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Cuvîntul acad. TUDOR ARGHEZ1
ca prilejal alegerii sale

ca președinte de onoare al Uniunii Scriitorilor
lubifi colegi.

Dacă m-am adresai 
formă poate excesiv de 
fierbinte ți afurisita noastră de meserie de a face cu vorbe goale lucruri 
depline ți mult din nimic. Vă iubesc ți atunci cînd s-ar părea că v-am 
Iubit mai puțin. Dragostea de condei implică dragoste de semeni ți 
de fiecare confrate în parte.

Să nădăjduim că din Conferința noastră, cu accente cînd mai dulci 
ți cînd mai aspre, ne rămîn un imbold ți un optimism: sus inimile, me
reu mai- sus I ;

Vă mulțumesc emoționat că ml-ațl acordat un titlu pa care scrierile 
mele nu simt că l-ar merita.

Să mulțumim cu toții de prilejul consimțit oficial că ne adunăm In 
cea mal frumoasă sală a Republicii, dintr-un palat altădată regal.

Suveranitatea de azi e a poporului, a poporului nostru, pentru care 
ne silim să scriem frumos. Literatura noastră e a iui. De la el am învățat 
cuvintele ți mai grele ți mai delicate pe care le foiosim. Apoi, noi nu 
mal sîntem nițfe Izolați între nlțte fruntarii confundate. Toată străină
tatea peste țări ți mări ți oceane țtie azi, în epoca de apogeu a 
muncitorimii ți a țărănimii noastre, că există o Romînie ți că Romînia 
sfrăiucețfe.

Manuscrisele noastre, poezia ți proza noastră 
soarele romînesc, toată lumea, tălmăcită în cite 
bucurăm ca scriitori, ca romîni ți ca muncitori.

Mi-am permis alaltăieri să deschid Conferința : 
trebuie să Îndrăznesc să o ți închid.

Să trăiți iubiți colegi, să trăiți vioi ți finerețte.
Să ne trăiască poporul, multe ți mai multe alte
Să cînte ți să se tot înalte.
Să trăiască noii descălecători ți întemeietori din nou al țării noastre. 

Ei cunosc rarul, fericitul destin să supraviețuiască mărețului lor act de în
cepători de lume ți de viață țl să-l trăiască între noi. Adincă plecă
ciune — rogu-mă să mă ierte — scumpului tovarăț Gheorghiu-Dej.

Cinste lor, recunoștință lor, slavă lor 1

dv. cu calificativul „iubifi", este că, deși în 
exigent. In fond vă Iubesc, pentru că iubesc

colindă, odată cu 
limbi poate. Ne

cu părere de rău

mii de ani I

l MULȚUMIM
PARTIDULUI

lături de muncitori 
și țărani, „muncitori 
cu sapa", — cum i-a 
însemnat intr-un stih 
un înaintaș de-ai 
noștri — scriitorii sint 
acei care, prin condi
ția lor umană de as
tăzi, marchează mai 
vădit adincul trans- 

revoluționare din țaraformărilor 
noastră.

Eram socotiți un fel de oameni 
fără căpătii, fără o îndeletnicire 
pe care s-o fi putut mărturisi a- 
tunci cu glas tare, niște „scîrța- 
scîrța** pe hîrtie, tovarăși de vis 
și de nopți înstelate cu vagabonzii, 
indivizi aprioric suspecți, ca unii 
ce și-ar fi pierdut îndreptările de 
identitate. Suspectată ne era chiar 
existența fizică, pentru a cărei do
vadă ființa scriitorului nu era de 
ajuns, de parcă nașterea 
dădea de bănuit, ca o 
subversivă.

Cind acum 50 de ani 
mentul de-atunci, un deputat care 
pesemne știa și rominește nu nu
mai franțuzește, și care probabil 
nu se uitase in oglindă pentru a se 
identifica cu Farfuride, a propus 
o pensie văduvei lui Caragiale, un 
altul a intrebat cu seninătate și 
senilitate:

lui Însăși 
înscenare

în parla-
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— Dar ce era Caragiale ăsta?
— Scriitor, i-a răspuns, doctul.
— Bine, bine, scriitor, dar ce 

ocupație avea ?
Ocupația scriitorului, prin nu 

știu ce sinistru cinism al împărți- 
torilor de slujbă, era de a scrie 
acte de deces, în subsolul stării ci
vile, pridvor al eternității de la 
primăria unui oraș de provincie. 
Cum să nu fi fost pesimiști bieții 
poeți fără ideal și ieșire, cînd tran- 
scriau atîtea decesuri pe zi intr-o 
singură urbe ? !

Nu sînt departe acele timpuri. 
Sîntem încă mulți supraviețuitori, 
căci acei cărora li se contesta și 
nașterea, s-au incăpăținat in fraudă 
și au rezistat.

Șl iată că, după 23 August 1944, 
partidul ne-a adunat, din birouri 
de conțoplști, de pe sălile tribuna
lelor, din camerele de la subsol ale 
portarilor de otel, mansarde, din 
cafenele în care trișam cu mirajul 
vieții împăienjenită de fum de tu
tun, din saloanele spitalelor de tu* 
berculoși, din satele unde tinerii 
poeți de azi, de aici, se pregăteau 
să devie aezi populari, cîiUăreți 
de doine triste și cîntece bărbă
tești de haiducie, ne-a dat carte de 
identitate de scriitor pe care o 
purtăm cu mîndrie, ne-a dat diplo
mă de ingineri ai sufletelor, ca pe 
niște tovarăși de luptă și de muncă.

Ajutați de partid am devenit 
oameni!

Nouă, cel mai vîrstnici, partidul 
ne-a deschis porțile renașterii, spre 
Răsărit, să ne bucurăm noi, deza- 
măgițli, posomorîții, neurastenicii 
de altă dată, de soare, de lumină, 
de viață. Și ne-a pus în față cel 
mai frumos ideal pentru care a vi
sat vreodată vreun om să lupte 
și pe care comuniștii l-au păstrat 
neîntinat cu prețul vieții. Ne-a 
descătușat miinile acestea purtătoa
re de condei pentru ca in libertate 
să putem spune tot ce omenia din 
noi voia să spună pentru poporul 
din care facem parte, pentru drep
tate, pentru dragoste de om, pen
tru încrederea în el, pentru înțele
gerea lui deplină.

Partidul ne-a eliberat de stăpî- 
nirea umilitoare a nevoii, de tira
nia copleșitoare a Eului, pentru a 
ne regăsi mai mari, mai întregiți, 
în fiecare om, in toți laolaltă. Ne-a 
pus în armonie gîndurile cu fap
tele, pentru a duce o viață pe care 
să n-o macine, să n-o roadă ca un 
vierme lăuntric, procese de conștiin
ță și remușcări tirzii.

Luptăm cu toate puterile noastre 
pentru a ajuta la făurirea acelei 
lumi drepte și fericite căreia co
muniștii i-au durat o atît de trai
nică temelie, și a cărei lumină și 
căldură se revarsă asupra întregu
lui popor.

Partidul a făcut din nobilul senti
ment de scriitor, un crez, un țel al 
luptei pentru binele poporului.

Atunci cind partidul, reluînd spu
sele lui Gorki, ne-a intrebat: „Cu 
cine sînteți voi, slujitori ai conde
iului ?“ noi am strigat cu toată pu
terea ființei noastre: Cu poporul !

Am făcut-o cu bucuria și mulțu
mirea cu care acum, după ani și 
ani, ne întoarcem uneori la casa 
copilăriei din satul in care ne-am 
născut și în care regăsim chipu
rile colectiviștilor de azi, reintine- 
rite și curate.

Noi toți, tineri și vîrstnici, sîn
tem fii ai poporului. Cine a fost 
tovarăș de uzină sau de prașilă 
nu-și uită pe acei a căror sudoare 
le-a picurat pe braț ca și cum ar fi 
fost de pe propria lor frunte.

Mulțumim pentru tot, partidului.
Sint, alături de noi, mulțime de 

scriitori tineri. S-au născut in spai
mele mamelor văduvite în chip ab
surd și criminal înainte de vreme, 
și poartă amintirea taților intre- 
văzuți o singură dată de ochi mi
rați cu bulbul tulbure de intiia 
descoperire a luminii, vuietul bom
bardamentelor confundate cu fur
tunile, urmele sărăciei de multe ori 
seculară, ajunsă în generația lor, 
la soroc. Mai simt încă in tălpi 
urma spinilor de pe maidane sau 
toloacă, iar blinda bătătură a to
cului se înfrățește repede cu cea 
veche, a sapei. Toți aceștia 
sint fiii poporului. Dacă Maia- 
kovski a putut spune cu em
fază : „Revoluția sînt eu'*, aceș
tia pot spune : Noi slujim poporul 
care-și cîntă acum munca și apri- 
gile lui năzuințe, după ce atît amar 
de secole și-a cîntat suferința. Ta
lentul multor tineri poeți de-aci 
rine de departe, cum a venit lu
mina de poiană de pe apa Moldo
vei sau Ozanei din sufletul de poet 
al minunatei stele căzătoare în 
ploaie de lumină, a bietului La- 
biș, cum vine lumina atîtor stele 
pornite de demult și de departe. El 
aduce din întunericul vremurilor 
bobul aprins, cel fără de stingere.

Toți acești tineri scriitori sînt 
crescuți în anii aceștia de partid. 
Miroase încă a fum de atelier sau 
a cimp. In bondița lui de miel, 
Labiș părea el însuși un cîrlănaș 
neastimpărat și cu gravități de tă
cere care ascultă ecouri numai de 
el auzite. Trăiau încă oițele pe care 
le-a păscut in satul lui moldovean, 
cind, crescut de partid, ajunsese 
un nemuritor 
nostru.

La fel: Niculaie Stoian, Uie Con
stantin, Ion Gheorghe, Cezar Bal
tag, Nichita Stănescu și mulți alții.

Intîile lor priviri au cuprins, pen
tru ultima oară în țara noastră, 
priveliștea satelor robite, a oame
nilor obidiți și scăzuți de umilințe, 
mai înainte de a simți căldura zi
lelor de astăzi — și aceasta n-o 
vor uita niciodată. Ei au trăit tă
cerile mute de la gura cuptorului 
ale mamelor lor, de Ia care au în
vățat nealterat, cintul și de ură și 
de dragoste al străbunilor, trecut 
peste milenii prin viu grai.

De-aici dragostea lor nemăsurată 
pentru partid. De-aici credința mea 
că ei vor da operele mari pe care 
partidul și poporul le așteaptă.

Aceștia ne sînt in totul tovarășii 
de muncă. Trei zile în șir ne-am 
întrunit la Conferință pentru a ju
deca impreună frățește, ce 
făcut și ce avem de 
de aci 
șului 
la cel de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romin, are 
înscris în planul de 6 ani și 
sarcinile ce ne revin nouă, scriitori
lor, în construcția socialismului, 
sarcini destinate să ridice sufletele 
oamenilor la înălțimea vremilor pe 
care le trăiesc.

Și am făcut și noi zilele acestea 
ceea ce au făcut toate colectivele 
de muncă ale uzinelor. Avem in ei 
buni profesori... și critici de altfel. 
Ne-am întrunit să vedem ce pu
tem face pentru a împlini și depăși 
planul, care ne sint investițiile de 
idei, și care ne sînt rezervele as
cunse, — dacă pe rezervele 
lent lc lasă vreodată inima 
mină ascunse.

Experiența noastră din 
cinci ani ne-a fost deosebit de pre
țios îmbogățită 
lutului adus de 
noastre.

Acolo in sala 
plauze și fremăta ca o pădure ti- 
nără, pe ca<re n-o s-o uităm nicio
dată, ne-am săpat in suflete tot ce 
poporul așteaptă de la noi. E mult. 
E grea sarcina. Dar noi cunoaștem 
ce spun în asemenea împrejurări 
muncitorii — minerii, oțelarii, lami-

poet al poporului

am 
și ce avem de făcut 

încolo. Raportul tovură- 
Gheorghe Gheorghiu-Dej,

de ta- 
să ră-

ultimii

de directivele sa- 
partid consfătuirii

ce clocotea de a-

25 AUGUST

E
răbiți, grăbiți, gră
biți. Nu-i timp de no- 
taț. Coborîm în hol 
cu bagajele. Ni.colăș 
Guillen ne conduce 
la autobuz. Intîrziați. 
Mașina plină. Artiști 
și scriitori cubani (în
soțitorii noștri). Ar
tiști șlț scriitori din 
America latină și Europa. Ba ză

rim și-un japonez uscat și pămîn- 
tiu, cu tot sojul de aparate de to 
tografjat ștîrnate de gît. ~ 
ția scriitorilor sovietici : 
Stelmăch, Elena Col cina. 
Cehoslovacii : cunoscutul 
cier, fost președinte al 
scriitorilor cehoslovaci, Jan Drda. 
criticul Olersini, directorul teatrului 
de stat din Bratislava și încă ci
neva, un compozitor.

Poetul Venezuelan Carlos Augu
sto Leo-n ; romancierul Carlos Luiș 
Tallas, e c, Miguel Salabert, vioi 
și spiritual ca-ntot'deauha, o tachi
nează pe Olimpia, translatoarea 
noastră, o fată sensibilă și drăguță, 
care are logodnicul în Republica 
Democrată Germană (student la 
Institutul Economic din Berlin) și 
pe care va trebui să-l aștepte cre
dincioasă patru ani. „Cum! Să 
pierzi aiîta timp !“ se scandalizea-

Delega- 
Mihail 

Granin, 
roman- 
Uniunii

ză Piratul fals indignat „să-i lip
sești pe atîția care ar putea..." și 
reușește numai bine s-o îngrozea
scă : Quelle horeure! șoptește ea 
palidă, cu ochii aprinși, și-și zbir- 
ceșie nasul, cutremurată. Quelle 
horeurs ! Je l’attendrai ! Je l’atten- 
drai!“ („Ce oroare! îl voi aștepta ! 
II voi aștepta !“).

„Se pare că fidelitatea e o trăsă
tură specifică femeii cubane — spu
nea tăticu.'

Plecăm 
sel care 
ce ieșim 
bombată, 
lumina care ne frige ochii, prin
tre plantații pitice de ananași, ca
fea, „trestie de zahăr, pădure de 
banani și palmieri uriași, notăm 
telegrafic datele biografice ale 
translatoarei noastre, Olimpia Si- 
gorrona, date care pot constitui 
biografia sumară a multor tineri 
cubani : 20 de ani. Ten pur; ochi 
frumoși, umbroși, de căprioară. 
Studentă la un institut în care se 
predă aproape gratuit. învață ger
mana. Se perfecționează în cunoaș
terea limbii franceze. Dimineața 
lucrează la Institutul de Petrol. 
„Sînt atît de multe lucruri de fă
cut. că nici nu mai știi cum să-ți 
împărți timpul !“ Opt ore pînă Ja 
prînz lucrează la Institut. Secre
tară. Cunoaște dactilografa și ste
nografia. După masă învață. Frec
ventează cursurile Institutului de

ii

la ora 8, c-un soare ve
ne joacă în geam. După 
din Havana, pe-o șosea 
turnată parcă n oțel, cu

limbi străine. Cuba no esta sola! 
Tinerii cubani trebuie să dezvolte 
legături politice, economice și cul
turale cu toate țările. Cu_ țările so
cialiste în primul rînd. 
învețe limba tuturor 
Cuba intră în circuitul 
temporane. După orele 
mînt devine ea însăși
Activează în brigăzile tinerilor al- 
fabetizatori. Lucrează seara pînă 
tîrziu. Ii învață pe alții să scrie și 
să citească. Fidel a declarat anul 
1961 anul învățămîntului. Pînă ia 
sfîrșitul anului Cuba trebuie să 
devină „teritorio libro de analfa- 
betissmo". Fiecare cuban trebuie 
să știe să scrie, să citească și să 
gîndească. Fiecare cuban să devină 
un om cult. „Defender la Revolu- 
cion es defender la Cultura: De
fender la Cultura es defender la 
Revolution". E membră a organi
zației revoluționare „Federația fe
meilor cubane", prima organizație 
revoluționară feminină din Ameri
ca — și, bineînțeles, membră a oi- 
ganizației „Tinerilor muncitori". 
Aspirațiile ei ? „Pentru toți tinerii 
cubani, cea mai fierbinte aspirație 
e să devină marxiști". Un exem
plu demn de urmat îl constituie 
fratele ei care învață la Moscova 
și... ei bine, da, logodnicul ei care 
studiază economia politică la Berlin 
și pe care îl va aștepta, ani, ani. 
Je l’attendrai !

In stingă Havanei nu departe, în

Trebuie să 
popoarelor, 
lumii con- 
de învăță- 
profesoară.

drumul către Matanzas, cartierul 
nou cu 50.000 de case. Cartierul de 
Est al Havanei construit de 2 ani, 
imediat după triumful Revoluției, 
pe fostele terenuri ale oamenilor 
lui Batista, jefuite spre a fi specu
late după sistem american, trans
formate în parcele și vîndute la 
prețuri fabuloase. In Havana ca 
peste tot 
citadine 
locuințelor pentru oamenii sim
pli, pentru muncitori era foar
te acută. Poate mai acută decît ori
unde.

In apropiere se află „Cainello** 
plaja creată de Guvernul Revolu
ționar pentru odihna oamenilor 
muncii, carbonares din Cienga de 
Zapata, Pescadores din provincia 
Matanzas, campesinos, etc.

Ne îndreptăm spre Matanzas.
Plantații decorative de heneguen, 

o plantă textilă, un fel de cînepă 
cubană, mult redusă ca înălțime, 
dar infinit mai groasă și cu-o fibră 
puternică ce-a dat naștere unei în
tregi industrii. Se pot construi 
funii pentru toți ,disperații“ ne
consolați care și-au pierdut pă 
mînturile în Cuba. 90 la sută din 
întreaga suprafață a țării era folo
sită pentru agricultură. Aproxima
tiv a cincea parte se afla „în mîi- 
nile companiilor americane**. „1,5 
la sută din proprietarii de pămînt, 
pînă la apariția legii privind re
forma agrară din mai 1959, deți
neau 45 la sută din suprafața de 
pămînt, în timp ce 70 la sută din 
proprietarii de pămînt nu dispu
neau decît de 12 la sută din su
prafața de pămînt. Este semnifi
cativ că procentul, menționat mai 
sus, de 1,5 la sută de mari latifun
diari foloseau în medie numai o 
zecime din pămîntul arabil pe ca- 
re-1 posedau. In ansamblu, în Cuba, 
suprafața arabilă nefolosită depă-

Al. Ivan GHILIA

Demostene BOTEZ

(Continuare în pag, 6)

în marile 
capitaliste,

aglomerări 
problema

(Continuare in pag. 8- )
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Peisaje noi pe întinsul patriei

Sa fie salvată viata
lui Antoine Gizenga!

zenga este evidentă, așa cum a fost 
și în cazul arestării lui Lumumba. 
Se urmează exact același drum ca 
și atunci. Totul este pus la cale și 
plăsmuit de minți meștere în ase
menea tertipuri și înscenări, mințile 
meschine și cu o lungă tradiție de 
mișelie ale colonialiștilor.

Această lungă, prea lungă tradi
ție, trebuie să fie curmată! Ea a su
ferit în ultimii ani serioase și gra
ve știrbiri dar, din nefericire, pri
mejdioase rămășițe ale dominației 
colonialiste mai dăinuiesc, desigur 
că fățarnic disimulate, sub diferite 
forme care însă nu mai pot înșela 
pe nimeni. Opinia publică mondială 
este, în privința aceasta, edificată.

La O.N.U., acțiunea energică de 
protest a țărilor lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică, nu 
contenește o clipă. Pînă lă urmă; 
colonialismul va fi desființat. Ceea 
ce se întîmplă în Congo reprezintă 
una din ultimele lui zvîrcoliri. A- 
restarea ilegală a lui Gizenga, cu 
îngăduința fățișă a organelor O.N.U.; 
arestare care poate fi prologul 
unei acțiunț 
lui, stîrnește indignarea omenirii 
întregi. A opri exterminarea lui 
Gizenga este o datorie a clipei de 
față. Uniunea Sovietică a cerut 
convocarea urgentă a Consiliului 
de Securitate în vederea exami
nării problemei îndeplinirii rezo
luției din 24 noiembrie T961 a Cob

Abia s-a împlinit un an de la 
asasinarea patriotului congolez Pa
trice Lumumba de către forțele re
acționare sprijinite și stimulate de 
cercurile colonialiste ale occidentu
lui — și iată că din nou ziarele ne 
aduc din Congo știri îngrijorătoare. 
Antoine Gizenga, vicepreședinte al 
guvernului congolez și președintele 
partidului solidarității africane, a 
fost invitat „pentru explicații** la 
Leopoldville și găzduit la reședința 
din capitala Congoului a Organiza
ției Națiunilor Unite — pentru ca, 
chiar a doua zi, să fie luat cu forța 
de la această reședință și „trans
portat noaptea într-o direcție necu
noscută".

Cu drept cuvînt un deputat al 
parlamentului congolez a declarat 
unui corespondent al agenției Tass : 
„Ne temem serios să nu se repete 
tragedia din anul 1961 cînd a fost 
ucis Patrice Lumumba". Și, in
tr-adevăr, faptele care se petrec in 
prezent repetă punct cu punct cele 
petrecute acum un an. Temerile sînt 
foarte întemeiate. Antoine Gizenga 
a fost cel mai apropiat colaborator 
al lui Patrice Lumumba și, ca și 
acesta, este patriot și democrat, lup- 
tînd pentru independența patriei 
sale, pentru dezrobirea ei definitivă 
și totală din lanțul colonialismului 
și pentru așezarea țării pe temelii 
democrate și progresiste. Toate a- 
cestea, bineînțeles, nu sînt pe pla
cul colonialiștilor belgieni care, prin siliului de Securitate cu privire la 
intrigi și mașinații și cu ajutorai 
cîtorva ticăloase cozi de topor de 
tipul lui Chombe și Mobutu, men
țin în Congo o stare de dezordine 
și de turburare, sprijinind acțiuni 
separatiste, cu scopul, îndeosebi,. de 
a-și păstra dominația asupra pro
vinciei Katanga, bogată în materii 
prime prețioase.

Complicitatea reprezentanților din 
Congo aț Organizației Națiunilor U- 
nite la arestarea ilegală a lui Gi

criminale împotriva

problema congoleză. Dar puterile 
colonialiste au torpilat dezbaterea 
situației din Congo în Consiliul de 
Securitate. Să nu se permită co
lonialismului ca, în ultimele lui 
zvîrcolirț turbate, să răpună oameni 
ca Gizenga, care fac cinste umani
tății prin atitudinea lor de luptă 
dîrză pentru libertate și democrație!

Al. PHILIPPIDE

„Peisaj industrial*
(Din „Expoziția regională de artă plastică**)
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Discuții
Titus Popovici

Anii care au trecut de la primul nos
tru Congres au fost ani de rodnice 
căutări creatoare, de realizări certe și 
ni»iiilaterale; ei au confirmat justețea 
liniei partidului nostru în problemele 
revoluției culturale; acești ani au fă
cut să ne apară mai clare lipsurile noas
tre, unele moștenite, altele apărute pe 
drum, în procesul de formare a noii 
literaturi, — precum și căile de lichi
dare a acestor lipsuri.

Îndrumarea de partid, principială, 
competentă, plină de înțelegere și răb
dare a ferit pe scriitorii noștri, in mo
mentul în care revizionismul își dez- 
lănțuia atacurile sale perfide împotriva 
leninismului, de alunecarea în mlaștina 
nihilismului mic-burghcz, capitulard și 
vaicăreț, de bîjbîielile uneori tragice, 
cărora, in alte părți, li s-a plătit un 
tribut greu și dureros. Înțelepciunea, 
fermitatea leninistă a partidului nostru, 
a Comitetului său Central, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Ghorghiu-Dej. au a- 
părat frontul literar in perioada cultului 
personalității lui Stalin și pentru aceasta 
ne manifestăm aici adînca noastră re
cunoștință; pentru noi, scriitorii îndru
marea de către partid a fost o chezășie 
a tuturor victoriilor noastre. Avem da
torii nelimitate față de partidul nos
tru — singurul partid din istoria atit 
de zbuciumată a Romînîet, care a spus 
totdeauna oamenilor adevărul. Ia greu 
și la bine — și asupra uneia din aceste 
datorii aș vrea să mă opresc mai pe 
larg; ea constituie, după părerea mea, 
una din problemele centrale ale activi
tății noastre.

E vorba de cunoașterea vieții.
Recent am participat la lucrările 

Consfătuirii pe țară a țăranilor co
lectiviști. M-au impresionat fires
cul acestor oameni, sentimentul lor 
de stăpîni, nivelul lor de gin- 
d're și de exprimare, univer
sul lor moral, oglindind procesul 
petrecut cu acești oameni într-un răs
timp istoric neverosimil. Mi-am spus 
atunci ce bine ar fi dacă nivelul dis
cuțiilor noastre scriitoricești ar avea 
totdeauna aceeași profunzime, aceeași 
pasiune și același umor sănătos. Mi-am 
mai spus atunci că între eroii mei din 
„Setea", între ce mai știu eu despre ei 
și intre oamenii pe care-i ascultam vor
bind, există o distanță în timp de ciți- 
va ani; intensitatea acestui timp echi
valează cu deceniile, iar eu nu mai știu 
în amănunt ce s-a petrecut în aceste 
decenii.

Aș fi nedrept cu mine însumi, con- 
siderind că sînt singurul în această 
situație. Sînt ferm convins că nu peste 
mult timp ne vom da seama mai bine 
cit de adîncă și plină de perspectivă 
este indicația partidului cu privire la 
o cit mai completă și mai multilate
rală cunoaștere a vieții. Această indi
cație exprimă o necesitate obiectivă, 
,o lege, a creației literare și. artistice a 
epocii noastre. Scriitorului singuratic, 
scriitorului care concede să des
chidă uneori în lume spre a 
afla cum se numește cutare piu
liță, care-i necesară cadrului și deco
rului; scriitorului limfatic a cărui via
ță se scurge și se irosește într-un pe
rimetru redus, stereotip, — viața îi 
opune un alt tip de scriitor, bărbat, 
activist, pasionat și neobosit; un om 
care — asemenea eroilor săi caută so
luții problemelor vieții, caută răspun
suri marilor întrebări contemporane, 
participă cu toată ființa lui, cu energia, 
cu talentul, ca inteligența lui. la tot 
ce se întîmplă în jur; scriitorul care 
poate spune cu legitimă mîndrie că 
„nimic din ceea ce e omenesc nu mi-e 
străin".

Spuneam că e vorba de o cerință o- 
bieclivă — și lucrul acesta devine e- 
vident la cel mai sumar examen. Li
teratura noastră a depășit faza de în
ceput, pe care aș numi-o „faza apropie
rii", în care și eroii principali, dar mai 
ales autorul lor, „se apropiau**, „luau 
cunoștință**, „descopereau” realitățile 
revoluționare..

Acești 17 ani care valorează cit o 
întreagă istorie, îl obligă pe scriitor, 
dacă într-adevăr vrea să spună ceva 
oamenilor să vorbească despre ei. să 
vorbească adică din interiorul aces
tei lumi noi.

Sintem cu toții de acord că eroul cel 
mai interesant, cîmp nelimitat de inves
tigații, omul cu un univers sufletesc de 
o mare forță și puritate, nu mai este 
o excepție, „sămînța din care va creș
te copacul**, „mugurul viitorului” — 
ci realitate de masă, care trăiește, mun
cește luptă, creează. Ambiția fiecăruia 
dintre noi este, cred, să dea viață in 
paginile cărților sale unui astfel de 
erou, cu toată bogăția vieții sale inte
rioare, cu toată complexitatea, lui. Dar 
ca să transmiți vibrația și intensitatea 
vieții unui asemenea erou, trăsăturile 
lui morale trebuie să le ai și tu, ca 
scriitor și ca om.

Pentru că nu e vorba, nu poate îi 
vorba numai de cunoașterea unor pro
cese tehnologice, ar fi prea puțin, prea 
simplu; ele se pot învăță și din niște 
manuale; e vorba de cunoașterea unor 
relații umane noi, cu desăvîrșire noi, 
revoluționare — și in fața lor, pentru 
a le înțeiege, pentru a le găsi toate 
semnificațiile, scriitorul nu poate fi 
nici spectator, nici simplu „cronicar". 
El trebuie să se integreze in acest 
proces asupra căruia să acționeze și care 
va acționa asupra lui.

Nu numai comoditatea, nu numai su
ficiența și autornulțumirea sînt piedici
le de care ne izbim, ci în primul rînd 
„spiritul de castă1*, urmările devasta
toare pa plan moral ale individualis

Ion Brad
Cu fața spre viață, spre oamerr, 

spre ceea ce stă de fapt la temelia 
literaturii adevărate — acestea s.înt 
îndemnurile pe care ni le adresează 
partidul nostru în documente de o 
mere însemnătate nu numai pentru 
;.os scriitorii. Acest suflu l-am simțit 
din plin in lucrările Congresului al 
li l-ie . ale ultimei plenare a C.C. ai 
PAIR.

Acum mai mult ca oricînd litera
tura este chemată să fie un puternic 
mijloc educativ, care să-i ajute pe 
oameni să trăiască, să acționeze după 
leghe superioare ale existenței în so
cialism. legile omenescului, ale fru
mosului. Partidul ne-a învestit cu a- 
ceastă misiune și forță totodată. Scri
itorii se bucură de stima și încrede

mului burghez, obtuzitatea ideologică. 
Cred că pot afirma cu toată hotărîrea 
că atitudinea în fața cunoașterii vieții 
este, în esență, o atitudine politică.

Ne găsim adesea în fața unor lucrări 
ai căror autori își închipuie că un mic 
burghez înghesuit într-o salopetă de
vine „ipso facto** un dirz proletar. Nici 
un fel de decor „socialist1*, nici faptul 
că eroii iși spun „tovarășe" (și uneori 
cuvîntul e tot atît de straniu ca și cum 
l-am auzi pe hatmanul Arbore adresîn- 
du-se cu „tovarășe** lui Ștefan cel 
Mare) — nu pot camufla vechile și 
răsuflatele poncifuri burgheze, triun
ghiul, vulgaritatea de bulevard etc.

Circula afirmația : „adevăratul scri
itor se documentează tot timpul"*. Cred 
că în linii mari afirmația e adevărată. 
Întrebarea este însă: „Unde?” Nu 
este indiferent dacă „adevăratul scri
itor"* se documentează la Capșa, deși 
ce-i drept și aici s-au schimbat multe
— sau in mijlocul vieții adevărate, 
acolo unde pulsează ritmul epocii, acolo 
unde oamenii parcurg pe planul uni
versului lor sufletesc, decenii în doi 
ani.

Este de presupus că un scriitor ta
lentat (uneori mai dam talentului o 
accepțiune ușor agnostica și-l confun
dam cu „priceperea de-a lega cuvinte 
și situații" — talentul adevarat, însem- 
nind in primul rind forța de a desco
peri și de a reda ceea ce e nou. esența 
lucrurilor) este de presupus deci că 
un scriitor priceput, dar viciat de falsa 
teorie a documentării permanente in
diferent în ce loc, va putea scrie pa
gini iscusite despre propria sa boală 
de ficat, astenie, „contradicții11 cu por
tarul sau cu taxatorul care n-are mă
runțiș. E sigur insă că asta nu inte
resează pe nimeni. Nici chiar pe bol
navii de ficat.

Subtextul formulei de mai sus elals : 
scriitorul adevărat se documentează 
permanent acolo unde ideile mari ale 
epocii sînt oglindite în procesul muncii.

Dacă succesele literaturii noastre con
firmă din plin acest adevăr, dacă avem 
opere intrate de pe acum în patrimoniul 
culturii naționale, nu e mai puțin a- 
devărat că există și cîteva insuccese, 
puține e drept, dar uneori dureroase
— și ele arată de asemenea că scriito
rul care nu este într-o permanentă 
osmoză cu mediul din care-și extrage 
eroii și conflictele, se condamnă sin
gur la sterilitate, la eșec, la neputința, 
f alsele conflicte, uneori împrumutate 
și transplantate artificial intr-un teren 
care, ca să zic așa nu le e prielnic — 
colecții de estropiați morali, apar in ca
zul cind autorul atras spre ciocniri 
dramatice nu cunoaște dramatismul a- 
devărat al epocii noastre.

Conflicte puternice, dezvăluite cu ce- 
raj? Cea mai iugară lectură a dccu- 
mwr.etor ee- partid ne arată care es»e 
adevăratul curaj în ptezeTsrea prob.e- 
rnelcr vieții, care smt pozițiile care 
înving și oe ce înving, ne iod^amna la 
o profunda meditație. sînt un izvor 
nesecat de mvățănnnte pentru oricare 
dintre noi.

Adevărul este că orizontul literaturii 
noastre s-a îmbogățit simțitor, nume
roși scriitori au adus o contribuție se
rioasă, rod al cunoașterii vieții, a) abor
dării curajoase a problemelor contem
porane. .Nivelul genera! al literaturii 
noastre a crescut: cred sincer că toate 
acestea prevestesc operele majore care 
se așteaptă de la noi

De aceea, de la această tribună aș 
vrea să adresez o chemare tovarășilor 
scriitori iară deosebite de vtrsta; pen
tru că in realitate nu există scriitor 
adevărat bătrîn:

Să transformam viața scriitorilor 
UntoaH noastre, intr-un adevărat forum, 
in care să ne comunicăm, să analizăm 
împreună descoperirile noastre, să ur
mărim împreună cum toate acumulările 
se transfcxmă în creație literară; și in 
primul rind să facem din participarea 
activă, concretă, la viața eroilor viitoa
relor noastre cărți, o chestiune de o 
noare personală.

Să facem in așa fel incit cei care se 
sustrag de la această acțiune să se 
simtă stmjeniți. Cred că la această che
mare. a cărei forță o va constitui fără 
îndoială exemplul personal ai scriitori
lor fruntași trebuie să asociem și pe 
tovarăș: noștri critici literari; nu e 
nevoie să demonstrez de ce.

Viața .toastră literară din ultimii ani 
a dovedit falsitatea unor încercări izola
te de a opune pe scriitori,criticilor, de a-i 
transforma pe aceștia intr-un soi uman 
: te- s menire e să se esta
te» at și ierarhic, bineînțeles)
in fața creației „pure**. Nu e mai puțin 
adevărat că nu poate exista o analiză 
competentă a operei literare, atunci 
cind cehii care-o face îi sînt necunos
cute datele esențiale ale realității; în 
cazurile acestea dogma și schema 
preconcepută funcționează in mod i- 
nevilabii, spre paguba tuturor.

Referindu -se la cinematografie, vor
bitorul a arătat că Uniunea Scriitorilor 
a acordat : vraeritat de puțină atenție 
acestui important domeniu al creației 
artistice, unde prezența scriitorilor este 
deosebit de necesară.

In încheiere, vorbitorul a spus : Tot ce 
este mai bun in această țară s-a unit 
in jurul partidului nostru, s-a identi
fică! cu politica lui niciodată dezmin
țita de practică, niciodată, în nici un 
domeniu, iniirmată de realitate; ace
lași lucru se poate spune și despre 
frontul nostru literar. Toți sîntem con
vinși că, intr-un asemenea climat, ope
rele noastre ver cunoaște o tot mai 
mare înflorire 

rea poporului nostru. Duar aprecierea 
partidului și poperu ui constituie bucu
ria și mindria vieți; .noastre.

La antipodul acestei stări de lu
cruri — scriitorii care trăiesc in ca
pitalism sînt tot mai desconsiderați. 
Semnificativ ni se pare ? acest sens 
un articol scris de un ziarist amen 
can sub forma unui interviu cu John 
Steinbeck. Citez din tina.: .Noi s t- 
tem obișnuiți ca businessmanii să ce 
spună cum să ne guvernăm. Toata j- 
mea știe că în America scriitorul joa
că rolul unui bufon medieval care 
rostește lucruri înțelepte, dar pe care 
nimeni nu-1 ascultă1*.

Cred că nu e nevoie de prea mute 
comentarii. Lucrurile ne sin: de - m 
vreme clare. Să poftească oricine să 

vadă cum citesc oamenii muncii la 
noi, cum ne ascultă și adeseori cura 
ne. sfătuiesc. Aceste sfaturi înțelepte 
valorează de o mie de ori mai mult 
decît echilibristica verbală a esteților 
burghezi.

Totul e pentru noi doar să ascul
tăm mai bine ce spun muncitorii, ță
ranii, intelectualii despre scrisul nos
tru — și să încercăm din toată inima, 
nu numai să educăm, să învățăm ci
titorii, dar mai ales să învățăm de la 
ei, să învățăm de la eroii înaintați ai 
vieții.

Vorbitorul a citat apoi un fragment 
dintr-o scrisoare trimisă de un fost 
tăietor de lemne, pe nume Gheorghe 
Palage, din Năsăud, în cadrul unei 
discuții desfășurate in „Scînteia tine 
retul ui“ : „Un arbore crescut in masiv 
se înalță drept, fără cioturi. In co
mun copacii își fac un climat local 
propriu, trăind mult și bine pe acest 
sol. Un arbore ce crește singuratic, 
are crengile lăbărțate pină la pămînt, 
esle cioturos, strimb, puhav, și pă- 
mîntul este spălat de ape și dus din 
jurul lui și crengile rupte de vînt. 
Cînd ești despărțit de colectiv ești ca 
un arbore răzleț și îi porți toate ca
racterele11. Am insistat asupra acestui 
exemplu pentru că el are un Iile pen
tru noi scriitorii. El constituie un în
demn nu numai pentru abordarea unor 
astfel de subiecte în cărți, dar și 
pentru meditații mai cuprinzătoare 
asupra vieții.

Vreau să spun cîteva cuvinte des
pre dezvoltarea poeziei noastre în ul
timii ani. Sînt de acord cu analiza 
făcută în raport și nu vreau să mai 
repet anumite aprecieri. Un exemplu 
convingător al îmbogățirii liricii noas
tre, al diversității ei, îl constituie 
activitatea evident matură a unor 
poeți din generația mea. Preferind te
mele directe, ale actualității socialis
te, căutînd și înnoindu-se nespectacu- 
los dar profund, vom întîlni de exem
plu la Al. Andrițoiu o gamă întreagă 
de forme și modalități poetice, mer- 
gînd de la madrigal pină la oda vas
tă, cuprinzătoare ; la Tiberiu Utan, 
lirismul concentrat, izvorînd din idei 
poetice foarte originale — după cum 
se poate vedea în volumul său recent 
apărut; Ion Horea se dezvăluie în 
„Coloană în amiază11 ca un poet re
flexiv și avintat totodată; Aurel Rău 
înclină în ultimii ani spre pastel și 
poezia de sugestie, iar Iureș își dez
voltă vechile calități de poet medi
tativ cu accente satirice, pamfletare 
M-am oprit la ei, fiindcă am urmărit 
mai îndeaproape dezvoltarea fiecăruia. 
Deci și în acest caz, nu numai că nu 
e vorba de o „nivelare1* a poeziei, cum 
afirmă calomniatorii noștri, ci tocmai 
invers.

Spre v’rfui unui munte due zeci de 
cărări grele, dar frumoase fiecare in 
felul lor. important este să ajungi 
sus, să mi te înfunzi printre siînci 
și prăpăstii. Pericolul acestor înfun
dă". L.ri există -M despre te trebuie să 
voreun deschis. Darea ce seamă pre
zentată ia Conferința noastră arări 
că. in ce privește poezia, acest pericol 
se mani testă in două sensuri — pe 
de o parte banalitatea de gindire, 
versificarea comodă și plată, pe de 
altă parte evazionismul, tendințele spre 
ermetism.

Sînt unii poeți care cred că se pot 
salva de la banalitate, sărind in cea
fa ila extremă. Ei cred că în felul acesu 
devin mai interesanți. că pasămite 
„inovează". Și să vedeți cum arată 
aceste „inovații" chiar sub pana unei 
poete care începuse, cum se spune, 
bine.

Intr-un sonet publicat în „Gazeta 
literară" Aurora Cornu spune:

„M-a obosit Amorul care-și destinse 
arcul. Și celălalt de altfel — Livada 
ce-mi umplu / Cu miere negri-mi fa
guri pe care vi-i aduc / E despărți
rea. Darnic, de suc mi-ncarcă acuL / 
De grele războaie, ce cu iubirea 
duc Mie scutul cum e sita și min
tea ca aracul / înnoadă, urcă iederi 
ce curg de-a berbeleacul / Și-mi string 
in chingă scurtă puteri și meșteșug".

Ce pot avea comun toate acestea, 
cu eforturile poeților noștri din toate 
generațiile de a crea o poezie intr-a
devăr nouă, bogată și generoasă în 
idei, scrisă intr-o formă expresivă, 
care să nu se abată de la caracterul 
popular al artei, trăsătură de bază a 
realismului socialist ? Bineînțeles, ni
mic ! Prin asemenea false „căutări" 
nu poți deveni mai interesant, mai 
original. Ele duc la înfundături nu 
numai de expfesie ci și de idet. de con
ținut. Iar nouă nu ne pot fi indiferent?, 
ideile, mesajul poetic — ca și forma 
artistică de altfel în care sînt ele 
transpuse. Noi nu putem scrie două 
feluri de poezii: una, așa-zisă pen
tru mase, iar alta pentru rafinați și 
cercurile înguste de „aleși" și snobi. 
Cine crede că poate proceda așa, iși 
face rău în primul rind propriului 
talent.

Oricum, între aceste tendințe dia
metral opuse, intre ceea ce este cu 
adevărat nou și vechile clișee ale poe
ziei decadente, nu poate exista nici 
un fel de coexistență pașnică. Mo
dalitățile poetice diferite pe care le 
promovăm trebuie să pornească de 
la un fond de idei comune, de la o 
atitudine partinică.

Cîteva cuvinte despre critică. Ma
rea majoritate, cred, a scriitorilor noș

Silvian Iosifescu
Aș vrea în primul rînd să-mi de

clar acordul cu felul în care sint 
expuse problemele în Darea de seamă 
a comitetului Uniunii noastre. Firește 
că multiplele și amplele probleme 
discutate nu au putut fi rezolvate 
amănunțit. De aceea vreau să mă 
opresc în special asupra unei pro- 
bieme și să spun cîteva cuvinte și 
despre munca comisiei de critică.

Vorbitorul s-a referit Ia intensifi
carea discuțiilor asupra problemelor 
dezvoltării literaturii și a măiestriei 
artistice.

In ultimii ani au fost mai mu,te 
dezbateri care au atras și poeți și 
prozator’. Cred insă că nu întotdea
una in aceste dezbateri care ni se 
par interesante și fructuoase s-au 
formulat puncte de vedere clare, con- 
str-jctîve:

Vorbitorul s-a ocupat in acest sen* 
de d-spuia: vers-aib — vers-clasîc.

In aceiași sens aș vrea să spssi 
că alternativa care s-a părut că se 
p’j~? ->roz2îorr, nî s? psr? i?
Ascnicstii i sc-LîD .3, a u 

tri văd în critica literară nu un rău 
necesar ci un act superior de cultură 
și, într-un «nume sens, chiar de crea
ție. Mă gîndesc că, așa cum comu
niștii folosesc m munca lor de fie
care zi critica, pentru a îndrepta erori 
și poticniri, pentru a spori frumuse
țea vieții, frumusețea caracterului 
uman, tot așa critica literară poate 
contribui din plin Ia îmbogățirea lite
raturii noastre cu noi opere remarca
bile, cu frumuseți noi.

In acest sens și in măsura în care 
se practică principial și in profun
zime, critica este un act de creație.

Citesc cu atenție tot ce spun cri
ticii despre scriitori. Am senzația că 
dificultățile vin atunci cind criticul 
trece de ia problemele teoretice, absolut 
necesare pentru îndrumarea creației, 
la analiza vie a operei. Teoriile este
tice, fără aplicație, nu prea au efi
ciență. Dc aceea, prefer incursiunilor 
in generalități pe care le face, hai să 
zicem, tovarășa Ver a Călin, cronicile 
documentate, directe ale unor critici 
ca Paul Georgescu. Ov. S. Crohtnăl- 
niceanu, de care nu r.e putem plînge 
că nu au nivel teoretic sau suficiente 
lecturi din literatura universală.

Putem afirma că fiecare an lite
rar, fiecare carte semnată de scri
itori ca maestrul nostru neîntrecut 
Tudor Arghezi, ca Marcel Breslașu 
sau Otilia Cazimir și pină la unii 
poeți tinerî, adaugă un spor de fru
musețe virstei k-rmecate a copilăriei 
și tinereții. Este doar poezia unor idea
luri și aspirații înalte. începînd cu 
dragostea de vi^țâ. de muncă, de a- 
devăr și cunoaștere — și pînă la dra
gostea de patrie, Ia recunoștința față 
de partidul care a schimbat basmele 
în realități ca de basm, aici in țara 
vechilor legende.

Sînt multe cărți adevărate pentru 
copii și tineret st.tor; felurite și cău
tări rodnice. Dar parcă în acest do
meniu există și cele maî multe goluri 
Deși, la înghesuială. diletantismul nu 
se dă bătut și uneori chiar prosperă, 
critica îl observă cu intermitență și 
severitatea ei cam ocazională nu poa
te avea maxima eficacitate.

La Consfătuirea organizată de Uniu
nea Scriitorilor în 1960 și apoi în 
două articole ma: ample publicate în 
„Viața rominească*. am încercat o 
analiză a volumelor de poezii pentru 
copii apărute în ultimii ani. Printre 
alte dificultăți, semnalam și perico
lul unor versuri moderniste, al încîl- 
celilor numite „de atmosferă". Ce fel 
de atmosferă ? Bineînțeles una căl
duță, mic-burghezi de seră, in care 
cresc haotic plante exotice cu forme 
ciudate, o atmesterâ străină spiri
tului etic și estetic ce caracterizează 
educația comunistă a tinerei gene
rații.

Care au fost rezultatele ? Unii con
frați vizați s-au supărat Nu-i nimic. 
Important e că au renunțat deocam
dată la asemenea exerciții formaliste, 
pernicioase.

Dar platitudinile încă n-au dispă
rut. Ele sînt versificate uneori atit 
de corect, aproape gramatical, incit 
stai și le întrebi ce e lipsește totuși ? 
Se pare că nimic altceva decît acest 
amănunt numit har poetic și ideile. 
Voi da un singur exemplu. Printre 
cărțile de acest gen se numără una 
recentă: „ionuț-Petruț în Marte". Ea 
este menită să răspundă setei de cu
noaștere a copiilor noștri. martori 
emoționați ai cuceririi cosmosului. 
Versurile acestei cărți sînt semnate 
de Radu Țiulescu și puse fiind lingă 
desenele admirabile ale Cleiiei Oltene 
care imaginează țișnirea cutezătoarei 
rachete ::t univers, ele au sprinteneala 
unui avion sanitar. Despre ce e vor
ba ? Un copil și un căței „in rachetă 
sint pitiți**, — spune autorul și zboa
ră astfel spre mirarea celor de acasă 
care-i urmăresc la televizor, pînă în 
planeta Marte și înapoi. Au deci pri
lejul să cunoască sistemul nostru 
soiar. Totul ar fi bine dacă nu s-ar 
petrece o aventură liniară, prin care 
nu se sugerează nimic din efortul ce
lor care construiesc asemenea miru- 
nății ale nunții omenești, ca rache
tele. nici eroismul celor care le con
duc, pregătirea lor asiduă, perseve
rența și curajul — atîtea și ițite? 
calități morale ce ar putea da cărții 
un caracter educativ.

In lucrările de acest gen e nevoie 
de spirit anticipativ și de multă fan
tezie. Să vedem cum stă „Ionuț- 
Petruț" la acest capitol Ce găsesc 
cosmonauții. de exemplu, în planeta 
Marte ? Citez: „Vezi borcane pînte- 
coase — / Ți se spune că sint case... / 
Oamenii aud prin pompă / Păsările 
poartă trompă... / Dacă ți se tace 
sete / LTnbli pe la robinete; / Sirop 
dă primul robinet. / Al doilea apă 
cu șerbet / Suc de fructe sorbi la 
șapte. / Iar la opt, cafea cu lapte* 
și așa mai departe. Siropul tot sirop 
rămine. chiar daca ni-1 incblpuîm 
curgînd din belșug prin canalele ce 
pe planeta Marte 1 Cartea aceasta, 
într-adevăr minunat tipărită, care cir
culă in peste patruzeci de mii de e- 
xemplare merita un text poetic auten
tic. Ea nu este ‘insă un caz îzoiat 
Din păcate presa literară ;a rareori 
atitudine în asemenea ocazii. T" Inimv 
și conștiința copiilor trebuie să ~ 
cu grijă toate elementele v.l*’n;!.„ 
ale celei mai umane soc'et’ț" d:n 
lume — comunismul.

continuare Silvian loslfesc. Ea i 
pomii, un se pare, de 'a o anc.beti 
șt a devenit discuție. • to-ri'd--s* 
ia un fel de dispută Intre proza 
obiectivă și proza lirică, uneori ana
litică.

Că există tipuri deoseixe. este ia
răși un adevăr elementar. \>j va fi 
o mare descoperire dacă o să afir
măm că Titus Popovici este înelmat 
spre constatare obiectivă sau a țt 
scriitori sint înclinați spre os’Irto-ve

Că există accente. Inert, a tost 
remarcat mai de mult și de cătee 
Ibrăileanu și ar însemna si rs-resăni 
ceea ce a spus eL Dar este un lacra 
la iei de cert că in realism este im
posibilă disocierea intre proza consta
tatoare de fapte și praza de ana 'zi. 
după cum este imposM ie Bnrt 
d socâereu intre social și pste-tec 
Disocierile acestea fac ca aepcrfîrtl 
parțiafizări ale aroeeî care poate că 
sîm pasibite in ahe teratari. Esse 
nos-Vi de pr4ă ca o parte t '^e 
rafari americane să se mtoț^nească 
cu o v’z "cc-nîture Istă, să ies- 

crie reacții pur fiziologice sau numai 
observabile, refuzînd datele de con
știință. Lucrul acesta însă, noi nu-i 
mai puîem face. Noi căutăm omul în
treg și este ușor de demonstrat că, 
indiferent de tipuri, fie că este vorba 
de analiticul lui Marin Preda sau 
de observatorul lui Titus Popovici 
raportul între social și psihologic 
există, cu aspectele lui îmbinate, prin 
raporturi sociale și psihologice indivi
duale. Iată deci că este vorba de 
o falsă alternativă și pentru care se 
cheltuiesc atîtea eforturi inutile.

După ce s-a ocupat de nivelul stu
diilor de stilistică, vorbitorul a arătat 
că activitatea comisiei de critică a 
fost defectuoasă.

Din păcate comisia a amorțit în 
ultimii doi ani și răspunderea îmi 
revine mie în primul rînd, ca pre
ședinte al comisiei, mulțumindu-mă

Ion
Inspirindu-se tot mai mult din rea

litatea zilelor pe care le trăim — a 
spus vorbitorul — paginile pe care le 
scriem fiecare dintre noi, cu destoi
nicia înzestrărilor fiecăruia, și le în
credințăm tiparului, alcătuiesc un ta
blou al vieții noi a poporului nostru 
al admirabilelor lui cuceriri dobîn- 
dite avînd călăuză și sprijin mobili
zator partidul.

Măsurind drumul pe care am por
nit din ceasul cotiturii istorice a Eli
berării și tot ce pe parcursul lui am 
înfăptuit, constatăm că existența noas
tră a căpătat un conținut fot mai bo
gat și un preț fot mai mare, că pu
tem cuprinde cu ochii și cu sufletul 
dimensiunile armonioase ale viitorului 
apropiat, socialismul, ale celui nu prea 
îndepărtat — comunismul.

Bilanțul înfăptuirilor, care au schim
bat complet înfățișarea țării și modul 
de viață al poporului și con
știința sa, e an cu an mai vast, 
lată cum, datorită politicii înțe
lepte a partidului nostru, a Comi
tetului său Central in frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, stră
daniilor sale neobosite, forțele crea
toare ale oamenilor muncii, ale între
gului popor au putut să fie descătu
șate punind temeliile puternicului edi
ficiu al construcției socialiste.

Vorbitorul a menționat că în timp 
ce in țara noastră a fost lichidată 
plaga rușinoasă a celor patru milioane 
de neștiutori de carte, președintele 
Kennedy a fost nevoit să recunoască 
existența în S.U.A. a 8 milioane de 
analfabeți înregistrați.

Darea de seamă prezentată Confe
rinței noastre exprimă o realitate a- 
lunci cind consemnează succesele re
purtate de membrii Uniunii Scriitorilor 
ki activitatea pe care ei au desfășu
rat-o însuflețiți de dorința aducerii 
unei cit mai largi și mai de valoare 
contribuții in procesul de desăvîrșire 
a construcției socialiste și la dezvol
tarea revoluției culturale. Ele sînt 
mărturia faptului că scriitorii s-au in
corporat efortului unanim al oame
nilor muncii, că au adincit documentele 
de partid, că au aplicat în munca lor 
creatoare Directivele Congresului a! 
111-lea al partidului nostru.

Cînd nu am izbutit să facem o trea
bă corespunzătoare așteptărilor și ce
rințelor, cind am scos cărți sau am 
alimentat paginile revistelor cu arti
cole care nu justificau munca depusă 
și hirtia de tipar cheltuită, cauza a 
fost că ne-am depărtat de îndrumările 
care ne-au fost date, că n-am ținut sea
ma de ce, pentru cine trebuie să scriem 
— și cum.

Rei’erindu-se la unii autori care scriu 
într-un limbaj alambicat, vorbitorul a 
arătat că un apreciat critic literar e 
prezentat de către un confrate al său 
ca „un eseist de excursie livrescă.ma- 
iign în forme ceremonioase, umorist la 
modul filistin"; despre altul nî se 
spune că este „un interpret rațional, 
supus la obiect și ferm în deciziune"; 
despre al treilea că „practică o cri
tică de atașament, petulantă, tăcînd 
eroice sforțări spre a nu leza suscep
tibilitatea autorilor".

Fiindcă este vorba de „susceptibi
litatea autorilor*, mi se pare că la 
unii dintre ei ea reacționează într-un 
mod care a trebuit să ne dea de gîn-

Vasile IVicorovicî
- le pozitive ale 

t-erioedei pe care o analizăm, dintre 
Cung*esul nostru din 1956 și Corfe- 
rirfa de ssfia — este dezvoltarea șî 

ilorm censtu: celui mai operativ 
a literaturfi — a reportajului.

Nu es e căzui să mai vorbim des
pre însem^atee acestui gen, carac- 
•erizat prin reacția wrxnotă Ta feno
menele ede mai noi ale vieții. Lucrul 
acesta l-a făcut critica literară. Este 
o lupți cijtigatl. Faptul că mulți ti
neri scriitori " «etică, iar numărul 
tor sporește an de ar, confirmă că 
ararta către reporta: nu are ne
voie de p'.eâoare speri?-e

Dacă avem vedere orientarea te
matică a vc’ jtnetor de reportaj către 
rea’itățile majore. tmri șantiere, 
ceflfl ale Wasteiai. reghmi a- 
gricăte eLt. daci avem in ve
dere că acest» reaRăți an fast investi
gate J:". ungitsr deosebite, eâ s-au 
tormat stiluri persocale — predilecția 
pentru pariret schiță, se^zatiora’. mo
nografie anchetă soria'A. poem liric, 
eto. — aa poate «pure că gemd a că
pătat mafarîtate kt aborde-ea rrcate- 
mewr șs dreers-’^îe ce exclude peisa- 
ju monotor,.

Sucteseae acestea sint datorate făp
tuite că tinerii reporteri, -jrm'tod in- 
denmui partidj'w. s-a» sfăda’: să 
fie cronicari; ce ei mai msri trans- 
toraterj istorice a țârti, genere*.» de 
revoluția sociaijsU. că $î fapUte că. 
a abordarea acesaor reallti^. el au

Deocamdată, aș vrea să discut o

’’rjctifcs: exoer erts sna’-*js5or
Areas’» sa rseamni. Irnemțeres.

ci reporta j-teai a atins desăvîr-
ci C3 are rkT’nerite sale ia

ni — că re» I se apdcă # lui
cnîica fie_*tă h Dsrex de «eansă. cv
prrrrre U refecmrea cit maî bogată.
c: maii m jltiatenlă a vieții

și mulțumindu-ne să facem planuri 
de dezbateri fără a căuta perseverent 
să ne îndeplinim sarcinile. Cred că 
viitoarei conduceri a secției de cri
tică îi revine sarcina animării mun- 
eii organizate printre critici, a unor 
dezbateri pe obiective mai precis de
limitate și mai continue și în legă
tură cu ceea ce s-a spus, o orga
nizare concretă a contactului critici
lor cu viața.

în cuvîntul său Silvian Iosifescu 
n-a analizat în profunzime, cu simț de 
răspundere și în spirit combativ, cau
zele deficiențelor din domeniul criticii 
literare. Vorbitorul a dat dovadă de 
lipsă de simț autocritic în ceea ce pri
vește analizarea propriei sate activi
tăți în funcția de președinte al comi
siei de critică, lucru pentru care a fost 
criticat de mai mulți participanți în 
egdrul discuțiilor.

Pas
dit — în cauză fiind principiul drep
tului la critică, mijloc care, atunci 
Cînd nu pornește dintr-un spirit ne
gativist și nu îmbracă forme ofensa
toare, constituie un ajutor și trebuie 
primit ca atare, în cauză fiind rela
țiile dintre tovarăși, indiferent de 
treapta pe care se găsește unul sau 
altul. Nu se poate concepe ca, atunci 
cînd în termeni cuviincioși și cu to
tal temei, cineva, să zicem un critic 
tinăr, începător, semnalează anume 
inadvertențe în lucrările altor colegi ai 
șgi, să zicem ceva mai vîrstnici și cu 
luai multă notorietate, aceștia și alții 
care se grăbesc a le veni în sprijin 
să-l tragă de .urechi .și .să-l pună la 
colț fiindcă „și-a permis 1“

Nu-și au locul nici sentințe fără 
drept de apel, și anume că „o carte 
despre care nu se scrie, e o carte care 
nu există**. Ce te faci — s-ar putea 
replica — dacă o carte despre care nu 
se scrie este totuși una care se ci
tește, poate nu de un cerc îngust de 
aleși, dar de alții, ceva mai mulți, 
deși nu cu gusturi atit de „alese" ?

Printre alte bune rezultate ale Con
ferinței pe țară a scriitorilor patriei 
noastre, unul să fie acela al strîngerii 
rîndurilor, al cimentării relațiilor din
tre noi pentru ca astfel frontul lite
raturii să fie și mai puternic prin 
unitatea lui.

Din zilele de după 23 August pînă 
la Congresul Uniunii noastre, de la 
congres pînă la Conferința prezentă 
am căutat să aducem toți, împreună, 
o contribuție pe care au apreciat-o 
partidul, oamenii muncii, poporul. Au 
fost create tuturor lucrătorilor pe tă- 
rîmul literaturii, artei, științei, între
gii intelectualități legate de înaltele 
aspirații ale poporului, condiții pe care 
cei de dinaintea lor nu Je-au avut, nu 
le-au putut măcar nădăjdui.

Fie-mi îngăduit să le ilustrez cu 
un singur exemplu care privește sec
torul de activitate unde mă găsesc — 
el constituind o tribună de largă di
fuzare în masă, între altele, a creației 
și manifestărilor literare. In cursul 
anului trecut au luat cuvîntul la mi
crofon, citind din lucrările lor, edi
tate sau inedite, informind asupra 
șantierului lor de creație, împărtă- 
șindu-și părerile cu privire la o serie 
de evenimente remarcabile ale anului, 
cam 140 de scriitori.

Amintind, de asemenea, tirajele 
cărților, de neconceput în trecut larga 
răspindire a ziarelor și revistelor, vor
bitorul a sublimat că aceste mari po
sibilități obligă pe scriitori la exigență.

Să ne străduim să scriem cit mai 
bine. Cărțile care apar pot să fie 
uneori mai puține la număr, iar editu
rile n-ar trebui să fie din această pri
cină dezolate. Este necesar să fie însă 
totdeauna bune și cit mai bune.

Să dăm totdeauna, prin muncă, priu 
luare permanentă de poziție hotărită, 
ripostă acelora care sînt ponegritorii 
istoricelor înfăptuiri ale oamenilor 
muncii din țara noastră. Să dăm ripos
ta hofărită vrăjmașilor întregului la
găr socialist. Ripostă hotărită să dăm 
oricărei confuzii și devieri ideologice. 
Să apărăm cuceririle noastre, ale po
poarelor prietene și drepturile la o 
viață liberă și maî bună pentru toate 
popoarele încă asuprite, robite.

problemă mai generală, ce privește atît 
reportajul, cit și celelalte genuri lite
rare. Este vorba de perfecționările pro
cedeelor de investigare, de cunoaștere 
a vieții. Cunoașterea vieții face parte 
integrantă din procesul de creație și 
importanța ei nu este mai mică decit 
scrisul propriu zis. măiestria literară. 
Intre cete două trepte ale elaborării 
literare există o relație de condițio
nare directă. Asupra- acestui lucru, par
tidul ne-a atras neîncetat atenția. în- 
demnindu-ne să cunoaștem mai în
deaproape viața poporului.

Cu toate lacunele munci: lor. cred 
că reporterii au dobîndit în acești ani 
o oarecare experiență :n ceea ce pri
vește investigarea vieții, care poate fî 
utilă și celorlalți confrați. Aceasta se 
adeverește și prin faptul ci cei care 
au scris în acești ară cârti intere
sante. inspirate din actualitate. — 
mai ales din rîndul tinerilor — sînt 
aceia care au îmbinat preocuparea 
pentru literatură cu activitatea repor
tericească. cum ar fi Ghl’-a. Țk. Pop 
Simion. Chiriță. Cosașii, Mazilu, Du
mitru Radu Popescu. AFroden, Eve- 
rac. Dorian și alții Și dimpotrivă, ti
neri: scriitori in creația cărora s-au 
observat pauze; sau care se mulțu- 
"tesc și astăzi să-ș: publice memo- 
r’Re din trecut — toți aceștia s au izo
lat de freamăt-J viu a’ realității.

■■■■;-.• .-.I'- ceea ce pri
vește investigarea vieții, a scos în 
evidentă două idei directoare, evi
te-:- De-:.-. Lucrul acesta a re- 
teș : foarte bine din discuțiile în pre
să. mat ales în „Gazeta literară”, 
; .-c;e l arate de Conferință.

Prima idee: că nu există o fata- 
tate. o predestinare în domeniul cu

noașteri:, în sensul că un scriitor se 
poate apropia și cunoaște foarte bine 
un mediu social nou pentru el.

In al doilea rind, faptul că cu

noașterea vieții este o problemă com
plexă, care nu se poate confunda cu 
documentarea superficială. .

Totuși, critica literară a făcut prea 
puțin pentru generalizarea experien
ței’ dobîndite în acest domeniu al ac
tivității scriitoricești, care- este, după 
cum se vede, de o capitală importan
ță. Dacă în ceea ce privește analiza 
operei literare există noțiuni bine de
finite, — stil, compoziție, metaforă 
etc. — atunci cînd vine vorba des
pre cunoașterea vieții: sînt. puse fti 
circulație tot felul de noțiuni, fără 
nici o acoperire științifică.

Ce însemnează, în mod practic, ter
menul de „participare la viață1*, ia 
care unii scriitori văd secretul cunoaș
terii vieții ? Astăzi, la construire» 
socialismului participă din toată ini? 
ma sute de mii de oameni, dar nu
mai a zecea mia parte din ei sînt 
scriitori. Sau ce însemnează, de pildă, 
termenul de „documentare permanen
tă1*, folosit de alții ? Scriitorul e uo 
receptiv, el selectează întotdeauna im? 
preside din afară, dar a spune atît# 
este suficient ? Dar unde e căuta? 
rea premeditată de a înțelege viața, 
preocupările celor care construiesc so
cialismul, străduința de a ne ridica 
la aceste preocupări ? Procedeele prin 
care scriitorul cunoaște viața nu sînt 
date pentru totdeauna, ele depind de 
epoca, de sarcinile istorice ale tim
pului său.' Trăind într-o perioadă de 
mari transformări, scriitorul trebuie 
să fie în pas cu ele. Noi nu trăim 
în condițiile unor relații sociale an
chilozate, cînd cunoștințele căpătate 
în tinerețe, de pildă de Gogol, în pri
vința vieții de provincie, servesc 
drept sursă de inspirație pentru toa
tă viața. Vorbitorul a criticat docu
mentarea superficială, precum și așa- 
zisa teorie a documentării „permanen
te". Sub pretenția ei de seriozitate, se 
ascunde falsa teorie că te poți „docu
menta permanent" și pe Calea Victo
riei.

Să zicem că acceptăm această ieză. 
Dar atunci de ce au apărut așa de 
puține lucrări de proză și dramatur
gie despre viața contemporană a unor 
orașe, cum sînt București sau Cluj, 
unde scriitorii au obiceiul de a se 
„documenta permanent**, „de a parti
cipa la viață”, ca să folosim chiar 
noțiunile intrate în uz ?

Sînt întrebat de obicei de ce am 
stat mai mult de un an la Hune
doara, ca să scriu o carte de repor
taje care are două sute de pagini 
de mașină și vorbește despre 7—8 
figuri de siderurgiști. Afară de tim
pul necesar pentru familiarizarea cu 
o serie de noțiuni noi și dificile, de 
tehnică .și de producție, a fost ne
cesar să cunosc Hunedoara, orașul șî 
combinatul, în cele mai diverse ipos
taze, ca personajele despre care am 
scris să fîe reprezentative pentru rea
litățile din partea locului, cît ,ți pen
tru epocă, fără, să recurg la explicații 
inventate sâu preconcepute.' Tn acest 
sens șederea mea' la Hunedoara — 
unde am lucrat la ziarul local, ceea 
ce mî-a permis să țin un contact di
rect și firesc cu oamenii, să mă 
aflu în miezul problemelor celor mai 
importante ale combinatului și ora
șului, să am sprijinul tovărășesc al 
unui colectiv și să nu mă simt 
stingher și izolat — a constituit nu 
numai o simplă strîngere de date, 
c: n adevărată școală a vieții, în 
sensul universităților gorkiene —care 
și-a lăsat puternic amprenta asupra 
întregii mele vieți și activități de 
reporter.

Documentarea —- a spus în conti
nuare vorbitorul — nu se poate re
zuma la inventarierea empirică a da
telor realității.

Spiritul de observație, sensibilitatea 
artistică ce caracterizează pe scriitor 
trebuie în permanență înarmate cu 
cunoștințe ideologice și științifice.

In esență, e vorba de însușirea de 
către scriitori a unui stil de muncă 
cerut de însăși epoca, stil leninist, 
prin care preocupările teoretice să 
se îmbine cu o experiență bogată 
practică, stil care cere posibilități ar
monioase, cu preocupări multilaterale, 
care să poată afirma, paraîrazînd pe 
poetul latin, „nimic din ce-i al so
cialismului nu-mi este străin**.

Lipsurile pe care critica literară 
le-a remarcat la volumele de repor
taje, cum ar fi divagația lirică fără 
acoperire, sau dimpotrivă, descrierea 
plată, fără har artistic, abundența de 
informație nedigerată, sau fuga cu 
orice preț după poante — se datoresc 
în primul rind unor lacune ale cu
noașterii de care nu sîntem seutițî 
nici unul din noi.

Dacă reportajul a reușit să dea 
imaginea în mare a unor regiuni 
sau localități industriale, să celebreze 
măreția lor, frumusețea muncii elibe
rate, nu este mai puțin adevărat că 
adeseori descrierile plutesc într-o at
mosferă vagă, au un fel de caracter 
festiv, r.u dezbat o anume problemă 
de e’ ?. de educație, de construcție 
economică, ceea ce scade eficiența 

Vorbitorul s-a referit în conti- 
-mare la faptul că revistele literare 

"utează suficient scrierea unor 
reportaje axate pe probleme arzătoare 
ale actualității.

Cred de asemenea că reportajul, 
fără să părăsească descrierea marilor 
înfăptuiri pe frontul construcției so
cialismului în domeniul industrial, 
agricol, edilitar etc., trebuie să abor
deze mai multilateral și mai cu pro
funzime lupta pentru formarea con
științei omului nou. Aceasta necesită 
găsirea unor metode de investigare 
și de zugrăvire, cu mijloacele repor
tajului, ? unor probleme intime de 
viață.

In încheiere, vorbitorul a propus 
organelor de presă, cotidiene și lite
rare, să se preocupe în maî mare 
măsură de viitorul reportajului nos
tru, prin atragerea în redacții și creș
terea unor tineri de talent, cu per
spective de dezvoltare.



A SCRIITORILOR
Alexandru Bălăci

A!. Bălăci s-a ocupat îndeosebi de 
problema traducerilor literare. Revolu
ția,.culturală din patria. noastră ;— a 
arătat vorbitorul — a ridicat și acest 
sector la înălțimea celorlalte domenii 
de activitate, literară. Se traduc astăzi 
zeci de mii de pagini anual, în tiraje 
considerabile, cu grija pentru redarea 
la un nivel superior artistic a conținu
tului. Trebuie să arătăm, cu îndreptă
țită mîndrie, că toți străinii, vizitatori 
ai țării noastre, sînt surprinși de tira
jele considerabile ale edițiilor de cla
sici universali, iar Index translationuin 
a! organizației UNESCO așează Repu
blica Populară Romînă printre primele 
țări în lume în domeniul activității de 
traduceri.

Astăzi, în cultura noastră există tra
duceri integrale ale unor clasici ai li
teraturii universale, iar în rafturile ori
cărei biblioteci personale poți găsi se
riile impresionante ale traducerilor din 
Lev Tolstoi și Cehov, Shakespeare și 
Moliere, Balzac, -Gorki, Pușkin, Hugo, 
Whitman, Miokiewicz, Anatole France, 
Șolohov, Neruda. Romain Rolland, 
Brecht, Dreiser, Go Mo-jo, S. Lewis, 
Milton, Byron, Verhaeren, Capek, Ara
gon, Voltaire, Stendhal, Goethe, Feucht
wanger, St. Zweig sau Thomas Mann, 
Asturias, Rabindranath Tagore, Dante, 
Cellini, Manzoni, Moravia etc. Lacu
nele care existau în trecut pe harta 
geografică a traducerilor se împlinesc 
și „petele albe" se șterg mereu. Răs
pund astăzi la apel, în numele acelo
rași idealuri de înaltă umanitate, scrii
torii algerieni, ai Cubei, Finlandei, 
Guatemalei, Indiei, Indoneziei, Japo
niei, Senegalului, ai Spaniei luptătoa
re etc. Scriitorii' traducători și-au în
deplinit sarcina de a da o contribuție 
din ce în ce. mai mare pentru valorifi
carea a tot ce este de preț în moșteni
rea culturală sau în literatura de ac
tualitate, . înaintată, a popoarelor. Lor 
le-a stat totdeauna clar în față conce
perea traducerii ca un act de cunoaș
tere și de prețuire-reciprocă între po
poare. Planurile de perspectivă ale e- 
diturilor noastre, minuțios elaborate, se 
îndeplinesc într-un ritm crescînd și în 
curînd vom avea în limba romînă ma
joritatea operelor care sintetizează în 
ele cele mai prețioase valori ale gîn- 
d.irii artistice universale, clasice și 
contemporane. Spre acest țel noi am 
făcut pași însemnați în ultimii ani. În
semn aci numai cîteva cifre. In dece
niul 1951—1960 au fost traduse 9.058 
de titluri în 112.508.424 exemplare. în 
anii aceștia Shakespeare a apărut în- 
tr-nn tiraj total de 350.000 exemplare, 
Balzac 330.000 exemplare,. Goethe, 
160.000 exemplare. O atenție deosebită 
s-a acordat traducerii cărților sovieti
ce, care oglindesc viața și activitatea 
societății de tipul cel mai avansat din 
lume. Atașele de cititori așteaptă tot
deauna cu o extraordinară sete de cu
noaștere, ' traducerea bogatei literaturi 
din Uniunea Sovietică. Au apărut mii 
de titluri în milioane de exemplare. Se 
apropie de sfîrșit traducerea aproape 
integrală a unor reprezentanți de sea
mă ai literaturii ca: Gorki, Nekrasov, 
Șevcenko, Goncearov, Gogol, Dosto- 
ievski, L. Tolstoi, I. Ttrgheniev, Koro
lenko, Șcedrin, Cehjpv, Fadeev, Glad
kov, Gorbatov, Ostrovski, Auezov, Ma- 
iakovski, Esenin, Fedin, Leonov etc. 
Nu putem uita traducerile excepționale 
făcute din rusește de Mihail Sadbvei- 
nu, Tudor Arghezî, Mihai Beniuc, Al. 
Philippide, .Miron Radu Parâschivescu, 
Cicerone Theodorescu și alții, Tot în 
anii aceștia traducerile scriitorilor ro- 
mîni din clasicii și contemporanii lite
raturilor apusene au atins un superior 
nivel artistic.

Editura Tineretului a continuat să 
acorde atenție operelor din literatura 
universală care se adresează copiilor 
și tineretului traducînd în zeci de mii 
de exemplare lucrări ale lui Maiakov- 
ski, Mark Twain, Dickens, Jules Ver
ne, Andersen, Saint-Exupery etc.

Trebuie să spunem că in anii, pu
terii populare difuzarea culturii rontî- 
nești peste hotare este tratată ca o 
problemă foarte importantă. Există sa- 
vanți în lume care se ocupă de studiul 
limbii și literaturii romîne (cursurile 
pentru străini de la Sinaia, cu pârtiei- 
[iarea bogată a 60 de romaniști în 1960, 
peste 100 în 1961, sînt o demonstrație 
a acestui interes crescînd). Există in 
multe țări lectorate de limba romînă 
(18 în. Uniunea Sovietică),, lectorate la 
Sofia, Bratislava, Praga, și Brno, la 
Berlin și Leipzig, la Varșovia și Cra
covia, la Budapesta și la Szeghedin. 
Limba romînă se studiază la 9 insti
tute de învățămînt superior din Italia, 
în 2 centre universitare din Franța, la 
Amsterdam sau la Londra, etc. Există

Dumitru (orbea
Am luat parte, a spus vorbitorul, la 

două întîlnirî cu Gherman Titov. Una 
a avut loc în sala mare din acest Pa
lat, iar alta a avut loc la Casa. Scîn- 
teii. Văzîndu-l și auzindu-1 pe eroul 
epocalului zbor, de 24 de ore în cos
mos, mi-am reamintit de o seamă de 
eroi ai literaturii sovietice. .Mi-am amin
tit de Zoi a Kosmodemianskaia, de Pa- 
vel Korceaghin, de soldatul Tiorkin șî 
de atîția și atîția alții. Și i-am văzut 
pe toți plini de încredere în comunism. 
Fericirea lor este fericirea colectivă. 
Prin aceste calități strălucesc, prin a- 
cește virtuți, de o înaltă etică morală, 
rămîn nemuritori.’

Din vremurile cele mai îndepărtate și 
pînă azi scriitorul a sondat neîncetat 
ființa umană, căutînd să-i descopere 
gîndurile, sentimentele, pasiunile și i- 
dealurile. In trecut n-am cunoscut emul 
construirii socialismului. Ni-l închipu
iam numai, îl visam numai. Astăzi e- 
rpul construirii societății socialiste ni se 
înfățișează cu tot ce .are. mai bun, 
mai caracteristic. Azi vedem omul eli
berat de exploatare, eliberat de idei 
greșite, împovărătoare, care nu-1 puteau 
face fericit, în contradicție cu societa
tea în care trăia ca sclav. Constructo
rii societății socialiste sînt oameni cu 
înaltă ținută morală, lumihați, hrăniți 
din același sîmbure ideologic marxist- 
leninist. Ei vorbesc simplu și pe înțe
lesul tuturor. Am asistat la lupta de 
opinii dinir-o mare uzină metalurgică. 
Vorbeau muncitori, ingineri, maiștri. 

străini care învață r.omînește pentru a 
citi pe Eminescu, pe Creangă, pe Sa- 
doveanu și pe Arghezi.

Editura Aleridiane, în afară de tra
ducerile proprii, a , mai avut inițiativa 
meritorie de a oferi prototipuri pen
tru traducătorii care neștiind rominește 
au tălmăcit în limba poporului Jar o 
anumită operă literară romînească por
nind de la o versiune franceză, engle
ză, germană sau rusă a textului.

Vreau să mai spun cîteva cuvinte 
despre activitatea secției noastre. In 
ultimul timp (1959—1961) secția de 
traduceri s-a străduit prin activitatea 
ei să contribuie în mod activ la sti
mularea și îmbogățirea vastei campa
nii de traduceri din țara noastră, a 
tălmăcirilor din toaie literaturile lumii, 
călăuzită fiind de principiul potrivit 
căruia. în condițiile revoluției cultura
le săvîrșite în R.P.R., sub conducerea 
partidului, traducerile constituie un 
important act cultural, de cunoaștereși 
de prietenie cu celelalte popoare ale 
globului.

Dacă însă în anii precedenți Secția 
noastră a urmărit in primul rînd cu
prinderea cantitativă a tuturor sectoa
relor cronologice și geografice ale li
teraturii universale, în ultimii 3 ani 
preocuparea centrală a constat în ana
liza măiestriei artistice a traducătoru
lui. In afară deci de problema „ce se 
traduce"* ne-am preocupat mai aies 
„cum se traduce**, adică de problema 
calității. In acest fel, finind seama și 
de indicațiile Biroului Uniunii, ședin
țele secției au căpătat tot mai mult 
aspectul unor discuții de cenaclu, de 
laborator, în care s-au dezbătut con
cret, pe baza traducerilor efectuate, 
problemele estetice și tehnice ale ope
rei de traducere. Așa cum arătam si 
altădata, traducătorul trebuie să învin
gă toate obstacolele diferenței dintre 
două limbi, spre a transmite conținu
tul integral a', originalului, despodobi: 
de toate frumusețile lui artistice. Con
ținutul de idei al fiecărei opere se spri
jină și pe ansamblul unor elemente d: 
larmă, aceste elemente prezentind o 
construcție unitară, arhitectonică, cu 
atît mai desăvîrșită cu cit opera res
pectivă este mai valoroasă din punct 
de vedere artistic. Traducătorul trebuie 
să reconstituie aceasta clădire cu ma
terial din sufletul și talentul Iui, obli
gat fiind să ne sugereze același conți
nut, tocmai prin redarea armonioasă a 
complexității componentelor operei. 
Traducătorul trebuie să retrăiască in
tens conținuiul operei în cauză, trebuie 
să se transpună in viața socială și in
dividuală a autorului originalului. El 
trebuie să cunoască foarte bine limba 
din care traduce și trebuie să cunoas
că la perfecție, să mînuiască în mod 
creator limba în care traduce. Este 
bine, apoi, să cunoască cît mai temei
nic istoria, literatura, năzuințele so
ciale, obiceiurile și tradițiile poporului 
din a cărui limbă traduce. El trebuie 
să creeze o operă nouă, într-o altă cul
tură, cu o structură deosebită, sensi
bilă înțelegerii națiunii sale, dar păs- 
trîndu-și specificul ei național și indi
vidual. Așa cum am mai spus, în re
petate rînduri, noi considerăm că tra
ducerea este o muncă de creație, că ea 
cere vocație, talent, studii lingvistice 
și istorice temeinice. Iar în legătură cu 
problema personalității traducătorului, 
considerăm că nu este vorba de o sub
ordonare a personalității celui care 
traduce față de personalitatea autoru
lui pe care îl. traduce. Este vorba de a 
face,. în . fond, ca traducerea șă aibă 
acea „transparență a cleștarului" des
pre care a vorbit cînd va Gogol.

Ținînd seama de aceste principii, 
conducerea Secției a imprimat ședin
țelor sale caracterul unor cenacluri de 
creație, în care traducătorii cu o înal
tă „calificare" au împărtășit colegilor 
lor mai tineri bogata lor experiență.

In legătură cu istoriografia literară, 
vorbitorul a spus:

S-a reproșat pe bună dreptate criti
cii literare faptul că nu a perseverat 
în acțiunea de generalizare, de teore
tizare, de ridicare la un nivel de sin
teză a studiilor. Chiar activitatea cri
ticilor noștri literari la Tratatul de is
torie a literaturii romîne, a rămas cam 
în urmă, mai ales în ceea ce privește 
volumele mai apropiate de epoca noa
stră, care ne interesează îndeosebi.

In continuare, referindu-se la lipsu
rile criticii literare, Al. Bălăci a criti
cat cuvîntul roStit în cadrul dezbate
rilor de Iov. Silvian Iosifescu, care nu 
a făcut o analiză profundă a deficien
țelor comisiei de critică, de care a răs
puns, și mai ales n-a arătat care sînt 
măsurile de îndreptare la care se gîn- 
dește această comisie.

Fiecare căuta să aducă ceva nou, pen
tru a îmbogăți munca, producția. Nu se 
certau, nu se înveninau. Vorbeau de pe 
aceleași poziții ideologice.

Tovarăși, noi cu toții formăm un front 
literar unit, care luptă pentru traduce
rea în viață, pe plan literar, a hotărî- 
rilor partidului nostru. Poeți, prozatori, 
dramaturgi, critici literari formăm 
breasla Uniunii noastre de scriitori. 
Poetul are aceeași misiune ca și pro
zatorul. Criticul literar are aceeași mi
siune ca și poetul, ca și prozatorul și 
dramaturgul.

In Darea de seamă prezentată Confe
rinței pe țară a scriitorilor s-a vorbit 
mai mult despre critici și critica lite
rară. Eu cred că locul poeților din tur
nul. de fildeș de altă dată l-au luat a- 
cum mare parte din criticii noștri. Ei 
incilcesc lucrurile din cauză că nu cu
nosc viața, realitatea cărților despre 
care scriu. Se cere să cunoască viața 
și criticii literari. Numai că în critica 
literară cunoașterea are altă pondere, 
altă valență. Scriitorul își afectează su
fletul, pasiunile eroilor săi, buni sau 
răi, pozitivi sau negativi, pe cîtă vre
me criticul își dirijează rațiunea asu
pra semnificațiilor acestor pasiuni în e- 
tapa respectivă, în epoca istorică dată.

Critica are aceeași misiune ca și li
teratura : de-a înfățișa, cu alte mijloa
ce, măreția gîndurilor și sentimentelor 
eroilor cărților noastre. Criticul lucrea
ză mai puțin cu noțiuni fictive, transfi- 

gurative. Criticul lucrează cu termeni 
științifici. De multe ori însă acești ter
meni ar trebui tălmăciți, să-i priceapă 
și cititorul.

Ceea ce i se cere scriitorului i se 
cere și criticului, îndrumătorului lite
rar : pasiune și cunoaștere, aderare și 
participare, sinceritate și claritate. Dar 
criticul are ceva în plus : omul de ști-

Dumitru Ignea
Sarcina fundamentală a criticii lite

rare este să sprijine dezvoltarea lite
raturii noastre realist-socialiste, să 
promoveze talentele autentice, să se
lecționeze valorile și să contribuie la 
educația omului nou.

Critica nu-și poate îndeplini misiu
nea și nu-și justifică existența decît 
prin analiza pătrunzătoare, obiectivă 
și plină de dragoste a operelor in
spirate din realitatea socialistă.

Succesele înregistrate pînă acum 
de critica noastră se datoresc tocmai 
cercetării competente și generalizării 
științifice a fenomenului literar con
temporan. Dar tot astfel se poate 
observa la unii critici o regretabilă 
tendință către evazionism. Bineînțe
les, o asemenea tendință apare în 
forme variate și uneori chiar subtile.

Una din cele mai vizibile mani
festări ale evazionismului — aș zice 
eu — în critica literară, constă in 
faptul că anumite opere actuale sînt 
privite doar cu ochii istoricului lite
rar, făcîndu-se abstracție de realită
țile care le-au generat. Se ajunge la 
situația de multe ori hazlie că unele 
creații sînt considerate drept rezul
tatul interferențelor diverselor influen
țe literare, a imitării unor scriitori 
romini sau străini. Nu odată scriito
rii noștri, îndeosebi cei tineri, au 
aflat cu surprindere din anumite cro
nici și recenzii că descind din poeți 
sau prozatori pe care poate nici nu 
i-au citit

Evaziunea criticii este evidentă ma: 
ales atunci cind atenția unor critici 
este îndreptată, in dauna cunoașterii 
literaturii noastre actuale, către ope
rele anumitor scriitori așa-ziși „mo
derni"* și „inovatori", aparținînd unor 
secole destul de îndepărtate sau care 
sînt minori deși trăiesc in zilele 
noastre.

Revista „Steaua* a excelat mulți 
ani și din păcate mai excelează 
încă, in acordarea unui larg spațiu 
recenzări: unor scriitori din literatura 
burgheză, nu dintre cei mai intere
sant! și semnificativi, in vreme ce 
lucrări actuale și de valoare reală 
aie literaturii noastre sînt, fie igno
rate. fie expediate în recenzii micro
scopice și nu rareori impresioniste.

Tăcerea în jurul unor lucrări lite
rare actuale este un mod de mani
festare a evazionismului. Mai dăinuie 
încă în rîndurile unor cronicari și re- 
cenzenți prejudecata că despre operele 
nerealizate sau mai puțin realizate 
nu se poate scrie interesant sau pur 
și simplu nu merită să se scrie.

Arătînd că autorii unor asemenea 
lucrări pot realiza și cărți valoroase, 
vorbitorul s-a referit și la faptul că 
dacă s-ar scrie, s-ar face și un ser
viciu editurilor, îndemnîndu-le la o 
exigență sporită și la o îndrumare a 
scriitorilor cu care lucrează.

La evazionism parțial duc de ase
menea analize unilaterale ale opere: 
literare, cind cronicarii respectivi nu 
țin seama de unitatea dialectică între 
conținut și formă.

Remus Luca
Vorbitorul a început prin a critica 

atitudinea tovarășului Silvian Iosifescu 
care, în cuvîntul său, nu s-a referit 
in mod satisfăcător la principalele 
probleme și lipsuri ale criticii literare.

Referindu-se la activitatea secției 
de proză a Uniunii Scriitorilor vor
bitorul a arătat că unii scriitori au 
manifestat dezinteres față de activi
tatea secției. N-am văzut, a spus el. 
la ședințele secției deproză, înultimii 
ani, pe tovarășii Alarin Preda, Titus 
Pc-povici, Zaharia Stancu ș.a. Tova
rășul Eugen Barbu, care a făcut parte 
din biroul secției de proză, a fost 
de două ori la ședința de birou, dar 
la ultimele manifestări ale secției nu 
a mai fost văzut.

Comitetul și biroul Uniunii n-au 
controlat îndeajuns activitatea secției, 
n-au chemat biroul secției de proză 
să-și facă darea de seamă asupra 
activității, să discute problemele sau 
felul de a munci. In continuare vor
bitorul s-a referit la unele aspecte 
ale dezvoltării generației tinere de 
prozatori, apărută după primul Con
gres al scriitorilor. Cea mai mare 
parte dintre acești tineri scriitori au

Kovacs
Dezvoltarea literaturii noastre — 

a spus vorbitorul — a fost și este 
stimulată de eforturile eroice ale în
tregului popor muncitor și de măre
țele realizări dobîndite, sub condu
cerea partidului nostru, în construc
ția socialistă.

Noi, scriitorii Republicii Populare 
Romîne, sîntem mîndri că literatura 
noastră servește tot mai intens cauza 
progresului omenirii, sîntem mîndri 
de strînsa comunitate de idei a lite
raturii noastre cu literatura Uniunii 
Sovietice, și, în general, cu scriitorii 
și cu creațiile care servesc cauza 
proletariatului, a poporului muncitor, 
a socialismului, a păcii.

Vorbitorul a subliniat unitatea in
destructibilă, atît de caracteristică 
literaturii noi a republicii noastre 
populare, frăția, comunitatea de idei, 
care sudează într-un tot pe scriitorii 
noștri. In acest fenomen — a spus 
vorbitorul — sînt cuprinse' atașa
mentul și dragostea fierbinte a scrii
torilor noștri îață de poporul munci
tor, față de cauza partidului, față 
de patria noastră iubită, Republica 
Populară Romînă.

Această trăsătură a literaturii noas
tre, a vieții noastre literare, nu s-a 
format însă în mod întimplător și nu 
se consolidează independent1 de viața 
economico-socială, de schimbările is
torice petrecute în patria noastră. 
Partidul revoluționar al clasei mun
citoare a înfăptuit egalitatea deplină 
in drepturi a poporului romin și a 
minorităților naționale, a transpus in 
practică în țara noastră politica na
țională leninistă. Roadele acestei în
făptuiri sînt prezente și în viața 
noastră literară. Indiferent în ce limbă 
creează, scriitorii noștri militează pen
tru aceleași țeluri comune. Activitatea 
lor e pătrunsă de aceleași idei; crea- 

ință este dublat și de artist. Tocmai 
această. dublă calitate îl va apropia 
mai mult de scriitor și-i va fi un mai 
bun tovarăș de drum, un prieten

Cu toții sîntem chemați la formarea 
și educarea sentimentelor colective. A- 
ceasta este răspunderea noastră. A- 
ceasta este misiunea. Este o misiune și 
o răspundere de onoare.

Se mai întîlnesc încă recenzii și 
cronici în care nu se insistă asupra 
mesajului actual al scriitorului, dar 
se face în schimb inventarul proce
deelor artistice, se stabilesc afîliații, 
influențe, de cele mai multe ori fictive.

La același rezultat ajung acele cro
nici descriptive care se referă la 
descrierea conținutului, la reliefarea 
importanței temelor abordate, igno- 
rî.nd faptul esențial — dacă lucrarea 
respectivă este artistică sau nu.

Fuga de actualitate a unor critici 
literari se mai vădește, și în articole 
care plutesc în abstract, dezvoltînd 
teorii estetice create fără nici o legă
tură concretă cu literatura actuală, 
fără o aplicare la operă, la scriitor.

Deseori, se manifestă fuga de răs
pundere a unor critici care se feresc 
să pronunțe judecăți de valoare asu
pra unei opere în ansamblul ei, mul- 
țumindu-se cu fel de fel de ara
bescuri stilistice, cu afișarea unei eru
diții sterile, de paradă, fără ca citi
torul să înțeleagă dacă opera discu
tată este sau nu realizată.

La fel se întîmplă și atunci cînd 
criticul, enumerînd fără discernămînt 
calitățile sau scăderile unei opere, ia 
cu o mină ceea ce a dat cu cealaltă.

Vorbind de aprecierea operelor lite
rare, trebuie să spunem că mai există 
unii critici care nu analizează în ce 
măsură o lucrare exprimă realitățile 
socialismului, utilizează noțiuni vagi, 
neștiințifice de apreciere a valorii lu
crărilor (de pildă în unele articole 
semnate de Aîatei Călinescu).

Oprindu-se în continuare la cauzele 
care determină pe unii critici să se 
eschiveze de la îndatorirea de a ana- 
Tza științific literatura actuală, vor
bitorul a arătat că faptul e legat de 
insuficienta lor orientare ideologică, 
de neinsușirea temeinică a învățăturii 
marxist-leniniste, de cunoașterea su
perficială, din exterior, a vieții, de 
lipsa unei temeinice culturi estetice 
și literare, de spiritul îngust de grup. 
Trebuie subliniat, a spus vorbitorul, 
că spiritul de grup se manifestă cîle- 
odată in hotărirea de a scrie despre 
un autor și de a trece sub tăcere pe 
altul, a cita pe unul sau altirt, a tăia 
din spațiul consacrat unuia și a adău
ga altuia. Teoria „distanțării" acțio
nează asupra unor critici care așteap
tă „să mai treacă vremea* pentru a 
scrie despre un autor aflat la al pa
trulea volum, dar care sînt foarte 
operativi la cărțulia unui scriitor de 
care ii apropie afinitățile de grup; în 
acest ultim caz nu mai au nevoie de 
„dîstanțare". Asemenea manifestări 
sînt destule și în „Gazeta literară" 
și în „Steaua".

Consider că este datoria criticii lite
rare să se gîndească foarte serios la 
aceste deficiențe, să judece foarte 
serios lucrurile și să se apropie cu 
toată atenția de literatura noastră, 
să o ajute cu seriozitate, cu răspun
dere, cu multă dragoste și să slu
jească acelor cititori care așteaptă de 
la critici să priceapă mai bine cărțile.

lucrat în redacții de gazete și au 
trăit în clocotul vieții, au dat piept 
cu realitățile ei, cu problemele reale, 
ceea ce explică multe din succesele 
lor literare. Vorbitorul a atras tot
odată atenția asupra tendinței pe 
care o manifestă unii tineri prozatori 
de a discuta forma artistică în afara 
conținutului, de a da o importanță 
exagerată modalității, procedeelor e- 
pice — ceea ce ar avea ca rezultat 
îndepărtarea artistului de problemele 
majore ale vieții.

Eu nu vreau să propovăduiesc ne
glijarea formei artistice, a spus vor
bitorul, însă nu putem face din grija 
pentru expresie, pentru formă, princi
pala' îndatorire a literaturii. Intre a- 
ceste tendințe și anumite greșeli ale 
criticii există, după, mine, o legătură 
directă.

In unele cronici literare, mai ales 
în ultima vreme, s-a pus foarte mult 
accent pe formule, pe filiații stilistice, 
pe tipologii și aceasta în dauna ana
lizei conținutului operei de artă, în 
raport cu realitatea de la care a- 
ceastă operă de artă pornește.

Gyorgy
(iile lor aparțin întregului nostru 
popor muncitor, îmbogățind tezaurul 
comun al literaturii unitare a Repu
blicii Populare Romîne.

Grație partidului nostru, formele 
organizatorice ale vieții noastre lite
rare, respectiv cadrul în care ne des
fășurăm activitatea noastră literară, 
corespund întocmai sarcinii adîncirii 
continue a unității literaturii noastre 
și a frăției dintre scriitorii noștri. 
Faptul că Uniunea Scriitorilor edi
tează _ mai multe reviste în limbile 
maghiară, germană și sîrbă confirmă 
această străduință.

Editurile noastre au desfășurat o 
activitate deosebit de pozitivă în a- 
ceastă direcție. Putem spune că nu 
există^ o creație valoroasă în limba 
romînă, care să nu fi fost tradusă în 
limbile minorităților naționale, și la 
fei, cele mai bune din operele create 
în limbile minorităților naționale au 
apărut în limba romînă.

Operele literaturii noastre, a subli
niat în continuare vorbitorul, sînt 
strins legate printr-o unitate puter
nică nu numai pe 0 bază tematică- 
ideologică comună și prin identifica
rea cu năzuințele milioanelor de oa
meni ai muncii, ci și prin faptul că 
ele oglindesc viața nouă a poporului 
muncitor din patria noastră, viața 
oamenilor de pe meleagurile noastre 
și peisajele acestei țîri, realitatea tot 
mai vie, tot mai frumoasă din 
Republica Populară Romînă.

In viața noastră literară — a spus 
vorbitorul — activitatea traducători
lor a căpătat o importanță deosebită 
Viața de toate zilele ne arată cit d« 

mult sînt căutate și îndrăgite de către 
cititorii din rîndurile minorităților 
naționale, excelentele creații în proză 
ale lui Mihail Sadoveanu, V. Em. 
Galan, Aurel Mihale, Zaharia Stancu, 
Titus Popovici sau Marin -Preda, Eu
gen Barbu și Francisc Munteanu, tot 
așa cum cititorii romîni dau o deose
bită prețuire creațiilor lui Nagy Ist
van, Suto Andrâs, Szabo Gyula, apă 
rute în traducere romîneasCă.

Munca comună a poporului romin 
și a minorităților naționale, frăția lor, 
apare în același timp tot mai bogată 
și în alegerea tematicii scriitoricești. 
Prezentarea conviețuiri: frățești face 
parte din năzuințele cele mai fier
binți ale scriitorilor noștri, indiferent 
dacă dezvoltarea acestei tematici o 
aflăm în romanul de mare reușită

Mihai
în cuvîntul său , Mihai Gafița s-a 

referit la aspecte ale muncii ' edito
riale, la principala noastră editură 
de literatură beletristică. Editura pen
tru Literatură tipărește în prezent 
cea mai mare cantitate de literatură 
actuală din țarg noastră.

Eu aș vrea să subliniez — a spus 
vorbitorul — că dacă s-au realizat 
o serie întreagă de succese despre 
care Darea de seamă prezentată de 
tovarășul Beniuc a făcut mențiune, 
aceasta se datorește faptului că în 
întreaga noastră țară — ne referim 
la perioada dintre Congres și Con
ferința noastră — se desfășoară o 
muncă largă, o muncă plină de roa
de în domeniul îndrumării ideolo
gice, că succesele noastre le dato
răm partidului.

In anul care a trecut, Editura pen
tru Literatură a reușii să asigure 
publicarea unui număr mai mare de 
opere originale de actualitate, să 
colaboreze mai operativ cu scriitorii.

Aceasta nu este numai o activitate 
a editurilor, este o activitate a în
tregii obști scriitoricești, pe care tre
buie s-o discutăm nu numai sub as
pect cantitativ. Este vorba de mult 
mai clara perspectivă a scriitorilor

V. Mîndra
Referindu-se la critica literară, vor

bitorul a spus: Cred că nu este dea- 
juns să te rostești solemn și vehe
ment la adresa unor cărți, unor scrii
tori sau altor critici, pentru ca să 
faci parte din acest detașament al li
teraturii, cu sarcini destul de com
plicate, cum, pe bună drepta+e, s a re
levat în Darea de seamă.

In . ultima vreme, discuțiile au 
căpătat amploare. Totuși a spus 
vorbitorul, nu o dată ne-a vizitai un 
sentiment de insatisfacție. Urmărind 
de pildă răspunsurile criticilor la an
cheta „Gazetei literare" ca și unele 
ample articole apărute în „Luceafă
rul", „Tribuna" și alte publicații, am 
reținut pasaje valoroase și tonalitatea 
polemică vie. Nu o singură dată am 
simțit însă că verva cite unui parti
cipant la discuție se epuizează în 
marginea unor teme minore. Nu ne 
ridicăm nici un moment împotriva 
polemicii ascuțite între critici cu pă
reri adverse, dar aceste păreri sînt 
adeseori părelnice, iar controversa se 
joacă la o miză derizorie.

Cred că la vîrsta pe care o împli
nește critica noastră nouă, a venit 
de mult momentul să se renunțe la 
vînătoarea reciprocă de greșeli, la bă
tălia lamentabilă în jurul folosirii 
unor cuvinte. Bineînțeles, greșelile se
rioase de orice fel nu trebuie să fie 
trecute cu vederea. Publicul așteaptă 
însă dispute pe temele de primă în
semnătate ale literaturii, la nivelul 
conceptelor estetice cu aplicații pro
funde la practica creației contempo
rane.

In ceea ce privește critica drama
tică, ea ocolește încă analiza textului 
sau, făcînd o altă eroare, separă în
tr-un mod nefiresc analiza textului de 
analiza spectacolelor.

Au avut loc totuși și în această 
ramură a criticii unele discuții inte
resante, s-au evidențiat în ultima vre
me o serie de critici tineri care meri
tă atenția noastră și cred că lucru
rile spuse în Darea de seamă cu pri
vire la critica literară trebuie să 
constituie intr-o mare măsură obiec
tul unor discuții foarte serioase în 
rîndul criticilor care se ocupă de 
problemele teatrului și dramaturgiei.

In ceea ce privește lipsa de iniția
tivă a criticii, relevată pe bună drep
tate în Darea de seamă, aș vrea să 
subliniez că această lipsă ține tocmai 
de rămînerea în urmă a criticilor în 
ceea ce privește cunoașterea vieții.

Demostene Botez
Aș vrea să dedic vorbirea mea de 

astăzi memoriei acelui mare maestru 
al nostru care ne-a fost în frunte 
pînă acum trei luni de zile. Aș vrea 
să-i dedic această vorbire cum i-aș 
dedica un poem. O fac fiindcă nu este 
cu putință ca o adunare a scriitorilor, 
aceia pe care i-a iubit el în viață 
nemăsurat, să nu aibă prezența lui 
aici. Fiindcă nu este cu putință să 
fie discutate problemele celui mai 
înalt nivel de literatură fără ca mo
numentala sa operă să nu fie o bună, 
cea mai bună călăuză.

Vom găsi în opera lui Mihail Sa- 
doveanu toate problemele care sînt 
astăzi și care se discută aici. Vom 

„Setea" de Titus Popovici sau în 
scrierile Luciei Demetrius, ori în crea
țiile lui Nagy Istvân, Siito Andrâs, 
Papp Ferenc sau Anton Breitenhofer.

Partidul nostru, Comitetul său Cen
tral, în frunte cu tovarășul Gbeorghe 
Gheorghiu-Dej, acordă o atenție de
osebită, manifestă o grijă părintească 
față de literatura noastră, față de 
scriitorii noștri.

Sînt ferm convins — a spus în 
încheiere vorbitorul — că fiecare 
scriitor din țara noastră socotind că 
datoria sa cea mai sfîntă este de a 
servi cauza poporului muncitor, a par
tidului, găsind în aceasta sensul prin
cipal al vieții sale, nu va precupeți 
nici un efort , pentru îmbogățirea lite
raturii noastre realist-socialiste cu 
creații noi, valoroase.

Gafifa
asupra problemelor care le stau in 
față.

Nu vreau să fac cîtuși de puțin 
obiecții la observația cu caracter ge
neral, foarte adevărată, pe care a 
făcut-o raportul, că totuși față de 
problemele realității, față de înain
tarea socialistă din țara noastră față 
de nivelul atins de oamenii muncii 
din (ara noastră, literatura se află 
încă în urmă.

In continuare vorbitorul s-a ocu
pat de planurile editoriale și de mă
surile preconizate de editură pentru 
realizarea lor.

Editura cere ajutor tuturor scriito
rilor pentru a sprijini inițiativele 
care vor duce la ridicarea literaturii 
sub raport artistic și ideologic, sub 
aspectul conținutului și al ridicării 
măiestriei artistice.

Mai departe vorbitorul s a referit 
la relațiile dintre editură și cola
boratori.

In cadrul discuțiilor, Mihai Gafița 
a fost criticat pentru lipsa de răs
pundere în ridicarea unor probleme 
de critică literară Și pentru ușurința 
cu care a privit activitatea sa de 
critic literar.

Darea de seamă a evidențiat pe 
bună dreptate însemnătatea conflic
tului în dramă, cerînd autorilor dra
matici să-și construiască piesele por
nind de l-a conflicte de o incontesta- 

. bilă actualitate, conflicte aparținînd 
vremii noastre, a epocii desăvîrșirii 
construcției socialismului. Respingerea 
conflictelor minore, laterale, neesen
țiale a fost rostită clar și categoric 
în Darea de seamă. Aș vrea să su
bliniez aci că multe dintre piesele 
criticate în Darea de seamă pentru 
caracterul derizoriu al conflictului por
nesc de fapt de la un conflict de 
prim ordin, dar în tratarea sa lite- 
rară-dramatică aceasta se topește în
cetul cu încetul ajungînd ca în 
poveste un prea modest sfîrîiac.

Vorbitorul a criticat apoi unele de
ficiențe ale comediei „Prietena mea 
Pix" de V. Em. Galan. Arătînd că 
aceasta este o lucrare cu merite evi
dente, V. Mîndra a analizat lipsu
rile care decurg din diluarea con
flictului.

Ocupîndu-se, în altă ordine de idei, 
de problemele comediei ușoare, vorbi
torul a spus:

Nu ne trece prin cap să negăm ne
cesitatea teatrului ușor. Dar a face 
in mod deliberat comedie ușoară nu în
seamnă a renunța la originalitate. A 
trata conflicte simple nu înseamnă 
a simplifica în mod nepermis viața. 
Nicăieri mai mult ca în comedia 
ușoară nu s-a recurs la schemele 
vechilor conflicte.

Referindu-se la cerințele dramei de 
idei, vorbitorul a spus: Drama de 
idei realîst-socîalistă nu are nimic 
comun cu producția intelectualistă. 
Dimpotrivă, căutînd să răspundă la 
probleme acute contemporane, încer- 
cînd să facă acest lucru prin explo
rarea sufletească a oamenilor înain
tați ai epocii noastre, în mod firesc 
drama de idei se apropie de cerințele 
dramei populare. Exemplul pe care îl 
dă în această privință dramaturgia 
brechtiană este de reținut, nu în sen
sul imitării sale ca model, ci ca dez
legare a unei probleme de estetică 
marxișt-leninistă mai amplă, privind 
aceste raporturi ale dramei de idei cu 
cerințele caracterului popular.

Vorbitorul a criticat piesa „Fiicele", 
într-un mod neargumentat.

In cadrul discuțiilor, mai mulți vor
bitori au adus critici serioase cuvin- 
tului tovarășului V. Mîndra pentru 
lipsa lui de combativitate, pentru că 
nu a luat poziție față de deficiențele 
criticii literare.

găsi rezolvată problema conținutului, 
vom găsi rezolvată problema atitu
dinii scriitorului, vom găsi o mare 
poezie, care, după mine, este inerentă 
și oricărei opere de proză; vom găsi 
limba cea mai frumoasă a poporului 
nostru, înțeleasă de întregul popor și 
vom găsi cea mai înaltă măiestrie.

Vorbitorul a arătat că proza noas
tră, prin îndrumarea partidului, prin 
energia unui tineret care s-a ridicat, 
a. izbutit să dea un chip tuturor 
eforturilor din țara noastră — oame
nilor noi, rezultatelor pe care aceștia 
le-au obținut. Referindu-se apoi la 
poezie și subliniind că poezia astăzi 

este și trebuie să fie militantă, vor
bitorul a luat poziție împotriva acelui 
gen de poezie pornit să facă toate 
concesiile concepției decadente despre 
literatură din Occident; nu după 
aceasta trebuie tinerii noștri să se| 
orienteze și trebuie să criticăm ten-1 
dința unor tineri care încearcă să 
facă la noi „poezie ermetică pe care 
nu doar muncitorul nu o înțelege, 
dar eu, care am 50 de ani de lucru 
la poezie, nu o înțeleg. Mă întreb 
pentru cine se face această poezie? 
Pentru ce ? Cui servește ?“ Cei care 
manifestă tendința de a aprecia ope
rele după astfel de unități de măsură, 
ar trebui să reflecteze la prețuirea 
înaltă de care s-a bucurat poezia 
noastră realîst-socialistă, de pildă îa 
Italia.

Aceia care se ocupă de poezia er
metică de care vorbeam sînt tineri 
și unii din ei sînt poeți de mare 
talent. Eu îmi fac astăzi, vorbind așa, 
nu o datorie de severitate față de ei, 
sau de admonestare de bătrîn care 
vrea să devină moralist. Eu îmi fac 
o datorie pentru chemarea lor la cel 
mai frumos mesaj care-1 pot avea. 
Ei au și entuziasm, și tinerețe, și 
optimism pentru a răspunde cel mai 
bine la cerințele romantismului vremii 
noastre. Nu este păcat să se piardă 
asemenea talente în opere sterile și 
fără nici un ecou ?

Toată această literatură este o li
teratură făcută pentru a epata pe cei 
de aceeași breaslă. Nu acesta este 
obiectivul care trebuie să stea îa 
ochii și în mintea acelora care scriu.

Să ne gîndim bine pentru cine 
scriem și aceasta ne va da un ia-, 
dreptar cum și ce să scriem. De alt
fel un asemenea îndreptar noi avem 
în documentele Congresului al Ill-lea. 
In aceste documente se face o apre
ciere pozitivă a literaturii noastre, 
arătîndu-se că în ultimii ani lărgirea 
tematicii și îmbogățirea fondului de 
idei constituie cîștiguri ale literaturii 
noastre. Vorbitorul a amintit sarcinile 
trasate de Raportul prezentat la Con
gresul al Hl-lea al P.M.R. și și-a 
exprimat nădejdea că scriitorii vor 
face față cu cinste misiunii ce le 
revine, alături de întregul popor aflat 
în plină muncă avîntaiă pentru înde
plinirea planului de șase ani. „Eu 
am văzut — a spus vorbitorul — 
chiar momentul cînd aceste planuri 
s-au dezbătut în Marea Adunare Na
țională, am văzut zeci de oameni 
ridieîndu-se la tribună pentru a de
clara că își iau angajamentul să de
pășească sarcinile ce le revin. Sarcina 
noastră trasată prin documentele Con
gresului al Hl-lea sună așa : „...opere 
la nivelul înaltelo? exigențe' artistice 
și ideologice ale partidului și poporu
lui". Sînt convins că, așa cum parti
dul a chibzuit matematic cînd a fixat 
sarcinile muncitorilor din fiecare uzi
nă, cu aceeași înțelepciune s-au soco
tit și puterile noastre. Și sînt convins 
că forțele noastre literare, îmbogățite 
cu aportul variat al atîtor tinere ta
lente, vor realiza sarcina lor nobilă; 
dar pentru aceasta se cere lichidarea 
a tot ceea ce poate îndepărta pe ar
tist de popor.

Dacă în ultimii ani noi am cîștigat 
mult în prezentarea vieții, a adevă
rului vieții este și pentru că scriitorii 
au muncit mai mult pentru aceasta, 
dar este și din faptul că victoria so
cialismului la noi în țară a determi
nat formarea conștiinței socialiste, 
astfel îneît astăzi oriunde ne învîrtim, 
cu oricine ne întîlnim, o facem într-un 
mediu, într-un climat care este al 
acestei vieți noi, și nici un scriitor 
nu poate să nu ia act de această 
viață, care a cuprins întreaga socie
tate, fără a scrie o operă legată de 
marile transformări revoluționare pe
trecute la noi.

Sînt încă unii care se constituie 
înfr-o castă, care atunci cînd se duc 
intr-o întreprindere socotesc că au 
binevoit să „coboare" și să ia contact 
cu muncitorii. O fac sporadic, își con
stituie din aceasta un merit nemai
pomenit, cu care se laudă în toate 
ocaziile. Nu este acesta oare un sub
strat, mărturia unui substrat de castă 
și de individualism ?

Să ne dezbărăm deci de tendința 
de a da opere pentru un cerc îngust 
de „aleși".

„Cercul îngust de aleși" pune, după 
mine, și o chestiune de limbă litera
ră. Oricît de milostiv și generos aș 
fi sau aș vrea să fiu, totuși am să 
arunc și eu o mică pietricică în 
grădina criticilor.

Am aici o listă de cuvinte, o listă 
foarte interesantă. Ele sînt scoase 
dintr-o singură cronică literară. Am 
vorbit cu autorul și i-am spus: — 
Bine, tovarășe, dar ibrăileanu a scris 
lucruri foarte subtile, noi am dori cu 
toții ca și dumneata să scrii lucruri 
subtile. De ce el a putut să le spună 
pe limbăj omenească și de ce dumnea
ta. ai nevoie de o serie întreagă de 
alte cuvinte?

Știți ce mi-a răspuns unul din cri
tici ? Zice: — AI Pe atunci critica 
nu era o știință I Astăzi este o știință 
și fiecare știință își are limbajul ei I 
Noi între noi ne înțelegem 1

Iată, cuvîntul „palpit" întrebuințat 
ca substantiv. Cuvinte ca: „nexum”, 
„empireu", „redempțiunea", „fatumul 
decăderii", „raticionarii" etc.

Referindu-se la exigențele maselor 
de cititori cărora le este adresată 
creația literară, vorbitorul « spus: 
Atunci cînd punem mîna pe condei să 
ne gîndim la chipurile lor, la munca 
pe care o fac ei, la seriozitatea pe 
care le-o dă această muncă.

(Continuare in pag, 4)



/ D i s c u
loan Clrîgorescu

Tntîlnlm în această sală figuri cu
noscute, prietenești, tineri scriitori oe 
care ne-am obișnuit să-i numim „de
tașamentul nostru de tineri scriitori”.

Că unii dintre ei de mult s-au afir
mat ca scriitori maturi, că multi din
tre ei au dat deja opere care au trecut 
de mult hotarele țării noastre, nu asta 
mi se pare lucrul cel mai important. 
Privindu-i, vrînd-nevrînd îmi amintesc 
de unde a pornit acest detașament de 
tineri scriitori, ce erau cei mai multi 
dintre ei acum 12—13 ani, și ce ar fi 
rămas poate astăzi dacă la drumul 
greu și spinos la care se angajau, nu 
simțeau alături, întotdeauna, în fiecare 
moment umărul partidului, al clasei 
muncitoare, această uriașă forță colec
tivă care ne-a luminat neîntrerupt 
calea.

După ce s-a referit la condițiile vi
trege în care lucrează mulți dintre 
scriitorii occidentali, vorbitorul a enun
țat unele probleme ale colaborării din
tre scriitori și cinematografie. El a in
sistat asupra însemnătății scenariului 
în creația de filme artistice, asupra 
sprijinului pe care scriitorii sînt che
mați să-l dea dezvoltării cinematogra
fiei. Vorbind despre scenarii l-a cel de 
ai doilea Congres al Scriitorilor Sovie
tici, cu toată autoritatea pe care i-o 
dădeau creația sa' și importantul rol 
de creator în domeniul cinematografiei 
Serghei Gherasimov spunea; „Consider 
că e foarte necesar să subliniez faptul 
că, cu tot specificul caracteristic artei 
cinematografice, cea măi importantă 
bază a ei rămîne literatura".

Noi, scriitorii care lucrăm în cadrul 
cinematografiei/ a arătat vorbitorul, 
constatăm că nici în mediul creatorilor 
din studio, și nici în cadrul Uniunii 
Scriitorilor, încă'nu s-a încetățenit con
vingerea rolului,' important pe care îl 
joacă în arta/cinematografică scriito
rul, autor al scenariului, al bazei dra
ma turgice a‘filmului.

Vorbitorul, s-a referit la necesitatea 
îmbunătățirii colaborării dintre scriitori 
și cinematografie. In defectuoasa cola
borare cu cinematografia nu e cazul 
să-i absolvim de răspundere nici pe 
scriitorii înșiși, a spus el. Unii scrii
tori, manîfestînd insuficient interes pen
tru specificul creației cinematografice, 
au încredințat reidacției de scenarii 
lucrări într-un stadiu de semi-fabricat. 
Pe astfel de lucrări se distingea ușor 
amprenta muncii de imîntuială, schema
tism în rezolvarea sarcinii dramatur
gie propuse, o prelucrare superficială 
a caracterelor, un dialog dezlînat și 
cenușiu etc. /

Astfel de scenarii scrise de cele mai 
multe ori în necunoașterea specificu
lui de gen, / după legile dramaturgiei 
teatrale sau tale prozei, ajung încă să 
mal stea la baza unor filme.

Deși astăzi nimeni nu mai poate

Tudor
Vorbitorul a arătat că succesele 

unei literaturi se pot măsura prin 
valorile universale create de ea. Crea
țiile literare valabile sînt cele care, 
orescîod în realitățile locului și tim
pului unde au apărut, s-au înălțat 
destul de sus pentru a putea fi vă
zute de departe. ,

Consider că unul din succesele cele 
mai de seamă ale literaturii romîne 
în anii puterii populare este difuza
rea ei peste hotarele țării, intrarea 
ei în circuitul mondial al literaturii.

Amintind că fa Biblioteca Acade
miei R.P. Romîne se elaborează în 
prezent bibliografia generală a lite
raturii romîne, care va cuprinde și 
datele referitoare la răspîndirea ei 
în străinătate, vorbitorul a citat unele 
din aceste date: I. L. Caragiale este 
actualmente tradus în 24 de limbi, 
cu 73 'de titluri, dintre care 55 au 
fost traduse după 23 August 1944. 
De la 1952 încoace, Ion Creangă a 
fost tradus în 10 limbi, cu quasi to
talitatea operei lui; Sadoveanu a 
a fost tradus în străinătate, de la 
1949 înainte, de 29 de ori; începînd 
din același an, romanele lui Zaharia 
Sta-ncu au fost traduse în 30 de limbi.

De curînd -am citit în limba ger
mană, apărute la Viena, frumoasele 
traduceri «ale lui Alfred Sperber din 
lirica lui Arghezi. Marele poet spa
niol Rafael Alberti a publicat la 
Buenos Aires versiunea lui după Mi
hail Eminesou, într-un volum de 
peste 300 de pagini. Colegul nostru 
Szemler Ferenc a făcut cunoscut un
gurilor lirica lui Ai. Macedonski. Zi
lele trecute mî-au căzut ochii într-o 
librărie pe traducerea maghiară a 
poeziilor lui Bacovia. Zoltăn Franvo 
a publicat de curînd una din operele 
cele mai de seamă ale vieții sale, 
traducerea integrală a liricii lui 
Eminescu în limba maghiară. ,

Francezii și germanii pot citi acum 
romaneie lui Jean Barf. G. Căiinescu. 
Camil Petrescu, Ion Marin Sadovea
nu. Versurile lui Mihai Beniuc au 
fost traduse în limba franceză, ger
mană, rusă și poate și în alte limbi. 
Au apărut în limbi străine lucrării» 
lui Titus Popovici. 

nega importanța scenariului, nimeni nu 
poate afirma că regizorul singur poa^e 
improviza la masa de montai, se con
testă încă primatul și gradul de impor
tanță pe care trebuie să-l aibă drama
turgia cinematografică în procesul de 
realizare a filmului- Pe de altă parte 
însă regizorii și redactorii noștri se 
plîng că scriitorii scriu pentru cinema
tografie fără concentrarea tuturor for 
țelor «lor creatoare, în grabă, fără să-și 
finiseze opera, lucru pe care nu și l-ar 
fi permis dacă ar fi fost vorba despre 
roman, poezie sau piesă de teatru. «

De multe ori insă, unii scriitori ne-au 
pus întrebări justificate în legătură cu 
posibilitățile de care dispun in cinema
tografie. In legătură cu acest lucru, 
cei mai mulți scriitori consideră că 
treaba autorului constă în a pune la 
dispoziția cinematografiei subiectul de 
care dispune descris într-un roman, 'n- 
tr-o nuvelă, poem sau piesă de teatru, 
din care regizorul respectiv nu are 
decît să-și extragă singur decupajul pe 
baza căruia să realizeze un film.

„Setea" este un exemplu de reușită 
a colaborării dintre scriitor și regizor. 
Oricine cunoaște procesul de realizare 
a acestui film știe bine că munca lui 
Titus Popovici a determinat întreaga 
construcție artistico-ideologică a aces
tui film. Apariției acestui scenariu sem
nat de Titus Popovici i-au precedat alte 
scenarii. Dar aici scriitorul s-a angajat 
în colaborare cu regizorul Mircea Dra
gan cu toată pasiunea și dragostea 
pentru materialul de viață de care dis
punea, cu o profundă cunoaștere a tutu
ror posibilităților acestuia. In cazul 
acesta n-a mai fost vorba pur și sim
plu de scrierea unui scenariu pe care 
scriitorul să-l abandoneze în mîna re
gizorului, ci de crearea unui film ar
tistic, de o întruchipare concretă a 
răspunderii scriitorului pentru întregul 
film. Cred că tocmai acesta și este lo
cul adeyărat al scriitorului în arta ci
nematografiei, loc pe care, atunci cînd 
scriitorul îl dorește cu adevărat, îl 
poate găsi oricînd în sînul unui colec
tiv de creație.

Din experiența de pînă acum a ci
nematografiei noastre ca și a cinema
tografiilor frățești, cea mai inteligentă 
și cea mai fructuoasă formă de activi
tate creatoare în cinematografie e re
prezentată de munca în cadrul grupe
lor de creație, unde scriitorii și regi
zorii își unesc forțele în mod egal, în 
scopul desăvârșirii măiestriei lor artis
tice, pentru ca în continuare, să se re
găsească pe platourile de filmare, la 
stabilirea distribuției viitorului film și 
îrt munca cu actorii, pentru ca împreu
nă cu întreaga echipă de filmare să se 
realizeze la cel mai înalt nivel artistic 
întruchiparea ideii autorului.

In încheiere, vorbitorul a propus în
ființarea unui sector sau unei comisii 
de dramaturgie cinematografică a 
Uniunii Scriitorilor.

Vianu
Publicații periodice de mare no

torietate au consacrat -numere întregi 
literaturii romîne. UNESCO va pu
blica încă în cursul acestui an o 
antologie a prozei romînești. în lista 
comemorărilor recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii a fost trecut 
și marele nostru I. E. Caragiale, cu 
prilejul împlinirii unei jumătăți de 
veac de la moartea luf.

Piese romînești s-au jucat pe toate 
scenele lumii, nu numai ale lui î. L. 
Caragiale, dar și ale mai tinerilor: 
Mihail Sebastian, Horia Lovînescu șl 
Al. Mirodan.

Căror împrejurări li se datorește 
acest fenomen: intrarea literaturii 
romîne în circuitul mondial ? Mai 
intîi faptului că țara noastră face 
parte din lagărul mondial socialist 
Mai Intîi țările acestui lagăr s-au 
deschis operelor romînești. Uniunea 
Sovietică stă în fruntea tutoror ță
rilor, Aici interesul științific și cltîo- 
zitatea cititorilor de literatură rorrv'ă 
este atît de mare incit nu va trece 
mult pînă cînd toate opere’» de sea
mă ale literaturii r.oastre vor avea 
versiunea lor în limba rusă și in 
celelalte limbi ale republicilor unio
nale.

Prețuirea literaturii romine este 
deosebit de călduroasă în Uniunea 
Sovietică. Cu prilejul unei călători 
făcute în toamna am rfat că volu
mul cuprinzînd traducerea poez.se 
lui G. Topîrceanc s-a «ytezat taltate 
cova într-o singură dim -ea’Ă asa 
cum se kitimpiă adesea’; ș .a o& 
cu bunele cărți de literaturi

In aceeași capitali la insiitxui ce 
literatura mondiali ne aspirant ns-a 
prezentat traducerile lui din Emlnescj, 
un altul teza Iui despre Sc&xea.-ra 
La Leningrad, am vorbit irtuî gr_p 
destui de .numeros de student in limba 
și literatura roentoi despre dezro.- 
tarea artistică a iâmbu noastre în 
secolul al XlX-tea și al XX-.ea. La 
Tbilisi, un docent univecsitar mi-a 
dăruit volumul său cu traduceri dm 
Caragiale Am cunoscut și aiți spe
cialiști de filologie romînă ia Mos
cova și Kiev. Relațiile literare romi- 
oo-sovietice sînt bilaterale. Ne inte

resează mult literatura popoarelor 
sovietice, dar și literatura noastră le 
interesează pe ele. împrejurarea a- 
ceasta asigură o parte însemnată a 
difuzării actuale a literaturii noastre 
dincolo de granițele țării.

A doua împrejurare care asigură 
fenomenul semnalat aici este crește
rea spre libertate și independență a 
tuturor popoarelor lumi:. în condițiile 
luptei împotriva imperialismului. Ope
re de mare însemnătate artistică sau 
științifică pot apărea și au apărut 
de fapt in toate punctele lumii pro
duse de geniul tuturor popoare.or. 
Este o idee care se impune chiar în 
țările care, in trecut, priveau cu oa
recare superioritate condescendentă 
către cultura popoarelor mai puțin 
numetoase. De aceea. L'teratura ro
mînă a devenit obiect de studiu in 
multe universități a e Europei occi
dentale.

Analizând cauzele difuzări: mon
diale a literaturii romine, cred că 
noi, scriitori:, trebfae să exprimkm 
gratitudinea noastră conducerii de

Eusebiu
Darea de seamă prezentată de Mi

hai Beniuc a fost foarte îngăduitoare 
cu activitatea secției de proză. Per
sonal, nu sint deloc mulțumit de ac
tivitatea secției pe care am condus-o. 
Că lucrurile au mers slab, se dato
rește și faptului că n-am fost ajutat, 
decit foarte puțin, mai ales de colegii 
din biroul secției.

La una din dezbaterile secției noas
tre, a lipsit pînă și autorul cărții ce 
se discuta. A trimis doi ambasadori, 
cu misiunea de a-i aduce acasă, pro
babil, concluziile discuției noastre 
asupra cărții lui...

îmi voi permite să mă refer la par
tea din raportul bogat și vast, care 
grăiește despre cunoașterea vieții, des
pre îmbogățirea necontenită cu va
lori artistice.

Vorbitorul a arătat că se va ocupa 
în luarea sa la cuvînt în special de 
problema limbii literare.

Marcăm o epocă nouă în istoria 
limbii romîne, o înnoire masivă, cum 
nu s-a mai cunoscut decît în cele 
mai mari și mai strălucite epoci 1

Observatorii acestui fenomen, de 
transformare și înnoire, ar putea ve
dea cum arhaismele devin niște por
trete vechi, amintind epoci stinse, va
luri de mult petrecute, de mult aco
perite sub tumultul talazurilor pre- 
menitoare ... Știm că nu se poate 
face poezie bună, și nu se poate scrie 
proză abundînd de adevărurile rea
lității, fără cercetarea și cunoașterea 
necontenită a limbii, a acestui mor
tar, a acestui organism viu, prietenul 
cel mai apropiat al gindirii omenești, 
transmițătorul frămîntărilor lăuntrice, 
a gîndurilor, ideilor creatoare și spe
ranțelor. Cei ce se întorc în sat, după 
ani de lipsă, rămîn de-a dreptul u- 
luiți, văzînd că pînă și bunicuțele au 
evoluat superb, că dicționarul oameni
lor, redus odinioară Ia uneltele simple 
de cîmp, s-a îmbogățit extraordinar 
indicînd tumultul faptelor construc
toare ale prezentului. Anumite arhais
me, care-1 țineau pe bădica Gheorghe 
în poarta legendei, s-au dus de mult 
pe-o apă fără întoarcere ; bădica 
Gheorghe ne demonstrează, zi cu zi, 
prin faptele lui eroice, în lupta cu 
el însuși și cu împotrivirile dinafară, 
— că poate sta foarte bine înfipt pe 
picioarele lui, și-n poarta erei nu
cleare... Cunoștințele lui bădica 
Gheorghe sînt nespus de bogate, dacă 
nu cumva chiar uluitoare; biciul 
sfîntului Ilie cel ce răspîndea cîndva 
tunetele, a fost pus sub grindă, ră- 
mînînd simplă imagine.

In tumultul acestui proces de trans
formare, a vieții generale și a limbii, 
scriitorii n-au voie să rămînă în ur
mă. Unii dintre noi, înzestrați poate 
suficient cu cunoașterea limbii ,,ca 
un fagure de miere" — caută nu știu 
ce „originalitate" cu orice preț, în 
forme bizare, în fraze cu construcție 
stranie — iar sărmanilor cititori le

Florian Paunescu
Secretarul Comitetului de Partid al Uzinelor „23 Auguit“

In numele colectivului de muncă al 
uzinelor J23 August", vorbitorul a adus 
un salut călduros Conferinței pe țară 
a scriitorilor. O carte buna, cu caracter 
profund educativ, a arătat tov. Florian 
Piroescs. este toane căutată atunci 
cînd szmcftoru! nostru se regăsește ca 
erou in scrierile literare.

in uztoz noastră sint peste ctoci 
mă de citiinri penmenți. care in anul 
trec-t au rite peste optzeci și opt de 
mă de opere. Sfat de reținut interest 
ji preocurarea. din ee fa ce razi mar . 
>te aurellor.jor noșzr. față de kxrăr le 
oeictr»ace

Această freocapare. zoeascâ sete de 
cuturi. nu ne poate & satsfxxtă de
cât cs scrieri de caStite. la iafcț'mea 
vunariî'fri scria sse pe exre "ixr- 

sardczjar de producție st sodesate.
Pe tente s^r.«tai «i - *_ faurul _i re- 

e'-rre vrefcr sS erseftesriti noi. prin 
fatăarfle crgamzate intre scriitori și 
ritian uzine: srastre ara crilfa uoeăe 
succese. La cete zece tatfajri care au 

joc aed mono; tarii aoșîr
»u print'! cu multă căldură in miiJocm 
lor'pe scriitorii ce ne-au vizitat ce- 
rind ca astfel de manifestări să aibă 
ioc rit mal des.

Aș vrea să atrag atenția dv. asupra 
unui aspect foarte frecvent in uzina 
noastră și în toate întreprinderile din 
patria noastră. Sînt muncitori.ingineri, 
«fenicieni și funcționari care, de Ia 

E oerare. an de an, lună de lună, zi de 
zi. își depășesc sarcinile lor profesio
nale; luptă pentru o calitate superioa
ră a produselor, sînt exemplu pe locu
rile lor de muncă. Dar ceea ce este 
mai important, deoarece această ati
tudine rață de muncă este din ce în 
ce mal .argâ, este că cei mai înaintați 

cultură a țări’, Partidului Muncitoresc 
Romîn și organelor guvernamen
tale care au susținut și au creat 
condiții favorabile operei de răspin- 
dire internațională a literaturii ro
mine. In aceste împrejurări a stat 
de veghe un gind închinat înălțării 
patriei și conștiința limpede a unei 
conduceri luminate, conștiința că o 
cultură națională atinge treapta ei 
cea mei înaltă atunci cînd slujește 
omenirii întregi.

In încheiere, vorbitorul a arătat că 
fenomenul difuzării mondiale a li- 
teratwii romîne impune Uniunii Scri
itorilor obligația de a intensifica le- 
gitmfie ai străinătatea. Scriitorilor le 
revine obligația de a crea opere cit 
mai caracteristice pentru poporul 
nostru in iaza actuală a dezvoltării 
lm. Uanersalitotea operei este garan
tată de particularitatea ei. Străină
tatea nu se ea interesa niciodată de 
opere palide. Hră rădăcini adinei, ne- 
saatatote da stiletul unui popor și 
de faptele UL Ne trebuie deci opere 
■And, dar și opere de mare perfec- 
țt-une artistică

Camilar
trebuie, spre a intui măcar, ce vor, 
juxte, adnotări și trimiteri, ca la lim
bile moarte....

Cum evoluează limba romînă ? 
Cum se poate observa această evo
luție? Iată două întrebări aproape 
inutile, căci aceste fenomene se pot 
vedea la doi pași de locuința noastră, 
pretutindeni...

Gîndul de a scrie piesa „învățăto
rul", pe care o voi preda curînd, și 
romanul „Satul uitat" pe care-1 voi 
preda îrj cursul lunii martie — a 
deschis în fața mea nedumeriri multe, 
dar și luminile unor perspective 1 
înainte de a mă așeza la scris, m-am 
întrebat cum arată lumea învățăto
rilor de țară ? Care-i sînt preocupă
rile ? Cum se exprimă copiii ? Cum 
se exprimă învățătorii ? Cum va trebui să 
mă exprim eu ? Pini la ce număr, și-n 
ce condiții s-au răspîndit neologis
mele, in procesul de înnoire gene
rală ? lată atltea nedumeriri, izvo
râte dintr-o conștiință profesională 
elementară... Încă o dată mi-am dat 
seama că scrisul nu e o jucărie. Spre 
a face lumină în necunoaștere mi-am 
aburcat ranița in spate, și am pornit 
către negrăit de generoasele izvoare 
ale realității. Am vizitat școli de pe 
toate meleagurile țării.

Spre a ilustra transformările pe
trecute în graiul țăranilor, vorbitorul 
arată circulația de care se bucură as
tăzi în satele noastre termeni spe
cifici muncii industriale, construcției 
socialiste

Filologii au astăzi, in procesul de 
înnoire generală, rolul de onoare, 
de a observa și consemna înnoirea 
masivă a limbii romîne și ar putea 
deschide bătrinele cronici să vadă 
cînd, în lungul istoriei noastre, s-au 
mai petrecut asemenea fenomene de 
transformare a limbii, cu atîta im
petuozitate. Cred că scriitorii au și 
ei datoria de a accepta prietenia cu 
vîntului nou, semnul altei epoci din 
istoria limbii romîne.

Am văzut cum cuvintele noi an pă
truns în limba romînă firesc, odată 
cu noile obiecte și bunuri, iar distribui
rea lor pe arii geografice e determi
nată de desimea noutăților. Acclo 
unde progresul e mai impetuos, difu
zorul, radioul și cinematograful sfat 
lucruri care au și căpătat o mcari 
rugină de arhaism...

In ce privește literatura, să-; aă~ 
partea cuvenită din noile bogății i'.e 
tezaurului limbii noastre. Să nu ne 
fie teamă de neologisme, de acest 
nou prieten al nostru! — căci vutc 
rul e doar al tehnicii și nu al car_ ui 
cu boi, de pe vremea străbutLk-r 
agatîrși...

înnoirea limbii este ca un imn de 
preamărire adus prezentului impe
tuos, constructorilor neîafrica ți care 
depășesc, cu dalta și cu mistria, ec:- 
cile colosale nimrodice...

dintre aceștia desfășoară o activitate 
obștească foarte largă, plină de pasi_- 
ne.

Uzinele J23 August" prezintă un im
portant punct de documentarei Coc - 
tetul de partid este foarte bucuros să 
dea un sprijin susținut scriitorilor ș; 
poeților in documentarea lor.

La noi in uzină au venit mulți scri
itori, au scris despre oamenii noștri, 
despre felul cura, muncesc, despre viața 
cr, a spus vorbitorul. El și-a exprirara: 

apoi regretul pentru faptul că tov. Horia 
Lcvinescu. venind în uzină dar doc- 
menfindu-se superficial, n-a reușit să 
ogtindeMcT veridic in piesa sa reali
tatea atît de bogată a uzinei.

M'-ncsorilcr din uzina noastră le pla
ce mult să cteascâ poezie. Le plac ima- 
giaȘe fnzncose Numai că unele poezii 
< ceeră riște iraagirj cu totul de neîn
țeles. De pTtdă, cu citeva săptămirii în 

resâ a aoarot. nti se pare in „Gazeta 
Literară", o poezie care se cheamă „A 
intrat o doamnă în sat". Poetul vrea să 
sprata că s-a electrificat încă un 
sat și iși alege ca simbol al răpfa- 
dirfi iumîniî „doamna". Să nu înțe
legeți că noi am cere poetului să-s. 
aleagă r.umaidecit ca simbol o agita
toare sau măcar o deputată 1 Muncito
rii cer poeziei să fie poezie adevărată

Să știți că muncitorii sint judecă
tori imparțiali. Qnd apreciază o carte, 
ei nu se uită nici la tirajul ia care a- 
pare, nici la prețul volumului.

In orele lor de odihnă, de multe ori 
tîrziu, noaptea, muncitorii stau la sfat 
cu dv., vă citesc gindurile, iubesc îm
preună cu dv. ceea ce este frumos și 
urăsc ceea ce este de unt. De aceea 
cînd scrieți, gîndiți-vă mai mult la cei 
despre care scrieți și la cei pentru care 
scrieți. Cunoașteți-i bine.

ilecii Ivan Ghilia
Documentele de partid apărute in ul

timul- timp — a arătat vorbitorul — re
prezintă un ajutor prețios pentru între
gul nostru front ideologic, dîndu-ne 
posibilitatea să înțelegem mai profund 
însăși esența contemporaneității, a 
noilor relații umane, a procesului in
tim și complex de transformare a cu
noștințelor.

Un scriitor, oricît de înzestrat ar fi, 
după o muncă de o viață la masa de 
lucru, izbutește să tnînuiască destinul 
a zece sau o sută de eroi. De curînd 
am avut prilejul de a ne afla în mijlo
cul cîtorva mii de eroi surprinzători, 
cărora un romancier de geniu ie-a 
schimbat destinul. Mă refer la Confe
rința pe țară a colectiviștilor. Numele 
romancierului nu mai e nevoie să-l 
spun. Acest romancier îndeamnă pe 
scriitori să ia ca model în creația lor 
chipul spiritual al acestor admirabili 
eroi.

Ce ne împiedică totuși, uneori, să 
fim la înălțimea acestui îndemn, de 
fapt sarcina principală a îndeletnicirii 
noastre ?

Scriitorii organic legați de lumea sa
tului prin formația și scrisul lor au 
sentimentul că stăpinesc de la sine 
complexitatea fenomenului revoluționar 
al transformării socialiste a agriculturii. 
Vorbitorul a amintit că scriitorul cla
sic al colectivizării, Alihai . Șolohov, 
este de părere că acela care vrea să 
scrie ceva de valoare în acest dome
niu trebuie să aibă, printre altele, cel 
puțin cunoștințele unui inginer agro
nom raional; avem scriitori care s-au 
pregătit temeinic și în acest domeniu. 
Ritmul schimbărilor petrecute la țară 
în actuala etapă de desăvîrșire a con
strucției socialiste, cînd în următorii 
doi, trei ani se va încheia procesul de 
colectivizare — este de natură să con
trazică părerea noastră că avem în 
singe problema țărănească, indiferent 
de etapele ei și că asta ne-ar fi de-ajuns.

Operativ, reportajul a consemnat li
terar o mare prarte din problemele noi 
ale satului din ultimii ani. Dar oricît 
de prompt și valoros ar fi reportajul, 
el nu poate acoperi vasta frescă socîal- 
istorică, multitudinea de aspecte, con
tradicțiile și frumusețea însăși a luptei. 
Trebuie făcut deci saltul calitativ către

Eugen
Conferința pe țară a scriitorilor se 

desfășoară sub semnul evident al uni
tății de vederi intre artiștii tuturor ge
nerațiilor strînși laolaltă sub steagul 
revoluției. Supără pe dușmani solida
ritatea cu poporul. încercarea de a 
scrie pentru cei mulți, efortul formida
bil de a introduce in climatul artei res
pirația puternică a eroului cel mai în
semnat ai timpului nostru: muncitorul, 
adică exact lucrurile cu care noi ne 
mindrim cel mai mult Putem spune 
că adeziunea tuturor scriitorilor la rea
lismul socialist este consecința firească 
a faptelor extraordinare săvîrșite de 
poporul nostru în acești ani Numai 
cine n-a trăit încleștarea și lupta cu 
ceea ce se numește atât de palid ve
chiul. nu ponte ra.țeiege că literatura 
ajeevuiui, a lenei boerae nu mai pot fi 
posirie. G.nd i*i public vast și proas
păt ia ca anlt WiBotarîie publice și li- 
brănite, căuând cărțile in care să se re- 
anoMcă, ar fi stupid să-i oferi zarza
vat ambalat fatre două coperțî. Unele 
recente eorstăiuiri ca cititorii din uzi
ne au adus in paginile revistelor noas
tre ecouri seramiicative. Noul consu
mator de literatură este pretențios și 
o spene răspicat: Cine are uredd de 
■■te, s-a jdă!

Reeri-du-s* ia lipsurile criticii lite
rare. vorbitorul a spus:

Preteate cri ani apropiat și al scrii- 
torra-j și t caaulu; care citește s-a do- 
va* ia aKteă ani o ființă slabă și i 
•e recocraa-is cu insistență tonicui 
princteteWlB. Ca • figură de stil.

_ rat meserra
AacriBad pe ■■ vorbitori ne-am în
trebat de re re meru ează cu prudență, 
in Ioc să x-erTî-rie principial. în fața 
briaror. nete ■jpstri care mai dăinu- 
iesc z> nrraici noastră. Dacă am lua 
numai cariteJ to» Sirian Iosifescu. 
prețecratee cora.săe: de critică, am 
avea măsrra săbc rarior acestui com- 
parfanert . terar S-a încercat să se 
piateaacb ia vwt. a* « facă o evadare 
dulce «fin celor mai
arzătoare, ca • candoare care ne ingri- 
prează. X- e oare o formă de apolo
gie și are* '-acere proi-era-â in fața 
nor erere rem cs razne ilustre, 

dar care corțr mari balasturi ? Nu e 
o ierraă de tarn ere ^rteanească" acel 
ud <fe t tura: -nora și in
tri derea i -ra-jt om fa. fața altora? 
N. S-i ș
priacyâală * sar crifiti față de unii 
acrttori? Ca* priacipaB căreia erî- 
fia noastei Stemă ar trefaai să i se 
dedice na ■ re pare a & aceea de - 
stabili caszraeme. < ete cu vremea 
poate racrestabfe. d de a prootova 
arete cărți păcrocre și vz ersase de
dicate caste -xnritoare. dedicate con 
tânuei ridicări scTeteșC a rccor. ta 
nostru

i'tre tracxraâ jost/- Gngres și ac- 
tia a Creaer ■■ pe tz*i. ronana». și. 
mal recer.-. n-w a și serata au craos 
CU o «s arre corsiteras i Locru. 
este firesc. Rea tari e eacepefonaje sc- 
tictă pan* * trese zrea ardoare de a 
spune, generatoare de artă. Repcrtz- 
joL ger. xr'sl-. ta trexrat și saceft pe 
nedrept re: iei de «ajșăreasă a Ete- 
relcr, * cunoscut mari bir fa-te

Alexandru
Succesele ohtateicr ani sînt ale noas

tre și avem tot dreptei să ne mîndrira. 
cu ele Dar ele se datorese, ta același 
timp, poporJui muncitx, care sub 
conducerea partidului își construiește 
o viață fericită. Iar dacă pentru suc
cese trebuie să mulțumim partidului, 
creator al revoluției culturale, mă în
treb ce ne facem cu erorile, cu non
valorile, cu păcatele care încă mai 

romanul actualei etape, mai concret 
spus: romanul gospodăriilor miliona
re 1

In urma colectivizării, lupta dintre 
vechi și nou pe tărîmul conștiinței ca
pătă aspecte inedite, se formează un 
om nou și la sate, iar vechea mentali
tate țărănească se schimbă pe toate 
planurile. Optica generală se schimbă, 
evoluează concepția despre frumos, 
munca eliberată de exploatare declan
șează energiile și potențele suiletești 
ale omului, infrumusețîndu-le.

Printre exemplele citate in această 
privință, vorbitorul s a referit la fap
tul că întărirea economică a unor gos
podării colective impune ia un moment 
dat mecanizarea muncilor agricole și, 
ca o consecință, renunțarea la cai. Dar 
atunci cînd un scriitor a atacat în
tr-un scenariu o asemenea problemă 
— și a tratat-o bine, după părerea vor
bitorului — s-au găsit niște tovarăși 
în centrul Bucureștiului, la cinemato
grafie, care au susținut că această pro
blemă ar fi născocită, caii fiind folosi
tori. Dar în ultimă instanță viața este 
aceea care hotărăște destinul și valoa
rea operelor literare: s-a văzut că la 
gospodăria din Țibucani s-a petrecut 
un fapt asemănător, și cei care fuse
seră in dezacord cu scenariul, au tre
buit să se încline în fața logicii vieții.

Partidul a încurajat necontenit criti
ca deschisă, principială, îndemnîndu-1 
pe scriitor să abordeze în spirit parti
nic, curajos, problematica actualității. 
Personal am simțit acest sprijin cînd, 
după apariția romanului „Cuscrii", a 
fost respinsă încercarea dogmatică a 
unui critic de a pune la îndoială par
tinitatea cărții. Intr-un fel sau altul, 
în afară de îndrumarea generală ideo
logică, fiecare din noi a simțit ajutorul 
partidului. Promovînd o literatură rea- 
list-socialistă în care personalitățile se 
desăvîrșesc de la carte la carte, de la 
poem la poem, de la piesă la piesă, 
partidul asigură cîmp deschis activi
tății literare.

Responsabilitatea pe care ne-o impun 
îndrumarea, sprijinul, dragostea par
tidului față de fiecare dintre noi face 
ca aripile noastre să se desfacă larg, 
pentru ca toți să ne ridicăm la înălți
mea la care el ne cere să fim.

Barbu
Din nefericire la edituri și chiar în 

concepția unor critici literari stăruie 
prejudecata că numai epica de întin
dere merită o atenție deosebită. Cre- 
deți-mă, intre o pagină genială și un 
lung roman obositor, aș reciti la nesfîr- 
șit primul lucru 1

S-a observat de la o vreme o ten
dință de lățire a acțiunii, o dilatare a 
frazei care aduce o limbuție pe hîrtie. 
Umflarea dialogului prin repetiția bîl- 
biită a cuvintelor, scotocirea exagerată 
în memoria eroilor și alteori punerea 
cap la cap a basmelor romînilor nu fac 
decît să plictisească pe cititor, să scum
pească volumele și să risipească hîrtia.

De acord — a spus vorbitorul — și 
Șolohov a scris 4 volume, dar ele 
aveau titlul „Pe Donul liniștit"I Nu 
cerem limitarea epicii, stringerea pro
zei în corsete fixe.

S-a ivit primejdia fotografierii așa- 
zis obiective a realității. Personajului 
din cutare schiță sau roman ii place 
mazărea fină, fumează „Mărășești" și 
citește „Sportul popular". Ei, și? Un 
țăran iși aduce aminte de poveștile cu 
•■jicii spuse de o bunică limbută și ac
țiunea unui roman stagnează de la pa
gina 26 pînă la -157. Vorbitorul a cri
ticat tendința unor autori de a umple 
pagini cu detalii nesemnificative, sub 
pretextul analizei psihologice.

După cum știm, nu dimensiunile și 
rețetele aduc triumful. Este vorba 
numai de cit combustibil se consumă, 
cită conștiință artistică se află în cer
neala întrebuințată. Hîrtia cere su
doare și ar fi nedrept să nu cinstim și 
ocupația forjării cuvintelor, obligato
rie în anii noștri măreți. Partidul cere 
oamenilor muncii din toate domeniile 
de activitate, pe bună dreptate, pro
duse de calitate. De ce scriitorii ar fi 
scutiți de acestă obligație de onoare?

Referindu-se la necesitatea cunoaște
rii vieții de către critici, vorbitorul a 
propus inițierea unor deplasări ale cri
ticilor spre a se documenta pe teren.

In fața unor probleme dificile spa
țiul din subsolul gazetelor este uneori 
lăsat unor recenzenți specialiști în a 
nu spune nimic. Fuga de răspundere, 
o spunem răspicat, este mai rea decît 
orice altceva.

In continuare vorbitorul a arătat că 
critica literară trebuie să sprijine cu 
principialitate și competență creația 
celor care scriu despre comuniști, ana- 
lizind-o atent Avem nevoie de mai 
multe cărți vaioțoast desgre Jțiasiy 
muncitoare.* Elemental ddmfcent t s>' 
cietății noastre rămîne muncitorul.

Niciodată omul de litere n-a avut 
atita liniște și n-a fost mai bine răs
plătit pentru munca sa decit :n zilele 
noastre. Partidul ne-a pus ia dispariție 
mijloace materiale demne de inviciât. 
Trebuie să ne arătăm demni de încre
derea acordată. Datorăm poporului nos
tru foarte mult și cocoloșirea. apa de 
trandafiri, limonada, prietenia rău în
țeleasa, sînt pericole imense. Să nu 
ocolim adevărul, să ne spunem deschis 
părerea despre ceea ce oe place și ceea 
ce rra ne place. Vorbele sint pîeritoare. 
dar dacă au flacără in ele. devin cu
vinte in stare să itnne ca o forță ne- 
mtaurată.

Andrițoiu
rod periferia literaturii noastre. Pen
tru aceasta trebuie si „mulțumim" in- 
:.-ențeter educației burgheze. Ele 
trebuie extirpate din armoniosul nos
tru front literar.

De la întîiul Congres al Scriitorilor 
încoace, poezia noastră s-a dezvoltat 
pe linia maturizării realismului so
cialist. E vorba de un salt de cali
tate lesne de constatat, un salt care 

se referă la tematica cu mult mai 
profundă și mai variată, la ținuta 
artistică cu mult mai apropiată de an
tologii. Cărțile maestrului Arghezi, din
tre care ultima, „Frunze", constituie 
un înalt exemplu de tinerețe fără 
bătrînețe și viață fără de moarte, 
sînt dintre dovezile hotărîtoare în 
acest sens. Pe aceeași linie a coloc
viului cu timpul și a refuzului bă- 
trîneții se situează volumul ^Ma
teria și visele" de Mihai Beniuc. Un 
succes al acestui răstimp sînt și căr
țile iui Miron Radu Paraschivescu. 
In continuare, vorbitorul a citat și 
alte succese obținute de poezia noas
tră, printre care versurile Măriei Ba- 
nuș, ale lui Eugen Jebeleanu, Marcel 
Breslașu, Dan Deșliu, și a relevat 
maturizarea unor tineri poeți, ca Ion 
Brad, Aurel Rău, Ion Horea, Tiberiu 
Utan.

Odată cu citarea acestor nume tre
buie amintit reîncetățenirea unui fru
mos obicei și anume acela al ajuto
rului pe care și-l dau poeții între ei. 
Poeți ca Maria Banuș, Demos- 
tene Botez, Ion Bănuță, Al. Philip- 
pide prefațează și prezintă căldu
ros plachetele tinerilor poeți din co
lecția „Luceafărul". îmi aduc aminte 
de scrisoarea deschisă adresată de 
tov. Beniuc lui Dan Deșliu cu ocazia 
apariției poemului „Lazăr de la Rus
ca", de articolul lui Maiakovski des
pre un poem al lui Utkin și de alte 
exemple de acest fel care ar trebui 
să devină un obicei în viața noastră 
scriitoricească și să se substituie po
lemicilor nesănătoase, causticității ne
avenite care mai persistă încă la pe
riferia literaturii.

O interesantă evoluție au avut-o 
printre alții Ion Brad, Aurel Gur- 
ghianu, Ștefan Iureș, iar din gene
rația mai tînără (mă refer la debutul 
lor) Gh. Tomozei, Ion Gheorghe, Vio
leta Zamfirescu, Nicolae Stoian, Theo
dor Balș, etc.

Au intrat în literatură pe poarta 
cea bună, o seamă de tineri despre 
al căror talent s-a scris mult — și 
e bine că s-a scris. Și aici revin la 
atitudinea tovărășească pe care tre
buie s-o aibă scriitorii mai experi
mentați și criticii literari față de a- 
pariția unui talent. Noile talente nu 
trebuiesc numai depistate, ci și aju
tate să se dezvolte, îngrijite, încu
rajate (firește nu dădăcite). Este 
meritul tov. M. Radu Paraschivescu 
descoperirea și încurajarea lui llie 
Constantin. Tov. Paul Georgescu 
poate pe drept cuvînt să se mîn- 
drească de destinul literar al lui Ni- 
chita Stănescu și Cezar Baltag; de 
N. Velea s-a ocupat S. Damian; 
D. R. Popescu este, să zicem, lan
sat de „Steaua" ; Vasile Rebreanu de 
„Tribuna" j Zilieru și Auneanu de „lașul 
literar."

Articolul din „Scînteia" îndreptat 
împotriva spiritului apologie a adus 
o contribuție de seamă literaturii de 
astăzi. Dacă trebuie să renunțăm la 
individualismul și preocupările bur
gheze, este tot atît de adevărat că 
trebuie să renunțăm și la susceptibi
litatea mic-burghezâ, la atitudinea 
de mimoză senzitivă.

Avem o tînără gardă a poeziei, ale 
cărei succese țin de atacarea cu curaj 
și artă a temelor de căpetenie ale rea
lității noastre socialiste. Atunci cînd 
aceste poezii țin de metoda luminoasă 
și călăuzitoare a realismului socia> 
list, rezultatele sînt dintre cele mai 
bune. Aceasta este adevărata moder
nitate a poeziei.

S-a adăugat însă cuvîntului modern 
un ism, făcîndu 1 mișcare literară 
specială.

Firește că azi nu se pot scrie ver
suri ca poeții Văcărești. Noi nu tre
bui- să fim înglobați tradiției, ci tra- 
diția trebuie înglobată modernității 
noastre. Spun acestea gîndindu-mă la 
articolul iui Victor Felea, intitulat so
nor: „Confruntare cu exigențele epo
cii". Felea ierarhizează poeții ca în 
armata de la fruntaș ța general, luîn- 
’a-;i muH prea devreme sarcina pos- 
teritâțiL Poeții sînt trecuți, ca ele- 
■Uite dumice în tabloul lui Mende
leev, fiecare în pătrățelul lui. Din 
nou se aruncă oprobriul de „tradi- 
țîoaaiiștfa unor poeți pentru simplul 
motiv că ei nu scriu în duhul „Ste- 
s.", astfel îneît diversitatea stilurilor 

ta realismul socialist este înlocuită 
cu patul hii Procust. Ceea ce m-a 
mirat imediat după iipsa de modestie 
a criticului este felul fals, neștiințific 
în care este tratat „tradiționalismul", 
r.umai și numai prin stil, deci prin 
formă. Dar poeții citați de Victor Fe
lea ca moderni dau dovadă de un 
«Tradiționalism» cras prin recordul cu 
care se îndepărtează de prezent pînă 
In cele mai tulburi orizonturi ale tre
cutului. Pînă la transhumanță, pînă 
la sciți, pînă la sarmați.

A. E. Bakonsky, care este — cum 
s-a spus — înzestrat, intonează: „Și 
totuși de departe chemări ridică s-.iții / 
Asemenea trăirii aprinse-n piept su
prem — /La ceasul adormirii și-al 
tristei dispariții / O, munți înalți, tă
cerea spre voi am s-o rechem". Iar 
Aurel Rău, ajuns la Dunăre, zice: 
„Pe aici a strălucit mai demult Du
nărea. / Sarmați în blănuri de urși/ 
pe plute din cîteva lemne de sal-

poez.se


A SCRIITORILO
Cie / urmăreau mistreții; / și strigau 
In limba lor necunoscută / cîntările 
pe care le vor fi avut...".

Nemulțumit de felul în care se pre
zintă sarmații în această strofă, el 
dedică regilor sciți o poezie aparte: 
„Fără de seamăn e somnul vostru/ 
regi tenebroși ai Sciției / Ca-ntr-un 
vis de poet/vă leagănă foșnetul mă
rii".

Și Victor Felea vine la bătrînul 
Istru și se întîlnește cu sciții: „Eu 
îl. salut în numele miilor de strămoși / 
Care i-au colindat apele și apoi au 
pierit — / Veșnicia se leagănă pe un
dele lui/Ducînd cu ea și chipul meu 
și strigătul vechiului scit".

Pînă și Ion Horea, un poet de alt
fel puternic ancorat în realitate, pa
sionat cîntăreț al prezentului, se lasă 
și el ispitit: „Ne-mprejmuiau parcă 
revărsările vaste/care ne-au modelat 
cîndva și ne-au scos/din oceanul 
sarmatic"... etc.

Urmărind mai cu „pasiune" acest 
record de îndepărtare într-un timp 
obscur, propun să se meargă mai de
parte, pînă la obîrșie, și să se cînte 
maimuța lui Darwin.>

Și Ovidiu a cîntat sarmații, dar le 
era contemporan. Și Blok a cîntat 
sciții dar ca un punct de plecare pen
tru a ajunge la idei contemporane. 
Nimeni nu intenționează să tăgă
duiască talentul acestor tovarăși, in
clusiv al lui Baconski. Dar depinde 
ce face poetul cu acest talent. E du
reros pentru noi, colegi de breaslă, 
că un talent se risipește în neant, în 
spleenuri, în tristeți minore, în loc să

George Macomcu
In estetica veacului nostru a apă

rui, formulat de Lenin, un concept 
nou, revoluționar : principiul spiritului 
de partid în literatură. Cele petrecute 
în anii aceștia in țara noastră au ve
rificat in practică teoria pe care Lenin 
a elaborat-o cu mai bine de jumătate 
de veac in urmă.

Istoria anilor de la Eliberare în
coace este cea mai frumoasă din în
treg trecutul nostru, dar nimeni nu 
poate să nu fie de acord că este o 
Jrumusețe aspră, bărbătească, făurită 
din eforturi dramatice, într-o luptă 
necruțătoare. Dacă azi ne aflăm la 
cm liman, de unde pornesc alte dru
muri, spre alte frumuseți, aceasta — 
s-o spunem „în gura mare" ca Ma- 
iakovski — o datorăm partidului, con
ducerii lui, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

In ultimii ani am avut ocazia să 
discut cu numeroși scriitori și oameni 
de artă și cultură din multe țâri. 
Avînd in lată termeni de comparație, 
cunoscînd situații din alte părți, mi-am 
putut de seama mai bine despre ceea 
ce înseamnă pe de p parte spiritul a- 
narhic mic-burghez in viața literară, 
iar pe de altă parte ce reprezintă spi
ritul de partid în literatură, ce re
prezintă conducerea de către partid 
a muncii literare.

Au' fost greutăți, au fost lipsuri. 
Nu totul a mers ușor, dar între mi
cile „necazuri" cotidiene, uneori reale, 
alteori apărute din slăbiciunile noas
tre personale și între viața curată și 
demnă, pe care grija și dragostea 
partidului, a conducerii lui, ne-au asi- 
gurat-o, există o deosebire esențială 
pe care nimeni nu poate să o ignore.

In Darea de seamă a delegației 
Partidului Muncitoresc Romul ia cel 
de-al XXlI-lea Congres al P.C.U.S., 
prezentată la Plenara Comitetului Cen
tral din 30 noiembrie — 5 decembrie, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
arătat că metodele generate de cultul 
personalității nu au avut la noi am
ploarea din alte țări, și în același timp 
a subliniat însemnătatea luptei prin
cipiale duse de partid, de activul său 
de bază, pentru demascarea și înlătu
rarea fracționiștilor antipartinici Pan
ker—Luca, ajutați de Teohari Geor
gescu și apoi urmați de 1. Chișinevsehi 
și M. Constantinescu, care au încer
cat în mod stăruitor să introducă in 
viața de partid metodele și practicile 
străine leninismului, generate de cultul 
personalității lui Stalin.

Reterindu-se la daunele aduse de 
Iosif Chișinevsehi și Miron Constanti- 
nescu in domeniul culturii, vorbitorul 
a spus :

losif Chișinevsehi, ducînd o politică 
antipartinică, lipsit de principialitate, 
incompetent, a cultivat în rîndurile 
scriitorilor relații care nu pot exista 
între oameni de tip nou, relații care 
nu au nimic comun, dar absolut ni
mic, cu viața de partid, cu morala 
comunistă, cu viața cea nouă care pul
sează puternic de la un capăt la altul 
al țării. Prin sforării și intrigi, prin 
măsuri arbitrare, stabilea regimuri 
preferențiale pentru unii, în vreme ce 
izbea necruțător în reprezentanți de 
valoare ai literaturii noastre, în crea
tori legați prin tot ce au ei mai sfînt 
și mai bun de poporul nostru.

L-am ascultat ieri aici pe marele 
Arghezi. Cu verva-i scăpărătoare, dar 
și cu modestia pe care numai valoa
rea o poate asigura, a dat sfaturi 
vîrstnicilor și tinerilor, sfaturi izvo- 
rîte din marea și permanenta dragoste 
pe care acest creator de nespuse fru
museți o are pentru pămîntul acesta 
al nostru, pentru popor, pentru izbîn- 
zile poporului muncitor, izvorîte din 
respectul pentru muncă în general și 
pentru munca literară în special.

Aurel Baranga
Referindu-se la succesele repurtate 

de dramaturgia noastră în perioada 
dintre primul Congres al scriitorilor 
ți actuala Conferință, vorbitorul a 
spus: în acești ani, frontul nostru 
scriitoricesc s-a îmbogățit cu un plu
ton nou de dramaturgi, al căror aport 
substanțial s-a simțit pe scenele tea
trelor, prin lucrări îmbrățișînd o te
matică variată, exprimată prin moda- 
. artistice inedite. Alexandru Mi- 
rodan cu „Ziariștii" și „Celebrul 
702': T’tus Popovici cu „Passaca- 
giîa*; Dore! Dorian cu „Dacă vei fi 
întrebat*, „Secunda 58" sau recenta 
sa piesă „De n-ar fi iubirile"; Paul 
Evcrac cj „Poarta" și „Ferestre des- 
chrse"; V. Em. Galan cu „Prietena 
mea Pix", Sidonia Drăgușanu cu 
„Fiicele', iată o parte din titlurile 
care au sporit peisajul nostru teatral, 
îmbogăținau-1, făcîndu-1 mai amplu 
și trui divers, prin aportul noilor 
creator, care au adus în dramaturgie 
o notă pefsooaiă marcată de ei pînă 
atunci in alte renuri ale creației. A- 

vibreze bărbătește de patosul revolu
ționar al epocii.

Baia în apele unui trecut indecis a 
dat naștere și la o întîmplare oare
cum comică. Făcînd un schimb de 
experiență, redactori de la „Steaua" 
au vizitat pe confrații lor de la „la
șul literar", publicînd apoi în paginile 
revistei ieșene un mic ciclu de ver
suri despre Iași. Din acest ciclu res- 
trîns, o poezie iscălită de A. E. Ba- 
conski este închinată Turnului Golia, 
iar o alta iscălită de Aurel Gurghia- 
nu, este despre „Cimitirul Eternita
tea".

Departe de mine gîndul de a pune 
sub semnul întrebării temele luate 
din trecutul de luptă al popoarelor. 
Cînd Coșbuc îl invoca pe Decebal, el 
o făcea în numele unui patriotism 
contemporan. Eminescu îl invoca pe 
Mircea pentru ca apoi să lovească in 
patriotarzii și filistinii epocii. Figura 
lui Caligula este foarte îndepărtata 
în timp, dar sub pana maestrului Ar- 
ghezi, figura lui devenea un simbol. 
La fel, „1907“ și „Cîntare Omului", 
la fel „Chivără roșie" de Mihai Be- 
niuc, ciclul dedicat lui Ilie Pintilie 
de Veronica Porumbacu etc.

Există, din păcate, în poezia unor 
tineri versuri destul de lipsite de pa
tos, de tinerețe, versuri reci, hiera
tice, de un obiectivism supărător. Mă 
gîndesc că în metoda realismului so
cialist este fructificat și romantismul 
revoluționar; or, tocmai de la tineri 
în primul rînd se așteaptă aceasta.

M-am gindit atunci că o vreme, — 
aproape zece ani — Tudor Arghez. 
datorită politicii și practicilor p.'jo: 
vale de I. Chișinevsehi, a lost ț .. r. 
departe de viața literară. N-am r. 
să-i ascultăm îndemnurile înaripate pe 
care numai un mare poet le poa e 
rosti. Este adevărat că demonul crea
ției nu i-a dat pace și pana iui nu 
a zăcut uscată și tristă pe rasă A 
muncit, a scris, a creat Dar boatsek- 
de aur și mărgăritare înșirate pa 
vieții și care aveau să îmbogățească 
mintea poporului și să-i bucure stile
tul au stat un deceniu in sipete - 
aceasta nu din vrerea lui Tuăur Ar- 
ghezi.

Numai cind conducerea let.irustă a 
partidului nostru a lichidat practici* 
dăunătoare, antipartinice ale tracț» 
niștilor, numai atunci Tudor Arghez: 
s-a putut urca ia tribuna primu.u: 
Congres al Uniunii Scriitor..or și și-a 
rostit acele indăcărate cuvinte, pe care 
istoria literaturii noastre le-a și .user.* 
in paginile ei, versat arghezian a ajuns 
la marile mase, iar pamfletul lui i-a 
izbit necruțător pe dușmanii socialis
mului, ai poporului nostru.

După ce a arătat metodele antiparti
nice, dăunătoare literaturii, folosite de 
I. Chișinevsehi și M. Constantinescu 
in problemele literaturii și artei, vor
bitorul a arătat că asemenea practici 
au fost înlăturate pentru totdeauna, 
datorită intervenției energice a condu
cerii partidului nostru, îndrumărilor 
personale ale tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Strîns uniți, membri și nemembri de 
partid, în jurul Comitetului Centrat 
avem datoria să muncim pentru ca 
politica partidului să se infăptuiască 
in toată frumusețea ei. Este o dato
rie față de cei ce ne-au apărat dem
nitatea, față de cei ce au asigurat 
creației noastre condițiile ca să urce 
culmile cele mai înalte.

Vorbitorul s-a referit apoi la unele 
probleme ale istoriei literare. In anii 
de după Eliberare s-a muncit mult, 
s-au răscolit arhive, documente, manu
scrise ; s-au descoperit altele noi; 
s-au purtat discuții despre principiile 
care să prezideze la reconsiderarea 
întregii noastre literaturi; s-au elabo
rat teze; s-au întocmit machete; s-au 
redactat cursuri noi la catedrele uni
versitare de istoria literaturii romîne; 
s-au publicat monogralii și studii care 
dovedesc că există serioase posibilități 
pentru a avea o istorie literară știin
țifică. Unele dintre aceste monografii 
și studii pot constitui capitole ale a- 
cestei istorii, sau o temeinică bază 
pentru redactarea lor.

Vorbitorul a subliniat că lipsa unei 
istorii științifice a literaturii romine 
se face tot mai mult simțită. E îm
bucurător că se află într-o fază avan
sată primul volum al Tratatului de 
istorie a literaturii romine, lucrat de 
un. colectiv alcătuit de către Institutui 
de istorie a literaturii al Academiei 
Republicii Populare Romine. Sîntem 
insă interesați — a spus el referindu-se 
la mersul acestei lucrări — să ne apro
piem cit mai repede de prezent, să 
avem o istorie științifică a literaturii 
din a doua parte a veacului trecut; 
să avem apreciată, în cadrul fenome
nului istoric, opera marilor noștri cla
sici ; să avem studiate curentele lite
rare de la sfîrșitul secolului al nouă
sprezecelea și începutul celui de-al 
douăzecelea; să avem prezentată in 
adevărata ei lumină literatura dintre 
cele două războaie, după cum să avem 
așezată la locul potrivit, ca o încunu
nare â dezvoltării literaturii noastre, 
dar mai cu seamă ca o consecință 
a revoluției din țara noastră, litera
tura de după 23 August, 

ceastă infuzie de energii proaspete 
a fost cu atît mai valoroasă cu cit 
fiecare dintre noii dramaturgi au adus 
un accent care este numai al lor. 
Fiecare din lucrările noi apărute »u 
stimit discuții, dar mai important 
decît orice e că fiecare din aceste noi 
piese a stîrnit interesul publicului și 
al criticii. Poți avea obiecții critice 
Ia „Celebrul 702", dar nu-i poți nega 
verva debordantă, umorul suculent, dar 
mai ales — și aceasta e caracteristica 
majoră a lucrării — patcfiul demas
cator. Poți face rezerve cu privire la 
„Prietena mea Pix", dar nu poți să 
treci cu ușurință peste faptul că piesa 
a îmbogățit galeria eroilor noștri cu 
unul pe care dramaturgia noastră nu-1 
avea încă : eroul pozitiv liric. Piesele 
lui Paul Everac au fost primite de 
critică cu sufragii împărțite, dar mai 
important decît o judecată de valoare 
definitivă cu privire la creația acestui 
scriitor, de la care mai așleptăm atî- 
tea lucrări și mai realizate, este mo

bilitatea iui creatoare, o ureche atentă 
la problematica cocr.emporana. sen
sibilitatea Iui la formele no: și îndrăz
nețe.

Toate aceste succese certe, subliniate 
de adeziunea publicului nostru care 
acordă un interes kx mai susținut 
lucrărilor de teatru originate ne în
dreptățesc să nu ne declarăm mulțu
miți cu ’.reapiu atinsă să năzuim 
la una superioară. ia treapta aceia 
lucrări de teatru care să reflecte cu 
și mai mare fidelitate epoca.

La acest capitol a cerir.jeior încă 
neacoperite. vreau să irxtp cu propria 
mea creanță Încă its debit Vreau să 
vorbesc despre .Sx-râna". As fi ne
sincer cu dim—narfi a ți Qj jgîne 
însumi dacă aș alixa că toc ce s-a 
spus sau s-a scris eu pri'.ej-- aceste 
lucrări, con- der a f. a i'.tregîme 
just Dar atoct and se exercită o 
critică tovărășească. esert x._ e fi
să resping ce ți se pare eronat ci să 
te pătrarra de ceea ce esse adevărat 
Fără acest proces de selecție p-opriJ 
tău mers înainte este aroer.—ac ‘ As
tir, la pes» tm < u de a scrierea co
rned ie. im es*e c_ar că Rapartn. are 
perfectă dreptare — ; a avut drep
tate și critică care au ridxat Ia m 
problema — că demascarea eiemen- 
teior nega’râe nâ se tace de-a rangul 
piesei cu ega- ccrsecrer.ța, fel dauna 
ascuțime: sa:re Ceai din caracterele 
de bază are satire; rea.-s*.-soc;as:e 
este condarmarea recit-ui în nimeie 
noua. Niznai in acest te ne vom face 
datoria aaasSt oe serihorxeiâțerr, 
de ser .tori a epoci social ste. numii 
Io măsura n care rom aprinde toate 
refectoare-je care să scoată in evi- 
doaid acad șă ron proiecta toate hi- 
uxc.e raccțjrafjce asupra vechiului 
ce se cuvine a fi extirpat

Crtxa de part: rti-a dat ajutorul 
ca să A.țteeg xj rar: re dă futu
re'; ■ ‘ ' .i -i ; . * »
tefgate de atâta praMame ridicate de 
creați .iweră.

e'es* Hora Lorires. „ „Mai pre- 
sus de orice', rortttmi a menționat 

txgerța de care a da: personal 
dondi in epoca in ore lucra la Tea- 
tr_ Națkra.

drtfind andui — ou odată defec- 
tuos — care se lucrează cu autorii

- - - suu | - perioade
in rare acrărLe de teatru zăceau cu 
liote prin sertare Ori ca autorilor 
să : se dea vrex: răspțFS, urmau 
eptx. de asalt, fa care o serie de lu
crări, tocă r.efir.isate. crude. în stadiu 
de rudiment, erau m pripă puse io 
scenă. Asemenea Bpsmi s-au mar.i- 
iestat ș: cu prileju. Decade drama
turgei. dirt ami* 196!. în climatul 
de goar.ă și de asalt s-a înscris și 
piesa „Mai presus de orice". Dsr cu 
aceiași prilej au mai fost prezentate 
pe scenae noastre lucrări care mai 
aveau nevoie de muncă și de finisare, 
ca „Milionarii" sau „Rustica". Ni
mănui, și în primul rind nouă, dra
maturgilor, nu ne este prielnic un a- 
semenea stil de muncă. E necesar 
ca piesele să fie discutate cu temei
nicie și competență, fără grabă și fără 
tergiversări, să se facă observații utile, 
menite să îmbunătățească lucrarea^ 
pentru ca, odată adusă pe scenă, ea 
să reprezinte o bucurie și o sărbătoare 
și pentru dramaturg și pentru mișca
rea noastră teatrală în genere.

O muncă insuficientă, în salturi, a 
dus și secția de dramă a Uniunii 
Scriitorilor. Darea de seamă a subli
niat unele din succesele activității 
acestei secții. Ele sînt reale. S-au 
organizat dezbateri și în ultimele luni, 
în întîmpinarea Conferinței, munca a 
fost mult mai activă. Ceea ce nu s-a 
realizat însă în această secție, și pen
tru care merităm a fi criticați toți cei 
care activăm aci, este acel laborator 
de creație, viu, permanent, în care 
dramaturgii să-și citească lucrările, 
să-și confrunte părerile, să-și îmbogă
țească experiența.

Atunci cînd scriitorul a venit cu 
piesa lui și a pus-o în discuția sec
ției, ca in cazul piesei lui Al. I. Ște- 
fănescu, au cîștigat și autorul și toți 
participanții la dezbateri, în măsura 
în care s-a făcut un schimb de opinii 
viu, sincer și convingător. Va trebui 
ca pe viitor să muncim astfel la secția 
de drsmă, ineît sediul ei să devină al 
doilea birou de lucru al dramaturgului. 
In acest chip, autoritatea secției va 
spori, și ea va prelua o serie de sar
cini obștești, care îi revin de drept.

Din punctul de vedere al ajutorului 
pe care dramaturgii l-au primit din 
partea criticii literare, vreau să relev 
cîteva fapte — și anume că scri
sul de teatru este poezie dramatică. 
Totuși, deși așa stau lucrurile, criticii 
noștri literari, cu infime excepții, nu 
s-au ocupat de textele noastre, văzute 
ca parte integrantă din literatura noas
tră. Nu cunosc nici un studiu consa
crat operei vreunui dramaturg, deși 
mulți dintre noi avem volume de teatru 
apărute Din această pricină — sau 
din una înrudită —■ activitatea edi
torială legată de teatru este foarte 
slabă.

Critica se ocupă de text exclusiv în 
contextul cronicii dramatice, rezervîn- 
du-i-se cîteva considerații, de obicei eva
zive și — de ce n-am spune-o aici, în 
Conferința noastră de lucru, — de 
multe ori complezente. Funcționează, 
din nefericire încă, sau o indulgență 
care scandalizează pe spectator — 
fiindcă el confruntă ce a văzut pe 
scenă cu ce scrie cronicarul respectiv

Aiculae Stoian
S-a vorbit aci de către mulți tova

răși despre sentimentul de adîncă 
recunoștință pe care-1 încercăm cu 
toții față de partid, care îndrumă li
teratura noastră, luptei căruia i se 
datorește tot ceea ce am realizat noi.

Tocmai datorită acestei conduceri 
ideologice, literatura noastră nu s-a 
lăsat atrasă între Scilele și Carib- 
dele ideologiei burgheze, de care ar 
fi vrut s-o sfărîrne dușmanii noștri.

Totuși, unele sirene continuă să se 
facă auzite; ele poartă numele de 
spirit de castă, individualism, tendin

Ia revistă — sau un spirit bazat pe 
aprehensiuni și amiciții sau inimiciții 
personale. Nimeni nu-i cere cronicaru
lui dramatic o egală deschidere afectivă 
față de unanimitatea dramaturgilor. 
Sînt gata să recunosc coeficientul pe 
care-1 reprezintă gustul personal în 
judecata unei opere de artă. Dar clnd 
gust . sau pornirea, sau polița ce 
se cuvine a fi plătită înlocuiesc dreap
ta judecată cu privire la un bun care 
.nu e numai al autorului, ci și al tea- 
trului, și in ultimă analiză, al tuturor, 
ne întrebăm in ce măsură o asemenea 
critică e a vremii noastre. Poate că 

j de dramă a Uniunii noastre ar 
:l bine să se mndească și să organi
zeze o critică a criticii dramatice. Ar 
: bine ca din cind in cind, să con
fruntăm opiniile criticilor noștri cu opi
niile spectatorilor noștri, să-i ascultăm 
și pe oamenii muncii, să fim atenți la 
teiul cum văd ei lucrările. Sînt încre
dințat că dintr-o asemenea confrun- 
tare am ciștiga și noi dramaturgii, 
și criticii noștri — pe care îi vrem 
cit de aspri, dar drepți — cit de exi- 
ganți, dar principali, pentru ca, în 
arest chip, ajutorul lor să fie cil mai 
prompt și cit mai eficient. Iar tot ceea 
ce țme de balastul trecutului, pile, 
aluzia răutăcioasă și inutilă, formu- 
larea ambiguă, excesul subit de efu- 
ziune patetică, sau brusca intransi
gență, ajutindu-1 pe dramaturg cu gri
ja ursului care a zvîrlit pe capul omu
lui un bolovan ca să-l ferească de-o 
muscă, să devină practici ale unui 
trecut îndepărtat.

In pofida succeselor neîndoielnice 
subliniate de Darea de seamă și pe 
care n-am făcut decit să le reamin
tim, dramaturgia noastră rămine încă 
în urma vieții, constituindu-se in une
le sectoare, într-un soi de ariergardă 
calendaristică regretabilă. Poate că 
un singur exemplu in această direcție 
ar fi edificator.

Se mai scriu lucrări dramatice in
spirate din viața satului nostru, ale 
căror conflicte înfățișează insă o rea
litate depășită de mersul evenimente
lor. Atunci cînd cooperativizarea a- 
griculturii noastre și procesul de co
lectivizare au atins stadiul releva*, de 
statistici la zi, — fiir.du-ne limpede 
că aceste uriașe prefaceri de impor
tanță istorică se apropie cu pași re
pezi de desăvirșire, — ia noi mai 
apar lucrări infățișind zilele cind înce
peau să se Încropească prime>e gos
podării agricole, și aceasta numai din 
priema făptuirii că drama-rfgui a ră
mas uxia robit acele; scheme de con
flict in care, priirs intre vinturi po
trivnice, mij.ocașui ezita să ia pozi
ție Anacronice, nu numai sub aspec- 
t-1 desfășurării evenimentelor, aseme
nea pagini de literatură sint, prin for
ța lucrurilor, o umbră paiidă și uneori 
denaturată a realității, în care eroii 
noștri din sală nu se mai recunosc. 
Universul moral al oamenilor a cres
cut in ultimii ani vertiginos și scriin- 
du-se asemenea drame întirziate, e fi
resc ca personajele aduse pe scenă să 
fie lipsite de forță dramatică și, prin 
urmare, de forță de convingere.

Criticii noștri literari ne-ar putea 
da un ajutor substanțial dacă ar dez
bate și elucida o problemă pusă încă 
de unii din dramaturgii noștri îngust, 
dacă nu eronat. Conflictele’ vieții sînt 
încă împărțite în două categorii mari, 
distincte: conflictele de producție și 
confiictefe moraifa Divizarea este, 

după părerea mea, nu numai arbitra
ră, dar și greșită, putînd dăuna mer
sului nostru înainte.

împărțirea își are originea într-o 
perioadă mai veche cînd, într-adevăr, 
înfățișîndu-se personaje sub aspectul 
muncii lor de fiecare zi,"de**multe ori 
procesul tehnicist era precumpănitor 
în raport cu analiza sufletească a oa
menilor, vorbindu-se nu o dată mai 
mult de mașină decît de sufletul omu
lui.

Lucrările de teatru în care munci
torii zilelor noastre constructori lumi
nați ai unei lumi noi își găsesc înfăți
șarea pe măsura virtuților lor poli
tice și cetățenești, sînt încă așteptate 
cu o legitimă nerăbdare. Am senti
mentul că nu vom putea face față ce
rinței unei dramaturgii la înălțimea 
timpului, decît cunoscîndu-1 pe acest 
om nou constructor al socialismului, 
dar nu cu ajutorul unei documentări 
superficiale, ci cu propria noastră par
ticipare Ia fenomenele esențiale ale 
vieții noastre noi.

Avem nevoie — a spus vorbitorul 
— de o satiră care să lucreze cu 
sarcasm demascator, cu tăișul îndrep
tat împotriva întregului arsenal de 
năravuri condamnabile lăsate de bur
ghezie.

în ultima vreme repertoriul teatre
lor noastre s-a îmbogățit cu o serie 
de piese care evocă episoade din is
toria partidului nostru. Au fost tot 
atîtea succese subliniate de publicul 
nostru care dorește să vadă înfățișate 
pe scenă fapte ale comuniștilor, felul 
cum au pregătit cu abnegație și devo
țiune, prin jertfa lor din trecut, măre
ția zilelor noastre de astăzi.

In anul viitor, în 1963, poporul nos
tru va sărbători una din cele mai 
eimoționante, mai strălucite și mai 
glorioase pagini din istoria sa: 30 
de ani de la eroicele lupte din fe
bruarie, de la neuitatele lupte ale 
Griviței Roșii. Cred că e de datoria 
noastră, a tuturor, să ne gindim din 
timp ți, în piese de teatru sâu scenarii 
cinematografice, să reflectăm această 
nemuritoare pagină a istoriei revolu
ționare a poporului romîn. , 

țe de a scrie pentru gustul unui cerc 
îngust de aleși.

Referindu-se la tendințele de eva
zionism din critica literară, vorbitorul 
a spus: Chiar în conferința noastră, 
tovarășii Silvian losifescu și Mihai 
Gafița ne-au oferit mostrele unei a- 
semeni atitudini.

In continuare vorbitorul s-a referit 
la cunoașterea vieții de către scriitori 
și critici.

Vreau să mă opresc în continuare 
la problema cunoașterii vieții. Conclu
dente au fost pentru mine unele inter

venții ale tovarășilor Titus Popovici 
și Vasile Nicorovici. Titus Popovici 
vorbea de o seamă de insuccese în 
proză care țin de această necunoaș
tere a vieții. Eu cred că se putea ipga 
mai mult de poezie. In mod greșii, 
după părerea mea, tovarășul Gafița a 
spus aci că poeții care scriu cel mai 
mult despre actualitate sînt cei vîrstnici.

Intr-adevăr, între poeții noștri vîrst
nici, sînt mulți poeți care au con
stituit un exemplu pentru noi, sub 
semnul poeziei cărora ne-am început 
și ne continuăm activitatea, care au 
dat dovezi strălucite de-a lungul ani
lor de ancorare în realitate.

Nu pot uita faptul că un cunos
cător atît de temeinic al oamenilor 
și locurilor din zona actualei hidro
centrale „V. 1. Lenin" de la Bicaz, 
cum este marele nostru Sadoveanu, 
își exprima într-o convorbire cu un 
grup de scriitori dorința arzătoare de 
a vizita Bicazul, așa cum arată el 
azi, după prefacerile socialiste ce s-au 
săvîrșit aici. Pentru mine constituie 
de asemenea o lecție foarte bogfltă 
în învățăminte, modul în care matele 
maestru al poeziei romînești, Tador 
Arghezi, ne demonstrează prin nease
muitele sale tablete, această perma
nentă comunicare cu viața patriei 
noastre.

Văd, de aceea, în cerința exprima
tă de partidul nostru față de scrii
tori de a cunoaște viața, și un sfat 
părintesc dat în numele a tot ce are 
mai valoros frontul nostru literar, o 
grijă atentă față de destinul scrisului 
fiecăruia dintre noi, al talentului fie
căruia I

Vorbitorul s-a referit la protpria 
experiență cîștigată în timpul cît a 
luat parte la activitatea brigăzii Co
mitetului Central care a analizat mun
ca petroliștilor din trustul petrolier 
Moinești.

Nu pot să nu-mi exprim aici adînca 
mulțumire față de Comitetul Central 
al partidului nostru, pentru încrede
rea ce mi s-a acordat atît mie, cît 
și muilor altor scriitori, de a lua 
parte la munca unor brigăzi trimise 
ie conducerea partidului nostru pen
tru a analiza sectoare ale industriei 
și agriculturii noastre.

Sentimentul pe care ți-1 dau aseme
nea contacte este acela al datoriei. 
In ce mă privește, înainte de a pleca 
intr-una din aceste brigăzi in noiem
brie anul trecut, am predat Editurii 
pentru literatură noul meu volum 
de versuri. In timpul cît am lucrat 
in brigada care a analizat munca pe
troliștilor din trustul petro ier Moi
nești am avut o foarte sinceră discu
ție cu mine însumi. Mi-am dat sea
ma că bătălia eroică în adevărata 
accepție a cuvîntului pe care o dau 
sondorii pentru a mări cantitatea de 
țiței pe sondă trebuie s-o dau și eu 
cu unele poezii pentru a mări densi
tatea poeziei pe unitatea de vers. Iar 
o altă datorie pe care vreau să mi-o 
achit chiar în acest volum, față de 
tovarășii pe care i-am cunoscut, față 
de tovarășii cu care am fost în bri
gadă, activiști de partid și vechi pe
troliști, este să scriu o poezie cu a- 
devărat demnă de acești oameni.

Sentimentul aceasta fără îndoială 
că îl are fiecare dintre noi cînd este 
pus în asemenea împrejurări. întors 
dintr-o brigadă a C.C. al U.T.M., 
care a stat în Oltenia aproape două 
luni, Nicolae Velea spunea într-o șe
dință că unul din rezultatele acestor 
deplasări este că tu însuți începi să te

Alexandru Oprea
Vorbitorul a arătat că avem nume

roși critici talentați, bine pregătiți. 
El s-a referit apoi la o seamă de 
lipsuri, subliniind că în critica lite
rară există suficiente forțe capabile 
să îndrepte aceste deficiențe.

După părerea mea — a spus el — 
cuvîntui unor critici ilustrează intr-o 
mare măsură defecte pe care le pu
tem întîlni și in articolele lor. Cu
vîntui tovarășilor losifescu, Gafița, 
Vicu Mîndra, se caracterizează prin 
lipsă de autocritică.

Vorbitorul a insistat asupra ocolirii 
problemelor principale ale literaturii 
în activitatea unor critici, aducînd 
o seama de exemple. Discuția despre 
„Bariera" a ajuns să plictisească pe 
cititori, pe scriitor, pe autor, chiar 
și pe criticii participanți la discuție. 
De ce? Pentru că discuția s-a îm
potmolit într-o seamă de’ amănuntei 
De pildă, „Bariera" este roman sau 
nu? Cutare episod poate să intre în 
logica romanului sau nu ? Și nu s-a 
discutat problema principală, adică 
a autenticității mediului muncitoresc 
care era prezentat în această carte. 
Aș vrea în acest sens să dau un 
exemplu din activitatea proprie. Am 
publicat un articol despre romanul 
lui Ghilia, „Cuscrii", care înfățișează 
un fenomen important din punct de 
vedere educativ — arată cum un ca
rierist devine instructor de partid și 
In activitatea lui deformează politica 
partidului în domeniul colectivizării 
agriculturii. In articolul pe care l-am 
scris, eu m-am ocupat însă de ur
mătorul fapt: dacă moldovenii pot 
să scrie romane și în ce măsură 
Ghilia a reușit să creeze un roman 
moldovenesc.

Considered tovarășul Paul Georgescu 
de o bună bucată de vreme, în cro
nicile pe care le scrie, ridică o „pro- 
blemuță" în jurul unei cărți, face o 
piruetă și după aceea pleacă fără a 
arăta care sînt problemele fundamen
tale pe care le ridică sau nu acea 
carte în raport cu însăși evoluția so
cietății.

Vorbitorul a arătat că asemenea 
exemple dovedesc ruperea unor critici 
de problemeile majore ale vieții, de 
sarcinile construcției socialiste.

El a relatat un fapt povestit de 
Paul Anghel, care a scris o carte 
inspirată din viața colectiviștilor. 
După ce a apărut o cronică, autorul 
s-a dus la critic și i-a spus: „Mi-a 
plăcut foarte mult cum ai scris despre 
cartea mea, dar aș fi vrut să afla 
care îți este părerea asupra proble
melor de viață. Acestea m-au preocu

Mihnea Gheorghiu
Vorbitorii s-a referit mai intîi la 

revista „Secolul 20", care a început 
să apară de curînd. O revistă cu acest 
profil apare pentru prima oară în 
istoria literaturii romînești. Oprindu-se 
asupra unor deficiențe ale revistei, 

ridici ca om și cetățean la înălțimea 
eroilor tăi.

Vreau să cred, de pildă, că în urma 
unei hotărîte intoarceri a tuturor cu 
fața spre viață, spre problemele ei 
atît de bogate și complexe, locul dis
putelor mărunte pentru tiraje, mări
mea fotografiilor apărute în „Gazeta 
literară" sau „Luceafărul" va fi luat 
de întrecerea dintre Hunedoara și 
Reșifa.

S-a vorbit aici despre faptul că 
unii critici au început să lanseze 
în ultimul timp o nouă teorie, aceea 
a necesității poeziei și a prozei cita
dine. Mie personal îmi pare că a- 
ceasta este o dispută de natură să 
sustragă scriitorii de la problemele 
esențiale ale creației lor. De pildă, 
într-o cronică literară, tovarășul 
Paul Georgescu se arată foarte 
îneîntat că Anghel Dumbrăveanu 
nu este un rural, nu sporește 
încă cu unul numărul versifica
torilor agrari. Mărturisesc că pînă 
aici nu bănuiam încotro bate 
tovarășul Paul Georgescu, deși m-au 
cam dezorientat ultimele rînduri, ne- 
știind care sînt „versificatorii agrari".

Cred că tovarășul Paul Georgescu 
putea face o deplasare de la blocul-turn 
pînă la sala Palatului la consfătui
rea colectiviștilor și putea vedea ia 
ce nivel s-au ridicat astăzi țăranii 
noștri. Arătind necesitatea poeziilor 
bune, atît despre oraș cît și despre 
sat, vorbitorul a spus: Eu sînt din 
regiunea București, proaspăt colecti
vizată, care este grânarul țării noas
tre, din a cărui pîine mănîncă 
și tovarășul Paul Georgescu și 
încă din aceea albă și bună. 
Mama mea a intrat în gospo
dăria colectivă și abia în socia
lism am putut avea sentimentul ma
rilor ogoare, datorită luptei partidului 
nostru, datorită clasei muncitoare. 
Avem nevoie nu de poezii „citadine" 
sau „rurale", ci de poezii consacrate 
muncitorilor, colectiviștilor, construc
ției socialismului.

După părerea mea poți spune că în
tr-adevăr cunoști viața numai în mo
mentul cînd problemele vieții devin 
problemele tale personale. Nu se poa
te scrie poezie despre Hunedoara 
atita timp cit nu te vor interesa pro
blemele producției de oțel, în aceeași 
măsură în care îl interesează pe Ște
fan Tripșa și pe ceilalți tovarăși ai 
Jui. De asemenea cred că un adevărat 
roman despre țărani se va scrie a- 
tunci cînd te va frăminta la fel ca 
pe președintele G.A.Q, ca pe șefii de 
echipe, ca pe ceilalți țărani colecti
viști, problema obținerii a cinci mii 
kg. porumb boabe la hectar. Cred 
că avem o seamă de scriitori care 
dau dovadă că se ridică la un ase
menea interes.

Eu propun să alcătuim brigăzi 
complexe din care să facă parte ti
neri scriitori — pot să fie și scriitori 
mai vîrstnici — tineri artiști plastici, 
tineri compozitori, care să meargă în 
regiuni 2—3 luni și să ajute la mun
ca culturală, la înfrumusețarea cămi
nelor, să compună și cîntece.

Cred că se poate foarte bine ca 
mulți din tinerii noștri scriitori să 
lucreze ca activiști culturali la clu
buri muncitorești, pe lîngă casele de 
creație, decît să bată sălile unor re
dacții.

Eu,~ în ceea ce mă privește, m-am 
hotărât, încă înainte de Conferință, la 
sfîrșitul anului trecut, ca în acest 
an să mă ocup de sprijinirea activi
tății culturale în raionul Urziceni.

pat în primul rind, și în al doilea 
rînd notația directă și alte trăsături 
pe care le găsești dumneata acolo". 
Dar criticul — a arătat vorbitorul — 
nu a putut răspunde nimic în această 
privință. După părerea mea, criticii, 
pentru a putea să aibă autoritate în 
cele ce scriu, în fața nu numai a 
scriitorilor dar și a cititorilor, ar tre
bui să posede o mult mai bogată 
cunoaștere a vieții.

Vorbitorul a subliniat importanța 
luptei consecvente împotriva oricărei 
manifestări a ideologiei burgheze.

In legătură cu „Steaua" — a spus 
el, consider că pînă acum critica 
noastră literară nu a dat o apreciere 
cuprinzătoare din punct de vedere 
ideologic a acestei reviste care, după 
părerea mea — și nu numai a mea 
— a fost principalul focar de răs- 
pîndire a concepțiilor moderniste. Ni
meni nu a pus talentul lui Baconsky 
la îndoială, deși mai există aci și 
reclamă și puțină exagerare. Cred că 
este o lecție faptul că — la votul 
secret — nu a fost ales delegat la 
această Conferință. Esfe o lecție foarte 
bună, care arată că nu numai masele 
de cititori manifestă dezacord față 
de acest gen de pozie, dar și marea 
masă a scriitorilor noștri.

Vorbitorul a adus critici unor ver
suri publicate recent de Aurel Rău.

In continuare, relevînd necesitatea 
luptei împotriva spiritului apologetic, 
vorbitorul a criticatcuvîntui tovarășu
lui V. Alîndra. O formulare ca aceasta: 
„Criticii sînt constructori, ei nu neagă 
niciodată, ei totdeauna opun binele 
răului", s-ar potrivi mai bine într-o 
slujbă religioasă decît într-o confe
rință a scriitorilor din țara noastră.

Intr-un moment cînd toată lumea, 
inclusiv scriitorii și criticii, cer ex
perimentarea unui punct de vedere 
cît mai sincer și cît mai ascuțit, ar
gumentat, să se facă schimb de pă
reri în care să conteze argumentele, 
cînd se arată că nu există suficientă 
combativitate din partea unor critici, 
vine tovarășul V. Mîndra și ne atrage 
atenția: „Să nu fim prea vehemenți".

Mi se pare că toate problemele cri
ticii literare se pot rezolva intr-un 
singur mod, acela al unor discuții 
principiale cît mai aprinse, cit mai 
vehement posibile, dar în care să 
conteze schimbul cinstit de argumen
te. Exigențele formulate în dezbate
rile noastre ara& că se dă o mare 
atenție și mare importanță criticii 
literare. Aceasta ne mdeamnă să de
punem în munca noastră tot talentul, 
experiența și cunoștințele fiecăruia.

vorbitorul a subliniat că ea se re
simte încă de un anumit eclectism, 
are nevoie să-și lărgească perspec
tiva, să se orienteze mai bine în ale
gerea materialelor pe care le publică. 
Revista trebuie să înfățișeze mai pe 

larg literatura realist-socialistă, care 
reprezintă fenomenul cel mai impor
tant al literaturii contemporane.

Revista noastră se resimte de o 
lipsă regretabilă și :n sectorul de cri
tică. în domeniul teoriei, in examina
rea critică a fenomenului literar inter
național, în prezentarea documentată^ 
serioasă și cu spirit de răspundere as
cuțit, a fenomenului critic și literar 
de peste hotare.

în acest domeniu, de pildă, „Gazeta 
literară" ne-a atras atenția — și este 
bine ca presa să ne ajute cu critica 
și sugestiile ei. Invităm pe criticii 
noștri să contribuie la remedierea lip
surilor noastre, la ridicarea nivelului 
teoretic al revistei „Secolul 20".

Aș vrea să trec la un sector al cri
ticii noastre pe care îl practic ți eu t 
critica teatrală.

Eu cred că in acest gen, în teatru, 
care are o priză directă la cel mai 
larg public, criticul are obligații mai 
largi și mai importante decît ceilalți 
colegi ai săi. Obligația sa este mul
tiplă. Nu se poate concepe un critic 
fără cunoașterea vieții și fără cul
tură de specialitate; nu se poate con
cepe un critic de teatru care să nu cu
noască ce înseamnă traducerea urnii 
text dramatic în spectacol teatral. Nu 
se poate concepe un critic de teatru 
care știind că un spectacol este văzut 
de mii de oameni, să emită opinii 
eronate, uneori profund eronate, ce 
pot induce în eroare acest larg public.

în decada dramaturgiei originale și 
după aceea s-au prezentat cîteva piese 
de teatru slabe, asupra cărora con
clavul criticii teatrale a fost în ge
neral indulgent.

Eu nu sint pentru unanimitate în 
punctele de vedere ale criticilor noștri 
de teatru. Există o deosebire de gus
turi. Despre aceasta vorbea și tovarășul 
Aurel Baranga, referindu-se la „Dom
nișoara Pix", — de fapt nu există o 
piesă cu acest nume, ea se cheamă 
„Prietena mea Pix" I Eu cred că in
terpretarea dată a servit textul lui 
Galan și nu l-a plasat în alt sector 
al genului dramatic decit a dorit-o 
autorul, dar există și cîteva adevă
ruri incontestabile. Este de neînțeles, 
după părerea mea. poziția negativă a 
unor critici teatrali in comentarea pie
sei „Fiicele" de Sidonia Drăgușanu.

Piesa nu este lipsită de cusururi. 
Despre aceasta am scris la vremea 
premierei, căutînd sursa și remediul 
lor. Dar este o piesă cn un conținut 
de idei valoros și servită într-un spec
tacol bun. Este, după părerea mea, 
una dintre piesele bune apărute în 
dramaturgia noastră din ultimele două 
stagiuni. Demonstrând că delapidatorii 
nu-și au locul în societatea noastră, 
„Fiicele" are un conflict autentic, ac
tual, — a spus vorbitorul, combătînd 
părerile exprimate de V. Mîndra, care 
a caracterizat piesa drept „o melo
dramă ușoară, construiiă pe foarte 
prăfuite idei ale pieselor melodrama
tice de bulevard".

Drama pe care o povestește în 
piesa ei Sidonia Drăgușanu este o 
dramă care pleacă de la un funda
ment real, autentic. Ea și-a intitulat 
piesa „Fiicele" și despre aceste per
sonaje este vorba în piesă și aceste 
personaje despre care este vorba ia 
piesă și pe temeiul prezentării cărora 
Sidonia Drăgușanu și-a intitulat ast-. 
fel piesa, sînt realizate.

Piesa are un dialog viu, un dialog 
de teatru, frumos, pe care publicul 
îl marchează cu aplauze de simpatie, 
la replici care contribuie la educarea 
morală a spectatorului. t

O problemă ridicată în cuvîntui tova
rășului V. Mîndra este problema dramei 
de idei. Noi sîntem cu toții de acord că 
în căile de dezvoltare ale dramatur
giei noastre, drama de idei este un 
sector în care noi am obținut cîteva 
succese importante și că ea are em vii
tor luminos în țara noastră. D?r mă 
deosebesc de el atunci cînd crede că 
drama de idei și în special cea de tip 
brechtian este piesa de teatru a viito
rului dramaturgiei noastre. Eu personal 
îl gust pe Brecht îmi place, dar nu 
mă pasionează.

In continuare vorbitorul a spus:
Drama de idei trebuie incorporată 

într-un conflict viu în care să se 
cionească caractere pasionate, și pa
sionante, unde să se spună lucruri 
calde, fierbinți, care să-l miște pe 
spectator și să-l îndemne să vadă eu 

_ochi mai luminoși viața care i se 
deschide de aici înainte. Nu sînt par
tizanul dramei de idei rec'.

în ceea ce privește o altă remarcă 
a intervenției tovarășului V. Mîndra, 
este vorba de diferența pe care o fac unii 
critici de teatru între analiza textu
lui și analiza spectacolulai. Analiza 
textului dramatic este foarte impor
tantă. Critica teatrală contribuie ast
fel la drumul înainte al dramaturgiei 
noastre originale, contribuie la cultu
ralizarea spectatorilor atunci cînd e 
vorba de piese de teatru din reperto
riul universal. Dar analiza spectaco
lului nu trebuie făcată independent de 
ceea ce a înțeles regizorul și inter- 
preții din piesa de teatru, pentru că, 
trebuie să recunoaștem: cîte specta
cole, atitea texte. Un același text 
văzut la cîteva teatre pare că spune 
a!tceva._Iată unde trebuie să intervină 
critica teatrală care a văzut piesa 
în premiera bucureșteană sau în altă 
parte. Să indice cu un suflet fierbinte 
și cu o minte clară tuturor regizorilor 
din țară și tuturor înterpreților ei 
prezenți și viitori cum trebuie să fie 
înțeles mesajul ideologic al acestei 
piese de teatru.

Critica teatrală — a spus vorbitorul 
în încheiere — trebuie să sprijine 
activ dezvoltarea dramaturgiei origi
nale. care dobîndește succese, aseme
nea întregii noastre literaturi.

— Texf prescurtat — 
[Continua?® in nr. viitor)
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esigur, preocuparea 
noastră cea mai pasio
nantă erau filmele 
dintre care unele le-am 
văzut de cîtș douăzeci 
de ori. Luxul biletelor 
îl negam principial și 
pătrundeam în sala de 
spectacol pe căi râ
mase în veci necunos

cute pentru controlori. Primele filme 
pe care le-am reținut de la început 
pînă la sfirșit fuseseră „Insula miste
rioasă" și „Parhomenko". Cel din urmă 
mă impresionase prin numărul de lup
te corp la corp... Am început să ci
tesc devreme și mult, și oricit se stră
duia tata să-mi planifice lectura, ci
team la întîniplare. Prima carte care 
mă cucerise, fu „Doi căpitani" de Ka
verin. Am citit-o dintr-o răsuflare, 
pitindu-mă în magazie, căci de fapt 
trebuia să învăț pentru examenul de 
geometrie.

Primul „mecanism" care mă impre- 
Kionă fu aparatul de proiecție. Dese
ori în timpul proiectării filmului la 
Clubul nostru mă așezam mai aproape 
ae operator, urmărindu-i cu atenție 
munca. In cele din urmă am învățat 
nunuirea mașinii, și am început chiar 
sâ-i ajut pe operator. După aparatul 
de proiecție am studiat automobilul, 
apoi m-a atras centrala electrică a 
școlii. Aceasta se defecta curent, și 
atunci, eu împreună cu încă doi-trei 
entuziaști, deveneam timp de cîteva 
luni „brigadă de reparații".

In ultimele clase a început epoca 
pasiunii noastre pentru radio, sub in
fluența profesorilor. Ivan Vasilievici 
Kaiiș ne deprindea răbdător cu o gîn- 
dire matematică independentă; se 
hucura cind demonstram intr-un fel 
nou o teoremă. El ne antrena și pe 
noi, imprimîndu-ne dragostea pentru 
obiectul său. Profesorul de fizică Se- 
nuon Nikoiae/ici Vaniușkin, răminea 
cu noi după ore, meșterind megafoane 
și receptoare pentru stația școlară. 
Bicicleta tatii rămăsese însă obiectul 
Constant al adorației mele. Cu timpul 
m-am decis s-o folosesc ca instrument 
de antrenament pentru exerciții fizice. 
Colegii mei, mai ales în ultimele Clase, 
ajunseseră niște găligani, iar eu ?... 
Ce le puteam opune eu, cu statura 
mea joasă ? Numai agilitatea, rezis
tența, forța fizică. De aceea vara, în 
flecare zi, umblam o sută de kilometri 
cu bicicleta, ba urmînd un traseu sta
bilit de mine, ba executînd însărcină
rile mamei. Mersul după piine era 
treabă de o clipă, dar eu luam bici
cleta pornind într-un raid de treizeci 
de kilometri pînă la un sat îndepăr
tat. Ca să-mi completez „suta", făceam 
un ocol de treizeci și cinci de kilo
metri pînă la bunicul, la Maiskoe 
Utro. Poposeam zece minute în drum 
— era un ioc frumos. Dumbrava de 
mesteceni deasă, egală se contopește 
vara cu golful galben al holdelor. 
Cind bate vintul, valurile grînelor a- 
taca coloana alb-roză de mesteceni. 
Mestecenii se minie, susură din șep- 
cile buclate, dar stau neclintiți — mîn- 
dri, puri, proaspeți și extraordinar 
de trumoși. îmi amintesc de tabloul 
acesta totdeauna, cind mă gindesc la 
ținutul meu natal.

...Copilăria și primii ani ai tinereții 
B-au terminat in ziua în care am pri
mit diploma de maturitate. Țin minte 
Dine acea zi: dimineața pomii cu un 
prieten, Mișa Karapotkin, cu un ca
mion, departe, după lemne. Ne gră
beam să ne întoarcem pentru a nu 
lntirzia la serbarea școlară și pentru 
a avea timp să dăm drumul curentului 
lă centrala noastră electrică.

Motorul s-a încălzit, drumul era 
dificil, camionul — încărcat pînă la 
refuz. La cîțiva kilometri ne opream 
pentru a mai răci motorul, și apoi 
porneam iarăși. Am sosit în sat cu 
cîteva minute înainte de începu

tul serbării, am descărcat lemnele 
și fugirăm la școală. Mișa intră primul 
in clădirea centralei — se grăbea să 
facă contactul și nu observase că a- 
eesta e deconectat de bujie și se află 
pe cursorul plin de benzină. (Probabil 
că băieții au încercat fără noi să dea 
drumul cursorului, dar nu reușiseră) 
Mișa smuci manivela mecanică și 
mîndria noastră — centrala electrică a 
școlii — se aprinse ca o torță. Muți, 
fără să ne alarmăm, am stins focul 
cu nisip, cu hainele noastre, — abia 
după aceea am dat drumul la curent. 
Ne-am ascuns hainele arse, negre de 
funingine, apoi am sosit de-a dreptul 
la serbarea noastră de absolvire, cînd 
directorul își începuse cuvîntarea...

DRUMUL SPRE AL CINCILEA 
OCEAN

Sincer vorbind — toată viața, (șl 
acum) am avut norocul să intilnese 
oameni cumsecade. Așa s-a întîmplat 
și la Maiskoe Utro și la Polkovnikovo, 
unde mă înconjurau băieți curajoși și 
cinstiți, și unde la fiecare pas întil- 
neam oameni atenți și buni. Așa s-a 
întîmplat și la Comisariatul Raional 
din Barnaul în ziua care mi-a hotărit 
drumul viitor.

Pe atunci m-am și decis să devin 
aviator, și din ziua în care luasem 
hotărîrea, mă cuprinse dorința de a 
urca intr-un avion și de a zbura. Și 
cînd la Comisariat fui Întrebat a doua 
oară ce aleg, flota sau aviația, răs
punsei :

— Școala de pilotaj.
— Dacă vrei să devii pilot adevărat, 

subliniind cuvîntul adevărat, îmi spu
se un căpitan al cărui nume nu l-am 
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aflat, ia o hîrtie și scrie cererea ae 
primire în școala pregătitoare de zbor. 
Habar n-aveam ce înseamnă școală 
pregătitoare. Auzisem in schimb des
pre școlile de pilotaj și știam că aces
tea scot piloți, și nu începători. De 
aceea, hotărit să ajung pilot de la în
ceput, anunțai categoric ;

— Vreau să turnez școala de pilotaj 
— și așa vă rog să și scrieți...

— Netotule, nu înțelegi că-ți vreau 
binele ? — se incăpăținase căpitanul.

Dar și eu eram incâpâținat.
— Nu, vreau numai la școala de pi

lotaj...
— Bine, mai vedem noi... zimbi ciu

dat căpitanul, și mă lăsă in pace.
Seara, cind gălăgia din Comisariat 

se potoli, furăm invitați intr-o sală 
mare, unde se anunțaseră repartiză
rile. Se citi lista celor trimiși la școa
la pregătitoare. Era să răsuflu ușurat, 
dar tocmai atunci căpitanul rosti: 
„Titov Gherman Stepanovici"... Și a- 
dăugase — „lista aprobată de Comite
tul Militar Raional nu poate suferi 
modificări."
- A făcut totuși cum a vrut- - 

ina gindli cu răutate și abia peste cî
teva luni înțelesei cit de mult a fă
cut pentru mine acest căpitan necu
noscut.

Din Barnaul plecarăm într-un grup 
zgomotos de zece tineri. Organizasem 
încă pe drum o „secție siberiana'* și 
la școală sosirăm cu toții.

Școala se organiza abia; camerele 
șl cazărmile erau insuficiente chiar 
pentru instructori, ingineri și tehni

cieni. Noi ocupam bordeiele, pe care 
le construisem singuri. Pe mine mun
ca nu mă deprima și nu mă speria: 
fusesem obișnuit să muncesc în colhoz 
cu mama, și pe lingă asta niște tineri 
sănătoși mînuiesc totdeauna cu plăcere 
lopata și așează voios bîrnele pentru 
viitorul lor „confort". Așa că primele 
zile mi-au plăcut.

începui să mă plictisesc însă odată 
cu începerea cursurilor pentru tinărul 
ostaș, cînd trebuia să facem pregătire 
militară, să stăm de planton și să în
vățăm regulamentul militar pe care 
eu, viitor aviator, l-am socotit inutil 
și nici nu mă străduiam să-l pătrund.

Și, desigur, o pățeam deseori pen
tru o asemenea atitudine față de re
gulament. Odată după ce făcusem de 
planton (imi terminasem cele două 
ore), mă dezbrăcaî și adormii. Peste 
un timp simt că mă trezește cineva :

— De ce dormi ?
— Am stat cit a trebuit, acum dorm..
Supărat foc, comandantul întrebă 

m cele din urmă, înfrînîndu-se cu 
greu;

— Dar ce trebuia să faci după re
gulament ’

— De unde să știu ?...
— Ca să știi, mai faci două plan- 

toane peste rind!
După ce le terminai, mă cuprinse 

tristețea. Mina apucase mecanic con
deiul și scrisei tatii că aici nu e chiar 
așa, cum crezusem la început. Că in 
loc de zboruri învățăm minuirea ar
mei și mergem încolonați. Răspunsul 
tatii era calm și, ca totdeauna, con
vingător. „Te-am prevenit, scria tata, 
că in armată n-o să-ți fie chiar așa 
de dulce. Dar dacă nu m-ai ascultat 
și ai început treaba, du-o pînă la ca

păt, ca să nu te rușinezi mai tîrziu 
pentru această lașitate de o clipă..."

Nu pot să spun că aceistă scrisoare 
m-a făcut ostaș „terestru" mai exem
plar, dar din fericire în curind începu 
studiul mașinii de zbor, șl am uitat 
toate necazurile. Tehnica îmi place. 
Totdeauna m-au atras tractoarele, ma
șinile și de aceea avionul și motorul 
le-am învățat dintr-odată. Califica
tivele bune care apăreau în fața nu
melui meu nu-mi cereau eforturi deo
sebite. Cu aceeași plăcere studiam 
navigația, meteorologia.

Curios, dar nu mi-a rămas in minte 
impresia primului zbor de familiari
zare cu .IAK-18", și nici cea a pri
mului zbor independent. Mi se pare 
că asta s-a intimpiat pentru câ ge
nerația noastră a cunoscut din copilă
rie faptele eroice ale așilor care zbu- 
raseră peste Polul Nord și aviația de
veni o noțiune obișnuită, — noi nu 
mai priveam avionul cu „gura căsca
tă", „cu răsuflarea oprită".

Țin minte numai că la decolare 
m-au surprins stepele imense sioerie- 
ne și ceea ce se vedea de sus. Zbo
rurile începură în primăvara anului 
1954. Pămînturile se desțeleneau, și de 
sus munca poporului sovietic era deo
sebit de pregnantă. Dimineața, la de
colare, vedeam doar o brazdă subțire 
pe marginea căreia, ca un gîndae ne
gru, se mișca tractorul, tîrînd după el 
plugul undeva spre zare. Seara, aceas
tă brazdă devine lungă și densă. Zi de 
zi ea se lărgește, pînă se desfășoară 
dintr-o margine a cerului în alta. A

poi pămîntul arat se acoperi cu ver
dele gingaș și timid al încolțirilor; 
Îngălbeni spre toamnă, iar cind se 
terminară zborurile pe „IAK-13" vă
zurăm grămezile gigantice de griu au
riu, adus la elevatorul de lingă sta
ția de cale ferată.

Ocupați cu studiul teoretic toată 
ziua, oboseam in așa hal că seara, 
abia ajunși la bordeie cădeam amor
țiți pe pat. Iar dimineața începeam 
iarăși zborurile în cerc, in zona de 
pilotaj. Trebuia să zburăm astfel, in
cit să intrăm în școală perfect pregă
tiți. Lucram din toate puterile, dar 
observai câ instructorul meu, Gonîșev 
e mereu nemulțumit de mine. Mă 
străduiam să calculez cit mai corect 
virajele, să execut distinct figurile 
și mi se părea că zbor bine, în orice 
caz, nici rău, nici mai bine, decît cei
lalți. Dar Gonîșev fără să-mi spună 
nimic concret, răminea totuși nemul
țumit.

— Cînd mă uit la tine, nu pot să 
știu niciodată cum ai să zbori data 
viitoare...

Abia mai tîrziu am înțeles cauza 
nemulțumirii sale. Există unii aviatori 
care, după ce se familiarizează cu ma
șina, pot să execute absolut identic 
sute de decolări și aterizări, sute de 
viraje de luptă în looping sau tonou. 
Eu nu reușeam însă. Fiecare zbor îl 
concepeam intr-altfel, îl executam in
tr-altfel și probabil că o asemenea 
inconsecvență nu-i plăcea de fel ins
tructorului...

Odată, obosit și enervat, m-am de
părtat de bordeie și m-am culcat pe 
iarbă. Cerul nocturn se desfășura sus, 
imens. Ca o cobiliță ușoară se arcuia 
peste univers Calea Lactee. Stele că
zătoare cădeau și se stingeau fără să 
atingă pămintul. Un sentiment ciudat 
de indiferență m-a cuprins, și am 
hotărit: „Gata! La dracu aviația 1 
îmi fac cei doi ani la infanterie și 
mă întorc acasă. Intru la institut, mă 
fac inginer, agronom sau orice — doar 
să plec de aici..." Hotărirea aceasta 
mă ușura, și voiam să mă îndrept 
spre bordei ca să scriu ciorna rapor
tului, cind totul se schimbă. De de
parte, din clubul nostru, vintul aduse 
melodia calmă, cunoscută din copilă

rie. Era acel „Dans slav" de Dvorjak- 
pe care tata îl cînta serile, cînd se în 
torcea obosit de la școală. Mi-am a- 
mintit cum încremeneam eu soră-mea 
ca să nu speriem melodia, să nu în- 
trerupem mișcările ușoare ale arcu
șului.

Casa mea îmi apăru in față și dorii 
grozav să mă pomenesc acolo, lingă 
tata. Mi-am închipuit că deschid ușa... 
„Cine-i ? întrebă tata, lăsind jos vioa
ra... Te-ai întors băiete ?... Doar ai 
vrut să te faci aviator. Ori ai și deve
nit ?...“ Ce am să-i răspund ? Că nu 
mai vreau, că nu-mi reușește ateriza
rea ?... „înainte de a trinti o ușă, gîn- 
dește-te cum ai să bați iarăși in ea", 
— imi amintii proverbul englez și... 
n-am trintit ușa școlii...

Cind programul zborurilor pe 
„IAK-18" fu încheiat, trecurăm la 
repezile „IAK-11" și atunci am înțeles 
că nu mai pot să nu zbor. Poate că 
asta s-a intimpiat pentru că am in- 
tilnit iarăși un orrt deosebit — instruc
torul Kiselev, aviator foarte exigent 
St hotărit.

— Pregătesc piloți de vînătoare, care 
răspund singuri pentru tot. Și deseori 
plătesc cu viața, nu numai a lor, ci 
și cu a tovarășului. Și dacă ești un 
neisprăvit pe pămint, în aer vei râmi- 
ne la fel.

Eram pe atunci sergent, și Kiselev 
mă certa pentru cizmele nelustruite, 
nasturii și rubăștile mototolite ale 
cursanților noștri. După Ce făcea ob

servația odată, el n-o mai repeta, și 
odată, observînd că încălcările con
tinuă, mă șterse de la zbor. Rătăcisem 
o zi, două, trei, lingă bordeie. A patra 
zi, comandantul adjunct al escadrilei, 
maiorul Tonin, dădu de mine.

— De ce nu zbori 1
— Nu știu,..
- Urcă în aparat. M-am instala» 

in carlingă și Tonin comandă : „De
colează !“

In aceste trei zile mi se lăcuse atît 
de dor de manșă, că ridicai Iakul cu 
deosebită plăcere și eleganță...

— Bine, — spuse pe pămint Tonin 
— Poți să zbori...

Nu știu dacă grupa noastră deveni 
mai ordonată, nu știu despre ce stătu 
de vorbă maiorul cu căpitanul, dar 
din ziua aceea nu mai fusei șters de 
la zbor, și în curind participai la pri
ma luptă aeriană de antrenament.

Lucrurile s-au petrecut in așa fel, 
incit de mine se ocupară numeroși 
instructori. Toți erau aviatori perfecți 
și buni profesori, și fiecare vroia să 
ne transmită nouă, tineri elevi, expe
riența lor de luptă dobîndită in anii 
grei ai războiului trecut.

Mi-1 amintesc pe căpitanul Maxi
mov. „Luptele" aeriene alături de el 
erau dificile, dar și interesante, pentru 
că creea asemenea condiții și situații, 
incit eram nevoiți nu numai să urmă
rim aparatajul (cu asta mă deprinse
sem pe nesimțite) dar să și fim la 
cheremul său. Iar el se comporta de 
parcă era singur in tot cerul. Și o 
făcea nu numai în cursul „luptelor", 
dar chiar în drumul spre zona de pi
lotaj.

Odată eram pereche cu el la inăl- 
țimea de o mie de metri. Timpul era 
minunat. „Iak-urile" noastre pluteau 
lin peste cimpii tomnatice. Ca de obi
cei privii spre pămint să văd ce mai 
e nou acolo... Cred că l-am pierdut 
din ochi pentru o clipă pe Maximov, 
dar cînd privii înainte și în ștînga — 
înghețai: instructorul nu era nicăieri... 
Ne întorceam la aerodrom și să vin 
fără perechea mea, însemna să mă fac 
de rîs. Cînd și încotro s-a dus 1 Unde 
să-l caut ?

Am pus Iak-ul pe planul sting. Ni
mic. Apoi spre dreapta, tot așa. „Ce 
dracu ? — înjurai și tăcui îndată : un
deva în depărtare la orizont, cam la 
o sută de metri de pămint, zării si
lueta minusculă a avionului lui Ma
ximov. Acesta observase că nu-1 ur
măresc, dar cînd a avut timp să mă
rească viteza și să plece atît de de
parte — asta n-am înțeles-o — și nici 
n-aveam timp. In picaj, cu maximă 
viteză îl ajunsei pe Maximov, mă a- 
propiai de aripa lui și aterizai odată 
cu el.

Jos, scoțîndu-mi cascheta și parașu
ta, îl întrebai pe instructor.

— Ca s-a întîmplat ?
— Totul e in ordine. M-ai ajuns, 

așa că n-am nici un fel de observații...
In zborul următor mă aștepta o în»- 

cercare și mai serioasă. Iar eram pe
reche cu Maximov. La stingă, înain
te, la vreo trei metri de mine, Iakul 
lui plutea liniștit, înșurubat în aer. 
Și deodată el întoarse brusc spre 
dreapta. Mi se păru că acuși se va 
petrece ceva îngrozitor, că avioanele 
noastre se 'W ciocni, pentru că după 
o asemenea cotitură urmează virajul, 
și eu voi intra in Maximov. îndepăr
tai manșa de mine, coborii vreo 20 de 
metri și acolo, continuai să zbor ală
turi de Maximov 6trăduindu-mă să 
nu-1 scap din ochi. Iată că el s-a în
depărtat și iarăși zburam normal. Mă 
apropiai de el, dar nici nu mă liniș
tisem in urma primei emoții, că el 
întoarse iarăși brusc...

Și iarăși am coborît, și peste o clipă 
l-am urmat.

— Ce s-a întîmplat — îl întrebai 
prin radio. S-a stricat ceva la co
menzi ?

- Totul e în ordine. N-am obser
vații...

Zborul meu pe reactorul „MIG" îl 
voj ține minte totdeauna. Instructorul 
meu era de data aceasta maiorul Vla
dimir Ivanovici Gumenikov, coman
dant sever și drept. La orice oră se 
fixau zborurile, el apărea proaspăt 
ras, călcat, și se supăra cînd un a- 
viator venea dimineața cu o barbă 
mare și cu rubașca șifonată.

Orice militar trebuie să fie ordonat, 
iar aviatorul cu atît mai mult, repeta 
el. Pe „MIG" n-ai timp să termini 
ceea ce n-ai avut timp să faci pe 
pămint.

El însă făcea multe lucruri și în 
cer, și pe pămint. Nu exista în toată 
regiunea militară un aviator intercep- 
tator mai bun decît el: nimeni nu 
nimerea mai bine țintele terestre și 
aeriene; era deseori lăudat ca un 
maestru. Cu el trebuia să zbor prima 
oară pe un reactor.

— Faci totul singur, eu controlez nu. 
mai.

Cind avionul nostru mic și zvelt, 
turnat parcă din metal și viteză, apăru 
pe pista de decolare, am mărit tura
țiile motorului. Eram obișnuit cu Ia
kul care înainte de zbor trebuia să 
alerge pe sol cam un minut, iar aci 
nu observasem cum Migul se desprinse 
de beton. Pină am strîns șasiul - ur
casem deja la cincisute de metri, iar 
după instructaj trebuia să virez la 
douăsute. In față, pină la orizont, 
s-a întins o fîșie. Trebuia să scot șa
siul să aterizez. Am transpirat de în
cordare.

Mi se părea că totul durează prea 
mult, dar în realitate nu au trecut 
decît 14 secunde. La întrebarea mea 
„Cum am zburat" instructorul răs
punse :

— Excelent !... Așa se întimplă cu 
fiecare aviator care trece pe un avion 
cu viteză mai mare. Ai să te obiș
nuiești !

După cîteva zboruri mă obișnuii 
intr-adevăr cu viteza „Migului". Cor
pul s-a deprins cu vitezele ascunse 
în aripile oblice ca vîrfurile de să
geată și în motorul puternic, din 
corpul scurt și robust al avionului. 
Senzația vitezei uriașe a devenit și 
mai netă cind am început studiul e- 
1 emeritelor de luptă aeriană, al tra
gerii in ținte terestre, al urmăririi 
și atacării avioanelor „dușmane".

Nu e ușor să exprimi in cuvinte 
„poezia aerului" pe care o simte omul 
din avionul cu reacție, cînd într-o 
fracțiune de secundă se contopesc în 
el timpul, viteza și forța crescîndă a 
motorului și posibilitatea de a proiecta 
avionul în cerul nemărginit. Ceva a- 
totputernic și arzător invadează fie
care celulă a corpului, capătul fiecă
rei fibre nervoase, iar tu însuți arzi 
de dorința de a-ți pilota și mai repede 
avionul, de a simți în palma miinii 
drepte frecarea aripilor sale de aer, 
în timpul unui viraj brusc...

Acum, după multă vreme, amintin- 
du-mi de colegii mei de zbor, și de 
cei care ne-au învățat, nu pot să nu-1 
pomenesc pe Vladimir Ivanovici Gu
menikov... Odată, din cauza firii a- 
prinse am nimerit la arest. Unul 
din ofițerii statului major înainta nu- 
maidecît un raport în care cerea ca
tegoric : „Titov să fie exclus din școa
lă, cit se poate de curind...

Odată, într-o clipă de slăbiciune, 
voisem să renunț singur la aviație. 
Dar după ce am îndrăgit zborul cu 
adevărat, excluderea ar fi însemnat 
pentru mine o catastrofă... După în- 
timplarea aceea, rătăceam prin școală 
și căutam să ghicesc felul în care mi 
se va rezolva soarta, acolo la statul 
major.

— Ce te-ai pleoștit așa, Titov ? — 
auzii vocea aspră a lui Gumenikov.

- Nu pot fără...
- Știu că nu poți, - mă întrerupse 

el. Uite ce, e prea devreme să smior- 
căi... O să lupt pentru tine. N-ai să 
pleci.

Abia mai tîrziu aflai că Gumenikov 
a scris și el un raport în care dovedea 
dreptul meu de a continua studiile, 
iar ulterior a susținut discuții aprinse 
cu cei de la Statul Major. Afirma că 
din mine o să iasă un bun aviator. 
Și astăzi aș vrea să-i spun încă odată: 
— Iți mulțumesc din Inimă...

In regimentul de lingă Leningrad 
unde am fost repartizat la absolvire. 
Piloți erau mulți dintre cei cu care 
mi-am început drumul către al cin
cilea ocean — Nikolai Iurenkov, Mișa 
Sevastianov, Leva Grigoriev. Ca și 
mine, ei visau să-și dea examenele 
pentru clasa a II și apoi I-a, și să 
treacă la avioane cu viteze mai mari. 
Dar nu toți și-au realizat dorințele. 
Dintr-un zbor nu s-a mai întors Lioșa 
Koval, un flăcău siberian, bun prie
ten de-al meu. I s-a defectat .motorul 
undeva sus. Alexei a făcut o aterizare 
forțată și a luptat pentru viață pînă 
Ia ultima clipă. L-am găsit cu manșa 
strînsă în mină. Suprasolicitările l-au 
depășit pe Iurj Gatiakov și el, în
drăgostit de aviația militară, tu obli
gat să treacă la avioane de transport.

La despărțire el mi-a citit versurile 
sale. Iată-le:
N-am spus nimic. N-am întrebat nimic. 
Stăm amindoi și iar tăcerea ne 

cuprinde.
Iar drumurile pline de ninsoare
Ca liliacul alb se-aștem în noapte. 
Am să sădesc mesteacănul pe Volga. 
Iar tu să-1 îngrijești și să rămină 
O amintire-a noastră, totdeauna.

...Cerul, e cer. El aduce bucurii, că
lește omul, îl face hotărît și prudent. 
El aduce fericirea zborului, dar tot el 
perpetuează amintirea celor care nu-1 
vor mai tăia cu aripa.

Dar și pămîntul e pămint. Și el a 
plin de minuni, și odată el m-a intim- 
pinat cu o surpriză neașteptată și..’ 
plăcută.

In romînește de 
CRISTINA LUCIAN 

(Va urma)

• • •

DIALOG
rec într-o zi pe șo
seaua din Brănești cu 
Maria Șerbănică, bi
bliotecara din sat. 
Mergem la Căminul 
cultural care e foarte 
aproape de bibliote
că. Dar acolo nu gă
sim pe nimeni, Că
minul e închis — ne

uităm pe fereastră: o sală destul 
de mare, scenă frumoasă, cîteva
scaune răsturnate. N-avem noroc. 
Stăm pe trepteie din față și eu 
mi gîndesc: ce e de făcut ?

— Cind îmi aduci cartea ?, strigă 
Maria Șerbănică și un tinâr care 
trecea pe șosea vine spre noi — 
nu știu dacă are 22 de ani. E inalt, 
subțire, cu o coamă abundentă, 
toată numai inele.

— Am citit-o, zice el respectuos, 
oprindu-se în fața noastră; rămîne 
jos, nu urcă alături de noi pe sca
ră. II chem, nu vine. „Stă foarte

— Cu.
— Am citit-o.
— Cum e?
Interlocutorul meu meditează. 

Sint curios să văd ce o să-mi spn- 
nă. Insiirșit se hotărăște.

— E actuală.
— Cum adică ?
— Păi. acum, de cînd cu rache

tele... Unul de la noi l-a cumpărat 
și pe Gagarin și l-a pus la pikup.

Face gesturi largi și abia acum 
bag eu de seamă titlul cărții pe 
care o are in mină : „Cartea preșe
dintelui de gospodărie colectivă".

— Vrei să iei locul președintelui 
vostru ?

înțelege Ia ce mă refer, ride și 
protestează lovind cartea de ge
nunchi.

bine și acolo".
— Dacă nu v-am adus-o pînă a- 

cum, e pentru că am uitat.
Intervin :
— Ai mai multe cărți luate ?
Se apără:
— Nu, numai p-aia.
— Care?
— „Setea".
— E bună?

Luna cărții 
la sate

— Păi, dar desigur, face el. Nu l 
vorbă că mie îmi și plac cărțile 
cu țărani, am citit și „Moromeții" 
și „Desfășurarea" și, ca să zic așa, 
și altele. Dar, despre noi, cum să 
zic; acum ne-am adunat, gata: ne 
dezvoltăm. Cărți despre astea n-am 
prea citit. Tăcu o clipă, se gindi 
la ceva, apoi spuse: și cu războiul. 
Nu prea găsești un roman așa, mai 
mare, cum ar fi „Calvarul" ori „Pe 
Donul liniștit". Cu lupte și cu al
tele.

— Ți-a plăcut „Calvarul" ?
— Păi, dar desigur.
Imi amintesc că, răsfoind niște 

fișe de cititori la bibliotecă, am 
descoperit numeroase alte titluri: 
Trilogia autobiografică a lui Gor
ki, Șolohov, apoi Fadeev, Fedin, 
Leonov, etc., și din nou Alexei Tol
stoi cu „Aelita" — cineva o citise 
foarte de curind.

— Ai citit „Aelita“ ?
— Cu fata aia pe care o aude el 

mai tîrziu din Marte?
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—- Ei, parcă de asta o citesc eu ! 
Citesc, ca să văz ce face el, cum 
face, și dacă e la un caz că uită 
ceva, de care are absolută nevoie, 
să-1 ajut. Parcă dacă citesc despre 
plante și despre cereale și despre 
cum e cu solul de la noi, sau de
spre porcine, sau despre religie, 
parcă sint popă sau zoolog, sau a- 
gronom ? Asta folosește și mai spui 
și la alții din învățămintele tale. 
Nu e just așa?

Ba da, așa era foarte just.
— Păi citesc de toate, zise el. 

Credeți că numai despre sol ? In
tr-un fel, face cu discernămint con- 
tocutorul meu, cartea „Bărăganul" 
ar fi și cu „sol" în ea. Nu? In- 
sfirșit, în mare, cam asta ar fî; 
vreau să zic: să se scrie, că noi 
citim și, cum s-ar spune, și băgăm 
Ia cap.

Să socoți cartea nouă, despre oa
menii noi, un ajutor al tău care ți 
se cuvine și nu temeiul nu știu că
rei evadări, și nu o frumoasă inu
tilitate, iată argumentul care dove
dește falsitatea acelei filozofii care

înzestra pămînteanul acestei țări cu 
o mentalitate fatalistă. Am avut 
sub ochii mei. mai mult de 900 de 
cartoane de bibliotecă dar n-am a- 
vut răbdarea să le buchisesc pe 
fiecare in parte. Insă cele pe care 
le-am desfăcut, cuprindeau în pro
porție de 50 la sută, zgîriat cu 
penița, titlul unei cărți care e tot
deauna cerută și împrumutată: 
.Biblia pentru credincioși și ne
credincioși". Așa dar, iată că pre
supusul fatalist este, de fapt un 
inamic instruit al misticismului — 
așa dar. iată la ce se referea con
vorbitorul meu cînd îmi spunea că 
citește „despre religie" și citește 
.de toate".

Mi s-a vorbit la un moment dat, 
de ciclul de învățămint „Să ne cu
noaștem patria", și curiozitatea mea, 
a descoperit că studiul broșurilor 
marxiste e însoțit de lectura unor 
volume adecvate unei atari forme 
de invâțămint: reportajele lui Ni* 
corovici despre Hunedoara, — ,400 
de zile în orașul flăcărilor" — sau 
cele ale lui Pop Simion din volu
mul „Paralela 45°“ —. Destoinic 
însoțitor al reporterului, cititorul 
de aici e și un credincios tovarăș 
al fanteziei lui Sergiu Fărcășan sau 
al lui Radu Tudoran din „Toate 
pinzele sus“.

— Nu vă supărați, aș vrea să vă 
întreb ceva. Hemingway a murit 
intr-adevăr ?

II privesc, tinărul din fața mea 
are ochii larg deschiși, avizi. Evi
dent, nu crede în moartea scriito
rului, dar Hemingway a murit, asta 
nu ține de fantezia mea, sau a al
tora. Totuși, nu știu de ce, neg.

— Nu, n-a murit.
— Nici nu se putea, face el. Dar 

Sadoveanu a murit, nu e așa?, 
l-am văzut și eu. Dacă nu l-aș fi 
văzut, n-aș fi crezut-o. Păcat! Oa
meni drntr-ăștia n-ar trebui să 
moară niciodată.

— Desigur, îi spun, niciodată. Și 
mă gîndesc la cărțile despre care 
am pomenit aici și care la Brănești, 
trecute din mină în mină, și-au 
scămoșat fila, litera li s-a șters pe 
alocuri, scoarțele lor sînt acum 
moi. neaspectuoase, par acum mici 
și strîmbe. Dar sînt cărți și scrii
tori în care omul poate avea în
credere.

Mircea TACCIU

Mulțumim
5

Partidului
(Urmare din pag. 1)

noriștii : „E grea, dar vom îndepli
ni-o. Și vom depăși-o". Sintem 
doar înarmați eu o inepuizabilă e- 
nergie : încrederea partidului in noi 
ți încrederea noastră neclintită in 
marea cauză pe care o servim.

Noi știm că am rămas in urma 
vieții. O simțim de îndată și de 
rite ari intrăm pe poarta oricărei 
uzine, ori urcăm prima treaptă a 
unei schele. Sintem unitatea care 
a rămas in urmă in atacul vijelios 
pe care-1 dă poporul ieșit din tran
șeele mocnite ale trecutului, pen
tru a cuceri reduta nouhu. Sintem 
unii de mai multe ori veterani. — 
căci eu războaie ne-a învrednicit 
deseori imperialismul. — care ne 
dăm seama de primejdia acestui 
goL Dar așa precum, pe front, ne 
săreau in ajutor unitățile și co
mandamentul vecin, am simțit cal
dul ajutor al partidului care ne dă 
puteri să reciștigăm și terenul ce 
ne-a scăpat.

Nu ne vom mai mulțumi la de
scrieri de suprafață, făcute cu len
tile, — fie ele și Zeiss, — ci vom 
căuta să descifrăm cu ochi viu de 
om, care-i forța ce mișcă acest po
por pentru a realiza tot ce vedem, 
pentru a ne da seamă și a arăta 
tuturor, care sînt mobilurile interi
oare ale oamenilor muncii de azi 
pentru a dezvolta în zecile și su
tele de mii de fruntași din uzi
nele și minele noastre, șantiere, 
gospodării colective, gospodării de 
stat, atita entuziasm, abnegație și 
spirit inepuizabil de inițiativă, căci 
asta nu se vede în nici un stat 
capitalist.

Credem că am reușit. Ele vin 
din dorințele de eliberare și crea
ție, înăbușite in acești oameni se
cole întregi de-a rîndul, din voința 
lor de a lichida cit mai grabnic un 
trecut odios care le întunecă amin
tirile, și din încrederea nestrămu

tată că vor realiza cu mîinile și cu 
mintea lor, o lume nouă, fericită.

Acest tezaur de energie a înlo
cuit forța de propulsie a oameni
lor, ce sta, meschin, în orînduirea 
burgheză, în formula eufemistă 
„nervus rerum gerendarum".

Nu am prins încă chipul omului 
nou, după dimensiunile lui de mi
tologie contemporană. Nu o vom 
putea face pină nu ne vom ridica 
la înălțimea lui, pînă ce, prin e- 
ducația noastră, nu vom ajunge să 
vorbim cu el, de la egal la egal.

Iar dacă nu ne vom grăbi să a- 
jungem, se va înălța din popor, 
nemijlocit, acel mare scriitor cerut 
de nevoia de a se exprima a vre
mii. așa cum izbucnește de a drep
tul din pămint o erupție elibera
toare.

Dar pînă atunci să facem ape! la 
tot tezaurul de artă și inspirație pe 
care atitea generații cu căluș în 
gnră l-au făcut zăcămînt în noi, 
pentru ca într-o zl nu prea înde
părtată să ne putem înfățoșa cu 
fruntea sus in fața partidului ra- 
portind: Am îndeplinit planul 110 
la sută.

Aceasta e speranța, credința de 
astăzi din sufletele fiecăruia dintre 
noi.

Și atunci vom scrie, desigur, mai 
multe cărți bune.

Mulțumim partidului, Comitetu
lui Central al P.M.R., personal to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
încă o dată și neistovit, pentru 
toată renașterea noastră, pentru 
încrederea ce ne-a dat în puterile 
noastre, pentru marele ideal uman 
spre care ne conduce și care e 
marea noastră mîndrie de oameni.

Demosfene BOTEZ
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publicat in „Gazeta li- 
din 28 decembrie 1961). 
orientarea spectacolului 
dezbateri de idei scon-

Teatrul „Lucia sturdza Buiandra
Însușire a marei drama

turgii este capacitatea ei 
de a se deschide unei 
infinități de versiuni sce
nice, capacitate decurgind 
din bogăția de sensuri a 
textului, din multitudi
nea accentelor posibile. 
Pe Shakespeare, Ibsen, 
Cehov, Caragiale, Shaw 

și alți, puțini, dramaturgi de prima 
înălțime îi văd jucați in felurite mo
duri, în funcție de epocă, de specific 
național șl social, de personalitatea 
tegizorului și a interpreților.

Gorki face și el parte din categoria 
scriitorilor de teatru care oferă in
terpreților căi diferite și interesante 
de reprezentare, un caleidoscop de 
idei și sensuri, de atitudini și simță
minte. Aspru și generos, direct și 
subtil, frămîntat de gravele probleme 
ale naturii umane, dar edificat într-o 
măsură asupra determinării social-is- 
torice, scriitorul n-a : simplificat labi- 
rintele sufletești ale eroilor săi, pre
ferind să lumineze toate colțurile, cu 
conștiința fermă că nimic din com
plexitatea firească a omului nu tre
buie să scape literaturii. Atitudinea 
sa e implicită și diferențiată pînă la 
nuanțele cele mai fine, în așa fel in
cit punerea in scenă a pieselor sale 
va intimpina totdeauna serioase di
ficultăți.

„Copiii soarelui" e, poate, una din
tre cele mai „grele" piese ale lui 
Gorki prin densitatea dezbaterilor de 
idei, prin structura extrem de corn- 
plicată a personajelor, caracterizate 
de un decalaj ascuns între esență și 
aparență, gindire și acțiune, putere 
și voință. E, de asemeni, un amestec 
— de ordinul sintezelor chimice per
fecte — între comic și tragic, realizat 
intr-un laborator prin excelență ceho- 
vian. In sfirșit, „Copiii soarelui" este 
drama celei mai nedefinite și nesta
bile categorii sociale din Rusia (in 
epoca istorică dată), intelectualitatea.

Punerea în scenă a piesei lui Gorki 
la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
e un act de curaj creator, deoarece 
presupune o foarte stăruitoare muncă 
de valorificare a sensurilor multiple 
conținute în text, pentru redarea cit 
mai exactă a raporturilor dintre autor 
și personajele sale. Din efortul crea
tor reunit a doi regizori talentați, în
cercatul Liviu Ciulei și tinărul Lu-

cian Pintilie. a rezultat un spectacol 
interesant, obținindu-se, așa cum au 
dorit regizorii, „un maximum de ten
siune printr-o abordare -la rece- a 
piesei", o veritabilă „tensiune de idei 
care să creeze tensiunea emoțională", 
(vezi interviul 
terară" nr. 53

Intr-adevăr, 
pe linia unei
tîndu-se o emoție cerebrală, lucidă 
este principalul merit al inspiratului 
cuplu regizoral. Aceasta a dat inter
preților și publicului 
litatea unei priviri 
asupra personajelor, 
unui dialog deschis, 
scena, 
să discutăm modul în care a 
țeleasă esența fiecărui personaj în 
parte, dozajul de „temperatură" (cri
tică) pe care regia l-a folosit in re
constituirea atmosferei din casa Pro- 
tasovjlor.

S-ar părea că problema „dozajului" 
e secundară, nedecisivă in realizare» 
unui spectacol; un grad mai muft sau 
mai puțin deasupra ori sub zero e o 
chestiune de nuanță, un gram de sim
patie în plus ori în minus nu schimbă 
substanța personajului in cauză... A- 
ctimulările cantitative devin hotari- 
toare abia in momentul schimbării 
calității și numai din acest ungh; de 
vedere trebuie înțeleasă și importanța 
„dozajului". Din două procente de hi
drogen și un procent de oxigen obți
nem apa, dar dacă mai adăugăm un 
procent de oxigen, n-o mai putem bea. 
Știu, omul nu trebuie privit ea o sin
teză chimică (așa cum U vece Eb<o- 
tasov, care se străduiește să-l creeze 
in eprubetă), dar realizarea anat per
sonaj de teatru se ronformear- s; ea 
unei dialectici inter.oare. iar mou_L- 
carea calității corespuace. ia food, 
unei modificări de a:.:_u..-.e. AstteL 
Liviu Ciulei formulează fin tatervtat 
amintit) și aplică <atit ia coorept:a
regizorală a spectacolului, cit a in cea 
de interpret a Iui Protasov; ideea că 
„Gorki ii iubește pe Protasov*, mer.- 
ționind abia in al doilea rind: „Dar 
în ciuda simpatiilor există 
vare critică a autorului*_ 
simplificind puțin lucrunle 
tasov simpatic și inocent, 
visător, un adolescent întirziat, lovit 
pe nedrept in contactul m realitatea.

spectator posibi- 
detașate, critice 

creind 
liber, al

terenul 
sălii cu 

Cu aceste precizări, rămine 
fost în

un savant de o mare noblețe și puri
tate sufletească căruia nu-i poți re
proșa decit incontingența. naivitatea 
exclusivismul teoretic. Din capul locu
lui vreau să subliniez, că. văzut în 
linii mari astfeL Protasov ii prileju
iește lui Liviu Ciulei o creație inter
pretativă remarcabilă, de o autentică 
umanitate. Dar ceea ce mi se pare 
greșit e însuși punctul de plecare. Nu 
.Gorki îl nbețte pe Proteror* este, 
după părerea mea. As-A 
al personajului și 
față de ei. ci pa
lul Liviu Ciute, in 
in sens opus: Go-i
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Vaghin rămine, in felul acesta, un 
izolat printre ceilalți, ca deținător 
unic al poziției cele mai retrograde. 
Or, diferența de atitudine dintre Va
ghin, Protasov și Cepumoi nu e decît 
de nuanță și nu de principiu. Același 
individualism reprobabil îi unește. Un 
exces către unilateralizare este și in
terpretarea dată de Ana Negreanu, 
Melaniei, care devine în spectacol o 
femeie prin natura ei vulgară, exal
tată și interesată, incapabilă de senti
mente autentice. Sint anulate astfel 
complexitatea personajului, posibilita
tea de evoluție, pe care Gorki, totuși 
le-a evidențiat. Melania apare exclu
siv ca un om ridicol în tot ceea ce 
face, de la felul în care-și plimbă 
țoale: ele țipătoare pină ia felul în 
care iubește sau suferă. Nuanțele sint 
nivelate.

O mare interpretă a ralurilor de 
interiorizare. Clody Bertoia a intuit 
ir. personajul Lizei spaima de oameni 
și dragostea pentru ei, luciditatea in 
fața păcatului social al Individualis
mului; dar uneori actrița n-a jucat 
in spiritul general al spectacolului pe 
care cei doi regizori îl defineau ca un 
generator de emoție lucidă. Mai ales 
in finalurile actelor II, III și IV, in
terpreta Lizei a ieșit din formula 
spectacolului apăsind nepotrivit pe 
clapa afectivității ostentative și de- 
rogind astfel de la contractul semnat 
intre scenă și sală, a cărui principală 
clauză a fost comunicarea cerebrală- 
rece.

Au fost in litera rolului mai cu sea
mă N. Ștefănescu (Nazar Avdeei-ici). 
Dorin Dron (Iacov Troșin), Rodica Ta- 
palagă (Fima), Vasile Florescu (Mlșa).

Decorurile lui Paul Bortnovskr au 
subliniat, in actul I ți II, fără insă 
cu prea mare efort de fantezie, atmos
fera închisă, apăsătoare din casa Pro- 
tasovilor și a definit (așa cum tretxiîe! 
terasa casei ca o arenă a dramat.celor 
intilniri cu realitatea.

★
Va fi, poate, greșit înțeleasă, ca o 

poziție contradictorie a cnxucaruhii. 
nepotrivirea intre aprecierea inițială 
dată spectacolului și observațiile u>e- 
r.or formulate. Pentru a înlătura po- 
c.bHitatea unei atari ințetegeri. voi re
peta că spectacolul •srmrw. de Livra 
Ciulei ța laina-i Ptntibe esxe ira'-wrm 
un spectacol interesant. reaFeat de 
ta colectiv deosebi: de talentat, că »- 
fcnțule creatorilor au fost cu nsohă 
artă ir făptuite. Ceea ce am avoc de 
reproșat a fost tocsai greștta. dopa 

părerea mea. oneotare a acesaor x»- 
IcQi î artistice.

Dar penat; că Gorx; poate & jucat 
ta oen-amărate tehm_ pentru că v»- 
nanfa de b Teatru! ,l-ama Smriza 

este una ivre multele po- 
«-aăe și pectru că e reahzată ja un 
z.-vei artistic corespunzător, specta
colul merită să fie văzut și aplaudat.

Scenă din spectacolul „Copiii soarelui**.

Dumitru SOLOMON

S-a furat o bombă
oată suprafața ecranului 
e acoperită de un cimp 
cenușiu. Numai jos, in 
dreapta, se leagănă, fira
vă în vint, o floare albă, 
singuratică. Din fund, 
înaintează in cadru un 
om care o culege și o 
înalță spre soare cu in
finită gingășie. Vn om și

o floare — motivul binecunoscut lan
sat de Gopo în desenele sale animate
— șl-au dat întilnire și în noul său 
film, chiar de la prima imagine. Me
tafora din „Scurtă istorie" (omulețul 
răspindind pretutindeni în cosmos mi
nuscula floare, ca o expresie imacu
lată a aspirațiilor de pace ale ome
nirii, reapare, intr-o ipostază aparte, 
și în „S-a furat o bombă". In final, 
același cimp întins vibrează de lumi
nă, impînzit de o multitudine de flori, 
printre care pășesc — aproape plutesc
— cei doi eroi. Omul și Îngerul de 
fată. Și-au cucerit dreptul la liniște, 
la iubire, la fericire, pentru că au pre
făcut la timp bomba, dintr-un instru
ment al crimei șl războiului, într-o 
sursă de energie pașnică, in slujba 
vieții. Mesajul intregului film este în
cununat, astfel, laconic și expresiv.

Cum tot am pășit pe terenul compa
rațiilor cu realizările anterioare ale 
lui Gopo, să mai cităm un exemplu 
din multele posibile. Momentul solemn 
și simbolic cind bomba e împărțită^ 
jirimi cu fărimă, oamenilor ca să va
lorifice puterea atomului în numele 
Păcii și civilizației, reia (firește intr-o 
altă gamă) ideea cuprinsă in gestul 
de mare plasticitate cu care Homo 
sapiens ciocnea o cupă cu Atomul, pe
cetluind o nobilă alianță.

De la un film la altul — constatarea 
e la indemina oricui — sint preluate 
șt prelucrate idei care îl urmăresc, sta
tornic pe Gopo, născute din însăși 
trepidația epocii contemporane. El țin
tește întotdeauna, indiferent de genul 
abordat, să reliefeze esența fenomene
lor, sensul lor fundamental, sacrificind 
cu bună știință elementele adiacente, 
chiar dacă au atributul autenticității, 
coloritul vieții cotidiene. Desenului a- 
ntmat ii convine deplin această stili
zare, această reducere 
marile reușite ale lui 
firmă.

Dar in filmul Jucat —
țtile creatorului se materializează prin 
intermediul interpreților, in mișcarea, 
atitudinea și expresia lor? Fără a pă
răsi genul care l-a consacrat, Gopo 
sondează stăruitor și celălalt domeniu, 
întreprinde diferite experiențe, aplică 
toluții dovedite fructuoase in desenul 
animat, e tentat chiar să altoiască a- 
numite formule. Sub semnul acestor 
investigații artistice — nu toate cris
talizate în izbinzi — stă și „S-a furat 
o bombă". 1 se pot aduce obiecții, 
poate fi discutat, comentat contradic
toriu, dar un lucru e sigur: 
calități ale filmului nu pot 
testate.

Obligativitatea dialogului 
susține Gopo, este o prejudecată, 
bajul cinematografic modern se 
dispensa de cuvînt cind factura fu
mului o cere, desigur în măsura în 
care imaginea (plastica fiecărui cadru, 
expresivitatea actorilor, tfiișcarea apa
ratului, ritmul montajului) unită cu 
banda sonoră (partitura muzicală și 
zgomotele) comunică viu și clar ideea.

la esență $i 
Copo o con-

In care fnten-

Inalteie 
fi con

In film, 
Lim-
ponte

In apărarea acestei teze, „S-a furat o 
bombă" furnizează destule argumente 
convingătoare, cu toate că in unele 
scene din film textul vorbit e supri
mat fără justificare (spre exemplu 
cind șomerul care a furat servieta o 
vinde la bar sau cind stăpinul bom
bei duce tratative cu șeful gangsteri
lor). La prima impresie, șochează fap
tul că in film nu se rostește nici 
un singur cuvint. Dar verva și inge
niozitatea multor rezolvări regizorale 
(cu prețiosul concurs al excelentului 
operator Ștefan ■ Horvath), ca și evi
denta reușită in realizarea sintezei 
imagine-sunet (aportul compozitoru
lui Dumitru Capoianu, colaborator 
constant al lui Gopo, e decisiv în 
film și merită o analiză separată) su
plinesc absența dialogului, care devi
ne adesea intr-adevăr inutil.

Două tendințe principale se interfe
rează și se întregesc reciproc, fără a 
se suda însă deplin unitar de-a lun
gul intregului film. Există o notă 
gravă — avînd uneori ascuțimea unui 
avertisment sever, alteori vibrație li
rică delicată — și, pe de altă parte, 
un suflu satiric impetuos, alimentat 
de o adevărată avalanșă de gaguri. 
Prima tendință se face simțită cu deo
sebire in introducere și in final. A- 
menințarea pe care o aruncă lumii 
maniacii războiului atomic apare 
monstruoasă și apăsătoare, in imaginea 
helicopterului care se năpustește asu
pra eroului, incercind parcă să-l facă 
una cu pămintul, sau in episodul „a- 
restării" omului cu floarea de către 
militarii înarmați pină in dinți și in- 
veșmintați cu armuri antiatomice. 
Gravitatea problemei pălește insă nu 
o dată pe parcursul acțiunii, anihilată 
de șuvoiul elementelor comice. Este 
o evidentă slăbiciune a scenariului, in 
care această latură majori nu e con
secvent pusă in lumină de iatimplări- 
le care se înlănțuie. Cit privește moti
vul liric, el răsună viguros și optimist 
in ultima imagine a filmului, după ce 
a punctat discret idila celor doi îndră
gostiți.

Ca și in alte filme ale sale, punctul 
forte al lui Gopo este insă și de astă 
dată umorul. Nu a fost lăsată la o 
parte nici o posibilitate de a stirni 
risul — de la arhicunoscuta bătaie cu 
frișcă pină la poante inedite de o 
mare savoare — hazul vizind in prin
cipal demascarea jocului absurd și 
periculos cu bomba atomică. Vehement 
și sarcastic, Gopo iși bate joc in pri
mul rind de pretențiile ridicole ale 
cercurilor imperialiste care rivnesc să 
cucerească dominația lumii amenin- 
țind cu dezlănțuirea unui război ato
mic. Totalei dezumanizări a acestei 
lumi — ilustrată, conform unui celebru 
exemplu al lui Chaplin, prin mișcă
rile sacadate, de roboți vil, ale celor 
care execută mecanic ordinele mare
lui magnat — filmul ii opune, intr„un 
contrast comic abil speculat, candoa
rea și puritatea calmă a Omului (rol 
căre descoperă intr-adevăr așa curtl 
a declarat-o regizorul, un Iurie Darie 
surprinzător, naiv și avintat. încli
nat spre meditație și ri«. lipsit de o- 
bișniiitele trăsături de june amorez). 
Satira lui Gopo iși trimite săgețile 
în numeroase direcții. „S-a furat o 
bombă" parodiază stilul stereotip al 
filmelor polițiste de serie, cu care ca
sele de filme din Hollywood inundă

La

Cadru

tăios 
peste 
noc- 
smo-

din film

Cu Liliana Tomescu

Iurie Darie

Răspunsurile vin prompte, in casca
dă. TJlîana Tomescu vorbește firesc, 
fără stinghereală, ea pe scenă t

CJ

piața cinematografică, ironizind 
moravurile modului de viață de 
ocean (vezi episodul petrecerii 
turne a grupului de cheflii in 
kinguri albe și rochii de seară). In
răfuiala sa polemică, Gopo lasă să se 
strecoare și poante mai puțin inspira
te, poncifuri comice. Se simte că au
torul se acomodează mai greu cu ce
rințele de durată ale unui lung me
traj. In cele zece minute ale unui 
desen animat hazul era atent filtrat, 
subtilitatea expresiei se unea organic 
cu o largă accesibilitate. De astă dată, 
lungimea filmului s-a răzbunat pe 
regizor, cum s-a intimplat de altfel 
și cu „O poveste ca in basme". Anu
mite episoade Uncezeșc, n-au ritm, 
altele se întind excesiv.

Gopo nu este un povestitor și nici 
nu vrea să fie. Nu-l preocupă subiec
tul ; firul intrigii rămâne, de fapt, un 
simplu pretext. Episoade care nu sini 
legate direct de peripețiile șomerului 
ducînd cu sine în servietă, fără să 
știe, bomba dispărută, capătă auto
nomie și o amploare greu de justifi
cat intr-o narațiune riguros elaborată. 
La Gopo insă, multe din aceste digre
siuni au un farmec deosebit. E cazul 
secvenței strălucite a cinematografului 
de groază — o mostră a resurselor de 
fantezie mereu proaspete ale cineas
tului. Alternând o , serie de fotografii 
fixe cu. capul eroului în prim-plan, 
care urmărește, tot mai uluit și mai 
speriat, acțiunea unui film de groază
— regizorul ne sugerează, cu ajutorul 
efectelor sonore magistral întrebuin
țate, întreaga desfășurare a filmului 
privit pe panourile de reclamă.

In încheiere, un cuvint despre ac
tori. Protagoniștii filmului nu alcă
tuiesc în măsura necesară cuplul vi-, 
sat de autor. In vreme ce Iurie Darie 
se autodepășește, reușind să creeze 
un tip (promițător pentru viitoarea 
sa evoluție actoricească), Eugenia Ba- 
laure pare copleșită de răspunderile 
rolului și de... debut, limitindu-se să 
zimbeascâ atrăgător din cind în cind, 
ceea ce e, să recunoaștem, destul de 
puțin (Vnde au dispărut aplombul 
fi vivacitatea interpretei din „D'a’e 
carnavalului" pe scena Institutului de 
Teatru ?). Intr-o apariție episodică se 
distinge, printr-un joc concentrat, re
ținut, bogat in nuanțe. Emil Botta. 
Dintre ceilalți interpreți, H. Bo- 
roș, Tudorel Popa, Liliana Tomescu- 
Puiu Călinescu, Xiculescu-Cadet, Po
pescu Lak slujesc 
cerințele regizorale, 
cit de mobilă ar fi
— tot nu s-a putut
vitatea pregnantă pe care Gopo. in
tr-un desen, o poate obține din ci
teva trăsături.

Intr-un recent interviu, Gopo — de- 
clarindu-se ucenic pe cale de a deveni 
calfă în filmul cu actori — solicita 
să fie judecat la al cincilea film. Nici 
publicul și nici critica nu poate aștep
ta pînă atunci. Sigur este că, fără a 
se situa pe treapta atinsă în desenele 
sale animate, polivalentul artist a în- 
trejyrins în „S-a furat o bombă" o in
teresantă și utilă experiență cinema
tografică.

Mihail LUPU

In chip onorabil 
cu toate că — ori- 
mimica unui ador 
ajunge la expresi-

Despre noul film
*

«a ena ET yr’edeffr. po<eo - 1
■e. ix îwgiMi. ccrî i reiai i4-i -

sw irxfrrzg tueipa tre5u« sâ oexî F*
J’onttoCxZ r» sKxicsre, i iaMpiaezi

ce ra redea z^-ncrr-x»— os) î
cred_Ge va vedea spertc£snu ?

— Aceasta nu ar duce la monoto
nie ?

— Depinde de noi toți. Totul este 
ca regizorii de cinema să ne cunoască 
mai bine. Munca cu actorul, pregăti
rea rolului e mai redusă ca la teatru. 
Cred ci trebuie o pregătire mai mi- 
tuț:oasi a rolului inaint^.fie a în
cepe turnarea filmului. Mai ce apoi și 
probit am experienței.

— Dumneevoastrâ o aveți. In cite 
ați jucat?

Zn filmele „Pe răspunderea mea" 
tor Ptal Cilmescu), „Nu vreau să 
insor" (regizor Manole Marcus> 
io Franco* (regizor Paul Căliner- 
F« ia -S-a furat o bombă". Dar 
că patru «a« cinei filme nu in
se prga mult. E abia începutul, 
iac.

M*1
■cei

— E raai ușor de jucat teatru?
— Ambele sint la fel de grele cind 

să reușești cit de cit un lucru 
Poate că imi este mai ușor, to
la teatru. De peste zece ani, de 
joc teatru, am mai învățat cred

cred. Acolo totul 'era îngro- 
făcea exces de mimică, de
Or, în „S-a furat o bombă" 
simplificat la maximum. V-

— Gtrp» fc-'.ot-ee eres fă -netodi rene 
m m pc-e foarte -ndzcead. Aceasta 
B4; j ci este rrxite de ■« fum :» 
certe ce face *pet in mod decsebit Ic 
parziczpana •ctiri ■ om «tei d:i soU. 
hpeft de dsaiogml care td-i completeze 
cele ce vede pe ecran.

— Rolul actorului crește, deci, in 
această formulă ?

— Desigur. Se cere o participare 
totală, o trăire intensă o rolului, astfel 
ca ideea pe care o exprimă o imagine 
sau alta să ajungă la spectator. Vn 
gest — o înclinare a capului, o miș
care a miinii — trebuie să fie la jel 
de sugestive ca un întreg schimb de 
replici.

— Ceva în genul cinematografului 
mut. —
- Nu 

șat, se 
mișcare, 
totul e
neori numai sugerat. De aceea acto
rului i s-a cerut o participare totală, 
dar nu prin excese exterioare, ci fă- 
cindu-se apel la... creierul nostru.

— Invitație la gindire.
— Tot timpul turnării fiecare ne-am 

frămintat 
ințelegind 
mului.

— Aveți
Nu pot 

mescu nu 
bare cind 
care l-a interpretat. Notez în grabă 
și imi pare rău că nu este cineva să 
o filmeze.

— Am căutat, urmând indicațiile lui 
Gopo, să arăt că frumosul sau atrăgă
torul nu reușesc să suplinească golul 
interior, nu înseamnă principalul in 
viață. De fapt, pe ecran nu se mișcă 
un om, ci doar o mașinărie umană 
vopsită în culori țipătoare. Idei, ideal 

toate acestea îi sint total străine. 
In definitiv această femeie e un o- 
biect oarecare, o marfă de consum. 
Așa este de altfel prezentată in multe 
filme occidentale care reflectă 
ția claselor dominante.

— Ar fi bine ca un actor să 
mai multă vreme cu același 
și cu același operator ?
- Da.

cum să reușim mai bine, 
importanța mesajului fil-

rolul unei femei... 
termina fraza. Liliana To- 
mai are nevoie de o intre- 
e vorba de personajul pe

vrei 
bue. 
teși, 
cind
citeva lucruri. Și mai e ceva.

— Anume ?
— La premiera unui film am mal 

multe emoții. Știu că nu mai poate 
fi nimic schimbat, îndreptat. Așa că 
imi este puțin teamă. La premiera 
filmului „S-a furat o bombă" am stat 
alături de marele violonist David 
Oistrah. L-am urmărit în timpul pro
iecției fi m-am bijcurat grozav cind 
a vepjt Și ne-a. spus că i-a plăcut fil- 

..nșul, felicitindu-pe.. ,
— Dacă ați putea turna din nou 

„S-a furat o bombă" ați reface ceva 
din rolul dumneavoastră ?

— Da, totul.
— Cum...
— Da, chiar totul. Aș încerca să fac 

rolul mai bine, să înțeleg personajul 
mai bine, să mă apropii și mai mult 
de gindirea lui Gopo.

— Și el declara că ar reface mon
tajul filmului în funcție 
spectatorilor.

— Cred că nu ar avea 
schimbat. Mi 
înțeles, ideile 
aceasta e cel 
cei ce creează 
foarte bucuroasă că am fost distribui
tă în acest film. Acestei bucurii i s-a 
adăugat puțin mai tirziu și o alta, ro
lul Ioanei în piesa lui Anouilh.

— Doreați să jttcați acest rol ?
— Foarte mult. O iubesc pe Ioana, 
înțeleg.
— Și o ultimă întrebare: vă pregă

tiți pentru un rol nou?
— Voi juca în „Frații Karamazov" 

dramatizare după Dostoievski.

de reacția

mult de 
filmul estese pare că

ajung la spectator. Și 
mai important pentru 

un film. Să știți că stnt

o

★

concep-

lucreze 
regizor

L-am uitat cu toții pe Iurie Darie, 
actorul distribuit mereu în rolul unui 
june frumos, dar. vai, superficial. Iu
rie Darie e acum pentru toată lumea 
șomerul din filmul lui Gopo. Această 
imagine ne-a rămas, fără ca astfel 
să diminuăm reușitele pe care le-a 
avut și în alte roluri.

In noaptea spre 13
IF ilmul de arentari găsește în rîn- 

durile spectatorilor foarte multi 
admiratori ai genului. Citi nu-și 
amintesc de filme ea: „Oameni eti 
rajoși”, „Un pichet in munți**. 

.Misiunea secretă**, „Submarinul P. K. S“,
„Omul cil loot) de fețe’*, sau de productive 
noastre cinematografiei . .Alarmă in munți**, 
și „Secretul cifruiui* ? Fără a ne da satis
facțiile depline pe care atracția genului 
împletită cu o iaaltă cablate artistică, le 
poate oferi, filma,! „Iu noaptea spre t>**, 
realizat de cineaștii din Republica Populară 
Bulgaria (regizor Anton Marinovici), este o 
încercare, în bună parte izbutită, de a 
găsi în cadrul genului o formulă mai deo
sebită, o tratare artistică cu ajutorul căreia 
atenția spectatorului să nu fie atenuată do 
acel „era clar de fa-ncepnt că se termină 
altfel**, ci să ■ fie dirijată cu grijă spre 
punctele esențiale de sprijin ale acțiunii 
filmului. Există în scenariul scris de Ale
xandru Hadjhristov, o multitudine de faple 
de viață. înșiruite uncie după altele, ele 
ar fi îngreunat poate urmărirea și înțele
gerea acțiunii. Dar autorii au alternat mo
mentele acțiunii cu o anchetă dusă în bi
roul șefului de miliție: retrospectiva se fo
losește astfel abundent.

Spectatorului nu t se păstrează secretul 
deznodămîntului pînă în finalii,', filmului, 
așa cum în general se obișnuiește. Mult 
înainte de terminarea filmului, asistăm la 
acea clasică ,‘iiplă decisivă, de data a- 
ceasta între forțele miliției și dușmanii 
poporului. Dar nrțtunes, deși pe linia esen
țialelor puncte ale conflictului epuizată 
continuă. In sprijittnl organelor de mili
ție participă In scena luptei și lin perse 
naj piuă atunci lăeat în afața conflictui'tii 
de baza. Este vorba de tfbărul ingiaet 
Racer. Ferindn--c de didacticism, autorii 
(iltnulni dau, de aci înainte, explicn|ii a- 
-'tpra eleinenteTor de logică, care i-atl asi
gurat maiorului Andrei Panov succesul în 
tot timpnl cercetărâ'ot întreprinse în fabri 
că. .Menționăm că o bnnă parte din film 
-e pet rece într-o mare nzină metalurgiei 
de pe malul Mării Negre. Primim de ase 
menea date in legătură cu prezenta Jînă 
rulai inginer Racev la locnî luptei. Esfp'i 
catik'e maiorului — se folosește din fldu 
retrospectiva — sint în cea mai mare p^fte 
lămuritoare. Datorită îftsă firelor aCliitiiii, 
la nn moment dat mult prea multe și 
răsfirate, spectatorul rămine cu unele «em 
ne de întrebare cărora întreaga acțiune a 
filmului nu le poate da răspuns. In ceea 
ce-1 privește pe tînărul inginer Racev da
tele explicative sint insuficiente și necon

vingătoare, iar intervenția lui în luptă nil 
poate, așa cum și-au propus autorii, să ne 
dezvăluie însușirile morale deosebite ale 
eroului.

Modalitatea folosită de cineaștii bulgari 
în scenariul filmui'.ui „Iu noaptea spre 13“, 
ar fi putut prezenta pericolul ca drumul 
ascendent ai', acțiunii să fie întrerupt odată 
cu dezvăluirea finalului. Acest lucru nu se 
întîmplă însă datorită faptului ca în afara 
sarcinii’.or pe care și le-au propus autorii 
în ultima parte a filmului, respectiv cele 
legate de justificarea deznodămîntului din 
punctul de vedere al anchetatorului,. în ul
timele secvențe spectatorului i se mai dez
văluie un adevăr pe deplin lămuritor în 
ceea ce privește înțelegerea, de data a 
ceasta nu a unuia dintre eroii îndrăgiți, 
ci a principalului dușman, falsul inginer 
Todor Primov.

Se încearcă în film și o portretizare a 
cîtorva eroi. însușirile de caracter ale per
sonajelor filmului se fac evidente prin mo
dul în care acționează ei’.e, în momentele 
de viață mai dificile sau mai puțin dificile 
relatate în film. Avînd la bază un bo^al 
material de viață, filmul relevă idei valo
roase, cu un puternic rol educativ.

Actorui’ Costa Tonev, al cărui joe sobru 
și firesc am avut prilejul să-l admirăm de 
curînd și într-un alt film („Strada săraca”) 
deține aici unul din rolurile cheie: maio
rul de miliție Andrei PanQv. Principalul 
purtător aii mesajului filmului, maiorul Pa
nov dă dovadă pc întreg parcursul des
fășurării acțiunii de înalte însușiri moral? 
Puternicului sentiment patriotic i se adaugă 
curajul și spiritul de sacrificiu, inteligența 
și perspicacitatea, botărîrea, abilitatea, in
geniozitatea, precum și o nemărginită dra 
goste față de muncă.

Actorul Apostol Karamitiev, în rolul pr? 
supusului inginer Todor Primov, realizează 
bine cele două planuri ale personajului. Ex
cepție fac cîteva momente în care apare 
pu(in crispat derutînd spectatorul care în 
mod logic leagă aceasta de o anumită si
tuație a falsului inginer Todor Primov față 
de celălalte personaje a’.e filmului.

Spuneam la începutul acestor rînduri că 
fii'mul de acțiune are foarte mulți admiratori 
Tot mai multi admiratori are și cinemato
grafia din Republica Populară Bulgaria. 
Filmele realizate vădesc, mai ales în ultima 
vreme, odată cu preocuparea cineaștilor de 
a găsi forme noi, originale și proprii ex
primării conținutului nou de idei, o certă 
creștere a calității lor artistice.

Silvia NICOLAU

cineva 
Pentru 
căutat 
mi-au

ce

— Acesta e, deci, rolul vieții, ca să 
zicem așa.

— Da, e un personaj complex, greu 
de interpretat chiar și pentru 
obișnuit cu astfel de roluri, 
mine a fost și mai dificil. Am 
să răspund încrederii pe care 
arătat-o realizatorii filmului.

— Și Credeți că ați reușit?
— Gopo e mulțumit. Să vedem 

spun acum spectatorii și criticii.
— întrebarea a fost prea directă. 

Apropo de Gopo, cum ați lucrat cu 
el?

— Tot filmul este gîndit de el, fiind 
scenarist și regizor. E un om care se 
frământă în fiecare zi de turnare.

— Cit a durat turnarea?
— O lună și jumătate. Se lucra a- 

proximativ șase ore pe zi. Buna or
ganizare pe platou a fost un factor 
foarte important cari ne-a ajutat in 
mod deosebit. Dar și gindirea lui Gopo 
era... organizată. Gopo, înainte de 
începerea turnării, se mișca intre de
coruri 
sonaj. 
ceasta 
faptul
seneze singur toate personajele.

— Și dumneavoastră desenați, 
tăcut ilustrații la cărți pentru copii I

— Această afinitate cu regizorul m-a

intrind in pielea fiecărui per- 
Trăi: fiecare rol. Cred că a- 
trăire intensă provine și 

că Gopo este obișnuit să-și
din
de-

ați

ajutat să-l înțeleg mai bine. In cite- 
va cuvinte ne explica scene de multe 
minute.

Iurie Darie se scoală de pe scaun, 
se duce intr-un colț al camerei, face 
cițiva pași, mimează... II recunosc, e 
Gopo la
- Așa 

be. Ne 
stabilise 
de cod. 
descifrat, căci tot ce fac personajele 
are un sens, nimic nu e gratuit. To
tul e pus in slujba servirii ideilor fil
mului, chiar și lipsa dialogului.

— Vreți să explicați ?
— In acest film nu e nevoie de 

log. Cind unul sau altul dintre 
sonaje simte nevoia să vorbească 
pare de pe ecran. De exemplu la în
ceputul filmului. Unul din bandiți, 
interpretat de Ovid Teodorescu, ține 
în mină servieta cu bomba. E nevoie 
să-mi explice de ce îmi dă servieta? 
Nu. II văd că strănută. Deci ii iau 
servieta. In momentul următor ar tre
bui să înceapă explicațiile, deci dia
logul, dar atunci apare poliția. Așadar 
acest film nu are nevoie de cuvinte.
- Și nu e mai greu de jucat fără 

dialog?
— Nu. Actorul, nepreocupat de text 

și de rostirea lui, poate să se concen
treze. mai bine asupra rolului. Ești... 
obligat să giridești. (Aceeași idee, cu 
alte cuvinte, o exprimă și,.Liliana,;Țo- 
mescu). A fost o școală excelentă pen
tru mine. Cred că m-a ajutat și pen
tru alte roluri. Am învățat ce în
seamnă să-ți simți rolul, sâ cauți să 
pui la bătaie tot ce ai mai bun ca 
spectatorul să te înțeleagă. Să-l înțelea
gă pe acest om care cutreieră străzile 
unui oraș dintr-o țară capitalistă cău- 
tind în zadar de lucru. Nu e u» șo
mer oarecare, ci prototipul tuturor 
șomerilor cu tot ceea ce înseamnă 
lipsa posibilității de a munci. Poate 
că scena cină șomerul flămînd se uită 
intr-un restaurant e mai grăitoare de- 
cit zeci de cuvinte, 
spectator înțelege ce 
ria pentru oamenii 
capitaliste.

— Dar bomba ?
— A fost greu pînă m-am obișnuit 

să uit de prezența ei, să nu o rr;ai 
simt. Mi-am amintit de omulețul din 
filmele de desen animat ale lui Copo. 
Și am căutat, ca și el, să descopăr 
mereu noi lucruri, rele sau bune. In 
scena din dubă am căutat o expresie 
identică cu cea a omulețului care, spe
riat de fulgere și tunete, se refugiază 
într-o peșteră. Șomerul este arestat 
de fapt de troglodiți ai secolului XX. 
așa că are același reflex primar de 
apărare.

— Dar pe parcursul filmului șome
rul învață unele lucruri, deci și nece
sitatea unei variații în interpretare.

— In acest sens cea mai grea sce
nă mi s-a părut cea din final, cind 
descopăr adevărul, îl înțeleg. Poate 
chiar ar fi necesar acolo, din partea 
mea, mai mult optimism, o expresie 
mai deschisă în fața solidarității 
umant.

— Acesta e singurul reproș?
— Filmul îmi este prea proaspăt in 

memorie. E greu să văd limpede.
— Ați fost să vedeți cum reacțio

nează publicul?
— Da, de citeva ori. Imi pare bine 

că oamenii vin în număr mare să 
vadă filmul. Cu toate că l-am văzut 
de citeva ori și acum mă las prins 
de film, mi-e greu să-l disec la rece.

...Convorbirea continuă despre vii
toare roluri, despre personajul pe care 
îl interpretează în filmul „Post-restan- 
te“ (regia I. Vîtanidis), despre- efor
tul de concentrare în teatru și cine
ma, despre , 
pe care Iurie 
știu cite zeci 
pentru desen

repetiții.
ne explica, fără 

înțelegeam prin 
între actori și regizor un fel 
Acest cod era insă lesne de

multe vor- 
semne. Se

dia- 
per- 
dis-

Cred că fiecare 
înseamnă mi-.e- 

simpli in fă iile

„Crucișătorul Potemkin" 
! Darie l-a văzut de nu 
de ori, despre pasiunea 
și despre multe altele.

Sergiu BRAND
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EUBA DA
Elegie pentru Emmett Til!

Lui Miguel Otero Silva

Trupul mutilat al lui Emmett Till, 14 ani, din Chicago, Illinois, a fost 
pescuit, din riul Tallahatchie, în apropiere de Greenwood, la 31 august, trei 
zile după ce fusese răpit din casa unchiului său de către 
înarmați...

un grup de albi

The Chrisis, New-York, octombrie 1955.

Locuinfe muncitorești la HavanaIn America de Nord,
Roza oînturilor 
are petalele însîngerate.

Mississippi trece
oh, rîu bătrîn, tu, frate-al 
cu vinele-n apă deschise, 
Mississippi cînd trece 
suspină largul său piept, 
și-n ghitara-i barbară 
Mississippi cînd trece 
plînge cu lacrimi amare.

negrilor!

cu 
cu 
cu 
cu 
cu 
cu 
cu 
cu
negru.

cămașa lui de duminică, 
biletul lui de cinema, 
pupitrul și tăblița lui, 
călimara lui, 
mănușa-i de base-ball, 
programul matchurilor de 
portretul lui Lincoln, 
steagul lui nord-american,

box,

Mississippi trece 
și oglindește Mississippi cînd trece 
arbori tăcuți
în care se pîrguiesc strigăte-ndurerate, 
cînd trece Mississippi 
și-oglindește Mississippi cînd 
cruci de văpăi ce amenință, 
cînd trece Mississippi, 
și oameni ce răcnesc nebuni 
cînd trece Mississippi 
și — noaptea — rugurile în 
lumină canibalică 
dansează oameni albi, 
și — noaptea — rugurile 
cu-același negru-arzînd, 
un negru frînt 
cu spintecatul pîntec învăluit în fum, 
cu '
cu sexul mutilat, 
acolo-n Sudul alcoolic, 
acolo-n Sudul ofenselor și-al biciului, 
cînd trece Mississippi.
Te uită, Mississippi, 
oh, rîu bătrîn, tu, frate-al negrilor! 
te uită: un băiețaș plăpînd, 
o floare mică-a malurilor tale, 
nu rădăcină-a arborilor tăi, 
nu trunchi al pădurilor tale, 
nu piatră din albia ta, 
nu caiman al apelor tale: 
de-abia un copil, 
un copil mort, asasinat și singur, 
negru.

intestinele umede,

trece

de spaimă,

a căror

Un copil cu sfîrleaza lui, 
cu prietenii lui, cu mahalaua lui,

Un copil negru asasinat și singur, 
care-a svîrlit un trandafir de dragoste 
unei fetițe albe ce trecea.

Bătrîne Mississippi, 
oh, rege, rîu cu mantie adîncă / 
oprește-aici procesiunea ta de spume, 
și carul tău cu tracțiune-oceanică: 
răsfrînge-n tine-acest trup subțirel, 
înger adolescent pe care l-ai purtat 
fără să-i poți ascunde, totuși, cicatricele 
acestor umeri, unde 
se-aflau aripile;
răsfrînge-n tine-acest profil absent, 
zdrobit de-atitea pietre;
de plumbi și pietre, 
de-ocări și pietre ;
răsfrînge-n tine-acest mic piept zdrobit ~ 
pe care sîngele, de mult țîșnit, e-o pată. 
Vino, și-n noaptea iluminată 
de luna vestind catastrofe, 
noaptea înceată a negrilor 
cu subteranele-i fosforescente, 
vino, și-n noaptea iluminată, 
spune-mi tu, Mississippi.
de poți contempla cu ochi de-apă

oarbă
și brațe de titan indiferent, 
jalea asta, crima asta, 
mortul acesta plingînd, nerăzbunat, 
acest cadavru colosal și pur;
vino, și-n noaptea 
tu, cel încărcat de 
de vis și metale.
vino, și-n noaptea iluminată, 
oh, rîu bătrin, tu, frate-al negrilor, 
vino, și-n noaptea iluminată, 
vino, și-n noaptea iluminată, 
spune-mi tu, Mississippi...

n”-n noaptea iluminată,
pumni mari fi păsări

MiCă I itanie grotescă
Ia moartea senatorului /McCarthy
lată-l pe senatorul McCarthy 
mort 
păzit 
iată-l 
mort 
păzit 
iată-l 
mort 
păzit 
iată-l 
mort 
păzit

în patu-i de moarte, 
de patru maimuțe; 
pe senatorul McMaimuță 
în patu-i de Carthy, 
de patru vulturi; 
pe senatorul McVultur, 
în patu-i de maimuță, 
de patru iepe; 
pe senatorul Mclapă, 

în patu-i de vultur, 
de patru broaște;

McCarthy Carthy.

lată-l 
mort 
păzit 
iată-l 
mort 
păzit 
iată-l 
mort 
păzit 
iată-l

pe senatorul McDulău, 
în patu-i de lătrături, 
de patru gangsteri;
pe senatorul McGangster, 

în patu-i de dulău, 
de patru urlete;
pe senatorul McUrlet 
în patu-i de gangster, 
de patru gloanțe;
pe senatorul McGlonț,

mort în patu-i de urlete, 
păzit de patru bufnițe ;

McCarthy Carthy
lată-l pe senatorul McBombă, 
mort 
păzit 
iată-l 
mort 
păzit 
iată-l 
mort 
păzit 
iată-l 
mort 
păzit

în patu-i de-ocări, 
de patru porci; 
pe senatorul McPorc, 
în patu-i de bombe, 
de patru limbi;
pe senatorul McLimbă, 

în patu-i de porc, 
de
pe 
în 
de

P i t i c i i d
Piticii din O.S.A.1) sînt 
în S.U.A. robi și slugoi:
Au capetele de gunoi 
din care nu mijește-un gînd. 
Lachei murdari cu toții-n rînd 
și cu spinarea îndoită, 
cu cari, la ora plănuită 
yankeu-a tras săgeata rea 
pe care-n taină socotea 
s-o-nfigă-n Cuba dezrobită.

ăptămina trecută trebuia să se 
înscrie în istoria diplomației a- 
p use ne ca „o săptămînă ameri
cană- sau mai exact o săptă- 
mina a succeselor americane.

Cel puțin așa spera Departamentul de 
Stat și așa proorocea - la comandă - 
presa de peste ocean. Se așteptau in spe
cial trei izbinzi : o rachetă americană să 
ajungă in luna sau efectuarea primului 
zbor al unui cosmonaut american intr-o 
rachetă plasau pe orbită si triumful 
dictatului yankeu la Conferința inter- 
americană de la Punta del Este.

Racheta spre luna a deviat din dru
mul ei, cosmonautul John Glenn u-a 
mai pornit din pricina unor „tulburări 
atmosferice- spre profunda dezamăgire 
a președintelui Kennedy, iar Conferința 
de la Punta del Este s-a prelungit peste 
limita fixata. Împotriva dorinței secre
tarului de stat Rusk.

SocotehLe americane chiar si cele mal 
modeste, s-au încurcat rău in stațiunea 
balneara Uruguayans. contind pe un 
sprijin firi rezerve din partea micilor 
sute din America centrala - cu excep
ția Republicii Haiti, vecina cea mai a- 
proptata a Cubei — dar si pe o oarecare 
înțelegere negociabilă cu unele state din 
America de Sud, Rusk nu se aștepta să 
intilneasca la Pnnta del Este o opozi
ție fermă, organizau, din partea celor 

I mal Importante țări sud-americane, „sta
tele cheie- cum le numește presa new- 
yorkeză.

In planurile americane. Conferința de 
la Punta del Este intra doar ca o for
malitate, o semnare a unui dictat întoc
mit la Washington si care următea con
damnarea „morală- a cubei, adoptarea de 
sancțiuni împotriva acestei țări - de la 
embargoul nronosuk plnă la interven
ția militară — st ruperea colectivă de 
către toate repubUale din America La
tina a relațiilor eu Cuba. In acest scop 
se făcuseră toate preparativele : presiuni 
diplomatice pretiminare in diverse ca
pitale sud-americaae. smenințări cu sis
tarea ajutorului economie, tipărirea unei 
.cărți albe- eu vădita denaturare a fap
telor. Dar chiar din prima ai sutele 
Unite s-au aflat ta fata a două poziții 
clare : una cea dorită de ele șr urmată 
doar de țările miei cu regimuri dicta
toriale și compromise, iar *1** a princi
palelor sute sud-amerieane - Brazilia, 
Argentina, Chile. Boiivia. Ecuador și 
Uruguay care îndemna ia prudență și 
se opunea desehM sancțiunilor economi
ce și imperii retașMar diplomatice. A- 
ceasta poziție este dictau pe de o pane 
de interese.e ecmsomiee ale sutelor sus 
amintite si de aemnltamirea față de po
litica americana iu America de Sud, pe 
de alta de presiunea exercitata de ma
sele populare care să-an arătat deschis 
nemulțumirea ta cazat ruperii relațiilor 
diplomatice cu urnit, de la Havana.

Ar mai rămtne • astmir pe care o a- 
ducea .Nev York Herald Tribune- dm 
23 ianuarie a. C. Rrienndu-Se la faptul 
că revomua rcbaca O baeură de sim
patia maselor dm America Latină, că 
prestigii ist casxro este in eooun-.-ă 
creștere, rsmmeaieJ ziar american 
scria; .Singura ca-e care paste asigu
ra na succes ce perspectivă a eforturilor

seaxă «e-.er rimați u vksP
meior asupririi si poliucianismuiu; cari, 
trebue h lecunoastem. este de foarte 
mari proporții . Lucru, acesta esie im
posibil pentru State.e Unite peniru că 
ax însemna nu numai schimbarea poli
ticii americane, Cj și afectarea structurii 
de stat. Cetcurile politice reacționare a- 
mericane nu vor admite scăderea bene
ficiilor dobîndite prin exploatarea țări
lor Americii Latine, nu vor admite schim
barea acelor regimuri dictatoriale cre
dincioase monopolurilor americane și 
care fac necontenit victime. Aceste 
cercuri continuă să exercite presiuni 
chiar la conferință. Unui din memorii 
delegației americane, senatorul democrat 
Wayne Morse și-a afirmat deschis ne
mulțumirea față de rezoluția braziliană 
declarind că nu este deloc de acord cu 
cuvîntarea braziliană „care, după părerea 
mea, s-a sustras răspunderii precise a 
conferinței de a exclude regimul comu
nist cuban din O.S.A.".

Secretarul de Stat Dean Rusk călăto
rește neobosit între sediile diverselor de
legații de la conferința de la Punta del 
Este, urmărind să obțină voturile nece
sare unei rezoluții, fie si cu compromi
suri, dar care să conțină măcar exclude
rea Cubei din O.S.A., dacă nu si em- 
baigou economic si sancțiuni militare..

Pentru aceasta s-au făcut presiuni, ame
nințări și promisiuni. Rusk îndeamnă 
pe paiticipanți să rămina surzi la ape
lul popoarelor, care în replică si-au ex
primat voința la Conferința popoarelor 
Americii ținută la Havana în spriji
nul Cubei revoluționare, popoarele suil- 
americane își exprimă solidaritatea cu re
voluția cubană, declarind că nu vor ezita 
să apere cuceririle poporului cuban de 
uneltirile imperialismului, proclamlnd 
dreptul la autodeterminare a popoarelor 
și cerind ca nimeni să nu se amestece 
in treburile interne ale Cubei. „Soarta 
Cubei, subliniază Conferința de ia Ha
vana, este si soarta celor 200 de milioa
ne de oameni care luptă pentru a-și 
sfărima lanțurile robiei si mizeriei".

După zece zile de dezbateri, Confe
rința de la Punta del Este nu s-a ispră
vit. Dean Rusk a cheltuit multă energie 
in ședințe cu flecare țară sud-america- 
ră sau in grupuri. Rezultatele nu sînt 
insa de natură să-l mulțumească. Dacă 
în sfirșit a reușit să obțină prin presiuni 
și șantaj numărul necesar de voturi — 
14 - pentru condamnarea Cubei, faptul 
că principalele țări latino-aniericane se 
mențin pe poziții contrare si că ter
menii rezoluției eu cele mai mari șanse 
de aprobare sint departe de a fi cate
gorici — după cum afirma ieri A.F.P. — 
trezește Îngrijorarea Departamentului de 
Stat. Se pare că S.U.A. vor trebui să 
se mulțumească cu o vagă.....................
principii care să afirme o 
compatibilitate a regimului 
sistemul interamerlcan" si 
excluderea Cubei doar din 
litar ai O.S.A. In lipsa 
eficace.
Rusk caută să obțină în ultimele ore 
ale conferinței măcar niște cuvinte tari.

Manevrele americane se izbesc de fap
tul că popoarele sud-americane doresc 
biruința dreptului la autodeterminare, la 
suveranitate și la alegerea sistemului pe 
care ele U consideră necesar. Aceste 
presiuni vor birul pentru că întreaga 
Americă Latină s-a săturat de dictatul 
american, pentru că s-au schimbat con
dițiile istorice, pentru că revoluția cu
bană reprezintă un exemplu de rezol
vare a 
sociale
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de două ori suprafața cultiva- 
(„Cuba în luptă pentru liber- 
și independență").

pe apucate, dezordonat,

șea 
tă“. 
ta te

Notez
împărțindu-mă între tăcerea leneșă 
și fără grijă de-a mă lăsa furat de 
farmecul priveliștilor de afară, în
trezărite fulgerător, din viteza ma
șinii și îndatoririle prozaice, re
portericești, care cer operativitate, 
mai puțină contemplație și concen
trare.

Tibacao! Colina în unghi încli
nat pe linia azurie a oceanului: 
exotism, splendoare vegetală, pal
mieri cu moțurile pină-n cer, 
splendizi în nemișcarea lor împie
trită ca niște coloane ale timpului 
imobil și preistoric și printre ei, 

rigiditatea, cîteva 
întrezărite- din goana 
lumina incandescentă 
ridică din oglinda a-

Sculare, dis-de dimineață: 6,30. 
Oceanul e o imensă transparență 
azurie, contopită cu cerul. E atît 
de clar totul c-ai aștepta să zărești 
peste fîșia Atlanticului, țărmurile 
Floridei, plaja de la Miami. Un tî- 
năr Pescadores se-ntoarce cu-o le
gătură de pești atîmați pe sîrmă. 
Sînt atît de frumoși că-i cerem 
voie să-i fotografiem. Au o formă 
suplă, grațioasă, cu aripile și îno
tătoarele viu colorate, foarte deco
rativi, cu ochii rotunzi, cercuiți cu 
aur și argint și gura căptușită cu 
staniol. Păcat că n-avem rol film 
în culori. Ii fotografiem alb-negru 
și peștii, grămadă, pe cimentul che
iului, cu gurile spasmodic deschise, 
au o expresie de nespus tragism.

8.25: PLECAREA!

Dar nu, nu. Hemingway — 
lui e în cu totul altă direc-

apropiem de Matanzas... Pri- 
case... Matanzas !

mari, încă neterminate, o betonieră 
sovietică și grupul de constructori 
adunați în jurul betonierei. Unii 
sînt cu lopeți în mîini; aruncă pie
trișul și nisipul. Se sprijină în coa
da lopeților c-un gest care e al 
tuturor țăranilor din lume și se 
uită la noi rîzînd. Le face plăcere 
să-i fotografiem și schimbă între ei 
glume pe chestia îmbrăcăminții. 
I-am surprins în maieuri, sau goi 
pînă la brîu, cu pielea prăjită de 
soarele torid, de culoarea cafelei; 
cu rîuri mari de sudoare care le 
brăzdează fețele, brațele și piep
tul. Cînd îi fotografiem, își iau un 
aer serios, molto grhve, chipurile 
lor exprimă demnitate.

Primul din grup e un mulatru 
mărunt, Hector Laines, cu bocan
cii pătați de var și ciment și ma
nile bătătorite, turnate parcă-n be
ton. Lopata pare o jucărie în mîi- 
nile lui. Are 38 
El, cu fata cea 
lucrează aici, e 
cu ceilalți mai 
5) lucrează pe 
Munca la orez,
mari, e migăloasă, cere îndemînare 
și răbdare, o pot face și copiii. Cînd 
se vor termina casele, vor primi 
și ei una. Copiii au pregătit de pe 
acum portretul lui Fidel să-l pu- 
nă-n perete. Ce făceau înainte el 
și familia lui ? Ca toți ceilalți. O 
duceau greu. Insă acum! Uita- 
ți-vă — și ne arată cu mîna de 
jur împrejur: construim. Una

de ani, e căsătorit, 
mare, de 16 ani; 
constructor ; soția 
mărișori (mai are 
plantații, la orez, 
nu cere eforturi

Vizităm cooperativa muncitorilor 
de pe plantațiile de orez. Cienfue- 
gos. E o creație a Revoluției. Nici 
nu mai trebuie să-mi însemn asta. 
E destul să mă uit în jur, să văd 
ce se construiește aici. Mă zbat a- 
gitat între dorința de-a fotografia 
totul și de-a nota în același timp 
ceea ce văd. Dar prima dorință o 
suplinește într-un fel pe cea de-a 
doua așa că fotografiez E noul sat 
construit pentru cooperativiști. 
Campesinos vor locui în vile cu 
nimic mai prejos ca bungalourile con
struite de bogătași în Centrele tu-

indulcindu-le 
vGe cwcn-eșe 
mașinii, in 
ce parcă se
pei — vasele unor scriitori și ar
tiști, 
casa 
tie.

Ne 
mele

Muerte a invazor ! Prima lozincă 
mare, scrisă pe ziduri, ca un sim
bol revoluționar al întregului oraș.

12 și 10. Ajungem la Varodero.
Construcții noi. Cooperativa de 

la Pescadores. Blocuri noi, blocuri, 
blocuri. Modernitate, sticlă și lu
mină. Blocurile par mari cristale 
sub reverberația luminii. E un cen
tru turistic al oamenilor muncii. 
Revoluția îl scoate pe fiecare din 
ungherul lui limitat și-1 invită să 
călățorească, să-și cunoască țara, să 
se bucure de frumusețile paradi- 
siace de care pînă la Revoluție nu
mai turiștii străini cu dolari ame
ricani se puteau bucura. Aerul e în
cărcat de respirație vegetală și de 
mirosul oceanului. Culori așternu
te parcă de pensula frenetică a lui 
Gauguin. Arbuști de toate forme
le, cu flori mari, roșii, roze, albe. 
Oleandri parfumați. Sînt singurele 
flori care miros. Cactuși uriași, 
de-o ghimpozitate și fixitate hip
notică, amintind nisipurile fier
binți ale Mexicului și pustiul tra
gic de la Gran Caninon, Brazilia, 
în vecinătatea fluviului Colorado. 
Prezența lor aici în verdeața gra
să, plesnind de sevă și vitalitate, 
pare paradoxală ca un ghimpe în
fipt în miezul unei portocale, dar 
mărește senzația de plenitudine 
vegetală. Și iarăși ca peste tot su
perbii palmieri, los palmas reales.

Timpul a zburat înșelător, 
nem să dormim la hotel, pe 
oceanului.

Seara stăm pînă tîrziu în 
na restaurantului ascultînd' 
chestră de jazz cuban și-o 
reață care-ar înebuni tot
reștiul dacă am putea-o aduce cu 
nod.

ei''

AL. IVAN 6HILIA A
1

vida muy interesante! și gestul lui 
e plin de-o mîndrie pe care n-am 
cum s-o descriu.

Celălalt e un negru voinic, Ignațio 
Narrieza, de 50 de ani, în maieu; 
cu umerii și brațele goale, sculp
turale, cu sombrero, cu chipul lu
cind de sudoare, parcă modelat în 
smoală. Zîmbește trist și se uită 
la Hector Laines. N-a avut norocul 
lui. Are un singur copil. Ceilalți 
i-au murit. Negrii o duceau și mai 
prost. N-aveau loc să trăiască. Și 
nici cu ce. Și rezumă scurt întrea
ga lui viață și saltul produs după 
Revoluție : N-a avut pămînt. A fost 
pălmaș agricol. Numai palmele — 
și ni le arată mari și bătătorite. 
Acum e proprietar și constructor.

„Ce-ați făcut în zilele invaziei?"
„Cu machetele — spune Ignațio 

Narrieza. N-am avut 
ajuns arme pentru toți, 
cu machetele. Și rîde. 
vierme te sperii și de-o

ristice. Cel mai modest apartament 
are două
Balcoane 
balcoane, 
înclinate, 
de plajă, 
totul și cu aparatul fotografic. Con
strucțiile se întind pe cîteva hec
tare, cu strada principală la mij
loc, unde se află centrul sanitar, 
cooperativa de stat și clubul. Stră
duțe paralele unesc celelalte case. 
Un adevărat cartier de vile. Lip
sesc doar copiii care să se ioace 
în spatele caselor. Dar nu! Sînt 
și copii! Se joacă în fața viitoarei 
clădiri a școlii și cei mai miri, își 
ajută părinții la lucru : aduc 
te, materiale, cară ulcioare 
cu apă. Un puști în cămașă, 
cheiat la piept, cu niște ochi 
care strălucesc ca o lumină pe fața 
lui tuciurie, ne zîmbește întrebîn- 
du-ne de 
tografiem 
umăr.

In fața
stat (care va pune capăt pentru 
totdeauna jecmănelii brutale a vîn- 
zătorului nerușinat pus de stăpîn, 
la dugheana stăpînului, singura de 
la care puteai cumpăra și unde-ți 
vindeai și sufletul) în fața clădirii

camere, baie și bucătărie, 
în față. Geamuri largi și 
Acoperișuri drepte, ușor 
care pot servi ca terasă 
E greu însă de cuprinspatru vipere;

senatorul McViperă, 
patu-i de limbi, 
patru bufnițe:

McCarthy Carthy.
senatorul McCarthy,lată-l

McCarthy mortul, 
mortul McCarthy, 
mortul de-a binelea mort, 

amin.

pe

In romînește de EUGEN JEBEI.EANU

Cine acestor vechi sperjuri, 
acestor jalnice gorile, 
le-a spus că steagu-acestor zile 
l-ar rupe niște secături ?.
Cu pietre și fluierături

* acum America i-alungă 
și aprig in obraz le-aruncă 
disprețul ca o pălmuire, 
iar pe-a lor tristă viermuire 
speranța noastră-i stîlp de stîncă.

declarație de 
așa-zisă „In- 
dln Cuba cu 
cu cel mult 
aparatul ml- 
unor măsuri 

din punctul său de vedere,

grelelor probleme economice și 
ce frămintă țările eud-americane.

Al. GÎRNEAȚA

Rămî- 
malul

grădi- 
o or- 
cîntă- 
Bucu-

unel- 
mari 
des- 
mari

arme. N-au 
Am sărit 
Cînd ești 
machetă." Ă

unde sîntem și noi îl 
cu ulciorul de lapte

clădirii cooperativei

fo- 
pe

de

în Cienfuegos, în satul 
noaștem un cooperativist 
cuit cițiva ani la New-York.

„Cum te-ai descurcat ? Cum ai 
dus-o acolo ?“

„Pentru cum am dus-o acolo, 
pentru cum s-au purtat cu mine, 
le-am plătit la Playa Giron."

Și rîde cu tot chipul încălzit de 
satisfacție și mîndrie.

vechi, cu- 
care a lo-

Deși cu-arginți sînt cumpărate 
de Herter bandele,-am văzut, — 
săgeata (chiar dacă n-a vrut) 
lui Herter i s-a-ntors în spate. 
Yankeul, slugile plecate, 
le-a strîns cu grijă, pe-ndelete, 
dar n-a știut în oarba-i sete 
de-un lucru ce se poate ști: 
că-n luptă nu se pot uni 
dolari și lungile machete2).

In țara noastră-o altă soarte 
de bronz și vis să făurim. 
Cîntați: Învingem sau murim! 
Stăpîni în patrie sau moarte! 
Al libertății steag să-l poarte 
America pe veci unita;
să strige azi, nestăvilită, 
mînia strînsă an de an, 
de muncitor și de țăran : 
Stăpîni în patrie sau moarte!

i) Organizația Statelor Americane
J) Cuțitul lung al țăranilor cuba ni în romînește de TAȘCU GHEORGHIU
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