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„Critica literari, publicațiile Uniunii Scriitorilor să combată’ 
ruptura de realitate, de clocotul vieții, încercările sterile de cultivare 
a unei literaturi cu tematică minoră, destinată unui cerc îngust 
de pretinși rafinați, influențele literaturii decadente și ermetismului, 
refugierea în abstracțiuni nebuloase sau în trecutul îndepărtat 
ce se mani eslă uneori în poezie44 j

• • (Din Cuvîntpreo tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, la j
Conferința pe țară a scriitorilor). j

Rafinăria Nr. 1 Ploiești

CRITICA $1 LITERATURA
DE ACTUALITATE

a lucrările Conferinței 
pe țară a scriitorilor 
s-au subliniat din nou 
cu tărie îndatoririle 
criticii. După cum au 
remarcat mulți vorbi- 
bitori una din sarcinile 
de bază ale criticii ră
mâne promovarea lite
raturii inspirate din ac

tualitate. Principialitatea, combativita
tea criticii, obiectivitatea științifică 
trebuie să se exercite mai ales în
abordarea acelor probleme caracteris
tice literaturii contemporane.

lin îndreptar fundamental al muncii 
critice este cuprins în cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Conferința pe țară a scriito
rilor : „Armă de luptă pentru o lite
ratură bogată în idei, pentru o mă
iestrie înaltă a operelor literare, cri
tica — dezvoltînd realizările obți
nute în ultimii ani — trebuie să ma
nifeste combativitate în tratarea pro
blemelor creației literare. Nu pot sluji 
dezvoltării literaturii tendințele de 
ocolire a problemelor ei arzătoare, 
subiectivismul, tonul apologetic, cît 
și pozițiile neconstructive, negativiste, 
spiritul de grup". „Literatura noastră 
are nevoie de o critică principială, 
pătrunsă de spiritul de partid, recep
tivă față de tot ce este valoros și 
merită sprijinit și promovat, față de 
operele care abordează temele reali
tății noastre contemporane".

D. R. Popescu și Comeliu Leu („Tri
buna"). Cit de mult ar fi susținut 
aprecierile formulate în aceste arti
cole o raportare mai strînsă a operei 
la cerințele construcției socialiste! In 
acest sens consider că sînt deficitare 
șl cronicile mele consacrate romane
lor lui Nicolae Țic. Tinărul scriitor 
este un explorator într-o lume nouă, 
creată de socialism, cu caractere și 
conflicte specifice. Dacă ultimul său 
roman „Anii tineri" nu e scutit de 
lipsuri însemnate, criticii nu trebuiau 
să omită faptul că problemele de 
creație pe care și le pune N. Țic 
aparțin epocii noastre, că formarea 
eroilor și ciocnirile dintre ei poartă 
amprenta realității socialiste. De a- 
ceea, atît realizările cit și eșecur. e 
pot fi apreciate numai printr-o con
fruntare cu aspecte din activitatea 
tinerilor în cadrul producției soc.a- 
liste, cu dăltuirea in realitate ar: 
lor altitudini față de muncă, fati de 
obligațiile obștești, față de fe~:.-e:
personală. Prea palid se ivesc azei:e 
preocupări în cronicile pe ca-e le-z—, 
publicat în „Gazeta literară".

Se cere stăruitor criticii '.ite-a-e si 
cultive la un nivel mai inai; fz—:t e 
publicisticei, acordind funcției de re
ce tare a creației un carzcter r-z 
agitatoric. Din articole trebuie ii se

Jjiagedia tui £umumta 
nu teefiuie. să se tepefe /

Declarația Uniunii Scriitorilor
V

din Republica Populara Romînă

Cum iți îndeplinește critica atribu
țiile ei in direcția promovării lite
raturii de actualitate ? Se poate spune 
că. astăzi, in cronici literare și în 
recenzii, fenomenul artistic este oglin
dit mult mai operativ decit in trecut. 
Progrese s-au inregistrat și in ceea 
ce privește conținutul ideologic și 
caracterul științific al analizei. Se 
folosesc cu mai multă rigoare și 
competență criteriile de cercetare sta
bilite de estetica marxist-leninistă. A 
crescut interesul criticilor pentru 
preocupările de ordin artistic, demar- 
cindu-se acum profilul scriitorilor, în
clinațiile lor specifice, compoziția și 
stilul.

S-a constatat insă cu justețe in 
Darea de seamă cit și în dezbaterile 
Conferinței, că in sectorul criticii lite
rare dăinuie unele deficiente serioase. 
Despre sarcina criticii de stimulare 
a literaturii de actualitate se poate 
afirma că ba este frică "departe de 
a fi dusă la îndeplinire. Ceea ce 
stimește nemulțumirea este faptul că 
in aprecierea acestor lucrări, croni
carii și recenzenfii literari nu mani
festă un interes mai pronunțat pen
tru problemele contemporaneității. 
Predomină încă in critică o anumită 
închistare in zone specifice litera
turii, văzute izolat de viata poporului. 
După cum s-a remarcat in cadrul 
Conferinței, in multe articole se 
resimte prea puțin suflul mari
lor înfăptuiri ale socialismului 
care ar trebui si determine și 
punctul de vedere al criticului.
Criticai trebuie si fie un mi-
'---uz. core judeci literatura prin 
C—X--Z xinnptor oc—anilor muncii, 
i-iaȘ-e:.: ie arintul lor constructiv. 
C-zs—oer-z Isce-n :.ici nu utilizează

• Poezie majoră 
și poezie minoră

desprindă mai viu aspirațiile 
politice ale epocii, criticul :id-.n-d W 
pe creatorii de artă pe cc.'.e rele mez 
fertile. El își va putea -digrza mi
siunea dacă va șt., să iniict ~e—-e ®
și surse de inspirație- di« -ixez 
nouă, atit de bogată și de 
dacă va ști să se refere come. 1:: r

S. DAMIAN

i se pare esențială, in 
stabilirea sensului ma
jor al unei creații liri
ce, atitudinea poetului 
față de realitatea în di
namica ei istorică, re
voluționară. Conținutul 
înalt de idei, participa
rea intensă, patosul,

continuitatea vibrației etice, dorința 
de a comunica, de a transforma eul 
liric intr-o expresie cuprinzătoare a 
umanului care triumfă în lupta îm
potriva a tot ceea ce stăvilește libera 
sa afirmare — acestea sînt cîteva co
ordonate. Un artist a cărui operă o 
numim majoră este totdeauna repre
zentativ pentru tendințele înaintate 
ale timpului său, aduce o mărturie 
impresionantă asupra lui. Și invers, 
o creație minoră este rezultatul sărac 
:: penibil al renunțării la cunoaștere, 
al incapacității de a înțelege dezvol
tarea realității, al refugiului în subiec
tiv. Accesul spre o perspectivă ma
joră presupune o confruntare lucidă, 
pasionată, cu timpul, și reflectarea 
contemporaneității — principiu de 
bază al esteticii realismului socialist 
— este condiția fundamentală a dobîn- 
dirii unei asemenea perspective fe
cunde, ample.

Trăim intr-o epocă a cărei gran- 
do:re produce un legitim entuziasm, 
dar și un sentiment al datoriei, care, 
pe planul artei, se traduce prin obli
gația de a da un sens major efortu- 
'.ui creator. In acest sens, caracterul 
major spre care trebuie să tindă 
creația, corespunde nu atit unui dezi
derat estetic, cit unui deziderat etic 
militant, unui imperativ etic, am spu
ne. Omul socialismului, format in
tr-un climat de luptă și muncă eroică, 
solicită creatorului de artă valori ela
borate intr-o înaltă tensiune a con
fruntării noului cu vechiul, într-o 
participare arzătoare la mișcarea im

petuoasă a vieții. Restringind discu
ția la domeniul liricei, nu putem «<J 
nu ne dăm seama că acestui cons
tructor al noii orinduiri îi e necesari 
o poezie care să exprime visurile 
sale îndrăznețe, dezbaterile sale in
terioare, avînturile sale spre cunoaș
tere și frumos; o poezie care — in 
modalitățile ei specifice — să-l repre
zinte. pin acest punct de vedere - 
fundamental pentru formularea unor 
judecăți de valoare exacte asupra 
creației lirice — trebuie combătute, 
după cum sublinia tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej in Cuvîntarea la Con
ferința pe țară a scriitorilor „ruptura 
de realitate, de clocotul vieții, încer
cările sterile de cultivare a unej lite
raturi cu tematică minoră, destinară 
unui cerc îngust de pretinși rafinați, 
influențele literaturii decadente și er
metismului. refugierea în abstracțiuni 
nebuloase sau în trecutul îndepărtat, 
ce se manifestă uneori în poezie".

Trebuie spus, de altfel, că liricii 
prin faptul că este în mod direct le
gată de exprimarea afectelor, a „cu
tai", poate fi mai ușor decit o creația 
literară aparținind unui alt gen, tere
nul de manifestare a unor tendințe 
arbitrar subiectiviste, deși nu totdea
una o asemenea împrejurare are un 
caracter voluntar, conștient. Ceea ce 
n-o face însă, judecată obiectiv mai 
puțin nocivă. Trebuie să ținem tot
odată seama de faptul că nu rareori
— profitind de împrejurarea relevată,
— s-au înregistrat încercări deliberate 
de a rupe poezia de realitate, încer
cări pe care o parte a criticii literare 
le-a tolerat. Constatăm că, in ansam
blul ei. poezia noastră nouă se ca
racterizează printr-o străduință evi
dentă de a-și realiza stilul ei major 
(firesc și necesar in raport cu epoca

Matei CALINESCU

(Continuare în pag. 5)

Ședința plenară a Comitetului de Conducere

(Continuare în pag. 5)
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în ziua de 12 februarie a.c., a avut loc 
la Casa Scriitorilor „Mihail Sadoveanu" 
ședința plenară a Comitetului de Con
ducere al Uniunii Scriitorilor.

în lumina hotărîrilor Conferinței pe 
țară a scriitorilor, plenara a dezbătut și 
aprobat planul de activitate pe anul 
1962 al Comitetului și Biroului și a fixat 
datele alegerilor pentru birourile filia
lelor și secțiilor. Plenara Comitetului a 
ales juriul permanent în vederea stu-

recomandării de noi
Scriitorilor. Juriul 

ii tovarăși: Za- 
Eusebiu Ca
zania, Aurel

i zb\ ..^-ple-

dierii cererilor 
membri în Uniun 
este format din urma 
haria Stancu (președin 
milar, Ov. S. Crohmă 
Mihale și Nagy Istvan.

în partea a doua a de.
nara a analizat, pe baza unui referat, 
activitatea revistelor Uniunii Scriitorilor 
și a adoptat o hotărîre în vederea îmbu
nătățirii muncii în redacții.

Scriitorii romîni urmăresc cu viu in
teres și adincă emoție știrile îngrijoră
toare despre soarta încercatului luptă
tor pentru libertatea poporului congo- 
lez, Antoine Gizenga, deputat, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Congo. Ei își exprimă 
indignarea profundă față de noul com
plot pe care-I pune la cale reacțiunea 
imperialistă împotriva libertății și uni
tății Republicii Congo.

In inimile oamenilor cinstiți din în
treaga lume e trează amintirea crimei 
săvirșite de mercenarii cercurilor im
perialiste care l-au asasinat pe Patrice 
Lumumba, conducătorul luptei de eli
berare a poporului congolez Astăzi i 
numai un an după această tragedie, 
imperialiștii care au organizat asasi
narea lui Lumumba dovedesc că n-au 
renunțat la planurile perfide de subju
gare colonialistă a CongouluL Ei se 
amestecă in mod grosolan in afaceri ie 
interne ale Congoului și cu ajutorul lui 
Chombe, Mobutu și al altor unelte 
iutile caută să lovească in forțele 
patriotice și să îndepărteze prin vio
lență pe oamenii politici legați de in
teresele poporului. Prin mașinații mir- 
șave, imperialiștii l-au răpit pe Antoine 
Gizenga din mijlocul poporului său, 
crezînd că prin această acțiune vor 
descuraja forțele patriotice. Primejdia 
unei noi crime a alarmat omenirea. 
Glasul plin de neliniște al poporului 
congolez a fost auzit și milioane de 
oameni cinstiți de pe întreg globul au 
pornit lupta pentru salvarea vieții lui 
Gizenga.

Uneltirile puțerilor imperialiste, în 
frunte cu S.U.A., se bucură de com
plicitatea comandamentului forțelor 
O.N.U. din Congo, care nu numai că 
nu a acționat în vederea aplicării re
petatelor rezoluții ale Consiliului de 
Securitate privind reglementarea pro
blemei congoleze, dar l-a predat pe 
Gizenga mercenarilor lui Mobutu si i-a 
refuzat sprijinul.

Forțele progresului și păcii sînt 
fără număr. Ele vor lupta pentru apă
rarea vieții lui Gizenga. Tragedia lui 
Lumumba nu trebuie să se repete, căci 
istoria nu se mărginește să ne poves
tească despre eroii poporului, ci învață 
totodată popoarele cum să-i apere pe 
acești eroi.

Scriitorii romini, care militează pen
tru păstrarea valorilor umane, nu pot 
tă cea. Ei iși exprimă indignarea față

de uneltirile imperialiste din Congo și 
se alătură uriașului val de protest care 
a cuprins întrega lume.

Scriitorii romini protestează cu ve
hemență împotriva actelor sama voi râse 
inspirate de imperialiști și cer încetarea 
imediată a prigoanei la care este su
pus Antoine Gizenga. OL.N.U. trebuie 
să acționeze in scopul îndeplinirii be- 
tăririlor Adunării Generale, și să ia 
măsiri urgente pentru eliberarea și a- 
pararea vieții iâi Gizenga.

Scriitorii din R P R cer ca batărx 
respectarea prin-ipwha de aadadeaer-

*a.e fi a xx’-ării Coogouhn.

Msie.-m; r—cr-rfruatării lite- 
-zx--.: r» TSașt Arîfei, arareori, in 
a-zAxe e e"e-zzsMe u oăserti și rom- 

—ocxâia fs problemele rea- 
-zj.^2 aocsaăav £a oare ș-a inspirat
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Ponorul francez respinge lascismui

men
popor a’sgerur. și s Jr .rea 
de terc-3re In Frâatz.

La 8 febroarje, îa puți BasUZîeș 
au răsuna* focuri ce
demonstrări ar Jos: răr •• ș: jcîșL 
pe aceleași st.-izi pe cere. nesopXrsți 
de nimeni, uitraaonoițlîflâ manilestâ 
pentru o „AJgerie franceză’.

Intr-adevăr, ațropiai- rsrdere a 
pozițiilor din Algeria, a petroiulul sa
harian și a controhritri ’..Treg-Jr: cen
tru al Africii, zisă de .expresie fran
ceză", a stirnit reacțîrrea cercurilor 
monopoliste din metropolă. Dacă unii 
exponenți ai claselor conducătoare ale 
Franței se străduiesc zadarnic să împa
ce poporul algerian cu compromisul neo
colonialist, cercurile cele mai îndrăz
nețe ale oligarhiei din metropolă pre
tind continuarea războiului, reprimarea 
nu numai a poporului algerian ridicat 
la luptă, dar chiar și a majorității 
poporului francez, care s-a pronunțat 
pentru realizarea unei înțelegeri cu 
exponenții frontului de eliberare al
gerian. Interesele nu numai ale alge
rienilor, dar și ale poporului francez 
converg spre crearea unui stat alge
rian independent, suveran atît în pri
vința treburilor sale interne, cit și în 
a celor externe, în cadrul integrității 
sale teritoriale.

In aproape patru anî de legislație, 
actuala guvernare nu a reușit să so
luționeze pașnic și echitabil problema 
algeriană. Tactica de tergiversare, de 
substituire a tratativelor prin manevre 
de dictat a avut ca singur rezultat 
o netă recrudescență a fascismului 
în Franța, a acelui fascism pe care

' i_rarea regimului de la Vichy 
-’-ea i-, fi înmormintat pentru tot- 

Puciul din luna aprilie a 
_ . . trecut, rămîne nepedepsit, poli- 

. te «ter.tate și devastări a O.A.S.- 
s-a inrensificat, pînă în a pri- 

însăși existența instituțiilor re- 
z--- cane. Este evident că în Franța 
es:e lăsată să se dezvolte o mișcare 
.risris’.ă. pe care autoritățile nu vor 
sau nu pot s-o combată. „Scopul Or- 
garizației armate secrete, scria fostul 
- rem.er Christian Pineau, este de a 

-..ia îa putere un guvern nazist 
te același tip cu cel care a existat 
ir. Germania pe vremea lui Hitle’r. 
Membrii O.A.S.-ului au stabilit le
gături directe cu foștii naziști. în 
Franța, fascismul nu mai bate la 
ușă, ci dă buzna" (Le Populaire).

.Siguri de impunitate, huliganii fas
ciști devin pe zi ce trece mai inso
lenți. La. 8 ianuarie, o explozie. în 
centrul'Parisului a deteriorat locuințt 
cunoscutului scriitor francez Jean-Pa.ul 
Sartre, care a scăpat cu viață prin 
împrejurarea fericită că nu era de 
față. Răpirile, jafurile, asasinatele se 
țin lanț în Algeria ca și în metro
polă. Luînd cuvîntul în cadrul unei 
emisiuni radiofonice piraterești, ex- 
generalul fugar Salan nu s-a sfiit să 
declare că „în anul 1962, O.A.S. va 
învinge".

Cum înțelege să reprime pe com
plotiști guvernul Debre, a arătat-o 
fostul premier francez Mendâs-France, 
într-o conferință de presă ținută, nu 
de mult, la Strasbourg : în 1961, ul- 
tracolonialiștii au comis patru sute 
de atentate, din care numai șase au 
fost pedepsite I

Intr-adevăr, nu trece zi fără ca nu
meroase atentate să îndolieze fami
liile oamerilor cinstiți din Algeria și 
Franța. Desfășurările de mari forțe 
polițieneșt' și per hizițiile se vădesc 
fără rezultat, cînd este vorba să fie 
făcuți inofensivi atentatorii crimmali. 
Se pare astfel că soluțis încurajării

tacite a fascismul ri drrVoe 
preferată a cetcr peox. care ces- 
ființarea ultimelor Eberă: ce‘jeaesti 
ar trebui să prernei.-gî poiltîc;; :e 
sabotare pînă la sf- : a traa'Jvecr 
cu reprezentanții poporani algeriaa

In aceste împrejurări de deoMbiti 
gravitate, dobîndește o vie semnifi
cație declarația Partidx’ui Comunist 
Francez, din 6 ianuarie 1962, in care 
se afirmă că .in prezent. Franța tră
iește sub amenințarea războiului civil 
și a haosului, sub amenințarea fas
cismului fățiș".

Dar activizarea ultracolonialismului 
a avut ca o consecință directă mobi
lizarea forțelor popu'are din Franța, 
hotărîte să dea o ripostă categorică 
și severă huliganilor fasciști. Manifes
tațiile populare și grevele, la care au 
participat cele mai largi pături ale 
națiunii, au demonstrat ultracolonia- 
liștilor că răbdarea poporului francez 
are o margine, care a și fost atinsă. 
Demonstrația antifascistă care a avut 
loc la Paris, în ziua de 19 decembrie 
a anului trecut a fost un astfel de 
avertisment dat atentatorilor la li
bertățile poporului francez. Dar, odată 
cu nesfîrșita încetineală cu care gu
vernul Debre s-a decis să răspundă 
atentatorilor, aceleași autorități au 
dat dovada uriei promptitudini neaș
teptate, cînd a fost vorba să fie îm
piedicată acțiunea forțelor populare, 
acțiune menită să pună capăt abuzu
rilor fasciste. Amintirea zilelor fron
tului popular a întunecat mințile tur
burate ale guvernanților francezi.

La 8 februarie, întreaga forță a 
aparatului polițienesc s-a năpustit cu 
sălbăticie împotriva manifestanților 
antifasciști. Pretextul: lupta împo’riva 
teroriștilor ar fi de competența strictă 
a autorităților statale. Opt cetățeni 
pașnici au fost uciși, pește 250 ră-

Șerban C'.OCULESCU

(Continuare în pag. 5)

CONVOCARE
Potrivit hotărîrii Comitetului de Condu

cere al Uniunii Scriitorilor din R.P.R., adap
tată in ședința sa plenară d:n 12 februarie 
!962. vor avea ioc in zilele de vineri, 16 
și sÎmbată 17 februarie ax., la Casa Scri
itorilor ,AAihc:l Sadoveanu", alegerile bi
rourilor secțiilor de creație.

Alegerile se vor desfășura după cum

Vineri, 16 februarie ora 12:
Secțiile de Critică șî Literatură penfru 

copii și tineret.
Vineri, 16 februarie orele 18: 
Secțiile de Poezie și Dramaturgie. 
Sîmbătă, 17 februarie ora 12: 
Secțiile de Proză și Traducători.

BIROUL UNIUNII SCRIITORILOR DIN R.P.R.



O noua manifestare a prieteniei roinîno-sovietice

O delegație a Uniunii Scriitorilor 
Sovietici condusă de Afanasi Salinski, 
secretar al conducerii Uniunii Scriito
rilor din U.R.S.S., ne-a vizitat recent 
țara. Cu acest prilej a fost semnată, 
In numele Comitetului Executiv al 
Uniunii Scriitorilor Sovietici, conven
ția culturală pe anul 1962 cu Uniunea 
Scriitorilor din R. P. Romini.

Convenția, care se reînnoiește anual, 
aduce o considerabilă contribuție la 
dezvoltarea legăturilor culturale, pe 
plan literar, intre Uniunea Sovietică 
fi țara noastră. Sini prevăzute schim-
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La Casa Scțiitorllor „Mihail Sado- 
veanu“ a avut loc vineri 9 februarie 
a.c. o intilnire prietenească a scriito
rilor și oamenilor de teatru romini cu 
delegația de scriitori sovietici care 
ne-a vizitat țara. Ședința de lucru a 
fost condusă de V. Em. Galan, vice
președinte al Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R.

Scriitorii sovietici, răspunzind între
bărilor puse de mai mulți parttci- 
panți la discuție, și-au exprimat pă
rerea asupra unor probleme generale 

buri de publicații fi informații in 
domeniul literaturii, vizite reciproce 
ale scriitorilor romini și sovietici. Con
venția a fost semnată de către Mihai 
Beniuc, președintele Uniunii Scriitori- 
lordin R.P.R. șide Afanasi Salinski, 
secretar al Comitetului Executiv al 
Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S. Au 
fost de față membrii delegației de 
scriitori sovietici sosită in țară cu pri
lejul semnării convenției culturale, 
tovarășii Vladimir Pimenov, redactor- 
șef al revistei „Teatr“ și Mikola 2a- 
rudnii, dramaturg, director artistic al

•

ale dramaturgiei, ca: noul in conținut 
și in formă, inovația și falsa inot-ație, 
varietatea de stiluri in creația artis
tică realist-soclalistă etc. De asemeni, 
ei au făcui aprecieri asupra unor 
piese de teatru romînești și sovie
tice, subliniind elementele noi din 
aceste piese, valorile lor contempo
rane.

Discuția, la care au participat nu
meroși scriitori ți critici, s-a desiă- 
țurat intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, dovedlndu-sg deosebit de inte
resantă și rodnică.

Studiourilor cinematogmfict dm Kiev,
Oaspeții sovietici au fost primiți de 

tovarășul Constantin Prisnea. locțiitor 
al ministrului fnrdțd—fi Cul
turii.

Cu prilejul vizitei delegației de 
scriitori sovietici, delegație care s-a 
preocupat îndeosebi de cunoașterea 
realizărilor dramatu-giei r.oastrt con
temporane, au fost organizate nume
roase tntilniri cu scriitori romini, cu 
artiștii ți regizorii de la Teatrul Na
tional „Ion Luca Caragiale', de la Tea
trul de Comedie fi de la Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. De asemenea, oas
peții au vizitat Studioul cinemato
grafic de la Buftea. In cursul călăto
riei întreprinsă in fard delegeția de 
scriitori sovietici a vizitat Breșele 
Brașov, Tirgu-Mureț fi Sinaia.

La București scriitorii sovietici au 
vizionat un însemnat număr ie spec
tacole cu piese ale dramaturgiei noas
tre originale. Printre spectcco ,'e la 
care au mai asistat oaspețH Btcom- 
turgi, au fost „.Vila* de AJvmî Sa
linski ți „Curcubeul* de llăaă 2a- 
rudnii.

ION SĂLIȘTEANU „Probleme de producții*
, (Din „Fxpoziția regionali de artă plastici”)
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BARBARII PE ACROPOLE
cropole, silabe in care 
tremură o lumină fără 
de moarte ! Aici per
fecțiunea e exaltantă, 
aici, în Parthenon, fru
musețea a atins 0 ri
goare absolută, incredi
bilă. Din aceste ima
gini ale artei grecești 
s-a hrănit multă vreme

setea de desăvîrșire a marilor artiști; 
din astfel de înfăptuiri exemplare năștea 
visul poeților, viziunea unei antichi'ăți 
străludtoare ca o primăvară a istoriei. 
Despre evul antic Schiller spunea, in 
versuri celebre: „Atunci nimic nu era 
sfint decit frumosul". Să ne amintim 
astăzi de această nobilă exagerare a
poetului: fiindcă altarul suprem al
frumuseții antice, stinca Acropolei, e
amenințat să devină un piedestal ai
crimei Astăzi, pentru politicienii im
perialismului. războiul și agresiunea 
tint sacre, nu frumosul: iată, miniștrii 
adunați in sesiunea NA.T.O. au decis 
de curind să facă din Vropoe .sim
bolul și tocul sacru al X.VTO-uluî*! 
Do-jânci și cinci de veacuri de cvl- 
tură — otel incorporate in :J«ea 
Vripilri — irmează. așa dar. si ser- 
seascâ drept ceriu prettifies pentru 
florie rst-'faîoriicr ta rirko’ poate 
p»jtro narâti precarii G<oMU Infe- 
MKkiad pe ewer e Fartheuo^dwi 
ai iWUrW zfndaft. bo »e hmî putea 
rKtâna. ce Senen. • rafi trwmMtl 
ciare ti roliBB: demni ariacțlri tor 
U oMni* pe bLTipdi. «pslr-a ato- 
■aci și aoaerărtartn tandri a asasina-

tr-a.- de atPaăBeri. trudîtet ilustra, 
se tărt-a wa£> pe acest praf al 
truRMoeți, eocecnt i w „barbar ct- 
mt-îeB*. pentru ci te născuse Enfi 
ocean la căpătui Franței, și na in 
Atk*. Dmpotrivă. cei care vor să 
^ngirească astăz: monumentele Acro
polei. barbarii politicii atlantice, se 
cred chîlizați și au chiar curajd să 
vorbească despre „restaurare". Dar 
aceste ruine nu se pot restaura cu 
ciment și cu piatră, ci cu atitudini 
nobile, pistrind. dezvoitind lecția Ci
vică a monumentelor pericleene. Cea 
mai eficace restaurare a Acropolei 
se realizează prin gesturi ca acela 
a! eroului Glezos; cînd, acum două
zeci de ani și mai bine, steagul pus 
de el pe Acropole a fluturat in bezna 
fascismului, inlăturînd zvastica, Vic
toriile de piatră au tresărit, de bună 
seamă, bucuroase. .Monumentele de 

neuitat ale Acropolei sint monumen
tele biruinței asupra invadatorului per
san : sînt monumentele uniți popor 
care a sfărimat amenințarea tiraniei. 
Ele au crescut pe locul ars de sol- 
dații lui Xerxes, iar Propileele s-au 
înălțat pe partea unde perșii escala
daseră colina; ca să amintească veș
nic tăria unui popor, oricît de mic, 
în lupta pentru libertate. Ele s-au zi
dit mai ales prin voința partidului 
democratic și a lui Pericle, înfriin- 
tind rezistența tradiționalismului oli
garhic : Propileele, mai cu seamă, care 
erau o clădire cu destinație civilă și 
nu un templu. Aceste capodopere au 
fost monumentele unui îndreptățit or
goliu democratic. La protestele ad
versarilor săi politici, care-1 acuzau 
că risipește finanțele țării cu aceste 
construcții, Pericle — povestește Plu- 
tarh — a răspuns astfel, in adunarea 
poporului: „Bine, le voi continua, 
dacă vreți, pe cheltuiala mea, dar 
numele meu singur să fie trecut pe 
inscripția dedicatorie a monumente
lor". Âtunci poporul i-a răspuns că 
nu vrea nicicum să cedeze „onoarea 
și lauda de a fi făcut opere intr-atit 
de mărețe* Ei bine, acum, niște mi
niștri ai unui pact reacționar, mili
tarist. vor să șteargă de pe aceste 
monumente amintirea poporului ate
nian ă • luptei lui contra apăsării.

Xxi un templu n-a lăsat ca 
Parthenon jL să urce generos viața 
cetății pe zidurile sale: in friza 
Panotheraelor. se știe, zeii sint niște 
srmpiî im-tați și spectatori ai oame- 
■Ber mindri de munca și de vrednicia 
«o* Praces'unea cea mai firesc no- 
b-’â pe care a imaginat-o arta nu-i 
un como: de pe*sonaje legendare, ci 
■n șir nesfirșit de oameni ai cetății. 
Vasele pe care le poartă ei pe umeri 
sint ale unr’ lumi de meșteri inventivi 
și harnici _S-ar spune că prospețimea 
CBtturn ateniene — spune un comen
tator — vine din faptul ci inlr-insa 
se discerne pină Ia capăt urma de
getelor oiarului*. ale meseriașului ce 
rotunjește cu dragoste lutul. Aici 
marmora întipărește căldura lutului 
și bogăția calmă a grinelor (culoa
rea ei de altminteri a devenit Mind 
•urie. încă Chateaubriand o asemuia 
cu tonul spicelor coapte). Desăvirși- 
rea Acropolei te lasă să simți munca 
pașnică și creatoare a unui popor: 
atenienii, cei dinții, scria în vechi
me Pausanias — au numit-o Ergane, 
lucrătoarea, pe zeița Pallas-Athena. 
Și legenda povestește că darul ei, re
prezentat pe unul din frontoanele 
Parthenonului, fusese măslinul, acest 
arbore ale cărui ramuri serveau drept 
semn al păcii. Singurul copac, de 
altfel, din incinta Acropolei era un 
măslin. Acum, insă, prin voința unor 

politicieni iresponsabili, pe citadela 
lui Pallas-Athena se va înălța sim
bolic vreo rachetă sau bombă, în
toarsă insolent către cer.

In nici un monument al arhitecturii 
geometria n-are, ca in Parthenon, 
inefabilul vieții. Cum au dovedit-o 
măsurătorile cele mai exacte, aproape 
toate liniile drepte sînt practic curbe, 
în aceasiă construcție, grație unei 
intuiții uimitor de delicate și a unui 
calcul savant. Ochiul e condus să 
simtă monumentul ca un corp viu, 
ca o ființă de marmoră. Această viață 
secretă — care provoacă o bucurie 
indicibilă privitorului, chiar și acum 
cind Panthenonul e o ruină — această 
viață, o rezoluție nesocotită vrea s-o 
pună sub seninul urzelilor aducătoare 
de moarte și al războiului de agre
siune. Pe monumentele ridicate de el 
in Acropole, Phidias n-a avut voie 
să-și scrie numele; și un geniu ca 
Phidias naște la două mii de ani 
odată. De azi înainte pe marmora 
Acropolei se vor grava, însă, nume 
sinistre, ca al lui Heusinger, fără in- 
doială, sau Speidel.

Ofensa plănuită acum, în sesiunea 
de la Paris a țărilor N.A.T.O., e mai 
gravă decit toate injuriile pe care 
timpul le-a impus acestor monumente. 
Au fost bombardate in secolele tre
cute. li s-au smuls fără milă sculp
turile. Acum, insă, se urmărește a 
li se răpi sensul profund, cu care 
eie au intrat definitiv in cultura 
umană; cu alte cuvinte, se fură, se 
r?ează însăși istoria. Pașaleie tur- e 
cești au făcut cindva harem in E- * 
rechteion și depozit de muniții in 
Parthenon, din care pricină clădirea 
a fost gfirtecată de explozie, cînd o 
ghiulea a contelui Koenigsmark a 
atins-o. la 26 septembrie 1687. Ceea 
ce s-a propus acum este a pune praf 
de pușcă nu in realitatea materiaiă 
a acestor monumente, ci în ființa lor 
morală, în însuși conceptul și înțe
lesul lor nepieritor. Amenințarea a- 
cestei ofense se adresează Greciei, 
dar și lumii întregi. Guvernanții de 
astăzi de la Atena au aprobat rezo
luția X.A.T.O. fără a întreba poporul 
r ~. căruia ii nesocotesc sistematic 
aspirațiile; ei au consimțit astfel să 
atenteze ia zestrea celei mai strălu
cite tradiții a patriei lor, și de ase
menea la acea idee despre Heliada 
care stă in miezul culturii umana, 
ca o permanență indelebilă. Dar sint 
sacrilegii pe care istoria nu le poate 
îndura. Din adincimea veacurilor mi 
se pare că aud mișeîndu-se rninios 
scutul Alinervei. Ulysse știe să-i pe
depsească pe nelegiuirii care-i batjo
coresc avutul și slava.

Dan HĂULICĂ

s/nglff'jn fața Universului

u știu cîți candidați 
au avut de trecut se
verele bariere medicale: 
o sută, două, o mie, — 
dar in detașamentul 
nostru de viitori cos- 
monauți rămăseserăm 
puțini ; citeva zeci. Toți 
pilotaserăm avioane mo. 
derne cu reacție, iu

beam viteza, cerul, și toți (acum pu
team s-o spun cu toată siguranța) e- 
ram absolut sănătoși. Știam câ ci
neva va zbura cel dinții in cosmos, 
uneori ne gindeam câ poate cineva nu 
se va mai întoarce pe Pămint. Dar 
despre asta nu discutam intre noi : 
întii. pentru că un asemenea subiect 
nu era de natură să intrețină buna 
dispoziție, și apoi, pentru că mai eram 
încă departe de cosmos... Eram doar 
niște elevi in pragul universului, și 
pentru a păși dincolo de el, fiecare 
avea de trecut prin școala dificilă a 
pregătirii teoretice și fizice.

N-are rost să vorbesc prea amă- 
nur.țit despre studiul teoretic. învă
țam astronomie, fizică, mecanica cot- 
p.’rilor cerești, navigație cosmică, teo
ria rachetelor. Pătrundeam subtilită
țile biologiei cosmice, pentru că și a- 
ceastă știință nouă trebuia sâ ne ajute. 
Timpul pentru studiu era insuficient 
ma; ales că pregătirea fizică ni-1 so
licita din plin.

Ziua cosmonauților începe cu gim- 
r.ac.a. Eu am preferat.de la inceput 
exercițiile de atletism. îmi plăceau 
clipele cind corpul, aruncat elastic in 
sus de plasa puternică, se pomenește 
întins in aer și il poți conduce cum 
vrei, și te simți ca o pasăre ! E drept 
câ in curind clipele astea au devenit 
ma: lungi. începură antrenamentele cu 
parașuta. Săream ziua și noaptea, — 
pe pămint și in apă. Pe suprafața glo
bului pămintesc uscatul reprezintă 
doar 17% și intoreîndu-se din Lună, 
cosmonautul ar putea ateriza greșit 
nu in stepele Volgăi, ci undeva in 
mijlocul Mării Roșii.

Dar toate acestea erau antrenamen
te „pămîntești". Mai complicate erau 
cele cosmice. Primele starturi ale ra
chetelor și sputnicilor dovediră că la 
declanșarea reactoriior, racheta începe 
să vibreze și odată cu ea vibrează ?i 
nava cosmică. Elementele mecanice ale 
containerelor inclusiv sputnicii supor
tau vibrația: dar urmau s-o suporte 
și oamenii. Fără a fi primejdioasă 
pentru organism, ea cere totuși o aco
modare. Așa că, adeseori, eram așe
zați în vibrostend și zguduiți; în 
cursul operației, medicii erau nemi
loși, ca și aparatele lor, care semna
lau cele mai mici abateri ale activi
tății cardiace.

Dacă in perioadele selectării, centri
fuga fusese pragul la care mulți se 
poticniseră, acum, după selectare, ea 
ne devenise un ajutor credincios în 
pregătirea zborului cosmic .. In lungul 
antrenamentelor la centrifugă am in
țeles că putem face astfel incit să 
suportăm mai ușor acțiunea neplăcută 
și chiar chinuitoare la 
prasoiicităriL

Iar medicii inventau 
trenamente... Liniștea 
In cosmos un dușman

deasă imi acoperea tot obrazuL Nu 
m-am mai bărbierit la institut. Am 
fugit așa acasă. îmi plac „bărboși:* 
cubanezi, și am hotărit să apar astfel 
in fața Tamarei.

- Ghera. unde ai fost ? In taiga ? 
— mă intimpină ea cu uimire, 
te-ai putut bărbieri Acolo nu 
frizeri ?

— N-am putut. Deocamdată nu
Dar mai așteaptă puțin, vor fi și acolo, 
și atunci ne vom întoarce în formă 
la soțiile noastre...

Nu 
sint

sint.

nu

de 
din

e fum in 
continuase 

lăsat

as!a„ 
i se 
slab.

își va pierde stăpînirea de

descoperit un vaccin sigur 
tristeții — munca. După ca

/«

început, a su-

noi și noi an- 
poate deveni 
de temut. Și

pentru a ști să luptăm cu ea. medicii 
au creat pe pămint un colț din uni
vers.

Din mărturisirile colegilor trecuți 
prin ea, știam că nu e o încercare 
ușoară, și pornind in „detențiune", am 
luat cu mine, „ilegal”, un volum de 
Pușkin. A patra zi recitam pe de rost 
capitole din „Evgheni Oneghin"...' Iar 
minutele, orele șl zilele treceau. Nu 
căpătasem încă senzația infinitului, 
deși medicii dispuseseră ca emisiunile 
mele să rămînă unilaterale. Comuni-1 
cam datele aparatelor, dădeam rapoar
te despre starea mea generală, trans- 
miteam, nu se știe cui, cifrele umidi
tății și temperaturii aerului, dar 
primeam nici un răspuns.

Știam că unii suportă extrem 
greu această încercare și "că unul
viitorii cosmonauți americani a cerut 
pauză după 36 de ore.

— Dați-mi drumul, arde televizorul! 
— începuse el să țipe la radio.

— Nu s-a intîmplat nimic, băiete! 
Totul e in regulă !

— Duceți-vă dracului, 
televizor ; e incendiu !
să insiste candidatul și nu s-a 
pină cind nu i-au deschis ușile.

Și atunci, cind am citit despre 
și acum, știu că așa ceva nu 
poate intimpla deeit unui om
Dacă omul nu e preocupat de nimic, 
dacă n-are la ce să se gîndească și 
lumea sa interioară e primitivă, în 
singurătate el va fi cuprins de groază 
și atunci 
sine...

Eu ani 
împotriva
am învățat pe de rost „Evgheni One
ghin", am luat in mină creionul. Nu 
sint un pictor extraordinar. Copil fiind, 
am desenat numai de două ori in 
mod serios. Odată, după lectura poe
mului maiakovskian despre Lenin, 
am zăbovit vreo două săptămîni la 
portretul lui Vladimir Ilici. (Țin min
te că tata m-a lăudat). A doua oară 
l-am desenat pe Peciorin, pasiunea 
mea de adolescent. Cînd am luat creio
nul in surdocameră, pe hîrtie apărură 
trăsăturile unui alt personaj. Peste 
patru zile, după cum am aflat mai 
tirziu, medicii s-au mirat descoperind 
pe televizorul din surdocameră por
tretul lui Țiolkovski. N-am aflat a- 
precierea „creației mele", dar asta 
nici nu mă preocupase in mod deo
sebit. Mă bucuram pentru că desco
perisem mijlocul de a infringe plic
tiseala, și lucrind la chipul marelui 
visător din Kaluga, n-am băgat 
seamă trecerea timpului.

După ce am terminat portretul, 
desenat în continuare. încetul cu 
cetul pe foile rupte, din bloc-notes a- 
păru o galerie de fotbaliști. Ăm în
țeles mai tirziu că i-am desenat do
rind să-mi controlez spiritul de ob
servație și atenția : mă străduisem să-1 
înfățișez cit mai expresiv pe portarul 
care așteaptă înfricoșat lovitura de 
pedeapsă, mișcarea centrului înaintaș, 
mimica și sentimentul spectatorilor. 
Alteori mă transportam intr-o cu to
tul altă lume și pe hirtie se nășteau 
contururile superbe ale lui Venus 
(bineinleles, nu a‘ celei cosmice)...

In timpul celor două săptămini pe
trecute în surdocameră. medicii m-au 
supravegheat în permanență : eu insă 
n-am putut-o face și cînd, ieșind, m-am 
privit in oglindă am înghețat. O barbă

de

am 
in-

Respirația cosmosului

rima oară am simțit-o 
in ziua in care con
structorul șef al nave- 

cosmice ne-a invi- 
la uzina lui. Cred 
în curind, despre el 
vor scrie reportaje 

pasionante, cărți și poe
me ; pentru că acest 
om merită să se aică- 
el legende, iar oamenii 
trăit, cum a iubit avia-

tuiască despre 
să afle cum a 
ția din tinerețe, și cum apoi, prin

teau navele coșmice; ne-a dus în fața 
uneia terminate, șl ne-a spus cu sim
plitate :

— Ei. asta- e. uitați-vă bihe... Și nu 
numai uitați-vă. dar studiațj-o. Dacă 
ceva mi vă e pe plac, spuneți-ml. O 
vom transforma împreună. Doar voi o 
să zburați. mf^eu.

Fiecare din noi a stat atunci, citeva 
mir.trte. în scaunul navei cosmice si 
a coborit plin de emoție evlavioasă. 
In dipe.'e ecelea am Înțeles deosebit 
de limpede că nava noastră este opera 
Întregului popor sovietic, a tuturor 
muncitorilor și savanților, de la me
talurgistul din Ural care a topit oțel 
pentru corpul ei, pină la montatorul a- 
nonim care a sudâț ultimul contact 
in aparatura fină și complexă a co
menzilor mecanice. „Și această navă 
im: va fi, poate, încredințată mie*, mă 
gindeam intr-una.

După prima vizită Începu studiul 
navei. Pe standuri speciale Învățam 
s-o orientăm față de Pămint. Instruc
tori: creau condiții in care nava nu 
se mai supunea semnalelor automate 
ș. trebuia orientată după Soare; iar 
instalațiile de frîr.are trebuiau astfel 
reglate, incit totul să funcționeze cu 
exactitate in vederea aterizării nor
male a navei (prin comenzi manuale) 
in punctul stabilit.

Constructorul șef se interesa in 
permanență de stadiul antrenamente- 
lor noastre, de starea noastră generală.

— Știți, prieteni, dacă veți crede 
că sinteți gata pentru fapte eroice, 
înseamnă că de fapt nu sinteți încă 
g«;a pentru zborul cosmic.

Odată, cineva dintre noi s-a p’inS, 
mai mult in glumă, de greutatea an
trenamentelor în camera termobarică,

șaptesprezece

1930, după ce prima rachetă sovietică 
s-a ridicat doar la un kilometru ș: 
jumătate, s-a pasionat de tehnica ra
chetelor. Tînăr și energic, talentat și 
temerar, el a purtat mulți ani In min
tea sa ideea construirii navelor cos
mice. Constructorii de avioane își pu
teau controla noul aparat in oceanul 
aerian și își corectau greșelile conform 
legilor aerodinamicei. Constructorul 
șef al navelor cosmice urma insă dru
muri necercetate. Calculele sale și 
ale prietenilor săi entuziaști se pu
teau baza numai pe simple presupu
neri, pe supoziții Îndrăznețe, pe fan
tezie. De ce s-o ascundem, la inceput 
lucrurile n-au mers ușor. Mulți 11 
considerau pe constructorul șef un 
visător rupt de realitate, nu-1 cre
deau, și deseori el rămînea singur in 
fața proiectelor, planurilor și desene
lor sale... Nu ne-a vorbit niciodată 
despre greutățile trecutului său. dar 
noi aflam despre asta și 11 stimam 
mai mult.

A-i face portretul e și complicat 
și simplu in același timp. Statură joa. 
6ă, umeri largi, 
il ține înclinat, 
că te privește 
cînd se uită la
chii săi numai voința, mintea limpede 
a constructorului și matematicianu
lui, ci și atenția binevoitoare a unul 
om generos.

Ne-a intimpinat ca pe fiii săi. Ne-a 
dus în hala în care, pe suporturi, stă-

corpul puternic. Capul 
și asta iți dă senzația 

Pe sub sprincene, dar 
tine, nu distingi in o-

mai mulți in barcă"... Și noi, cosmo- 
nauții eram mai mulți. Și fiecare era 
gata să execute primul zbor, fără 
spaime in -fața primejdiilor care îl 
pot aștepta în cosmos. Astfel de oa
meni sint p/ietenii mei cosmonauți 
și aș vrea să vă vorbesc despre ei.

Calmul — incinte de toate

de diferiți

și escadrile 
Volga, din

temperatură

cuvintele lui 
constructorul

ex-

Su- 
șet, 
mal

unde se menține o 
trem de ridicată.

— Amintiți-vă de 
vorov, — ne spuse
— Dacă e greu la antrenament, e 
ușor in luptă. Cînd nava se va în
toarce din cosmos pe Pămînt, zise 
el — și va intra cu viteză gigantică 
in straturile atmosferei, bordurile sale 
vor atinge citeva mii de grade. In 
exterior nava va fi o sferă de foc în- 
dreptindu-se grăbit spre Pămint. Sînt 
liniștit în ce privește învelișul termic 
al navei. El nu se va topi, nu va arde, 
nu va lăsa să pătrundă această tem
peratură în cabină. Dar... cosmonautul 
trebuie să fie gata pentru orice...

Era destul de sumbru să-ți închipui 
ci zbori în miezul unui glob incan
descent și că de această infernală fla
cără vulcanică te separă numaj o 
pojghiță subțire alcătuită dintr-un a- 
liaj special... Probabil constructorul 
șef a ințeles dispoziția noastră și ne-a 
arătat, altădată, nava cosmică abia 
întoarsă din zborul de 24 de ore din 
jurul Pămîntului. Era ca nouă... Nu
mai învelișul termic era puțin alte
rat, dar în interior totul era ca și 
înainte de start. Chiar benzile de 
film, această celuloză atît de infla
mabilă, erau întregi. Și atunci am cre
zut definitiv în securitatea ireproșa
bilă pe care avea să ne-o asigure blin
dajul.

Sosea 
cosmice 
Stat il
Țineți minte versul pușkinian : „Eram

ziua lansării primei nave 
cu om la bord. Comisia de 

alegea pe primul cosmonaut.

etașamer.tul cosmonau- 
ților nu s-a format in
tr-o singură zi. Unii au 
venit mai devreme, al
ții mai tirziu. Făceam 
cunoștință pe riad, cu 
fiecare și primul lucru 
pe care l-am observat 
a fost cit 
sintem.

Am sosit din regimente 
diferite, originari de pe 
stepe, siberieni și din ținuturile mun
toase. loeu’tori ai capitalei și ai sa
telor întinsului pămint sovietic. Co
muniști, candidați de partid, comso- 
moliști,. fii de țărani și muncitori, fii 
ai Intelectualilor din oraș și sat. Avem 
între noi un elev al unei case de copii, 
rămas orfan după război ; sintem oa
meni cu experiență șl pină a intra 
în aviație mulți s-au îndeletnicit cu 
agricultura, cu munca în uzine, în 
institute de învățămint superior șl în 
școli tehnice. Dar fiecare dintre noi 
a trecut prin unitățile de pionieri, prin 
școala noastră, prin colectivul școli
lor de zbor, prin escadrile și comsomol.

Una din principalele trăsături nece
sare cosmonautului este calmul și stă- 
plnlrea de sin» in orice împrejurări ale

„pe burtă“, in afara aero-

complicatului zbor cosmic. Toți ne 
străduim să educăm in noi această 
calitate, dar Întruchiparea ei mi se 
pare a fi dublura mea.

E un aviator experimentat. In 
timpul unui zbor de antrenament a 
fost nevoit să facă o aterizare for
țată cu un bombardier cu reacție. A 
venit cu el
dramului și totuși a rămas viu și ne
vătămat ; și a salvat și mașina. Un 
caz extrem de rar...

— Cum ai făcut atunci ? — l-am în
trebat noi, aflind intîmplarea.

— Ce te-a ajutat ?
— Calmul — înainte de toate, răs

punse el simplu.
— Nu vrea să spună, face pe „gro

zavul", am hotărit noi, dar cind în
cepură examenele, ne-am convins că 
prietenul nostru n-are de 
facă pe grozavul.

— Cum 
cosmic se 
navei ? — 
rătînd pe

gind să

in zborul 
sistem al

veți acționa, dacă 
va defecta acest 
îl întrebă examinatorul, a- 
schemă un agregat esențial.

— Calmul înainte de toate...
Cineva pufni.
Examinatorul, se pare, era gata să 

se revolte, cînd urmă răspunsul 
și sigur.

— Ei, dar dacă se defectează
— întrebă iarăși profesorul și 
plecă înainte cu tot corpul.

Răspunsul începu la fel: Calmul 
Înainte de toate... Și abia apoi, cos
monautul raportă amănunțit ce ar În
treprinde intr-un astfel de caz...

corect

asta ? 
se a-

Un alt cosmonaut are calități nu 
mai puțin remarcabile. Extrem de 
cald, prietenul nostru își împărtășește 
cu plăcere cunoștințele în orice do
meniu i-ăi pune întrebarea. Galeria 
portretelor prietenilor mei ar putea 
fi continuată, dar știu că o vor face 
mai bine decit mine ziariștii și scri
itorii.

Lumea va afla noi nume de cos
monauți ; vor deveni celebre numele 
creatorilor de nave cosmice. Nu-mi 
numesc prietenii cosmonauți pentru 
că, înainte de toate, le este necesară 
liniștea pentru o muncă pregătitoare 
grea înaintea zborurilor in cosmos. 
Oare ii vor lăsa în pace ziariștii, o- 
dată deveniți cunoscuți ? Din ace
lași motiv nici nu-1 numesc pe cosmo
nautul 3. Dar lumea va auzi despre 
el.

Calmul înainte de toate! Același 
calm cu care așteptam primul raid 
spre stele, neștiind încă cine va fi 
primul. Cel ales a fost Iuri Gagarin, 
omul a cărui voință și energie sînt 
exemplare pentru cei ce visează să 
servească patriei, științei, omenirii. 
Există ceva simbolic in biografia sa 
- părticică din biografia întregii 
noastre țări. Fiu de țăran, care a in
durat grozăvia ocupației fasciste. Elev 
al școlii tehnice, muncitor, student, 
elev al unui club aeronautic, aviator. 
Acest drum l-au străbătut mii de 
tineri ca Iuri. Este drumul generației 
noastre care alegea aviația sau flota, 
știința sau construcțiile uriașe ale cin
cinalelor în Siberia sau in Extre
mul Orient, unde, ca și! în birourile 
constructorului șef, sau al teoreticia
nului șef, au fost create premisele 
primului zbor cosmic al omului.

Am fost numit dublura Primului.
La 12 aprilie 1961 am sosit odată 

cu Iuri pe cosmodrom. Cu o jumătate 
de oră înaintea lansării navei „Vos- 
tok“-l am dat jos casca, costumul și 
odată cu ceilalți cosmonauți, părăsii 
cu vreo 3 kilometri rampa de lansare, 
ca să pot observa primul zbor al o- 
mului în cosmos.

... Au trecut aproape patru luni și 
iată că spre rampa de lansare a sosit 
iarăși autobuzul nostru verde.

Șaptesprezece zori
în cosmos

ontainerul este închis 
ermetic. Undeva, abia 
auzit, funcționează elec
tromotorul: coboară lif
tul cu ultimii camarazi... 
Peste citeva clipe aud 
cum se Îndepărtează 
platformele de susține
re. Peste cosmodrom a
coborit probabil liniș

tea, ca și în racheta mea de altfel 
și poate că, tot ca în ziua aceea, țirîie 
cosașii in stepă... Disting la radio vo
cea constructorului șef :

— Cum te simți ?
— Minunat !...
Dar ei știu totul mult mai bine 

decit mine ! Ei studiază atent datele 
comunicate de aparate, îmi ascultă 
pulsul, îmi cunosc tensiunea arterială. 
Repet fără să vreau: „Minunat !“.

— Cum îți mai e, Gherman 1
Sint prietenii mei — rid, glumesc, 

intr-un cuvînt mă distrează.
— Să-ți punem muzică ? — întreabă 

cineva. Ce vrei să asculți ?
— Puneți ce vreți. Și auzii „Te iu

besc, viață"
Stop ! Muzica nu se mai aude. Vo

cile au dispărut, răsună prima coman
dă. Acum doctorul mă întreabă cum 
mă simt, dar probabil o face din iner
ție, pentru că știe că, la mine, totul 
e în ordine. Mă uit la ceas; pină la 
lansare mai sînt citeva minute. Cer
cetez iarăși cabina — acum asta e casa 
mea, cetatea mea... Dar ce simt ? 
Teamă ? In toată viața mea conștientă, 
în timpul primelor sărituri cu para
șuta, șj în clipele altor „emoții tari" 
n-am cunoscut teama, pentru că am 
știut ce mă așteaptă. Și tot ce am 
făcut pină acum, a venit firesc, de- 
curgind din înțelegerea datoriei și a 
dorinței cinstite de a nu fi ultimul. 
A apărut necesitatea, obișnuința de 
a-ți supune interesele tale interese
lor unei Cauze. Asta o pricepusem, 
deși încă intuitiv, pe vremea pionie- 
riei mele și a participării la grupuL 
de timuroviști. La același lucru m-ar^ 
gîndit cînd am depus cererea de pri
mire în comsomol. Comsomolul m-a 
ajutat să înțeleg solidaritatea celor 
care stau în aceeași coloană... In sfîr- 
șit, titlul de candidat de partid. De
venind membrii al Partidului Comu
nist, făceam parte din detașamentul 
compatrioților mei gata oricînd să in- 
tîmpine primii orice primejdie.
în rominește de CRISTINA LUCIAN 

(Va urina)
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BIOGRAFIA UNEI STRĂZI
dinioară, dintre toate 
străzile de pe dealul 
Țiglinei, numai strada 
Avram lancu se impu
nea cit de cit atenției 
publice. Și asta, fiindcă • 
pe strada Avram lancu 

hoț 
Mo-

locuia „cunoscutul 
de buzunare Fane 
raru“.

Luați ziarul, luați ziarul! 
noscutul iioț de buzunare Fane 
raru a fost prins operind in tramvaiul 
de Traian.

Față de această celebritate mamele 
din strada Avram lancu, care aveau 
fete de măritat, oftau necăjite:

— După ce stăm ca vai de lume 
pe coclaurii ăștia, ne mai face și 
Fane strada de ris... Poți să mai dai 
cuiva adresa să vină la vedere cu 
fata, pe strada Avram lancu ?

De două-tcei ori pe an această 
stradă ieșea din anonimatul periferiei 
gălățene datorită lui Fane Morarii. 
Altminteri răminea ceea ce era, o 
uliță noroioasă, cocoșată și plină de 
gropi la fel ca toate celelalte din car
tierul Galații Noi, botezat așa de edilii 
burghezi care nu adăugau altă nou
tate orașului decit periferiile sordide.

Oarecare importanță îi mai dădea 
acestei străzi și faptul că era așezată 
in apropierea oborului de vite. Vinerea 
mai ales, cînd se ținea tîrgul de cai, 
copiii de pe strada Avram lancu erau 
net avantajați față de cei de pe a!te 
străzi, fiindcă stind la doi pași de 
obor puteau strîoge mai multă balega 
de cal. Ani de zile în mahalaua ji- 
giinei, cu case scunde și urile, balega 
de cal și pămîntul galben luat din 
ripa cărămidăriei au lost „mater.aleie 
de construcție" cele mai obișnuite.

Trista și trecuta faimă a s raz ii 
Avram lancu nu mai impresionează 
azi pe nimeni. Mai mult chiar, m pr 
măvara anului 1961, odată c« înce
perea lucrărilor Combinatului sitar z- 
gic, pe acea strada și pe a te< ir 
lecinătatea ei, favorizate oe îgoyj 
rea de șantier, s-au nuai aă dnxe 
primii constructori veniți sa tacnue 
tn viitoarea cetate a oțeh^a. O te- 
plică, frecventa atuori. merita o oe- 
osebire sabTniată :

— Ce sâ mai vorbim, la sta* cesara 
chiar lingă combinaL Aaca >a. :
locuință in cartierul iigfimi

O alăturare de cuvinte care pă e. 
pe vremuri inimaginabita — ^ar.«r_ 
Țiglinei" și .central" — a taier.; 
de puțină vreme o realitate spre naa- 
dria întregului Galați. La Țigtica I 
Și IL se ridică acum modeme cvartale 
de blocuri pentru mizicisorii Combi
natului siderurgic. Anul trecut a pri
lejuit un bilanț rodnic pentru coiec-

tivul I.C.O.R.: pe locul fostului obor 
de vite și pe dealul din vecinătatea 
cărămidăriei s au construit 1.278 de 
apartamente. Activitatea celor două 
șantiere este în deplină concordanță 
cu cele mai moderne cerințe ale teh
nicii construcțiilor și inginerul Ștefan 
Popovici, directorul tehnic al I.C.O.R . 
menționează faptul cu satisfacție:

— in 1961 Ia lucrările de la Țiglina 
au fost aplicate două dintre metodele 
industriale avansate de execuție a 
structurilor de rezistență. Una din ele 
e cea a structurilor fagure cu panouri 
prefabricate la fațadele blocurilor cu 
parter și patru etaje, cealaită e struc
tura executată in cofraje glisante la 
blocul turn I, 1, compus din parter 
și 10 etaje. Totodată, pentru mecani
zarea lucrărilor, in anul trecut am 
experimentat cu succes transportu1 
betonului pe orizontală și verticală 

întrecerea socialistă imprimă 
ritm viu 
tivele de 
zarea în 
structuri 
cu cinci 
tamente
creatoare dintre maiștrii GmisUkâ 
Truță și Mihai Sitarul. In aceiași 
pe cele două șantiere, rapiditațea șî 
economicul fac un cuplu periecL Prn 
folosirea cofrajelor glisante, de 
s-a reușit ca ntreaga caostructie a 
părții de rezistență de ta gm
I. 1. cu parter și !• etaje, să daroe 
numai 11> zile ia toc ie 77 de rî« 
cit ar fi fost -ecesar

Dar. wtodata. datorita jfAurL
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un 
lucrărilor și unul din obiec- 
laudă ale I.C.O.R. — reali- 
numai 21 de zile a întregii 
de rezistență a blocului A 2 
nivele, insumînd 114 apar- 

— e tocmai rodul intrecerifor

— -Se vor aduce hala.eie.fi
»« va încetățeni . Încerc uieo-
pul pe Rozele XI. Ghcorgne auaîucuid 
m a.c, in mijlocul viitorului latxirator, 
aplecat ca acum deasupra cuburilor de 
metal. Le curăța cu o perie ae sirma 
ce pannntul care s-a usca, pe muchie, 
apoi ie aplică un strat suoțire de ulei. 
Degetele lungi ii tremură și le șterge 
cu grijă in lumină. Am sentimentul ca 
nu soarele se revarsă in încăperile la- 
boratorului ci, undeva, foarte aproape 
crește o fîșie orbitoare de oțel.

— Deocamdată, așa. E strimt la noi 
ca intr-un nucleu... Arară, cit vezi, cim- 
pie. Trei excavatoare, poate mai multe, 
rară zgomot din cauza distanței la care 
lucrează unul de altul, rup bucăți de 
pămînt inghețat și, parcă dintr-un mor
man de pămînt prăvălit din timp in 
timp, mașini puternice se zmulg încăr
cate și aleargă neobosite peste cimpie. 
Pot spune fără sfială că plecind spre 
șantierul combinatului siderurgic Ga
lați mi-am închipuit că voi zan deasu
pra pămintului, coloși metalici care 
înalță '. ăzind cu ochii, bucată cu buca
tă, halele, cuptoarele, furnalele. Dar 
mei o schița nu se desenează simplu: 
linie, punct, linie, punct, atenție, guma. 
Aici nimic nu se poate șterge cu guma. 
Și totuși au să dispară vagoanele bi
rouri in care s-au îngrămădit pentru 
un timp funcționarii. în comparație cu 
„birourile", actualul laborator șl el pro
vizoriu, este o adevărată insulă albă, 
proaspăt văruită, izolată cit de cit de 
noroiul vinzolit de mașini.

Laborantul Iancu, inginerul Hincu, O- 
prea. fost miner și utemistul Rozete 
Gheorghe fost navalist. vor muta in 
curma laboratorul intr-o clădire încăpă
toare. Rină atunci tinerii iau probe de 
beton și verifică rezistența la presiune. 
Vor să știe, și e important să știe, cum 
va primi pămîntul acestei eimpil, care 
nu s-a înfrățit pină acum declt cu fi
rave rădăcini de griu, betonul.

Tinărul laborant se apleacă iarăși de- 
montind un nou cub plin de păniint.

— Am venit aici de la început. Vrem 
să vedem totul, de la primul țăruș, la 
șarja de oțel. Nu prea aveți ce privi 
acum, dar cereți o machetă a viitorului 
combinat și visați deasupra lui. Cînd 
am auzit că se angajează muncitori 
aici, am plecat de la șantierul naval și 
am bătut la ușa cestuilalt.

încerc să Înțeleg din explicațiile lui 
Rozete cum se cere făcut betonul in 
condițiile cimpiei Dunării. Vorbește gră
bit privind in lumină, iemindu-se par
că să nu-i cadă cumva din fața ochilor 
un caiet invizibil din care-mi citește. 
Smt puțin teoretice lămuririle ce ml le 
dă. Și miinile se înverșunează pe cu
buri. Inginerul Hincu suride. și-1 ușu
rează lui Rozete drumul spre sufletul 
lucrurilor. Nu mai vorbește demult ca 
din carte, Poate că nici n-ă făcut-o vreo
dată. Experiența Iui u determină pe ti
nerii laboranți să se deprindă mai re
pede cu munca și entuziasmul.

— Aici toată lumea se califică acum. 
Nici unul din noii angajați nu știe to
tul, dar pune mina și muncește atent șl 
cu Inimă. Mal tîrziu vor veni alții și 
vor Învăța de la noi. — Ce șl-or fi zl- 
cind hunedorenil t — Gata : In cîțiva 
ani s-ar putea să rămînem in urma mo- 
reacilor.

Este interesant șl îmbucurător să con- 
stați că aici, deși nu e nimeni calificat, 
calificarea se face pe utilaje foarte mo
derne. Necallficațil învață aici dintr-o- 
dată meseria și dragostea pentru mașini ; 
le îngrijesc și le respectă și nu exista 
pericolul deteriorării.

— Aceasta este o etuvă cu termore- 
glare in care introducem probele de 
beton 200°C, intervine din nou Rozete. 
Pămîntul, aici, prezintă o condiție spe
cială. Ca să fim mal siguri am’ turnat 
niște fundații experimentale.

Vorbim in mijlocul unei odăi care se 
sprijină pe un mic pătrat de cîmp unde 
nu vor mai . crește niciodată ierburi mă
runte. Iată, pe masa prelungă de brad, 
mirosind proaspăt a clei de rășină o 
balanță, o fină balanță cu acul tremu
rător. Rozete ia cîteva grame de pămînt 
uscat în vîrful unei pensete, și le lasă 
să cadă pe unul din talerele sclipitoare. 
La cîteva sute de metri de aici, lucrează 
excavatoristul Ion Teodorescu. Cu pre
cizie, brațul mașinii lui ridică dintr-o- 
dată cîteva tone de pămînt împietrit de 
frigul luminos de afară. Și acul tremu
rător din laborator înregistrează mișca
rea lui, și dirijează încă de la primii 
pași cu rigurozitate științifică, ridicarea 
combinatului.

Ftauurftor. naipepte •* atotaue ■■■■ 
te*1*!tar, tateuraf. tz-neza. să 
■rS ți * ața»* ir. t* nade 
care tnutoasta intră ca ete?
bază ai cucstrucției. tocatari de crke 
sirsta rebuâe sâ știe sâ- p>3ă 
valoare, să-i adauge fwaiai «to. ia 
rate.

-Strada Xiram lancu. care sa intra 
in cur.-J ui legile și rigorile nnoi- 
toare ate cunsirjcției. a căpătat, de 
puțină irzme. nu tunai celebritatea 
dată de așrupierta mdfru ii c-.arta 
de btaciax de >a Țîgl na I. ci și uu 
.autooonta*. ta, x poate spnt »v 
ieL Pe srtai X.rara iacs. w» tar iv 
L \ akn.rii sau. pe mnete de r>Au- 
amaior. îo... nu mai știu al Itas- 
trateîe primite de la prietenii săi ra
dioamatori din LR.S.S., Canada. 
Franța, Italia, China, Islanda, ii îm
podobesc pereții odăii.

— Și toți aceștia iți cunosc adresa?
— Cum să nu!... Ce i greu ? R P R ., 

Galați, str. Avram lancu.
— Și cum suna... ?
Yo... nu mal .știu cit, a ritmat pe 

colțul mesei cîteva bătăi scurte, repezi:
— Așa.
Așa, cîteva bălă! scurte, repezi, ca 

sunetele unui clacson de mașină în
cărcată cu lucruri, care cere grăbită 
loc in îmbulzeala de pe strada Brăilei, 
fiindcă viitorii locatari sint nerăbdă
tori să ia în primire apartamentul re
partizat in cvartalul Țiglina 1. Așa. 
cîteva bătăi scurte, repezi, ca ritmul 
unei inimi de constructor cînd pune 
temelia unul bloc nou.

w w w w »e>«
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Spectatori: 7721
— Selectivul nostru are planificate 

6 spectacole pe lună la fără. Dar au 
'-st și săptămîni întregi cînd autobuzul
■ -.atrului nu s-a mai întors la sediu ci 

olindat raioanele Panciu, Focșani, 
ici, Vrancea, fiindcă și noi ajutăm 
ca de colectivizare.

Teatrul de Stat a pus in scenă pen- 
ru aceste turnee destinate satelor pie- 
-de „Răzeșii lui Bogdan", „Nuntă 

mare" și „Neamurile", iar una dintre
■ ie a avut premiera nu în moderna 
'•dă din Galați ci in comuna ~ 
i'ladimirescu, în aplauzele celor 400 
spectatori țărani.

>cenele pe care evoluează actorii 
sint. poale, întotdeauna suficient

■ icăpătoare (multe sate abia acum
■ -■struiesc noi cămine culturale), 

lipsa cabinelor machiajul se mai face 
fi cancelaria școlilor sau în mașină, 
pe drumurile din munții Francei, la 
Nimja. Vidra. Găuri, autobuzul suie cu 
nare greutate. Dar răsplata cea mai 
de preț pentru această muncă e bucu
ria ca care țăranii primesc teatrul, stă- 
n'-.ta cu are sînt invitați actorii să 
Ssai stea „o zi. măcar una. ci alde cutare 

văzut teatrul ți

o să le 
plecat".

Sătenii 
mesajul 
teligență 
tru artă, 
mîndri 
intrarea in gospodăriile colective întoc
mite de săteni în acest răstimp — unele 
cereri au fost înaintate chiar după vi
zionarea unui spectacol cu „Nuntă 
mare".

Im 
mare" 
mai in

spectacolele cu piesele „Nuntă 
și „Neamurile" au asistat, nu- 
S luni. 7721 de țărani.

„Acarul" plăcea foștilor negustori 
apucători fi seci, fiindcă pricepeau piesa 
pe dos, nu sesizau ironia autorului, în
țelegeau din piesă aiît cit le contenea 
să priceapă, aplaudau numai ceea ce 
era în concordanță cu principiul lor de 
t iață: proprietatea trebuie apărată cu 
sgîrcenie. Astăzi — simbolică replică 
la un trecut dureros — Teatrul de Stat 
din Galați are credincioși spectatori in 
rîndul țăranilor care — biruind îngustul 
spirit de proprietate — pășesc în istorie 
pe marile ogoare colectiviste.
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Domo ăv MIHL FULCÂNESCb

Chip de constructor
în patru oglinzi

Creația
de la Bicaz, e- 
lui Nicolae Bo- 
a mai admirat

lecînd
chipa
oilică
încă odată barajul alb,

cu artere pu- 
fier-beton,

ai 22 de 
directorul 
mai mare 
să lucrezi

robust, 
ternice de 
mîngîindu-1 cu privirea, 
bucurindu-se *■ de trăi
nicia lui. Șeful fierari
lor betoniști, un bărbat

scund, îndesat, trecut de a doua tine- 
. rețe, a curmat tăcerea în care stă
ruia parcă și o umbră de părere de 
rău :
- Lasă,' că nu ne despărțim, cine, 

vrea, să meargă cu mine la Galați, 
acum acolo e linia-ntiia.

L-au urmat 8 oameni printre care 
Robe Tudor, Duru Nicolae, Bîrzan Ion, 
toți meseriași harnici, cu bună pre
gătire profesională, calificați la hi
drocentrală de Bobilică. La Galați nu 
era încă nevoie de fierari betoniști 
fiindcă șantierul Țiglina 1 abia își 
începea activitatea. După ce a cerce
tat cîteva zile cum stau lucrurile, Ni
colae Bobilică s-a prezentat la direc
torul I.C.O.R. :

— Tovarășe, văd că de fierari be
toniști nu aveți deocamdată nevoie. 
Dar săpători angajați ?

— Cum, dumneata care 
ani în meserie — s-a mirat 
— ești încadrat în C 7, cea 
categorie de calificare, vrei 
ca săpător ?

— Nu-i nimic, vine și timpul me
seriei mele, a zîmbit larg Bobilică. 
Ce, cum o să plec de pe șantier pentru 
atîta lucru ?

Cei 9 oameni de la Bicaz au luat 
în stăpînire un teren larg pe care 
mai tremurau în vîntul primăverii 
timpurii ciulinii uscați din anul tre
cut. Cînd s-au apucat de lucru, com- 
pactînd cu foreza terenurile de fun
dație ale blocurilor Bl—Dl—Cl—C2, dă
dea colțul ierbii. La puțină vreme 
după aceea, echipa condusă de comu
nistul Nicolae Bobilică, „a intrat în 
meserie" montînd fierul beton pentru 
D2, primul bloc al șantierului 1 Țiglina. 
Din cele 14 blocuri care albesc acum 
în dealul orașului, oamenii veniți din 
Bicaz au lucrat la 12. Echipa, vestită 
acum, s-a mărit, numără 30 de oa
meni, mulți, printre care Gh. Lehăduș, 
Blănaru Ion, Cristea Dumitru, sosiți 
din regiune pentru a-și face un rost 
pe șantier. Toți lucrează in „stilul 
Bobilică", fiindcă priceputul meșter 
i-a calificat pe toți, invâțindu-i să 
muncească ordonat, cu 
vedere și economie de

spirit de pre- 
materiale.

Ștefan Lacu- 
mai cuncecuți

Plecind de la Bicaz. 
rezeanu, unul din cei 
dulgheri ai șantierului, a mai intir- 
ziat o clipă la poalele barajului, unnă. 
rindu-i linia suplă și lăsindu-se in 
voia amintirilor. Lucrase la hidrocen
trală aproape de la începuturi și il 
încerca regretul că ae desparte de un 
cotocLv putendE. uSît

A CQS.Z ta Gatați »i a ^bsț bucuros 
•a-1 LuLneast* ta țauLerui II Țiglina 
». pe —eodee Carar— sech: dulgher de 
la baraj. Muaca pentru înălțarea ar- 

ansamblu de clădiri i-a 
ei trepidant, eviden- 

. Peste puțină 
cu a fost a!e±> 
de atelier de

trebuie sa fie totdea- 
fr-ime. asta-: știut — spune 

ei. La șantierul nostru, cînd a fost 
—a. greu ne-azn gindit că trebuie să 
luăm o hotărire de bază: să încredin
țăm comuniftiloc locurile de muncă 
cele mai dificile. Blocurile A5 și A3 
erau rămase in urmă — acolo au fost 
trimiși maiștri comuniști și s-au 
descurcat minunat. Lupta pentru eco
nomii e condusă tot de comuniști și 
rezultatele - peste 400.000 lei 
misiți pe întregul șantier anul 
— merită laudă și prețuire.

... La București, în toamna
1961. s-au intilnlt mulți dintre foștii 
constructori ai hidrocentralei spre a-și 
primi decorațiile conferite pentru mun
ca depusă la Bicaz. Printre ei se a- 
flau și Lacurezeanu, Cazacu, Bobilică, 
trei șefi de echipă mîndri că lucrează 
din nou, „în prima linie", la Galați,
acolo unde se construiește cel mai im
portant obiectiv industrial al patriei.

econo- 
trecut

anului

ATENȚIE, SE CONSTREIEȘTE!
iind dintr-un oraș de 
la malul apei, din’ Bră
ila să zicem, sau din 
Constanța, sau din Su- 
lina, ai să constat! cu 
surprindere că nici Ga
lații nu-ți sint cu totul 
străini, chiar dacă a- 
coio descinzi acum in- 
tiia oară. Senzația asta

o ai pentru că recunoști cerul la fel 
de albastru, de adine și de apropiat, 
vînturile iuți și volburoase care mă
tură marea cimpie, pinzele de ploaie 
sinilie care se izolează și se destramă 
sub ochii tăi pe mare sau in stepă, 
sau sloiurile colosale care se zdrobesc 
unele de celelalte, scrișnind cu o vrăj
mășie sălbatecă. Insă fixitatea inva
riabilă de care puteau fi acuzate al
tădată aceste largi priveliști a deve
nit astăzi un paradox. La Galați o 
mișcare neostenită care nici noaptea 
nu se oprește, poate fi observată ușor 
și in toate părțile; la malul Dunării, 
pe podișul Filești, pe fosta Șosea a 
Marinei și ori încotro îți întorci pri
virile.

De altfel, de la malul Dunării și 
de pe podișul Filești a pornit acțiu
nea celor două mari forțe care vor re
genera Galații.

Prima, și cea mai veche, este a Șan
tierelor Navale care, de la barăcile 
lui Gheorghe Fernic, restaurator de 
șalupe la 1900, a ajuns să construias
că, din 1945 încoace, rînd pe rind, 
șlepuri de 1000 și de 2000 de tone, 
vase pescărești, remorchere maritime 
și fluviale, motonave; a ajuns să lan
seze la apă. unul după altul, cargouri 
de 4500 de tone, lomînești de la con
cepție și pină la execuție; a ajuns să 
fie înzestrat cu utilaj modern, să nu 
mai bată nituri, să sudeze automat și 
să controleze osatura marilor panouri 
ale navei cu raze Rontgen; a ajuns să 
construiască foarte moderne cale 
lansare capabhe să dea la apă 
între 1000 și 2000 de tone. Aici 
„portul roșu" a clocotit, în anii 
forța revoluționară a Galaților.

de 
nave 
și in 
grei.

Al doilea element regenerator este 
cellalt șantier, de sus, Șantierul Com
binatului Siderurgic. El acționează 
complex și cu o energie colosală. El 
atrage și concentrează vieți nume-oa- 
se, califică buldozeriști, excavatori' ' 
zidari, dulgheri, fierari betoniști. con
ducători auto și într-o zi va califica 
furnaliști, cuptorari și topitorie creea
ză cvartale cu blocuri de locuit, ca-- 
tiere muncitorești cu o linie nouă și 
zglobie.

Acum, pămîntul de pe podișul Fi- 
Iești e înghețat — excavatoarele ser;-- 
nesc și se înclină pe șenile, cupele iz
besc și după asta mușcă și iar bat 
deasupra — pămînt galben, o chiuia 
să galbenă de 80 de cm, mari bucăți 
de pămînt care se desprind greu >i 
pun în primejdie basculantele.

Ce rău îmi pare că n-am fost aco 
prin august să privesc stepa căreia 
înainte de a începe lucrările, i s-a dat 
foc. Noaptea cel puțin, trosnetul bu 
ruienilor uscate, mirosul acru dulceag 
al focului și ici colo cite o pală ro 
șie transformaseră desigur cimpîa in
tr-o imensă și cta dinții șarjă de o- 
țel potolită.

Galații sînt vechi și plimbindu te 
prin el mai dai de cite un pilc de 
străzi înguste care coboară spre Du
năre în trepte de calcar, de piatră de 
rîu sau fără nimic, doar cu pămintu! 
lor între temeliile unor case șubrede 
Am străbătut asemenea străzi, poate 
ultimele de felul acesta in oraș, cu 
case de lemn sau de zid scund, cră
pat, cu temelia buboasă care se ju
poaie. Le-am mai văzut o dată, ui-i- 
ma dată, sanacsiurile și podoabele de 
șeherazadă gingașă tipărită caricatu
ral in lemn răscopt și în moloz și. 
am deslușit, tot pentru cea din urmă 
dată, scrise pe obloane scorojite, re
clamele defunctelor băcănii din veci
nătatea portului. Sînt case condamna
te iremediabil la dispariție intr-un Ga
lați care mîine nu va mai fi, de vre
me ce, pe un astfel de oblon scorojit, 
cineva a scris ieri sau alaltăieri o de
cizie hofăritoare : atențiune! se de
molează I

Nu se dcOTio-j.ă • casă ci o sută 
de case, • me *e case, straturile sint 
tu!bi»a;e rj»dt - £9ln excavatoare
lor și călcate de -vaXămintea citorva 
mii de cansănarar L ■ careu de blocuri 
noi. cu terase ae »:<lă încadrează o 
piață bombată — păaaataL înalt și ro
tund. trece pe j —ta primului nivel 
si portend e wtae a dedesubt, dar va 
ieși cvrînd ia -•eaă după ce excava
toarele sor t-toeaărta pămîntul acesta. 
Insă in el catone za dezgropat pinze 
subterane de aotae, temelii stratifi
cate. becătoi s^ngose. ruinate... O su- 
medenie de cărănoz: subțiri, friabile 
din cauza seșoicctar infiltrări de ape 
freatice — <t-usi unei lumi inutile 
pe care o^ele escalatoarelor o duc 
liră jntnrqin spre basculantele caro- 
sate.

Și peste toate, ammțu! acela simplu, 
soleam și aăadeieink : atențiune ! se 
demotesză!

Există an pian de perspectivă care 
Signale dsaatfrii străzi întregi și as
tăzi încă, nu in ItTO. un gălățean care 
lipsește un an, să zicem, din oraș, în
tors acasă nu-l va mai recunoaște.

Reconstrucția orașului a pornit acum 
in mod sistematic și pe temeiurile unei 
linii arhitecturale noi, iar in circuitul 
acestor profunde prefaceri — care nu 
sint numai edilitare — vor intra și 
cîteva unități industriale; de pildă, fa
brica de ulei — • — 
derile Textile 
Micit

Fabrica de 
in apropierea 
aerul are un miros de oleaginoasă mă
cinată și prăjită. In curtea ei îngustă 
calci pe grămezi de coajă neagră în 
care mustește apa. La u rampă de des
cărcare a căzut sămința întreagă și 
grămada a încolțit toată, acum, în mij
locul iernii — fiecare bob a pleznit, 
un lujer s-a strecurat în jos și dicoti- 
ledonatele s-au înălțat fragede și ver
zui. Pe dedesubtul lor trec lungi cu
loare acoperite cu capace de tablă — 
sint șnecurile care transportă sămința 
spre sitele vibratoare ale curățătoriei.

CE

-Prutul'* sau întreprin- 
din Bulevardul Repti-

ulei „Prutul" e undeva 
Dunării și împrejurul ei

De acolo o absorb elevatoarele și ma
șini crincene o descojesc, o prăjesc, 
o macină și strivesc măcinătura. Ule
iul curge fierbinte. Mihailef Leonila 
care împlinea chiar in ziua vizitei mele 
23 de ani, m-a tratat în mod festiv 
cu un asemenea codru de miez de pîi- 
ne înmuiat în ulei și dat prin sare.

In cîțiva ani, mă întreb ce 
blocuri noi vor avea temelia aici, 
unde cade acum șrotul aburitor sau 
dincolo, unde uleiul plimbat prin alam
bicuri e pus să clocotească la 160°, e 
spălat și se albește. Asta se va vedea 
atunci — fabrica merge, munca con
tinuă, și preocuparea pentru mărirea 
productivității muncii și pentru cali
tate rămîne o preocupare de căpătîi.

Refacerea halelor la întreprinderile 
Textile, «amplasările de secții, monta
rea unor agregate noi, concentrările de 
utilaj la o unitate sau alta, înlocuirea 
războaielor simple cu războaie cu șaft, 
iată tot atîtea modalități care contri
buie la perfecționarea și modernizarea 
procesului tehnologic și în ultimă in
stanță la satisfacerea acelorași dezide
rate : calitatea și mărirea productivi
tății.

Balotul de bumbac, de un alb scli
pitor, altminteri puțind avea nuanțe 
mai palide care ajung pînă la un alb 
gălbui șters, e scos din chingile lui de 
metal și intră neîntîrziat în procesul 
de fabricație; nu se mai odihnește, ba- 
tajul nemaifiind o secție cu „camere de 
odihnă" ci una cu proces unic. Acolo 
bumbacul e bătut, destrămat și scăr
mănat ca lina, apoi se laminează ca 
oțelul, se fierbe, e vopsit și trece prin 
calandre cînd e pînză, ca hirtia. La 
țesătorie, o femeie supraveghează fără 
dificultate funcționarea urzitorului 
un complex cu două rafturi ca de 
bliotecă, pline cu mosoare albe și 
tambur care acaparează calm cele
teva sute de fire; rafturile cu mosoare 
și tamburul te fac să crezi că instru
mentul e mintea electronică a unei ma
șini căreia i se imprimă memoria.

Asta te duce numaidecît cu gîndul 
la mișcarea largă de familiarizare a 
lucrătorilor cu știința. Oameni de 20-21 
sau 22 de ani sau chiar mai mult, își 
isprăvesc liceul seral. Alți vreo 800 
frecventează cursurile Universității 
Muncitorești a cărei directoare e 
șefa serviciului C.T.C. inginera Conci-i 
Ecaterina, fostă muncitoare în între
prindere.

Munca creatoare care cere un spirit 
cultivat, ager și inventiv devine un 
detaliu obișnuit al vieții. Colective mai 
restrînse sau mai largi propun ino
vații valoroase care oferă mari posi
bilități economice, înlesnesc mari eco
nomii (o stație de dedurizare a apei, 
de alimentare a centralelor termice — 
autori: Liga Aurel și Mihai Perețeanu, 
dă posibilitatea realizării unor econo
mii care depășesc 100 de mii anual; 
sau inovația colectivului alcătuit din: 
Voicu Gh., Stoenescu Valeriu, Ștefan 
Aurei, Zaharanski Francis, aproape 350 
de mii).

In cităva vreme cele patru unități 
ale întreprinderilor textile vor deveni 
una singură, cu 60 mii de fuse, potri
vită aspectului acelui nou Galați în 
care se muncește mereu, neobosit, ziua 
și noaptea.

Atențiune! se demolează!
Atențiune! se construiește!

bî-
un
cî-

— Plecind de la Bicaz, spune ingi
nerul Vasile Lambrino, îmi părea rău 
că nu mai lucrez la baraj, că n-o să 
fiu printre cei care-1 vor termina, că 
n-o să privesc de pe coronament -oglin
da mult așteptată a lacului odată cu 
ei. Eu eram însă, pe atunci, student 
,și trebuia să .mă întorc la facultate, 
să învăț, să-mi iau diploma de ingi
ner constructor. Am luat-o la Iași, în 
vara trecută și tot atunci am fost 
repartizat să muncesc aici, la șantie
rul 1 Țiglina. Cînd am venit ca inginer 
stagiar mi s-a dat în primire blocul 
D2, primul unde echipa lui Bobilică 
montase fierul-beton. Nu- l-am pre
luat chiar de la temelie ci de la eta
jul II, dar eram singur, ■ începător și 
nu știam ceea ce este mai greu în 
profesia de inginer : cum să muncesc 
cu oamenii. Țin minte că în primele 
zile urmăream fiecare mișcare a șefu
lui de lot, tovarășul Năpăruș Șerban, 
un inginer cu ani mulți de experiență. 
Cred că ajunsesem să-l și imit puțin
— în gesturi, în ton, într-atît căutam 
să prind secretele sale. In prezent, 
după cit se vede, blocul meu e gata 
și odată cu el și ucenicia mea, poate, 
fiindcă m-am apropiat 
am învățat ce și cum 
m-ajute. Aici însă am 
seamnă încrederea, am 
rința de creație în meserie — fiindcă
— nu-i așa ? — este grozav pentru un 
inginer stagiar să primească chiar de 
la început un bloc, o lucrare a lui...

Tinerețea

de oameni și 
să le cer să 
simțit ce în- 
cunoscut do-

Plecind de la Bicaz, atașamentista 
Agripina Olaru a privit îndelung pri
za de apă, gura tunelului, planul în
clinat, s-a uitat in jur, unde se de
molau ultimele bărăci și a pornit-o 
apoi rar, dusă pe gînduri, ca din- 
tr-un loc unde nu avea să mai revie 
niciodată, fiindcă peste puțină vreme, 
acolo unde fusese șantierul tunel-in- 
trare urma să crească apa lacului de 
acumulare. In șosea o aștepta soțul 
său cu mașina :
- Lasă nu fii tristă, a liniștit-o el, 

mai sînt șantiere în țară. Uite, mer
gem la Galați, vrei ? Tu cu meseria 
ta, eu șofer.

Tînăra a rîs, printre lacrimi parcă. 
Și, nu peste multă vreme au plecat 
amîndoi la Galați și s-au angajat la 
șantierul combinatului siderurgic. In 
februarie anul trecut cînd a ajuns pe 
cîmpul întins, bătut de vînturi din 
toate părțile, unde abia se monta un 
grup electrogen pentru a da curent 
forezelor și s-a văzut singură, prima 
femeie de pe șantier, tovarășa Agripi
na Olaru a simțit cum o cuprinde 
teama o clipă, numai una. Pe urmă s-a 
luminat la față și a început să facă 
semne unei mașini pe care o recu
noștea, intiia sosită pe șantier : cea 
condusă de soțul său. Acum Agripina 
Olaru, cea mai veche salariată, e șefa 
biroului de transporturi a șantierului 
1 și are în subordine 50 de autoca
mioane. Cele 4 puncte de lucru soli
cită mașini, uneori se ivesc cerințe 
neprevăzute, toată lumea vrea să fie 
servită repede și utemista. Agripina 
Olani trebuie să dirijeze întregul parc 
auto al șantierului 1. Pe marele șan
tier 1 tinerețea ei-triumfătoare și ro- 
-. astă, aduce o notă de prospețime, 
izbucnire de culoare vie pe pînza 
unui tablou imens, abia început.

IU n eîmp ca oricare altul, un. timp 
pălit ici și colo de zăpadă.

A trecut soarele prin aerul în
ghețat și pămîntul a înclinat să 
se dezghețe, dar soarele asfințind,

au rămas doar cîteva rotocoale de apă în 
timp.

Pe acest timp nu sînt încă drumuri și lipsa 
drumurilor e simbolică pentru că între 
viitoarele sectoare de lucru ale șantieru
lui drumurile nu sînt încă exacte, ca le
gături devenite firești. Dar tinerețea șan
tierului, faza de organizare în care se află 
lucrările, dau tuturor oamenilor de aici 
mai multă răspundere. Fiecare om răspunde 
acum de bunul mers al lucrărilor de pe 
întregul șantier. Fiecare om are treabă pe 
tot cîmpul și de aceea deocamdată dru
murile nu sînt individualizate ci timpul e 
un drum ca un corp unde moleculele 
se mișcă fără un sens anume pentru a-i 
da corpului viață și febră. Pe această ma
chetă a viitoarelor drumuri din șantier, 
șlefuită de pași, citim sensuri adinei, citim 
nerăbdarea unor marinari care așteaptă 
clipă de clipă anunțul : busola arată nordul 
acolo, sudul acolo.

Toate urmele pașilor sînt adînci, dovedesc 
hotărîre, ' ’’ • -
simte -........... r.._ .....   _ w... ,
unde lucrează Afteț, unde sînt laboratoa
rele. „ti-ti., ----- ti.ti.
veniți. Am văzut asemenea urme, mă gîn- 
deam că omul e un timid și îi priveam 
pantofii ușori dar peste puțină vreme am 
confundat urmele pașilor săi cu ale 
celorlalți, pentru că aici oamenii deDin 
parcă mai deciși.

hr a un drum acolo și am mers pe el. 
Era un drum asemănător albiei unui rîu 
care înaintînd se adînceșle, și excavato- 
nstul Ion i eodorescu sucea încordat cupa 
excavatorului săpînd o șosea, săpînd a- 
ceastă albie de rîu in locașul înghețat și 
îndărătnic.

Dacă i-ai fi privit fața proiectată pe văi
le desfășurate spre oraș, l-ai fi numit al
pinist încercat, cu atita siguranță plutea el 
deasupra văilor. Prioindu-l de aproape în
țelegeai că el nu poate fi decît constructor 
căci mișca pămîntul dintr-un loc în altul 
și din pămîntul primar ieșea altceva, rasă- 

floare orizontală în șan-

grabă, chiar dacă în unele se 
că omul nu știe unde e draglina,
Aceste urme sînt însă ale noilor

rea o șosea ca o 'tier...
„Mog a mi se aproba transferul de la 

trustul de utilaje 
tierul combinatului siderurgic din Galați. 
Cer aceasta, deoarece șantierul e o lucrare 
mai întinsa și eu vreau să stau aici pinp 
ini se mărește băiatul care acum are 1 M 
fi jumătate și eu sînt utemist".

Și la 2? iulie el a oenit pe șantier. Au 
trecut destule rile pînă azi dar miox-a < 
mereu proaspătă, interesantă. In epaiela 
lui, zgomotul mașinii scade in timpul ro
tirii cupei, crește cînd dinții excavatorului 
se înfig in pămînt. E ca un Discol de su
nete metalice prin care se aud vorbele rar., 
puternice ale lui Teodorescu, Pămîntul 
e înghețat și cîinos dar nu-i nimic. Merge! 
și rotește iar cupa excavatorului cutnpă- 
mnd-o pentru o clipă deasupra camionului 
care așteaptă să fie încărcat, într-o armonie 
desănirșită, obligatorie pentru excaoatoriș- 
tii buni. Tot șantierul e un drum — și 
1 eodorescu iși individualizează parcă dru
mul decis, foarte decis. O face cu niște 
paji uriași de șenile și croiește direct o șosea.

grele din Brăila, la șan-
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Irimîe Slrăuf
In cuvîntuil său, tovarășul Irimîe 

Străuț a arătat printre altele:
Cititorii noii Hunedoare iubesc și sti

mează munca scriitorilor, de aceea și 
sînt atît de exigenți. Ca consfătuirile 
avute pe marginea romanului „Otelul11 
de exemplu, scriitorul s-a cam supărat 
cînd, competența unor critici pe care 
i-a respectat chiar și „Gazeta literară", 
simpli furnaliști și oțelari l-au doje
nit pe autor pentru modalitatea li- 
vrescă, forțată, în care și-a conceput 
personajele.

Referindu-se la limbajul folosit de 
unii critici, tov. I. Străuf a criticat pe a- 
ceia care fac un fel de echilibristică 
a cuvîntului, pus cap la cap, intr-un 
lanț care cu cit e mai lung și contor
sionat, cu atît vrea să pară mai savant 
și mai fără apel. Cine face fraza mai 
lungă, mai cu zeci de sensuri, acela-i 
ciștigătorul 1 Fiindcă, după cum se 
poate vedea urmărind unele rubrici 
din gazetele literare, unii critici, nu se 
știe prin ce împrejurări, mai consideră 
că odată puși în fața unei cărți noi, 
mai ales dacă e a unui începător, tre
buie neapărat s-o facă praf ori s-o ri
dice de la început pe piedestalul de 
bronz.

Ca reporter la ziarele din Valea Jiu
lui, Hunedoara și Deva, oriunde am 
stat de vorbă cu un cititor de carte, 
n-am auzit să se fi plîns atît de forma 
în care era scrisă aceasta, cit de 
conținut, interesîndu-1 dacă opera l-a 
ajutat sau nu, dacă i-a răspuns la 
vreo întrebare de viață sau ba, De 
aceea, cred că foarte bine au vorbit 
tovarășii care au subliniat rămînerile 
în urmă ale criticii literare — oricît 
s-ar supăra tovarășul Paul Georgescu,-

Pop Simion
Scriitorii tineri se bucură pe deplin 

de atenția Conferinței pe țară; lu
crările multora dintre ei au fost amin
tite în Darea de seamă printre 
realizări aile literaturii actuale, __ iar 
aici, în dezbateri, nu puțini scriitori 
tineri aduc contribuții esențiale. A- 
vem, așadar, toate motivele să îm
părtășim un sentiment de satisfacție 
și mîndrie pentru aportul real, vaj 
l’oros al tineretului la zestrea comună 
a literaturii noastre realist-socîaliste. 
Dar bucuria pe care o implică o a- 
semenea constatare, eu aș numi-o, 
înainte de toate, răspundere, și cu 
asta am și ajuns la ideea pe care 
tni-am propus-o s-o dezvolt în dezba
terile Conferinței noastre.

Fenomenal înnoitor, de puternică a- 
firmare a scriitorilor tineri, este, îna
inte de toate, o ilustrare a condițiilor 
optime, nemaiîntîlnite în trecut, ofe
rite cu generozitate de către partidul 
clasei muncitoare, pentru dezvoltarea 
armonioasă a noilor promoții de scrii
tori, parte integrantă a frontului larg 
și unit al literaturii noastre.

De la Congresul scriitorilor au tre
cut cinci ani și in acest răstimp a 
avut loc, în decembrie I960, o con
ferință pe țară a tinerilor scriitori, 
care a afirmat public cîteva dintre 
adevărurile la care mă voi opri doar 
în treacăt Apar la noi în țară un 
mare număr de talente noi, viguroase, 
active, care, initîlnind condiții priel
nice, cunosc o dezvoltare rapidă. Deși 
nu-mi plac enumerările nu voi ezita 
să amintesc aici numele unor scriitori 
tineri ca Titus Popovici, Al. I. Ghilia, 
D. R. Popescu, T. Mazilu, Vasile 
Rebreanu, N. Velea, loan Grigorescu, 
Fănuș Neagu, P. Sălcudeanu, ca să 
mă refer doar la prozatori, care prin 
calitatea și noutatea problematicii pe 
care o abordează în lucrările lor, se 
numără printre scriitorii apreciați de 
cititorul care caută schița izbutită, 
nuvela, romanul de actualitate. La 
o sumară analiză vedem că acești 
scriitori, azi prezenți prin calitatea 
lor de delegați, aici, în primele, rîn- 
duri, erau in urmă cu cinci ani, cu 
puține excepții, niște debutanți. Pe 
scara istoriei literare răstimpul de 
cinci ani este egal, aș zice, cu tre
sărirea unei clipe, lată însă că a- 
ceastă clipă a fost fecundă, a tresărit 
sub zodie bună, îneît, bucurîndu-se 
de condițiile minunate, pe care numai 
socialismul le poate oferi, mlădițele — 
ca să mă exprim în limbaj de cenaclu 
•— devin sub ochii noștri stejari, cu 
tulpinele bine înfipte în solul fertil 
al patriei. De aceea sublinia, cred 
eu, Darea de seamă, că Conferința pe 
țară a tinerilor scriitori s-a înscris 
în viața Uniunii ca un eveniment 
important, nu numai pentru că a 
marcat o îmbogățire, o primenire a 
peisajului literaturii prin talente noi, 
ci, tocmai datorită structurii,. forma
ției acestor talente, a plasat în cen
trul dezbaterilor scriitoricești problema 
reflectării actualității socialiste, pro
blemă care animă în principal evo
luția plină de căutări a tineretului.

Viața noastră se află la un astfel 
de nivel de însușire a noului, la o 
atare acumulare de experiență so
cialistă, îneît scriitorul aproape că 
nu-și mai pune întrebarea despre ce, 
ci înainte de toate, cum să scrie 
despre omul de azi. Necesitatea ac
tualității este o chestiune de ordin 
calitativ. Interesează în ce măsură 
creatorul de literatură știe să vor
bească cu convingere despre atitudi
nile, glodurile, trăirile oamenilor 
prinși în vălmășagul acestor eveni
mente, despre acele reacții particulare 
care poartă pecetea epocii și, prin 
asta, definesc stări mai generale.

Este, deci, mai mult ca oricînd ne
cesară o amplă confruntare de opinii 
asupra actului documentării scriitori
cești, asupra modurilor variate de 
cunoaștere a realității.

Configurația exactă a momentului 
istoric pe care îl tră'm o dau marile 
acțiuni inițiate și conduse de partid, 
care antrenează, valorifică energiile 
inepuizabile ale poporului. Atîta timp 
cît scriitorul se află în furtunoasa lor 
desfășurare, ochi treaz și ureche a-

— foarte bine s-au exprimat cei care 
au criticat faptul că în acest domeniu 
se simte încă o slabă cunoaștere a 
documentelor partidului, iar sarcina o- 
rientărfi scriitorului în lumina acestor 
documente este deseori uitată în graba 
de a răspunde unor polemici nu în
totdeauna serioase, ca aceea dintre 
„Gazeta literară" și „Tribuna" din lu
nile trecute, de exemplu.

Unii tineri scriitori mai îndepărtați 
de viața literară a capitalei trebuie 
să-și caute singuri drumul propriu 
Uneori ei se pot orienta foarte greu 
în avalanșa de fraze stereotipe. gene
rale, însăilate de unii critici pe margi
nea unor cărți.

Fiind vorba de o constatare, care 
nu e doar a mea, aș vrea si fac ți o 
altă propunere.

E vorba tot de tinerii acriilor; 
care trăiesc mai puțin pe 3ngi ușile 
redacțiilor și mai mult intre earner.’: 
care le vor deveni poete personaje. E 
vorba în special de cei proveniți din 
rindul muncitorilor. Nu o dată ei simt 
nevoia unui sfat, a unei păreri care 
să-i ajute în rezolvarea unor probleme 
de creație. De cele mai multe ori, ești 
atît de încărcat de fapte de viață in
cit ți-e teamă să nu scapi vreunul din 
ele și ai vrea să-i faci neapărat loc în 
lucrare, fie că e necesar, fie că nu. 
Cît de mult ajută în astfel de clipe un 
ochi cu experiență, care va ști să-ți 
dea putere să-ți calci pe inimă în fa
voarea operei I

Nu e vorba de o dădăceală, ci de o 
aspră și dreaptă judecată a primilor 
pași ai tinerilor scriitori, pe care co
misiile de îndrumare n-au prea fă- 
cut-o prompt și susținut 

tentă Ia gillasuil tor adînc rezonant, 
el nu va trebui să-și cheltuiască fan
tezia spre a căuta teme. Ele, temele, 
adevărate și mari, sînt generate de 
o fantezie mult mai bogată, inegala
bilă prin virtuțile și forța ei de cu
prindere — fantezia vieții, determi
nată cu rigurozitate științifică de di
namica socialismului.

Cunosc la Brașov o brigadă de ti
neret care se întrunește zilnic, la o 
oră a după-amiezii, pentru a face 
exerciții de algebră superioară. Mo
tivul: unul din membrii brigăzii a 
pierdut examenul de matematică, iar 
tovarășii Iui de muncă — toți stu- 
denți — îl prepară.

La o schelă petroliferă din Oltenia, 
a eșuat o festivitate de premiere, un 
muncitor a refuzat titlul de „cel mai 
bun podar" și cuvenita recompensă

Marosi Peter
Referindu-se la problemele tradu

cerilor din limba romînă în limba 
maghiară și din maghiară în romînă, 
tovarășul Marosi Păter a relevat ua 
număr de realizări semnificative.

Rezultatele cantitative ale activi
tății de tălmăcire sînt intr-adevăr im
punătoare și ele au sporit în mod 
considerabil în anii dintre primul 
nostru congres și conferința noastră 
actuală. Știu bine că în aprecierea 
creației artistice indicele cantitativ nu. 
este suficient. în acești ani a crescut' 
permanent măiestria traducătorilor și 
au făcut primii pași cu succes noi 
forțe. E cazul să-l numesc între primii 
pe tovarășul Szemler Ferenc. E nece
sar să amintesc, că experiența sa de 
peste trei decenii de poet este în 
același timp și o experiență de tradu
cător — și în primul rind de tra
ducător al poeziei romînești. In de
curs de trei-patru ani îi datorăm Iul 
Szemler o bogată selecție din operele 
poetice ale maestrului Arghezi și cite 
un volum de tălmăciri din Alecs a n- 
dri și Macedonski. Paralel cu a- 
ceasta Kiss Jeno ne-a dat traduce
rea maghiară a lui Bacovia și a rea
lizat un adevărat record artistic: în- 
tr-un volum de balade romînești, după 
peste douăzeci de încercări anterioare, 
datorate celor mai buni traducători 
maghiari, ne-a îmbogățit cu o nouă 
traducere a Mioriței, redînd nu numai 
metrul, rima, fragedele metafore ale 
acestei capodopere ci și atmosfera ei, 
expresie a simțului artistic al poporu
lui romîn. Neobositul Franyo Zoltar.. 
care își continuă activitatea de tăl
măcitor de o jumătate de veac, este 
prezent cu un nou volum de Eminescu, 
tot dînsul a tălmăcit „Surîsul Hiroși- 
mei“ de Eugen Jebeleanu. Și după 
acest maestru, care a depășit vîrsta 
de șaptezeci de ani, să-l amintim pe 
poetul Bajor Andor, poet maturizat 
în anii regimului nostru, care a tradus 
în limba maghiară cu atîta dragoste, 
grijă, simpatie și competență pe To- 
pîrceanu. Enumerarea aceasta este de
parte de a fi completă...

Nu mă angajez să dau lista volu
melor romînești de traduceri din poeții 
și prozatorii maghiari din R.P.R. A- 
ceastă listă ar fi prea lungă.

Amintesc printre altele culegerea de 
nuvele noi ale lui Szabo Gyula, po

Ștefan Iureș
Aș dori să mă refer și eu la una 

din problemele centrale ale confe
rinței noastre — și anume la căile 
care ne stau la îndemînă spre o cu
noaștere mai aprofundată a vieții, spre 
oglindirea mai fidelă și mai profundă 
a fenomenelor din realitatea noastră 
socialistă, cu un accent deosebit pen
tru poeții din generația din care fac 
parte și pentru cei mai tineri.

Considerînd ansamblul frontului 
nostru poetic, critica literară, în con
cordanță de bună seamă cu opinia 
cititorilor iubitori de poezie, remarcă 
ponderea însemnată pe care o capătă, 
pe an ce trece, contingentul celor a 

bănească pe motiv că inginerul șef 
e subiectiv, îl părtinește intr-o oare
care măsură, incit onorurile nu j se 
cuvin lui în primul rînd, ci altui 
sondor.

Acestea sînt întîmplări pe care 
le-am cunoscut, umblînd printre oa
meni. Izvorul lor îl găsesc în preo
cupările cotidiene ale unei brigăzi 
de muncă socialistă, membrii căreia 
își impun să muncească, să trăiască 
și să învețe in chip comunist; in 
munca instructorului teritorial de par
tid, care trebuie să răsp-undă prompt 
și inspirat la toere problemele pe 
care le ridică precrca soButfată de 
ia „A". fa .Z*: în ft ui de a > 
«iecj a! muncitorui /-grto tor. care, dus 
de arrive îndrizneK saie sertre »• 
oerirea ooertă rece au o dată oria 
fteeâra aibă a eă.tăriior dăâtastu
re. spre a atnțe. ia cere de rai 
Ia bucoria inovației sa.’e As rice că 
soSriorJ trebme că se identifice ia 
ața măsuri ca caotr faaâ’tețs. eroe 
operator sale, inert «enauple trSriăe 
atrtudarite acestora, să derirâ ate 
sale însăși.

Șt acest lucra este pas?»’ -xna: 
printr-o stirritoere și continuă tosc- 
șire a învățăturii ma.Trs’.-lenoriste. a 
filosofi noastre despre 'r* prirrr-o 
înțelegere adinei a prob'.emetor de 
estetică marxistă.

Tinerii sînt entuziaști și perseve
rează în a avea o bună legătură cu 
viața poporului. Le este însă defi
citară tocmai capacitatea de a în
cadra fenomenele observate în an
samblul vieții sociale, de a descifra 
acele semnificații largi, care nu în
totdeauna pot fi observate la prima 
vedere, ori, alteori, sînt greu previ
zibile.

Este dăunătoare, ou grave implica
ții practice, hipertrofierea spontanei
tății talentului, în detrimentul conști
inței bazate pe un sistem de gîndire 
filozofic. De altfel acesta este și calul 
de bătaie al ideologilor burghezi con
temporani, prin care se încearcă, în 
fel și chip, să-l rupă pe artist de 
concepția despre lume, de gîndire, 
punînd toate succesele artei exclusiv 
pe seama manifestărilor spontane ale 
talentului.

In această lumină, capătă o im
portanță excepțională pentru noi ori
zontul de idei al creatorului, capaci
tatea de a descifra sensurile adinei 
ale faptelor contemporane, de a în
trevedea perspective reale pe baza 
datelor oferite de dinamica socialis
mului.

După ce a subliniat necesitatea în
sușirii de către tinerii scriitori a cit 
mai multe cunoștințe de cultură ge
nerală, Pop Simion a combătut anu
mite manifestări nesănătoase ale unor 
tineri scriitori.

vestirea pentru copii de Meliusz Joz- 
sef și Ana, reeditările unor opere 
cunoscute de Nagy Istvân, Kovâcș 
Gyorgy, Horvâth Istvăn și alții... Mai 
toți poeții maghiari importanți din 
R.P.R. sînt prezenți în librării cu vo
lume de poezii alese... Zilele acestea 
apare al doilea volum tradus în ro- 
mînește al harnicului și fecundului re
porter, Miko Erwin. Și dacă sînt tra
duceri multe și bune, desigur că exis
tă și traducători mulți și competenți. 
Să amintim de exemplu pe Eugen 
Jebeleanu, pe Veronica Porumbacu, 
pe Ioanichie Olteanu...

In continuare Marosi Păter s-a ocu
pat de criteriile de apreciere a traduce
rilor beletristice subliniind necesi
tatea relevării personalității artistice 
și trăsăturile stilistice ale scritorului 
ce este tradus.

Tov. Marosi Peter a criticat apoi 
unele concepții rigide cu privire la 
specii și la puritatea lor.

Nu este cazul, a continuat vorbi
torul, nici să creăm o ierarhizare ar
tificială a genurilor și speciilor. In re
dacțiile noastre și chiar în presa lite
rară apar semnele unor nedumeriri: 
oare nu am asigurat un teren prea 
vast reportajului literar ?

înainte de toate, țin să accentuez, 
că după părerea mea este lipsit de 
sens și chiar dăunător a opune nuve
listica reportajului iiterar. N-avem de- 
cît să comparăm reportajele bune cu 
nuvelele bune, iar nuvelele proaste 
să le respingem cu aceeași hotărire 
cu reportajele proaste fără să consi
derăm apartenența lor la o specie 
sau la aita.

Marosi Peter a dat apoi, in legătură 
cu această problemă cîteva exemp e 
luate din experiența locului său d» 
muncă, redacția „Utunk*.

El a arătat în continuare că redac
ția revistei .Utunk" va organiza o 
anchetă ce va fi intre altele un larg 
schimb de experiență — cu privire 
la problema zugrăvirii muncitorului 
înaintat

In încheiere, tovarășul Marosi Pe
ter a arătat:

Precum vedeți, am vorbit nu numai 
despre realizări și probleme, ci și 
despre planuri, a căror realizare e 
bine să înceapă imediat după con
ferința noastră.

căror apariție în viața literară a avut 
loc în ultimii 10—12 ani. După cum 
aprecia și referatul, afirmarea ceic- 
care au luat cunoștință de sine și de 
lumea înconjurătoare după moment.:! 
Eliberării a lărgit simțitor aria poe
ziei noi; firește, nu în mod automat, 
nu în baza vreunui certificat de inge
nuitate, ci în măsura în care noii 
veniți, în afară de faptul că se con
siderau ei înșiși exponenți ai genera
ției lui 23 August, făceau efectiv 
dovada unor legături trainice cu a- 
ceastă generație, militînd pentru idea
lurile majore ale acesteia — însumate 
iu praticiparea activă, neobosită, ia 

construirea socialismului. Și cred că 
cele mai bune pagini din volumele 
de versuri ale lui Al. Andrițoiu, 1. 
Brad, T. Uțan, A. Rău, I. Horea. 
G. Tomozei, Violeta Zamfirescu și ale 
altora, respiră tocmai această parti
cipare, reprezintă fructificarea unei cu
noașteri pe dinăuntru a vieții acelor 
muncitori și țărani care în 1944 se 
aflau în pragul adolescenței și care 
s-au format in condițiile create tine
retului prin strădaniile clasei munci
toare coc.dusă de partid.

Urmăresc cu atenție evoiufii’.e. pe 
spiralele mereu mai largi ale unor 
teleme in deplină înfiorate pe care 
le cunosc: Nietira Stănescn. Cezar 
Baltag. Lie Consune*. Grigore Ha
giu. Harfa Zaicru și atțfa arțn. Îmi 
apare ciară pecetea t rop arie a :erv> 
-j/'tifi: teăirsBa. evrierța areoc-jafir-. 
de a desrăt^a idei de ac^fa «acufifate 
ae taBaiz de ar auteeume care- 
sânt pro*na W si emi: fate «da
tarea -xszxeafa ie succes a 
tear rtedite ixănd
ia au-jrfae de caritate Ca ac% 

fate rî-Sorea erirtr-Jei «rin «fanat! 
nr senari eopfice de sens, aefidto- 
zfaatea cdtetete ca • camafie — «â 
de fafad — a prat-trees i. apami 
pe eare fa semna .a Darea de se-assi 
și pe care cu «fit mai axat todrigw- 
uții de poezie din toate axprije țărți. 
component:’; urușei comisii <ăe revizie 
a activității poetice. Pe cine poete mul
țumi poezia devitațizată. care consem
nează caligrafic existența șantierelor, 
dar pentru care profilul metalic al 
macaralelor este mult mai sugestiv 
și permite să se „toarcă* mai multe 
semnificații decit omul care o mî- 
nuiește ? Și aceasta în numele a ce ? 
In numele poeziei de notație ? Dar 
ce avem de notat în primul rînd in 
jurnalul liric dacă nu peisajul sufle
tesc în continuă prefacere al contem
poranilor noștri ? Atunci, în numele 
poeziei de idei ? Mi se pare iluzorie 
ambiția de a filozofa în numele cons
tructorului nostru din epoca desăvîr- 
șirii socialismului, în absența unei 
curiozități vii pentru tot ce reprezintă 
universul său spiritual. Și este oare 
posibilă satisfacerea acestei dorințe de 
cunoaștere numai cu prilejul ocaziona

Nicolae
In cuvîntul său Nicolae Țațomir 

a dezbătut unele probleme ale 
criticii și poeziei arătînd că dezvolta
rea acestor genuri a fost uneori stîn- 
jenită de amploarea pe care au luat-o 
în mod artificial discuțiile sterile pur
tate în jurul unor false probleme ca s 
vers clasic sau vers „liber-alb“, de
marcări regionaliste etc.

N. Țațomir a combătut atît stilul 
bombastic desuet cît și lipsa de cla
ritate care mai apar in unele poezii, 
arătînd că poezia adevărată, inspirată 
din realitățile contemporane socialiste 
adoptă o formă adecvată capabilă să 
pună în valoare sensurile majore ale 
actualității. Cînd claritatea autentică e 
acuzată de simplism, a precizat N. Țațo
mir, sufăr pentru transparențele geo
metrice ale tuturor cristalelor. Poezie 
cerebrală, apreciată ca atare la un

Vladimir Ciocov
Cărțile scrise în limbile minorităților 

naționale din țara noastră contribuie și 
ele la dezvoltarea armonioasă a omu
lui nou, slujind desăvîrșirea socialis
mului și crearea condițiilor pentru tre
cerea treptată la comunism.

înființarea revistei „Novi Jivot* a 
constituit pentru noi un ajutor de netă
găduit.

In paginile revistei apar poezii, 
schite, nuvele, articole ale scriitorilor 
de limbă sîrbă Svetomir Raicov, La- 
zăr llici, Bojidar Kerpenisan, Cazimir 
Cioaca, Ziva Popovici, Neboise Po
povici și alții, ca și traducerea lucră
rilor literare ale scriitorilor romîni 
contemporani. Au apărut de asemenea 
volume de poezii, de povestiri și nu
vele, toate inspirate din viața noastră 
nouă. Nu vreau să fac un raport des
pre cărțile scrise în limba sîrbă, deși 
am socotit necesar să arăt unele rea
lizări ale noastre.

Departe însă de noi automulțumirea. 
Trebuie să depunem încă multe efor
turi pentru a putea ține pasul cu în
tregul front al literaturii din țara 
noastră. Proza noastră, deși are reale 
succese, încă nu face față cerințelor 
creseînde de oglindire a noului. In 
multe schițe și povestiri se mai vor
bește de înființarea gospodăriilor colec
tive, deși astăzi ele au și ajuns mi
lionare. Despre întărirea lor econo
mică și organizatorică, scriitorii noștri 
vorbesc prea puțin. E drept că în unele 
reportaje aceasta s-a făcut, dar noi

Dumitru Micu
In condițiile creșterii rolului social 

al literaturii, care în actuala etapă 
es:e menită să devină unul din instru
mentele cele mai eficiente ale trans- 
f;rmării omului, ale făuririi conștiinței 
comuniste, ale luptei pentru izgoni
rea tuturor rămășițelor lumii vechi în 
mentalitatea și conduita oamenilor, 
criticii literare îi stau în față — cum 
c-j atita claritate și intr-un spirit atit 
de mobilizator s-a arătat în Darea de 
seamă — sarcini considerabil sporite. 
Luările de cuvint ale criticilor la a- 
ceastâ conferință pot genera temerea 
că branșa noastră nu va fi în măsură 
să se achite satisfăcător de marile 
ei îndatoriri. Asemenea temeri sînt, 
după părerea mea, fără temei. Istoria
— zicea Marx — nu-și pune decit 
sarcini pe care le poate rezolva. Aju
tată de întreaga obște scriitoricească
— cum a și fost la actuala confe
rință — critica, făcîndu-și un scrupu
los examen autocritic și pătrunzîndu-se 
de însemnătatea rolului pe care tre
buie să-l joace, va ajunge, — spe
răm — altminteri riscă a nu-și în
dreptăți prezența în mișcarea literară 

lelor „întîlniri cu cititorii* ? Categoric, 
nu. Dar aici nu este nimic ireparabil, 
niciodată nu este prea tîrziu pentrș 
a te pune in acord cu viața.

Dintre toate posibilitățile, vreau să 
relev pe acelea pe care le oîeră munca 
în cadrul presei cotidiene, mai exa -t 
răspunsul fa solicitările aeesteia Pen
tru nimeni nu este im secret numărul 
mare de prozatori, dintre cei mai ac
tivi și mei taientați. care au crescut 
din rind teile reporteri or. Dar nu și 
cu poeții tineri este aceeași situfațe; 
in orișice caz. nu cu soți- De fapt e. 
ia primus rind. Eterii poet stol «tte- 
resați să răspândi acestei soixeitări. 
dacă vor cu aievxrat o imoegitre 
a stosunței lirice. Mărar* pot de
pune acna dlsre s care se reA' i 
prsare axaboraicru perstune-xț ai or- 
graor de presa. Mi fritesc te F> 
-ctța AJbu. a taee^a căm t£i*> 
rut pnn țară iasă dteua a re-
partefator șf poeztxr; aai r-niesc te 
lăe Ceru-tea a căraâ st—r-fc- j-ă an 
ăx-o sia an b-r repera; pobucat 
a .Săcaesâ*. sss ia aa bene fiedr 
și ttessr poet, al căra pnm vat-- 
«Tje »uț»t a coecța .1 urraîfru." 
— Ne^trescte aatonil atei io-
•^resart poem Sric pe tema lupar 
peruru ca..tax. după ce a e nt t 
această ’.jptă sn aspect&e ei concrete 
și fru-u». ri cai.tete de reporter 
trimis al „Scmteă tioeretu'ui* in ce
tatea de toc a Reș’țe; și in mai moi.e 

’. ntrepriaderi bănățer.e: în sfirșit, să 
citea un reportaj notabil al Iui G. To- 
tnozeL „Aoevărata minune de la Ma- 
glavit", cu o idee simplă și pregnantă, 
cu nouții pline de nerv, demonstrînd 
strins prefacerea din temelii a satu
lui.

Să căutăm, poeți ai generației lui 
23 August, să dăm pregătirii pe care 
o avem o utilitate socială directă, 
nemijlocită; aceasta poate la fel de 
bine să fie organizarea activității cul
turale într-o întreprindere sau spriji
nirea sistematică a muncii unei case 
de cultură a tineretului, prezență ac
tivă în conducerea unui cenaclu ori 
în efectivul unei redacții de uzină. 
Principalul este să întărim prin toate 
mijloacele legăturile cu viața ob
ștească.

Țațomir
iluzoriu cîntar farmaceutic ? Aceasta 
se poate scrie în adevăr, cînd vrei și 
unde vrei. N. Țațomir a pledat în con
tinuare pentru o lirică avîntată, puter
nic afectivă.

In cuvîntul său N. Țațomir s-a 
mai ocupat de problemele prezentării 
grafice a volumelor de poezie ți de 
asemeni de unele aspecte ale poeziei 
satirice — care ar trebui să se bucure 
de o mai mare atenție din partea 
poeților noștri.

Consider, a spus în încheiere vorbi
torul, că la acest mozaic de constatări 
și doleanțe, trebuie să adaug necesi
tatea autenticității mesajului fiecărui 
poet în parte, dublată de capacitatea 
de a transpune artistic frumusețea 
realității din noi și din jurul nostru 
in plină transformare revoluționară, 
adică, tocmai ce este fundamental în 
poezie.

sîntem mult datori față de mersul im
petuos al vieții noi la sat.

Același lucru se poate spune de alt
fel și despre poezie. Peisajul indus
trial, eroismul clasei muncitoare, lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție și pentru calitate trebuie să 
fie obiectivul inspirației într-o măsură 
din ce în ce mai mare, atît a poeți
lor cît și a prozatorilor noștri. Aceasta 
însă o putem face numai dacă ne vom 
apropia mai mult de viața din fabrici 
și uzine, de șantierele socialiste.

M-am ocupat în linii mari despre 
poezie și proză, deoarece ele consti
tuie principalele genuri în care se 
manifestă scriitorii noștri în ' limba 
sîrbă. Critica literară este în acest 
sector al activității literare încă la în
ceput și aici este încă mult de făcut. 
Lipsa unei critici mai dezvoltate, mai 
competente face ca scriitorii noștri să 
nu poată să-și dea seama de reușitele 
lor, de slăbiciunile lucrărilor și astfel, 
în destule cazuri, să bată pasul pe loc. 
învățămintele Conferinței ne vor servi 
și în această privință ca un îndrep
tar. Să stimulăm o critică principială, 
combativă și competentă.

Conferința pe țară va ajuta și pe 
scriitorii de limbă sîrbă din patria 
noastră să facă un pas și mai hotărît 
înainte pe drumul creării unei litera
turi majore, puse în întregime în sluj
ba poporului, a desăvîrșirii socialis
mului.

— să-și schimbe fundamental calita
tea muncii.

Sînt numeroase problemele de cri
tică literară ce se cer discutate. Fixîn- 
du-mă doar asupra uneia, aș dori ca 
intervenția mea să fie o pledoarie 
pentru angajarea criticului, sau, cu 
alte cuvinte, pentru o critică de atitu
dine, pentru exprimarea clară, răspi
cată, în recenzii și articole, a poziției 
și punctului de vedere. Sublinierea 
necesității de a adopta în scrisul cri
tic clar punctele de vedere, mi se pare 
deosebit de necesară în momentul de 
față, cînd se vorbește atita despre ma
nifestările dăunătoare ale spiritului 
apologetic. Personal cred că spiritul 
apologetic e, de fapt, o emanație a 
lipsei de atitudine, a neputinței 
de a formula aprecieri impuse de 
realitatea obiectivă a unei scrieri. 
Din cît îmi pot da seama, ascuțișul 
cunoscutului articol din „Scînteia" este 
îndreptat nu numai împotriva tămîierii 
slugarnice, ci totodată împotriva unor 
maladii mai generale de care păti
mește critica, precum: diletantismul, 

superficialitatea, descriptivismul, care, 
toate, fac casă bună cu impresionis
mul și ca atare n« tîrăsc înapoi, spre 

ce nega posibilitatea 
anei estetici științifice, a unor criterii 
stabile de apreciere. Este îndreptat 
ascuțișul amintitului articol împotriva 
criticii iresponsabile, lipsite de serio
zitate, ce azvîrle ușuratic judecăți 
arbitrare, neargumentate, cînd apolo
getice, cînd nimicitoare.

Ia nici izi caz, din chemarea la 
lupți împotriva spiritului apologetic 
nu trebuie trasă concluzia că ar tre- 
W să scriem articole călduțe, nici 
prea-prea. răci foarte-foarte, ambigue, 
din care să nu se înțeleagă nimic. 
Ar fi cea mai grosolană denaturare 
a indicațaior partidului I Și totuși, 
aaK de artieoie se pot citi, și nu 
■mm 4m cari in tind, nu numai 
n cteare revistă. Pentru un cititor 
ca cșat acea scriere prezintă interes 
— să aparțină ea liricii, epicii, tea- 
Yia sa rriririi — care dezbate
ca âf toărare prvb’eme pastor,«-‘a, 
«xr -te cura os puncte de vedere, 
i*. pzg ' eârefa supără scântei. 
Lups âe rtrix te și stilul mcluscoid

il. Șahîghian
Alexandru Șahighfan a expus ur.e e 

probleme referitoare fa dezvoltare i 
criticii literare.

Critica s-a obișnuit să discute une
ori opera scriitorului pe unele ches
tiuni mărunte și să vadă mai puțin 
ansamblul lucrării, a spus el; alteori 
limbajul critic este atît de încîlcit 
îneît scriitorul (și cititorul) nu se des
curcă din hățișul cuvintelor așezate 
ca într-o șaradă. De multe ori apar 
în legătură cu unele lucrări doar 
scurte notițe care nu folosesc orien
tării scriitorului, în timp ce în alte 
cazuri se emit pînă la suprasaturație 
aprecieri apologetice. Vorbitorul a ac
centuat asupra necesității de a se 
lupta cu hotărîre împotriva spiritului 
apologetic care se manifestă încă în 
critică.

In continuare, Al. Șahighian s-a 
referit la unele aspecte ale acti
vității teatrale arătînd că nu întot
deauna direcția teatrelor s-a orientat 
asupra celor mai valoroase lucrări 
spre a fi reprezentate. In timp ce 
unele lucrări interesante ea cele sem
nate de V. Em. Galan, Al. I. Ștefă- 
nescu sau E. Barbu n-au fost imediat 
reprezentate, văd uneori lumina ram
pei piese nesemnificative, cu un nivel 
artistic scăzut.

Violeta Zamfirescu
Din Darea de seamă a rezultat că 

poezia, cu toate succesele înregistrate 
a rămas în urmă față de marile rea
lizări social-economice ale oamenilor 
muncii din țara noastră.

Vreau să expun cîteva păreri în le
gătură cu stadiul actual al poeziei 
care trebuie ajutată să nu-și uite nici 
un moment capacitatea ei mobiliza
toare, agitatorică.

Căci în ciuda acestor cerințe vitale 
ale poeziei, cunoscute de noi toți, mai 
apar în presa noastră versuri limfa
tice, convenționale, plate sau erme
tice. Este drept că în publicarea unor 
asemenea poezii e de vină nu numai 
poetul care s-a rupt de viață și caută 
originalitatea cu orice preț, ci și unii 
critici literari cu „gusturi mai rafinate" 
care uită că noutatea în poezie poate 
fi apreciată numai raportată la noul 
din viață pe care îl exprimă.

Referindu-se în continuare la sarci
nile poeziei actuale. Violeta Zamfi
rescu a accentuat legătura strînsă care 
trebuie să existe între poeți și viața 
poporului. Documentarea scriitorului
— în general și a poetului in special
— trebuie privită cu multă seriozita
te. Ea nu trebuie să se facă turistic, 
să se limiteze la întîlniri fugare cu 
cititorii ci printr-o participare efectivă 
la viața culturală a uzinelor, a satelor. 
Unii dintre poeți au realizat o «stfel 
de documentare și roadele ei se simt

Teodor
Viața a demonstrat că îndrumarea 

de către partid a literaturii îl ajută 
pe scriitor să se apropie de temele 
esențiale ale realității, îi ferește de 
preocupări mediocre, lipsite de interes 
artistic. Spiritul anarhic, negarea în
drumării de către partid, sînt, printre 
altele, și o expresie a mediocrității, 
a lipsei de har. Realismul socialist 
nu_ este numai expresia unei nece
sități istorice, el corespunde în ace
lași timp legilor inevitabile ale artei. 
Intre îndrumarea de partid și legile 
intime ale artei există o strînsă le
gătură.

Noi nu scriem orice fd de litera
tură, noi scriem o literatură revolu
ționară, o literatură care apără și 
proclamă ideile clasei muncitoare. 
Scriitorul revoluționar e chemat să 
interpreteze și să judece oamenii, 
sentimentele, experiențele, in lumina

Ion Grecea
Darea de seamă prezentată de tov. 

Mihai Beniuc a înfățișat un tablou 
vast al dezvoltării literaturii noastre 
de la primul Congres al scriitorilor și 
piuă la actuala Conferință. Literatura 
noastră a făcut in această etapă un 
serios pas înainte, ea este tot mai cu
prinzătoare, tot mai legată de năzuin
țele maselor.

Cu toate acestea, a spus tov. I. Gre- 
cea multitudinea fenomenelor noi, ca
racteristice epocii noastre socialiste, 
nu și-a găsit întotdeauna exprimarea 

sînt tot atît de dezgustătoare ca ati
tudinea apologetică, lipsită de dem
nitate, și ca și stilul ditirambic. Com
baterea apologetismului Implică serio
zitate, simț de răspundere, nivel știin
țific ridicat, analiză aprofundată, la 
obiect.

In cele ce am scris asupra litera
turii noastre de azi și de ieri, am 
avut și eu manifestări de apologetism, 
adică de rostirea unor elogii insufi
cient argumentate. Printre cei ce 
n-au dovedit destul curaj în releva
rea punctelor vulnerabile din romanul, 
altfel remarcabil, „Scrinul negru", 
puteam fi citat în Darea de seamă 
și eu. De același păcat suferă, Intr-o 
mult mai mare măsură, lin articol 
mai vechi al meu, despre opera cri
tică din trecut a acad. G. Călinescu. 
In presă, am fost învinuit, nu de mult, 
și pentru tendințe negativiste. In
tr-adevăr, în anumite cazuri am 
fost excesiv de sever în semnalarea 
unor deficiențe ale cărților analizate, 
poate n-am găsit tonul potrivit de 
comunicare a părerilor despre o lu
crare sau alia.

4

Tc. -rată. Al. Șahighian s-a oeupJI șî 
te alte sarcini ale criticii arătînd că 
odată cu lupta împotriva spiritului 
apologetic critica literară trebui» să 
combată și manifestările dogmatice 
care au încercat să înlăture din cir
cuitul literaturii unele opere de va
loare.

Vreau să spun cîteva cuvinte și 
despre reviste. De pildă despre „Viața 
romtnească*. Cred că revista n-ar 
trebui să aștepte să i se prezinte lu
crări, ci ar trebui să antreneze pe 
scriitori cerinda-le lucrări după 
un plan stabilit în prealabil, cu teme 
care să acopere anumite goluri din 
literatură.

Am lăsat la urmă o revistă, un 
soi de cenușăreasă, de care Uniunea 
noastră nu se preocupă și nu se folo
sește, deși e o revistă de literatură 
prin excelență. E vorba de „ Revue rou- 
maine". Ea are rolul șl posibilitatea 
de a populariza literatura romînească 
peste hotare, fiindcă apare în patru 
limbi.

Cred că este necesar ca biroul 
Uniunii să ia în discuție si problema 
acestei reviste și să găsească mij
loace potrivite de a folosi ma( deplin 
această publicație pentru popularizarea 
literaturii în străinătate.

în creația lor, în întreaga lor com
portare. Cred că Niculae Stoiari a vor
bit foarte clar despre necesitatea par
ticipării efective Ia viața culturală a 
patriei.

Violeta Zamfirescu a vorbit apoi 
despre unele probleme ale poeziei de 
idei. Neparticiparea intensă la viața 
din care un adevărat poet își trage 
seva creatoare, duce la o poezie de 
idei livrescă. neconvingătoare, pentru 
faptul că ea nu exprimă o experiență 
afectivă a poetului. Or, rolul poeziei 
este tocmai de a purta idei filozofice, 
idei majore, prin intermediul cuvîntu
lui sensibil, încărcat de emoție. Ideea 
în poezie trebuie exprimată prin com
ponentele ei materiale cu ajutorul 
unei imagini plastice, încărcată de 
sens. Astfel se întîmplă în poeme ca 
„Mărul de lingă drum" de Mihal Be- 
niuc, „Ție-ți vorbesc. Americă" de 
Maria Banuș, sau „Surîsul Hiroșimei* 
de Eugen Jebeleanu; Pot fi citite aseme
nea poezii oriunde, și înțelese? Co
munică ele idei majore î Emoționea
ză ? Plac ? Eu sînt convinsă că da.

In încheiere, Violeta Zamfirescu s-a 
referit la rolul criticii în dezvol
tarea poeziei noastre. Critica literară 
este datoare să sprijine căutările crea
toare ale poeților și să respingă toto
dată tendințele formaliste, obscurita
tea. evazionismul care se mai mani
festă uneori in poezia noastră.

Mazilu
idealurilor de luptă ale clasei munci. 
toare.

Noi nu scriem orice fel de literatură, 
noi scriem o literatură revoluționară, 
menită să contribuie la transformarea 
socialistă a omului și a societății. 
Arătînd că educarea comunistă a omu
lui este sarcina principală a literaturii, 
partidul a apropiat și mai mult sorii- 
torid de esența artei. A scrie o ase
menea literatură nu este numai o sar
cină plină de noblețe, ci și o sar
cină foarte grea. Noi, scriitorii din 
tînăna generație, învățăm de la toți 
marii artiști ai lumii dar, în primul 
rînd, de la artiștii revoluționari

In continuare, Teodor Mazilu s-a re
ferit la necesitatea unor schimburi de 
opinii principiale, care să nu țină sea
ma de simpatiile și antipatiile per
sonale.

artistică cea mai profundă în operele 
scriitorilor noștri.

Printre aceste sectoare neglijate, so
cotesc că este și viața militarilor noș
tri.

In literatura noastră a arătat vor
bitorul au apărut cărți despre militari, 
insă ele vorbesc despre etapa anilor 
1942—1945, cărți semnate de Eusebiu 
Camilar, Aurel Mihale, Laurențiu Ful- 
ga, Theodor Constantin, vorbind de 
proză, sau volume de versuri semnate 
de Nicolae Tăutu, Mihu Dragomir și



alții. Zugrăvirea vieții militarilor nu 
trebuie să se rezume însă numai la a- 
ceastă etapă.

Viața de ieri a militarilor nu poate 
fi comparată cu cea de azi, și această 
viață nouă scriitorii au datoria să o 
oglindească in opere literare.

In continuare tov. Ion Grecea s-a refe
rit la unele probleme ale criticii literare 
Unele articole de critică nu tratează 
Cele mai importante probleme ale căr
ții, se mărginesc în a discuta lucruri 
nesemnificative, lipsite de interes. Eu 
vreau să învăț dift îndrumarea criticii. 
N-am putut însă învăța nimic din ar
ticolul lui I. Lungu publicat in „Tri

Nicolae Velea
Referindu-se la problema cunoașterii 

vieții, N. Velea a spus: Susțin punc
tul de vedere că documentarea este 
una din formele acestei cunoașteri, dar 
nu singura. O altă sursă este, cred, 
viața fiecăruia, cu condiția ca ea, 
această viață, să aibă temperatura su
biectului și a eroilor fundamentali. 
Și cum noi scriem despre făurirea 
socialismului, iar eroii sînt comuniștii, 
viața noastră trebuie să aibă voltajul 
timpului nostru și să cuprindă pre
ocupările eroilor noștri.

S-a spus că noi, cei mai tineri, 
formați în condițiile socialismului, 
avem un unghi dinăuntru al realități
lor socialiste. Tovarășul Titus Popovici 
remarca dispariția fazei de „apro
piere". Prin dispariția fazei de apro
piere înțelegea, cred, faptul că atit 
noi cit și generațiile dinaintea sau 
mai puțin dinaintea noastră se conto
pesc de-a dreptul cu timpul ți oa
menii în mijlocul cărora trăiesc, trăim 
și scriem.

Cred că cea mai adevărată formă 
de documentare este aceea în oare la 
faptele, la cifrele sau la imaginile pe 
care le comunicăm, am participat noi 
înșine.

Am făcut parte, timp de o lună și 
jumătate, dintr-o brigadă. Și aș vrea 
să pomenesc un fapt care, cred, sta
bilește deosebirea dintre o documen
tare obișnuită și una în care a in
tervenit participarea activă la viața 
obștească din locul respectiv. Am 
sosit la un moment dat, într-un sat din 
nordul Olteniei, Aici totul era exce

buna* care, pe trei coloane, reliefa 
numai lipsurile minore ale cărții mele.

De obicei într-un articol criticul res
pectiv se anunță inițial foarte comba
tiv, foarte erudit și gata să discute 
probleme importante. Așa după cum 
spunea și Al. Oprea vorbind despre 
Paul Georgescu „se anunță foarte 
combatiy, plin de argumente și apoi 
face o piruetă și dispare fără să atace 
problemele propuse a le discuta".

în încheiere Ion Grecea a sub
liniat importanța pe care o are pen
tru seriitar confruntarea operei eu o- 
piniile cititorilor săi.

lent. Satul era complet colectivizat, 
colectiviștii își construiseră niște case 
mari, lungi, foarte frumoase.

într-o documentare obișnuită aș fi 
vorbit cu cîțiva colectiviști, i-aș fi în
trebat cît au cîștigat, ei mi-ar fi răs
puns, i-aș fi întrebat cum, ei mi-ar 
fi răspuns, a?> fi vizitat citeva din 
aceste case noi și pe urmă aș fi scris 
un reportaj entuziast

Dar trebuind să rămînem mai mul* 
timp în comună, i-am rugat pe oa
meni să ne primească să dormim în 
case. N-au vrut. Și știți de ce n-au 
vrut ? Ei n-au vrut pentru că nici e: 
nu dormiseră niciodată în ele. Avea, 
in case odăi cu studiouri, cu covoare 
pe jos, cu covoare pe pereți, cu per
dele de mătase, dar ei nu intrau ir. 
ele decît ca să le scuture sau ca să 
le aerisească și de dormit dormeau >n 
„casa veche" aflată în fundul curții.

în satul acela existase un moșier 
care avusese o casă. Colectiviștii dișsă 
ce se îmbogățiseră își ridicaseră fie
care cite o casă care semăna cu cea 
a moșierului. A trebuit să stăm 
acolo peste o săptămînă. ca să-i 
înduplecăm pe cei mai multi — nu pe 
toți — să se mute din casa veche 
în casa nouă. Să-i învățăm să trăiască.

Faptul acesta ar putea ilustra efi
cacitatea documentării înțeleasă ca 
participare la viață.

In încheiere, N. Velea a subliniat 
înaltele condiții de viață și de creație 
pe care socialismul le oferă tinerilor 
scriitori.

(amil Baltazar
In cuvîntul său. Cornii Bartazar a 

accentuat asupra necesității xt-1 soirii 
combativ indicat in ar.koi«« ăe cri
tică literară.

Acest spirit comtarir nu s-a re
marcat in cuvimarea tooarășutoi S- 
v>an losiesc. care »r f- ttâai: să 
șupună unul exaroen a-jucr.ts: 
comisiei de critică a Ls_a_ Ser. ta
rilor. ParGtiparță u Cacterr^ă «_ 
regretat de aseeem faptul că ast critic 
cunoscut ca Paul Georgescu k- 
s-a pregăti: aoerdc pertr- sees*. ®- 
pcrtan: evec_-re-.t

Referinău-se 4 caracterj putrs- 
tic al criticii, tovarășul Camti Balta
zar a arătat necesitatea scrierii axr 
articole de sinteză asupra creației 
scriitorilor contemporsti.

Critici ca Vera Călin, Mihail Pe- 
troveanu. Valeria Ripeanu și alții, ar 
trebui să cuprindă tn raza preocupă
rilor tor opera cite unui scriitor ii 
Întregime.

In ronttouare, Cornii Baltazar a cri
tical unele latir-i slabe existente în ro
manul .Gobtora — Magazin jrrersel”

Ioana Postelnicii
In curintte său, Ioana Poștei- 

ntou a arătat că in ceea ce privește 
tematica, tinerii scriisar. se îndreaptă 
în ces mri mare parte a tor titre 
contetnpcrantâaie

Dar și scrusori staturi au realizat 
lucrări țesere crerxaporanertate. a- 
propt.-nd _-*e ca e arr_ de care toi 
senilor treti.e sa he -are. întețit, 
de feocmense rtețj nea. ie xiașele 
prefaceri revteuUonara care se desfă
șoară sub octin tor. Obligația de a 
scrie despre tnrremaoewjeltate și-au 
«tușit-o șt ei.

Este necesar si o-ece și scriitorii

Aurel Mihale
Perioada care a urmat după Con

gres— Scriitorilor din 1S56 se caracte
rizează in {Mimul rînd prin noi și în
semnate succese ale întregului nostru 
front iiterar.

An de an au apărut noi și valoroase 
lucrări literare, legate fie de lupta din 
trecut a partidului și poporului nostru, 
fie de viața de astăzi a constructorilor 
noii societăți. Au fost acoperite însem

ca și ;sa de spirit autocritic pe 
-tre au dovedit-o ăi cuvîntul lor vor- 
b xri ca Eugen Barbu sau N. Stoiao. 
Atesta din urmă ar fi trebuit să se 

•. xe in luarea sa de cuvînt și de 
sccvitatea redacției în care lucrează.

Tovarășul Cărnii Baltazar a sub- 
i*. te asemeni, necesitatea unei cu- 

-ktște.*. aprofundate a vieții de către 
seri tori. cunoaștere care trebuie să 
se facă evidentă în creație- El s-a 
referit in mod critic la poeți ca A. E. 
Betorsky sau Aurora Cornu care nu 
depun eforturi suficiente în oglindi- 
rea mai profundă a aspectelor majore 
ale vieții contemporane.

Ir încheierea cuvîntului său, tova- 
*faii Camil Baltazar a discutat des- 
pre activitatea organizatorică a Uni- 
urdi Scriitorilor arătînd că noul co
rn te: va trebui să se preocupe într-o 
măsură și mai mare de activitatea 
secțiilor de creație, de felul cum scrii
tor; participă la îndeplinirea sarcini
lor obștești care le revin, de ridi
carea nivelului ideologic.

maturi în echipe la țară, și în uzine, 
sa beneficiem și noi de documentarea 
atit de valoroasă ca aceea despre 
care a vorbit poetul N. Stoian.

In încheiere, Ioana Postelnicu a sub
mit! necesitatea cunoașterii vieții. 

Astăzi crește exigența față de cele 
ce lăsăm în urma noastră poporului, 
oglindă a unui răstimp istoric bogat 
in fapte mărețe, ce trebuiesc cunoscute 
de cei ce vor veni după noi, scrise 
în forma cea mai aleasă și în con
ținutul cel mai aproape de adevăr 
și realitate.

nate goluri tematice, a crescut nive
lul ideologic și literar al cărților apă
rute. Realismul socialist a înregistrat 
victorii hotărîtoare, în cadrul unei susți
nute lupte ideologice, caracterizată prin 
atitudinea noastră fermă și consecventă 
împotriva tendințelor estetizante sau li
beraliste, a manifestărilor de esență re
vizionistă sau dogmatică, împotriva o- 
biectivișmului burghez, a tendințelor 

împăciuitoare și a spiritului individua
list și de castă:

In tot cursul acestei bătălii ideolo
gice, din care frontul nostru literar a 
ieșit și mai întărit, am primit din plin 
ajutorul neprecupețit al partidului, aju
torul direct al conducerii partidului și 
al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
personal. Documentele Congresului al 
111-lea al partidului nostru, ale plena
relor C.C. al P.M.R. au constituit în
totdeauna un bogat izvor de învăță
minte, un strălucit tezaur de idei care 
au dat de fiecare dată un nou avînt 
literaturii noastre.

Trebuie să fim recunoscători parti
dului nostru pentru faptul că întotdea
una ne-a înarmat cu ideile și clarviziu
nea sa științifică, marxist-Ieninistă, in 
dezvoltarea socială și culturală a țării 
noastre.

îndrumarea și conducerea literaturii 
de către partid are o și mai mare im
portanță în actuala etapă a construc
ției socialismului în țara noastră și a 
desfășurării revoluției culturale.

în această etapă a desăvîrșirii con
strucției socialiste, bătălia de pe fron
tul ideologic are un caracter deosebit, 
lupta de clasă manifestîndu-se mai ales 
în acest domeniu. „în prezent, — spu
ne tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în Raportul prezentat la cel de al Iii- 
lea Congres al partidului — activita
tea ideologică, munca de lichidare a 
Hirîuririlor educației burgheze din con
știința oamenilor este tărîmul principal 
al luptei de clasă, al luptei dintre 
vechi si nou". Literatura trebuie să lup
te astfel, prin mijloacele sale, — pe 
deoparte; pentru promovarea noilor tră
sături social-morale ale oamenilor, ale 
noii conștiințe socialiste, combătând tot 
ceea ce este vechi și înapoiat, străin 
de concepțiile noastre — din conștiin
ța oameniior — iar pe de altă parte, 
ea trebuie să lupte pentru partinitatea 
sa, pentru puritatea sa ideologică-artis- 
tică, combătînd cu tărie toate manifes
tările și influențele ideologiei și lite
raturii burgheze.

în aceste condiții și în această si
tuație complexă, crește roiul și Însem
nătatea literaturii, a activității ideolo
gice și cultural-artistice, în general. 
Crește însemnătatea bătăliei pentru în
sușirea deplină a realismului socialist, 
pentru puritatea ideologică și artistică 
a literaturii noastre. Ea trebuie să slu
jească la un nivel și mai înalt marea 
cauză a luptei pentru socialism, a luptei 
pentru înfăptuirea politicii partidului 
nostru. Tocmai de aceea crește și în
semnătatea deosebită a conducerii și 
îndrumării literaturii de către partid, 
partidul fiind forța conducătoare a so
cietății noastre, a luptei poporului nos
tru pentru desăvîrșirea construcției so
cialismului, el întruchipînd voința și 
năzuințele tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră. Partidul se bucură de în
crederea și recunoștința noastră; sîn- 
tem bucuroși și mîndri că ne putem 

considera mandatarii ideilor sale înain
tate, ajutoarele sale apropiate în bătă
lia pentru o lume nouă.

Succesele literaturii noastre se dato- 
resc în același timp condițiilor optime 
de muncă și de creație pe care parti
dul și statul democrat-popular le-au 
creat pentru scriitori, pentru toți sluji
torii artei.

In 1961, de pildă, volumul total al edi
tărilor în domeniul beletristicii, origi
nale a fost de peste trei ori mai mare 
decîț cu zece ani în urmă. Numai in 
ultimii doi ani, tirajul total al cărților 
de literatură ale autorilor contempo
rani, adică al celor prezenți în această 
sală, a crescut cu mult peste un mi
lion. Au început să devină curente ti
rajele către 30.000 ale unor cărți de li
teratură, alte cărți — importante prin 
tematică și realizarea lor artistică — 
atîngînd în acești ultimi ani tiraje de 
50—80.000 de exemplare. De o atenție 
deosebită s-a bucurat în ultimul timp 
editarea tinerilor scriitori.

O dezvoltare însemnată și semnifi
cativă în același timp are acțiunea de 
difuzare a cărții. Am putea spune 
că s-a schimbat, în mod esențial 
structura cumpărătorului de carte 
— greutatea specifică a acestuia 
fiind reprezentată astăzi de oamenii 
muncii, muncitori și țărani.

Dezvoltarea literaturii noastre, pe de
plin asigurată de acele minunate con
diții create nouă de către partid și 
guvern, precum și dezvoltarea activi
tății de editare și răspîndire a cărților 
noastre, sînt strîns legate — și nici nu 
se putea altfel — de această uriașă sete 
de cultură a maselor muncitoare. Ce
rința de carte bună, cu un bogat con
ținut de idei și un înalt nivel artistic, 
carte care să vină în întîmpinarea 
necesităților culturale ale cititorilor și 
ale construcției socialiste, a devenit ge- 
neraiă și extrem de imperioasă. Feno
menul a căpătat, în acești ultimi ani 
mai ales, o manifestare deosebit de a- 
cută și concretă; el trebuie să deter
mine de altfel, în bună măsură, și sar
cinile noastre de vitfor. Cer cărți mun
citorii, țăranii, intelectualii, tineretul j 
toți vor cărți mai multe și mai bune 
despre munca la*, despre viața funda
mental schimbată, despre glodurile, 
sentimentele și năzuințele lor nobile 
închinate construcției socialiste.

Este clar că la dezvoltarea acestui 
fenomen avem și noi partea noastră 
de contribuției el este însă în primul 
rînd rezultatul revoluției culturale care 
se desfășoară, al profundelor schim
bări din conștiința oamenilor, al înde
lungatei acțiuni de educație socialistă 
a maselor de către partid.

Literatura poate să slujească și mai 
bine cauza revoluției noastre socialiste. 
Frontul nostru literar are forțele nece
sare, are capacitatea activă creatoare 
prin care să facă față pe deplin a- 
cestei sarcini de mare răspundere și de 
mare frumusețe. Și pe deasupra, noi 
toți sîntem animați de dorința fierbin
te, care ne întărește și ne însuflețește 
în convingerile și în munca noastră, 
de a servi cu pasiune și devotament 
cauza poporului nostru, a socialismu
lui și a păcii.

După Congresul al IlI-lea al Parti
dului Muncitoresc Rpmîn — eveniment 
de o deosebită însemnătate pentru po
porul nostru — oamenii muncii au și 
obținut mari succese în îndeplinirea și 
depășirea planului de stat pe primii 
doi ani, în realizarea unui ritm înait, 
accelerat al dezvoltării economiei și 
culturii. Se dezvoltă o viață nouă, 
cresc oameni noi, cu o morală nouă, 
cu o atitudine nouă față de muncă, cu 
o conștiință nouă socialistă; se contu
rează tot mai clar profilul psihologie 
și moral al omului înaintat, al viitoru
lui socialist. Toată această realitate 
nouă social-umană se cere a fi zugră-, 
vită din plin în cărțile noastre, cu op-, 
timism revoluționar și pasiune comu
nistă.

Ce trebuie să facem pentru aceasta ? 
In general, să îmbunătățim în toate 
sectoarele munca noastră și a Uniunii. 
In mod deosebit, însă, vreau să fac 
citeva propuneri. Cred că noua condu
cere a Uniunii Scriitorilor trebuie să 
elaboreze imediat după Conferință un 
plan concret și multilateral de măsuri 
care să învioreze șantierul literar, să 
organizeze mai bine legătura ser ii io, 
rilor cu viața, în primul rînd prin de-, 
plasări pe termen lung, și să ajute la 
realizarea la un înalt nivel artistic a 
cărților despre actualitatea socialistă. 
Cred, de asemenea că Uniunea Scrii
torilor trebuie să sprijine mai mult ac
tivitatea scriitorilor din colegiile și con-, 
siliile redacționale și, împreună cu Mi
nisterul Invățămîntului și Culturii, să 
găsească acele forme concrete prin 
care secțiile și comisiile de creație să 
participe mai activ la munca redac
țiilor din edituri.

Sînt pe deplin convins că lucrările 
și hotărârile Conferinței vor duce la 
îmbunătățirea activității de creație, a 
muncii Uniunii Scriitorilor și că — sub 
îndrumarea și conducerea partidului, — 
literatura noastră va obține noi și mari 
succese, concretizate prin tot mai multe 
cărți, profunde prin conținutul lor de 
idei și de sentimente și remarcabile prin 
măiestria lor.

Critica și literatura de actualitate
(Urmare din pag. 1)

"•ti probleme de formare a omului 
nou, a conștiinței socialiste, dacă va 
ții ii privească dezvoltarea creației 
nu numai dm punctul de vedere al 
criteriilor artei dar ți di-. punctul de 
vedere ai vieții.

Ar trebui si reieși ăi» articolele 
publicate ci el ttâpiaefte bine pro
blemele economiei »oaatie»et *> par
ticipă cu trup ți suflet U tsțâprurrea 
politicii înțelepte a paradurei, că 
este informat asupra diferitelor date 
semnificative din dezvoitaree casutnc- 
ției socialiste, ci are csste n adinei 
cunoștințe cu privire la fizionomia 
morală a oamenilor noi di*, ctdustme
sau din agricultură. Bmeinfeles. «a 
e vorba aici ca in analiza uaei cârti 
să se petreacă întotdeauna o 
tare simplistă intre imoffintie Utercm 
și diverse fapte culese de critic din- 
tr-un ioc de muncă identic.

Confruntarea cu viața este un cri
teriu de cerceiare fundamenta1, menit 
să lege mai strins literatura de 
preocupările oamenilor muncii, de a- 
devărul istoriei contemporane. Criti
cilor li se pretinde, cum pe drept 
cuvîțt s-a subliniat la Conferința pe 
tară a scriitorilor, un efort spre 
o cunoaștere sistematică și apro
fundată a realității. La redacții, unde 
lucrează majoritatea criticilor tineri, 
sini necesare măsuri organizatorice, 
care să permită deplasarea pe un timp 
mai îndelungat tn diversele șantiere 
ale construcției.

De întărirea caracterului publicistic 
in critici depinde și sporirea com
bativității ei. Cu privire la atitudi
nea criticii față de literatura de ac
tualitate ar fi util un schimb larg 

de opinii. înfruntarea de păreri, de 
pe poziții principiale, clarifică aspecte 
de creație, ajută la orientarea lite
raturii in direcții esențiale.

Merită semnalat tn această ordine 
de idei articolul „Probleme ale prozei 
și ale criticii literare" de Horia Bra'.u 
(„Viața rominească", nr. 12). Sînt re
levate aici in mod judicios citeva 
trăsături semnificative ale literaturii 
de actualitate. Se menține totuși im
presia că autorul articolului oscilează 
intre extreme, făcind concesii unor 
puncte de vedere diferite in critici, 
fără o delimitare netă.

In vederea continuării discațiri tre
buie elucidate și alte păreri, expri
mate in articolele unor cror.xxn. Este 
eronată concepția că promovam li- 
te-aturi: de actualitate presupune slă
birea pe acest plan a exigenței. Xu 
e inuiU să se precizeze ăm nou că 
o anume orientare tematică erte ne
îndestulătoare pentru reaiizanee mei 
opere de valoare. Critica rrebeie să 
fie rr» factor activ in ridăoarva «toe- 
luioi artistic al liieratirii, arznnd eâ 
sursele de inspirație ale toc.zl.smu- 
lui prilejuiesc și remamb^e perfor
manțe in creație. Față de Utevatus 
de actualiiate critica trebuie si fie 
exigentă, reflectind la neceiitasea a- 
pariției unor cărți noi, ia greutățile 
de creștere inerenle oricânu mceput. 
Unele lucrări deficiente — pe care 
critica trebuie si le aprecteze cu 
obiectivitate — păstrează insă am anu
me rol in eâuoația matelor, iar ex
periența lor poate fi utili și in re
zolvarea problemelor de creație ale 
altor scriitori. Se desfășoară un pro
ces larg de dezvoltare a literaturii 
de actualitate, la care participă mulți 
scriitori de forțe diferite, care aduc 

fiecare o contribuție specifică. De 
aceste considerente trebuie să țină 
seama și critica literară.

Nu poate fi insă aprobată îngă
duința față de abaterile de la vizi
unea realistă, care derutează pe scri
itori și pe cititori. Dacă ap-eziem. 
efortul lui Radu Tudoran de a se 
apropia de av'mtul muncii socialise 
nu putem să trecem cu vederea 
efectul păgubitor ai romajUnmulu: 
desuet, artificios, melodramatic dsa 
„Dunărea revărsată*. De aceea ruee~- 
carea de absolvire pe cere o jtaoe 
Mihai Gafița in croniaa dadireră ro
manului ni se pane iaeficuce.

Pornind de la critens stoaae fn- 
portanea operei ia cernieie aaasSrec- 
ției socsalisU, unsretee .-c-vnwtxi; ș: 
a formei) sintem daccm aă ăaensp». i- 
derr. analiza aspecxlo* âe zreațse le
gate de cvnpozifia țs rtvjel operaxr. 
Nu u ae pare valebdi reacția acelor 
szmisori. rere se araci intați d is 
.-riacă se cj-reaă desrre moc-ihtcts 
de aonstracție. iespea ytoiațu Kenare. 
despre șa morafw Aceasta
erte o fisămri pcemră a critic::, 
o docedă a cregaaru caJ^teării ei. 
Repreaetaa eaae ioni sendsnșa de a 
indrepta i» critică acesta dezbateri 
pe o '.mie ter.nizistâ, îngustă, ia afara 
conținutufisi ideologic și in dauna 
preocupi-.; fundamentale de a cerceta 
Uterature in lamina problemelor vieții.

Problemele dezvoltării literaturii de 
actualitate sint multiple și complexe. 
Sublinitnd importanța acestor proble
me, socotim că rindurile de mai. sus 
necesită o revenire într-un articol 
viitor.

S. DAMIAN

Poezie majoră șl poezie minoră
(Urmare din pag. 1)

istorici pa oare-o străbatem). Creația 
lirică a dobindit, in anii noștri, nu
meroase succese și operele cele mai 
semnificative ale poeților din toate 
generațiile au obținut prețuirea oa
menilor muncii, cărora ii te adresea
ză. Nu putem trece insă peste existen
ta unor producții lirice minore, artifi
ciale care vădesc, in ultimi instanță, 
o slăbire a legăturii cu viața, dar. 
care pină aicum au fost in bună mă
sură neglijate de critica literară. 
Credem că, in general, stilul 
minor, manierismul, provin d intr-o 
subapreciere a rolului preponderent 
pe care trebuie să-l aibă conținutul 
in dialectica proce su'.m de creație. 
Există la unii jioeți o fazeinuție a 
imaginii „frumoase" (acea .eaiofide' 
de care vorbea Cepul Petrescu), o 
uimire in fața poribiiiUțiior de a 
combina cuvintele sapesti* aia srw* 
— și, într-un asemenea caz, te pro
duce, chiar dacă na foarte exptittât, 
o intervertire a rapo-tnnx— .-ere exis
tă intre mijloace și scop.- aujtoaeeie 
devin scap. Unele crpeneațe forma
liste ale literaturii âeeodme. dUzr 
dacă nu sint imitate dareet stat faas^aa 
fel repetate ceea ce, intr-o o-ptne o- 
biectivă, ca efect, e edsicaieat. In 
ciuda unor străiaciri de deteliu, o 
operă care iniruțaeii o azeoe OPf-- 
dine, este minori. Lspea ani. ctrettc: 
permanent, stimula::-, cu tzzțp no’-i 
i-a făcut pe unis team poeii ii *e 
angajeze in câutâT ize-.le, se cul
tive expresia fntartoc tKă, emetics. 
Actualitatea râmine »-a „codru* pen
tru niște exercițu rseoețorice, alteori 
ea este părăsiri ri ral Bric (sau 
eroul liric) sc refuguezâ intr-un tre
cut nebulos, cu aaneaM de legeadi. 
sau se confundă rrvr-frr ca o na
tură atemporali. Pe mu poeți - «n- 
zestrați de altfel cu sa talent indis
cutabil — ii aflăm tdutiad patturl 
singulare. (A. E. BacsrtsYy aducea un 
elogiu donqu-.yocu-xaisx iatr-an poem 
publicat H „Gczeti oner ard *). O altă 
.‘urmă pe care o ia parei» aunord este 
rea idilică — reafcresie r.nt tnfățișate 
intr-o viziune tamesaa statică, ru- 
prt-fețele zu cnlc-i de carte poștală 

-ic-zci. Pxte pârâu paradoxală a- 
“ri-iCiS. iar temtmțzie snzamintite. 

dețl apaoeat omea. ut etabM ți o 
pnezie <* predrefa de a fi „mo
derne* țestm era ana prouaooatd in- 
ăeaeeto de -rvucc ^Sceaaa". riteodată 

de atee paÂuca^ printre care
cc 

poezie 
pre- 

a ex- 
-aloe- 

rt ie alte paKmetito printre 
-Gazeta Ste.-are-*; spere uneori 
trudsțxznchstâ sau sditică, o 
ermetică (Justificindn-se din 
ztmpția condensări maxime 
preriei, rrind să reaUzeze o 
bri* lirici) sfirțețte sa odată in vagi 
leșinuri simboliste, ridicol demodate.

Ispita căutărilor iotr-o ordine for
mali (avind drept consecință o ne
glijare a conțtnvtulsi contemporan) 
ne pare a se manifesta pe două di
recții principale: pe da o parte, pe 
direcția pe care am numi-o stilistică 
(caligrafie imagistică joc metaforic), 
pe de altă parte, pe direcția unei 
false ierarhizări șmetice a realului, 
dintr-o perspectivă evazionistă. După 
cum spuneam insă, ele se împletesc 
adeseori și distincția făcută, deși are 
un suport real, trebuie luată mai mult 
ca aproximație metodologică. Dar 
explicăm mai clar cele enunțate:

In sensul exercițiului stilistic, 
constată — și nu numai la tineri, 
fi la unii poeți maturi, cu o activi-

să

se
ci

tate în ansamblu valoroasă — o in- 
clinație spre explorarea unilaterală a 
infinitelor resurse asociative ale lim
bajului. Se pot obține uneori combi
nații izbitoare, dar care „in sine" 
sînt totdeauna sterile, fără ecou. Nu 
există expresivitate pură, o meta
foră e bună numai atunci cind co
munică o atitudine, cind revelă un 
aspect inedit al realului, definind o 
atitudine. Altfel, metafora (care tre
buie să-și extragă substanța din sta
bilirea unei relații concrete) e per
cepută ca fiind elaborată abstract, 
intr-o mecanică intelectuală. Senti
mentul e de a te afla tn fața a ceea 
Jabricat*, rece, ți, la arma următor, 
artrit-ar. Unele din recentele versuri 
ale unei poete «precicce ea Nrs* 
Cassias ne per intr-o aadsard a/eccate 
de ertifiăahtclea ie care vorbe^m. 
Am cita spre pddd. des «ciul „Trei 
snotize szmfoaice*. apdrs^ sn de nai:

SLâmare ~ -ra —t- um-

~xz:re-cx- 
Bacă iau 
dureres

-rdocnxtDda-aJi lacrima
w la tiaetiecestra minus imi auau- 
csu bei^r_e lui Debussy* (Jnjă- 
șaratâ-n -.-z-i") țdeez poetici (ma- 
tev-z.xr'ez nneudtsi) t traistă intr-o 
ascresisae de tmagisi, nu firi o 
oarecare ostentație decorativă, cart M- 
tssecă atitudinea, sentimentul. O 
asume insatisfacție provine și din 
faptul că un asemenea exercițiu, 
odată stabilite regulile (găsirea unor
echivalente metaforice pentru sune
tele muzicii) putea continua inde
finit. Extragem un alt exemplu — 
pentru orientarea numită stilistici — 
dtn recentul volum „Soarele calm* 
al Iui Gellu Naum (volum conțintnd 
de altfel, citeva poeme remarcabile). 
„Alergătorul", subintitulat „Fragmente 
dîntr-un poem neterminat*, dă liber 
curs unei invenții verbale adesea 
necontrolate. Soldatul imperialist 
purtat in agresiunea de acum cîțiva 
ani. impotriva Egiptului — ni se ex
plică la un moment dat, într-un 
„motto" — simțea „chemările morții 
ademenindu-l în mlaștinile ei". Frag
mentul se deschide prin versuri ca 
acestea: „In care gropi de came și 
fibre tăinuite / să mai găsești can
doarea petalelor de crin, / cînd dă 
tîrcoale moartea șl gemetele mute / 
ne sfișie timpanul cu gheara lor de 
spin ? / Să fie oare trena, legănă
toare. tristă, / prelungă ca un țipăt 
și fără pic de vlagă / aceea care 
pare o lacrimă, prelinsă / pe umbra 
izvorâtă din trupul ei de algă ?“ 
Aici metaforismul nu este numai 
imprevizibil, in desfășurarea lui, dar 
chiar arbitrar. Succesiunile imagis
tice, mai ales in cel de al doilea 
catren citat, au un caracter ilogic. 
Misterioasa „trenă legănătoare" e 
„prelungă ca un țipăt", dar pare în 
același timp „o lacrimă" prelinsă 
„pe umbra izvorîtă din trupul ei de 
algă" (al cui trup ?) O asemenea 
orientare face posibile infiltrațiile 
moderniste — acest pericol nu tre
buie de loc subestimat.

In legătură cu a doua direcție a 
căutărilor formale, vorbeam de exis
tența unei false ierarhizări poetice 
a realului. Anume zone ale realului
— tn timp sau in spațiu — sînt con
siderate mai „poetice" decit altele. 
Un romantism paseist, idilismul sau o 
predilecție pentru exotic, pentru con
topirea extatică în natură, alteori, se 
manifestă pe această cale. Prejude

cata zonelor „poetice* și ,nepoetice" 
avind la bază d atitudine conștient 
sau inconștient evazionistă (intr-o 
anume măsură justificată in trecut, 
cînd, datorită orinduirii burgheze, 
viața cotidiană era dominată de spec
trul uritului) e lipsită de orice sens 
in condițiile avintuiui socialist din țara 
noastră. Considerăm ci avem de-a 
face și in acest caz cu o preocu
pare formali pentru că, intr-o poezie 
astfel concepută, conținutul de idei 
și de sentimente contemporane e 
lăsat pe un plan secundar, uneori 
ignorat. Poezia trebuie să se arate 
receptivi tn primul rind față de ceea 
re e esențtc: in viața noastră, față 
de laturile fundamentale ale proce- 
nlvi de desăvtrștre a construcției 
rcrielzi'e — aceasta e singura ierar-

■ ■zzre justă pe care, în ansamblu, crea
ta Kried o aafiectă concludent. Ten- 
— pe care le reprezintă o viziune 
poetici bazată pe falsa ierarhizare 
de care am vorbit pot lua diferite 
înfățișări.

Ultimul volum al lui Ion Horea 
'.Coloană în amiază") pe lingă nu
meroase poeme izbutitei animate de 
un suflu cu adevărat contemporan, 
conțme și versuri in care fraternitatea 
cu lumea vegetală și animală capătă 
accente panteistice („Mi-e sufletul 
prea plin / De lumea vegetală, de 
păsări și insecte / De forma animală 
spre care mă înclin / Mereu în cău
tarea mișcărilor perfecte" etc.) sau 
in care, alteori, imaginea satului nou, 
colectivizat, este înlocuită prin paste
luri idilice greu de situat in timp. 
O evocare a trecutului îndepărtat — 
a „regilor tenebroși ai Sciției", — 
intîlnim în ultimul volum al lui 
Aurel Rău („Unde apele vorbesc cu 
pămintul"). Poet de autentic talent, 
autor al unor versuri de actualitate 
remarcabilei Aurel Rău se lasă totuși

PMIIL flllffl HESPIHSE FftSEIÎMIJL
(Urmare din pag. 1)

niți, mulți arestați. După cum recu
noștea chiar ziarul burghez „Le 
Monde", «O.A.S. asasinează, iar for
țele care trebuie să mențină ordinea 
rănesc grav pe cei țâre declară t 
„membrii O.A.S sint nîște asasini!"»

Complicitatea dintre fasciști și au
torități apare astfel, și din păcate, 
destul de limpede. Și, ceea ce este 
încă mai grav, toate acestea se petrec 
într-un moment cînd purtătorii de cu
vînt ai președintelui republicii anunță 
că tratativele referitoare la Algeria 
ar fi Intrat într-o deosebit de pro
mițătoare fază, într-o etapă finală.

Greva generală, care constituie răs
punsul clasei muncitoare din Franța 
ia încercarea guvernului de a o în
depărta de la activitățile cetățenești 
și pofitice la care ea are, indiscuta
bil, dreptul, va da de gindit huliga
nilor fasciști, care și-au pierdut min
țile și va coborî în domeniul reali
tăților pe guvernanții de 1a Quai 
d'Orsay.

Primejdiile ceasului de față impun 
unirea tuturor forțelor democratice, 
intr-ua larg front comun, îndreptat îm

hipnotizat uneori de mirajul unor 
epoci cețoase, străvechi. Dar arhaicul 
nu reprezintă cîtuși de puțin o ga
ranție, nici măcar împotriva platitu
dinii : „Fără de seamăn e somnul 
vostru / regi tenebroși ai Sciției / / 
Ca-ntr-un vis de poet / vă leagănă 
foșnetul mării / / Din loc în loc pu
terea stepei / Călătoare valuri de 
pămint / asemenea mormintelor... / / 
Dar numai stelele vechi ce-au văzut / 
și clipesc tainic / ar putea desluși 
care-i opera omului, / care opera 
firii... / / Veți fi încetat din răz
boaie grozave / sau de bătrînețea 
frumoasă... / / Nimic nu vă primej
duiește..." etc. Desiguri nu în aseme
nea direcții — și s-ar mai putea da 
și alte exemple — trebuie căutată 
acea poezie majoră de care are ne
voie constructorul socialismului. Fără 
a-și refuza accesul spre vreun do
meniu al realității (fie pe planul 
istoric, fie pe cel geografic) poezia 
trebuie să aparțină contemporanei
tății, să întrupeze partinici profund 
laturii# ei esențiale. Și tocmai faptul 
— relevat și mai înainte — că lirica 
noastră se caracterizează printr-un e- 
fort semnificativ, fertil, urmărind îm
plinirea ei majoră, ne obligă să discu
tăm despre asemenea tendințe manie
riste minore, pe care trebuie să te 
combatem ori de cite ori le constatăm.

Cauza principală a deficiențelor 
semnalate — și trebuie să spunem 
că n-am încercat o inventariere a 
lori ci surprinderea unui fenomen — 
rezidă în insuficienta cunoaștere a 
vieții și ele vor putea fi remediate 
numai printr-o participare intensă a 
poeților la problemele care frămîntă 
pe oamenii muncii, printr-un efort 
continuu de reflectare lirici a ma
rilor sensuri ale actualității socialistei

Matei CALINESCU

potriva reala primejdii fasciste. Daci 
partidul socialist îrancez, cel radical, 
ca și alte organizații sau grupări ce 
se ridică Ia luptă contra fascismului 
in Franța, sînt cu adevărat animate de 
sentimente sincere și de o adevărată 
hotărâre de a înlătura pericolul fascist, 
atit de detestat in Franța, care a cui 
noscut din plin ororile nazismului, — 
atunci ele trebuie să colaboreze cu 
Partidul Comunist Francez.

„Urăm avangardei combative ac 
muncitorimii franceze — Partidul Co
munist Francez — suecese în lupta 
pentru unirea forțelor democratice ale 
țării, împotriva primejdiei fasciste, 
pentru restaurarea și reînnoirea de
mocrației, pentru pacea și securitatea 
popoarelor", se spune în telegrama 
pe care Comitetul Central at P.C.U.S. 
a trimis-o fruntașului politic francez. 
Maurice Thorez, atunci cind huliganii 
jltracolonialiști au încercat să aten
teze la viața sa. Cuvintele telegramei 
sintetizează problemele vitale care stau 
in fața nu numai a clasei muncitoare, 
dar și a întregului popor francez, 
care respinge fascismul.

Șerban CIOCULESCU.
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29 de ani de la eroicele lupte ale ceferiștilor

■
Noapte de 
februarie/ 1933

IOA BAVIȚA
Pămîntul s-a-nroșit de sînge...
Doar „Cartierul“ strîns în sine plînge 
Și bolezîndu-și sufletul cu ură 
își toarnă-n el altă făptură.

Un februarie de ger.
Un februarie de fier.
Vînt nebun urcînd troiene.
Puști bătrîne și viclene.
Grivița e-nconjurată 
de poliție, de-armată.
Ceferiștii... șapte mii...
Șapte mii de năluci și de făclii.
Și sirena glasu-și suie...
Cerul s-a desprins din cuie, 
s-a desprins și s-a mirat 
de văzduhul sfîșiat.
Ora 5. E dimineață.
Bucureștii zac în ceață.
Nu se vede om cu om.
Stau, atom lîngă atom,
Grivițenii sub lozinci...
Este ora 5.
Latră-n beznă o cățea 
cu un plumb ascuns în ea.
Scurt, o inimă, icni, 
sfărîmată-n zori de zi.
Visele, de vreme rea,
se vărsară sub o stea, — 
se opri din cînt și mers 
steaua omului sărac.
Inima ,— cea subjugată 
de un chip curat de fată — 
se opri din cînt și mers 
ca sfîrșitul unui vers.
Poticnindu-se de ură, 
ochii, lîngă zid, căzură, 
nefiresc de dîrji și blînzi 
de iubirea lor flămînzî.
Mîna care a purtat 
steagul roșu,-nflăcărat 
a uitat de mîngîiat.
A uitat de mers piciorul 
îngropînd în țărnă dorul, 
gîndul, tot, s-a risipit 
în apus și răsărit.

*) Din poemul în curs de apariție „Scrisoare 
către anul 2000“.

F o c u r i
Noaptea, 16 februarie 1933, oTele 5 

Foc de vreascuri și uluci.
Beau jandarmii, beau năuci... 
Beau și țuică, și tutun, 
și beau bunul cel mai bun, 
își beau chipul, omenia, 
Și părinții, Romînia.
Vladimir *) privi cumplit 
fețele de lemn turtit 
cu învolburări de singe.
I ăzu mîinile nătînge 
alungindu-se spre puști 
tîngă pantalonii-nguști.
Foc de vreascuri și uluci. 
Beau jandarmii, beau năuci, 
și minați de-un vînt nebun 
ei beau bunul cel mai bun 
își beau chipul, omenia, 
și părinții, Romînia.

*) Personaj din poemul „Scrisoare către anul 
2000“.

echiul meu prieten L., 
profesor de limba ro- 
mină la o școală se
rală din regiunea Ar
geș, mi-a îngăduit să 
transcriu citeva pagini 
din caietul său de în
semnări...

31 August. Voi fi pro
fesor afci, la C. Undeva, 

la jumătatea drumului dintre Găiești 
și Tirgoviște, un sat ca toate satele... 
O apă îngustă trece cu lenevie pe 
sub un pod de lemn, pe care nu știu 
cine l-a vopsi: albastru deschis. Pînă
nu de mult, copiii se duceau în pă
dure să culeagă fragi și mure. Ra- 
:ele — ca-ntr-un roman sămănătorist
- iși destramă pe uliți cirdurile.

Vll
t

O putere nouă
Grivița, 15 februarie 1933

Zece strungul, nicovala.
în mașini se mută boala, 
buba neagră și dalacul, 
de n-ai unde pune acul.
(Cimitir de fiare vechi 
fără glas, fără urechi).
Bîntuie cumplit lingoarea 
ruginește plusvaloarea.
Toate-s reci și moarte toate.
Brațele-s încrucișate,
și palatele se tem
și gem
mirate
că-s păpușile stricate.
Totul pare-ncremenit.
O putere veche a fugit.
Moartea lîngă ea, o paște.
O putere nouă-n Grivița se naște.

Dar pîruașul de sub pod nu susura
i - - ■ .. . razele soa-

retai. E negru $i gțpoi: îl acoperă un 
strat gras de păcură. Podul vopsit in 
culoarea Îngerilor tremură necontenit 
d și noapte, dar nu de pașii aerieni 
ai serafimilor, ci de vibrațiile care 
■: —.presoare. Da, 
pinâ nu de mult copiii culegeau mure 
de pe dealurile din jur, dar nu ori
unde, ci din sectorul Sud, unde „mai 
găsiți și acuma. tovarășe profesor, 
zău! Mergeți cu mine!“ Trăiesc în 

școala se a- 
tlă in sectorul Nord; casa in care 
locuiesc, deaaaaenea. Copiii 6pun:

— Am fost după iepuri in sectorul 
Vest.

Sau. altădată:
- De unde p-«i tăia: uățttl ăsta 7
- E ua aim Bagă <32.
Adică lingă sonda <32.
Un sa: ea ’-oe-e satele : sub fereas 

tra mea, NgSe mbuste se cațără pe 
araci ; dovlec. t -tu^ănoși se încing 
la soare ; •. intui face să foșnească păs- 
tăile fasoselcr puse de-o parte, la us
cat, iar cel do< cir.: lamă întotdeauna 
în coctrarmp. dar scoțind un ham- 
ham corect, fără pasiune, ca in căr
țile de citire. In meri cresc mere 
roșii ; in pruni s-au copt prune bru- 
mării. Dar prinse pruni și meri se 
inalță ctOpti _r_ex de înaltă tensiune 
care dace curentul de la stația de 
transformator- la sondele din Nord. 
O mie. un m_.au de vuit: traversează 
în fiecare ——rt Irvaâa de meri și 
de peri, curtea ădnrcă in care vaca 
face muma * găma mereu cotcodac.

«ȚI «GL «ȚL JȚL JțL «ȚI «A»

VITOLA B TALTL IOV GHEORGHE

Nu vx>. nt a. ea vreme să con
templu sat— Mune _ucep cursurile...

5 sepceaăne. Dăotne elevii clasei a 
aneea. eet Mt malB terminat pri
mele close ie xvă cu peste douăzeci 
de am- La vtaota dnamții s-au ho
tărî: să t-T—aegnxensele contrarii 
și să se așeze * bânctie școlii. Au 
repurtat • vxsorie șt eecștimța aces
tui fapt ăe dl ie aer de mare, neclin
tită semsraee. £1 s-au ceas să în

trec de bBMrtaccă; acum, in prime
le săpri- z— xc-și perne: nic; un

Nemurire imon Sîrbu
Lui Enescu

Doarme ca piscul Ceahlăului sub zăpadă 
un clopot al Putnei în ceață 
o toamnă tîrzie pe livadă 
luceafărul sub vitraiul de gheață 
Bărăganul neclintit la amiază 
care-auzi poporul cum uriaș visează I

EMIL GIURGIUCA

'Avertismentul lui se-nfățișa prin semne, 
prin faptele de taină se rostea, 
despre victoriile-acelora, nedemne, 
despre invaziile-n Troia mea.
Pe om însă fasciștii l-au ajuns 
și-n fața mării vajnice și pline 
deși era cuprins de arme și pătruns 
l-au dus cu aripile largi pe lîngă sine.
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Dar cfcrpj* dapă care -mratâ ce de 
-a ar-a', afea araieaat = oaie pe care 
M dosesc copt— S «racășd V, 
vedt meșter, crește grav aaeva wr 
suri beri , pecsra copt- săet. Are 
tm mccen de exilare: ii vtne 
să râdă. Se stăpmescei N-a sac*, iacă 
vremea. Să Wm ne tnâi cu grama
tica, s-o știe la perfecție, mai sînt 
numai citeva hmi Atunci da, în oca
zii similare, o să-și Îngăduie să zim- 
bească.

r
Zăresc aerogările. Abisul
Răsună de rostogoliri de zări.
Și e o alunecare-n gol, de mări 
Nestrînse-ntre-auroră și crepuscul.
Materia țîșnî-n supramaterie. 
Visul își caută întruchipări 
Și spațiul din escală în escală 
Palpită de umanele suflări.

pe nisipul plajelor, sticlos,
se păstrează dungile tîrîte de aripe, 
dar pe mare se petrece-n jos, tot mai 

în jos 
fața lucrurilor din acele clipe.

Pe un tablou

A fost eroare crîncenă în fapta lor ; 
acela n-a fost semn că l-au învins, 
căci uite s-e continuat același zbor 
în stolurile pescărușilor întins.
Așa l-au dus la întîlnirea mare : 
cîntîndu-și în lumina ultimei amieze 
același cînt alăturea de care 
veneau ai lui să se realizeze.

Cîtă putere-n tot ce e frumos: 
Fereastra, vasul cu mușcată, timpul, 
Perdeaua, scrinul, scîndura de jos 
Și scaunul ce stă la masă singur.
N-au amintiri, sînt tinere și vii, 
Din cercul umbrei se ivesc curate 
Și dacă sînt atît de-adevărate 
E fiindcă par mereu a se ivi.
Spre ținta lui aleargă vălurind 
Treaptă cu treaptă timpul revărsat. 
Surîsul lor pe veci l-au adunat 
în clipa ce-a rămas cîntînd.

Au vrut sa-i lege-apoi cumplitul văl 
căci se temeaua de fața care-i strălucea 
avind astfel curajul fără de ocol 
să-i umilească ziua și răbdarea grea.

El trebuia îndeosebi să-i pedeapsească 
infățișînd-se mai sigur decît ei 
și fruntea-i refuzase, bărbătească, 
ținîndu-și sus cununa de idei.
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10 septembrie. Scriu numele elevi
lor in catalogul clase a Cr.cea. la 
care am fost numit dirig-r.te, avind 
senzația că iac o treabă deosebit de 
importantă. Adevărul este că nu am 
mai simțit niciodată atit de puter
nic ca aici, cind am ce aface cu elevii 
de la seral, conștiința raspsasataOitN- 
ții mele. După o întrerupere atit de 
mare a studiilor, elevii, cu puține 
excepții, au cam uita: reg--l_> orto
grafice. (Și nu numai atit f). Am ob
ținut făgăduința că in fiecare zi vor 
transcrie fără greșeală cite o pagină 
de carte, astfel incit îrtr-o lună, ma
ximum două, situația de at să de
vină simplă amintire. Ei bine, elevii 
mei se țin de cuvint. Trebuie să ex
plic ce înseamnă acest extraordinar, 
de necrezut, ,^e țin de ervinf. Di
mineața, la șase, pleacă din satele a-

propiate spre schelă, muncesc (cu o 
pauză la prînz), pînă la patru, apoi - 
împrospătați oarecum de nainele cu
rate și de plimbarea fără grabă țină 
la școală — se apucă de învățat: cite 
sepale și cite petale are garoafa, cum 
s-a născut orînduirea sclavagistă, ce 
sînt diftongii. Ajung seara la nouă 
(uneori la zece), la copii și la nevas
tă, se spală, mănîncă și, în timp ce 
toți ai casei dorm, se așează la masă 
și silabisind, cu ochii mereu închi- 
zîndu-se, copiază timp de peste o oră, 
desenînd literă cu literă, o pagină 
dintr-un reportaj de Petru Vintilă. 
Niciunul dintre cei șaptesprezece e- 
levi nu și-a refuzat pînă acum glo
ria de a transcrie pagina pînă la ca
păt.

30 septembrie. Petrică Ion e cel mai 
cînăr din clasă și singurul care nu lu
crează la schelă. A terminat patru 
clase in '55, părinții nu l-au dat să 
urmeze mai departe și acum - la 17 
ani — nu avea ce căuta la cursurile 
de zi; a fost primit la seral.

Petrică trece senin printre colegii 
lui, ține capul sus, se uită în ochii 
oamenilor și rîde. Fețe cu bărbi țe
poase sc întorc spre el și el le pri
vește și rîde mereu, bucuros, cu frun
tea netedă și înaltă, cu brațele prea 
lungi făcînd gesturi deschise, de pri
măvară. Trece Petrică prin clasă, și 
oamenii îl privesc bucuroși. Petrică 
sosește de undeva, dintr-un ținut fără 
nori; a ascuns în buzunar o mie 
de cărăbuși și sub haină vîntul de 
aprilie. Iși piaptănă cu degetele părul 
tuns scurt și zice:

— Zău că am să învăț!
S-a așezat lingă Arsene M. Ion 

I, nu-i vine să creadă că șade 
lîngă un om de virata lui taică-său 
și e mereu îngrijorat ca Arsene M. 
Ion I să nu se supere de ceva. II 
privește cu coada ochilor: „dumneata 
ești om mare, de două ori mai mare 
ca mine, muncitor serios, ai riglă de 
calcul în buzunar și ciocan de lipit, 
eu nu sînt incă așa grozav, un băiat 
și-atîta tot; dacă mă duc în recreație, 
să-ți iau țigări, nu-i așa că o să-ți 
placă de mine 7“

Arsene se uită mustrător la Petrică 
- Petrică nu s-a prea speriat — și-mi 
face un semn, liniștit și blind, mi- 
nunindu-se cit de tinăr poate fi ci
neva. Apoi, pe rînd, fiecare elev ci
tește o poezie de Mihai Beniuc; poe
zia e simplă, totuși mulți se poticnesc 
incă. Arsene citește rar, concentrat, 
și la sfîrșit, mulțumit, așteaptă - fără 
să dea impresia — să mă audă spu- 
nind :

— Bine.
Sau:
— Foarte bine.
Dacă spun „foarte bine", nu dă nici- 

un semn că a auzit, se uită in conti
nuare in carte, dar peste citeva clipe 
își îndreaptă umerii, se așează mai 
boe zn bancă și iși mai aranjează 
odată «ioanele din fața lui. Acum e 
rindnl ruî Petrică. S-a ridicat și spune 
poeza pe d—afară, vesel și încin- 
tai că nu se încurcă nicăieri.

— Cînd ai invățal-o Petrică ?
— Acum, tovarășe profesor, in 

elasă._
Toți zimbesc. Arsene se uită la 

mine admirativ : „Ați văzut ce poate? 
Nu se lasă, e dat dracului Petrică al 
meu !“• Petrică a observat privirea lui 
Arsene și e fericit: cu el, colegul 
de bancă se poartă aspru, spune me
rsi că, „dumnealui", Petrică, ar tre
bui să fie primul din clasă, nimeni 
nu are atita timp de învățat. Dar a- 
cum Petrică a văzut că însuși Arsene 
M. Ion I se laudă cu el, și a roșit. 
Ii fac semn să stea jos, dar el se gîn- 
dește la altceva și nu observă : în re
creație o să se ofere să-i învelească 
Iui nea Arsene caietul și acesta are 
să-l refuze. Nu știu dacă Petrică a 
aflat prea multe despre regi, dar co
legul lui de bancă, omul cel mai serios 
din clasă, cu vindiakul lui milităros și cu 
ținuta lui severă, i se pare probabil 
mai presus decît orice monarh — din 
cartea de istorie de a treia. Sînt doi 
Arsene M. Ion în schelă, și pe sta
tele de salarii elevul meu e notat cu 
I, dar lumea nu-i spune decît Arsene 
întiiul; el nici nu bănuiește cît de

potrivit îi este, într-un anume sens, 
numele acesta.

17 noiembrie. O compunere a lui 
Petrică: „Ducîndu-mă într-o bună zi 
pe la bunicii mei, aveau un păr la 
streașină casei, copt și -cu niște pere 
mari și frumoase. Dar cînd m-am suit 
în el, nu știu cum fac și se rupe 
creanga do sub picioare și cad direct 
pe casă. Am avut noroc că nu era 
casa pe care și-au clădit-o astă vară, 
că aia veche era prăpădită și am in
trat cu picioarele prin șița putredă. 
Și dîndu-mă apoi jos, eram galben 
parcă m-ar fi bătut cineva. Eu cam 
atita am avut de spus. Eu și așa n-am 
mtîmplări prea multe in viața mea, 
că o duc bine“.

18 decembrie. Despre Daia Ioana, 
cea mai bună elevă din clasă, am a- 
flat că l-a pălmuit ieri, în schimbul 
de noapte, pe un electrician care a 
vrut să o sărute. Are 33 de ani și doi 
copii; de soț e despărțită de mult; 
nimeni nu spune despre Daia vreun 
cuvint în doi peri. Vine seară de sea
ră, ea, una dintre puținele femei son
dor din schelă, mereu cu aceiași pan
taloni gris și cu aceiași haină bărbă
tească, cu părul castaniu, strîns în
tr-un coc mare, sub basma. Are miș
cările nu moi, ci blînde, tot ce face 
e luminat de o fermecătoare blîndețe 
și timiditate: felul cum șterge tabla, 
mersul, vocea. E frumoasă. Cred că 
farmecul deosebit care o învăluie are 
și o altă sursă: Daia Ioana înțelege, 
înțelege lucrurile în profunzime, cu 
o inteligență exactă și fără șovăială. 
(Am aflat că a fost timp de aproape 
doi ani asesoare populară). înțelege 
și surîde — cu totul altfel decît Pe
trică — un surîs înțelept, de femeie 
care cunoaște viața și Știe cum să 
vină spre ea. Daia roșește cînd îl gă
sesc pe Rotaru, citind la istorie în 
ora mea ; Daia își mușcă buzele cînd 
Bunea se dovedește din nou nepregă
tit și se scuză vesel; Daia ia cuvin- 
tul în ora de dirigenție, și-1 critică 
aspru pe Dobre, pentru absențe...

Ieri a venit, purtînd sub haină o 
bluză de nailon, și s-a simțit tot 
timpul prost. Privea în toate părțile, 
roșind, și se ferea, deși cred că ni
meni nu observase schimbarea. Apoi 
- cînd l-am chemat pe Petrică la lec
ție — aștepta, obosită de atita încor
dare, prilejul să zîmbească în sfir- 
șit...

' 15 ianhârie. Citesc în „Tribvna" din 
Cluj, o schiță a unui tinăr i-eepător. 
Cartea de vizită spune : „Strungar la 
uzinele... Elev in clasa a opta a șco
lii serale". Tinerii își completează iden
titatea : ei nu mai sînt numai munci
tori, ci și elevi. Recunoașterea Quasi- . 
oficială a faptului că tot mai niulți 
tineri au - ca să zicem așa — această 
identitate dublă, mă emoționează. Mi 
s-a părut că e vorba de un elev al 
meu...

10 ianuarie. Școala ia energie elec
trică de la același transformator cu 
sondele cele mai apropiate. Cînd pom
pele sondelor fac simultan o mișcare 
de aspirație, se consumă mai multă 
energie electrică și becurile din clase 
luminează ceva mai slab, o frîntură 
de secundă. Fenomenul, aproape im
perceptibil, se petrece, la intervale e- 
gale, de citeva ori pe minut. O clipă, 
fețele elevilor, ale sondorilor adică, 
se întunecă puțin, de parcă ar parti
cipa și ei la efortul sporit; se întu
necă și paginile pe care elevii din a 
opta notează versuri din tragedia An- 
tigonei. Apoi la sonde urmează o miș
care mai relaxată și lumina, în 
clasele pline, iși dă întreaga puteie. 
Dacă s-ar întîmpla ceva la sonde, cei 
de aci ar afla-o prin intermediul lu
minii ; pulsația fără tulburare a becu
lui spune că totul merge bine ; son
dorii pot învăța liniștiți.

Creon a vestit că odată cu Anti- 
gona va mai muri cineva; o va ierta? 
Poate. Lumina se dăruie întreagă. Dar 
Creon nu înțelege. Așa, mușchii se 
încordează, pompele sondelor trag cu 
întreaga lor putere ; s-a întunecat pu
țin. Antigona va muri. Dar iată, lu. 
mina e iarăși deplină. Antigona cla
mează : „Da, rostul vieții mele-i să 
iubesc". Și cei de aici vin să-i audă 
numele după opt ore de muncă plină 
de concentrare, vin din spre fluviile 
subterane ale țițeiului, în haine cu
rate, solemni. „Da, rostul vieții mele-i 
să iubesc". Mîinile fără urme de țiței, 
mîinile care au frînt cursul fluviilor 
subterane și l-au îndreptat în sus, 
spre oameni, mîinile lor bărbătești, 
purtînd podoaba modernă a ceasului 
argintiu, se ridică spre dragostea An- 
tigonei, dîndu-i un sens nou, mai bo
gat un sens contemporan.

Florin MUGUR

Desen de V. SAVONEA

MICA ANTOLOGIE

DRAGOȘ VKÎVCEAVl

Muncitori 
vixitînd muzeul

'Acum se măsura cum moare furtunos 
ca-ntr-o cădere largă, fără pace, 
din care avea timp să mai privească-n 

jos

în acești ochi se reînoiesc podoabele, 
ca și cînd după sute de ani 
ar fi fost înlocuite cu altele 
și mai mărețe.
Muzeul are primăvara lui. 
înghețase de mult 
acoperit de zăpada umbrelor.
Acum pulsează
la soarele acestor priviri 
ce străbat în toate colțurile.
Arta,
desculță ca o Cenușăreasă, 
își așteaptă pantoful 
din mîna muncitorului.

spre piscurile care-l vor desface. 
Era un salt și-acesta, ne-ncetat 
Era o trecere, și nu cădere;
asemeni soarelui ce trebuie întîmpinat 
sub arcul celeilalte emisfere.

El cerceta cum trece-n jos, răscolitor, 
prin pînzele de aer, fluturate, 
și măsura cum vine-un foc din fața lor, 
a rupere de electricitate...

'Xtîtea dungi de foc se adunau în el
'Asemeni stelelor ce se răstoarnă-n pară 
Iar la sfîrșit a fost o amețeală de 

drapel
ce simte că se desfășoară.

*
* 
s-

S-. 

S’

* 
S’.

S’. 
S’ 
S’ 

S’ 
S’
S’
S’
S’ 
S’

Originalitate
Pe strada mea 
trec sute de oameni 
din zori 
pînă noaptea tîrziu...
Dacă i-ai ruga: 
„povestiți-mi ceva 
despre dumneavoastră" 
fiecare ți-ar spune: 
„o, despre mine 
ai putea să scrii un roman” 
Uite 
despre asta-o să scriu,

☆ ☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆.☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆

Adolescenta
„.Simt

primele iubiri
cum mă-mpresoară 
rotind 
la tîmple 
visele scintei...

... Peste
zulufii mei copilărești 

coboară 
majorele dezbateri de idei...

Drum
Printre
furtuni magneiice
și meteorice ploi

încep “>-ș4
uriașa Cosmosului fertilizare... 
In miini 
simt
— încă — 
zvîcnirea ovală
— de șarpe strivit —
a inerției...
O, singele mîinilor mele
— rănite —
bandajul alb al pămintului, 
se schimbă 
în aurore polare.

In urmă 
aud prăbușirea 
vechilor etaloane...
Aripile mele
— desfăcute — 
pulverizează 
neîncăpătoarea lor carapace... 
Desfășurat
prin freamătul imponderabil 
al marilor aerogări, 
cu roșul aprins 
al iubirilor noastre
— asemeni copiilor
din primele clase de școală — 
eu scriu
pe toate zidurile cerului:
.,p ace”

ADRIAN RADULESCU

Rondel
Frumoase zile, pline de culoare, 
de muzică, de frunze murmurînd, 
pierdute in lumina-alunecind

Pe oameni, pe răscruci, pe trotuare. 
E liniște. Plutesc vîslînd pe gind 
albastre lebede din depărtare. 

Frumoase zile, pline de culoare, 
de muzică, de frunze murmurind

Se-aud izvoare limpezi susurind 
sub navigări de păsări călătoare 
purtînd pe aripi marea mea plecare 
spre zările planetei detunînd.

Frumoase zile, pline de culoare.

George COANDA

Cîntul apelor
Apele patriei mele
Flăcări slobod uneori;
Line, ori iuți, ori rebele
Apele patriei mele 
Poartă în ele comori.

Aurul salbelor grele
Ce licărește-n viitori
Noi îi prefacem în stele;
Aurul salbelor grele
Urcă in spice și flori.

Apele patriei mele
Lacrimi duceau pînă ieri, 
Lacrimi curgind prin zăbrele;
Azi le-nvățăm cum să spele 
Fostele noastre dureri.
Apele patriei mele
Udă pămîntul arid;
Torțe trimit prin rețele
Torțe ce poartă cu ele
Focul aprins de partid.

NELU 0. MARACINARU.

Gînd zidarului
Ca un tinăr copac fremătind ling o 

timplâ iierbinie 
Mi-am rezemat fruntea de fereastra ta 

permanent suitoare 
Te-nălțai, cioplindu ți in piatră, o dș^ 

cu zorii, portretul,

Infrumusețindu-ți conturul liniilor aspre 
șî dure, 

Dansind și cîntînd cu mistria pe schele 
Mă chema înălțarea ta ca un flux per

manent t 
Jos pămintu-mi planta-n rădăcini sevă 

vie 
Și-am ajuns amindoi să privim peste 

țară 
Peisajul imens, 
Fluturînd roșii batiste

ION HA1NF.Ș

Seară
Firul orizontului se prelingea pe ara

bescuri 
de lumină și umbră,
mereu mai departe, departe... 
pe fiecare chip semaforul lumina și

împarte 
și lumina o duc oamenii 
peste clipele sparte 
cu pașii, cu gîndurfle, 
cu brațul, cu inima, 
mereu mai departe...
Eu m-am întors în mine 
și înarmată cu o carte roșie 
tni-am urmărit îndelung, întrebările.
Și s-a făcut dintr-odată lumină, 
și am găsit un cuvint nou, și un sens 

nou.
și mereu altă întrebare de pus.

MARIANA GOSTESCU



Teatrul Tineretului

/

n nu prea îndepărtat 
concurs „Vasile Ale- 
csandri" a selecționat, 
premii nd pe bună drep
tate, lucrarea debutan
tei Constanța Bratu 
„Povestea cu șorțulețele 
schimbate".

Stagiunea teatrală in 
curs ne-a oferit apoi

surpriza vizionării acestei piese, in 
trei acte, și in interpretarea unui co
lectiv de profesioniști, pe scena afec
tată spectacolelor pentru tineret. Pri
lejul este binevenit pentru a remarca, 
pe de o parte grija cu care forurile 
de specialitate și teatrul s-au preocu
pat sprijinind tinerele talente, • iar pe 
de altă parte, faptul că debutul a- 
rtlințit lasă să se întrevadă, prin noua 
versiune a lucrării premiate, posibilită
țile viitoare de afirmare ale unui nou 
drama turg.

Inspirată din munca textilistelor, din 
lupta lor pentru o producție de înaltă 
calitate, piesa Constanței Bratu aduce 
in scenă un crimpei de viată lumi
nos și semnificativ pentru zilele noas
tre, cu justificate implicații educative 
și care iși află, in rîndurile specta
torilor, un ecou favorabil.

Operind cu mijloacele comediei și 
respectiv ale farsei — bineînțeles fără 
pretenția de a fi exploatat pe de-a-ntre- 
gul și in adincime posibilitățile ge
nului — autoarea reușește să schițeze 
o acțiune vie, cîteva profiluri care, 
de-a lungul celor trei acte, izbutesc 
să mențină un conflict plauzibil, in 
funcție de care sensurile satirice ale 
piesei se definesc cu claritate, iar me
sajul optimist este pus în lumină.

Ideea de bază a piesei este valo
roasă : rămînerea în urmă a unuia 
din tovarășii noștri de muncă nu ne 
poate lăsa in nici un caz indiferenți, 
iar slăbiciunile manifestate de acesta 
ne afectează în aceeași măsură pe 
toți, pentru că sintem și trebuie să 
fim răspunzători, in mori colectiv, de 
tot ceea ce ar putea frîna mersul 
nostru înainte.

Concretizînd șî plasticizînd această 
idee. Constanța Bratu ne invită să 
Cunoaștem îndeaproape viața unei bri
găzi de tineret dinir-o fabrică de 
textile. Înclinată spre a privi vEța, 
și deci și îndatoririle ei în cadrul 
brigăzii, cu o anume doză de super
ficialitate, Elena Aioanei se află de
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ine este Svejk, .are 
este trăsătura esențială 
a acestui personaj vo
lubil, așa cum apare în 
piesa care-1 transpune 
in zilele celui de-al do. 
ilea război mondial ? 
Brecht însuși își ex
prima în jurnalul său 
indolala cu privire la 

caracterul pozitiv al eroului titular al 
comediei sale. Trebuie să acceptăm, 
mai curînd, că Svejk încearcă să îm
pace opoziția cetățeanului pașnic față 
de fascism cu spaimele micului bur
ghez înfricoșat.

Conform unui vechi obicei, detrac- 
lui Brecht obișnuiesc să declare 

„nebrechtian- tot ceea ce ciștigă vă
dita adeziune a publicului. Astfel, unul 
dintre criticii constanți ai scriitorului, 
critic care califică de obicei teatrul a- 
cestuia drept „propagandă uscată” — 
Pierre Marcabru de la revista pari
ziană , Art«” — crede că .^vejk" este 
o piesă care_riscâ să înfurie pe brech- 
tieni". Eroarea vine din înțelegerea 
îngustă a specificului opere: autorului 
„Cercului de cretă ca-jcazian*. De fapt, 
așa cum s-a mai observat, personajul 
titular din tragi-comedta am.fascista 
„Svejk în al U-lea război mondial" 
este prin excelență un erou cor.itruit 
pentru jocul obiectivat al a-ctorului. 
Acest descurcăreț inimos, dar nu na: 
puțin individualist, alternind intre ac
tele de un curaj disimulat și supune
rea neanpajantă față de inamic consti
tuie un portret dramatic complex in 
care latura critică a personajului o- 
cupă un loc important. Svejk este un 
om de treabă, dar nu un luptător. In 
timp ce Anna Kopecka ascultă Radio 
Moscova cu mii de primejdii, pentru 
a răspmdi pină departe cuvîntul a- 
devărului, Svejk se zbate pentru a 
„face rost- de carne prietenului său 
veșnic înfometat Baloun. Spre deo
sebire insă de ruda sa din romanul 
lui Hașek, eroul lui Brecht străbate 
un drum, este supus unei radicalizări 
treptate. Brecht detailează in piesa 
6a evoluția lui Svejk de la 
punctul de vedere limitat al cetățea
nului mărunt, fără conștiință de clasă, 
la înțelegerea mereu mai amplă a pe
ricolului pe care-1 reprezintă fascis
mul pentru umanitate. Drama epică cu 
mărturisite intenții educative slujește 
și de astă dată cu succes o demons

o bună bucată de vreme printre co
dașii fabricii. Nici măcar exemp'iul 
surorii ei gemene, nici al unei alte 
tovarășe, care, din întîmplare, poartă 
același nume, amîndouă fruntașe ale 
întregului colectiv, nu izbutesc să o 
facă să se simtă în vreun fel afec
tată de faptul că producția pe care 
o dă nu răspunde exigențelor ce*u*e 
de oamenii muncii.

Iată însă că pe numele Aioanei so
sește, însoțită de o bucată de pînză

prost țesută cu inscripția .rușine* 
scrisoarea plină de indignare a ir>ai 
muncitor. Dat fiind că dintre cele "e: 
Aioanei două sint fru-nașe, în colec
tivul fabricii scrisoarea, cwti ert si 
firesc, capătă proporții deosebite, ob'i- 
gind la identificarea exactă a ce'ui 
vinovat. Rezultatul o Indici pe 1 
Aioanei. Acest rez.J-.st decianse i 
și conflictul p: . al piesei 
să ducă ta procesa de trânta- ie 
a protagMistei Jir-ai tnt si 
muncitor cu grase scăderi pe . e 
planurile comportării «ale ia n i 
și in colectivul de muncă intr-an W- 
varăș de nădejde, cu • firavi* 
morală superioară, care să 
țească, în final, stima tuturor. Pro
cesul nu este, fără îndoială, simplu, 
cu atit mai mult cu cit. în cazul 
protagonistei, avem de a face cu o 
tînără destul de refractară la stră
duințele tovarășilor de a o ajuta ca
pricioasă, mindră, uneori chiar dispre
țuitoare, o fire voluntară, ambițioasă, 
și maJ ales, de o gravă superffciall- 
ta (e.~“ ~~ *

Eforturile manifestate in direcția 
transformării de care am vorbit se 
Conjugă ingenios, pe linia farsei, cu 
o serie de încurcături ivite datorită 
«mint Iței coincidențe de nulii*.

E drept însă că implicațiile acestui 
proces, trecerea de pe o poziție pe alta 
a protagonistei se desfășoară nu în
destul de convingător, in cîteva scene 
în care replicile acesteia din urmă au 
o notă strident declarativă, autoarea 
trecînd ea însăși, grăbită, cu prea 
mare ușurință, peste acest moment 
care s-ar fi cerut in mod deosebit 
aprofundat.

„Suit în il iiiilM Moi iwnilM" it IWl Sigilii

trație ideologică de cel mai înalt in
teres.

Astfel fiecare tablou este conceput 
ca o nouă piesă lămuritoare la dosa
rul hitlerismului, într-o riguroasă gra
dație dramatică. împotrivirea surdă, 
antipatia nativă a „cetățeanului de pe 
stradă” pentru cotropitorul fascist ca
pătă cu fiecare secvență nouă o altă 
gravitate, pe măsura adîncirii conștiin
ței politice a oamenilor simpli. Nu 
Svejk este eroul principal al piesei. 
Veselul negustor de cîini străbate, îm
preună cu noi, locuri și situații dife
rite, care alcătuiesc — în fața noastră 
- procesul de maturizare politică a 
poporului. De la refuzul celor două 
fete de la țară de a se împrieteni cu 
xTeun colaboraționist, pînă la decizia 
so’.daților germani întîlniți pe front 
de a trece la sovietici este un drum 
semnificativ. Forța de atracție a so
cialismului, aura luminoasă a Uniunii 
Sovietice străjuiește această cale către 
înțelegerea profundă a lucrurilor.

In comparație cu „Teroarea și mi
zeriile ceiui de-al treilea Reich” sau 
zaponîndu-ne la „Ascensiunea lui Ar
turo Ui poate fi oprită”, apare și mai 
evident că in ceea ce privește come
dia de persoana rubicondă a
bravului Svejk, aceasta nu trece pe 
primul plan al acțiunii lupta antifas
cistă și figurile sale eroice, ceea ce 
diminuează profunzimea peisajului so
cial ți nu permite piesei să se ri
dice la o tratare majoră a opoziției 
față de pericolul nazist. De data a- 
ceasta Brecht subliniind încă odată 
caracterul anti-uman al naztamului 
s-a oprit mai ale», la mijloacele ridi
culizării.

A rezultat o operă cu certe efecte 
demascatoare, dar intr-o viziune par
țială a ansamblului istoric al temei. 
Ancoraiă in sectorul comicului gro
tesc, „Svejk in al Il-lea război mon-

De altfel trebuie spus că propunin- 
du-și să transforme lucrarea de de
but, dintr-o piesă intr-un act node 
acțiunea, prin forța lucrurilor, se ca
racteriza îndeosebi prin densitate n- 
tr-o piesă a cărei întindere ci<*—~e 
acum trei acte, autoarea s-a at at i 
fața pericolului diluării texMai dra
matic. Pericol pe care, din păca’e 
n-a reușit să-l evite Așa se și Ex» 
că primele două acte au un rar*.:* 
prin excelență expozitiv, abia uilkrw' 
act fiind cel care surprinde si ac
țiunea propriu-zisâ. Din acest perne* 
de vedere echilibrul edificiului drama 
tic suferă, autoarea fiind obligată «i 
desfășoare in primele acte nadti e 
nergîe care nu se concretizează

Aceleiași deficiențe, legate ie *» 
știința de a evita pericol «i 
i se datorește. cred, și stingă, a c 
care Constanța Bratu dă ăeili 
rezolvarea unor proMeme ow s- 
problemele finind de prereta ia ser 
nă a persona jHor

Sint evident sfingiefi raofate «r 
lipsa experienței mir — Aoobbhb - 
care aceasta iși spune. sa te
cit oriunde in aM parte, eorirmu 
Nu putem U m reîexioo raaă far» 
tezia pe «ara Canatanța BreAa • 
afr-mă ia aitiMd ac-, i» earanrart» 
d sucțineraa farse. âigii gsb na

GE.VOFEPJ PREDA 
(Varvara Curec/iianu)

putem să nu subliniem ca pe un 
element pozitiv al piesei irmortrt pen
tru realizarea căruia nu se apelează, 
in general, la facilități.

Abordînd o temă plină de interes, 
de certă actualitate, comedia Con
stanței Bratu are darul de a trans
mite spectatorilor, prin problemele pe 
care le dezbate, legate de conturarea 
trăsăturilor etice specifice tineretului 
nostru, un sentiment tonic.

Aceasta a fost și intenția regiei 
semnată de Ion Lucian și manifestată 
intr-un spectacol antrenant. Tră
sătura distinctivă a spectacolului se 
află tocmai in luminozitatea iui, in 
atmosfera tinerească pe care o de
gajă, reușind să facă sensibile ca
litățile piesei.

Teatrul
dial" se oprește cu predilecție la ca
ricaturizarea incisivă a hitlerismului. 
izbutind însă să dea conturului grafic 
al desenului buf o profunzime remar
cabilă. Naziștii sînt supuși unei n'- 
micitoare analize corosive, întreag 
comedie narînd, cu zîmbet și cu tîlc 
istoria creșterii șl descreșterii fumu
rilor fascismului în cămăși brune.

Utilizarea amplă a resurselor comi
cului nu se săvîrșește la întîmplare 
Rîsul este stîmit prin revelarea Unor 
tare reprezentative, surprinse în si
tuații tipice. Astfel, în tabloul vago
nului de armament este surprinsă au-

Scenă din spectacol

AlRORA ELIAD
(Elena Aioanei I)

Desene de SILVAN

|-,:erpreții. la rindul lor, și-au adus 
a xr'-Msi contribuție la afirmarea 
: . debut pe care il socotim pro-
'oBătar.

O L-jr-vxisă realizare 1 se datorește 
Kta'* latiana lekel, in dublul rol 
L-e-a Irina Aioanei. Roiul solicită 
at*. efort deosebit Cit și fantezie 
a cre'onarea distinctă a celor două 
*er>xuje și actrița are meritul de 
a E răspuns sarcinilor ei. mfățișin- 

*e cocvingător spectatorilor in am- 
Ht postare: Irina Aioanei. o mun- 

*i'- fruntașă, cu o înfățișare și o 
aflWrae sobra, avi nd conștiința inai- 
e- răspunderi care ii incumbă, o 
■■erarie cu o viață personali complexă. 
_j-*e a fost obligată să facă fată unor 
-sont;_-ări dureroase, dar pe care a 

<5at să le depășească păstrindu-și 
-xacie seninătatea ochilor și a suffe- 
ufta: antipodul ei. superficiala ca- 
rricioasa Elena Aioanei. codașă in 
«ancă. dar. in esență. aptă de a de 
•era au om harnic, bun care să far* 
-ies* .tc re terii și prieteniei torară 

wi biv- indh Avu’taat și prin OW- 
aresare. care crstigă ader-vw» spec 
taaarSor este cri ai Varvarei Cwe- 
dfiaoa. cea =»■ tnări mesAri a fcrâ- 
girâ. * adofer ■» ^ă raftaratâ de pr> 
-neve sem ate ubn. tavă mii 
ăurta prieteita și ceăegă de o v«- 
sefte -xetamxi respira* tinerețea 
>rn teM e b a fi. să-i găsii 5» 
-mrean» Geanexei P-ei» «o <o- 
-•wnrw'T AegfEe.

M TNcă P burwrziid rrza*
t*a rararâ săaC zstregGaae săgetue 
■■af aacadhe ti j&ae de hu sature, 
a răodczr irtr șaraf -iraTi'oftjna c» 
oă; M Ni-o aide o ^encruta F^oă 
do puarest. saratrad roraone specA*- 
So-uar ^Tjr’t ani M âueod aa 
srenâ. aslaru gâesae de Gecara 
Ară aaă iN^oc* aa.Mta. să saJri-

n*t de >âta coRkIh ad». «anăedc- 
«soda-t*. j-jado-a*. srfaoaăa-se ■
pregi ~io bri «nMaoță tcrîoaaAbgxr* 
ci-igtaoiM șl pe care viața ml u-ă 
■ecndlloa-T ca pe o vechieart. la 

mai puțin «ai- 
ta:erp-«Șat*. ta 
contribuția po- 
Pomoje (Dinu 

Dinicl (Bilă 
(Elena Aioanei 
(Gatine* Piă-

sodic*. dar îngrijit 
epectace- și-au adus 
tnrv ă aciorif Nicotae 
Rovnarin). Gheorghe 
Maici), Aurora Eliad 
I). Neofit* Pătraseu ,______ . ._
mădeală). Margareta Papal ian (Fira), 
Consuela Darie (Paula Dragomir), 
Ion Gheorghe (vopsitorul), Vasile 
Gheorghiu (Romeo Stan), Constantin 
Cristescu (Antal Jozsef).

Deosebit de supărător prin inter
pretarea nepotrivită, ciudată, de amo
rez caraghios, pe care a dat-o rolului 
său. e Stroe Atanasiu in directorul 
fabricii. Este atît de distonant jocul 
său cu sensul rolului pe care il are 
de interpretat incit sintem surprinși 
că a trecut nesesizat de Ion Lucian.

Luminoasă, adecvată intențiilor pie
sei, este scenografia semnată de Ion 
Mitrici.

Dinu SARARU

de Comedie 
tomatizarea cretinizanta a mașinii de 
război hitleriste bazată pe supunerea 
oarbă, irațională. Reducind întregul 
conținut al unei misiuni la memori 
zarea mecanică a unei cifre, Brecht 
il pune pe Svejk să contrapună mili
tarismului animalic, intr-o scenă sa
vuroasă, istețimea omului rațional. In 
scena de la Gestapo, comicul se In
terferează cu imagini zguduitoare, re- 
alizînd momente memorabile de o 
neobișnuită virulență demascatoare. 
Figura scharfuhrerulu: Bulinger, mat 
ales, este construită intr-o acuzatoare 
subliniere a amestecului dintre cruzi

EUUMRIOSRUnC
Insula

n film care nu poate fi 
povestit. Un film care 
nu trebuie povestit 
Imaginile sint aproape 
imposibil de tradus în 
cuvinte. Totul este ci
nematograf, artă vizuală 
de sine stătătoare care, 
prin mijloacele sale de 
exprimare (numai ale 

sale) vehiculează idei, sentimente. 
Kaneto Shindo s-a lipsit chiar și de 
dialog. Dar originalitatea filmului nu 
constă în aceasta lipsă de comunicare 
prin cuvînt. Nu această tăcere a per
sonajelor ii conferă caracterul de ci
nema. îndrăznesc să afirm că și în 
cazul existenței comentariului vorbit 
filmul lui Shindo nu ar fi fost mai 
puțin cinematografic. Căci marea artă 
a realizatorilor acestui film constă în 
faptul că se exprimă prin imagine, 
spun totul prin imagini. Experimenta] 
filmul ar trebui odată rulat fără bandă
sonoră și sint sigur că nimeni nu 
ar fi șocat. Ba mai mult. Cred că 
liniștea sălii ar face ca imaginea de 
pe ecran să devină mai puternică.

Pe ecran se petrece ceva mon
struos. La nu știu cîți kilometri de 
una din cele mai moderne metropole 
capitaliste, patru oameni sint aduși 
înapoi pe scara biologică la stadiul 
primilor locuitori ai planetei numită 
pămint Mi se pare plină de sensuri 
filmarea in paralel a hranei anima
tor cu masa personajelor umane, 

la ă singura bucurie — mîncarea — 
jilț pentru unii cit și pentru ceilalți 
Glștete se reped la mincare. Capra 
se repede la mincare. Copiii se reped 
a mincare. Părinții lor mestecă în 
Ț«bd și ultimul bob de orez. Din 

ciM i.-.radează sonor behăitul 
. nu. m t prea sonor pentru a nu-1 

: xnțpara cu tăcerea oamenilor. Apoi 
ier nKnd grea, aceleași mișcări, a- 
.eus r -na LO an. doi. zece, o viață 
se am. D-jrează de generații, generații 
rara nu aa cunosc:-*, decit această apă
sare a oxnAndai, a cenușiului. Cap:- 
ta ivrei iși nscric a activ și asasi- 
■area ec’A. prâ 'ndobîtodre. e oa- 
aenâor. Tocoi ie aceea Linul cu
are azzri irbir 'ta. dci dramatismu
j* transpare Ca fecare gest al oa- 
jaer._«r se pe ânsaLA La an sncser.' 
tat 1» A iyî cont ace barca ma: pre- 
epttac Nx 3» es** rnn» obcjDKt. 
Cap.ua â es e it șerka de mane 
|î daeMrai Mbrae napparM de w- 
gznSA Unrira. aci. sapccrA *A ctei 
«•oe să rragne» prin osiac-
uț* ârimsL ci. sa .«A rai*»*! *s»- 
pra beinrMlbrwY «Ta fatal. Dar t«al 
<-reaz* aaar cnera mente. Apd dta 
■sa _--^e. O singur* hcteCre a 
mc* ia lata coag-jiai mort Ia*ăi 
.-Joarce Ma.ee Ii simți încordarea, 
durerea. Gt ee eiocrentâ e această 
scenă rețirxA cită ară in mișcarea 
abia pNIpASI • (pntuiui in spa- 
țiul ; gust a .ne: cocioabe'! Mai era 
nevoie să se spună rit poartă vina 
acestei morți? Toata acestt. se numesc 
capitalism. Și Shindo- n-J-ae ierește să 
o spună, prin intermediul artei pe care 
o stăpinește, intr-ilti SdevMrat poem care 
nu poate fi nici scris, nici auzit, ci 
doar filmat. Realizatqrn filmului au 
simțit de altfel în mod direct ce in- 
seâttlnă societatea în care tră esc prin 
greutățile pe care le-au avut de În
vins. 13 oameni au făcut tot filmul, 
turnînd timp de aproaoe cinci ani 
fără să primească sa ariu. Constituiți 
intr-o cooperativă, ei au reușit să 
termine filmul numai grație contri
buțiilor bănești pe care le-au adus 
fiecare Una din ce'e mai concludente 
dovezi a forței acuzatoare a filmului 
este că nici un producător japonez nu 
a acceptat scenariul.

Poate că prezența doar a unor fiin
țe dezumar/zate ar fi iăcut mai ac
ceptabile ideile lui Shindo. Dtr in 
film eroii sint oameni, mașinăria 
odioasă a societăți: capitaliste nu a

!R!llMIIUni!lllt!l!;i!!»:!!!!n!!

mea rece a căitului ți caracterul de
rizoriu. ridicol al omului meschin și 
imbecil. Comedia capătă așadar li de 
astă dată ta Brecht, in ciuda unor 
procedee aparent vodevilistice, un 
subtext de o extrema seriozitate. îm
binarea tulburătoare a risulul batjo
coritor cu mlnia populară clocotitoare 
eata conitantt In piesă.

Atrage atenția, astfel, momentul 
dramatic al „ghicitului in palmă". în 
liniile farsei și cu mișcări aparent 
legere se petrece înșelarea chiro* 
mantică a unui locotenent S.S. Că
ruia Ana Kopecka îi „ghicește" teri
bilele dezastre care-1 așteaptă. Sim
plu joc de zimbete ? Nu. Acțiunea 
șugubeață capătă valoarea unui ade
vărat complot care-i reunește pe toti 
cei prezenți. Batjocura prinde luciri 
tăioase, prevestirea imaginară a morți i 
ticălosului exprimă o aprinsă dorință 
a grupului de consumatori din beră 
ria „La păhăruț".

Ca de obicei, în piesele lui Bertolt 
Brecht, „song“-urile nu figurează nu
mai pentru a suplimenta muzical ac
țiunea dramatică propriu-zisă. Aceste 
cuplete grave Intervin cu misiunea 
explicitării unor idei, ele se înlănțuie 
în chipul unui inspirat șir de „morale” 
ale fabulei, punctînd momente deci
sive pentru sublinierea semnificațiilor. 
Aci spectatorul se întilnește cu lirica 
cetățenească brechtiană într-una din 
expresiile ei cele ihai depline.

V. MTNDRA
(Continuare in numărul viitor) 

reușit încă sâ-i devoreze total. Ei 
cunosc bucuria, îi auzi rîzînd (poate 
ar fi fost necesare în această scenă 
și cîteva cuvinte). Cunosc tristețea, 
scena înmormîntării puțind, ea sin
gură, să constituie obiect de studiu. 
Și, mai mult. Acești țărani tiu pă
răsesc cîmpui bătăliei. înfruntă na
tura, nu se lasă învinși cu toate că 
sint mai aproape de epoca primitivă 
decit de „secolul atomic". Această 
tenacitate umană este tenta lumi
noasă care colorează filmul. Dar 
atit doar, și cu greu aceste lumini 
sparg întunericul în care este cufun
dată viața a patru oameni.

Din acești patru, doi sînt copii. 
Shindo se dovedește din nou .ceiași 
maestru în prezentarea universului 
infantil. Zimbetul ie apare copiilor 
foarte rar pe buze, mi se pare că 
o singură dată. Dar vezi în ochii 
celor doi copii lumină, speranță, în 
scena băii, singura în care uiți cî
teva clipe de insulă, sau atunci cînd 
prind un pește mare. Dar bucuria esțe 
interzisă. Peștele va fi vîndut. Copiii 
plîng? Aparatul se apropie de fețele 
lor. Nici o lacrimă, doar încordarea 
ce se transmite fiecărui spectator. 
Iar în scena înmormîntării, din nou, 
nici un copil nu plînge. Dar prin 
gestul, filmat fără unghiuri savante, 
al depunerii florilor se exprimă mai 
mult decit în zeci de fraze dramatice. 
Există și un fel de reverență a co
piilor care e făcută în graba, reticent. 
Gesturile mari nu-și au locul aci, 
într-o lume încremenită.

Această stagnare în timp devine, 
prin arta lui Shindo, un al cincilea 
personaj al filmului. Timpul pare că 
stă pe loc. Numai subtitlurile sce
naristului ne amintesc că „viața con
tinuă", cum spun realizatorii aproape 
de fisa!. Dacă nu ar fi aceste in
scripții, nimic nu ar trăda scurgerea 
zilelor. Shindo se dovedește stăpin 
pe această dimensrnne, operind nu 
numai în spațiu, ci și cu timpul. Nu 
știm dacă Joris Ivens. cunoscutul 
maestru al cinematografiei documen
tare. a vorbit la Festivalul cinema- 
-.ografx de ta .Moscova despre timp 
ca materie primă a cineastului după 
ce a văzut filmul lui Shindo. în orice 
caz. Ivens are dreptate conferind 
fmp^’x o valoare cinematograficâ. 
Foosînd cu ind«minare această va- 
□are. Sh'ndo reușe«*e si obțină ca 
Fsaoi să fie urniri! cu încordare. 
H xtrsxk. aure maestru ai suapen- 
scuor. poate fi krrdtas pe Shindo 
rare rez'es'e. într-wi film aproape 
țâri ac* .ne. să te facă să aștepți 
taccrdut scena -xmătoare. Dar totul 
nu are dec?, un singur timp, ca un 
sends! rare ar bate z:;e in șir aceeași 
oră. tar tu, spectator, aștepți ca 
•.impui să meargă înainte. De aceea 
spun că „Insula" este o imensă sus Sergiu BRAND

Cadru din filmul ^Insula"
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Muzicantul orb
Jntr-una din povestirile sale 

tntitulată sugestiv „Paradox", 
Korolenko scria: „Omul este 
creat pentru fericire ca pasă

rea pentru zbor". Firește, în Rusia de 
la sfirșitul veacului trecut, afirmația 
putea fi doar paradoxală. $i autorul 
înțelegea această stare de lucruri. 
El însuși a suportat vitregiile depor
tării pentru că nu se supunea orbește 
imperativelor țarismului. Iar tema în
crederii in omul simplu răsună impe
tuos in operă și întocmai Ca la con
temporanul său Cehov, — lumini, incă 
nedeslușite, împrospătează orizonturile.

In prefața ediției a șasea din 
„Muzicantul orb" — 1898 — scriitorul 
arăta; „Tema psihologică fundamen
tală (...) o constituie năzuința instinc
tivă, organică, spre lumină. Din a- 
ceastă temă decurge criza sufletească 
a eroului meu precum și dezlegarea 
ei." Observația e prețioasă și facili
tează desprinderea semnificațiilor. 
Oare în „Muzicantul orb" există nu
mai proiecția durerii pricinuite de c 
infirmitate fizică? Ar fi fost prea pu
țin pentru Korolenko. Și autorii adap
tării cinematografice (scenarist: I. Ma. 
nevtci, regizor: T. Lukașevici de la 
studioul Mosfilm) au transmis subtil 
mobilurile fabulației — Piotr nu-și va 
putea vindeca orbirea, dar iși dobîn- 
dește „vederea" lăuntrică, lumina cu
noașterii și înțelegerii mai lucide a 
vieții poporului vine să-i împlinească 
aspirațiile.

Autorii filmului au subliniat in epi
sodul respectiv restructurarea trăită 
de Piotr. Pasiunea pentru muzică nu-i 
va dărui fericire solitarului, numai 
fuziunea cu poporul il regenerează. 
Pentru cei mulți va trebui să cinte 
Piotr. Korolenko respinge rezolvările 
perorate de narodnici. Lupta pentru 
libertate, răzvrătirea trec la el pe pri
mul plan. In „Muzicantul orb" per
sonajul Maxim (întruchipat in film 
de Boris Livanov) aduce această di
mensiune majoră a existenței omului... 

Director: Acad. ZAHARIA STAN CU. Colegiu) redactions!! Acad. 
MIHAI BENIUC, MARCEL BRESLAȘU, EUSEBIU CAMILAR. membru 
corespondent el Academiei R.P.R, PAUL GEORGESCU (redactor jaf], 
ȘTEFAN GHEORGHIU (redactoi fel adjund), EUGEN IfSELFANU. 
membru corespondent al Academiei R.P.R.. ION MIHAILFANU. 
V. MlNDRA {redactor țel adjunct!. MIHAIL PETROVEANU CICERONE 

THEODOrf'SCU, ION VITNER

pensie de la prima și pînă la ultitfia 
imagine, o performanță ptatru 
film cafe reprezintă o lungă, și poe
tică meditație asupra soarta: oame
nilor în Japonia contemporană.

Performanța are un nume în cine- 
matogratie și se numește montaj. 
Dar să-l lăsăm pe Shindo să .explice: 
„intr-un film fără dialog, imaginii^ 
sint singurele povestitoare ale acțiu
nii. Imaginile fiecărei scene și lie- 
cârui plan intră in conflict cu celt- 
lalte pentru a crea drama. Am re
venit astfel la vremurile cînd se ela
borau teoriile montajului. Am conside
rat filmul meu din acest punct de vede
re. Nu știu ce iei de sintaxă trebuie între
buințată pentru a crea un poem cinema
tografic sau dacă am putut utiliza teoria 
acestei sintaxe. In concluzie acest film 
este un eseu experimental". Cred că 
este simbolic faptul că aceste cu
vinte au fost spuse la Moscova, anuț 
trecut, cu ocazia Festivalului cinema
tografic. Căci despre montajul de 
film nu se poate vorbi fără numele 
lui Eisenstein, Pudovkin (care spunea 
că „montajul este arta filmului"), 
Kuleșov sau Dziga Vertov. Nu pu
tem ști dacă Shindo a cunoscut teo-, 
riile lui Vertov, dar acesta scria in 
1923 despre „marea artă a montaju
lui” care ordonează ceea ce a văzut 
și filmat „ochiul". Or, „ochiul" lui 
Shindo a filmat realitate nudă, „felii 
de viață”. De aci senzația de auten
tic, de documentar. Marea artă a lui 
Shindo, aportul original este că, ne- 
filmind direct in viață, ci avînd sce
nariu, actori, decor (și natura e un 
decor) reușește să creeze un film 
în care nimic nu pare jucat. Regizo
rul, operatorul, monteurul, actorii nu 
se văd, nu-i simți. Poate doar ope
ratorul de sunet iși face auzită pre- 
zența, mai ales cu ajutorul compo
zitorului muzicii. Aci simți montajul, 
mixajul sunet-imagine, și cred că 
nu e bine. Violențele, lie ele au
ditive, nu servesc filmul. De ase
menea muzica, excelentă în sine, mi 
s-a părut uneori că încarcă fiimul.

Originală este și contribuția pe care 
Shindo o aduce artei cinematografice 
contemporane prin folosirea unor pro- 
ceuee tradiționale ale teatrului japo
nez (poate că și lipsa cuvintului iși 
are origina in această tradiție).

„Insula* nu este insă una din a- 
ce.e producții care poate fi receptată 
rapid. Poate e nevoie de o a doua 
vizionare, cu toate că nu e ușor 
să suporți această dramă povestită 
de Shindo. Dar oare Șostakovici poate 
fi pe deplin descifrat la o primă audi
ție? Salutăm intitnirea cu un mare 
cineast care înfierează, cu ajutorul a- 
paratului de filmat, orînduirea capita
listă.

Bătrînul. soldat a repudiat totdeauna 
platitudinea, lîncezeala de seră și tih
na comodă, preferind să lupte in 
oastea lui Garibaldi, să aleagă o cale 
tumultuoasă, animată de idealuri avin- 
tate. Certitudinea, evidentă ulterior 
la personajele lui Gorki, îi lipsește 
insă eroului conceput de Kolorenko. 
E prezent numai dinamismul interior, 
protestul romantic. Actorul Livanov 
imprimă rolului vitalitate și proftțn- 
zime. Maxim al său se conturează ex
presiv, partitura rolului e îmbogățită 
creator, inspirat.

Scenaristul și regizorul recompun 
nuvela cu grijă, descoperind în scri
sul lui Korolenko virtuți cinematogra
fice. Succesiunea momentelor are con. 
centrare și nerv (finețea și gingășia 
secvențelor care înfățișează copilăria 
lui Piotr și primele lui experiențe de 
viață pmană un lirism duios, fără ac
cente melodramatice). Idila dintre 
Piotr și Valia se desfășoară cu gra
dația cerută de text, interpreții (și in 
primul rind se remarcă Vasili Livanov
— Piotr) reliefează adincimea și puri
tatea sentimentelor. Kandîba, cerșe
torul orb (creat admirabil de A. Gri
bov) ii oferi lui Piotr, in peregrinările 
făcute împreună, acea lecție de cu
noaștere atit de necesară tînărului. 
Piotr învață și de la Tokim. vizitiul, 
un lucru de preț: să exprime farme
cul cintecului popular.

Dintre interpreți mai trebuie amin, 
tită M. Strijenova — care a realizat 
in rolul mamei o compoziție inte
resantă. Autorii filmului au narat po
vestirea lui Korolenko intr-o modali
tate adecvată. Operatorul Masevici a 
adus o contribuție meritorie la recon- 
stituirea atmosferei, la realizarea unei 
plastici nuanțate. El știe să comenteze
— in culori — zbuciumul oamenilor și 
poezia naturii, iar compozitorul I. Le
vitin adaugă limbajul dramatic, tul
burător al melodiilor.

Mihai BOTEZ

Cap.ua
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Un protest
semnificativ

naturi

Manifestație antifascistă la Paris

Rezistentei are
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RENATO GLTTUSO ,Algeria ’1961

fenomenele 
timpurilor

Salazar tremură. Tot

învăț să citesc: 
G — ghilotină, 
T — toporul călăului.
L — libertate.

în romînește de TAȘCU GHEORGHIU

în familia mea

ițită cu trăsăturile origina e

L FasciștflEJBr.tacani ridică capul. Dar 
„Times- qgge Bub tăcere .faptul că toa
tei aceste^S fi fost cu neputința. dacă 

hrăniți din seva ,.mac- 
canhysmu’.j, a „vînătorllor de vrAjkoa- 
ațjSES^ec'j-Jei comuniștilor. Dar toc
mai aceasta caracterizează S.U.A. după 
un an de la instaurarea noii adminis
trații.

in
forțelor întunecate

istoria umilințelor,.

damului, — partidul clasei muncitoare. 
Bineînțeles, asasinînd pe comuniști 
aparte, O.A.S.-iștii nu speră să înspăi. 
minte partidul nostru. Ei urmăresc 
un alt scop: să dea guvernului, care 
nu este inamicul, ci numai concuren
tul lor, posibilitatea de a lovi in Par
tidul Comunist, și în felul acesta, să 
curețe calea O.A.S.-iștilor, Lupta între 
clanuri dă înapoi în fața luptei de 
clasă...

Schimbarea formei și caracterului 
crimelor săvirșite de O.A.S. nu este sin
gurul semn al intensificării perug^K 
fascist- In aparatul de stat 
t—-tpii-partizanijg țț).A S. :cupă poB- 
turi impartant^HWeiputeți fade de»- 

O DOțiane - de altfel,

șpuns 
iî general

rezervă. Primii sînt m® 
rnstatâ „Times* : ei a<^ 

subordonaților prin or-

195?"t scria Claude Coi 
articol despre poeții i 
rut în săptăminaluL^of 
țaises", IVeruda îmi a 
nu putem uita crunta 
vocată de asasinarea tai 
ca, moartea în închisot 
guel Hernandez. Versor, 
zat să desch i 
din Spania. Și totuși, 
punctul de »eden^^^fa 
■există, ea se schimbi.

reparăm greșeli^ fi 
>pîezn de scriitorii ipEH 
înțelege 
ale»

bizuindu-se pe amintiri din copilărie, că tupeul va trece neobservat sau 
nesancționat. Dar tupeul nu va trece... Europa s-a schimbat. Europa, 
după cum se vede pe hartă, și-a schimbat caracterul. Europa e hotărită 
să plesnească fascismul peste obraji, și-l plesnește Cit va rezista Heu
singer la atacul continentului ?

O.A.S-ui a aruncat o bombă de plastic în locuința scriitorului an
tifascist Jean-Paul Sartre. Sartre iubește pacea și democrația și, cu toate 
că odaia de lucru a sărit în aer, stiloul a rămas. Cine poate bombarda 
un condei? Teroarea de plastic indignează, dar nu înspăimîntă și, iată, 
filozoful a scos capul din moloz și a scris un pamflet

Salazar, dictatorul Portugaliei, e tot atit de dictator c« și acum 
25 de* ani. dar mai puțin Salazar ca pe vremuri. Muncitorii comuniști își 
întețesc activitatea, studenții au ieșit în stradă, căpitanul Galvao a răpit 
un vapor. Undei tăcerea de odinioară ? Fascismul de plastic este vul
nerabil, antifascismul poate să-l incendieze. Fascismul nu va trece I

credință a lui Lo 
este a multor poeți 

contemporani, dintre cei

. 'fMbt
ale poeziei pooulare arabe și tradi
țiile poeziei franceze progresiste, poe
zia in limba franceză a Algeriei care 
luptă este generată de noile condiții 
istorice, de epoca căderii colonialis
mului. Ea este unul din 
luminoase din literatura 
moderne.

mal clar se manifestă opoziția al că
rui nume este poporul. Unul din zia
rele salazariste avertizează: „Cei care 
au săvirșit crima de la Beja au multi 
complici in întreaga țară. Toată lumea 
știe că dușmanii națiunii și dușmanii 
guvernului ocupă posturi de comandă 
in cercurile militare și administrative 
și in sistemul invățămintiilui". Zadar
nice avertismente 1 Deși Salazar a ni
micit o parte considerabilă, cea mai 
bună a națiunii, — el nu va izbuti 
să-i nimicească pe toți.

„1962 va fi pentru Portugalia anul 
eliberării sale", — a declarat de cu- 
rind căpitanul Enrique Galvao. Și aces
tea nu sint vorbe goale. ...Dar deocam-

închisorile s-au preschimbat în școli 
pentru noi, 

Aici am intrat noi în clasa întîia, 
Aici am învățat —
Apa —
In umbra ghilotinei.

In întunericul celulelor —
Să risipim întunericul I

Dictatura lui Salazar se deose
bește de alte regimuri fasciste 
prin înălțarea ipocriziei la gra
dul de principiu suprem Hitler 

asasina și cerea să se prosiovească 
asasinatul. Mussolini asasina și nu 
ascundea că admiră cruzimea roma
nilor antici. Franco asasinează intr-o 
tăcere mormintală. Dar Salazar jefu
iește, violează și distruge, dirid toate 
acestea drept „democrație". Cei care 
nu admiră această „democrație" este 
ucis „in timpul încercării de evadare" 
Asasinat în timpul arestării, la etapă, 
in celuia închisorii, in timpul intero
gatoriului. Asasinat pur și simplu pe 
stradă, ca Dias Coel, cunoscut pictor 
și sculptor de 39 de ani.. Cine sint 
victimile și cite anume ? Nu știm, lu
mea cunoaște incă prea puțin din cele 
ce se petrec in Portugalia.' Un păien
jeniș negru, de nepătruns, a învăluit 
țara lui Camoens și Vasco da Gama .. 
Nu cunoaștem numărul celor uciși, dar 
știm un lucru: cine este arestat, nu 
se mai înapoiază. Sint zvîrliți in în
chisori fizicianul Mario Silva, profe
sorul Orlando de Carvalajo, ziariștii 
Ribeiro dos Santos și Raoul Regu, 
conducătorii opoziției Pires Jorje, Oc
tavio Patu, Carlos Costa. Sute de mii 
de patriot! sint arestați. Unde sint, ce 
s-a intimpiat cu ei ? Nu întrebați, căci 
numai tăcerea va fi răspunsul. Doar 
se știe că SS-iștii erau incintați de 
metodele folosite de P.I.D.E., gestapo ui 
salazarist. In cei peste 30 de ani de 
dictatură, Salazar a izbutit să ducă la 
perfecție poliția secretă, singurul spri
jin de nădejde ai regimului său.

Singur, căci pînă și pe armată, de 
atitea ori epurată și răsepurată. Sala
zar nu se poate bizui. Mai mult de ju
mătate din efectivele de soldați portu
ghezi trimiși in Goa au refuzat să se 
întoarcă în patrie. La 1 ianuarie a iz
bucnit răscoala în garnizoana din ora
șul Beja, cu participarea activă a mun
citorilor și tineretului. Ea a fost con
dusă de căpitanul Varela Gomez. Și 
in alte orașe din Portugalia au avut 
loc tulburări,
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Dacă voi ieși cu viață de-aci,
I oi socoti întreit
Fiecare din zilele mele de muncă...
C u cit in-a ani în urmă, dacă-mi spuneau
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Eu puneam degetul.
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Lucrînd în tăcere, 
fi dispreț, el nu mai 
un estet, ci un om a 
trebuie să ajute la e- 
celorlalți oameni din

dată Salazar iși face de cap. Printre 
patrioții arestați de curînd de siguran* 
ța salazaristă sint și mulți scriitorii 
poetul și dramaturgul Luis Monteiro, 
poetul Joachim Namorado, Alberto Vi- 
Iaca și fratele lui. criticul Mario Vilaca, 
precum și mulți alții. Este îngrozitor W' 
să te gîndești ce soartă ii așteaptă ”

Dar noi sintem mindri de ei. Scriito
rii portughezi sini împreună cu poporul. 
Ei sint tot atit de neinfricați ca și po
porul

Poporul este neînfricat și poporul v3 
învinge !

Vadim KOJEVNIKOV
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•pe departe toate operele poeților alge 
rieni contemporani

Poezia algeriană 
multe rezonanțe comune cu poezia 
Rezistenței din Franța, pe timpul ocu
pației fasciste. înaltul ei umanism, poe
tica ei militantă este îndreptată spre 
lupta cu fascismul ; este neimpăcată 
ura față de dușmanii omenirii și ne
clintită încrederea in Om, 
lui asupra

In tara în care Partidul Comunist ei» 
persecutat în care cucducătoWi lui silit 
condanftațj la pedepse cu tiwhisoareaî 
în careTfclce exprimare a gjndirii libe
re are 4rept consecință coavpiarea in 
fața comisiei pentru cercetarea activi
tății antiW®jane. lor 1» sint puse 
la dispoziție eu ceWSmal Aare bună
voință tribuncSMe la we să-și poată 
propaga „ldeiitTl\

Pînă și o Warte' din presa burgheză a- 
mericană semnată alarmată de activi
tatea acestor grupuri extremiste care 
ar dori sa se strecoare la putere. Ast- 
tel revista „Times" scrie că grupurile 
fasciste înfloresc mal ales in vestul și 
sudul Statelor Unite. Șelul organizației: 
„john Birch Society” — Robert Welch 
cere acțiuni imediate împotriva forțelor 
de „stingă": Fred Schwartz, conducăto
rul „Marșului creștin împotriva comit; 
nisniului" cheamă ia organizarea unei 
„săptămini a anticomunismului • și a 
unui marș asupra New YurK-ului: iSilly 
Haidges din societatea intitulată dema
gogic „Noi, poporul", urlă că in ideile 
i;â,iei creștinești sint Înrădăcinate pe
riculoase noțiuni comuniste : „Societa
tea conservatorilor anieiicani difuzează 
anual 500.000 de broșuri fasciste; centrul 
de activitate al „Convenției indignării 
naționale” este orașul Dallas din Texas, 
unde se organizează gălăgioase adunări 
fasciste: „Societatea panamericană" din 
Salt-L,alte City este condusa de Cleon 
Skowson, fostul șef al poliției dm acest 
oraș, concediat p.-ntru că a introdus în 
ea „năravurile gestapo ului" ; „Minute- 
man“-il și „Partidul nazist american" — 
cele mal extremiste dintre aceste gru
puri — au arsenale proprii de aime și-și 
pregătesc intensiv membrii lor in vede
rea acțiunilor armate împotriva forțe
lor progresiste.

„Și mai înainte existau in S.U.A. ex
tremiști de dreapta. — scrie „Times". — 
uneori el se găsesc in stare de somno
lență. dar iși ridică totdeauna capul 
cinci țara este cuprinsa de perioade de 
îndoieli și nesiguranță. In 1961 ameri
canii au fost alarmați de astfel de pro
bleme ale „războiului rece” : Cuba, 
Laos Berlin, bomba nucleară... Extre
miștii propun mijloace pentru evitarea 
insucceselor. Daca nu exista posibilita
tea de a lupta împotriva comuniștilor 
tn Cuba sau in Laos, se poate cel pu
țin lupta cu cei pe care-i consideri co
muniști șl se găsesc lingă tine Așa că. 
la flecare pas. extremiștii de dreapta 
văd numai „comploturi comuniste".

Membrii cei mai activi al acestor or
ganizații sint militarii. Atit ofițeri ae-

Fascismul nu va mai trece, pentru că spre deosebire de fascismul 
lui Hitler sau Mussolini — el are în față o împotrivire de zeci de ori 
mai puternică. Uniunea Sovietică-nu mai este singură, lagărul socialist 
există și e puternic, forțele partizanilor păcii se fac auzite pe toate 
continentele, însfirșit, 1962 nu este 1932.

Dară ar trebui să caracterizăm neo-fascismul într-o imagine, am 
putea spune, inspirîndu-ne după bombele aruncate de O.A.S. la Paris, că 
ne aflăm în fața unui fascism de plastic. Ingenios dar nu infailibil. 
Primejdios, dar alcătuit dintr-o substanță inflamabilă. Perfecționat, dar 
iremediabil compromis. Fisura fundamentală a fascismului de plastic 
o constituie anti-fascismul care a devenit atit de viu. organizat și uni
versal, incit este cu neputință să nu respingă asalturile noului S.S. Fas
cismul nu va trece pentru că drumurile istoriei contemporane sînt ocu
pate de socialism. Si, cum a arătat întrecerea dintre navele cosmice, 
socialismul este mai puternic și in ceruri și pe pămint.

Un foarte vechi și foarte cunoscut hitlerist, generalul Heusinger a 
fost promovat — era să spun cu îndrăzneală, dar aici e vorba de obrăz
nicie — intr-o funcție de suprafață. Fascismul de plastic iși închipuia,
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Henri Krea, poet algerian. ie- Șj/i 
tinește in felul următor Im
portanța pe ca [e a are poe-

• .z& "l-' ' 
nu e\:slâ • prupas 
popor. In Algeria 
poemele Vciud pe 
genții - in " 
parț ine tuturor 
lumina...", ți

Ideea de un 
porul este exțM 
fiecare poet alg 
de pildă, Jean Stfnac scrie: „Poezia 
și Rezistența niAe par ca două ascu
țișuri ale aceluiași pumnal, cu care 
omul iși ascute neostenit demnitatea 
sa".

Poezia algeriană de azi este poezia 
Rezistenței, a luptei împotriva colo
nialismului. Concomitent, ea este crea-

mai bine... Vorbesc mai 
de poeții tineri^^Fsn

tea ce surprinde în prilfțlfl rina 
\4i^-i pe noii poeți tpanioli, — 
ț^&ouffon in continuity — este 
<grâu al operei lor. Marii poeți 
generațiile Prece(ien^jS^tWV~ 
din .generația 191Tt Gârcb 

Gîuillen, Salina»* A- 
ne obișnuiseră cu o 

ie scfAteteioare, de o WhlHUnatâ 
'perfecții ine tehnică, cu ceea ce s ar 
putea numi .o poezie fericită"..,

V In Spania actuală, țară tn care 
morții îi zdrobesc pe cei oii, tn 
care trecutul asfixiază prezentul, 
în care omul, mai mult decît în ori
ce altă parte, este atit de des ju
căria oiolenței și a absurdității, poe
tul a decenii conștient de responsa
bilitățile sale.
singurătate 
or ea să fie 
cărui operă 
manciparea 
țara sa. Astfel, Jesus Lopez Pache
co, tn prefața unei culegeri de ver
suri interzisă de cenzură în Spania 
fi epărută tn Italia, declară fățiș: 
-Mi-ar fi rușine »a fiu un om care 
scrie versuri pentru el însuși și 
pentru un mic număr de aleși... 
Mt-ar fi rușine să fiu un poet in 
mijlocul unei lumi care-i dispre
țuiește pe poeți. Posibil să existe 
— și există — o altă lume și alți 
poeți care nu trebuie să se dis
prețuiască reciproc. Dar poeții sînt 
datori să știe că această altă lume 
trebuie creată prin luptă și că 
în a:east& luptă și ei își au locul 
lor'.

Profesiunea de 
pez Pacheco 
spanioli 
mai buni.

Pentru toți aceștia poezia este 
un minunat cîntec de dragoste, un 
refuz de a capitula în fața urii și 
a obscurantismului, un mesaj de 
speranță",
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