu îndeajuns de bogate și 
adinei a vieții noi, nu o dată realită
țile construcției socialiste rămîn :n 
unele piese doar un decor. Nervul ori
cărei lucrări dramatice e conflictul. Dacă 
acesta nu este cu adevărat actual, nu 
izvorăște din realitățile vieții zilnice 
și nu oglindește contradicțiile ei carac
teristice, lupta dintre vechi și nou, 
așa cum se desfășoară ea în lumea 
noastră, care desăvirșește construirea 
socialismului, oricite tablouri din pro
ducție sau personaje contemporane ar 
aduce dramaturgul pe 6cenă, nu va 
oglindi cu adevărat mișcarea impe
tuoasă înainte a societății în care 

Aspect din sa’.ă in timpul desfășurării lucrărilor Conferinței pe țară a 
tCTiitorUor

a fi divinizat sub orice formă s-ar 
manifesta, să-și închipuie că arta nu e 
sortită înțelegerii oricui, ci numai a- 
numitor spirite „rafinate1*, de „elită". 
Isteria culturii demonstrează că rupe
rea de masele largi populare, închide
rea in tarcui uncr preocupări înguste, 
a dus la vlăguirea și uscarea talente- 
:r. aricit de puternice ar fi fost ele.

.Avem nevoie de ma: multe poezii 
m'rt’nte. care să ia direct atitudine 
t’zțâ ce problemei politice contem
porane. Din păcate, astfel de versuri. 
Irdesrcmri rtfscănre de înaltă ținută 
îttlstjeă. apar în anii din urmă destul

-toxa -jnei cunoașteri concrete și 
t*t<rxte a realităților datate în poe
te zace, pe ăe altă parte, și ’a a<u- 
răe ceațu coerent tonale, emfatice. 
3nacaeriza*e pruttr-o extaziere exte
riori ic tîtz rezEzăritor soriaiisnro- 
îtx. Apar ixâ îo rer-steîe noastre 
erodam£ care, pe teme majore, se 
-momi- la vmrse versiixări plate, 
crnoxe. nescăcâtu.e de m sentiment 
vâa x yJHux. ăe o idee poetică ori- 
~na a. 1 nseste axă rbrația aaten- 
'că. bora. i£x. care sâ -nsti e- 
țrz td .-sur mie. să te dea țjnrti 
M ‘arta TCtl. sectioerrtm pzracșării 
a iixtonutrite cme ji na a! coc- 

~rwuftii u stt edarat-Ve. Această 
MTtcoare e răor.tc» ■r,ear- 0 r3

’ . :. r ; t m.
r-r-rf oex-rt» vote s’ăcir ce pe text, 
ratr «• rtf rac» 3 •- amu—te poeme ale 
Îs Htax £q receXn. sân
rafaa jSMde aglcaptâ piRăstaT. 
As cftet dter xe nmapiBL iar oestu; 
wer c. tresmglu. ca Rac. Bcureanu. 
icer Txbnre ca-jjug.nd cteodată 
Snca ci super-ca u tea * ca l’țsa 
ăe ttgemă xâossc aa c dată i=> 
rsc maur t'i'j»» «ers^nte. cott-

Dexgnr că as mdeaana paet-l izbu
tește d Se te râțaek xasftu. te’;«x 
saue. T’u xici ii'herîctri *«rs-—
rux. tunru wtecLT. âcs^Ln* âe re- 

ztzi ăe iccs cirara re idre- 
săTL Tîfl’Lie sd ii*??'?*?* fi la i’- 
cârn^ea ciiesef'Icr fi rz» -xDt'or A- 
Liesen ib uri drr înst corcesrrl cx 

aDBscrk Trchac sâ za'
sui"â târâit iHȘi asuco cxxrrsăe. sâ 

S» . ăe nîuriaar c. rec jer- 
fec. Mjetj". a K Țfcrx.» Ion
SkâxJX GeccEe Doe > a££. Asere* 
aa ââacae se răsărâ^ xsjțra crea
tes kr Așrx’e-îa xc sacre âe 
£xaăx*le fi serxi» \s'jee car*yrrcr 
□oi. xnsSrxaorL ax a sttwixu â
iv.ar soi ^oezseî neee-

cosmke„ sâ se Jiscre pe orb’u dx- 
rab ’ă a cony.-rrear ccjer.ești

trăim. Există tendința la unii drama
turgi de a suplini cunoașterea slabă și 
superficială a noilor realități prin abor
darea doar ca pretext a unor proble
me de actualitate. Peste ele sînt cal
chiate artificial conflicte vechi, împru
mutate uneori din farsa sau melodrama 
burgheză. O astfel de tendință viciază 
anumite lucrări dramatice, le dă un 
caracter hibrid, împiedicîndu-le să re
flecte cu adevărat viața oamenilor noi. 
E ceea ce se întîmplă cu comedia lui 
Virgil Stoenescu „Scrisori de dragoste11, 
de exemplu. Piecînd de la probleme de 
viață reale, de la contradicții intere
sante și de actualitate, un dramaturg 
experimentat ca Aurel Baranga a dat 
o comedie („Siciliana") care nu supune 
îndeajuns unei satire usturătoare ele
mentele înapoiate, ci le tratează cu o 
anumită toleranță.

Din pricina insuficientei cunoașteri 
a vieții, ajungînd la o viziune defor
mată asupra unor aspecte ale realității, 
un dramaturg talentat ca Horia Lovi
nescu a avut in ultima sa piesă „Mai 
presus de orice-4 o nereușită.

Conflictul unei piese de teatru tre
buie să reflecte contradicții puternice, 
care chiar atunci cînd nu sînt antago- 
nVe, angajează totuși intens ființa per
sonajelor, universul moral și destinul 
tor individual. Conflictul slab, lipsit 
ce ascuțime constituie principalul cusur 
ai comediei pline de haz dar cam sub
tilele, „Ml se pare romantic". De ase
menea deficiențe suferă și alte piese 
ca „Prietena mea Pix" de V. Em. 
Galan și „Cîntă privighetorile" de 
Lucia Demetrius. Ocolirea conflictelor 
puternice, ce se manifestă în unele 
piese, e străină de principiile realis
mului socialist, care presupun dezvă
luirea curajoasă a contradicțiilor vieții, 
de pe pozițiile înaintate ale clasei mun
citoare, cu perspectiva clară a forțelor 
noului, cu înfățișarea sensului istoric 
de desfășurare a vieții noastre.

Cînd o piesă nu are un conflict 
pmernic și închegat, cum se. întîmplă 
cu „Ochiul albastru", artificiile formale 
nu-i pot suplini slăbiciunile. Asemenea

artificii întîlnite și în alte piese („Opi
nia publică" de Aurel Storin, „Dialog 
in parc" de Teofil Bușecan etc.), nu 
sînt cerute de conținut, ci servesc dim
potrivă la ascunderea sărăciei conflic
tului. Pseudo-inovațiile nd pot acoperi 
artificialitatea conflictului, lipsa lui de 
consistență.

In continuare, darea de seamă se 
ocupă de importanța replicii în teatru, 
ar.alizînd din acest punct de vedere 
unele slăbiciuni in lucrările unor autori 
dramatici ca: N. Tăutu, Alariana Pîr- 
. - eseu, I.D. Șerban, H. Nicolaide.

Secția de dramaturgie a Uniunii 
Scriitorilor, Direcția teatrelor din Aii- 

is-erul Invățămîntului și Culturii, tea
tre e poartă o serioasă răspundere pen

Literatura pentru 
copii și tineret

Pienara lărgită a comisiei de litera- 
'-to copii și tineret din 1960

-;-2 arătat că în acest domeniu putem 
vorbi astăzi de un cerc larg de crea- 

. Ei tratează în cărțile lor temele 
actualității cu mijloace variate. Se 
simte tot mai mult înțelegerea misi- 
- ti: deosebite pe care o au poeții și 
prozatorii de a contribui la formarea 
gustului literar al copiilor, dar mai ales 
a formarea lor ca oameni deplini ai 

etăți: noastre, ia educarea lor multi- 
to-ra ă in spiritul moralei comuniste. 

Procesul acesta educativ urmărește un 
o - g și nu tocmai ușor. El pre- 

».r_Te. pe lingă multă sensibilitate și 
-tezle, o gindire profundă și limpede, 

ru că scriitorul e chemat să contri
buie la formarea gindirii, incă plă

tite a copiilor.
Au apărut unele lucrări care vorbesc 

..'-re copiii crescuți și educați în ca- 
crui colectivității socialiste, al fami- 
i. școlii și organizației de pionieri. 

S-au scris lucrări meritorii inspirate 
v trecutul de luptă al poporului, al 

: -se. noastre muncitoare, cărți atit 
:e necesare în educația comunistă a 
tttereî generații.

Cei mai buni dintre poeții noștri. în 
tr.-.te cu Tudor Arghezi, Marcel Bresla-

O':tito Cazimir, Nina Cassian, Ci- 
:ec:-.e totcodorescu etc. au publicat în 
volume, m manualele școlare și în re
viste î per.tru copii și tineret versuri 
care contribuie la formarea personali
tății viitori ;r constructori ai comunis- 
mului din patria noastră. Dacă la ope
rele lor adăugăm lucrările multor scri
itori tineri, dintre care vom aminti aici 
doar pe Mioara Cremene, Titel Con- 
stantinescu. Cezar Drăgoi sau Veress 
Zoltan, vom ințeiege mai ușor că prin 
lirica poeți..." noștri scrisă pe înțele
sul celor mici, s-a îmbogățit mult lite
ratura pentru copii și tineret.

S-au tipărit in acești ani numeroase 
lucrări interesante din domeniul pro
zei, semnate de scriitori cu o vastă ex
periență ca ion Agîrbiceanu, Asztalos 
Istvăn sau Kovics Gyorgy și de alții, 
afirmați tocmai in acest domeniu, ca 
VI. Colin, Gica luteș, Octav Pancu- 
lași sau de curiad Costache Anton. 
Proza științifico-fantastică șt de aven
turi își îndeplinește mai bine rolul de

Critica literara
In dezvoltarea literaturii noastre noi, 

realist-social's'.e, critica este chemată să 
joace un rol extrem de important, de- 
curgînd din îns-uși principiul spiritului 
de partid. Ea are datoria să militeze 
deschis pentru orientarea literaturii, să 
contribuie direct, prin discuțiile pe 
marginea cărților apărute, Ia educația 
social-politică și estetică a maselor. 
Presa de partid, „Scînteia" și „Lupta 
de clasă", au tratat în articolele lor o 
serie de probleme esențiale ale dezvoltă
rii creației și criticii literare.

In perioada care a trecut de la pri
mul Congres al scriitorilor, critica 
noastră literară a făcut serioase pro
grese. Ca și in aite domenii ale acti
vității scriitoricești, forțele ei s-au în
mulțit. Producția literară e urmărită 
mai îndeaproape și mai sistematic, 
cărțile sînt anaiizMe mai atent, ținîn- 
du-se seama de specificul stilului fie
cărui scriitor, discutindu-se mesajul 
ideologic al diferitelor opere in funcție 
<le particularitățile creației artistice. 
Judecățile vulgarizatoare străine este
ticii marxiste, ca și aprecierile forma
liste se intilnesc mai rar. Caracter., 
științific al criticii s-a accentuat As
pectul artistic s-a dezvoltat de aseme
nea. A crescut nivelul cronicii literare. 
Pe tărimul acesta au desfășurat o ac
tivitate prețioasă numeroși critici, de la 
cei cu o autoritate ciștigată, ca Perpes- 
sicius. Paul Georgescu și Vicu Mîndra, 
pînâ la alții mai tineri, afirmați în ul
timii ani, ca Atatei Călinescu, I. Oar- 
căsu, Al. Oprea sau Eugen Simion. 
Ținuta multor analize literare a în
găduit ca ele să fie reunite în volume 
interesante.

Un alt aspect al progreselor criticii 
noi este trecerea la lucrări de sinteză. 
O asemenea activitate iăudabilă a în
treprins Ion Vitner în volumul „Pro
zatori contemporani". O altă lucrare 
valoroasă e „Romanul romînesc actual" 
de D. Micu. A crescut și interesul pen
tru generalizările de ordin teoretic 
făcute pe marginea experienței noastre 
literare. De problemele estetice ale rea
lismului socialist s-au ocupat M. No- 
vicov în volumul „Realism, realism-cri
tic, realism socialist", S. Iosifescu în 
lucrarea „In jurul romanului", I. Ja- 
nosi într-o serie de articole și Andrei 
Băleanu in volumul „Conținut și for- 
mi*.

tru lipsurile pe care Ie prezintă anu
mite piese, ajunse în spectacol într-o 
formă nefinisată. Exemple ale acestei 
munci defectuoase cu autorii drama
tici s-au manifestat în cadrul ultimei 
decade a dramaturgiei originale, din 
1961.

Pentru mișcarea artistică de amatori 
Alihail Davidoglu, Lucia Demetrius și 
Teofil Bușecan au scris cîteva piese 
bune intr-un act Ele sînt însă departe 
de a răspunde necesităților uriașe în 
acest domeniu. O cerință egală privește 
susținerea cu lucrări corespunzătoare 
a teatrului pentru copii și tineret

E de asemenea o datorie a noastră 
să consacram scenariului de film o ac
tivitate simțitor sporită in viitor.

educator al fanteziei, curajului și per
severenței: s-au remarcat in acest do
meniu, Felix Aderca, Theodor Con
stantin, Sergiu Fărcășan, Ion Hobană, 
Adrian Rogoz, Radu Tudoran și Hara- 
lamb Zincă. In domeniul dramatur
giei pentru copii, in afară de piesa 
„Băiatul din banca doua* de AL Po
povici, nu putem semnala, din păcate, 
alte realizări remarcabile.

Lucrările anoste, lipsite de conținut 
educativ, scrise de mintuîală și cu 
scopuri lucrative trebuie să dispară din 
producția editorială destinată copiilor. 
De asemenea. încercările de poezie „mo
dernistă", „de atmosferă*, „de notație", 
în domeniul literaturii pentru copii, pe 
care critica le-a semnalat de exemplu 
in volumul „Bună dimineața lume* de 
Mioara Cremene.

Aceasta nu e posibii decil înmulțind 
considerabil lucrările bune, interesante, 
de o reală valoare literară, capabile să 
formeze odată cu caracterul, și gustul 
micilor cititori. Tocmai în raport cu o 
asemenea cerință se ridică problema 
principală a literaturii pentru copii. 
Aici față de necesitățile extrem de mari 
și variate, cu toate succesele înregis
trate, am făcut încă mult prea puțin.

iîe cer mai multe volume cu teme, 
de actualitate, din viața de azi a po
porului nostru, a copiilor și tineretului. 
Se simte nevoia de mai multe cărți cu 
teme eroice, pline de romantismul lup
tei poporului și clasei noastre munci
toare, sub conducerea comuniștilor, lup
tă care a dat și dă naștere unor carac
tere puternice de eroi pozitivi. In pro
cesul educativ, asemenea eroi exercită 
o puternică influență morală. Trebuie 
să aspirăm spre asemenea cărți pe care 
cosmonauții viitorului să și le amin
tească cu drag, așa cum Gagarin sau 
Titov vorbesc despre cărțile preferate 
și eroii care le-au insuflat curaj, tena
citate, eroism.

O mai bună orientare ideologică se 
cere cărților de aventuri, mai multă 
fantezie lucrărilor de anticipație. Sati
ra, glumele, umorul, sînt prea puțin 
cultivate.

A'iuită atenție trebuie acordată sti
lului viu, colorat, accesibil, limbii lite
rare îngrijite, limpede și frumoasă.

Critica și istoriografia noastră lite
rară au realizări și în valorificarea le
ninistă a moștenirii literare. Au apă
rut: „N. Filimon" de G. Călines
cu; „Alecu Russo" de AL Dima; „Ibrăi- 
leanu omul" de Savin Bratu; „Opera 
lui G. Ibrăileanu" de Al. Piru; „Calis- 
trat Hogaș" de C. Ciopraga; precum 
și alte studii cu același caracter, 
semnate de Paul Cornea și Mircea Za- 
cîu. Cu prilejul aniversării lui Tudor 
Arghezi au fost tipărite două lucrări 
documentate și interesante despre ope
ra lui, una a lui Ov. S. Crohmălnicea- 
nu, și alta a lui AL Petroveanu. N. Ter- 
tulian a publicat un studiu valoros 
despre „Eugen Lovinescu și contradic
țiile estetismului". Aceste lucrări se ca
racterizează printr-o aplicare mai con 
secvență a principiilor istoriografiei 
marxiste în analiza critică a literaturii 
din trecut, printr-o mai pătrunzătoare 
dezvăluire a raporturilor dintre ideo- 
:gia scriitorilor studiați, epoca res

pectivă și creația lor, printr-o infor
mație solidă și un punct de vedere nou 
în înțelegerea fenomenelor social-cultu- 
ra.e. Rezultatele unei mai bune stăpîniri 
a instrumentului de cercetare, deci a 
însușirii unei metodologii științifice 
se vădesc și în inițierea cîtorva studii de 
sinteză, privind curentele literare de 
după 1900, poporanismul, sămănătoris
mul etc. Toate aceste eforturi contribuie 
ia munca grea și de mare răspundere 
a realizării „Tratatului de istoria lite
raturii", așteptat cu legitimă nerăb
dare de masele largi de cititori. Cu 
elaborarea lui au sarcina de onoare 
să se ocupe majoritatea criticilor și 
istoricilor noștri literari, care trebuie 
să facă din apariția acestei lucrări 
un eveniment de seamă al dezvoltării 
criticii ți istoriografiei noastre mar- 
xist-leniniste.

Realizări demne de a fi menționate 
s-au obținut și pe tărimul studiului 
literaturii universale, prin contribuțiile 
lui Alihail Ralea, Tudor Vianu, AL 
Bălăci, Vera Călin, B, Elvin, Tamara 

Gane, Mihnea Gheorghiu, Radu Lupan, 
Tatiana Nicolescu.

Critica noastră literară a participat 
și la unele dezbateri cu rezultate po
zitive în presă, analizînd problemele 
poeziei și prozei contemporane. De 
asemenea, ea și-a adus o contribuție 
remarcabilă în lupta pe plan interna
țional împotriva ideologiei burgheze, 
a tezelor revizioniste, a fenomenelor 
de decadență din literatura occiden
tală. Este aici un merit însemnat al 
ei, relevat și de presa sovietică și de 
presa altor țări socialiste.

Aceste succese incontestabile nu ne 
pot face să trecem cu vederea lipsu
rile serioase care mai dăinuie încă 
în critica noastră literară. Cea mai 
însemnată dintre ele și din care de
curg multe altele este scăzuta com
bativitate. Critica nu este încă sufi- 
cier.t de pătrunsă de conștiința că e 
chemată să joace un rol de prim ordin 
in orientarea literaturii. Critica n-a 
reacționat prompt și eficace, uneori a 
ocii: fenomene care reclamau o luare 
fermă de atitudine.

Nu trebuie să uităm că dezvoltarea 
critici: noastre marxiste e condițio
nată de lupta consecventă împotriva 
tendințelor estetizante și sociologist 
vulgare. Sub îndrumarea partidului, 
in această direcție au fost obținute 
s-accese serioase in lupta dusă împo
triva unor manifestări existente și în 
trecutul apropiat (înclinația de a prelua 

bloc moștenirea literară, de a trece 
cu vederea concepțiile greșite ale unor 
autori dintre cele două războaie și a-i 
„reeo-sidera* într-o lumină neștințifi- 
cS. de a încerca o încorporare a mo- 
dernismului în realismul socialist, sub 
pretextul unui așa-zis „spirit modern", 
ce a neglija specificul literaturii, 
ște.m.d.). Ar fi greșit să credem că 
astfel de tendințe au dispărut cu 
totul și că lupta împotriva lor nu tre- 
buie continuată. Nimic nu e mai străin 
de obiectivele criticii marxist-leniniste. 
decit tendințele evazioniste în critică, 
prezente in acele articole, care vorbesc 
despre toate fără să spună nimic, 
care se feresc să ia o atitudine hotă- 
rită față de problemele majore ale 
literaturii. Se manifestă o persistență 
a spiritului apologetic, in ciuda sem
nalării primejdiei lui in presa de partid. 
Dacă in această direcție s-au obținut 
oarecare ameliorări și unele cărți ca 
„Rădăcinile sint amare", „Șoseaua 
Nordului" ș.a., au lost discutate de 
pe poziții principiale, examinindu-li-se 
cu discernămînt și exigență calitățile, 
dar și lipsurile, mai stăruie din pă
cate tendința de a ocoli critica dreap
tă, ascuțită și tovărășească, fie prin 
formule evazive, fie printr-o adevărată 
diplomație penibila, fie prin tăcere sau 
prin înțepături răutăcioase. Un roman 
atit de interesant ca „Scrinul negru" 
de G. Călinescu, în care se intilnesc 
probleme complexe, cum ar fi raportu
rile intelectualului de veche formație 
.cu masele muncitoare, rolul acestora 
în educația lui, îmbinarea criticii lumii 
vechi cu aîirmarea acelei noi etc., nu 
a fost discutat așa cum s-ar fi cuvenit. 
Cronicile scrise pe marginea romanu
lui „Scrinul negru" de George Ivașcu, 
M. Novicov, Radu Popescu, Eugen Si
mion, au avut un caracter apologetic, 
enunțînd slăbiciunile romanului în 
treacăt sau ignorîndu-le. Critica a elo
giat peste măsură anumite calități 
reale ale ultimei cărți publicate de 
Ury Benador, „Gablonz, magazin 
universel", dar s-a ferit să vorbească 
deschis despre defectele serioase ale 
cărții. Ba cîteva din aceste defecte 
izbitoare au fost date în unele cro
nici (Mihai Gafița) drept merite ale 
romanului. Foarte greu pot fi găsite 
în analizele consacrate versurilor lui 
Cicerone Theodorescu din volumul 
„Copiii cartierului" (Matei Călinescu) 
și observații critice. Despre unele 
cărți, ca recenta versiune în mai 
multe volume a romanului „Desculț” 
de Zaharia Stancu, criticii cu prestigiu 
întîrzie să se pronunțe. Darea de sea
mă arată'că nu face nici o onoare ac
tivității unui critic ca Paul Georgescu, 
faptul că a adoptat o tăcere precaută în 
discutarea unor lucrări literare impor
tante; de lipsuri asemănătoare au dat 
dovadă Silvian Iosifescu, Dumitru Micu, 
Ov. S. Crohmălniceanu și alți critici. 
Unii critici se feresc de urmărirea 
concretă și sistematică a creației lite
rare, consacră prea puțin din activita
tea lor discutării cărților nou apărute, 
intervin tîrziu doar cu observații ge
nerale.

Exigențele cronicarilor literari și re- 
cenzenților se manifestă din plin, în 
special cînd e vorba de scrierile unor 
debutanți.

Persistența spiritului apologetic cre
ează un climat favorabil pentru aceia 
care se tem ca dracul de tămîie să 
formuleze o apreciere clară asupra o- 
perei recenzate și preferă să însereze 
în ziare și reviste articolașe vagi, me
nite să nu spună nimic, dar să „mear
gă" și să placă nu publicului,ci cutărui 
sau cutărui autor. Criticii încearcă să 
scuze asemenea atitudini, invocînd lipsa 
de receptivitate la critică a unor autori, 
gata să se supere cînd nu sînt suficient 
elogiați. Astfel de comportări repro
babile există fără îndoială și împotriva 
lor obștea scriitoricească trebuie să 
reacționeze cu vigoare pentru că sînt 
incompatibile cu etica scriitorului mi
litant, Dar și atitudinea de acceptare 
a acestor manifestări din partea criticii 
și de adaptare la ele este complet stră
ină de etica noastră comunistă. Spiritul 
apologetic trebuie combătut nu numai 
pentru că reflectă o lipsă de probitate 
morală în activitatea critică, atit de 
necesară dezvoltării literaturii noastre 
și orientării cititorilor, dar și pentru 
că minează chiar criteriile științifice de 
analiză a cărților.

Totodată, e necesar să fie combătute 
cu aceeași vigoare tendințele de negare 
neprincipială a meritelor unor lucrări. 
Trebuie încurajate cu toată căldura, 
analizate atent, operele valoroase, in
spirate din actualitate.

O altă slăbiciune a criticii privește 
nivelul ei teoretic. Dacă unele reali
zări au fost obținute în această direc
ție — cum am arătat — ele sînt de
parte de a satisface nevoile frontului 
nostru literar. Probleme importante ale 
creației, legate nemijlocit de progre
sul ei, se cer lămurite în lumina 
esteticii marxist-leniniste. Anumite teze 
generale trebuie adîncite și dezvoltate 

în funcție de experiența bogată a lite
raturii noastre și a literaturii dia 
țările socialiste. De multe ori însă, 
cînd e vorba de asemenea teme, sub 
titluri promițătoare se rfepetă lucruri 
arhicunoscute. Alteori, ideile teoretice 
din diferite articole sau cronici sînt 
sărace, nu izbutesc să ridice probleme 
noi și cu adevărat interesante; recent 
pe multe coloane, se discuta în presa 
noastră literară cît de lungi sau cît 
de scurte trebuie să fie romanele 
consacrate construcției socialiste.

E nevoie să ducem o luptă susți
nută și solid argumentată împotriva 
teoriilor estetizante și a variantelor 
lor revizioniste. Se impune de ase
menea necesitatea permanentă de a 
combate dogmatismul în problemele li
terare. Experiența ne-a arătat că sub 
acest pretext unii nechemați sînt gata 
să renunțe la toate principiile esteticii 
marxist-leniniste. Noi avem dimpotrivă 
datoria ca, pornind de la ele, apli- 
cîndu-le cu consecvență, să combatem 
dogmatismul, conștienți fiind că forma 
lui cea mai răspîndită este încălcarea 
acestor principii, cramponarea de ab
stracții care evită confruntarea cu 
practica vieții. E necesar să ridi
căm niyelul teoretic al criticii, le- 
gînd-o strîns de problemele concrete 
ale literaturii noastre, de realitățile 
construcției socialiste. Aici un fapt ca
pital îl constituie însuși contacul cu 
masele largi.

Multe articole se adresează încă 
unui cerc restrîns de cititori. Critica 
literară nu va reuși să-și îndeplinească 
importanta sarcină pe care o are în 
dezvoltarea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, dccit întărindu-și sim
țitor caracterul publicistic, după exem
plul strălucit al criticii democratice 
revoluționare ruse, al criticii noastre 
progresiste (Gherea, Ibrăileanu) și al 
criticii literare sovietice. Criticii noștri 
se mărginesc adesea să analizeze fe
nomenul literar în sine, dînd astfel 
articolelor lor un caracter tehnicist, 
îngust, de specialitate.

Criticul e chemat să depășească 
sfera unor preocupări de strictă spe
cialitate, să ajute efectiv literatura 
in exercitarea operei ei de transfor
mare a conștiințelor, să angajeze, 
pornind de la personajele șr acțiunile 
cărților inspirate din realitatea socia
listă, dezbateri pasionate asupra ros
turilor fundamentale ale existenței, 
asupra a tot ce-i frămîntă pe oamenii 
muncii din țara noastră. Numai așa 
va izbuti să trezească interesul unor 
categorii largi de cititori, să ajungă 
un prieten și un sfătuitor al acestora.

In directă legătură cu întărirea ca
racterului publicistic ai criticii, se pune 
și problema accesibilității articolelor 
de critică literară.

Oare unii critici tineri, foarte tineri, 
care mai au încă multe de învățat, 
trebuie să „coboare" ca să se facă 
înțeleși, sau trebuie să-și ridice ei în
șiși nivelul pentru a se exprima știin
țific ți clar, viu și colorat, așa cum 
vorbește poporul ?

Pentru a apropia șî mai mult critica 
de păturile largi ale cititorilor, pentru 
a o antrena în dezbaterea problemelor 
literare și pentru a asigura astfel pro
gresul continuu al creației, e necesară 
o extindere a luptei de opinii, pe o 
bază principială. Uneori această con
diție fundamentală de dezvoltare a spi
ritului critic e înlocuită prin scurte note 
neargumentate, împunsături mărunte, 
observații lăturalnice, care nu îngăduie 
o discuție serioasă. O vreme, „Gazeta 
literară11, „Luceafărul", „Igaz Szo", 
„Utunk", „Tribuna" și „Contempora
nul" și-au făcut o specialitate din ase
menea hărțuieli, neprincipiale. Astfel 
de practici, care transformă anumiți au
tori în victime permanente ale unor ini
miciții personale și care mai continuă 
încă, sub forme deghizate, n-au ce căuta 
în coloanele revistelor noastre. Publi
cațiile sînt chemate să facă loc în pa
ginile lor, nu răfuielilor meschine de 
grup, ci luptei tovărășești, curajoase, 
obiective și principiale de opinii în 
jurul problemelor esențiale ale creației.

Lichidîndu-și slăbiciunile serioase 
pe care le-am arătat și de care se 
face încă vinovată, întărindu-și spiri
tul de partid, critica noastră literară 
trebuie să-și exercite cu pasiune spo
rită in viitor, rolul ei important.

Tovarăși,

Sîntem deținătorii unui instrument 
perfecționat și eficient, scrisul nostru, 
pe care ni-I înțelegem pus în între
gime în slujba unui nobil scop: mo
delarea omului socialist. Acest om 
este eroul cel mai interesant al epo
cii. Deciziile și atitudinile sale în 
muncă, sau in viața personală, mar
chează o nouă psihologie, relații u- 
mane inedite, consemnate cu atita 
limpezime în „codul moral al comu
nismului" din Programul Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, Avem 
ca sarcină principală să facem din 
asemenea oameni eroi pozitivi, perso
naje cuceritoare, îndrăgite de cititori 
și luate de ei ca modele de compor
tare.

Tot în vederea operei de făurire 
morală a unei umanități superioare, 
literatura este chemată să folosească 
și arma satirei. In această direcție 
am făcut încă destul de puțin. Sînt 
necesare lucrări interesante care, de 
pe pozițiile principiale și ferme ale 
clasei muncitoare, să biciuiască tără 
cruțare, cu vervă și inteligență, tarele 
morale moștenite din lumea burgheză, 
să denunțe prin tipuri viu creionate, 
prin situații revelatoare ți cu forță 
de simbol, egoismul animalic, fățăr
nicia, dezinteresul față de cauza 
obștească, spiritul rutinier, tot ceea ce 
e străin de profilul moral al omului 
nou. Pentru ca acest om nou, existind 
cu pregnanță în toate sectoarele ac
tivității omenești, să devină prin seri-, 
sul nostru inspirat personaj literar, e 
necesar mai întîi ca el să fie cunoscut 
Și cu aceasta ne apropiem de o temă 
îndeajuns dezbătută, dar încă insufi-.

(Continuare în pag. 4)
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cient rezolvată: a cunoașterii vieții.
Amploarea dezvoltării societății noas

tre, creșterea impetuoasă a personalită
ții umane în orînduirea socialistă ne
cesită o mult mai temeinică cunoaștere 
a vieții. 0 asemenea cunoaștere nu se 
poate dobîndi pe calea unor documen
tări rapide și superficiale. Nu poți rea
liza pagini temeinice decît dacă eroii 
tăi — cunoscuți pînă în cele mai tainice 
reacții —- devin parte integrantă din 
personalitatea ta. Trebuie trăită viața 
eroilor pentru ca să răzbească în chip 
convingător în pagina de literatură. 
Va trebui să căutăm împreună toate 
metodele pentru ca să realizăm lega
rea cit mai nemijlocită, cit mai pro
fundă a scriitorului de lumea eroilor 
săi.

Cunoașterea vieții presupune nu 
numai o adincire a psihologiei eroi
lor, ci implică, intr-un mod impe
rios necesar, înțelegerea sensurilor și 
a legilor obiective care guvernează 
această viață, a perspectivei generale 
pe care o are viața socială. Oricîte 
date ar culege scriitorul privind lu
mea și oamenii pe care-i zugrăvește, 
aceste date vor însemna o aglome
rare amorfă, riscînd să-l conducă la 
o viziune naturalistă asupra lumii, 
dacă întreaga sa cunoaștere, dacă 
toate investigațiile sale, nu vor sta 
sub reflectorul învățăturii despre lume 
și societate a clasei muncitoare, sin
gura filozofie științifică, singura bu
solă menită să-l călăuzească și să-l 
ferească de dibuiri, rătăciri și eșecuri.

Scrisul nostru ne incumbă mari 
răspunderi. Trebuie să ne perfecționăm 
armele pentru ca tirul lor să fie sigur, 
precis, exemplar.

Tindem, Ia o cît mai înaltă măies
trie a scrisului nostru. Va trebui să

Darea de seamă s-a oprit apoi asu
pra problemei traducerilor.

Aria răspunderilor noastre scriito
ricești crește pe măsura amplificării 
ariei de acțiune a literaturii noastre. 
Astăzi, lucrările noastre au trecut de
parte de frontierele țării. Volumele 
noastre de proză sau de versuri cunosc 
o largă raspîndire în Uniunea So
vietică, în țările de democrație popu
lară și au început să fie cunoscute 
și în lumea apuseană. Trebuie să 
muncim astfel ca tot mai multe lu
crări rominești să fie cunoscute din
colo de hotarele țării, pentru ca și 
prin operele noastre iiterare, oamenii 
din lumea întreagă să cunoască și să 
prețuiască mai mult țara noastră, 
poporul nostru harnic și realizările 
lui pașnice.

Ca scriitori participăm la dezbate
ri.e care frămîntă astăzi lumea. Ne 
interesează în chip deosebit realiză
rile din ultimii ani ale literaturii so
vietice precum și discuțiile de im
portanță mondială ce se poartă în Uni
unea Sovietică, privind problemele artei 
și literaturii, căci experiența sovietică 
s-a dovedit pentru noi, ca-n toate 
domeniile vieții, rodnică și bogată în 
urmări. Contactul strîns cu scriitorii 
sovietici și atenția acordată literaturii 
noastre de editurile și revistele sovie
tice au dat creației noastre aripi ce 
o poartă departe peste ho.tare. Urmă
rim cu atenție discuțiile literare din ce
lelalte țări socialiste. Ne revine datoria 
de a participa în viitor, în proporție și 
mai mare, la îmbogățirea patrimoniu
lui literar comun, care este literatura 
mondială revoluționară.

Apoi raportorul s-a ocupat pe larg 
de diverse fenomene literare din lu
mea capitalistă, subliniind atracția pe 
care o exercită ideile socialismului 
asupra unor scriitori de seamă, chiar 
atunci cînd nu se situează pe pozi
țiile clasei muncitoare, dar adoptă o 
atitudine critică față de modul de 
viața burghez.

Sîntem dornici — a continuat ra
portorul — să cunoaștem pozițiile a- 
cestor scriitori, să le comunicăm 
punctele noastre de vedere. Discuții
le între oameni de bună credință au 
adus întotdeauna lumină. Să ne așe
zăm in fața mesei rotunde și să ne 
confruntăm pozițiile. Sîntem încredin
țați că nu vom avea toți decît de 
cîștigat Ne vom spori bagajul de cu
noștințe, vom recolta un material 
care ne va obliga la meditației vom

MuncaUniunii Scriitorilor
Tovarăși,

In directă legătură cu marile sar
cini ale frontului literar, e important 
sa analizăm cum a activat în ultimii 
ani Uniunea Scriitorilor.

B, anțul este, fără îndoială, pozi
tiv. In desfășurarea muncii Uniunii 
Scriitorilor, un sprijin deosebit de pre
țios l-am primit din partea organiza
ției de bază P.M.R. a Uniunii Scrii
torilor. Organizarea in acești ani a 
unor dezbateri de amploare cu pri
vire la orientarea creației — cum a 
fost cea despre actualitate și parti
nitate, Consfătuirea pe țară a scrii
torilor tineri, din 1960 — au dus la 
rezultate rodnice.

Secțiile și •comisiile Uniunii Scrii
torilor au muncit inegal. O discuție 
pozitivă, ca aceea despre „critica poe
ziei", organizată de Comisia de cri
tică împreună cu Secția de poezie, 
s-a soldat cu afirmarea unui curent 
de atitudine critică față de poezia 
inexpresivă. Deosebit de folositoare 
a fost o consfătuire de lucru a Co
misiei de literatură pentru copii și 

căutăm, consecvent și îndrăzneț, forme 
noi de expresie, reclamate de mate
rialul inedit al vieții. Sintem adver
sarii hotărîți ai tuturor formelor de 
^pigonism literar, de stagnare și îm
pietrire în forme vechi,' strimte, ne
cuprinzătoare, în care nu-și găsește 
loc fenomenul impetuos al vieții noi. 
Trebuie promovat spiritul inovator în 
creația literară; nu am fi în pas cu 
timpul nostru, dacă nu am stimula tot 
ceea ce poate constitui o inovație crea
toare în artă, priincioasă unei mai 
bune, mai adînci, mai cuprinzătoare 
înțelegeri a realității. Nu vom putea 
fi însă niciodată de acord cu „origi
nalitatea" stind sub semnul modelor, 
al snobismului și al disprețului fla
grant pentru bunul simț.

Constituie pentru noi o lecție per
manentă de exigență și de muncă, 
felul cum au muncit și cizelat cu 
migală de filigranist versul sau re
plica lor. clasicii literaturii noastre. 
Avem un tineret talentat a cărui pre
zență exuberantă a îmbogățit frontul 
nostru literar. Dar nu ne-am face pe 
deplin datoria față de ei, dacă nu 
le-am atrage unora atenția cu privire 
la o oarecare înclinare spre grabă in 
munca lor literară. Manuscrisele lui 
Eminescu și Caragiale, și nu numai 
ale acestor doi geniali scriitori, sint 
un exemplu de osîrdie indîrjită în 
munca lor creatoare. Ne îngăduim să 
le atragem unora dintre tinerii noștri 
confrați atenția cu privire la acea 
„sfîntă nemulțămîre" de care vorbea 
atît de des Mihail Sadoveanu. Le ce
rem tinerilor noștri scriitori o efer
vescență intelectuală, dușmană neîm
păcată a înfumurării, mulțumirii de 
sine și stagnării. Vom respinge ca osti
le omului și demnității sale delirurile 
morbide, degradante, schematizante 
pînă la insultă. în care oamenii sint 
asimilați prisosurilor deșertate in lăzile 
de gunoaie — din teatrul lui Beckett.

găsi împreună forme și mai eficiente 
pentru ca lupta noastră comună, în
chinată cu devoțiune Omului și bunu
lui său suprem, Pacea, să triumfe.

Sîntem slujitorii unei arte care ser
vește celor mai înalte idealuri ale 
umanității. Tocmai de aceea ne mani
festăm intransigența față de orice în
cercare menită să ultragieze omul 
și să-l împace cu ideea capitulării în 
fața unui destin condamnat. Vom 
respinge întotdeauna fără cruțare, 
toate curentele și tendințele mistice, 
obscurantiste, exultînd universul de
căzut al instinctelor animalice sau 
făcind apologia modului de viață ca
pitalist Vom demasca neconter.it ca
racterul filistin al evaziunii din lu
mea realului in universul proiecțiilor 
onirice, cultul egoismului oedemu, 
exaltarea relațiilor de junglă, apolo
gia neosupermanului, vom stigmatiza 
teoria desperării și a agoniei, cu atîta 
fervoare susținută astăzi in occident 
de unul dintre foștii ideologi ai fas
cismului rominesc, Emil Clor a a.

Pentru această mutică devotată «in
tern nd o dată ealomniați Nu e greu 
de arătat cine sint acești defăimă
tori I Nu de mult unul dintre ei, fos
tul legionar Vintilă Horia, a fost de
mascat și înșiși cei care l-au sprijini: 
o vreme au trebuit să-l abaadcceze 
fiindcă pe cbipul lui au recuooscu: 
stigmatul fascist lată că acum alt 
transfug, nu mai puțin abject. Petru 
Dumitriu, îți debitează infantile pria 
of iernile mincinoase ale a genților im
perialismului și fascism, lui. Aseme
nea indivizi lipsiți de scrupule. gata 
oricind să înjure ce au lăudat ieri și 
să-și schimbe credințele ca gtoeree 
de cămașă, rSmînînd iasă ia f und .1 
sufletului mereu la fel de sotoși, în
cearcă să ae dea lecții de etici $i 
estetică. Atmosfera vieții noastre lite
rare s-a purificat prin dispariția unor 
asemenea lepădături Lătrăturile lor 
la diverse posturi de radio nu arată 
decît o jalnică neputință, o ridicolă 
exasperare în fața succeselor litera
turii noastre.

Inspirată din lupta poporului, le
gată prin mii de fire de tot ce e 
mai bun, mai înălțător în fiecare din
tre noi, literatura noastră socialistă 
n-are alt ideal decît să se ridice la 
înălțimea epocii noastre luptătoare, 
strălucind în lumina zorilor comunis
mului.

tineret. Ar fi fost bine dacă comisia 
respectivă ar îi perseverat pe acest 
drum și și-ar fi dus activitatea îd spi
ritul concluziilor judicioase elaborate 
la consfătuire. Secția de dramă, In 
general activă, a inițiat dezbateri 
rodnice cu privire la premierele din 
stagiune, piese aflate in manuscris, 
piese intr-un act etc. Activitatea a- 
cestei secții ar fi fost și mai fruc
tuoasă dacă s-ar fi bucurat de spriji
nul tuturor autorilor de teatru. Au 
avut loc acțiuni pozitive ale secțiilor 
de proză, traduceri, discuții intere
sante ale Comisiei pentru literatura 
minorităților naționale. Totuși noi au 
ne putem declara satislăcuți de acti
vitatea secțiilor și comisiilor Uniunii, 
munca lor, slab controlată de con
ducerea Uniunii Scriitorilor fiind lip
sită de continuitate.

Filialele Uniunii Scriitorilor, care 
s-au bucurat prea puțin de sprijinul 
organizatoric efectiv al Uniunii Scrii
torilor, au dus totuși o activitate a- 
1 reciabilă pentru dezvoltarea forțelor 
literare locale. A fost asigurată apa
riția regulată a revistelor Uaiuaii, au 

fost promovați numeroși tineri scrii
tori de talent din regiunile țării, s-a 
realizat o bună colaborare cu teatrele 
locale și alte instituții cu caracter 
cultural.

In ultimii 5 ani. ajutată îndea
proape de organele de partid, sindi
cale și de stat. Uniunea Scriitorilor, 
prin Comisia ei de îndrumare, a orga
nizat 19 consfătuiri regionale cu 
cercurile literare și s-a îngrijit de a- 
pariția a 42 de culegeri, care însu
mează semnăturile a peste 300 de 
membri ai cercurilor literare. Datorită 
- este: activități, cit și altor condiții 
lavorabile, dar mai ales datorită in
tensei vieți culturale, sîntem azi mar
torii unei bogate mișcări literare, nu 
numai in orașele in care funcționează 
filiale ale Uniunii Scriitorilor, dar și 
în altele, ca: Bacău, Constanța, Hu
nedoara, Galați, Oradea, Arad. A- 
ceastă activitate de promovare a ta
lentelor ivite din rîndurile poporului 
merită o atenție mai mare din par
tea Uniunii Scriitorilor.

Frecvente au fost întîlnirile variate 
ale scriitorilor cu cititorii, inițiate sau 
sprijinite de Uniune. O activitate cul
turală susținută s-a desfășurat la Casa 
Scriitorilor.

Fondul Literar și Biroul drepturilor 
de autor au sprijinit în tot acest timp, 
acțiunile Uniunii Scriitorilor, dovedin- 
du-se niște organe necesare pentru sti
mularea creației scriitoricești.

Sectorul de relații externe al Uniu
nii Scriitorilor a desfășurat o activi
tate bogată și variată, nu numai ca 
bună gazdă, la primirea oaspeților din 
străinătate, ci și prin acțiunile de popu
larizare a literaturii noastre peste ho
tare. Schimburile culturale cu țările cu 
care avem convenții și acorduri, se îm
bunătățesc și se lărgesc necontenit.

Conducerea Uniunii Scriitorilor a 
stabilit în acești ani bune relații de 
colaborare cu editurile, participînd ac
tiv la elaborarea și definitivarea planu
rilor de apariție, acordînd un sprijin 
mai calificat in munca de discutare a 
manuscriselor, ajutind mai mult ca 
înainte colegiilor și consiliile edito
riale. Dar în acest domeniu mai sint 
încă multe de făcut Secțiile și comi
siile sint datoare să acorde un sprijin 
substanțial la rezolvarea proc.eme<or 
editoriale. Iar scriitorii cu experiență 
ciot chemați să-și dea contribuția ier 
valoroasă la stimularea și imurajarcx 
scriitorilor tineri.

la ultimii am, pubJcațiiie literare au 
luptat mai consecvent ș: cu ma. nxxte 
rezultate pentru actualitate și parie
tale ia literatură, pentru imăruea legă
turilor scriitorilor cu viața. Dator.;a ac
tivității reviste.or a tost stimulată crea
ția de schițe și reportaje; s-a accen
tuat prezența scriitorilor ia âezba.e- 
rea probientexx pounce și toeoaofpre, 
s-au destâș-xat câteva dezbateri ine- 
ressate, ca de pLdă cea despre poe
zie, sau aceea cespre nxxxaatățLe pro
zei. Jțeristeto au procaovat ia«eo> ti
nere ia toate secăoarex aea'pei ăterare, 
aa topiax peutra rtotoarea ca..Jții, 
pentru per^ecțxxurea gAetiria.

Dur, ia acest sens, mat wecu&e să 
m.arim cu toata grija pec.ru ca re- 
vÂâex aousoe să cevmă «Sevarate tri
bune experiența îsatotate. abera- 
xare de dtattd artistice bâe ar esta ie, 
cu adevărat ooi ș; consecvent pătruase 
de prujc.p;..e esteticii tnarrist-lecinivte 
a.e reausm—ui soc_aust. Vitele scădet. 
.C LQ mtreg tne, afte e reflectă
sti.ui defectuos de muacă al Uaiuaii 
Seriilor nor cu redacțiile, de a căror 
activitate răspunde. E necesar ca efar- 
turiie Uniunii Scriitorilor și ale redac
țiilor să lie îndreptate spre îmbunătă
țirea substanțială a stilului lor de 
muncă.

Redacțiile sint datoare să lupte cu 
fermitate împotriva diletantismului și 
a improvizației, împotriva muncii in 
asalt Principala condiție a succesului 
in munca oricărei redacții este exis
tența unei orientări ferme, claritatea 
obiectivelor, care să țină seama și de 
problemele generale ale literaturii și 
de prolilul specific al revistei respec
tive. Totodată, o sarcină esențială a 
redacțiilor este asigurarea principiali
tății depline in relațiile cu colaboratorii. 
Nu șe poate admite nici o îngăduință, 
nici un rabat de exigență, de dragul 
„relațiilor" bune, dar nici o atitudine 
disprețuitoare, lipsită de înțelegere. 
Lupta pentru principialitatea fermă a 
relațiilor dintre redacții și colaboratori 
este cauza revistelor și colaboratorilor. 
Aceasta presupune combaterea tămiie- 
rii și laudelor reciproce, a tendințe
lor de răfuială, care, din păcate, mai 
înveninează atmosfera noastră literară. 
Publicațiile trebuie să tindă a deveni 
mai mult focare de dezbatere a pro
blemelor ideologico-artistice ale litera
turii.

In Darea de seamă au fost precizate 
in continuare sarcinile specifice, care 
stau in fața fiecărei reviste a Uniunii 
Scriitorilor.

Referindu-se apoi la munca organe
lor de conducere ale Uniunii Scriitori
lor, raportorul a spus:

Comitetul Uniunii — activitatea 
noastră de fiecare zi ne-a arătat-o — 
s-a întrunit rar, în ședințe nu îndea
juns de pregătite, în primul rind din 
vina Biroului. In centrul atenției 
Comitetului de conducere n-au fost 
aduse totdeauna problemele principale, 
de orientare a muncii literare, activi
tatea lui alunecîrid uneori în exa
minarea unor chestiuni lăturalnice.

Nu o dată, datorită unor fricțiuni ne
principiale, în loc să se analizeze te
meinic, cu răspundere, problemele lite
raturii sau ale Uniunii. înscrise la 
ordinea de zi, unii membri ai Birou
lui împingeau discuțiile spre proble
mele secundare, nesemnificative pen
tru treburile generale ale vieții lite
rare.

Trebuie subliniat că membrii Bi
roului s-au ocupat insuficient de sec
toarele care le-au fost încredințate. 
Intre conducerea Uniunii și diversele ei 
inele de lucru — reviste, secții, comi
sii, filiale — legăturile au fost spo
radice.

Secretariatul Uniunii n-a muncit în 
spirit colectiv. In cea mai mare parte 
a perioadei de după reorganizarea Se
cretariatului, primul secretar a lucrat 
mai mult de unul singur. Din 
această cauză, ședințele Biroului 
se pregăteau în pripă; n-a exis
tat totdeauna ua plan al activității Bi
roului, ua plan de dări, de seamă și 
analize pe probleme, iar atunci cînd 
asemenea analize se înscriau totuși 
pe ordinea de zi. e'.e aveau un caracter 
improvizat

Noi, scriitorii, trebuie să fim pe de
plin convinși că alături de preocupă
rile firești pentru propria creație, sîntem 
răspunzători și pentru munca Uniunii, 
pentru cauza comună a literaturii 
noastre.

O literatură au e tare numai prin 
cîteva persona...uți răzlețe — a spus 
în continuare vxti.xul — ci prin for
țele reunite ale tirurcr care știu ține 
cu dibăcie pasa ia mină și așterne 
pe hirtie un cuvînt iscusit Trei plopi 
și două tufe au fac o pădure — e ne
voie, ca să ie spiti cc^aciior codru, de 
arbori muiți, variați. tineri și bătrîni, 
învecinindu-și tuiptode și atin^îndu-și 
ramurile sunătoare ia timp bun sau 
pe furtună. Ctostex, sinceritatea, puri
tatea morală, simplitatea, modestia tre
buie să constituie tot mai mult prin
cipalele noastre dimensiuni morale, 
trăsăturile de bază ax colectivității
scriitoricești, *ia viața obșteas
că și personală.

Munca Ua....~-i Scr~.lxitor și a or
ganelor sale ce etrexere trebuie să 
se desfășoare Ofaaătut sub semnul 
prmc.p..jx pase, sirăame ale muncii 
colective. Vtooarea conducere a Uniu
nii Scriitor or va trecui să-și concen
treze mai rstit ca ia trecut atenția 
as-țea pcac^memr de creație, să ajute 
ioc mal nx-t pe scriitori in rezolvarea 
prubueoexr ce se ridică ia activitatea 
..terară a fieeâns.a și să descopere oăj- 
jooce șt soi căi de jateos£care a ie- 
găan scrutcritor cu ree^tățje socto- 
usie.

După aceasta raportori. a jeaerma: 
cocseriața asupra pnpuaerixr pr.vrto 
iae»e modificări de sumt, ca&xctoda- 
supra necesității de a se crea catoto- 
tea ce .membru stagiar* al l-iar. , 
pe baza analizei temeinice a sctiT-tita 
scriitoricești a soiicitanțitor de c&tre 
im juriu desemnat de cocutet.

Treixtie ca timpul de stagiu — a 
spus raportorul — să fie toăos* de ti
neri scriitori pentru dezvuurea tor 
eectivă, pentru verificarea lax-nts. _ 
tor, pentru însușirea experienței mam- 
tate scrutcricești. și nu peax_ nesri- 
-ărinare, de ia locul de m_oci. peru.-, 
o profesionalizare pretimpcrA sas 
pentru permanentizarea une. sâbaațs 
de .stagiar* și .începător*, ne*—* 
și exigența de primire a menbr Ax Sta
giari urmează să fie aceleași ca și ic 
cazul primirii membri lor Ua-iSH; Ser 1- 
toritor.

Tovarăși,

Congresul al lli-lea ai P.MJL prm 
hotărîrile sale, prin planul de șase 
ani, pria planul de perspectivă a pus 
așa sarcini mărețe in fața poperau. 
iar oamenii muncii le indep.-aesc e. 
atîta hărnicie, pricepere și aviat. io- 
cît bunăstarea generală, radtoa^ 
transformare a vieții in industrie, to 
agricultură, pe tărim cultural se pe
trece cu o viteză caracteristică t . 
dată numai domeniului iaatosttoui-

îa această palpitantă desfășurare de 
forțe creatoare, noi, scriitorii, st 
bucurăm de uu loc de cisste și de 
mare răspundere prin sarcini, e re se 
stau în față i de a contribui la for
marea omului nou.

Masele de cititori, al căror oumâ.- 
a sporit nespus de mult in sma 
revoluției culturale, ne privesc cu 
dragoste și așteaptă de la aci lucrăr 
literare din care să se răslringă lu
mina conștiinței socialiste și faptele 
eroicei armate a muncii

Nouă ai se cere, ia primul rind. 
să cunoaștem adine această nemaipo
menită desfășurare a forțelor bbjoc.: 
in construirea unei vieți ooi. se rere 
să fim noi înșine la mijlocul celor 
ce înalță patria noastră socialistă. De 
aceea, în dezbaterile noastre trebuie 
să ocupe ua loc central valorificarea 
multiplă a experienței ce au dobir.dit-o 
scriitorii din contactul cu noile rea
lități și studierea căilor, care trebuie 
mereu înmulțite, pentru intensificarea 
multilaterală a legăturilor cu viața, cu 
oamenii noi.

Noi nu sintem niște simpli călători 
care Culeg impresii pentru viitoare 
cărți menite să aducă mărturie despre 
oameni și locuri văzute. Părtași prio 
munca noastră la uriașa operă revolu
ționară, de totală și radicală restruc
turare a unei țări și a unui popor, noi 
ne încadrăm in construcția lumii noi 
și ne înscriem pe orbita epocii noastre. 

De fermitatea și claritatea pozi
ției noastre, definită printr-un singur 
cuvînt: partinitate, depinde in mare 
măsură rolul educativ al operelor 
noastre. Iată de ce în dezbaterile 
noastre problema cunoașterii actuali
tății nu poate fi despărțită de defini
rea atitudinii ce o are scriitorul în 
fața adevărului vieții. Această atitu
dine ne este vitală ca sîngele orga
nismului viu, iar fermitatea ei se 
întemeiază pe limpezime în concepția 
noastră despre lume.

Nici o operă literară nu se bucură 
de trăinicie fără să atingă înalte ca
lități artistice. Poate nici un ait do
meniu al vieții sociale nu trăiește și 
mai ales nu durează așa de mult 
prin calitate ca realizările artei. Iată 
de ce arta scrisului trebuie să ne 
preocupe în cel mai înalt grad.

N-am fi cu adevărat fiii epocii în 
care trăim dacă n-am lua poziție 
față de marile probleme care fră
mîntă astăzi omenirea. Trebuie să a- 
firmăm cu tărie zdrobitoarea superio
ritate a ideologiei socialiste asupra 
concepției în descompunere despre 
lume și viață a burgheziei, a impe
rialismului, care zdrăngăne mereu 
armele și ține încă sub călcîi popoare 
și popoare, iar în propriile țări stoarce 
pînă la istovire vlaga celor ce mun
cesc.

Luni dimineața, în sala mică a 
Palatului R. P. Romine din Bucu
rești, s-au deschis lucrările Confe
rinței pe țară a scriitorilor.

La Conferință participă delegați 
ai secțiilor și filialelor Uniunii 
Scriitorilor, numeroși invitați din 
întreaga țară •— scriitori, membri 
ai cercurilor literare.

La deschiderea lucrărilor Confe
rinței au asistat tovarășii: Atanase 
Joja, președintele Academiei R. P. 
Romine, 1. Murgulescu, ministrul 
Invățămîntului și Culturii, P. Nicu- 
lescu-Mizil, șef adjunct al Direcției 
de propagandă și cultură a C.C. al 
PJd.R^ Constanța Crăciun, adjunct 
al ministrului Invățămîntului și 
Culturii, membri ai C.C. al P.M.R* 
reprezenUsnți d unor instituții cen
trale și organizații obștești, ai altor 
XBritaî de crecște. reprezentanți ai 
oamenilor mBuai dra întreprinde
rile CspttaleL

1b epiauzeie călduroase ale asis
tenți, acad. Tudor Arghezi a rostit 
euxtutul ăe deschidere a Confe
rinței.

Asistența a păstrat un minut de 
reculegere ia memoria maestrului 
XihaU Ssdoreass, președintele U- 
stixtsi Serutorilor ți a altor seră- 
tori earn eu iaretc: din viață ia 
airiasB penoadi: Cezar Petrescu, 
AL Kzr-.țescs, Cemil Petrescu, 
Gheorghe Root ria. Gaia Galaction, 
Lories Blege, Cristian Sirbu, Aszta- 
lot Ismca, .'i'icoioe Labiș și olpi-

Coeferința « ales apoi un prezi
diu sledrei: dir. scnUorii: Tudcr 
Arghezi, k’ihai Benisc, Geo Bogza 
Demasteue Botez, Io» Brad, Marcel 
Bresiașa, V. Enu Golan, Ale cu ivan 
Ghuia. Korăcs GyOrgg, Dumitru 
M:-tea, Sagy Istven, Ion Pas. Ti
tus Pope-vid, Marin Preda și Zaha- 
rie Sreaea. As fost alese de aseme
nea comisie de validare, secretaria
tul p comuia de redactare a pro- 
sectulia de Kotân-e a Conferinței.

Seiriț ie dtauseațd a fost pre- 
rsĂszd de scriitorul V. Em. Golan.

Coefennța ■ adepts: următoarea 
ordine de zi: Darea de seamă asu
pra. cruețsei ăcersrt și asupra acti- 
rtrdțti orgemzetorice a Uniunii 
Senatorilor, sertinile ce revin Ute- 
*B»arh ia laacsa documer.te’or ce
lei desl IH-Zea Cozgres cl P.M.R.. 
Deree de sesoi asupra aeavitățâ 
comisiei de revtzze a Unrânu Serii- 
torilor, cpeobarec unrr modificări 
U restul UmmrH, alegerea comi
tetului de eoadarere și a comisiei 
de revizie de Uuluui- Scriitorilor.

Acad. Mikm Benisc, prtm-secretar 
al Usâwan ScriHorilor. • prezentai 
spot Darea de seamă a comitetului 
de condacere al Uniunii.

Tot ia carsai ședinței de dimi
neață, scriiforul Radu Boureanu a 
dat citire Dării de seamă a comi
siei de revizie.

In ședința de după-amiază, scrii
torul Ion Bănuți a prezentat ra
portul comisiei de vzlidare. Scriito
rul Demostene Botez, care a prezi
dat ședința, a dat citire propuneri
lor de modificări aduse Statutului 
UBiunU Scriitorilor,

Au început apoi discuțiile cu pri
vire la Darea se seamă a comitetu
lui de conducere al Uniunii Scriito
rilor, la Darea de seamă a comisiei 
de revizie și asupra modificărilor 
la statut. Au luat cuvîntul scriitorii 
Titus Popovici, Ion Brad, Silvian 
losifescu, Ion Pas, Vasile Nicoro-
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Masă în cinstea participanfilor 
la Conferința pe țară a scriitorilor

Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Rontln. Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri au oferit joi seara, 
în sala de marmură a Palatului R. P. 
Romine, o masă in cinstea partieîpan- 
țiior la Conferința pe țară a scriitorilor.

Au luat parte tovarășii: Gheorghe

Acestea sint doar cîteva din pro
blemele care merită să fie în mod 
deosebit luate de noi în dezbatere, în 
vederea oglindirii lor în creația noas
tră literară.

Discutindu-le, nu trebuie să pierdem 
din vedere nici o clipă pe aceea a 
propriei noastre atitudini de scriitori 
ai unei țăr* socialiste. Atit relațiile 
colegiale dintre noi cît și prestigiul 
de care trebuie să se bucure în socie
tatea noastră scriitorul merită să fie 
temeinic dezbătute Misiunea ce a 
dat-o partidul scriitorilor, de a realiza 
o literatură pusă in slujba poporului 
nostru, constructor al orinduirii socia
liste, cinstirea de care ne bucurăm 
din partea oamenilor muncii, toată 
grija și încrederea ce ni se acordă, 
cer din partea Doastră nu numai 
multă pricepere in munca destul de 
grea ce sintem chemați a o duce la 
îndeplinire, ci și 'demnitate — ba
zată pe înalte calități morale și pe 
o conștiință formată in lupta pentru 
cele mai frumoase idealuri umanitare, 
pe care le realizează oamenii muncii.

Va trebui să plecăm de aici cu 
simțămîntul și cu gindul că de la noi 
se așteaptă lucrări literare de mare 
răsunet, de mare răspundere, care, — 
în spațiu să facă să vibreze inima 
maselor de oameni ai muncii, iar — 
în timp, — inima generațiilor viitoa
re. Contemporani activi, intr-o lume 

vici, Alexandru Bălăci, Dumitru 
Corbea, Dumitru Ignea, Remus 
Luca, Kovăcs Gyorgy, Mihai Ga- 
fița, Vicu Mîndra.

Marți dimineață; au continuat lu
crările Conferinței pe țară a scriito
rilor.

Ședința de dimineață a fost prezi
dată de acad. Zaharia Stancu.

In continuarea discuțiilor cu privire 
la Darea de seamă a Comitetului de 
conducere al Uniunii Scriitorilor; la 
darea de seamă a Comisiei de revizie 
și asupra modificărilor la statut, au 
luat cuvîntul scriitorii: Demostene 
Botez, loan Grigorescu, acad. Tudor 
Vianu, Eusebiu Camilar. Secretarul 
comitetului de partid al uzinelor a23 
August", Florian Păunescu, a adus sa
lutul muncitorilor din' această mare 
întreprindere bucureșteană. Au urmat 
la cuvint scriitorii Alecu Ivan Ghilia 
și Eugen Barbu.

In a doua parte a ședinței de di
mineață, prezidată de scriitorul Mar
cel Breslașu, au luat cuvintul scriito
rii Alexandru Andrițoiu, George Ma- 
eocescu. Aurel Earanga, Niculae Sto
le-- Alexandru Oprea, Mihnea Gheor- 
ghsss.

Ședinți de dupâ-amiazi i-a deschis 
nib președinția tcriitorului Kovăcs 
Go-gg. Au lua: cuvintul scriitorii Nagy 
lstoău, acad. Zaharia Stancu, Ion Ma
rt» Sadoceanu, acad. D. Panaitescu- 
PerpessiCius. Eugen Jebeleanu, Aurel 
Rău, Psui Georgescu.

Ia a doua parte a ședinței de după- 
amiazi, prezidată de scriitorul Ion 
Pas, acad. M. Beniuc a dat citire cu- 
risiuiu: acad. G. Călinescu. La discu
ții cu luat cuvintul in continuare scri- 
storii: V. Em. Galan, Anton Bretten- 
holer, Horia Lovinescu, Dumitru Mir
cea. Letay Lăjos. A luat apoi cuvîntul 
Elena Poparad-Mantho, secretar al 
C.C. al U.T.M.

Ședința de miercuri dimineață 
s-a deschis sub președinția scriito
rului Nagy Istvăn. In continuarea 
discuțiilor au luat cuvîntul scriito
rii : Lucia Demetrius, A. E. Bacon- 
sky, O. W. Cisek, Ov. S. Crohmăl- 
niceanu. Alexandru Jebeleanu. Mihu 
Dragomir, Maria Banuș, Vladimir 
Colin, Mihai Novicov, Marcel Bres- 
lașu. Au luat de asemenea cuvîntul 
Vasile Mușat, vicepreședinte al 
C.C^., și locotenent colonelul Vic
tor Militam. Cu aceasta, discuțiile 
cu luat sfirșit.

Lucrările sînt reluate la ora 13. 
La Conferință sosesc tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, 
Leonte Răutu. Conducătorii de 
partid și de stat sint primiți cu 
puternice aplauze.

La ședință asistă de asemenea 
tovarășii A. Joja, I, Murgulescu, 
P. Niculescu-Mizil, Constanța Cră
ciun, membri ai C.C. al P.MJL, aca
demicieni, conducători ai unor in
stituții centrale și orpanizații ob
ștești, reprezentanți ai altor uniuni 
de creație.

Intîmpinat cu deosebită căldură 
de pa-ticipanți, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej aduce Conferinței 
scriitorilor salutul C.C. al P.MSL, al

Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Pe- 
le Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Moghioroș, Du- 
r~:tru Colitj, Leonte Răutu. Ștefan Voi- 
tec. Mihai Dales, membri ai CC. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 

nu fără greutăți șt primejdii, ai făuri
rii celei mai înalte întrupări a socie
tății omenești, comunismul, sîntem da
tori a ne spune în prezent cuvîntul 
răspicat, care plăzmuiește, din sub
stanța vie a faptelor, esența nepieri
toare a artei și totodată, să aducem 
viitorului mărturie despre ceea ce este 
adevărul vieții și ceea ce devine reali
tatea în perspectiva viitorului. Prin 
trăinicia meșteșugului de-a trece du
rerea și bucuria în cîntec și poveste, 
avem solia de-a face să retrăiască ia 
cuvînt oamenii și faptele lor în des
fășurarea vremii și de a le spori în
sutit optimismul în muncă, elanurile 
creatoare.

Masele de cititori, al căror număr 
a crescut nespus de mult în urma 
revoluției culturale, ne înconjoară ca 
dragoste, prețuiesc fiecare carte bună.

înspre noi sint îndreptate privirile 
milioanelor de cititori din patria 
noastră. Cuvîntul nostru, bine cuge
tat, să cîntărească grea, să se ridice 
la înălțimea faptelor eroice ale oame
nilor muncii. Să ne străduim ca, de 
sub pana noastră, să iasă opere lite
rare de mare răsunet, de mare răs
pundere, demne de epoca socialismu
lui și comunismului.

(Text prescurtat)

Consiliului de Stat Și al guvernu
lui R.P. Romîne.

Scriitorii delegați și numeroșii in
vitați au primit cu mare însufle
țire salutul conducerii partidului și 
statului nostru. In sală au răsunat 
îndelung aplauze.

Acad. Mihai Beniuc, care a pre
zidat ședința; a arătat bucuria 
scriitorilor, sentimentul de mare 
cinstire pentru faptul că tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a adus 
Conferinței „cuvintul partidului, în
demnul care să slujească dezvol
tării literaturii noastre, sfatul în
țelept care să lumineze calea crea
ției noastre".

„ Cred — a spus vorbitorul — 
că exprim gindul fiecăruia din 
noi, poate prea slab spus în cu» 
vinte, atunci cînd vorbesc de re
cunoștința profundă ce o simțim 
noi față de partid, pentru tot ceea 
ce a făcut pentru noi, pentru tot 
ceea ce face, pentru tot ceea ce 
ne ajută să realizăm în creație.

In salutul partidului există un 
bogat program, idei de mare va
loare pentru dezvoltarea literaturii 
noastre în actuala etapă cînd în
tregul popor, pe baza hotăririlor 
celui de-al III-lea Congres al P.M.R., 
desă.-îrțește construcția socialismu
lui in țara noastră.

Mulțumirea noastră adevărată 
față de partid ți față de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej personal 
nu poate fi adusă, cred eu, decît 
pnn cărți, iar aceste cărți trebuie 
să fie de așa natură incit, cum se 
spune in salutul Comitetului Cen
tral, ele să contribuie activ la con
struirea socialismului, la formarea 
omului nou*.

Ședința de după-amiază a fost 
prezidată de scriitorul V. Em. Galan, 
In cadrul ședinței, delegații la Con
ferință au aprobat in unanimitate 
activitatea Comitetului de conducere 
și Comisiei de revizie ale Uniunii 
Scriitorilor. Au fost aprobate de 
asemenea modificările la Statu
tul Uniunii. *

Delegații la Conferință au procla
mat în unanimitate ea președin
te de onoare al Uniunii ScriitOTi- 
lor pe academicianul Tudor Ar
ghezi.

Luind cuvîntul. academicianul Tu
dor Arghezi a mulțumit călduros 
pentru cinstirea făcută.

In continuare, a avut loc alege
rea prin vot secret a Comitetu
lui de conducere și a Comisiei de 
revizie ale Uniunii Scriitorilor.

La prima sa ședință plenară, Co
mitetul de conducere a ales Biroul 
Uaiuaii Scriitorilor, alcătuit din 13 
membri. Președinte al Uniunii Scrii- 
ri-i.'or a fost ales academicianul 
M.'aai Beniuc, iar vicepreședinți — 
Demostene Botez și V. Em. Galan.

In unanimitate, delegații au a- 
doptat hotirirea Conferinței pe 
țară a scriitorilor.

Prin puternice aplauze, Conferin
ța a hotărît să trimită o scrisoare 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Conferința a adoptat, de aseme- 
-ea, o moțiune care exprimă hotă- 
rîrea scriitorilor de a-și mobiliza 
toate forțele în lupta pentru apăra
rea păcii.

Lucrările Conferinței pe țară a 
scriitorilor au luat sfîrșit.

guvernului, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești, 
ai uniunilor de creație.

Masa s-a desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de prietenească și călduroasă.

/
(Agerpres)

neconter.it
pec.ru


GAZfclA LI IERARA

stsiiimuii epoiii iiisiit

Luna cârtii la sate
a 15 Ianuarie, tn satele 
patriei noastre a fost 
deschisă „Luna cărții la 
sate". Cu prilejul acestui 
important eveniment, la 
căminele culturale, în 
scoli, la bibliotecile să
tești, la coifurile roșii 
ale unităților agricole so
cialiste, au loc șezători

literare, tnttlniri tntre scriitori și citi
tori ; se fin recenzii asupra unor cărți, 
are loc concursul „Cine citește, folo
sește'; ss organizează expoziții de cărți 
cu vinaare, colțuri cu noutăți literare

tată. Anul trecut, bunăoară, unele cărți 
s-au vîndut, la sate, în tiraje de care 
odinioară nici nu se putea vorbi. Cărți 
ca: „Pămînt desțelenit** de Mihail $o- 
lohov, „Baltagul" și „Mitrea Cocor** 
de M. Sadaveanu, „Setea** de Titus Po- 
powici și altele au fost difuzate în 
tiraje de 50—100 mii exemplare.

Cită deosebire între ceea ce se petrece 
astăzi în satele noastre și între cele

abia scoase de sub tipar, așteptate cu 
multă ardoare de către oamenii muncii
de pe ogoare. Va fi organizată, de ase
menea, cea de-a doua ediție a concursu
lui bienal: „Biblioteca tn slujba con
strucției socialiste*, ale cărei acțiuni 
vor fi îmbinate cu manifestări din „Luna 
cărții la sate*.

Toate aceste manifestări reflectă grija 
deosebită a partidului și guvernului pen
tru ridicarea continuă a nivelului po
litic, cultural și științific al oamenilor 
muncii de pe ogoare. In regimul demo
crat-popular, satul nostru, socialist, tșl 
schimbă continuu fata. Industrializarea 
socialistă a țării, transformarea socia
listă a agriculturii tnoa.it condiții de 
îmbunătățire continuă « situației econo
mice a țăranului șl sporește, totodată, 
setea lui de culturi. Pretutindeni, la 
sute, cartea devine zi de si un lucru 
obișnuit, fiind folosită de largi mase 
de țărani. Deseori am avut prilejul să 
Ir.ttlnesc tractoriști, crescători de anima- 
le etc. pornind la muncă ca cartea sub
suoară și consuitind-e t» orele libere. 
Milioane de cărți aflate în bibliotecile 
sătești. La colțurile roșii, tn școli, cer
cetate de sute de mii de cititori, con
stituie o mărturie o revoluției culturale
ce se dezvoltă tn satele noastre, dra
gostea față de carte » oamenilor mun
cii de pe ogoare. La aceasta se adaugă 
faptul că numeroase familii de țărani 
muncitori și-ou format biblioteci per
sonale pe care le îmbogățesc continuu. 
Se poate spune că acest minunat obiect 
— cartea — este o marfă de un gen 
deosebit, an de an tot mai mult cău

petrecute pe vremea slâpinir.i burghezo- 
meșierești ! Mulți dintre cei mai tir et
nici țtiu că odîr.:oară, ca'îca era aproa
pe BecuroCtai^ U țară îmi —'■frsr 
că prin anii 1930—1944. tinț^reie cărfi 
care ajungeau la țară ergx
viselor", „Visul Maicii Domwithu*. »Mi- 
nunea de la Maglarit" „Viețile sC-.liîor* 
și altele de acest gen, aduse de die 
un specu'anî dorite- de cișCg.
cârti de agrotehnică. £• care tema 
să învețe cum să obțină recolte bogaic, 
despre cărți de iiten.: iri bdetr.stiră 
sau de popularizare a științe . aroatM 
că nici nu se putea pomeni. Iar cărți, e 
politice, unde erau arătate canse-e 
sărăciei și mizeriei in rare țărmii tft* 
ținuți de burghezie ș* tsoșicrime, erau

interzise prin lege. Cei prinși că posedă 
sau difuzează o asemenea carte erau 
condamnați la muncă silnică și chiar 
la moarte.

Astăzi, cartea pătrunde tot mai mult 
în viața satelor. In rindurile oamenilor 
muncii de pe ogoare se încetățenește 
ideea că o carte bună este un prieten 
prețios, care te sfătuiește întotdeauna 
bine și-ți este mereu de folos. „Luna 
cărții la sate**, în cadrul căreia se 
desfășoară și numeroase acțiuni de di
fuzare a cărții, constituie o adevărată 
sărbătoare la care participă cu entu
ziasm mii de difuzări voluntari din 
rtndul învățătorilor și altor intelectuali 
de la sate, din rindul colectiviștilor și 
muncitorilor din gospodăriile agricole 
de stat și stațiuni de mașini și trac
toare. Am vizitat, zilele trecute, citeva 
sate din regiunea București și am văzut 
seriozitatea cu care oamenii muncii de 
aici se pregăteau pentru acest important 
eveniment al iernii 1962. în comuna 
Drăgănești, din raionul Drăgăncști-Vlaș- 
ca, se făceau pregătiri pentru o adu
nare ce avea loc la 21 ianuarie. Un 
număr însemnat de cititori de aici au 
avut o întîlnire cu un grup de scriitori, 
în raion s-au luat măsuri tn vederea 
unei aprovizionări sporite cu cărți a uni
tăților cooperației de consum și a difu- 
zorilor de carte de la sate. Unitățile 
de librărie din raion au fost amenajate 
și pavoazate cu lozinci; s au făcut vi
trine atrăgătoare cu cărți. In numeroase 
sate, au fost elaborate recenzii și con
ferințe ce urmează a fi ținute la adu
nările care ai loc In zilele de 15 
ianuarie — 15 februarie 1962. V« în
cape îndoială că lozincile : „Nici o casă 
de țăran fără cititor* și „In fiecare 
cffnaj W se difuzeze cel puțin 20 
bibLo'eri personale', sub care se des- 
'■troacă această frumoasă sărbătoare
• aârțîi. ear fi îndeplinite. Cititorii de 
Ia sate așteaptă de la scriitorii noștri 
nai multe apere despre dala fi munca 
Zpt de constructori ai socialismului, 
daepre viața muncitorilor din fabrici și 
urine. despre măreția anilor pe care îi 
trăim.

Șerban NEDELCU

Existența unor goluri tematice 
reprezintă, evident, un aspecț im
portant al rămânerii în urmă a 
literaturii. E dureros — mai ales 
pentru scriitori — că avem puține 
lucrări literare în care să fie în
fățișat efortul creator și avîntul în 
muncă al lucrătorilor din industria 
socialistă, că imaginea pe care o 
putem alcătui pe baza operelor lite
rare despre transformarea socialistă 
a agriculturii a fost mult depășită 
de viață, că avem puține, prea pu
ține cărți despre viața tineretului 
de azi, că, în sfîrșit, sînt pagini 
mărețe ale luptei de clasă din ulti
mele decenii care aproape că nu 
au fost oglindite în literatură. Și 
totuși nu „golurile tematice" consti
tuie aspectul cel mai semnificativ 
al rămînerii în urmă a literaturii 
Literatura n-a reușit încă să redea 
în toată măreția semnificația isto
rică a victoriilor socialismului.

Aici există un decalaj. Succe
sele - realizate de patria noastră 
pe drumul construcției socia
liste sînt impunătoare. Dintr-o 
țară, pe care specialiștii de ieri o 
numeau condescendent „eminamen
te agricolă", Romînia a devenit în 
ma; puțin de două decenii un pu
ternic stat industrial. Industrializa
rea țării s-a înfăptuit într-un ase
menea ritm îneît azi Romînia nu 
numai că poate asigura cu mijloace 
proprii o parte însemnată a utila
jului de care are nevoie, dar are 
și disponibilități pentru export. Re
publica Populară Romînă e în stare 
să acorde ajutor substanțial țărilor 
mai slab dezvoltate, care s-au 
smuls recent din robia imperialistă. 
Exemplul rafinăriei de petrol con
struite în India e concludent. Și 
nu e vorba, evident, să facem 
acum inventarul tuturor indicilor 
care atestă progresul obținut, ci să 
subliniem că datorită acestui pro
gres Romînia ca stat a căpătat po
sibilitatea să rezolve repede și cu 
succes probleme economice dintre 
cele mai complicate.

Despre succesele construcției so
cialiste în patria noastră vorbește 
și creșterea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii. Și, nu 
doar prin cifre — de altfel cunos
cute -— putem ilustra această creș
tere, dar și prin fapte de viață 
semnificative.

Dar, evident — mai este mult 
de făcut. Literatura este chemată 
să-și aducă contribuția în cadrul 
efortului general de desăvîrșire a 
construcției socialismului. Specificul 
acestei contribuții este, de aseme
nea, mai mult sau mai puțin cu
noscut. Ritmul construcției socia
liste, posibilitatea noilor cuceriri, 
apropierea lor depinde în măsură 
însemnată de dezvoltarea conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii, 
de generalizarea atitudinilor so
cialiste. Toate acesteia ne-au de
venit foarte clare îndeosebi după 
Congresul al IH-lea al P.M.R. Dar 
care este totuși cauza rămînerii în 
urmă a literaturii ?

Marile succese ale construcției 
socialiste pot fi totalizate șl relie
fate și cu mijloace statistice (deci 
științifice) și pe pian publicistic. 
Scriitorul însă e artist, el n-are de 
ce să dubleze activitatea oamenilor 
de știință și a publiciștilor. Misi
unea lui este de a descoperi semni
ficațiile adine omenești ale trans
formărilor revoluționare și ale suc
ceselor repurtate. Dacă ritmul dez
voltării viitoare în producție și cul
tură depinde și de ritmul generai.- 
zării atitudinii socialiste, rapcrcul 
de condiționare e valabil și pentru 
talent. Doar și în spatele marilor 
realizări ce se exprimă în cifre ș: 
date sînt milioane de eforturt ome
nești, milioane de succese omenești, 
milioane de depășiri ale unor de
prinderi vechi, milioane de victorii 
în luptă cu morala și ideologia bur
gheză, milioane de cuceriri ale ursei 
noi mentalități, ale atitudinii so-

riaVro.» fptțb de "rial*, mwca. în- 
daxrirS* obș^eș?; țArxd. Îs ra
port cu areas'^ îariăr* a «■eoeselcr 
iareț^trase de pc-per. «ob ctxxîj 
cerea partâfcricri. bflaarid realrtâr.-

Cîteoda^ <hscut^= Bit prea 
mult despre ztecestava bBbeoârii 
patosului afirmatzv ș. a *'_tud:r 
critice în literatura rearismuiu. k>- 
cialist. Confruntarea <s reaztatei 
arată că de fapt probteraa e mult 
mai simplă, dar șâ asurt raa» <ncr- 
plexă în aceiași timp Scrumraiu. 
partinic i se cere ca iaaoatoaara 
să reliefeze adevărul A arimtr- 
oare pină acum creați* Lierarâ a- 
cest întreg adevăr ai aBBaariar so
cialiste ? Unii coteg ee tem că 
prin reliefarea prea .issaerriâ a 
succeselor și neatezărUar ar p*tea 
aluneca spre kfihaai sa* untotrea* 
realității. Inutilă inf.jarare Dear 
datele cunoscute de aer Wri — și 
dintre care ne-am nferri doar la 
citeva — arată fltt pasînță de tă
gadă că inttprtdrfle oomcnuor 
muncii din ulttcr. ani sint :nfir.:t 
mai grandioase dedt tot «e »-• re
flectat pină acum in creația lite
rară. Pare paradoxal, car idilis
mul, deși ocolește aspectele con
crete ale lupte: între vechi și nou 
și netezește asperitățile existente, 
nu „exagerează* real:zările și nu 
înfrumusețează real atee sota'istă 
ci, dimpotrivă, o denaturează și 
minimalizează infăpcuiriie $i nu ne 
este greu să expbcâm de ce se 
întîmplă așa : are frică de .compli
cații", de oglindirea adevărată a 
răbufnirilor vechiului acei scriitor 
care nu are nici viziunea exactă 
a forțelor pozitive care prin acți
unea lor, fac posibilă ofensiva ne
întreruptă a sodallsmului. Logica 
simplă ne poate conduce în aceasta 
ordine de idei la concluzii clare, 
de care. în ciuda evidenței lor, 
uneori nu ținem seamă. Etndcă. așa 
cum a arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ia Congresul al 
IH-lea al P.M.R.. principala tră
sătură caracteristică a epocii noa
stre este ofensiva neîntreruptă a 
socialismului, asta înseamnă pe de 
o parte că toate succesele noastre 
s-au obținut și se obțin în lupta 
împotriva unor factori și împreju
rări care li se opun — pentru că 
nici o ofensivă nu se poate desfășura 
în gol; pe de altă parte inevitabil 
vor fi apreciate ca rămase în urmă 
și acele lucrări literare care nu reu
șesc să transmită natura ofensivei 
neîntrerupte. Problema este nu de 
a ocoli fenomenele negative ci de a 
arăta de ce forțele noului, conduse 
de partid, întotdeauna sint pînâ 
la urmă victorioase, de ce societatea 
socialistă prin natura ei are întot
deauna o rezervă suficientă de for
țe pentru a învinge orice obstacol, 
oricît de mare și de neprevăzut 
ar fi !

în cadrul vieții noastre literare 
s-a format în ultimul timp, mai ales 
datorită lămuririlor aduse de partid 
la Congresul al II-lea, la Congresul 
al III-lea și cu alte prilejuri, o opi
nie publică destul de puternică îm
potriva tratării simpliste a proble
melor reflectării adevărului vieții 
și împotriva discuțiilor de genul 
„adevărul integral". împotriva ama
torilor de a folosi în analiza opere
lor literare criterii contabilicești — 
cîte procente de negativ și cite pro
cente de pozitiv sînt de admis în 
cutare lucrare ? etc. Dar dacă există 
o împotrivire fermă față de sim
plificările dogmatice și liberaliste, 
nu tot atitea eforturi »-au depus 
pentru a se adine: problema. Ni 
se pare că a sosit timpul s-o abor
dăm puțin altfel: să ne îrxhiputrn 
că — în viitor, sau chiar în pre
zent — cineva ar trebui să ia con
tact ai realitatea rotnîneascâ din 
ultimul dececiu numai prin inter
mediul operelor literare. Ar putea 
găsi el a-roio (repetăm: numai în lu
crările ’-terare) explicația marilor 
succese economice, politice, sociale 
și culturale cu care se mîndrește 
azi poporul romîn ? Credem că nu
și că în incapacitatea de a oferi o

CITITORUL DIN
utobuzul care te aduce 
la Hrănești străbate o 
șosea mărginită de 
marile suprafețe ale 
câmpiei. într-o parte și 
in alta mai descoperi la 
începutul călătoriei, ba 
un apeduct, ba un pod 
care trece peste o apă 
înghețată, ba un parc

de Tictoare Pe urmă cimp, comuna 
Pantetirron și iar cîmpul înzăpezit, 
încețoșat din regiunea Bucureștilor 
și pictrea de la Brănești, plină de
chiciuri

Autobuzul se oprește în fața restau-
rantuiui și pleacă mai departe. în
toarce ia ceiiatt capăt al comunei.
Dacă te cai jos aici, la școala silvică, 
ai «ă infflnesri grupuri de cite trei-
patru birba' sărtd de vorbă pe șan
țul șoseei

Irrtr-una din zilele trecute, pe la 
două ț: xnă'-ste după amiază, trei 
oameni r»»*" și tăifăsulau sub stilpii 
rețelei elirtirr Unul, mustăcios, bă
țos. <to ■tw treizeci și cinci de ani
•țxnea:

— Mi M-Metrf, <r da drumul la 
tele.: zor ia war a asia ?

— Nu **■. răspunse Doi-Metri. — 
Era te otorir toarte înalt, subțire, 
purti cfcAI aibă și cojocel futnuriu 
c. .-f.ritr srâ»* de piele vopsită.

: 'HiWIIIIIIIIIIIIffllII

Cenaclul 
„Sicolae Labiș“

MoȘ 39 MEasrâ. snto 19. la Casi
Sadooeaua*. cenaclul 

..Azcrâs La»** n Mae a șe&stt de 
lacra.*

Var err fe toi'Urile tor: 0. Pin- 
oa-Ur Ek=a Orafaș. tea Hcbici. 
Herts r-'-r Ai. Ondia-Zccta.

— Măcar de i-ar face ceva in seara 
asta; să dea mai muit randament 
zise pretențios mustăciosul tropăind și 
lovtndu-și unul de altul picioarele în
călțate în șoșoni noi de pislă.

—• Ce, intrebă Doi-Meiri, ai obser
vat ceva la el ?

— Are un defect, zise cellalt. Am 
■observat asta data trecută

— Ce defect ?
— Data trecută, zise mustăciosul, 

cîntau niște persoane acolo și deo
dată trece o mașină pe afară. Trece 
ea și tot ecranul se umple de coco
loașe. Parcă ar fi intrat microbi in 
televizor.

— Asta nu se poate rezolva, zise 
Doi-Metri serios. Așa ies ele din fa
brică. Eu am văzut altul care nu 
semăna cu al nostru nici ca format, 
nici ca culoare.
- Și?
— Tot așa făcea la mașini, zise 

Doi-Metri.
— Nu se poate, trebuie să găsească 

ei un șurub sau altceva acolo, zise 
mustăciosul ferm; neapărat, fiindcă așa 
nu se mai poate. Mă, spuse mustă
ciosul întorcindu-se spre cel de ai trei
lea din grup care tăcuse tot timpul 
și-l ascultase cînd pe el, cind pe Doi- 
Metri. —- era și mai tînăr decit ei, 
n-avea decit 17 sau 18 ani; acum 
privea pe sub bascul ușor tras pe 
frunte. Mă, ii întrebă mustăciosul, să 
nu zici că te persecut; n-ai vrea tu să 
treci Ia grajdul ăla mic unde avem și 
doi făuriși ?

— De ce să treacă el ? făcu Doi- 
Metri.

— Fiindcă e mai deștept, zise mus
tăciosul. Vaca, de, e vacă: trebui® 
s-o brănești după carte.

★

Schimbarea calitativă, asimilarea 
unor cunoștințe noi, complicarea psi
hologică, sint proprii evoluției sociale 
a omului, însă oficialitățile burgheze 
i-au oferit țăranului romîn niște pre
mize lipsite de perspectivă. Vreme de 
zeci de a«H el a iest silit să ignore

cuceririle cotidiene ale științei, iar tre
nul. trirtonui. radioul rămăseseră pen
tru el elemente semifantastice și duș
mănoase. în secolul aeronauticei, țăra- 
ntd romîn iși scuipa in sin și străba
tea mari spații pedestru sau in că
ruță. Dacă televizorul ii trezește azi 
pretenția perfecțiunii tehnice, și dacă 
ei nu-i mai așterne vacii și n-o mai 
lirănește decit după cum il învață car
tea. asta înseamnă că ceva l-a schim
bat pe dinăuntru. L-au schimbat efor
turile comuniștilor, concretizate în 
transformarea socialistă a agriculturii 
și in saltul acela care s-a numit re
voluția culturală. „Plugarul “ anche
telor de altădată răspunde azi la titu
latura de .țăran muncitor* și răs
punsul dovedește o altă structură psi
hică. Țăranii muncitori au lepădat 
calendarul tiparnițelor bigote, cartea 
tălmăcitoare de vise, și cartea de ru
găciuni, care, „căzute fiind de la du
hul sfînt, te apără de boli și te fe
resc de păcate" — și au deschis ușa 
librăriei dm comună, a bibliotecii și a 
căminului cultural.

Pretutindeni, cartea are astăzi un 
prestigiu nebănuit și tiraje altădată 
neînchipuite se epuizează datorită creș
terii masive a numărului de cititori 
— fenomen cu care de cîțiva ani în
coace ne-am obișnuit. Meseria scriito
rului privită altădată, și nu numai de 
ei, cu nedumerire și suspiciune e as
tăzi în ochii lor o profesiune atrăgă
toare (foarte vigilentă, o cititoare m-a 
legitimat cerîndu-mi delegația. „Ah, 
exclamă ea dezamăgită, și după ce 
răsuci hirtia, citind însemnele ștam
pilei, mi-o înapoie —■ aici zice redac
tor, nu scriitor. Va să zică «înteți re
dactor. Ce meserie frumoasă au scrii
torii, nu e așa ?")

Librăria diin Brănești nu acoperă 
curiozitatea bibliofilă a colectiviștilor 
de aici, și biblioteca din comună la 
un loc cu cele trei biblioteci sătești 
ale ei (l.a Vadul Anei, la Islaz și la 
Pasărea) insumînd vreo 12.000 de vo-

BRĂNEȘTI
parte-i (și d e conștient de asta),lume, e frecventată cu devotament. 

Cartea agrozootehnică nu e neglijată, 
desigur, dar interesul brăneștenftor se 
îndreaiptă mai ales către beletristică. 
Ei detectează extrem de precis dominan
ta personalității scriitorului. Armonia 
versului eminescian trezește admirația 
unei cititoare colectiviste. Gogol capătă 
în transcriere brăneșteană o definiție 
sui-generis: cititorul ii receptează fon
dul popular dincolo de deosebirile na
ționale firești, exclamind : „Asta a tras 
cu urechea la mar’nea satului". Crean
gă se citește cu voce tare la șezători 
și o atare manifestație literară dove
dește intuirea fină a oralității marelui 
humuleștean.

Țăranul din Brăneștîi de art este un 
cititor receptiv și un om deschis. In
teresul său pentru lumea din afară, 
pentru incorporarea unor cunoștințe 
noi sint ale unui om care și-a rene
gat izolarea milenară din trecut. In
teresul pentru literatura națională 
(Garagiale, Slavici, Rebreanu, Coșbuc, 
Sadoveanu) i-a deschis calea către cla
sicii universali. Fișele țăranilor cu
prind uneori nume și titluri surprinză
toare : Dostoievski (Voicu Maria, colec
tivistă, 18 ani, a citit „Crimă și pe
deapsă" și „Idiotul") Homer, Balzac, 
Șolohov, Tolstoi, Romain Rolland, Gals
worthy, Dickens, Zola etc.

Interesul captat de infățișarea unor 
medii eterogene lor nu dovedește 
numai dorința de a cunoaște marea 
artă universală, ci de a cunoaște in 
același timp istoria socială a omenirii. 
Desțelenirea lor spirituală generează 
dorința familiarizării cu alte realități 
geografice. Ei au citit cărțile Iul Thor 
Heyerdal, Mihluko-Maklai, Marco Polo, 
Nikitin și se interesează de literatura 
zborurilor cosmice.

Cititorul din Brănești se simte mem
bru al unei colectivități, și realitatea 
pe care o trăiește el reclami din

o anumaă educație estetică. In exis
tența lui cartea a devenit o prezență 
activă. ,

Firește, la Brănești se citește și multă 
literatură romînă contemporană, lite
ratură sovietică, dar despre aceasta 
voi vorbi in numărul viitor.

Mircea TACCIU

II
arare explicație prin faptele vieții 
înseși rezidă principala rămînere 
în urmă a literaturii. Creația lite
rară in ansamblu n-a reușit încă 
să dea o imagine corespunzătoare 
a creșterii activității omenești și a 
ridicării ei pe trepte din ce în ce 
mai înalte sub influența transfor
mărilor socialiste. în ultimi; ani, ca 
-rmare a noilor relații de produc
ție și a consolidării democrației 
s-ocialiste. ca urmare a intensificării 
activității politico-educative desfă
șurată de partid, în țara noastră au 
crescut nenumărați oameni noi, în 
coaportarea cărora, in toate sectoa- 
:eie viețij (și la fabrică și acasă) 
preponderente au ajuns să fie tră
săturile socialiste. Acești oameni au 
asigurat marile succese politice ale 
muncii de partid, datorită lor volu
mul anual al creșterii producției in
dustriale și agricole este atît de 
mare. Cine sînt ei, acești oameni 
care înalță patria spre culmi ? — 
iată principala întrebare la care 
literatura n-a dat încă un răspuns 
edificator și complet. E lesne de 
văzut că atunci cînd va reuși să 
reflecte în întreaga ei amploare 
activitatea acestor oameni noi, crea
ția literară se va încadra și în ac
țiunea de dezvoltare a conștiinței 
socialiste. Oamenii noi sînt purtă
torii cei maj puternici ai acestei 
conștiințe. A reflecta cît mai ade
vărat viața, munca și lupta lor în
seamnă a da implicit și exemple vii 
de înalte trăsături socialiste, dar și 
de a arăta și ce combat aceștia, 
împotriva căror manifestări ale ve
chiului militează oamenii cei mai 
înaintați, adică eroii epocii noa
stre !

Iată cum ar putea fi formulată 
sarcina principală care izvorăște 
din misiunea scriitorului contempo
ran. Ca să poată fi depistată cauza 
principală a împlinirii încă insufi
ciente a acestei sarcini, vor trebui 
să fie analizate în presă și latu
rile negative ale vieții literare. 
Citind cu atenție dările de seamă, 
apărute în ultimele zile în „Scîn- 
teia" asupra conferințelor regionale 
de partid, ne dăm seama cu cît 
entuziasm valorifică delegații înal
ta lecție de principialitate comu
nistă care ne-a fost oferită tuturor 
de Plenara din noiembrie—decem
brie a C.C. al P.M.R. Nu ne îndoim 
că și scriitorii vor ști să fructifice 
învățămintele extrem de bogate ale 
Plenarei. în spiritul lor cîteva pro
bleme vor fi puse, probabil, cu as
cuțime.

în Raportul C.C. al P.M.R., pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congresul al III- 
lea al partidului, cu privire la crea
ția literară și artistică, s-a arătat 
că valorificarea posibilităților și a 
forțelor creatoare de care dispune 
literatura este îngreunată adeseori 
de insuficienta cunoaștere a vieții 
de către artist, de inexistența „unui 
contact viu și permanent cu oa
menii muncii", de fapt cu eroii o- 
perelor literare. Constatarea a- 
ceasta a fost însușită de scriitori, 
după Congres s-au desfășurat în 
coloanele presei literare discuții 
ample despre legătura cu viața, do
cumentare* ș.a.m.d. Dai- au per
fectă dreptate acei muncitori care, 
în cadrul întîlnirilor cu cititorii or
ganizate în întîmpinarea Conferinței 
pe țară a scriitorilor, întrebau: 
de ce în ciuda tuturor acestor dis
cuții apar totuși încă atît de pu
ține opere despre munca eroică 
a constructorilor socialismului, 
și de ce atunci cind opere pe 
aceste teme apar, nu odată, ima- 
grnea creată in cărțț e mai palidă 
și mai săracă decit realitatea ? Cu 
alte cuvinte, folosind termeni mai 
duzi, cineva ar fi îndreptățit să 
afirme următoarele: hai să mai 
lăsăm discuțiile despre cunoașterea 
vieții și să dovedim prin operele 
noastre că într-adevăr o cunoaștem. 
Iar cunoașterea vieții noi, socia
liste, de către artist se verifică de 
fapt în primul rînd prin măsura 
în care scriitorii reușesc să gă
sească dimensiunea artistică nece
sară pentru a reliefa măreția suc
ceselor obținute de popor sub con
ducerea partidului.

Sîntem cu toțij de acord că dis
cuțiile despre avantajele sau dez
avantajele unor anumite forme de 
documentare dacă nu sînt inutile, 
pot deveni derutante atunci cînd 
se prelungesc prea mult. Unul din 
câștigurile discuțiilor din ultimul 
timp este și concluzia că proble
ma cunoașterii vieții nu este atît o 
problemă organizatorică, cît una 
ideologică, de atitudine.

Congresul al III-lea al P.M.R. 
ne-a mobilizat la luptă împotriva 
individualismului și a spiritului de 
castă. înseamnă că avem datoria să 
analizăm cum se manifestă in mod 
concret aceste racile. Din nou ne 
poate ajuta un raționament logic 
destul de simplu; dacă în opera

unui scriitor înfăptuirile socialiste 
și faptele eroice ale oamenilor 
muncii nu găsesc oglindirea adec
vată înseamnă că scriitorul respec
tiv nu manifestă interes susținut 
pentru aceste aspecte majore ale a- 
devărulu; vieții noastre, înseamnă 
că el însuși, ca om și ca cetățean 
nu participă cu intensitate la lupta 
pentru cîștigarea acestor succese. 
Unor tovarăși le place să repete 
că în munca scriitoricească „do
cumentarea" e o parte integrantă 
a procesului de creație, că de fapt 
documentarea scriitorului e chiar 
viața lui, ceea ce e perfect adevă
rat. Dar de ce nu se extrage din 
această premiză și consecința lo
gică : dacă pe de o parte docu
mentarea scriitorului e viața însăși, 
iar pe de altă parte creația unui 
scriitor arată că pînă acum el n-a 
fost în stare să descopere în viață 
adevărul principal al epocii, nu re
zultă oare de aici că viața pe care 
o duce îl izolează de aspectele cele 
mai importante ale realității so
cialiste și deci reduce, dacă nu a- 
nihilează posibilitățile talentului 
său ? Dacă spunem despre cineva 
că e scriitor, deci artist, implicit 
presupunem că omul respectiv are 
o viață sufletească intensă. în con
secință absența unor preocupări 
presupune existența altora care-1 
distrag pe scriitor de la împlinirea 
misiunii sale: explorarea pasionată 
a vieții pentru descoperirea — cu 
mijloace artistice — a adevărurilor 
esențiale ale epocii. Cu alte cuvinte 
este greu de presupus că nu se 
va pune și această întrebare tă
ioasă : dar care sînt preocupările 
care-1 împiedică pe unii scriitori 
să se dedice în întregime explo
rării vieții ? Nu vom putea fugi 
de această întrebare și nu tre
buie să fugim. Individualismul, spi
ritul de castă se manifestă, cîte o- 
dată, supărător în creație, fie prin 
preferința autorilor pentru eroii 
„teribili" care ocupă scena și ira
diază o simpatie la care n-au nici 
un drept, fie prin tratarea livrescă 
a unor conflicte ale vieții, ceea ce 
are drept urmare denaturarea rea
lității. Dar individualismul — îna
inte de a se concretiza în creația 
scriitorului — pătrunde în viața lui 
și oare nu ar fi mai preferabil să 
ducem ofensiva în primul rînd îm
potriva acestui aspect ? Adică — să 
zdrobim dușmanul înainte ca el să 
poată altera producția noastră — 
literatura ?

Pentru ca un scriitor să poată 
zugrăvi, la nivelul artistic cel mai 
înalt, mai ales portretele oameni
lor care se află pe pozițiile cele mai 
înaintate ale ofensivei pentru dez
voltarea conștiinței socialiste, tre
buie să se simtă pătruns de o pu
ternică afinitate sufletească cu ase
menea oameni. Dar oare, poate să 
se pătrundă de o asemenea afini
tate un scriitor pe care-1 intere
sează mai puțin succesele oameni
lor muncii, progresul patrie; socia
liste, dezvoltarea literaturii în an
samblu și mai mult — propria glo
rie, satisfacerea în primul rînd a 
unor înguste interese personale, un 
scriitor ros de invidie, absent din 
munca obștească, opac la critica 
tovărășească, încredințat că opera 
lui, dacă e criticată azi, va fi elo
giată peste decenii ș.a.m.d. ? Dar 
oare există în rîndurile noastre și 
asemenea scriitori ? Din fericire 
nu ! Portretul de mai sus, care să 
întrunească toate „calitățile" înși
rate e un produs al imaginației, 
însă, parțial, manifestările negative 
din categoria celor amintite mai 
pot fi întîlnite. Lupta consecventă 
pentru împlinirea înaltelor sarcini 
ale literaturii presupune și înfie
rarea lor necruțătoare. Bătălia îm
potriva individualismului nu poate 
să nu includă eforturi pentru izgo
nirea lui din sfera relațiilor scriito
ricești.

Misiunea scriitorului nu poate fi 
circumscrisă numai Ia obligația de 
a scrie. Scriitorul unei țări socia
liste e un luptător. Iar lupta pentru 
socialism e indivizibilă. Frontul 
scriitoricesc dispune azi de toate 
condițiile pentru a determina un și 
mai puternic avînt al creației litera
re : o realitate socialistă în neconte
nită ascendență, îndrumarea ideo
logică fermă și plină de grijă a 
partidului, prezența unor talente 
viguroase, care au și dat în ultimii 
ani opere remarcabile. Depinde de 
scriitor să valorifice aceste condiții.

Ca să poată da poporului opere le
gate în idei și realizate la un 
înalt nivel artistic despre viața 
nouă a oamenilor muncii, opere pe 
care poporul le așteaptă și pe care 
scriitori; noștri pot să le dea, în
treaga obște scriitoricească va tre
bui să se unească și mai puternic, 
pentru a elimina din viața literară 
tot ce este incompatibil cu spiritul 
literaturii partinice.

Forțe pentru aceasta avem des
tule !

Mihai NOVSCOV

AUREL BKÂlLE^iU „Colectiviști lp prășit#.
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intervenții, 
slugărnicie...

acelea îndrăz- 
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Cum

zise ea copleșită de 
m-ai iubit, n-ai avut 
nimic, nicicînd...

lucruri impor- 
care m-ai îm-
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Desen de V. SAVONEA

pare, 
aș fi 
tenul

rămase orfan de 
alții și-au pierdut

pat 
treci

mov literele 
în furtună"- 
pe bunicul

cutele ce brăzdează fața aces- 
de 34 de ani, puține la nu- 
drept. la fruntea înaltă, gin- 
foarte gînditoare, ce se dez-

Trecură secundele 
brusc.
mă cheamă.
de el.
— rosti tata calm,

societatea noastră, 
înflorește. Cu atît 
devotamentul pen- 
socialismului... 
copila în brațe, o

casă, am 
culcat pe 
cu iarbă 
stat pînă

pină 
a ajuns la

S-a oprit,

v orba* 
EI •* 
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pe-r-x

ce escavatorul 
lozinca înfiptă 
s-a răsucit, a

tău părinte, 
săteni, le-a 
învățătură.

aude strigătul 
la masă î

scâ
rna i

război nimeni nu se duce 
mare. Nu te grăbi, spuse

1942 — tata plecă pe 
își lăsă casa. In ziua 
se sculase mult înaintea

pictore, se 
Vii la mine

MURI u știu de ce, dar prie
tenul meu, pictorul, se 
așezase cu un genunchi 
în pămintul reavăn, 
proaspăt răscolit de es- 
cavatoare. Copleșit par
că de întinderea celor 
800 de hectare ale vii
torului combinat side
rurgic, lăsa vîntul să-i 

părul castaniu, să-i șu-

III
ăceau. O acalmie su
bită se lăsase peste 
încăperea îngustă, ca 
în zilele neclintite de 
arșiță, înaintea fur
tunii. Și nici măcar 
nu se mișcau din lo
curile lor, de parcă 
o baghetă magică îi 
atinsese peste umeri

în amorțeală. Totul 
viață împrejur, ca în- 
veștejit în prag de

coborîndu-i 
părea fără 
tr-un parc 
Iarnă, golit de flori, de frunziș, de 
liane.

Doar o muscă se zbătea îndărăt
nică în geamul ferestrei, poate spe
riată și ea de liniștea ceea nefi
rească ; se rotea din cînd în cînd 
pe sub lustra înflorată, își făcea 
vînt c-o ultimă nădejde, se lovea 
cu pocnet sec în sticla lucioasă 
care-i îngrădea libertatea.

Apoi mai era pendula, un exem
plar vechi, rar, cu lemnul scrijelit 
și limbi lăbărțate, rotunde, fără 
vîrfuri indicatoare, dar cu un tic- 
tac regulat, vioi, trădînd mîna pri
cepută a unui străvechi meșter 
elvețian.

Și un păianjen sus, în colțul 
odăii, între burlanul sobei de te
racotă și peretele puțin afumat, 
lucrînd pe furiș, în taină, la o 
pînză fină, elastică, străvezie.

Iar față-n față, ei amîndoi, tineri 
și încruntați, privindu-se în mu
țenie, răscoliți de așteptare, dor
nici să găsească o ieșire onorabilă 
dintr-o mare încurcătură.

Pe marginea patului stătea fata, 
cu brațele pe genunchi, puțin aple
cată înainte, ca și cum ar fi vrut 
să se ridice, să umble prin cameră, 
dar nu mai avea putere s-o facă.

pămintul, lumea, toate se conto
peau în fericirea de a te vedea, 
de a te simți alături 1 Te-am iubit, 
crede-mă I

— Și-acum ?
— Ce-ntrebare, prostuțo 1 ? în

totdeauna mă voi gîndi la tine 1 
Hai, de ce nu mă lași să te scot 
din încurcătură ? Mă voi duce la 
minister, mă voi zbate, voi face 
orice 1 Nu se poate să nu găsim 
două posturi pe undeva, într-o 
suburbie, poate chiar aici, în oraș ! 
Apoi tot împreună vom fi, noi 
amîndoi, hoinari și fără griji, va
gabonzi prin cinematografe, prin 
teatre, prin localuri... Vrei ! ?

— Să fim serioși, George! Aran
jamentele nu-mi plac I E un pro
cedeu dezgustător... 
protecție, cerșetorie, 
ca pe timpuri ! Ești doar un om 
serios 1 Așa te știu și tot așa vreau 
să mi te păstrez în minte 1 De ce 
să rîdă alții de tine, să fii umilit 
de colegi, de prieteni ! ?

— Mai bine umilit de-ntregul 
oraș, decît aruncat departe, într-un 
colț de țară, printre străini! Cine 
te va înțelege acolo 1 ? Cine te va 
lua în seamă 1 ? Un mormînt în 
care te îngropi de bunăvoie 1 Da
că vrei, du-te I Eu n-am să fac 
nici în ruptul capului prostia asta, 
rămîn aici, cu obligațiile mele, cu 
familia mea...

— Și față de mine ai obligații... 
Și eu sînt familia ta...

El o cercetă surprins, amuțit de 
replica ei tăioasă, răspicată și fără 
echivoc. Deci asta era 1 Ii amintea 
acum, în ceasul acesta de zbucium, 
că este legat de ea, că n-are ce 
face, că trebuie să-și calce pe ini
mă și s-o urmeze. începea să pri-

Intre degetele subțiri și lungi mai 
ținea încă hîrtia pe care abia o 
citise, scrisă cu litere mărunte de 
mașină, semnată indescifrabil și pa
rafată cu ștampilă circulară, roșie 
ca smeura coaptă; viitorul ei de 
învățătoare. Părea nehotărită, în
curcată. Rochia de stambă albăstrie, 
croită larg la gît, după moda zilei, 
îi reliefa umărul smead și lucios, 
de-o rotunjime perfectă, îneîntă- 
toare. Fața arămie, catifelată și ne
tedă, trăda în clipa aceea un vădit 
accent de maturitate pretimpurie 
și, poate, o notă de frumusețe săl
batecă. O șuviță de pâr castaniu 
îi coborîse ca o umbră stranie pe 
tîmpla stîngă. Ochii negri, mari 
și codați, purtau strălucirea gravă 
a mii de întrebări tainice. oglin
dind în abisul lor adine o luptă 
intensă, neîmpăcată, dată pe înde
lete cu un dușman nevăzut, hain 
și puternic. Iar bătălia asta taci
turnă, plină de frămîntări necunos
cute și măcinări interioare, se în
cheie printr-un răspuns demn și 
categoric, venit să sfîșie pe neaș
teptate liniștea de ghiață :

— Nu se poate, George 1 Nu sînt 
de-aceeași părere cu tine 1 Trebuie 
neapărat să ne ducem acolo ! Este 
o datorie a noastră, o cerință a 
vieții, o obligație indiscutabilă !

De lingă masa cenușie, fixată în 
șase picioare arcuite — un fel de 
caracatiță bizară cocoloșită în mij
locul încăperii — tînărul tresări 
c-o mișcare nervoasă, de silă.

— Ești un copil fără minte, Lia! 
rosti el deodată cu glas dur, de 
stentor. Unde vrei să pornești 1 ? 
E o nebunie oarbă, o calamitate 
ceea ce vrei să faci 1 Auzi, Valea 
Seacă! Ce sat o mai fi și ăsta ! ? 
Ce fel de oameni or fi trăind în 
acel pustiu! ? Poftim, Dunărea, 
singura mîngîiere ! O amăgire ro
mantică într-o sahară plicticoasă, 
searbădă și apăsătoare I Si toate 
din cauza încăpățînării tale! Nu, 
pe mine n-ai să mă convingi...

— Oare ai renunțat la visuri, 
dragul meu 1 ?

— Copilării... Sîntem doar oa
meni maturi... Cum să-ți spun ? 
Am chibzuit mai bine și mi-am 
dat seama că-i o nerozie... Unde 
să mă duc ? încotro s-o apuc ? 
E o prostie..,

— Altădată erau 
tante, năzuinți cu 
bătat I Iți amintești de serile noa
stre, de planurile 
nețe, nobile, țesute în discuții 
aprinse, îndelungi !. ? Cum te-ai 
mai schimbat, cum..? Și nu-s decît 
cinci—șase luni de cind mi-ai pro
mis...

— Mulțumesc... V De zece, de o. 
sută de ori, mulțumesc! Desigur,1 
ți-am promis! Ai insistat atîta, 
incit n-am avut încotro, ți-am pro
mis ! Poate că dragostea mi-a luat 
mințile 1 Poate» că m-a părăsit o 
clipă

ceapă. Legăturile lor trecuseră din
colo de anumite limite. Se cunos
cuseră încă din prițnul an de fa
cultate, deveniseră prieteni nedes- 
părțiți. Apoi cu timpul, pe nesim
țite, apropierea lor se schimbase 
într-o dragoste tulburătoare, de 
adolescenți zănateci, fără de minte, 
urmînd un drum primejdios, din 
care nu se mai puteau abate. To
tul îi era clar, de necontestat. Iar 
vorbele ei simple, cu o nuanță 
transparentă de imputare, răsuna
seră în singurătatea camerei ca 
o poruncă. Zise:

— Asta-i altă poveste...
— Și de-ar fi numai povestea 

asta! tremură glasul Lie: cu un 
accent de indignare. Dar ma: este 
și xtchisiarea dtn tine, fiica de căi 
nebătâtonie, de necunose:: ! Nu 
mai ești tu. George al raeu oeoltâ- 
cată, rtu te ma înțeleg î Cotnodi- 
tatea, conservatorismul ar să țe ma
cine .’ Cum de nu te-ai putut 
schimbe, doamne! Erau in anul 
nostru atâția băieți modești, sir- 
guincioși. optim-jt F.ecare dictre 
ei ți-ar fi putut fi un modri demn 
de urmat! Nici unul n-a umblat

pasă.. Aocîo

după o situație mat u’tarâ. după
un loc în orașul natal, ori îritT-ÂlD
centru mai acătării! Iar pe txne_.

— Pe mine să mă lași ia pace!
Nu vreau să fiu dădăcit!

— Treaba ta. oameni, vor ride

rațiunea.'! Universul întreg,

de ti ne!
— Puțin îa 

duc...
— Sînt doar șaireă de kilo

metri...
— Destul ca să înnebu 

plictiseală...
— Dar alții au plecat și..
— Ce-mi uasâ mie de al 

pe vitejii ! Iancu Mosceami 
rut tocmai în Tzra Moțila 
che Udrescu la Signet. Simian Bă
nică Ia Turnu Sever;ii privește, 
ducă-se unde vor! N-am nimic îm
potrivă, îi compătimesc^.

— Iar eu ii admir.
— N-ai decit.
— Da, îi admir pentru 

hotărire! Fiecare a lăsat 
Bucureștiul acesta t-nera pe c 
o mamă, un tată, un frate.

— Degeaba, părinții eu nu 
las... Vneau să-i ajut *

— Să-i ajuți! Deci asta-i 
gația! Dar ce greutăți au ei, de ce 
anume au nevoie! ? Tatăl tău are 
pensie bună! Mama ta face cro 
torie, cîștigă ! De unde acest moți 
stupid ! ? Știi bine că nu duc lips 
de nimic, că au tot ce Ie trebuie ! 
Și sînt sănătoși, 
voie au atunci de 
poți fi de folos! ? 
așteaptă, un 
gospodărie trainică și 
se poate 
părtat...

Tăcu, 
gele în 
încă fix,

țea copleșit .deși era convins că 
n-o să cedeze. „Am vreo răspun
dere față de această femeie? se 
întrebă el. Am iubit-o oare cu ade
vărat ?“ Nu știa, nu găsea nici un 
răspuns. Adevărul era că totul în
cepuse dintr-o joacă copilărească, 
nătângă. Se hotărîseră într-o zi sâ 
învețe împreună, înainte de mar:le 
examene. începuseră întâi la facul
tate, în bibliotecă, apoi la el acasă, 
în camera lui, unde poposiseră 
pînă seara târziu. Erau atât de 
aproape, se priveau, își surideau. 
Pe urmă, cu gesturi firești, el o 
îmbrățișase, sărutînd-o pe neaștep
tate. Lia, surprinsă, ieșise afară 
fără Un cuvînt, însoțită de el ca 
o umbră pe drumul învăluit In 
noapte. „N-o să mai pot veni la 
tine 1 îi rostise ea. Sînt o fată 
serioasă, săracă 1“ El își pusese 
fruntea-n pămînt, mortnălse : „Iar- 
tă-mă, Liuță, te rog! Dar eu te 
iubesc, nu te voi părăsi niciodată! 
Vom fi mereu împreună, mereu !" 
O oprise în drum, o întorsese cu 
obrazul spre el, o sărutase dir. nou, 
apăsat, pe frunte. Apoi dispăruse 
ca o nălucă rușinată în bezna de 
nepătruns...

Așa începuse totul, dintr-un sen
timent de moment, dintr-un cu
vînt aruncat în grabă, dar care 
pătrunsese cu-r.fiorare în inima 
fetei. Și jocul acesta tulburător 
continuase și mai târziu, apro- 
pi:ndu-i, unindu-i...

— Nu spui nimic! ? îl cercetă 
Lia.

— Ce să mai spun ? Pentru mine 
e limpede! Nu merg nicăieri... 
țelege-mă! M-am gîndit bine 
m-am hotărit. N-am fost și nici 
sînt pregătit pentru armura 
erou! Ar fi un sacrificiu fără 
rost 1 O jertfă ce trebuie plătită 
nimănui...

— George, egoismul tău mă mîh- 
nește !

Tînărul zîmbi răutăcios.
— Mai bine o mîhnire acum de

cît o durere mai tîrziu 1
Lia Triton rămase uluită. Vocea 

lui purta o undă străină și ciu
dată. Simți un fior în tot trupul, 
se ridică.

— Pricep! 
durere. Nu 
pentru mine

— Dar...
— ...văd, ți-i teamă să fi sincer, 

să-mi spui 1 Nu-i nimic, chiar în 
seara asta voi pleca, te voi lăsa 
în pace 1 Da, mă voi duce singură 
acolo, în satul acela de stepă, prin
tre oamenii care mă așteaptă, care 
au nevoie de mine...

Iși netezi cu o mișcare înceată 
cutele rochiei, cătînd întristată prin 
încăperea ce-i devenise străină. Era 
atita tăcere împrejurul lor, atâ 
neclintire. Pînă și musca aceea n 

enită renunțase la plac.u. ev 
cării. se aciuase intr-o cută a pe: 
dese: ce marchizei, cu aripioa 
desfăcute în razele de ware.

Ș. păianjenul își terminase pi 
și se retrăsese in dosul urloii 
ghemuit intr-o pîndă calmă, răb 
dătoare.

Și doar ceasul elvețian, masiv 
și prăfuit, mai batea fără încetare, 
cu un ritm sacadat, plin de ecouri 
prelungi, d3r îndepărtate și triste, 
ca o durere.

— Bine! Timpul va hotărî cine 
are dreptate ! mai zise Lia Triton, 
ca trezită dintr-un vis zbuciumat 
și rău. Cu bine...

Apoi porni dîrză spre ușă și 
mai înainte ca el să-i poată spune 
ceva, dispăru în stradă, depărtîn- 
du-se cu un pas grăbit, demn, cu
rajos, fără să-și mai întoarcă vreo
dată privirea.

zburde prin
iere prin urechi nu știu ce melodie. 
O fi găsit ceva din policroma toam
nă, el, piciorul, pe această întindere? 
Bizar: nimic din ceea ce este toamnă 
cu multe culori. Cerul era siniliu, pă- 
mintul era siniliu, iar in depărtări 
miriștea și ea sinilie. Prietenul meu 
se răsucea pe genunchiul așezat în 
pâmintul răscolit ca pe un ax. Pri
vea la colosul de oțel, se răsucea cu 
el. se pleca de parcă arcuri și an
grenaje l-ar fi minat aidoma, la co
manda „Voronejului". Am fi ris, eu, 
poate și alții, dacă n-am fi cunoscut 
seriozitatea prietenului nostru. Cupa 
escavatoruiui își înfigea colții de 
b.-ontozaur — să zicem așa, modern 
—; slăbeau pentru o clipă coardele 
de oțel și cupa mușca cu lăcomie, 
pr’nzind hălci mari de pămint, în
ghițind pe nesăturate. Brațul esca
vatoruiui se ridica cu o mișcare lină, 
trasă de tendoanele uriașului gîtlej 
și întreaga hrană era așezată în cele 
din urmă in camionul-basculant. Din 
nou o smucitură către înaltul cerului, 
parcă pentru a prinde forțele unei săl

băticiuni, din nou colții cupei in pă
mint, iar tendoane întinse, rotițe in- 
vîrtindu-se și un alt camion bascu
lant plecind cu prada — pămintul de 
prisos de pe șantierul combinatului 
siderurgic.

Prietenul meu se ridică, aleargă 
înaintea cupei care tocmai în acele 
clipe se înălța pentru a-și lua avintul. 
Auzim un strigăt. Totul încremenește.

...Prietenul meu era departe, la 
20—30 de metri, lingă lozinca uriașă, 
întinsă și ea pe vreo șase metri. Din 
ușa escavatoruiui omul strigă supă
rat

— Unde te uiți ? Ei, lasă și acolo 
am să te ajung I

Pictorul e uluit. Cum? Se vorbește 
cu el ? De ce să-1 ajungă și acolo? 
Se îndreaptă spre escavator la omul 
care i-a strigat, se recomandă. I 
răspunde morocănos:

— Afteț, Nicolae Afteț.
tare bine îmi 

mult 
pric

Îmi pare bine, 
de mult vă privesc, tare 
vrut să vă cunosc, spune 
meu, pictorul.
Și mie îmi pare bine, ai 

cu viață, altădată să nu 
.pe sub cupă.
N-am trecut pe sub cupă, 

doar să măsor distanța pină lavrut . ,
lozincă, să știu dacă în timpul schim
bului ai să poți scormoni bucata asta 
de pămint...

— Am să pot I Pentru asta e pusă 
acolo lozinca: „îndeplinim planul pe 
6 ani" !... Am să pot!

Basculantele, în șir, claxonau ne
răbdătoare. Afteț a intrat in cabină, 
a tras de signal, cupa s-a înfipt, a- 
dînc în pămint, gura brontozaurului 
a aruncat prada în basculantele rîn- 
duite, odată, încă o dată, de nenumă
rate alte ori, 
„Voronej" 
în pămint. 
tăcut.
- Hei, 

lui Afteț. 
la-ți prietenul și vino.

Oamenii sînt modești fără a-și da 
seama. Pentru ei modestia autentică

__  astăzi, pictore, vrei să-mi 
faci portretul...

Asta, crede-mă e ceva deosebit... 
pentru mine.. Buuun I Iși ridică fetița 
in brațe, soția lui Afteț ii așează ro
chița așa cum numai mamele știu să 
o facă.

—. Și vrei să-mi faci un portret... 
Iți trebuie multă dibăcie, pictore. Eu 
nu spun că n-ai avea-o. Dimpotrivă. 
Dar iți trebuie multă dibăcie...

Oamenii sînt modești. Afteț e un 
om modest. Nu înțeleg de ce i-ar 
trebui prietenului meu pictor mai multă 
dibăcie în portretul pe care vrea să-1 
facă. Gîndeam apoi că, oricum, tot
deauna e bine să ai mai multă di
băcie, ea niciodată nu prisosește, bine 
ar fi să fie odată și de prisos I, și 
într-un glas întrebăm pe omul ce stă 
la masă și ridică paharul in cinstea 
oaspeților săi:

—- Pictore iți trebuie dibăcie... Uite 
de ce... Cum să spun ? Cred că in 
mine sînt mai mulți oameni, toți oa
menii pe care 
la care 
oameni, 
tori. De 
fiecare 
bun. Si,

i-am cunoscut și de 
am învățat, o mulțime de 

bravi, harnici, cinstiți, munci- 
la fiecare am luat cite ceva, 
mi-a dăruit din ce aveau 
ce să spun ? Loc pentru bun

este o trăsătură tot atît de proprie 
ca și cuta din dreptul buzelor, sau 
ridurile așezate radiat în dreptul ochi
lor. Nicolae Afteț — decorat cu Or
dinul Muncii clasa I-a, este escavato
ristul care a înfipt primul cupa „Vo- 
ronejului" în cimpul dintre Mălina și 
Cătușa, pe șantierul marelui combinat 
siderurgic de la Galați. Evenimentul 
s-a petrecut la 17 iulie 1961. De atunci 
Nicolae Afteț lucrează neîntrerupt cu 
escavatorul „Voronej". Doar nici o vor
bă de prisos, nici o emoție alta de- 
cit cea firească, nici o intonație de
osebită a glasului nu se ghicește in 
aducerile aminte ale escavatoristului:

— Partidul ne-a încredințat această 
cinste — este tot ceea ce spune. Aș 
vrea doar să muncesc mai mult, mai 
bine. Păcat că sînt zile și nopți, aȘ 

fie doar ziuă, păcat că obo- 
de repede, noi oamenii. Aș 

nu obosim niciodată. Nu tre- 
obosim pină la terminarea

sa
să

vrea 
buie 
combinatului, completează el.

Pictorul privește la ochii' albaștri ai 
Iui Afteț, la părul lui cu sclipiri de 
aur, la 
tui om 
măr, e 
ditoare, 
morțește din starea asta, o dată cu 
zîmbetul. Escavatoristul de pe șantie
rul combinatului zimbește des și a- 
tunci își dezvelește dinții albi, strălu
citori, mai cu seamă cînd 
amintiri din copilăria lui.

— Eram slugă la unu’ 
Hitler. Nu, nu te mira.

de-i zicea 
Chiaburul 

ăsta, de prin părțile Galațiului, avea 
același nume cu ăla de era fiihrer... 
In ura pentru fasciști am crescut, am 
cunoscut viața Că tot Hitler era, 
chiar dacă-i chiabur de prin părțile 
noastre.

ește încă, viața nu s-a terminat I
Afteț închină paharul sorbind doar 

puțin din chilimbarul aflat în adincul 
lui și spune mai hotărit:

— O. Henry, îl știi pe O. Henry ? 
— l-ai citit poate, sigur l-ai citit. II 
știi pe Charoson Charlmers, califul 
new-yorkez plictisit, sătul de atita 
îmbuibare; a invitat la masa lui, la 
ospățul de seară, un vagabond ce-și 
aștepta rîndul la unul din azilurile de 
noapte. Vagabondul îi povestește via
ța — pentru fiecare prînz are o po
vestire, niciodată însă nu povestise 
adevărata lui viață. Ospățul era bun, 
foarte bun, așa că omul și-a povestit 
pentru întîia oară viața lui adevărată. 
Se numea Plumers, Gerard Plumers. 
Se știe: era pictor, un pictor mare. 
Cînd termina un portret și venea lu
mea să-1 vadă, Plumers observa că 
oamenii își aruncau priviri cu înțe
les și șușoteau intre ei. Cauza: picto
rul dădea chipului fiecăruia dintre 
portretele lui o expresie care dezvă
luia adevărata natură a modelului. 
Niciodată nu și-a explicat ceea ce el 
lua drept mister. Eu îmi închipui că 
era talentat, avea un talent excepțional 
care de fapt l-a dus la pieire. Poate 
că și dumneata ai mult talent. Zugră
vește oamenii noștri in așa fel ca să 
redai adevărata înfățișare a lor. Așa 
cum sînt astăzi: curajoși, cinstiți, si 
mai cu seamă puternici, stăpini pe 
destinul lor, singurii făuritori ai pro
priei lor vieți. In 
cinstea poate trăi, 
mai mult curajul, 
tru cauza mare a

Afteț iși stringe 
urcă pe umeri.

— Pentru ei, pentru noi, pentru fe
ricirea tuturor. Pentru asta munciin. 
O știm prea bine, pictore. E bine insă 
să o spunem, o dată și încă o dată.

în putere I Ce 
ine. cu ce 
Un cămin 

început de viață, 
fericită, c 

clădi și în satul acela de-

Insuflețirea îi ridică sin- 
obraji. George o privea 
încruntat și mut Se sim-

r
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n anii aceia, tata era 
totul pentru mine. Dar 
abia după ce m-am ma
turizat, am deslușit 
cum a crescut în el 
dragostea pentru pă
mintul siberian, înțele
gerea 
zătoare 
noastre

atît de pătrun- 
a sufletelor 
de copii, a 

jocurilor și a necazurilor noastre. El 
a crescut aici și s-a încălzit, ca și 
mine, pe aceleași pietre de lingă rîul 
Bobrovka, împreună cu tovarășii săi 
de joacă.

împreună cu tatăl meu — bunicul 
a construit mai multe izbe în sat. 
A silabisit abecedarul în băncile ia 
care am învățat și noi. Ce soartă ar 
fi avut tatăl meu dacă n-ar fi venit 
revoluția din Octombrie ?

Fiu de țăran sărac, el a devenit 
învățător în anii puterii sovietice, — 
preda limba și literatura rusă, desena 
binișor și cînta Ia vioară (muzica îi 
plăcea nespus). Organiza echipele de 
teatru care cuprindeau profesori, dar 
și colhoznici. îmi meșterea singur 
jucăriile, singur le repara, mă ajuta 
să mă descurc în „complicatele" mele 
probleme de băiețandru, îmi educa 
răbdător și perseverent respectul pen
tru oameni, pentru familie, pentru 
muncă.

Și astăzi mi se pare că toate tră
săturile mele pozitive le-am moștenit 
de la tata. Mama, blindă și încreză
toare, prinsă in fel de fel de treburi, 
i-a încredințat tatii educația noastră. 
Am înțeles asta și niciodată n-am 
supărat-o cu vreo obrăznicie.

Tot în copilărie am simțit pe pielea 
mea ce înseamnă forța prieteniei. 
Odată, Ia marginea satului s-a încins 
o bătaie intre băieți. Pricina, n-o mai 
țin minte — jocul de a leapșa sau o 
nadă pentru undiță. Lupta asta am 
pomit-o eu împotriva a cinci băieți. 
Ei m-au înconjurat numaidecât, praful 
a început să se ridice deasupra noas
tră, vedeai numai călcîie goale și 
pumni. Cineva m-a dat grămadă jos. 
sărindu-mi în spate, altul imi căra 
pumni cum îi venea mai bine. „Duș
manii" mei începuseră să strige sem
nalul victoriei, cînd auzii o palmă 
răsunind sonor și sughițuri de plîns. 
Cel care mă cotonogea se rostogoli 
de pe mine.

Cind mă ridicai in picioare ii văzui 
pe toți băieții strînși la o parte, iar 
in praf rostogolindu-se doi: „dușma
nul" meu cel mai singeros, și un 
băiat mai mare. Sării în ajutorul celui 
din urmă și peste citeva clipe fugă
ream împreună „dușmanul" in re
tragere. Abia atunci răsuflat și-l re
cunoscui pe vecinul meu, Kolka (de 
obicei el fiind mai vîrstnic, nu se 
încurca cu noi). Din nas ii picura 
singe.

— De ce au dat in tine ? — mă

întrebă. Te plîngi la tat-tu ?
— Nu... Dar in tine de ce au dat ?

— l-am întrebat eu, privind cum își 
șterge nasul umflat și insingerat.

— Păi ți-am luat apărarea. Auzi, 
cinci contra unu... Hai cu mine să nii 
spăl nasul la rîu...

De atunci ne-am împrielenit. Mă 
simțeam mai puternic lingă el, și în 
toate „luptele" eram totdeauna alături.

Cred că respectul meu pentru orice 
om ar pieri îndată, dacă aș afla 
că, băiat de șapte sau zece ani, el 
n-a furat mere sau morcovi tineri 
dintr-o grădină străină. Și nouă ne 
plăceau „expedițiile" pe seară după 
pepeni verzi, care-mi plac grozav și 
astăzi. Și mai cred că pepenii șter
peliți noaptea de pe bostănăriile noas
tre din Altai, erau cei mai gustoși...

Chiar în mijlocul uliței noastre se 
ridica altădată o moviliță acoperită 
cu iarbă înaltă. Astăzi n-o mai gă
sești. Dar amintirea ei e vie pentru 
mine.

In vremea aceea pămintul. pădurile, 
cîmpiile erau la fel ca și azi; ziua 
era alungată de noapte, iarna, de pri
măvara tînără. Dar începu războiul 
care-și puse pecetea aspră pe chipul 
și gindurile consătenilor mei; pină 
și eu aveam grija unui lucru impor
tant, ca însăși viața pentru care lupta 
patria mea.

Veni anul 
front. Greu 
aceea mama 
răsăritului ca să-și afle o ocupație.

Tata își stringea lucrurile încet, me
ticulos.
- Ei, 

plec.
— La 

în fuga 
bunicul sosit la noi.

Dar timpul nu poate fi dilatat, și 
veni despărțirea. Potrivindu-și ruc
sacul plin pe spate, tata porni spre 
ușă. Am simțit că inima mi se rosto
golește undeva în adine. Așa o să și 
plece ?

— Păi nu stăm înainte de drum ?
— spuse marna printre lacrimi.

După obiceiul rusesc, toți ne așe
zarăm tăcuți, 
tata se ridică

— Ghera — 
Mă apropiai
— Uite așa 

parcă se gindea la ceva foarte obișnuit
— plec la război, băiete...

Îmi ridicai ochii in sus. Tata era 
proaspăt bărbierit, zvelt, și se uita 
cu tristețe la mine. Am observat pe 
bărbia lui o zgirietură proaspătă.

— Ascult-o pe maică-ta, ăjut-o la 
gospodărie. Ce mai, fii bărbat în casa 
asta. Ai înțeles ?

Dădui din cap — înțeleg, deși înțe
lesei un singur lucru: tata pleacă. 
Și pleacă pentru multă vreme, acolo 
sînt mari primejdii.

Am simțit palma lui pe creștet, îmi 
răvășea părul. Apoi tata trecu pragul, 
liniștit, ca în noaptea aceea de iarnă 
cînd m-am speriat de umbra miste
rioasă, și ieși. Mă repezii in urma 
lui.

— Stai acasă, băiete, mă opri mama.
„Fii bărbat în casa asta". Așa că 

am rămas. Am privit în urma tatii 
pină cind se auzi poarta.

Mi-a fost urit să stau in 
ieșit în stradă și m-am 
spate, pe movilita aceea 
deasă și moale. Acolo am 
noaptea, privind stelele sclipitoare, 
pină au început să mă doară ochii. 
Și cred că în noaptea aceea am cu
getat prima dată ca un om matur.

Războiul a însemnat pentru satul 
nostru bocetul văduvelor. Un prieten 
al meu, Iurka, 
amîndoi părinții, 
tatăl sau, frații. Războiul a mai în
semnat o muncă grea pentru bătrini, 
femei, și pentru noi, băieții.

Din satul Polkovnikovo ne-am mutat 
la Maiskoe Utro, la bunicul. Lucram 
cu mama la cimp, o ajutam la gos
podărie: așezam finul în clăi, pliveam 
grădina de zarzavat. Nu era ușor, și 
am înțeles că a fi bărbat înseamnă 
ca seara să te doară de oboseală miinile, 
picioarele și spatele, iar dimineața 
să ieși la cimp fără să crîcnești.

Războiul nu ne răsfăța. Nu-mi 
puteam cumpăra ghete noi, dispăru
seră țigările și tutunul. Bunicul Mihailo 
ducea dorul fumatului. In casă apăru 
cuțitul confecționat de noi, iar eu 
trebuia să pregătesc tutunul. Ilirtie 
insă nu se găsea nicăieri. Intr-o seară 
am descoperit coperta unei cărți de-a 
lui tata. Foile fuseseră rupte cu grijă, 
iar coperta era pe pervaz, alături de 
lădița pentru tutun.

Bibliofeca tatii era toată In pod. 
„Cine o fi rupt cartea" — m-am în
trebat cu necaz. Și acum țin minte 
coperta aceea : pe un fond 
cenușii de tipar: „Născuți 
Pînă de curind am văzut 
Citind-o, iar acum...

Trecură citeva zile șl 
totul. Luind o carte după alta, bu
nicul o citea conștiincios din scoar- 
ță-n scoarță, și pe măsură ce citea, 
rupea foile pentru țigări. Rușinat insă, 
le rupea cind in izbă nu era nimeni. 
Iar pe pervaz creștea vraful ordonat 
al copei ți lor.

Intr-o seară bunicul cobori din pod 
cu o pradă nouă. Ducea subsuoară 
o carte extrem de groasă. „Ei, asta 
o să-i ajungă multă vreme", — mă 
gindii, dar am greșit. Coperțile felu
ritelor broșuri și cărți se adăogau pe 
pervaz, iar bunicul frunzărea într-una 
volțumul gros, fjără să rupă vreo 

foaie. îmi amintesc că pe atunci li
peam ceva și vrui să folosesc volumul 
ca pe o presă.

— Pune cartea la loc — îmi spuse 
bunicul aspru. Tu, Ghera, să știi, cu 
cartea nu-i joacă. Nu-s nici basme, 
nici cîntece. Asta, frățioare, e cartea 
lui Karl Marx — capital de înțe
lepciune și experiență omenească...

Nu voi uita nicicînd, cum Ia șapte
zeci de ani ai lui, bunicul, fost parti
zan, țăran sărac în trecut, a desco
perit capitalul de înțelepciune și ex
periență omenească in cartea lui Marx, 
cum 6 citea noaptea la luminare.

Cind în sat fură rechiziționați pen
tru armată ultimii cai, bunicul începu 
să deprindă vacile cu jugul — dove- 
dindu-se în asta mare meșter. Deseori 
mă lua și pe mine la drum. De altfel 
nu călătoream cu carul gol, aduceam 
de fiecare dată cite ceva cu noi.

Bunicul mă așeza în viriul carului, 
iar el mergea cu hățurile pe jos și 
îndemna vaca, ingînind același cintec: 
„Eu pe deal urcam", sau spunind 
snoave. Trecind de cile un deal, bu
nicul lăsa vaca să se odihnească. — 
Coboară! — ordona el. Și îmi dădea 
de rezolvat aici, pe 
de artimetică.

— Ia zi, nepoate, 
cu șiretenie, — un 
douăzeci și cinci de * 
copeici a luat stofă, 
funde, 
mutat pe un cunoscut al lui, iar 
văzind că nu-i mai ajung banii, 
împrumutat unsprezece copeici de 
alt prieten...

Răspundeam, după ce rezolvam 
minte problema, și mulțumit, bunicul 
ordona :

— Acum, haide..
Uneori bunicul povestea :
— Vezi, Ghera, luminișul acela ? 

Pe acolo am mutat izbele din Jurav- 
lilta în satul nostru. Iar acolo, lingă 
dumbrava aia, au fost oprite senti- 
nelele noastre. Așa erau timpurile 
acelea, fără armă nu puteai porni nici 
călare, darmite cu căruța.

— începea el 
negustor avea 

copeici. De opt 
, de șapte — 

cu patru copeici l-a impru- 
el,

a 
la

Atunci aflai povestea bunicilor mei 
auzii și reținui pentru totdeauna nu
mele Iui Andrian Mitrofanovici To
porov, primul comunist și mare prie
ten al săracilor din Altai.

... Flacăra revoluției ajunse și pe 
meleagurile noastre, și acolo, unde 
veneau in permisie soldați ai Gărzilor 
Roșii, in satele și raioanele smulse <" 
la albi de către partizanii siberie- 
se inființau primele comitete site» 
In fruntea satului nostru erau pa- 
zanii din Juravliha. Sint mindru i 
cei doi bunici ai mei au parîi rn 
la organizarea comitetului sătesc.

Partizanii roșii nu doriră să -I 
mină in satele vechi cuiburi ale < * *- 
burilor. Aleseră ceva niai deț» * 
un loc frumos și începură să d r-re 
izbele noi, ba să le și mute pe c-« 
vechi din sat. înălțau hambare . - 
pozite, desțeleneau pămintul. Te Jw 
atunci unul din comuniști propose • •' 
mele noii așezări. „Maiskoe - 
Fură nevoiți să se apere de a a ■* « 
bandelor chiaburești și ale detașat»» 
telor de albi, care rătăceau pr - 
asemeni unor haite de lupi i ic ‘ 
Partizanii roșii hotărau totul l*zi*t*. 
impărțeau totul intrei ei, și luc.-*-. M| 
neobosiți, de la mic la mare

Adrian Mitrofanovici Toporov a0*n» 
în sat cu un detașament al Anca - 
Roșii. Bunicul, dar și toți sătenii o» 
l-au cunoscut, ii pomeneau c_oee ;. 
mai multă dragoste decit 
uneori de propriu 
învățat carte pe 
dragostea pentru 
cunoștințe.

Partizanii roșii 
in care învățau cu toții — copiT -ă 
virstnicii. In primii ani orgarfzaj a 
școală seri de lecture Toporov t.-»-** 
și învățătorul tatălui meu, lui i ta- 
torează tata dragostea sa pertrx ae- 
sen, muzică, pentru profesia de ' »- 
țător.

Țăranii care se alăturau pari răi
lor roșii erau primiți la adar-*--»» ge
nerală, unde jurau să F.e crefec-M-* 

zească car»
aOarcaarto 

viața fast» 
inc-tee.

ia* rerti 
tîrvda ■» a» 
pa.ri>aatâa» 

meu, — an O»II

cauzei noastre, să mur
știincios, să renunțe la
vechi și să participe la
rală. Și ei iși țineau jar

Acum cind mă g ndes»
satului naîâ’. im
lonorov. — !n*Ă-Ă.orx*
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ramat urgia lui Gorki 
reproduce cu o exacti
tate de film radiografie 
anatomia și fiziologia 
etică a categoriilor so
ciale mijlocii din Rusia 
prerevoluționară, stînd 
așadar — cu excepția 
„Azilului de noapte" — 
sub semnul criti

cii „micilor burg'nezr" pe care nimeni 
In dramaturgia epocii nu i-a descris 
cu mai multă profunzime și nu i-a con
damnat cu mai multă convingere decit 
Gorki. Spre deosebire de frămintarea 
calmă, vizionară a eroilor <_ vierii, 
cu care personajele lui Gorki se și înru
desc, aflăm la acestea din urmă o febră
continuă, răscolitoare, chinul căută
rilor, spaima derutei, dorința și tot
odată neputința de a da răspuns soli
citărilor imperative ale unei epoci dra
matice, fulgerate de seînteia electrică 
a revoluției ce va fi. Micul b .rghez 
dezorientat, contrazis perpetuu m con
cepțiile lui tragic de egoiste, in solu
țiile lui ridicol de dulcegi, uluit Ia mo
dul infantil că universul său atît de

în fața neliniștitoarelor întrebări: „ce 
cale să apuc? ce să fac?"

Protasov e un fanatic al științei, o 
veritabilă conștiință de savant, un om 
pentru care nu există nimic mai înăl
țător decît poezia rațiunii, sublimul 
dăruirii. Nu o dată „gîndurile sale 
frumoase" cuceresc, entuziasmează și 
însuși Gorki pare adesea cîștigat de 
ideile personajului său, căci e in 

substanța lor o infinită încredere în 
om, în capacitățile sale creatoare, în 
rațiunea umană. E atît patetism în cu
vintele lui despre rostul existenței: 
„...noi toți vom fi prieteni, vom munci, 
vom aduna comori întregi de idei și 
sentimente pentru omenire și vom pă
răsi această viață, mîndri de conștiința 
că noi, chiar noi, am realizat multe 
lucruri mari și folositoare omenirii", 
e atita dăruire în aceste cuvinte, dar, 
vai, și atîta automistificare !...

Pentru că, în viziunea falsă a lui 
Protasov, omenirea e o entitate ab
stractă ca și omul ca fenomen al 
naturii. Și această automistificare

fuge și de oameni, nu-i vede și, poate, 
nici nu vrea să-i vadă. Reproșul Li
zei („Tu pur și simplu treci pe lîngă 
oameni fără să-i observi") e perfect 
justificat. De aceea tot ce e adevărat, 
real, îl uluiește pe savantul raționalist, 
de la faptul că Egor își bate nevasta 
și pînă la acela că Melania s-a în
drăgostit de el, sau că Vaghin o iubește 
pe Elena.

Este Protasov un copil mare, un 
naiv iremediabil ? Așa s-ar prezenta 
la prima vedere... Mi se pare însă că 
Gorki nu l-a văzut astfel. Protasov 
nu e nici un copil cu barbă și cu minte 
de savant, nu e nici un naiv amăgit 
de propriile iluzii, ci un om care s-a 
sustras conștient de la realitate, un 
om care evită complicațiile vieții pen
tru că nu știe și nu vrea să le soluțio
neze. In cazul lăcătușului Egor se a- 
mestecă fără tragere de inimă, împins 
de la spate de dădacă și apoi regre
tă intervenția, conform unui principiu 
de conduită formulat destul de limpe
de : „Dacă aș pune la inimă tot ce

LIVIU CIULEI
(Pavel Feodorovici Protasov)

bine pus la punct, pînă în cele mai 
mici detalii, nu rimează de loc cu 
realitatea, a fost pentru Gorki un o- 
biect de studiu prin excelență fertil 
{i generator de surprize artistice.

Limitînd însă dramaturgia gorkiană 
exclusiv la studiul fiziologiei morale 
a micilor burghezi, am nedreptăți la
tura tragică a pieselor sale, definită 
prin raportul dintre personalitate și 
colectivitate, prin conflictul dintre in
dividul creator și poporul pe care a- 
cesta ii ignoră și către care ar trebui 
să-și îndrepte roadele activității sale 
spirituale. In „Copiii soarelui", piesă 
«crisă in zilele marilor frămîntări re
voluționare din Rusia anului 1905, 
sînt dezbătute la o înaltă ten
siune de idei problemele pasio
nante ale intelectualului rus și ros
tului său social, se consumă dureros 
drama individualității izolate, oarbă 
In avîntul spectaculos dar inutil de a 
crea valori în sine sau în favoarea

„Copiii soarelui11 de MAXIM GORKI
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

unei umanități abstracte despre care 
nu se știe unde începe, unde se ter
mină și ce reprezintă.

Grupul care-și dă întîlnire în casa 
lui Pavel Feodorovici Protasov for
mează — inconștient firește, fără am
ploare și finalitate — un soi de „colo
nie" intelectuală de esența acelora pe 
care Gorki le denunța în studiul său 
despre „Destrămarea personalității" 
(1908?). Un savant, un pictor, un 
medic veterinar și două femei inteli
gente scapără seînteile reci ale ideilor 
într-un măreț și nefolositor joc de ar
tificii, pe o insulă imaginară care se 
vrea a liniștii și creației, ignorînd 
sau prefăcîndu-se a ignora restul uma
nității; motiv de adîncă tristețe pen
tru Liza — spiritul cel mai puțin 
mistificat al „coloniei" care, entuzias
mată de idei, dar intuind strălucirea 
lor rece, declară: „...mă întristează să 
văd cum atîtea gînduri frumoase se a- 
prind și dispar într-o clipă, ca niște 
seîntei în bezna nopții, fără să le lu
mineze oamenilor calea 1“

Intelectualii aceștia, cuprinși de au- 
toadmirație, visînd nemărginit dar ac- 
ționînd îngust și egoist, pe care Gorki, 
critigindu-i, i-a învăluit totuși — cei 
puțin pe unii dintre ei — cu o 
ironică simpatie, descind cumva din 
sufletele neliniștite ale lui Cehov (fără 
Insă a putea identifica aici un doctor 
Astrov, bunăoară) și, în ipostaze ine
dite, din acea zbuciumată categorie 
a „oamenilor de prisos" care a făcut 
gloria critică a realismului rus din 
«1 19-lea secol. Pe Protasov, pe Va- 
ghin, pe Cepurnoi îi reclamă întreaga 
istorie a acelei părți din intelectualita
tea rusă sfîșiată lăuntric de conflictul

merge pînă la ruperea tuturor punților 
către realitate, într-un zbor avîntat dar 
naiv al gîndirii printre imagini ideale 
create in straniul laborator al iluziei. 
Cînd Protasov îi spune lui Egor: „Dum. 
neata ești om, ești o ființă care ju
decă, ești cel mai frumos, cel mai 
minunat fenomen al naturii...", acesta, 
care fără îndoială știe cum arată omuj 
real, întreabă, puțin mirat, puțin iro
nic : „Eu ?“. Prins în dansul amețitor 
al ielelor, Protasov se desprinde pri
mejdios de pămînt, plutind într-o lume 
care-i dă, pare-se, satisfacția înțele
gerii și explicării detașate a tuturor 
lucrurilor. Dacă realitatea e inabor
dabilă, rațiunea, în schimb, este zona 
libertății depline, aici toate au contu
rul pe care-1 dorești, de la înălțimea ei 
poți orîndui ideal și definitiv totul: 
„Omul — zice Protasov — poate fi 
într-adevăr liber numai pe tărimul gîn
dirii, el este om numai atunci cînd 
gîndește, numai atunci poate fi cinstit 
și bun I Binele a fost creat de rațiune 
— fără conștiință nu există nici bine !“ 
Fugind însă de realitate, Protasov

Intre dorința generoasă de a răspîndi 
lumina spiritului și neputința jalnică
de a acționa, inerția lașă în fața pro
bei practice. Pe toți îi caracterizează, 
in ultimă instanță, deruta, disperarea

VICTOR REBE.X'GIUC 
(Dmitri Sergheevki Vaghin)

spui, ziua-ntreagă ar trebui să umblu 
după toți oamenii și să le spun ce se 
cade și ce nu se cade... Pricepe că 
asta nu-i treaba mea". Ideea că Elena 
Nikolaevna l-ar putea părăsi îl supără 
dintr-un punct de vedere egoist: gîndui 
la ea l-ar împiedica să lucreze... In 
dragostea năprazpică a Melaniei vede 
o complicație neașteptată, care-i ame- 

ță...lini'tea ca pe un drept cîștigat. 
Protasov e ■p"“a inteligent ca să nu 
vadă realitățile oii jur și prea viclean 
(regret, dar acesta e-cuvîntull) ca să 
arate că vede. Se autoamăgește cu 
bună știință pentru a evita contactul 
brutal cu realitatea, refugiindu-se co
mod într-o lume ideală, căreia îi con
feră, pentru mai multă stabilitate, te
meiul rațiunii. Individualismul disimu
lat al lui Protasov nu este mai puțin 
vicios decît cel agresiv, clamat, al iui 
Vaghin care nu ezită să declare: 
„Ce-mi pasă mie de oameni I Eu vreau 
să-mi cînt în gura mare dntecul meu, 
de unul singur și numai pentru mine..." 
Gompetiția Protasov—Vaghin, în a- 
ceastă direcție, se prezintă cu mai 
multe, șanse pentru cel dintîi căruia 
numai Liza îi înțelege adevărata na
tură, în timp ce Vaghin, declarativ și 
infatuat, se expune prea repede și prea 
lipsit de prudență.

Dar izolarea lui Protasov nu-i va 
folosi decît puțină vreme ca scut îm
potriva realității. Realitatea, cu acea 
cruzime pe care Protasov a ignorat-o 
voit, va asalta și această cetate a in
dividualismului, năruind pe rînd — în 
actul al IV-lea — himerele fragile ale 
rațiunii personajului. Sinuciderea lui 
Cepurnoi, năvala mulțimii furioase, 
nebunia Lizei vor zgudui din temelii 
aparenta liniște a „coloniei" de intelec
tuali, spulberind lumea ideală construi
tă și întreținută cu stăruință de Pro
tasov.

In plasa perfidă a individualismului 
nociv au căzut și alte două per
sonaje: Liza și Boris Niko'aevici Ce- 
pumoi. Amețiți de virtejul sclipitor al 
ideilor „pure", acești doi oameni se 
zbat necontenit să se desculțe de vraja 
otrăvită a „coloniei" și — despărțit! 
sau apropiați de nu știu ce capricii 
bizare ale sufletului lor — fiecare in 
parte rostește acele vorbe de bun simț

sură la demascarea celorlalți, la criti
ca idealismului protasovian: însă cri
tica lui se exercită de pe pozițiile scep
ticismului, formă și aceasta, in ultimă 
analiză, a atitudinii individualiste. Și 
poate că Cepurnoi, dacă n-ar fi venit 
într-un contact fatal cu mărunta „co
lonie" intelecituală, n-ar fi rezolvat nici 
arzătoarea problemă a existenței ««le 
(„Aș vrea să fac ceva... știi, vreo 
faptă eroică... Dar ce anume nu-mi 
dă în gînd...“) în spiritul lașității ca
racteristice grupului din casa Protaso- 
vilar, punîndu-și capăt vieții. Deși 
avînd momente de detașare critică, 
Cepurnoi, pradă ușoară a „coloniei", 
își merită (termenul e poate prea dur) 
soarta, pe care n-a știut pe ce drum 
să și-o conducă.

Liza înțelege mai bine decit ceilalți 
resorturile autoamăgirii, primejdia în
depărtării de oameni. Ea, care a vă
zut „cum a răbufnit ura în stradă", 
face mereu tentative de a opri zborul 
acesta orb în ireal, dar ea însăși e prea 
slabă și, undeva, prea egoistă, pentru 
a stăvili individualismul dezlănțuit; 
și, în fond, cine ar lua în seamă o 
bolnavă de nervi ? „Voi sînteți orbi cu 
toții 1“ — strigă îndurerată Liza. „Des
chideți ochii: toate preocupările, toate 
gîndurile și sentimentele voastre sînt 
ca niște flori într-o pădure întune
coasă, năpădită de putregai... plină de 
monștri înspăimîntători... Voi sînteți 
puțini, voi treceți neobservați prin 
lume..." Lui Protasov, care se întreabă 
senin cine are motive să-l' urască, 
Liza îi răspunde cu multă și adîncă 
înțelepciune: „De ce să vă urască ? 
Pentru că v-ați înstrăinat de ei, pentru 
că nu băgați în seamă viața lor grea 
și inumană ? Pentru că sînteți ghiftuiți 
și bine îmbrăcați... Ura este oarbă, 
totuși pe voi are să vă vadă, prea sîn
teți bătători la ochi 1“ Dar Liza este 
și ea o victimă a concepțiilor lui Pro
tasov și momentele de luciditate sînt 
contrabalansate de momente de extaz 
în fața profețiilor atrăgătoare ale fra
telui ei, pendulînd astfel în mod tra
gic între visul fermecător și realitatea 
amară.

Spre deosebire de Liza, Elena Ni
kolaevna încearcă alte căi de înnodare 
a legăturilor cu realitatea, dar inefi
cienta lor e clară. Din familia spiri
tuală a eroilor tolstoieni. Elena profe
sează o milă creștinească și univer
sală, un umanitarism filantropic, so
cotind că în acest fel se achită cit de 
cit de datoriile față de umanitate: 
„Doamne I exclamă ea. Ce milă mi-e 
de toți oamenii... mă doare că toți sînt 
atît de neputincioși... atît de singuri I" 
Elena caută să compenseze dezintere
sul soțului ei, Pavel, față de oameni, 
într-un fel pe care nu-1 înțelege prea 
bine, dintr-o pornire sufletească no
bilă, dar atît de naiv îneît nu simțim 
nici convingerea interioară, nici ma
rea pasiune a dăruirii. Este și ea, în 
fond, o iluzionată, suprapunînd rapor
turilor reale între oameni, niște ra
porturi imaginare, ideale, imposibile.

Singura persoană care în contact cu 
Protasov devine mai bună, ca să folo
sim terminologia lui Cepurnoi, este 
.Melania care, după ce se lăsase coruptă 
de bani, se lasă acum coruptă de fru
musețea ideilor. Poate că e unicul caz 
din piesă în care șocul provocat de 
întîlnirea unei lumi cu totul deosebite

umanitate (la modul activ și nu pro
tasovian — n.n.), asta inertă, conser
vativă și potrivnică evoluției1*. Și: 
„...ideea socială e singura care poe- 
'.'zează existența individuală și care, 
alimenftod-o cu anergia colectivă, îi 
conferă un sens adine, creator".

Dar cum slot la realitate, oameiAi 
de care s-au îndepărtat, pe căi dife
rite, intelectualii daustramaai dia 
„Copiii soarelui" f Stat frumoși, atu 
blimi, ca în viznaiea Iul Protastw ? 
Vulgari și cruzi, cum ii vede Cepur
noi ? Niște monștri dezlănțuiți ca în 
coșmarele Lizei ? Sau neputincioși și 
singuri, cum socoate Elena Nikola
evna ?

Gorki n-a dat insă aici, în piesă, 
un răspuns direct acestei întrebări. 
„Oamenii din popor" care apar ia 
scenă sînt văzuți doar ca o forță u- 
riașă, pe care secolele de împilare au 
coborît-o în cea mai neagră igno
ranță. Lăcătușul Egor e un meseriaș 
minunat, dar un bețiv de rînd, care, 
pentru că a fost bătut, își bate și el 
nevasta. El privește cu suspiciune și 
nu fără un dispreț marcat existența 
și comportările stranii ale „boierului", 
uluit profund de stîngăcia infantilă a 
acestuia („Unde s-a mai văzut bărbos 
cu dădacă?")

Mulțimea care năvălește în curtea 
Protasovilor este și ea o forță in
conștientă, oarbă, care dă înapoi in 
fața unui pistol mînuit de o femeie, 
care nu știe cine-i sînt dușmanii și 
cum trebuie să lupte cu ei.

Dar undeva, în subtextul piesei, se 
sugerează că unirea forței colosale 
dar ignorante cu lumina minții acelor 
intelectuali vizionari, însă inactivi și 
neputincioși, ar putea răsturna o sta
re de fapt. Totuși, nici una dintre căile 
de apropiere preconizate de membrii 
„coloniei" nu e cea adevărată. Gorki 
dă aici o replică, pe cît de subtilă 
pe atît de caustică, raționalismului

steril, ideilor narodniciste utopist-filani 
tropice și concepțiilor tolstoiene ale 
neîmpatrivirii la rău prin violență. 
Un personaj al piesei, Iacov Troșiv, 
rostește într-un moment critic, cu o 
ironie deloc ascunsă, o .replică edifi
catoare in acest sens: „Mă plec îna
intea violentei- foarte simplu" (De 
menționat că personajul, ca și Egor 
de altfel, e în permanență băat).

Dacă aceste căi sînt ineficace, atunel

CLODY BERTOLA 
(Liza)

trebuie să înțelegem și, probabil, o 
vor înțelege și unele personaje ale 
piesei, că singura cate de înlăturare 
a răului este cea revoluționară. In 
aceasta constă sensul ultim al dramei 
„Copiii soarelui".

Din acest unghi de vedere, absolut 
toate personajele piesei apar, în Iu*, 
mina contemporaneității, vizate de as-i 
cuțișul critic al realismului gorkian.

Dumitru SOLOMON
(Continuare în numărul viitor)
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zori lo rosmos
seama ți și eu îi datorez lui educația 
mea jî primele cunoștințe, căpătate 
la școală.

Primeam rar scrisori de pe front, 
de la teta. — Era îngrijorat pentru 
noi, pentru colhoz, pentru casa noa
stră; ducea dorul familiei, al melea
gurilor natale, și odată într-un plic 
triunghiular ne trimise chiar versuri.

Cu ce adîncă bucurie
Aș stringe-n brațe-acel pămînt, 
Cu cită tulburare vie
Aș rătăci prin cimpul sfînt. 
Acolo razele de soare 
In ceasul liniștit răsar. 
Peste cimpii, în depărtare, 
Cosașii țiriie arar...

... Curind mă împrietenii cu cei de 
Ia Casa de copii evacuată din Le
ningradul asediat. Ei mă uimiră prin 
felul lor inchis de a fi, prin seriozi
tatea lor de copii care au cunoscut 
suferința.

Veni și prima iubire pentru Lora 
Vinogradova... Indiscutabil, nu era 
cea mai frumoasă din leningrădence,

dar țin minte și acum paltonul el 
negru uzat, chipul ei grav, pălări
oara albă. Intii o priveam de departe, 
nu îndrăzneam să-i vorbesc (îmi era 
teamă să par ridicol), dsr apoi nu 
știu nici eu cum — ea mi-a povestit 
singură despre părinții ei, despre Le
ningradul înfometat și distrus, despre 
drumul greu și friguros către noi. spre 
Altai. Atunci dorii și mai înflăcărat 
să fac pentru ea ceva măreț, eroic, 
neobișnuit, ca ea să se întoarcă cu 
frățiorul în casa lor, și să-și regă
sească părinții. Uram din toată ini
ma regimul sever al Casei de copii, 
din cauză că Lora trebuia să meargă 
la culcare și să mănînce la ore fixe.

Noi, copiii din sat, eram obișnuiți 
să mîncăm și să ne jucăm cînd a- 
veam chef, și deseori eram chemați 
acasă pe-noptat.

Războiul se sfîrși — tata se În
toarse acasă. Ne-am mutat iarăși la 
Polkovnikovo. Tata și-a reluat ocu
pația, eu m-am dus la școală nouă 
pentru mine.

St«gaa PMlJgniâ as folia, Mihailovna, fi fiica lor, Zejira

toți **. nescrisă de
■ i iataapăao pe elevii noi ca fel de 
W de «cercări. încercarea mea c-a 
fost dintre cele mai ușoare. 
miLa ^^ț**** ** "*?

îndemna: de alțiî. a iacepot să se lege 
te mine. .Hă iTgtoootea pe coleer. 
îmi ocapa focto ia banei. ra punea 
ptedică. Aci răbdat h iocepot dar 
'tar-o recreație, dopă ce căpăta: ghior,- 
tul obișnuit, îmi făcui rw* p pocnii 
.dușmanul" peste ureche.

Ciasa încremeni in așteptare.
Din fericire nu tnă do.edisem na: 

slab decit refălalL Ne rastefa&Rm 
după tablă, lovinde-ae ăc-jt ai cete 
Eu atacam intr-ana. Bâiaar acaeee 
ceva din buzunar — probabil să mă 
sperie, — eu insă mă repezii înainte. 
Și deodată mă arse o direre vie in 
obrazul sting_ Porni să curgă sin- 
gele. Eram gata să continui lupta, 
dar fața mea insingeratâ l-a speriat 
pe adevrsar, care fugi minei nd păirin- 
M- 
r — Ștaif

Dar ia-1 de unde nu-i. Văzind sin- 
gele care curgea, ceilalți înghețară de 
spaimă. Fugii să mă spăl, dar pe cu
loar venea directorul.

— Titov I Cine te a tăiat ?
Tăcui.
Și atunci, o fată, poticnindu-se de 

speriată ce era, îl numi pe „duș
manul" meu...

Mă apropii extrem de repede de 
oameni și nu păstrez supărările, — 
așa că peste trei-patru zile jucam 
leapșa cu „adversarul" meu, îar ci
catricea, aproape dispărută astăzi, 

dovedește că am primit prima luptă 
„sîngeroasă" fără să dau înapoi. După 
asta nimeni nu s-a mai legat de 
mine, și participam ca un egal la 
jocuri.

Cred că leapșa îmi plăcea cel mai 
mult, pentru că alergam bine, și pe 
la 12—14 ani străbateam cu ghete 
obișnuite suta de metri in 12 secunde. 
De aceea eram și centru înaintaș al 
echipei noastre de fotbal: nu aveam 
un joc tehnic grozav, dar era greu 
să mă ajungi la fugă...

In clasa cincea cei mai mulți ne 
pasionarăm după cercurile artistice.

care pun pecetea critică asupra micu
lui univers individualist din X casa 
Protasovilor. Boris Cepurnoi, ^doc
torul de vite", e un sceptic și un bla
zat, în vrăjmășie hotărîtă cu lumea; 
cu oamenii pe care nu vrea să-i sti
meze fiindcă îi consideră „vulgari și 
cruzi", de pe urma lor neputînd să ai 
„nici folos, nici plăcere"...

Nu știu ce mă face să cred, însă, 
că această" înverșunare a medicului 
veterinar, ca și grosolănia sa osten
tativă, batjocoritoare, nu constituie 
decît o mască, un mod de a se opune 
invaziei de lumină rece, mistificatoare, 
provocată de evazionismul celorlalți 
membri ai „coloniei". El îi mărturi
sește Lizei: „...dumneavoastră m-ați 
schimbat în rău", conștient că a ni
merit intr-un univers în care toți tră
iesc absurd, fără finalitate („unul nu 
trăiește decît pentru știința lui, altul 
visează numai cinabrj și ocru, a treia 
se preface că e veselă și înțeleaptă...*).

Cepurnoi nu e un rezistent, nicide
cum un erou, ei nu are nici măcar 
tăria de a se emancipa de sub tirania 
individualismului, dar meritul său m 
acțiune este de a coctrfb-ji krtr-o mă

de cea cunoscută pînă atunci, îndreaptă 
un caracter, îl smulge din meschină
rie și degradare umană. Melania, ne- 
fiind o intelectuală, va ști, probabil, 

\șă asimileze numai strălucirea ideilor 
lub, Protasov, nu însă și esența lor 
poatk nici modul lui de a se eschiva 
de la Tealiiâte—...... .. ........................... ....

Cu o artă profundă și plină de nuan
țe, Gorki a supus criticii nu numai 
niște personaje oarecare, cele care 
evoluează în această puternică dra
mă, dar și o întreagă concepție de 
viață, a denunțat izolarea individua
lității și consecința acestei izolări, in
dividualismul. A înfățișat în imagini 
de viață zguduitoare, ceea ce, cu 
cîțiva ani mai tirziu, avea să arate 
direct, în stadial de care am amintit, 
„Destrămarea personalități:": „Indivi
dualitatea in sine, fără râd o legă
tură cu ookctrritztee, fără tod o idee 
vastă, oare să îmbrățișeze ărreagi

cor; m-a rugat să cînt crsa. Ca ur. 

toc nterirăresc: „Și rec»te salari ri-

Aveam o profesoară. Ghea Kostrcna. 
In același timp instructoare aaperi- 
oari de pionieri. Ea m-a chemat la

rupe în texSri. la aceea» clipă mă 
nomen:; in aai peta la bărbie (din 
fericire. deșOcoscra targ șirele) sim
țind că haisete ude mă atrag tot mai 
tare în adine.

Se spune că in asemenea dipe 
orrad își reiwnrmri viața. Probabil 
că nu mi-a fast sortit să mor atunci.

Și ca in toate basme* popu!are 
ruse, morarul se dovedește mai isteț 
decit hapsinul popă.

Basmul se termina așa: 
Vezi, povestea e sErșită. 
Dar mai spune vorba iar. 
Că pe popă, drept pedeapsă. 
Țarul I-a făcut morar.
Iar în sat l-a pus părinte 
Pe morarul de-altădat.
Doar că eu nu știu tot rostul, 
Că pe-acolo n-am mai dat 

Invățai într-o clipă basmul, dar 
cînd îl recitai, spre uimirea mea, co
piii nu muriră de rîs, în schimb mă 
aplaudară cu toții. Cred că din acea 
zi mai ales, începu adevărata mea 
pasiune pentru activitatea artistică.

Cercurile literare n-au apărut in 
satul nostru din întîmplare. Profeso
rii școlii noastre, pe lingă organiza
rea cercului, luau parte la specta
cole, antrenîndu-i pe copii și pe vîrst- 
nici. Se montau piese, dramatizări cu 
teme curente scrise de asemenea de 
profesori. Multe texte și versuri a- 
parțin poetului local Kulik, pe o poe
zie a tatălui meu a scris melodia 
„Cintec liric din Altai", cunoscută la 
noi.

asa că viața ■ mi » perindase in 
fața orbitor. Țăa anale numai că toată 
■Jmea încremenise in jteai meu. I n- 

crauuiirl dnpariie copiilor, dumbra
va de mesteceni încremeniră corbii 
:n aer. încremeni discul portocaliu 
uriaș al eoarejai acoperit de abtrul 
gerului

Tăcere. Sumai piriitul subțire și 
trist al ghețfi care se sparge in jurul 
mea. De încordare capul mi se fă
cuse de plumb. și deodată aud ală
turi o răsuflare grăbită și o voce, 
aproape o șoaptă: „Ghera! Hai, dă 
mina!“

întind mina in direcția vocii și simt 
un sprijin. O mină mică, rece, s-a 
prins de palma mea. O văd pe Galka, 
o fetișcană palidă, cu ochi imenși 
de spaimă. Mina, însă, nu mi-o lasă, 
mă trage spre ea.

Și atunci simții puteri sporite, ca
pul începu să-mi vuîască, și lumea 
încremenită învie. Se făcu un zgo
mot asurzitor: țipau copiii, croncă
neau corbii, undeva mugea o vacă... 
„Ea ce caută aici ?* — mă întrebasem
în gînd.

Cind ieșii pe gheață, copiii stăteau 
la fel ca înainte. Unii mai aproape, 
alții pe deal (ajunseseră acolo cînd 
fugiră să cheme oamenii din sat).

— Hai să ne încălzim, — i-am spus 
Galiei, de parcă a fost și ea în apă 
cu mine.

Și intr-adevăr, trebuia să se încăl
zească și ea: clănțănea din dinți de 
tulburare. Am reușit să-mi usuc 
„costumul de sport" fără să mă afle
mama.

Pasiunea mea pentru cercul literar 
îmi lăsa și timp liber, în care făceam 
sport, mergeam la cinema, citeam, 
și desigur, luam parte la toate „ac
țiunile" băieților vecini, destul de 
Iurtunoși. Sportul era patima gene
rală, deși nu organizam competiții, 
in afara celor de fotbal. îmi plăcea 
să și patinez, și . această din urmă 
îndeletnicire era să aducă un sfirșit 
tragic pentru mina.

„Să mai zici că e o fetiță, — mă 
gîndeam, întoreîndu-mă seara acasă. 
Un nod, și uite ce vitează..."

Poate că din ziua aceea nutresc 
un mare respect pentru așa-numitul 
„sex slab"...

A doua zi patinam iarăși pe iaz, 
dar ocoleam cu grijă locul primej
dios.

In rominește de CRISTINA LUCIAN
{Va urma)

F
Carnet de

trăgătoare încercare... Să desco
peri, dincolo de însemnările la
conice, aride chiar, așternute în
tr-un caiet de practică studen
țească, o întreagă lume vie, de

fapte fi gînduri, semnificative pentru for
marea noii noastre intelectualități. Să aduci 
pe ecran relațiile dintre studenți și gaz
dele lor, muncitorii, cimentată în contactul 
cotidian ; să surprinzi emoția primelor în
cercări de a aplica în producție cele în
vățate la orele de curs ; să redactezi și să 
înregistrezi pe peliculă feluritele întîmplări, 
mari sau mărunte, ivite de-a lungul perioa
dei de practică, valorificînd savoarea lor 
care nu răzbate întotdeauna pînă în pagi
nile carnetului. ‘Este ceea ce și-au propus 
documentariștii studioului „Alexandru Sa
bia" într-un reportaj cinematografic, po
vestind despre zilele de practică ale unor 
studenți ai Institutului de construcții na
vale pe S^htierul naval Galați.

Sîmburele filmului îl constituie ideea (stă
ruitor subliniată în comentariu), unității 
de nedesfăcut dintre teorie și practică. Un 
izbutit racord cinematografic face trecerea 
de la sălile de curs și laboratoarele institu
tului, acum pustii, la „amfiteatrele" de un 
tip aparte — secția de trasa) și prelucrare 
a tablei de oțel, la atelierul de sudură, 
hala de montaj etc. unde studenții își dc- 
săoîrșesc pregătirea de specialitate, călău 
ziți atent de muncitori, maiștri și ingineri 
Unii s-au reîntors de fapt printre foștii lor 
tovarăși și reînnoadă, fără dificultate, firul 
unei îndeletniciri binecunoscute ; alții se 
acomodează abia acum cu etapele conipll 
cate ale construcției cargourilor. Intre stu- 
denți și muncitori are loc un prețios și 
continuu transfer de cunoștințe și experien
ță, reciproc avantajos. O ilustrează eloc
vent lecția, de matematică ținută spontan 
într-o pauză, slls pe puntea vasului în con
strucție : cel mai bun semn de mulțumire

L M
practică

pentru sprijinul primit pe șantier de la 
muncitori, este ca, la rîndul lor, studenții 
să-i ajute Pe aceștia pentru viitoarele exa
mene la cursul seral.

Ambianța fremătătoare, trepidația șantie
rului naval pulsează în film cu deosebiră 
în cîteVa momente, care se disting deo
potrivă prin decupajul regizoral bine în
chegat și prin frumusețea imaginilor. A- 
samblarea provei sau montarea elicei pa 
arcul de oțel se petrece cu solemnitate fi 
autentică tensiune. Operatorul Dumitru 
Gheorghe a făcut să vibreze în constelația 
seînteilor de la sudură sau în încordarea 
figurilor aspre, inteligente ale muncitorilor 
care asigură exactitatea fiecărei mișcări de 
montaj, poezia puternică a mititeii libere.

Nu tot filmul decurge însă astfel. Repor
tajul — egal și cuminte — e în genere 
lipsit de scăpărări neașteptate, de zvîcniri 
ale fanteziei.

Regizorul J. Petrovici (care semnează 
scenariul împreună cu V. Calotescu) a ur
mărit să închege în linii mari tabloul zile
lor de practică, n-a izbutit să pătrundă 
întotdeauna dincolo de aspectele de supra
față. Portretele muncitorilor ?i studenților 
sînt schițate doar în treacăt; se rostesc 
multe nume, fără ca ele fă se păstreze 
în memorie legate de trăsăturile vii ale 
eroilor. Nici chiar povestitorul, studentul 
ale cărui însemnări alcătuiesc caietul de 
practică, nu e o figură mai reliefata. In 
plus, părind cu totul neîncrezători în pu
terea de convingere a imaginilor, realizatorii 
au încărcat filmul cu un comentariu lung 
și arid, în care abundă locurile comune. De 
ce să nu dam credit inteligenței spectato
rilor ? De ce aceasta ambiție deșartă de 
a explica excesiv (repelînd chiar idei) ceea 
te a trebui să se înțeleagă din însăși 
succesiunea imaginilor ?

Mihaii LUPU
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GAZETA LITERARA

a culturiitemniță1

despre decadența
romanului american

€

venimentele din Angola, 
unde colonialismul por
tughez a suferit o grea 
lovitură, au stîrnit fră- 
mîntări în opinia publi
că și in straturile popu
lare ale micii țări de pe 
coasta Atlanticului. Po
ziția internațională a 
guvernului Salazar a

slăbit, fapt care a dat un nou avînt 
forțelor democratice interne. O mare 
parte din intelectualitatea portugheză,

BROAD WAy«UL Șl „LIBERTATEADE CREAȚIE"
ultima vreme, — scria recent 
„New York Times", — Broad-

„In
Ziarul
way-ul pune dramaturgilor probleme 
irealizabile. Dacă autorul dorește ca 
piesa lui să se joace la un teatru de 
pe Broadway, el trebuie să creeze 
o astfel de „hit" (lovitură) din care 
proprietarii teatrului să poată stoar
ce cit mai mulți dolari. Dar nu numai 
atit. Pe lingă faptul că trebuie să scrie 
o piesă care să devină o sursă de pro
fituri, el mai trebuie să prevadă posi
bilitatea ca piesa să poată fi înregis
trată pe bandă sau să fie jucată pe 
scenele restaurantelor. Autorul este o- 
bligat să scrie roluri pentru „stele" 
faimoase, care poate nu se potrivesc 
de loc in piesă.

Nu este de mirare că mulți drama
turgi preferă să nu scrie nimic pentru 
teatrele de pe Broadway. Ei 
sează micilor teatre situate 
Broadway-ului. Dar și aci 
autorilor dramatici întîmpină 
ficultăți. La aceste teatre biletele sînt 
mai ieftine, prin urmare și posibili
tățile lor de cîștig mai mici".

se adre- 
in afara 
creațiile 
mari di-

în frunte cu scriitorii, izbutește — în
tr-o măsură mult mai mare ca pînă 
acum — să atragă atenția popoarelor 
asupra stării de înapoiere și încătu
șare în care este ținută Portugalia. O 
lungă corespondență clandestină, de un 
deosebit interes, privind contradicțiile 
profunde care macină actualmente re
gimul de dictatură portughez, a fost 
publicată de curind in revista „L’Eu- 
ropa letteraria" din Roma. Extragem 
din această corespondență, pentru citi
torii noștri, citeva date care privesc 
mai aies situația literaturii:

«Drama scriitorilor portughezi iși are 
rădăcina în disprețul specific guver
nului de astăzi din Portugalia, ca de 
altminteri și regimului franchist. pen
tru artiști și oamenii de cultură in ge
neral. Atitudinea aceasta a fost expri
mată foarte plastic, intr-o cunoscută 
declarație a unui om politic franchist, 
după care „poeții, ori nu trebuie luați 
în serios, ori trebuie lichidați". Intro
duși în această admirabilă dilemă, este 
firesc ca oamenii condeiului să nu se 
simtă de loc cuprinși de fericirea de a 
trăi sub oblăduirea unor regimuri, al 
căror „paternalism" seamănă aidoma 
cu acela al lupului din fabulă. Men
talitatea cu care Salazar îi privește 
pe scriitori s-a văzut de altminteri încă 
de pe cînd — în timpul războiului civil 
spaniol — el a ordonat predarea lui 
Miguel Hernandez, refugiat pe terito
riul Portugaliei, poliției franchiste.

Politica actuală portugheză in ce pri
vește literatura și cultura este foarte 
simplă. Ea se reduce, în aspectul ei 
principal, la o politică a cenzurii. A- 
ceastă politică simplă iși are însă com
plicațiile ei, din ce în ce mai mari. 
Guvernul încearcă, după moment, so
luții de „potolire" a intelectualității, 
prin abilități cusute cu ață albă, iar 
pe de altă parte, lumea literelor și cul
turii înmulțește asalturile ei, directe 
sau indirecte, spre a-și deschide drum 
de respirație și afirmare. Trebuie re
ținut îndată faptul că organele cen
zurii sînt formate, în mare măsură, de 
elemente ignorante, fapt care dă naștere 
la incidente ridicole, devenite foarte

frecvente și specifice. Un astfel de in
cident, de curînd întimplat, privește 
pe poetul Adolfo Casais Monteiro, exi
lat în Brazilia, al cărui nume este in
terzis pentru publicațiile portugheze. 
Cu prilejul apariției în Brazilia a unui 
volum de versuri alese ale lui Mon
teiro, un cunoscut critic portughez a 
izbutit să publice intr-o revistă din 
Lisabona, un articol dedicat poetului, 
însoțit de numeroase citate din versu
rile sale. Criticul n-a făcut altceva de- 
cit să inlocuiască, ori de cite ori a 
fost nevoie, numele lui Casais Mon
teiro, cu cuvintele „autorul cărții". Cen
zura care ignora cu totul conținutul 
operei acestui scriitor, și-a dat seama 
prea tirziu de cele intîmplate...

...întreaga mișcare literară, mai ales 
a tineretului, este îndreptată, în Portu
galia, pe un făgaș de rezistență mo
rală și politică și spre o tematică de 
libertate și progres. Lupta guvernului 
împotriva literaturii devine din ce în 
ce mai grea, pentru că el trebuie să 
combată nu o publicație sau un volum 
sau un autor, ci un climat literar. Re
vistele vechi și cele noi, casele de edi
tură, mai ales cele de curind înfiin
țate, intilnirile de scriitori sint puse 
sub o permanentă supraveghere, intru 
nimic ascunsă, dar găsind totdeauna 
alte motive decît cele literare, spre a 
trece la măsuri de represiune. Cu cit 
guvernul portughez se simte mai nesi
gur pe „politica culturală" pe care o 
duce, cu atit cresc pericolele care ame
nință pe scriitorii din această țară».

CINEMATOGRAFIA
FRANCEZA

SUB SEMNUL
NEGOȚULUI

muztcăăejazz
Efectul sporește în mod uluitor dacă 

Organizarea unei premiere de jazz cul
minează cu un serviciu religios. Așa 
cum s-a întîmplat recent la Hamburg, 
în Germania occidentală, mare oraș 
industrial in care mai puțin de 30% 
din creștinii protestanți se duc la bi- 
•erică duminica. Pastorii au deci toa
te motivele să ia în considerare forme 
noi ale serviciului divin chiar și prin 
angajarea unei orchestre de jazz. „Nu 
este vorba de o senzație" — se spune 
într-o declarație a autorităților reli
gioase competente despre un prim ser
viciu divin cu muzică de jazz în Ger
mania occidentală, după un model o- 
landez. „Sîntem însă de părere că tre
buie să încercăm să oferim tinerilor 
din zilele noastre un serviciu divin co
respunzător caracterului lor". După 
ce am asistat la acest prim serviciu

divin cu muzică de jazz — sala co
munității supraplină, poliția la ușă, 
bisarea întregului serviciu după o 
scurtă pauză — dorim numai să de
clarăm că considerăm experiența ser
viciului religios cu muzică de jazz, 
cel puțin în această formă, drept o 
contribuție a bisericii la pervertirea ti
neretului. Acest „jazz" al tinerei co
munități religioase se limitează la în
locuirea orgei printr-un grup de in
strumente executînd în ritm dc 
„swing" o partitură pentru orchestră 
și la un cor laic la fel de atenuat, 
care, în loc de corale de Bach, execu
tă citeva bucăți în genul colindelor, 
într-un ritm rapid, sincopat, în chip 
de foxtrot.

ritm de

(Din „Franckfurter Allgemeine"). 1

După lectura romanelor polițiste (SU.A.)

Sub thil „Le dnnu 
»-rtoure-te-BrnrtEoa 
Boumumm te ecup* ini 
tieol recent apărut In 
„Arts- de comercializarea filmu
lui occidental : „Comerțul cu 
arta, ca orice comerț, nu-și jus
tifică existența decit prin bene
ficiile sale, si în consecință nu 
cunoaște altă morală, in afara de 
aceea speculativă, și prin natura 
Sa însăși respinge responsabili
tățile culturale pe care am fi 
ispitiți să i le punem în seamă. 
Dacă cultura se vinde, atunci — 
eu atit mai bine. Dacă nu e „ren
tabilă", n-are decît să rămînă pe 
margine, să crape, sau să se des
curce cu mecenatul particular si 
cu subvențiile de stat (...) Iată 
pentru ce anumite domenii ale 
cinematografului rămin inexplo
rate cită vreme ele sînt consi
derate „nerentabile"... și tot a- 
cesta e motivul pentru care, pe 
de altă parte, orice film care 
vede lumina zilei, în sistemul ac
tual de producție, este în chip 
obligatoriu comercial, întrueit o 
speculație comercială a stat tot
deauna la origina sa. Nu se con
cepe, Intr-adevăr, ca un produ
cător să pună un film pe șan
tier, să avanseze milioane, băn
cile să sconteze angajamente, iar 
laboratoarele să acorde credite 
— pentru un film ce n-ar putea 
fi destinat comerțului.

A spune despre un film că nu 
e comercial. înseamnă pur șl 
simplu, a constata că rentabili
tatea sa n-a fost asigurată cum 
ar fi trebuit, si că speculația care 
a stat la baza sa, s-a dovedit 
falsă ; fie ca promotorii săi s-au 
înșelat In ceea ce privește devizul, 
fie că s-au înșelat asupra publi
cului... Singurele filme „neco- 
mereiale" si singurele filme „bles
temate” de care se poate vorbi 
în mod cuviincios, se află încă 
în dosarele scenariștilor, printre 
scenariile prea îndrăznețe, prea 
insolite sau prea noi pentru ca 
producătorii, impresarii și băn
cile să fi riscat să le acorde 
dreptul de a trăi pe ecran.

Totuși — ce înțeles are terme
nul comercial1 
care 
film 
mod obligatoriu : i) 
„comercial- cu 
cial". in esență 
buie înțeles un 
rlc, politic sau 
una sau mal multe vedete asu
pra cărora se produce Un trans
fer efectiv...

Pe scurt un 
țișează cît mai 
tologia epocii, 
ceasta mitologie ? Cine a creat-o? 
Cine o întreține și, la nevoie o 
înlocuiește cu alta 7 Comercian
tul de cinema n-are nici o grijă 
în legătură cu acest lucru, în
trucât el recuză aprioric, în vir
tutea funcției sale, natura artis
tică ori culturală a mărfii pe 
care o vinde. In consecință, el 
nu caută în nici un fel să de
vieze această mitologie, să între 
în conflict cu ea. El urmează 
curentul fără a vedea mai de
parte de sectorul său. Oportunist 
Și conformist; el îșl declină res
ponsabilitatea artistică, culturală 
șl morală. Ori această poziție de- 
zangajată e perfect justificată a- 
tuncl cînd vinzi săpun de ras. 
Nu însă atunci cînd vinzi artă. 
Cu atit mai mult cu cît acest 
oportunism, acest conformism, 
nu sint la drept vorbind poziții 
dezangajate — în cinematograf. 
Căci tot ceea ce nu corespunde 
mitologiei, „momentului* e de
clarat ca fiind „necomereial" 
ceea ce echivalează cu o condam
nare. Tot ce este împotriva curen
tului e considerat un inamic".

în mintea celor 
11 folosesc 7 Iată ce : un 
„comercial" comportă în 

un subiect
un titlu „comer- 
prln aceasta tre- 
fapt divers Isto- 
sentimental. 2) s

film care îmbră- 
strîns posibil mi
ile undo vine a-

generați:, dar saga scrisă de mine a> 
copers 17 generații, care au trăit toa
te în America de Nord, începînd cu 
Cortez- De aceea, in cartea mea există 
cu 10 gererațh 
ră înseși Statele Un 
parte a cărții se ret 
cai de la Rio Gram 
ciș ti gă torul trăind sa 
mina fetei frumoase. Coodoa a decla
rat că romanul ciu acoperă 482J15 
mile patrate dm statele Tens 6* McA 
co. „Pentru a o scrieț a detimat dU 
am avut nevoie de perioada cqpriaaita* 
tre aprilie 1959 si august 196(1 astjri 
incit am scris cn 1,86 nâe pe nanat?.

Dar înainte de a începe să-și scria 
romanul, Condon a făcut multe cerce* 
țări, unele dintre ele de mare valoare. 
Astfel, de exemplu, el a descoperit că 
dintre 436 dansatoare din Texas, la
tre anii 1844 și 1871, numai două n 
avut inimă de aur, numai șase aveaa 
sub 43 de ani și cîntăreau în medie 153 
livre.

Condon speră să-și vîndă cartea 
Operei din Viena, dar dacă nu va reuși, 
el va încerca să o vîndă sub formă 
de discuri pentru copii. „In prezent se 
pot face mulți bani cu discurile peos 
tru copii, ne-a spus el"

vează pe albi de la un atac de cava
lerie", ne-a spus el.

„Este primul roman occidental care 
se deosebește de celelalte în ce pri
vește abordarea normelor sociologice. 
Hotărîsem să corectez unele concepții 
serios greșite despre cowboys și caba
rete. Toate romanele occidentale de
scriu dueluri de revolver în marile ca
barete, completate cu trei barmani, și 
un imens stoc de băuturi alcoolice. 
Problema este că în afară de vreun 
orășean bețiv, toată lumea la cabaret 
are în mod obișnuit o ținută sobră. In 
cartea mea, toți cowboy-i, inclusiv cei 
ce luptă cu revolverele, sînt_ loviți. în 
momentul cînd încep împușcăturile".

Un alt aspect în care cartea sa de
ține întîietatea, declară el, este faptul 
că în romanul său cei doi cowboy eroi 
nu știu nici să citească, nici să scrie". 
„Am conceput lucrurile în așa fel in
cit, dacă cartea va fi transformată în 
scenariu de film, să nu existe vreun 
actor de frunte pe care să nu-1 putem 
obține".

„Cele mai populare și mai bine vin- 
dute romane occidentale", ne-a decla
rat Condon, „sînt povestirile din Ves
tul îndepărtat, descriind viața unei fa
milii timp de trei sau patru generații. 
Statele Unite nu numără decît șapte

trai mult decit numă- 
te. Cea mai mare 
ri lt o cursă de 
e la Mexico City.

■j» X-Sca

ondon, autorul cărților „Cea 
mai veche confesiune", „Candi
datul manciurian" și „înger 
furios", pretinde că a scris ul

timul său roman de cowboy pentru a
termina cu acest gen de romane. Tit
lul acestui roman este „Talentul de a 
iubi" și Condon, care în prezent se 
află la Paris, pretinde că deși cartea 
sa nu numără decît 291 de pagini, ea 
cuprinde cu 17 personaje mai mult 
decît romanul „Pe aripile vîntulni".

Condon afirmă că romanul său are 
8.878 personaje, dintre care 64 parti
cipă Ia dialoguri, 154 au roluri de mai 
mică importanță, printre care 18 re
negați și un nunțiu apostolic, 1.427 
invitați la nuntă, un dentist locuind 
la frontieră, doi membri ai clerului, 
701 bandiți, un soț ruinat, 16 asasini, 
2.203 jucători de cărți, 1.419 cowboys, 
o soție ruinată, 514 indieni, fără a mai 
vorbi de cei 302 bătrîni asteci care 
apar pe fundal, opt guvernatori ai sta
telor mexicane, 32 dansatoare 159 
conquîstadori, 5 acrobați, T păstori 
scoțieni, 2003 orășeni din trei orașe, 
43 călători de tren și 4 fete frumoase.

Autorul pretinde că romanul său se 
bucură de întîietate în multe privințe. 
„Este singurul roman din istoria roma
nului occidental în care indienii sal-artein articolul „Problema 

intr-o societate industrială" 
apărut sub . semnătura lui 
Paul Henry Hang, in ziarul 

„New York Herald Tribune" se spune, 
printre altele :

; «Cînd se vorbește despre viitorul ar
telor in S.U.A. și de necesitatea ca ele 
să fie sprijinite de public, chiar cei 

| ce nutresc cele mai bune 
, dică obiecțiuni: „Cum se 

liza acest lucru ? De unde
! ține banii necesari ? Nu 

oare in momentul de față — și pen
tru o perioadă de timp de acum ina- 

. inte — angajați masiv in cheltuieli 
j publice pentru înarmare ?“
i Este o practică adine înrădăcinată 

în societatea noastră ca atunci cind 
! timpurile impun restringeri, artele și 

viața intelectuală în general să fie 
acelea care sint sacrificate in primul 
rind.

La baza acestei atitudini stă con- 
( cepția că arta reprezintă „distracție" 

și ne putem lipsi de ea. Cred că cei 
care folosesc asemenea argumente ar 
trebui să țină seama de consecințele 
părerilor lor: desființarea oricărei ins
tituții artistice care nu poate fi men
ținută pe o bază comercială profita
bilă, ca un exemplu al sistemului Jir 
berei întreprinderi și interzicerea de 
a se cheltui orice fonduri; publice 
(anulîndu-se chiar scutirile de impo
zit) pentru instituțiile și organizațiile 
care nu pot sta p'e propriile lor pi
cioare economice.

Arta este run, cerșetor — sau un lux. 
Privită dțn oricare din aceste puncte 
de vedefre, neglijarea instituțiilor de 
artă qf- putea fi justificată. Dacă 
tnsp, dimpotrivă, arta ocupă un loc 
frust in societatea noastră, ea este 

■ îndreptățită la o considerație egală cu 
aceea de care se bucură alte aspecte 
acreditate ale vieții noastre națio
nale. Motivul dilemei noastre H 
tstuie confuzul existentă asupra 
tui puuct.

Cetățeami america» poate fi 
tor de artă, dar numai ca o distrac
ție. Fie că el iși petrece timpul li
ber 
mercială, aceasta nu are nici o legă
tură cu concepția sa privind natura 
artei. Se consideră în general că pen
tru el arta nu se numără printre 
necesitățile esențiale ale existenței. In 
consecință el va reduce cheltuielile 
sale pentru artă din momentul cind 
situația economică devine cit de cit 
dificilă».

II

intenții ri- 
poate rea- 
se vor ob- 
sîntem noi

cons-
ates-

iubi-

ascultind muzică serioasă sau co-

Desen- de SILVAN'Am scris cu 1,86 mile pe minut...

Guenther Zweidrack

„A doua literatură" a Reich-ului de la Bonn
ennania occidentală are o■ I II iheratură de un gen cu 

x| jF totul special, despre care se 
amintește numai rareori și nu

mai tangențial in suplimentele literare 
și in paginile literare ale marilor coti
diene, despre care nici un singur pro
fesor, nici un singur critic, care ține 
cit de cit ta numele său n-ar lăsa să-i 
scape vreun cuvint, decit numai cu 
dispreț, rididnd nedumerit din umeri.

Este vorba de literatura revanșardă, 
profascistă, de cel mai nou tip. Acest 
tip de literatură a invadat in cantități 
uriașe librăriile din Germania occiden
tală.

In R.F.G. sint folosite toate mijloa
cele de propagandă masivă pentru a

■Misiunea „civilizatoare 
artei americanea

A m mai arătat cum prezintă 
Compania națională ăe tele
viziune cele mai timpite ve
chituri intelectuale, morale și 
pe care le exportă imperialis-artistice

mul american în Uruguay — scrie re
vista ,,E1 Popular" din Montevideo. 21 
la sută din timpul emisiunilor de tele
viziune este rezervat sâptăminal fil
melor americane îmbibate de violență 
și sexualitate ; 11 la sută îl ocupă așa- 
zisele „shows" americane, însoțite de 
muzica cea mai abjectă ; Compania na
țională mai acordă 11 Ia striă din 
timp pentru filme polițiste și melo
drame a căror trăsătură caracteris
tică este timpenia; 12 la sută din 
timp este cedat comentariilor cu con
ținut anticuban și anticomunist. Re
clama comercială ocupă 36 la sută din 
timpul de emisiune. Numai 9 la sută 
din timpul acesta este rezervat unui 
program mai mult sau mai puțin 
suportabil

Dacă mai socotim și anunțurile,

H

atunci indicii procentuali cresc: filme 
din S.U.A. — 31 la sută, „shows" — 
37 la sută ; 68 la sută din timpul emi
siunilor este vindut de Compania 
noastră națională serviciului de dezin
formare și propagandă americană. 
Este suficient să stați o oră sau două 
in fața televizorului și 
urletele și vaietele unui 
ritmuri latino-americane 
împușcături și șuerat de 
dieni asasinați, gangsteri, 
fete goale.- dansind și împușcături; 
împușcături nesfirșite.

Acțiunea se desfășoară pe pămînt, 
pe mări, sub apă sau în aer, dar 
scopul urmărit este totdeauna același: 
imbecilizarea spectatorului de tele
viziune. Filme primitive despre piei 
roșii sau cu subiecte orientale; su
biecte luate din viața hoților sau a 
prostituatelor. Aceste programe otră
vesc spectatorii și constituie un im
port dăunător pentru cultura noastră».

EROTISM SI TORTURI
;,Romane negre pe fond trico

lor* se intltuleazâ articolul publi
cat de Gabriel Ro_am in săptâ- 
mînalul „France-Observateur* In 
care se analizează problema di
fuzării în ediții de mare tiraj a 
romanelor de spionaj. Cea mai im
portantă din numeroasele edituri 
care publică In milioane de exem
plare această maculatură literară 
este ,,Fleuve Nolr". ..Fluviul ne
gru11 a inundat literalmente piața 
de cărți din Franța. Care sint 
concepțiile șl morala inoculate 
cititorului de către romanele de 

. spionaj 7 Ele se caracterizează prin 
erotism, șl torturi. Tortura de-

Numărul spectatorilor din cine
matografele britanice, care s-a 
redus considerabil în ultimii ani, 
a înregistrat o nouă scădere în 
1961. O statistică britanică recentă 
înregistrează faptul că fiecare al

A.

veți vedea: 
pseudo-jazz, 

denaturate, 
gloanțe, in- 

corupție,

vine unul din criteriile de puri
ficare a curajului eroilor; cruzi, 
mincinoși, mîrșavi și, desigur, cu
ceritori infailibili al inimilor fe
meilor.

-Romanele negre", scrie Rollaln. 
slnt dăunătoare din aceste motive 
T. orim-al rlnd ele propagă șovi
nismul șl prejudecățile rasiale. In 
al doilea rlnd D deprind pe citi
tor cu o percepție extrem de sim
plistă a cârtii. întrucît sint toate 
construite după procedee primi
tive și folosesc un limbaj răută
cios. plin de șabloane, avlnd ine
vitabil drept rezultat imbeciliza
rea cititorului.

zecelea spectator al anului i960 
a renunțat să mal vizioneze filme 
în 1961. Ceea ce a silit Pe antre
prenorii de săli să închidă încă 
400 de cinematografe.

susține cea de a „doua literatură* : pu
ternicele trusturi de edituri și birouri 
de reclamă, cinematograful, radioul, 
publicațiile ilustrate, edițiile in serii 
cu urmare, etc.

„Sub paravanul studiilor frumos ci
zelate despre Kafka, — subliniază au
torul, — se lărgește procesul de nive
lare și transformare a omului in bes
tie, se desfășoară războiul psihologic 
in domeniul literaturii... Iar a vorbi 
despre literatura vest-germană fără a 
pomeni totodată despre cea de a doua 
literatură devine imposibil".

Iată scopurile pe care le urmărește 
literatura revanșardă din R.F.G.: .... ea
formează conștiința, noțiunile de isto
rie și perspectiveie de viitor în min
țile a milioane de oameni din Germa
nia occidentală. Astăzi ea pătrunde 
mai profund decit ieri, și dacă nu se 
va duce luptă împotriva ei, miine va 
pătrunde mai adine decît astăzi.. Una 
din trăsăturile caracteristice ale aces
tei a „doua literaturi" este că ea, spre 
deosebire de literatura fascistă nu se 
afirmă direct și pe față. Anume in a- 
ceasta literatură, — adaugă Zwei
drack, — fascismul, generat de cleri
calismul statului de la Bonn și de 
„miracolul economic", a găsit tocmai 
ceea ce are nevoie: este suficient s-o 
zgirii puțin la suprafață și indată a- 
pare culoarea cafenie. In această lite
ratură sint mulți autori care mai înain
te se mîndreau cu cămășile brune și 
cizmele lor militare, iar acum și-au

n«-tras pe deasupra acestora „rasele 
gre".

Ultima „realizare* a celei de 
„doua literaturi" este romanul 

,Cit timp te duc picioarele'

a 
lui

Bauer
Dacă mai înainte, scrie Zweidrack, 
Bauer a chemat la agresiune impoLi- 
va Uniunii Sovietice in numele ionii- 
nației mondiale a doctrinei naziste, a- 
cum el cere aceasta in numele „va1'»- 
rilor veșnice" și al dogmelor catolice 
despre „lumea liberă occidentală". 
Dacă înainte el justifica agresiunea cu 
„învățătura" și „teoria" despre „ a- 
loarea umană inferioară" a popoarelor 
slave, acum el o justifică prin referin
țele Ia mitul modern răspindit de 
ideologii imperialismului contemporan 
despre „lipsa de omenie a lumii so
cialiste", care chipurile reprezintă o a- 
menințare pentru „Occidentul liber". 
Catolicismul, scrie Zweidrack in în
cheiere, este pentru a „doua literatură" 
numai un camuflaj. Tocmai de aceea, 
Bauer, printre altele, il aduce pe beli
cosul erou al romanului „Cit timp te 
duc picioarele* Ia sinul bisericii cato
lice. „Exact același drum, ca și Vorrel, 
îl face și Bauer ți împreună cu ei a- 
ceastă întreagă „literatură". Dar și in 
aceste veșminte de mascaradă cleri
cală, militarismul vest-german nu va 
scăpa de soarta istoric inevitabilă care 
se apropie de el ca o legitate de ne- 
inlăturat".

(Dia „Neue Deutsche Literatur").

PRACTICA VIOLENȚEI 
ȘI A RASISMULUI
xistă o industrie specială,
— subliniază zcriitorul atu- 
triac Bruno Frey intr-un 
articol recent publicat t» 

„Literatumaia Gazeta", — care 
proslăvește vărsarea de singe și 
cruzimea și care stoarce din aceas
tă ocupație venituri de milioane. 
Afacerea este pusă pe picior mare. 
In cartea americanului Vertheim, 
grăitor intitulată „Perverttrea ino
cenților- se citează cifre privitoare 
la producția mopdiald de comics
uri ; in fiecare luni se publici 
20OM0M0 de exemplare, dintre 
care MMOJM — mei in S. U. A- 
In Germania occidentală au apă
rut ia ulfiaiu ea; 800.000.000 de ast
fel de cirțu'.-.t. Presupunind că fie
care din ele este citită măcar de 
cinci persoane, rezultă cifra cu 
adevărat fantastică de 4 miliarde. 
4 miliarde de violuri, asasinate 
executate cu măiestrie și faptele 
„supraoamenilor" — toate acestea 
sint focuri dirijate împotriva sis
temului nervos, amenințînd sănă
tatea unei generații întregi...

Principalul torent al producției 
bulevardiere provine in Austria din 
Germania occidentală, care la rin- 
dul ei cumpără 
Dar concernele 
ziare și reviste 
prească importul
că, dacă în Austria va fi interzis 
negoțul lor cu singe și sexualitate. 
Deși numeroase organizații obștești 
cer guvernului să ia măsuri hotă-

IE

de la noi hîrtie. 
vest-germane de 
amenință să o- 

de hîrtie austria-

t

rife pentru paza tineretului, lucru
rile rămm ca și pină acum. Ne
gelul este negoț! Libertatea de 
îmbogățire este singura libertate 
pe care o păzesc autoritățile...

O influență și mai dăunătoare 
o au romanele de aventuri, la o 
primă privire inocente, în care 
lupta popoarelor coloniale pentru 
independență este prezentată ca o 
luptă intre „sălbateci" pe de o 
parte și „nobilii albi", pe de alta, 
care-și dau viața in junglă pentru 
libertate. Aceste cărți urmăresc să 
pregătească tineretul în recepțio- 
narea ideilor rasiste. Odată cu li
teratura bulevardieră, din Germa
nia occidentală este importată și 
ideologia hitleristă. Dar negoțul 
este negoț !.. Edițiile în mii de 
exemplare ale memoriilor de răz
boi, care preamăresc războiul hit- 
lerist, ațiță instinctele urii față de 
oameni.

lată de pildă o carte pentru ti
neret „Tigrul de la V al.hovstroi". 
Autorul socotește dorința de a 
continua criminalul război (anti- 
sovietic — n. n.), drept o ex
presie a „ fidelității" , iar pe 
nemții care și-au păstrat fidelita
tea idealurilor 
numele lor au
concentrare și la execuții, ii 
xează drept „trădători". In aceas
tă carte, „pentru tineret" se În
cearcă chiar a-l scoate basma cu
rată pe Hitler.

antifasciste și in 
mers in lagăre de 

ta-
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