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e curînd, la 6 martie 
„Scînteia" publica pe 
pagina I-a o fotografie 
pe care as numi-o pa
noramică. E o imagine 
sugestivă, proaspătă, 
vie, a entuziasma 
popular declanșat 
actul constituirii ce 
mai mari gospodării 

colective din Țara Oașului. Instanta
neul fotografic este, fără îndoială, un 
document ai istoriei contemporane. șl 
țăranii din Turț îi vor privi in anii ce 
vin cu adincă și nereținută emoție, 
deoarece în clipa imortalizată prin scă
părarea electrică a ,,blitz“-ului ei văd 
concentrată o întreagă epocă, hotări- 
toare pentru destinele lor care se în
scriu luminos și durabil pe orbita so
cialismului.

îmi place să reînsuflețesc cu mijloa
cele reporterului această fotografie. să 
refac împietrită clipă, redescoperirii 
substanța ei, viața in mișcare.

2 martie curent, ore.e 10. Sărbă
toare în zi de lucru; stegari călări: 
difuzoare învelite in piază aSmă ~a 
niște iructe roșii in crengile pomilor 
din centrul comune:; hora multicoloră 
paralizează șoseaua ; un gard nou-nouț 
se prăbușește sub greutatea copl.for 
urcați ciorchine deasupra (ei rid ia 
cădere, ca puii de dihor, și se topesc, 
zglobii, în mulțime) — nu-i bagă ni
meni în seamă, lume-ai bine dispusă, 
n-are timp să se supere.

Vasile Fărcaș e de-un ceas preșe
dinte; stă la taifas cu Ioan Ciorbă și 
Grigore Dăjboc. Caută împreună răs
puns Ia „cum să fie ziua întîia de. ti
er'd?" Odată cu inaugurarea, adevă
rata bătălie abia începe ; o bătălie paș
nică, a muncii înfrățite.

— Ce înțeles dai tu vorbei „tera- 
sare“, îl întreabă tinărul brigadier 
Grigore Dăjboc pe președinte. Ai spus 
vorba asta în fața adunării povestind 
despre soarta deaiului Grui.

— Terasare e o vorbă inginerească, 
îi explică Vasile Fărcaș; înseamnă că 
vom scrijela Gruiul nostru în trepte de 
lut, cu fața spre soare, să crească bine 
fructele pomilor, vița de vie.

Și munca în colectiv e gata înce
pută...

Printre oaspeți e și Vasile Călin, se
cretarul organizației de bază P.M.R. • 
d:ntr-o gospodărie colectivă vecină, 
din Gherța Alică.

— Laude și bune urărt cred că aveți 
boghete, vi-i plin1 podul de ele, zice 
el. Vă povestim mai bine cum ne lup
tăm noi cu campania însămînțărilor de 
primăvară, care bate la ușă. Iți trage 
poate ceva folos; Bine a fi ?

— Bine, zic colectiviștii de-un ceas, 
gata intrați în tulburătoarea campanie 
a primăverii...

Reporterul ziarului local culege in
formații pentru „foaia volantă". Reali
zările dobindite în anii din urmă sint 
cel mai bun agitator, propagandist, și 
organizator colectiv în favoarea agri
culturii socialiste. Le notează în carnet 
— școală cu etaj, 34 învățători și 
profesori, bibliotecă cu 5.000 de vo
lume, 3 medici și cadre medii medico- 
sanitare... Toate acestea în Turț, în 
Țara Oașului, unde pînă nu de mult 
sifilisul, pelagra, foametea, analfabe
tismul, erau atributele grave, copleși
toare ale acestor meleaguri învăluite 

, de burghezo-moșierime în vălurile exo 
W tismului oșenesc.

Virtuțile adevărate și mari ale oa
menilor acestor locuri străvechi se dez
voltă, capătă strălucire în condițiile 
înnoirilor pe care le statornicește cu 
părintească grijă partidul...

De la inaugurare Vasile Ilieș a ple
cat cu alai. II însoțeau „ceterașii", fe
ciorii de-o vîrstă cu el, „țîpuriturile" 
spuse zvîcnit, cu patos, sub jocul sti
clelor în care se zbfitea „lacrima Tur- 
țului", limpede, tare, de peste 50 de 
focuri.
Zii Griguță, numa zî 
Pin s-o rumpe arcu-n trii 
Și grumazu ceterii 
Că-s Văsîiul Budului 
Omu’ colectivului 
Nu-mi dau cinstea nimărul.
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.Decs 
bărbatu

le ee *4 «a facem două cereri "! 
a m casa fi lotul meu. Daci 
lari bărbatul și râmi» pe dru-

E căsătorită cu acte, fn regulă, 
la sfatul popular ? întreabă cineva.

— Cu acte. Au împreună doi copii.
— Atunci de ce se sperie 1
— Nu se sperie, dar vrea să pri

mească două loturi...
Vuietul de glasuri se potolește brusc. 

Sute de perechi de ochi privesc spre 
masa la care se așează prezidiul. A- 
lexandru Olăieru, președintele gos
podăriei, deschide adunarea și dă cu- 
vîntul contabilului care citește noile 
cereri. In total au făcut cereri de in
trare în gospodărie, 126 de familii de 
țărani cu peste 250 de hectare de nă- 
mînt.

Contabilul citește cerere după ce
rere și adunarea le aprobă pe toate. 
Vine la rind Pricop Ștefan Cristea. 
Cineva aduce la cunoștința adunării 
că acesta a încercat să se sustragă 
de la plata dărilor către stat. O voce 
din mulțime e de părere să fie res-

?erban NEDELCU
(Continuare în pag. 4)

^CRITICA LITERARA
Șl CUNOAȘTEREA VIEȚII

aptul că atlt Darea de 
seamă cit și dezbaterile 
din cadrul Ctaiferintri p- 
țară a scriitorilor au 
dat o atenție deosebita 
problemelor criticii lite
rare nu face decît să 
(înnfirme că, In dezvol
tarea literaturii, critic» 
joacă un rol important,

că opinia ei e^te așteptată și ascultată 
întotdeauna cu o legitimă încredere. In 
fine, că succesele objinute pînă «cura 
în acest domeniu și îmbogățirea feno
menului artistic contemporan sporesc 
și justifică exigența față de această 
armă de luptă ideologică în cîmpul li
teraturii.

Armă de luptă pentru o literatură 
bogată in idei, pentru o măiestrie tnaltă 
a operelor literare, critica — arată to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în cu- 
vîntarca rostită la Conferința pe țară a 
scriitorilor — dezvoltînd realizările ob
ținute în ultimii ani — trebuie să ma
nifeste combativitate în tratarea proble
melor creației literare. Nu pot sluji dez
voltării literaturii tendințele de ocolire 
a problemelor ei arzătoare, subiectivismul, 
tonul apologetic, cit și pozițiile ne
constructive, negativiste, spiritul de 
grup Literatura noastră are nevoie de 
o critică prinm pială, pătrunsă de spiri
tul de partid, receptivă față de tot ce 
este valoros și merită sprijinit și

promovat, față de operele care abordea
ză temele realității noastre contempo
rane*.

Sarcinile expuse aici atlt de clar și 
variatele lipsuri ce au fost scoase In evi
dență In Darea de seamă și in interven
țiile unor participant! la Conferiuță 
trebuie să devină pentru noi, criticii, 
obiectul unei dezbateri ascuțite, pentru 
că numai In acest chip pot fi delimi
tate și combătute aspectele nocive, in
consecvențele și derogările de la crite
riile marxiste In cercetarea critică a 
operei literare.

Spiritul de reflecție, autoanalhic, nu 
a lipsit criticii noastre. Meditînd asu
pra misiunii lor și a metodei cu care 
operează în peisajul literaturii, criticii 
au formulat, în diverse împrejurări, idei 
prețioase pe care practica literară le-a 
verificat. Că aceste idei nu au fost tot
deauna respectate aceasta este, de acum, 
o altă problemă Un exemplu In aceas
tă direcție este cit se poate de ilustra
tiv. Deși ancheta organizată în preajma 
Conferinței de Gazeta literară în legă
tură cu sarcinile actuale ale criticii a 
fost pusă sub semnul luptei împotriva 
spiritului apologetic, în răspunsurile 
date de o serie de critici s-a manifestat 
un energic și. am spune, euforic spirit 
apologetic fală de unii dintre confrații 
lor. bineînțeles, nu fără justificări ?i 
sfioase rezerve diplomatice. Nu se con
trazice, aici, Iu mod flagrant, criticul

nu anulează el, cu seninătate și 
doare, In ultima parte a articolului 
ce afirmase Ia început, referitor 
combaterea spiritului apologetic ? 
dent că da. Această contradicție 
bilă nu tulbură Insă pe critic și profi- 
tînd de prilejul oferit, el cere respec
tuos iertare unui alt critic, notoriu, 
pentru indecența de a nu fi fost de 
acord cu el într-o problemă literară. 
Mai pot fi luate în seamă, în acest caz, 
mărturiile despre exigența spiritului cri
tic de care se vorbește la începutul 
înseninărilor, cînd semnatarul lor dă o 
dovadă categorică de versatilitate ? Ver. 
satilitatea este un prost sfătuitor pen
tru critic și toată străduința lui de a 
pluti printre țărmurile primejdioase ale 
literaturii devine zadarnică. Cînd el 
vrea să împace nu adevărul despre o- 
pera literară, ci mai degrabă ceea ce 
i se pare lui a fi adevărul sau ceea 
ce vrea el să fie adevărul, recurge Ia o 
gesticulație penibilă, la o sofistică care 
jignește, din capul locului dialectica 
și silogismul criticii.

Criteriul confruntării operei literare cu 
obiectul ei (realitatea socialistă) derivă 
din înseși principiile metodei realismu
lui socialist. Despre acest criteriu, iar 
rent analizei critice, a discutat tntr-nn

can- 
ceea 

la 
Evi- 
vizi-

Eugen S!M!ON

(Continuare tn pag. 6)

Printre coline cu zăpezi de-argint, 
trec nori cu scame cenușii. E-un timp 
de liniște... Nu-i nici-o boare peste 
cîmpia unde nici cu ochii-nchiși 
n-aș pierde drumul. Iată-aici, la stînga
e panta mea de schi din ani 

zburdalnici, 
deși din ea nu văd o palmă-n ceață ! 
Și dincolo-ntre brazi, atîtea chioșcuri 
și corturi răsăreau pe pajiști oara. 
Aș mai găsi și locul vechi de joacă 
și poate banca primului sărut.
Pe drumuri lungi învăluite-n neguri 
străbat astfel tărîmurile-adînci 
ale trecutului...

Un vînt adie 
din piscuri depărtate. Se destramă 
c-un foșnet ceața și răsar ici-colo 
frînturi adevărate. Parcă-mi vine 
să-nchid pleoapa, neîncrezător, 
căci unde era pantă, cort și pajiști, 
din neguri se desprinde-acum un șir

de case nalte ca zgîrie-norii! 
Pe unde schiul de copil trecea 
e gura unei scoici de piatră : Teatrul 
așteaptă să vorbească. în sfîrșit 
prin risipita negură pripesc 
uimit la strălucirile solare 
pe fața nouă a pămîntului 
cu nalte case albe mărginind 
largi drumuri noi. Și, aducînd cu brazii 
prin care trece vîntul, nalte turnuri 
de macarale se ridică peste 
tufișul de metal al schelelor 
privind spre ceruri.

Calc în viitor 
acoperind trecutul. Nici o urmă 
de negură n-a mai rămas în vale, 
nici pe costișă. Limpede e-acum 
priveliștea schimbată. Și lumina 
își lasă lin deasupra mea o rază.

în romîneste (le
VERONICA PORUMBACU

Clasicismul” lui Caragiale
ncepînd cu Zarifopol s-a 
vorbit mult de „clasi
cismul" lui Caragiale. 
Caracterizarea e îndrep
tățită de multe trăsături 
ale operei, ca și de măr
turisiri din articoie și 
corespondență. Econo
mia evidentă de mijloa

ce, preocuparea de a concentra se ivesc 
peste tot. Admirator pasionat al lui 
Shakespeare — i l-a explicat entuziast 
fiului său Luca, chiar in ajunul zilei 
de iunie 1912, cînd ai săi l-au găsit 
prăbușit cu inima oprită — Caragiale 
n-a încercat să introducă in piese mul
tiplicitatea și tumultul shakespearian. 
Comediile fixează prin personaje un tip 
social într-un anumit stadiu sau chiar 
evoluția unei întregi clase. Unspre
zece personaje — dintre care două de 
plan secund — au menirea in „Scri
soarea pierdută" să exprime ciocnirea 
dintre două tabere politice, și inter
venția neașteptată a unui șantajist care 
a operat ia centru. Nici unul nu e lip
sit de semnificație tipologică. Lumina 
cade egal și intens, fără a lăsa în pe
numbră figuri destinate doar unui fun
dal dramatic.

Cu cele trei personaje principale, dra
ma „Năpasta" pornită intr-un moment 
acut al acțiunii, respectă chiar, fără 
rigiditate, unitățile tragediei — se pe
trece în cîteva ore și in același cadru 
al unei cîrciumi de țară.

Stilistic aceeași pasiune pentru con
centrare se desprinde din oroarea pen
tru florile retoricii ori pentru analiza 
psihologică practicată discursiv și me
taforic. Parodia e folosită — direct in 
„Noaptea învierii" sau „Smărăndița", 
ori pentru ilustrarea unei argumentări 
(„Cîteva păreri"), pentru compromite
rea prin ridicol a tuturor formelor de 
discursivitate. Recitindu-și o schiță în 
fața lui Zarifopol, Caragiale a tăiat o 
bună parte din fraza de început, pen
tru motivul că era prea lungă și-l „ți
nea în loc".

La aceeași estetică a clasicismului 
se raportează preferința pentru litera
tura de caractere din teatru și schițe, 
prezența mai estompată a peisajului 
și, mai ales, preocupările sistematice 
pentru o compoziție cit mai clar echi
librată. Cadrul în schițe și piese e a- 
les cu grijă. Pensionarul Leonida care 
rezolvă tranșant toate tainele politicii 
și științei e așezat prin contrast in ca
mera de culcare, in halat și cu scufie 
pe cap. Acțiunea „Scrisorii pierdute" 
se centrează nu pe alegerea propriu- 
zisă ci pe desemnarea candidatului gu
vernamental Alegerea candidatului gu
vernamental fiind asigurată de polița
iul Pristanda, important era sprijinul 
administrativ in jurul căruia se țes 
intrigile și combinațiile de culise, jn

orice schiță se pot remarca aceleași 
preocupări de construcție pe care sem
nificația tipologică și ușurința desenu
lui le împiedică să devină artificii os
tentative.

Dar „clasicismul" lui Caragiale nue 
o formulă care să-l cuprindă în între
gime și stăruința unilaterală n-ar pu
tea decît să deformeze înțelegerea o- 
mului și operei. Ar fi fost și greu de 
înțeles persistența integrală și întîr- 
ziată a unei opere de tip clasic. Con
dițiile istorice particulare în care s-au 
dezvoltat societatea și cultura romi- 
nească nu permiseseră mai înainte a- 
pariția clasicismului ca un moment 
bine caracterizat. Trăsături ale clasi
cismului au coexistat cu primul val al 
romantismului rominesc, unificate de 
aceeași ideologie și aceleași țeluri so
ciale. Poeții de după 1830 — F.liade 
sau Grigore Alexandrescu — au scris 
fabule dar și meditații, vioiciunea fabu
lei și undele grave ale meditației a- 
veau aceeași semnificație antifeudală. 
Persistența integrală a clasicismului la 
Caragiale ar fi însemnat o imposibilă 
atitudine livrescă, un epigonism con
trazis de fiecare rînd al operei.

Prin punctele ei cardinale, opera a- 
ceasta echilibrată și clară contrazice 
clasicismul. Localizarea socială urmă
rită mereu de un scriitor cu prodigioa
se aptitudini de observație e in contra
dicție cu atemporalitatea clasicismu
lui, după cum capacitatea de a sur
prinde mișcarea socială se opune sta- 
tismului clasic. De asemenea, axa este
ticii lui Caragiale, subordonarea expre
siei la idee, adaptarea procedeului la 
conținut pornește de la ironizarea re
toricii și a procedeelor gata făcute.

La dimensiunile operei lui Caragiale 
cele două trăsături nu pot coexista, așa 
cum coexistă haotic la debutanții care

împrumută nediscriminat din surse o- 
puse. Caragiale na fost nici un faus- 
tic, deși contradicțiile interioare nu i au 
lipsit. Dar opera e unitară. Echilibrul 
și concentrarea servesc mobilului ur
mărit permanent de realistul critic: 
să observe și să înfățișeze lumea in 
care s-a format raporturile ei esențiale, 
in concretul și mișcarea ei. Se poate 
urmări cum fiecare procedeu „clasici
zant" e subordonat acestui țel, de a- 
deptul „stilului potrivit". Ticurile ver
bale și gesturile stereotipe sint unul 
dintre mijloacele cele mai izbitoare 

care, în teatru, fixează dominanta unui 
personaj. Dar dominanta nu e o tră
sătură anistorică, ci localizează un tip 
social din Rominia de la 1880. Cetă
țeanul turmentat de vorbe și de alcool 
întreabă peste tot cu cine să voteze. 
Polițaiul Pristanda stă în unghi drept 
in fața prefectului și-i îngină vorbele 
cu cite un „curat" obsecvios. Jupin 
Dumitrache își mingile „favuridele" de 
om respectabil, cu avere și poziție. In 
același sens funcționează estetica mo
mentului caracteristic. Deplasarea ac
țiunii din „Scrisoarea pierdută" de la 
alegerea propriu-zisă la desemnarea 
candidatului fixează critic sistemul po
litic în care, după cum o afirmă senin 
Trahanache, candidatul guvernului 
avea asigurată unanimitatea.

Opera satirică a lui Caragiale e cea 
a unui „permanent opozant", cum s-a 
desemnat singur scriitorul în 1893, ceea 
ce nu înseamnă și izolare, căci îndă
rătul opoziției permanente față de oli
garhie și de instituțiile ei, se deslu
șește protestul popular. Micul funcțio
nar Caragiale, suflerul, corectorul, re
gistratorul Caragiale a dat acestui pro
test popular, care exista in atmosfera 
vremii, unitate și adincime, surprinzind 
esențiale trăsături sociale și politice.

Ostilitatea satiricului, mărturisită des
chis in corespondență și în „1907 din 
primăvară pînă-n toamnă" colorează 
in grotesc lumea comediilor sau schi
țelor. Dar această lume de tipuri e 
ferită de liniaritatea caricaturii de că
tre puterea de caracterizare a deta
liilor. Pasiunea anticlasică pentru pi
toresc se recunoaște in exerciții cum e 
acea admirabilă „tablă de materii" a 
Moșilor care evocă bilciul pestriț prin- 
tr-o enumerare. Prima piesă, „O noapte 
furtunoasă", pune în față două perso
naje feminine, surorile Veta și Zița. 
Veta se află într-un stadiu măi pa
triarhal din revoluția burgheziei. A- 
dulterul ei se consumă cu oftaturi și 
romanțe. Crescută la „pansion", citi
toare a romanelor de colportaj, Zița 
n-ar putea fi sensibilă la farmecele de 
crai de mahala ale lui Chiriac. Aspi
rațiile ei urcă spre jobenul, ochelarii 
și stilul de arhivar-poet ale lut Rică 
Venturiano. Pojghița de rafinare eincă 
subțire. Ca și la doamnele din „Mo
mente" care au ajuns la saloane 
Louis XV. Zița își abandonează la mî- 
nie splinul — „eram ambetată absolut" 
— și redevine femeiușcă volubilă și 
certăreață.

Astfel, puterea de a observa concre
tul și particulariza atmosfera e inse
parabilă de capacitatea la fel de spe
cifică realismului critic de a surprinde 
evoluția , socială a tipurilor. Ceea ce a 
anunțat prima piesă se împlinește in 
tot restul operei. Scrise după 1890, 
schițele consemnează alt stadiu social 
decît cel al teatrului. După 1905, Ca
ragiale a proiectat o piesă în care să 
descrie lumea din „O noapte furtu
noasă" și „Scrisoarea pierdută", după 
douăzeci și cinci de ani. Proiectul lui 
,. Titircă, Sotirescu et comp." vorbește 
de parvenirea socială a foștilor negu
stori deveniți „mari capitaliști și pe
troliști". Piesa n-a fost scrisă. Dar 
schițele dau in mare măsură imaginea

Silvian IOSIFESCU

(Continuare în pag, 6)

IN ACEST NUMĂR:
• Dimineața. - Schiță de Sorin Titel 

pag. 3 
® însemnări despre colectivizare de

Cezar Baltag, Ion Crînguleanu, George 
Dan, Suzana Delciu, Gheorghe Dinu, 
Cezar Drâgoi, Victor Kernbach, Gica 
Iute? pag. 4-5

9 Ion Creangă de Zoe Dumifrescu-
Bușulenga pag. 6

• Pe ordinea de zi: dezarmarea. Cores- 
pondențâ din Geneva.
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MIHAI NEGULESCU
Nopțile albe

ale orașului cinci 
titlu 
Sîiu, 
și e-

Ât ai ales poet al orașului socia- 
ROL/uI list, dup3 cum el însuși mîr- 
> ▼ II turisește undeva, Mihai Negu- 

lescu cîntă activitatea febrila, 
neîntreruptă a centrelor industriale, cu 
veritabilă pasiune și participare •

M-a cucerit orașul care-a chemat 
și cheamă

Geometrie nouă în goluri de azur
Poemele sa'e, ca și ale altor confrați 

din generația sa, sînt inundate de o 
lumină albă, de un colorit strălucitor 
dar calm : imaginea orașului se înfiripă 
din risipa de lumini, de neon, de piatră 
albă, de case albe, de schele profilate 
spre cer, de zvelte balcoane d.e unde 
coboară noaptea ; orașul ale artere de 
piatră dar »■! înseamnă și munca pro
meteică a celui care îmblînzește focul, 
muncitorul care iscă din flacăra încinsă 
a cuptoarelor viitorul țării. Hemareabilă, 
ideea poemului care dă și titlul volu
mului („Nopțile albe ale orașului") a- 
ceei că lumina albă a zorilor orașului se 
revarsă și de undeva de aproape, din 
mum a, din privirile celor ce muncesc :

..Și din izvorul lor r orașul mare / 
primi-va unda zorilor de zi", l'oemele 
«ale își trag seva dintr-o firească dra
goste și solidaritate cu clasa munci
toare ■

In revărsatul zilei ce-l aștept; 
mă-ndrept cu dragoste spre frații mei 
din halele în rare scinteiașă 
al vremii noastre tineresc însemn 
să îmi aprind a zilei mele rază 

din astrul lor incandescent și
Această solidaritate cu oamenii 

o vedem exprimată în poemele 
Reșița (,In plină zi", „Cîntec 
Reșița") sau în acele .....ine dedicate
luptei din trecut a comuniștilor („Final 
1943", „Peste ani", etc.).

Reținem ideea recunoștiinței 
luptătorii oe s-au jertfit 
prea îndepărtat:
Agonizau sirene sub cer 
de steaguri roșii strada 
ce deseori, în mînă, sub plumbi încre

meneau 
t» pîitze de corăbii pe-o mare viscolită"

(„Peste afti")
E sentimentul de recunoștiință al unei 

Întregi generații, eare a fost scutită de 
„amare solitudini", generația poetului:

care 
plu- 

oraș, 
din

în

de
era

demn.

fats de 
trecutul nu

neguri sau 
însuflețită;

ținea cățelul în brațe. Era moale și 
cald. Cu palma stingă îi putea deo
sebi bătăile inimii. Ceilalți doi il în
trebau mereu dacă n-au obosit, dacă 
nu-i pare greu, ca să-l roage pină la 
urmă să li-l dea și lor să-l ducă".

...Dar, cum spuneam, povestirea nu 
se limitează numai la astfel de mo
mente. Vacanța mare a celor 
prieteni din povestirea care dă 
volumului, Vasile Vale, Gore 
Cornel Doboș, Chirili Gheorghe
roul povestitor se consumă in vara a- 
nului 1931, intr-o suburbană din veci
nătatea Mureșului. Deși nu au depă
șit virsta de 13 ani aceștia sînt și nu 
sint copii, plăcerile lor nu sint întregi 
ei se bucură de copilărie „pe apucate", 
au pe chipuri o îngindurare prematu
ră, de oameni vîrstnici. Descoperirea 
lumii se face in cazul lor cu stringeri 
de inimă, pentru că zi de zi realita
tea le aduce surprize din ce în ce mai 
neplăcute: Mera, jandarmul 
spionează și arestează oamenii, 
tonul de polițiști venit de la 
viața grea, întunecată a celor
jur. De la tatăl lui, de la muncito
rul Pavel și de la alți comuniști, Io
nică și prietenii săi învață de tim
puriu să citească istoria, deprind no
țiunile dreptății, ale luptei pentru mai 
bine. „Fă in așa fel ca întotdeauna 
să te poți privi in oglindă drept in 
ochi, fără să apleci fruntea" — ii spu
ne lui Ionică intr-o zi tatăl său.

Ca o antiteză — in volum sint in
cluse citeva bucăți menite să scoată 
in relief condițiile minunate ale unei 
copilării petrecute astăzi in epoca so
cialismului. „Aventurile lui Nucu" res
piră o atmosferă proaspătă de să
nătate și optimism. In altă povestire 
„Anii de școală" sint înfățișate intim- 
plări care ilustrează puterea colecti
vului, posibilitatea de recuperare a 
unor elemente recalcitrante, educația 
plină de grijă și atenție care se să- 
virșește in școală.

E bine că autorul a știut, în genere, 
să se ferească atit de dulcegăriile 
care, după părerea unora, ar fi po
trivite într-o carte pentru copiii, cit 
și de tonul didacticist. Căci — după 
expresia lui Heine — „nu-i prost nici 
bietul cititor". Chiar minor fiind. Dind 
dovadă de o bună intuiție a genului, 
Stefan Luca povestește simplu, fără 
multe artificii stilistice.

I s-ar putea reproșa autorului unele 
situații prea „construite", in care ur
mărește destul de stîngaci, ilustrarea 
unor teze (mai ales in primele poves
tiri), unele pagini 
cel potrivit, sună 
cîtorva intimplări 
In ansamblu insă,
gini veridice din universul celor mici, 
pentru care autorul vădește o mare 
simpatie, dublată de o sensibilitate a- 
decvată, volumul „Zile de iulie" al lui 
Ștefan Luca se înscrie ca o contribu
ție reală in domeniul literaturii pentru 
copii.

oleștează în luptă, printr-un minunat 
exertlpJti de convergență istorică, toate 
popoarele din bazinul dunărean, avem 
schițat în linii generale fondul vast 
pe care evoluează acțiunea trilogiei 
lui B. Jordan. Această proiectare a 
acțiunii pe un cîmp istoric atit de 
întins, constituie o amplă priveliște 
socială și, mai ales, punctul de atrac
ție al lecturii. Steagul ideii de liber
tate națională și de emancipare so
cială a păturilor asuprite este purtat 
cu bărbăție și fermitate de romîni și 
sîrbi, de greci și bulgari. Toate popoa
rele, aflate sub neagra dominație oto
mană, se mișcă, sub ochii cititorului, 
într-o adîncă înțelegere a destinului 

. lor comun. In afară de eroul central 
al cărții (Tudor Vtadimirescu și pan
durii săi), se ivește o întreagă gale
rie de luptători pentru libertate, apar- 
ținînd diferitelor naționalități de 
pe un întins spațiu geografic. Vă- 
tavul de plai de la Cloșanii Mehedin
ților nu este singur. El se află în 
strînsă legătură cu alte personalități 
mafoante ale luptei de dezrobire na
țională: Gheorghe Lazăr, lancu Văcă- 
rescu, arhimandritul Ilarion, cneazul 
Karagheorghe, lancu Jianu etc.

Dată fiind conjunctura istorică (ne 
aflăm în momentul cînd monarhii 
Europei, constituiți în Sfînta Alianță, 
caută să înăbușe orice mișcare de 
eliberare națională), Tudor avea de 
întîmpinat foarte mari greutăți in 
realizarea scopurilor sale: reacțiunea 
internă a boierimii 
cioasă suzeranității

la infringe,-ea lui apoieon), convin
gerea sa limpezită încă de pe atunci 
cu privire la rieceshatea unei acțiuni 
politic# întemeiati direct r? revendi
cările și aspirațiile poporului, sînt 
tot atîtea fapte și gloduri caracteris
tice ale vieții lui Tudor, pe care au
torul ajunge să le pună în valoare 
în cel de al doilea volum. Discer
nământul și judecata sănătoasă de 
care simplul tiu oe țărani moșneni 
din Vladimir: dă dovadă — înlăturînd 
atitudinile confuze, șovăitoare, ale ce
lor apropiați ca mentalitate de el — 
energia cu care acționează atunci cînd 
nu se lasă tirit in apeie tulburi ale 
conducătorilor .eteriști. sau curajul de a 
dejuca abil inirigSe boierilor fana- 
rioți in care cade chiar Tudor uneori, 
sint cu mult tact artistic șl cu multă 
îngrijire scoase în lumină de autor.

Se poate spune că ultima lucrare 
a romancierului B. 
me însemnătate ii 
de evocare istoric

Jordan are o anu- 
n cadrul literaturii 

________ ______ ă, pe linia roma
nelor de acest iei ale lui Mihail Sa- 
doveanu și Cemil Pr.rescu.

Tipurile variate 
Ia acela 
Peliniță 
izvoarele 
tul voit 
despre libertate, 
austerii Gh 
frivolitatea

„Și-am

ti-ntîia

fost întîîi oameni 
mai vin 

tinerețe, pe libere

ce nu 
din ieri 
pămîn- 

turi".

prospe-Viziunea 
Jime foarte 
poetul se și declară un romantic („Ti
nerețe romantică"). Elementele compo
nente ale unei realități noi, neobișnuite 
prin ritmul înfăptuirilor, se vor îmbina 
armonios cu cele ale unui univers țără
nesc. deasemeni familiar poetului. Astfel 
orașul este o „geometrie nouă în goluri 
de azur" dar totodată, „turlele, din 
vreme, vin albe ca ciobanii / ntînîiid gră
dini și ziduri spre zarea de cleștar" — 
imagine de altfel foarte frumoasă. Poetul 
este cucerit de frumuse|ea de piatră și 
de foc a orașului, dar este totodată 
uimit de „fantasticul contur" al acestuia, 
care-i scapă uneori, și i se pare o „legă
nătoare navă" desprinsă din noapte ; 
altădată, ca-ntr-un miracol otelul cup
toarelor îi pare un „soare" o „stea" 
gata să-și ia zborul peste al „tării pă- 
znînt".

In fața noilor zidiri încununate de 
alele poetul încearcă uimirea celui care 
descoperă mirajul, grandoarea neobiș
nuită a ritmului la care se construcție :

„Cumva din zarea unui mit răsar 
sau noi am dat acestor turle viață*

Că poetul este un romantic cane își 
caută cu febrilitate mijloacele adecvate, 
de expresie o dovedește și „Drum spre 
Bărăgan* o poemă în stil baladesc, ese- 
ninian, în care transpare o umbră de 
nostalgie după satul natal din Bărăgan 
Fiind un romantic și totuși un romantic 
citadin poetul cultivă cu predilecție ver
bul sclipitor, sunător, asociațiile deose
bite, imaginile cît mai adecvate univer
sului său poetic. In mare măsură versul 
său este fluent și are transparență. Une
ori însă transparenta poeziei lui .Mihai 
Negulescu este întunecată de imagini 
forțate. De pildă „astru demn" (înîlnit 
de citeva ori) „sfere-nviate", (! ?), „a- 
romă înstelată", „liniște strivită de ar
bori", „vocala imaculată a neonului" 
(de ce vocala?), „exclamația tutunie 
(?) a părului fetelor", „silabele de fier 
«le păcii" pe care poetul vrea neapărat 
să Ic ,sărute", sau „umărul... lucid al 
păcii (!)" sînt exemple elocvente în 
acest sens. Negulescu nu este singurul 
poet tînăr în creația căruia se mai în- 
tîlnesc asemenea prețiozități, dar este 
fără îndoială unul dintre cei care le pot 
îndepăria cu ușurință. Cele mai reușite 
poeme și pasteluri (îndeosebi cele în
chinate deltei) atestă acest lucru.

poetului,— e de o 
adesea romantică. De altfel

Eugenia TUDOR

ȘTEFAN LUCA
Zile de iunie

Wă utor al mai multor cărți,
/suL abordind fiecare, cu bune 
/ %% • rezultate, specii diferite ale 

genului epic (roman, schiță 
satirică, reportaj) Ștefan Luca și-a a- 
dunat recent intr-un volum și povesti
rile pentru copil. Vorbind despre co
pilărie scriitorul nu aduce in paginile 
cărfii o copilărie In sine, văzută in a- 
ja,ra timpului și gpațiulul ci, dimpotri
vă. una situată precis intr-un anumit 
mediu vocial și intr-o epocă bine sta
bilită. Aceita este, cred cu, unul din 
meritele principale ale volumului „HSile 
de iulie". Bineînțeles, nu sint elimi
nate nici ștrengărlile. locurile, planurile 
fantastice, poveștile, nici unul din as
pectele raraeterUtice virilei țragede. 
Eroii povestirilor incluse in volum vi
sează sa descopere o insulă necunos
cută . au locurile lor tainice de in- 
tilnire ,-ji «trenparii lui Marț; Ttvain. 
fure a ere, merg la scăldat... Iată un 
pasaj plin de prospețimea ți candoa
rea acestei virata a copilăriei; „Duți
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rămasă credin- 
turcești, ca și 

lipsa de sinceritate a acelei părți a 
boierimii care voia să manevreze miș
carea revoluționară a pandurilor in 
interesele ei.

E drept că Tudor are. față de toți 
ceilalți eroi ai romanului lui B. Jordan, 
meritul de a vedea mai clar reali
tățile istorice. prielnice progresului 
național și social. In timp ce Ipsi- 

’ p parte din personaje au în 
dbar aspectul strict național

rltate cam prea uscată, fără ecou — 
catrenul „Rezonanțe" al aceluiași. Sin
gura poezie notabilă, dintre cele sem
nate de Negoiță Irimie în cele citeva 
numere parcurse — este „Viziune": 
„Furnalu-nfipt cu fruntea în azur / , 
Mi-aduce bolta-n flăcări sub picioare. ' 
/ Vij constelații se rotesc în jur, / Să 
urce iar lumina ca o sevă. / 
cum stă cu fruntea în tării 
cerul fără el, s-ar prăbuși’".

Din poezia „Optimism" de 
Cuibuș cităm această strofă de 
țire autentică : „Exist, să pot pricepe, 
să nu mă pot teme / să descos mer
sul timpului, zborul orelor pline. / Să 
fac bilanțu-naintării-n vreme / și să 
mă cert și să mă-npac cu mine".

Ștefan Iureș semnează poezia „Ve
rigi" închinată efortului solidar al 
oamenilor muncii, sentimentului afec
tiv de prezență a fiecăruia în vasta 
operă constructivă; Al. Jebeleanu — 
poezia 
ceanu : 
lui Vasile Roaită ii sint dedicate ver
surile lui Ion Istrate și Horia Zilieru.

Alexandru Andrițoiu este prezent 
în numărul de 8 martie — cu poezia 
„Prinos de flori" in care imagini foar
te frumoase, mărturia unui talent 
bogat și fecund, servesc unei idei 
lirice nu prea limpezi (o nouă con
damnare a Dalileî ?)

Se urmărește cu interes folositoarea 
rubrică de îndrumare a cercurilor li
terare in cadrul căreia sint reproduse 
producții lirice mai semnificative ale 
începătorilor in poezie.

Rezumind impresiile culese de-a 
lungul cîtorva -numere ale „Tribunei" 
putem spune că ne-am fi așteptat to
tuși ca îndemnurile recentei conferințe 
pe țară a scriitorilor să-și fi găsit în 
paginile revistei clujene, în poeziile 
publicate după conferință, un mai pu
ternic ecou.

pentru zilele ia
să știe cum poți

Dacă ar fi să definim — sumar — ti
pul de poezie care întrunește simpatia 
și aprobarea revistei 
cind după ceea ce 
„Tribuna" iti materie 
spune că selectează — 
blieării — versuri de un lirism reținut, 
meditativ, ori descriptiv, versuri de un 
stil moderat, de un elan stăpinit, real 
de multe ori, versuri in care realitățile 
contemporane fi sentimentele cons
tructorilor lumii noi sint filtrate dis
cret, pe o tonalitate ușor contempla
tivă, avindu-și originea 
pastel static șt solemn, 
efort de intelectualizare 
trecut printr-un proces 
modernizare a expresiei
a reprezenta o modalitate pe deplin 
majoră a poeziei realist-socialiste, a- 
cest tip de lirism este valabil in con
temporaneitate și apt să exemplifice 
diversitatea posibilă a stilurilor in ca
drul realismului socialist. Cind aceas
tă modalitate e susținută cu talent și 
impregnată de sentimente autentic 
contemporane, rezultatele sînt aprecia
bile. E cazul, credem, al ciclului liric 
de inspirație actuală, semnat de Mi
ron Scorobete, mai precis al poeziei 
„Constructor pe țărm" care deschide 
ciclul, o poezie frumoasă cu adevărat, 
cuprinzătoare, de o sonoritate caldă, 
care unește intimitatea pastelului cu 
meditația prilejuită de tabloul muncii 
constructive... „Vast, văzduhul percep
tibil ca un țipăt se deschide, / Gerul 
cade împrejuru-mi alb si violent ca 
luna. / Veșted, un miros de alge din
spre larg mă bate-ntr-una. / Cum îmi 
vin tăcut in casă inserările timide, / 
Eu prind golul depărtării și croiesc 
din el fereastră, / Apa proaspătă-a lu
minii o amestec in mortar, / Cintecul 
țișnit spre slavă, ca de pasăre măias
tră, / Intre cărămizi îl seamăn, suflet 
viu și necesar. ] Iau in pumni răcoa
rea iernii și-o gîndesc încet, tăcind, /

clujene, iude- 
publică efectiv 
de poezie <tm 
ftt vederea pu-

In unghere liniștite, 
ride. / Vrea peretele 
fi-ndrăzneț și blind — / De la un suris 
din suflet ușa-nvață a se deschide. / 
Pentru tine le-adun toate și le-nalț 
pe miini acum. / Farmecele-nchipuirii 
și splendorile distanței. / Să te odih
nești de iarnă și de trudă și de fum / 
Iți zidesc de-azur și piatră, suple, zi
lele vacanței".

Imagini pregnante aflăm și în cic
lul semnat de Leonida Neamțu, „Du
lăul negru", o evocare a forțelor în
tunericului, purtătoare de moarte și 
război pustiitor, o chemare la vigi
lență adresată oamenilor, în spiritul 
celei lansate de Julius Fucik: „Ve- 
ghiați! / Ca Julius Fucik strig : oa
meni, veghiați! / Să nu scape iarăși 
dulăul negru din lanțuri, / Să nu se 
repeadă la trecători, să nu pogoare 
doliul pe străzile noastre".

Versurile semnate de Negoiță Iri
mie, pe parcursul celor citeva numere 
recenzate în notele de față, nu sînt 
la nivelul colegilor săi de generație. 
Ele ilustrează destul de bine primej
dia implicată de tipul de poezie cul
tivat de „Tribuna" (și pe care am în
cercat mai înainte să-l descriem prin 
urmărirea cîtorva coordonate generale 
ce se desprind la lectura cîtorva nu
mere ale revistei), primejdia conven
ționalismului static, a discreției ce 
nu ascunde prea plinul, ci sărăcia sim
țirii lirice, primejdia receptării impre
siilor contemporane la un mod exte
rior. In poezia „Constructor", de pildă, 
tonul solemn — interogativ ni s-a pă
rut de prisos, iar meditația pe margi
nea celor observate, fabricată, mima
tă : „Oare acest tinăr constructor / 
Nu poartă in iriși / Rostirea albastră 
a orizontului 1 f Mișcările sale 1 Sus. 
la etajul urcat lingă soare / Nu au 
simbolul armoniei 1“ 
de foc"

V
Priviți
/ Cum

Marta 
o simale romanului, de 

al țăranului pălmaș Pavel 
si al fetei oierului de la 
Atotrului pini la arhimandri- 

lairian Ilarion. cu idei confuze 
SdU de la severul și 

țerghe Lazăr in luptă cu 
boierească și indiferentis

mul lor $i pină ia caldul poet lancu Vă
căresc». recitind versuri pline de re
voltă împotriva „cumplitei tiranii" 
sint dovezi că scriitorul B Jordan a 
căutat să dea o imagine cit mai bo
gată și mai fidelă a epocii de re
deșteptare națională de la începutul 
secolului c XiX-'.ea.

Tocmai 2ces:e însușiri pozitive ale 
aulort/jî ZiWor și nopților in furtună 
ne indrepîățesc să 
meriți de 
cărții afit 
compoziție 
ționăr::

Dacă uncie : 
a serbării da*_â 
rămin fără r.'c 
mersului 
farmecul 
vuri și 
pildă petre; 
cui Herăst 
justificată 
romantice

Sint ina 
cești in cc 
căpăținarea 
suși Tutka 
luptekr de 
east caret 
gar trebj.9 
prisos por 
Brinccvee-s 
geriiu ar i 
țiile ior să

ăl
D JC

in vechiul 
SUptis unui 
a senzației, 
de relativă 
lirice. Fără

„Corul pustei" ; Nichita Bistri- 
„Schiță de portret". Amintirii

arătăm nedu- 
frecvența tnor lipsuri ale 
di- p-tc—jî de vedere al 
cit din acela al selec-

cer* (cum este aceea 
de Maria Băiâceanu) 
o inriurirc asupra 

\ te an cel puțin 
a jerdoacDp de mora- 

litxjr. tme coo'.-xate. ca de 
sa c —renessei de la la- 
. da'J de donrtița Ralu. 

de episod-’, apariției
XH TU.
soe «e de mese haidu- 

- - de carmgiu (des-
e- v 14 sîrbi de în- 
V'-ad2airescu ia timpul 
i C< aiat). Ta în ace- 
ie a aaecdoticiilui vul- 
il apreeisD ca fiind de 
riea hunlii Grigore 

«< im că vodă Han-

rru

lanti și 
vedere
al problemei și trec cu vederea sau 
ignoră implicațiile ei sociale, căpe
tenia mișcării populare de la noi vede 
cu perspicacitate unde se află ade
vărata forță și care sint țelurile 
luptei. Abia în volumul al doilea al 
trilogiei, gindul revoluționarului ro- 

' min de a scutura îndoitul jug (boie
resc și turcesc) este prezentat în le
gătură cu mersul general al acțiunii, 
iar Tudor apare, oarecum, mai lim
pede orientat politicește, deși adver
sitățile (lupta organizată a boieri
mii) cu care trebuie să lupte sint 
tot mai mari pe măsură ce mișcarea 
ia amploare. Pentru potolirea răscoa
lei, boierii folosesc
ale arnăuțimii, 
de la opera 
căreia urma 
conducătorul 

In lumina
conturează ca un șef și comand 
oaste deosebit de înzestrat, 
conștient, calculat, capabil < 
sească de diferite înti.m 
să organizeze masele, s 
disciplină, ară 
ințdeg

etc. Sau — „Oră
: „Iubire / spectru solar, / 

Fulgerare subțire / Peste nopți de 
coșmar, [ Amintire..." etc. De o lapida- CRONICAR
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unde tonul nu este 
fals, sau relatarea 

prea de tot banale, 
inmănunchind ima-

ridică 
fur
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lcătuind o trilog'e. care

ptntx C t»'eriior ca so- 
te lăsa* ia cheremul unui 
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chemat să mediteze, 
va putea depăși decit 
permanentă orientare 
socialistă.

en vi
de pe 
O gre
și des- 
se gre-

tare — după 
pessicius in 
nu! Zile si nonti in Lrtur 
viața dr 
ctor VI; 
evenimt 
coalei 
aspect 
început 
boga:

Eroi 
au de

âcind pane dintr-a ge
nerație pe care stricta 
cronologie ar censide- 
ra-o incă tînărâ. dar pe 
care abundența și va
loarea producției poe
tice o califică drept ma
tură, Aurel Rău se de
dică, in ultimul său so
lum „Unde apeie vor

besc cu pămintul", descrierii lirice a 
Deltei și a litoralului dobrogean. Tre
buie să precizăm de la început că nu 
avem de atace cu o poezie „turistică", 
intenția descriptivă realizinduse in 
amploare, pe fundalul unor confruntări 
de sensuri care definesc o viziune ori
ginală, un efort de interpretare și asi
milare a datelor realității. Apele ma
rine, in zbaterea lor tumultuoasă și în
tunecată, simbolizează o Lume a „oar
belor vibrații", a nestatorniciei, a za
darnicelor, veșnicelor plingeri, pe care 
poetul o va respinge, aderind ia valo
rile trainice reprezentate de pămint: 
„Iar marea veni ca femeile sumbre / 
cu brațe ce-nlănțuiesc pe veci, / ca 
nopțile triste pline de umbre / prin 
care nicicînd să nu treci — / veni cu 
deserturile, cu plîngerile, / .cu peregri
nările fără țel / sul) văzduhuri reci. 
/ De aceea departe am urcat pe țărm / 
și nu mai părăsesc pămintul — / cu 
nădejdea, cu vetrele mele: / cu ar
borii care se nasc și pier / și cu vor
bele lari ce le strigă pescarii / cînd 
se-ntorc prin ger. / Cu aromele ce 
le-mparte vîntiil / venind de la munți... / 
/ In 2ndăr se zbate. marea năpraz- 
nicji, / îmi întinde brațe, îmi întinde 
punți" („Ani Implorat marea"). Inves
tirea peisajelor descrise cu semnificații 
simbolice e un procedeu frecvent intil- 
nit in poezia lui Aurel Rău; și nu nu
mai un procedeu, dar șl o dimensiune 
a sensibilității sale, receptivă la fot 
ceea ce ține de vastitate, de perspecti
vele larg deschise, in timp șl in spa
țiu. Una din frumoasele poezii ale vo
lumului, „Am Ieșit cu barca pe balta
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schelele albe / și deas-^xa mării 
— Cam mai coborim? — / Iad caal 

în vasîele-oglinzi / Aprinse de 
s-iare pe-acoperișuri" („Blocuri pe S- 
loral*). Această proiecție a reaitdai 
■a vastitate revine, foarte sugest’v. ir. 
poezia care încheie volumul. „C>-iec 
ie trecere". Lucrarea de creație a aoe-

ntrecute / numai acolo în vastitate. / 
/Ca iubitele, cind se ivesc In. fereas
tră / la casa cu plop yi verandă al
bastră. / Ca poeții ce numai in țările 
lor / Impetuos iși scriu cîntărjle, / im
petuos sub vastul zărilor decor". Actul 
poetic implică, In chip firesc, participa
rea. cmnuiiiuiiea cu oamenii care fău
resc istoria nouă, socialistă, a țării, si
tuarea strădaniei de creație in contex
tul amplu al epocii. Poetul iși află ade
vărata imagine reflectată in vastele 
oglinzi ale acoperișurilor sclipitoare.

tului e asemuită unei albii fluviale 
care poartă imaginile pămintului spre 
târgurile mării, — metaforă a univer
salității. Adunate in Dunăre, se aud 
zvonurile Argeșului. Someșului. Oltu
lui. Șiretului, și înaintarea lor spre 
mare e astfel comentată: „Și cum le 
priveam străbătînd, îmi părea că în
săși țara — albia mea, / însuși pă'f 
lu! meu străbatea / în lume cu ele.
/ îmi păru atunci lingă țărm in noapte 
/ că și eu înspre mările lor mă avint 
/ Și eu desprinzîndu-rriă fără-ncetare. 
/ ca spre alte virste — / închei un 
cînt / / Și eu mă petrec între pagini 
de carte / mereu mai în larg, mereu 
mai departe". Prin structură. Aurel 
Rău are.ceva de romantic contempla
tiv. Nu tom intilni la el fulgerări vi
zionare, incandescențe, mărturii ale

airter.tirităîE Cităm o descripție a o- 
gvarcior fecunde ale Dobrogei colecti- 
v izaie: „Și eu îmi spuneam : Iată Jjrî- 
-.e'.e Dobrpge:! Sint ogoarele toate 
c:te s-au legat / Și acum umblă ințe- 
s;"jd noaptea de simboluri. / Iată o- 
zosfit e omului I / S-au ridicat infrățî.i- 
du-și spicele și destinele / Și-acum 
duc pretutindeni clare solii. / / Iar la
nurile mă-nvăluiau ca niște riuri / 
Peste prunduri cu pietre azurii și ro
tunde, / Ca mari funigei în mari vân
turi de toamnă.." Poezia pe care-o 
scrie Aurel Rău — cu incontestabilele 
ei împliniri — e umbrită și de unele 
deficiențe asupra cărora, fără să le 
exagerăm, sintem datori să ne oprim. 
Dorința de vastitate prilejuiește uneori 
apariția „generalităților" lirice, a va
gului atemporal. Pe de altă parte, in-

cercarea de a reconstitui tablouri ale 
•-ecutului din perspectiva actualității 
— și pe această linie se pot cita citeva 
remarcabile poezii din volum, cum ar 
ii „Ginduri la Dunărea veche", „Des
părțire" — face loc, din cind in cind, 
manifestărilor unui spirit paseist. Ase
menea scăderi nu sint legate atit de 
.modalitatea" poetică pe care Aurel 
Rău o ilustrează, cit de o anume in
consecvență in atitudinea poetului față 
de realitate. înainte de a aborda acest 
aspect am vrea insă să ne referim la 
o anume confuzie răspindită de critică 
in legătură cu unele poezii publicate 
de Aurel Rău, ca și de alți poeți de la 
-Steaua". In acest sens s-a vorbit (Au
rel Rău fiind un exemplu adesea invo
cat). de o așa-numită ,.poezie de no
tație", văzută uneori ca o „modalitate", 
alteori chiar ca o categorie estetică 
aparte. O predilecție pentru conturele 
vagi, estompate, pentru o luminozitate 
dituză în care obiectele se topesc par
că, pentru ecourile îndepărtate (suges
tie a vastității) a fost astfel circum
scrisă printr-o aproximație critică ale 
cărei implicații au fost rareori exami
nate cu discernămînt, dar care a că
pătat circulație, fiind uneori, din punct 
de vedere teoretic, acceptată, alteori 
respinsă violent ca incompatibilă cu 
sensurile de dezvoltare a poeziei noas
tre noi. Ce se poate înțelege, de fapt, 
prin „poezie de notație" ? Am spune 
că noțiunea presupune, in dialogul din
tre subiect și obiect, dintre eul liric și 
realitate, o atitudine impresionistă: 
roiul subiectului ar fi acela de a tran
scrie, de a „nota" impresiile pe care 
le primește de Ia obiect. Am avea de a 
face. deci. cu o poezie a asociațiilor 
libere, a spontaneității necontrolate. 
Absolutizarea impresiei efemere și în- 
timp'ătoare împiedică sau îngreunează 
operația de selecție, eul liric e con- 
strins la pasivitate. Poate fi conside
rată poezia Iui Aurel Rău ilustrativă 
pentru o asemenea orientare? Credem 
că nu. Deficiențele pentru care poate 
fi criticată sint de un alt ordin și for
mula „poeziei de notație* nu poate 
sluji cituși de puțin la descoperirea și 
analizarea lor.

Revenind la discuția ultimului volum 
al lui Aurel Rău, considerăm 
ziunea autorului se resimte 
urma unor prejudecăți estetice, 
șită concepție despre sugestie 
pre rolul ei în poezie, — care 
fează, din păcate, pe autentica vibrație 
a poetului la confruntările ample de 
sensuri, cum arătam și mai sus — 
duce la abstractizarea mesajului unor 
poezii. Există, apoi, la Aurel Rău, o 
tendință de idealizare a trecutului în
depărtat, a vremii scitice (cu alt pri
lej am citat versuri despre somnul 
„fără de seamăn" al „regilor tenebroși 
ai Sciției" — „Regii Sciției"). Ecou
rile trecutului nebulos — cu „Sarmați 
in blănuri de urși", — sint prea frec
vente pentru a nu li se atribui decit 
semnificația unei delimitări in timp, 
confruntarea lor cu prezentul nu se 
realizează decit rareori explicit. Toate 
acestea converg spre o atitudine față 
de realitate pe care am numit-o incon
secventă. Un anume evazionism, des
pre care s-a mai vorbit în legătură cu 
poezia lui Aurel Rău, chiar dacă nu 
corespunde unor intenții estetice pre
cizate, cristalizate teoretic, constituie, 
în diferitele lui ipostaze -și moduri de 
manifestare, o primejdie reală asupra 
căreia poetul e 
și pe care n-o 
printr-o fermă, 
spre acualitatea

In ciuda rezervelor formulate, „Unde 
apele vorbesc cu pămintul" se numără 
printre interesantele volume de ver
suri apărute in ultimul timp. Aurel 
Rău a izbutit, in citeva poezii de înaltă 
ținută artistică, să exprime elanuri și 
idei contemporane. ,Mijloacele utilizate 
sint, de cele mai multe ori, armonioase 
și flexibile, vădind din partea autoru
lui o stăpînire sigură — deloc cris
pată. chiar plină de dezinvoltură — a 
meșteșugului poeticesc. Cele mai izbu
tite versuri din volum ni-1 recomandă 
pe Aurel Rău ca pe unul dintre poeții 
reprezwiativi ai generației sale.

Matei CÂLINESCU
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in acceleratul de pa
tru și treizeci și două 
minute coborîră doar 
cîțiva călători obosiți 
de o noapte întreagă 
de mers, cu picioa
rele anchilozate de 
poziția incomodă în 
care petrecuseră noap
tea. Pentru aceștia

aerul rece de afară, mirosul zăpezii 
proaspăt așternută — pentru prima 
oară în noaptea aceea ninsese — 
avură efectul unei cafele foarte 
tari : creierul se limpezi, sîngele 
începu să circule înviorat și deoda
tă oamenii fură cuprinși de bucu
rie și fură fericiți să privească ză
pada viorie în lumina tulbure a 
dimineții, stratul curat de zăpadă 
de pe șosea și de pe acoperișuri. 
Autobuzul îi aștepta somnoros la 
ieșirea din gară cu o taxatoare le
gată la cap cu vreo trei șaluri și 
îmbrăcată într-o scurtă de piele

: să-; dea nx> 
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vopsită în albastru de parcă ar fi 
fost dată cu cerneală. Șoferul, un
bărbat tînăr, era doar intr-un pu
lover subțire și prin cămașa deschi
să la gît se vedea pâra! abunder.: 
de pe piept. Deasupra ochiului 
sting avea o cicatrice, ochii îi avea 
de un albastru închis. Un bărbat

V.

frumos. Autobuzul porni cu ce 
cinci călători treziți de aerul rece 
al dimineții, de mirosurile pămir.- 
tului cald sub zăpadă. Așa că 
ajunși în oraș somnolența acestuia 
in începutul cenușiu al dimineții ii 
miră, dar în același timp se gin- 
dirâ la paturile calde care îi aștep
tau. Autobuzul opri în central ora
șului, în fata librărie:, ape; o luă 
cu un singur călător spre oraș-— 
nou, spre noul cartier al orașulu:. 
Trecu prin fața noilor blocuri, iar 
la stație înainte de a se întoarce 
din nou la gară pentru personaiul 
de cinci și douăzeci de minute, șo
ferul axai timp să-și aprindă o ți
gară. Taxatoarea își scoase dm 
geanta de piele un covrig și începu 
să-l ronțăie.

Erau primii oameni treji ai ora
șului. Ceva mai tîrziu niște femei 
măturară stratul subțire de zăpadă 
de pe trotuare. Era foarte devreme, 
oamenii dormeau încă...
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fie atent la întrebare. Partenie 4 
făcut o invenție. Poate să develop 
peze fotografiile la lumina aproape 
obișnuită de cameră. A trimis in
venția la București și acum- așteap
tă răspunsul. Nu m-aș mira să ne 
trezim cu cîteva zeci de mii de lei. 
Partenie ăsta e un copil grozav. 
Ți-am spus eu dumitale de mult că 
ăsta o să ajungă departe.

— Cred că ești înghețat de frig ? 
îl întrebă mama din nou. A venit 
deodată iarna, cine ai’ fi crezut, 
spuse mama și se așeză pe scaun 
în fața lui și-și propti capul în 
pumni. Doamne, 
timpul, spuse ea și 
pede mai trece. Iar 
clipe se așternu 
mînca în tăcere.

— Ai îmbătrînit

cum mai trece 
căscă. Tare re- 
e iarnă, 
liniștea.

Cîteva
Anton

Ceasul sună la cinci fără un 
sfert, ceilalți continuară să doar
mă nestînjeniți. Ceasul acesta care 
suna la o oră atît de mică r.u era 
pentru ei. Se întoarseră doar in pat, 
își schimbară doar poziția miinilor 
și-și continuară somnul. Mama sări 
repede jos din pat, își îmbracă cu 
ochii clipiți de somn o fustă largă, 
se duse apoi la sobă să se 
încălzească, dar soba se rărise 
și-și luă repede pe ea o ha_nă 
veche. Părăsi în vîrful ptrioarrior 
odaia, încălță niște pantofi vech; ș. 
ieși in curte. „A nins și eu n-am 
pus incă varza-, se gindi mama, 
clnd văzu zăpada albă din curte șt 
de pe acoperișuri. Apoi uită ce 
varză, și strălucirea imaculată a ză
pezii așternută deasupra cartieru
lui lor nou o învioră și-o făcu 
să-și aducă aminte de visul din 
noaptea trecută. Se visase mireasă, 
dar, — lucru curios, — nunta avu
sese loc aid în casa lor nouă, iar 
nuntașii fuseseră toți prietenii lor 
de astăzi, oameni nu prea tineri, 
așa ca ei, doar ea și Dimitrie erau 
tineri și prin somn mama simțise 
din nou dragostea speriată de 
atunci, din .zilele îndepărtate ale 
tinereții ei. „Doamne, ce prostii îți 
mai vin noaptea în cap, mai mare 
rușinea, muiere bătrînă cum mi-s, 
cu nepoți, să mă visez mireasă. Co
piii nu seamănă cu Dimitrie, își 
mai spuse, îs mai ascunși, el era 
tare bun de petrecere, tare mai era 
vesel." Și mama se gindi la nunta 
de acum treizeci de ani, nu la cea 
din vis și în timp ce stringea niște 
așchii ca să aibă cu ce face focul, 
fața îi întineri deodată și pentru 
cîteva clipe mama arătă ca o copi
lă, ba și mîinile îi deveniră tine
rești, mama uită de frig și trecu cu 
brațul plin de lemne printre casele 
peste care căzuse zăpada. Intră în 
vîrful picioarelor în odaie, puse 
lemnele jos, apoi ieși din nou în 
bucătărie și reveni cu o sticlă de 
petrol și cu o cutie de chibrituri și 
făcu focul. Deschise ușa dintre cele 
două camere — dincolo dormeau 
băieții ei — ca să se încălzească 
peste tot. Nuța dormea cu Anton 
într-un pat. Anton nu se întorsese 
încă, săptămâna asta era șofer de 
noapte, și fetița dormea singură in 
patul larg, cu mîinile desfăcute și
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cumperi cumva țigări de banii 
ăștia. S-ar supăra mama. Am găsit 
la tine în buzunar niște chiștocuri 
săptămină trecută, spuse Anton 
cam încruntat, așa'cum vorbea în- 
tutdeauna cu frate-su cînd îi făcea 
morală. Apoi se despărțiră... Anton 
pomi cu fata spre grădiniță, iar 
Adrian se grăbi spre școală.

— Tată, la prînz o să fie pîrtie 
pentru săniuță? întrebă fetița.

— Sigur c-o să fie, spuse tata și 
CB fata călare pe după gît, cu mîi- 
atle Înfipte în părul ei des începu 
să alerge nechezînd ca un căluț, 
spre bucuria fetiței. Și cum treceau 
prin Crin clădirilor noi, pomii de 
pe —arginea drumului erau plini 
de ninsoarea aproape în-
ceraae «ă Inntt de o pală ușoară de 

se scutură in părul 
ăi puternici ai barba-feteu pe
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cu fața în sus. Privind fetița, mama 
fu cuprinsă deodată de durere: „Au, 
puiu meu, draga mea, păsărică mea", 
își spuse în gînd. Apoi se gindi la 
Anton și la fosta lui soție și inima 
ei sîngeră pentru ei, dar în același 
timp o cuprinse o ciudă. „Nu era 
aia nevastă de șofer, își spuse. 
Dumnezeu s-o bată, să sufere și ea 
numai pe-un sfert cit a pătimit 
Anton. Nu-i doresc mai mult rău 
decît asta", blestemă ea și mînioa- 
să cum era începu să umble cu 
zgomot prin bucătărie, uitînd de 
somnul celorlalți. Prin geamul ușor 
înghețat o văzu jos în curte pe ne
vasta lui Olteanu, vecina lor de la 
parter și ieși repede afară, să n-o 
piardă.

— Bună dimineața, vecină, te-ai 
sculat ? o întrebă ea.

— Am avut niște dureri de cap, 
am crezut că mor, n-am închis un 
ochi toată noaptea, s© plînse soția 
lui O'teanu răsfățîndu-aa ușor.

miram eu cum de te-ai scu
te; așa de dimineață, își spuse
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După ce se oesfărp be 
lua CKteanc —a.—se reiSb 
bucăteie. Stema se :e
tepteie șa cupă ce dădu ar 
aragaz, puse iafKde sa £ 
pregăti ujina pentru A-?
janătate de oră se vor ș. cei
lalți. Ș> in :;mp ce -âpteie fierrea 
se așeză pe scaun să clrpea-ca uz 
ciorap rupt al feuțer „Treo_e să 
duc ia repara; pantoful sting ai fe
tei, își spuse. Altfel rupe sop cio
rapii șl dacă-1 las pe Toni să-l ducă 
Trece toată iama. Azi ii dau pan
taloni lungi fetei, iși mai spuse 
mama. E destul de frig afară și la 
grădiniță cine știe dacă nu-i ține 
mai mult prin curte să se joace cu 
zăpadă”. Și-și aause aminte de cei 
doi copii "ăi ei care întotdeauna iar
na veneau seara acasă, cu lecțiile 
pe a doua zi neînvățate, își aduse 
aminte cum îi dezbrăca în pielea 
goală, asta pină tîrziu, erau în clasa 
4-a sau a 5-a și-i freca cu un ștergar 
aspra să nu răcească. Cel mai 
mare avea și el acum un copil, un 
copil fără mamă, dar fetița era 
tare cuminte, venea întotdeauna cu 
hainele în ordine acasă. „Trebuie 
să-mi iau ochelari. Nu mai văd 
fără ochelari", îi trecu după aceea 
prin gînd și luă laptele de pe foc 
și puse în locul lui apă .caldă pen
tru fetiță.

Intră în odaie să-și scoale bărba
tul. In camera băieților, Adrian era 
deja îmbrăcat, stătea la masă cu 
puloverul lui Anton pe el și-și re
zolva niște probleme la matematică.

— Ieri după masă n-ai avut timp 
destul să înveți ? îi spuse mama. Nu 
știu ce-i cu tine, te-ai prostit în 
ultimul timp rău de tot. Iar ai 
sfetăru lui Anton,

— Mi-1 dă mie. Pe 
încape.

— Tu ai sfetăr, nu-ți 
tărul lui.

— Ala-i sfetăr ! făcu 
băiatul.

— Taci din gură și învață... Mă 
mir că poți învăța în întunericul 
ăsta. Tare mai ești neajutorat, se 
plînse mama și se duse la fereastră 
să tragă jaluzelele. Lumina albă de 
afară reflectată de strălucirea zăpe
zii pătrunse deodată în odaie și 
după lumina aceea Adrian își dădu 
seama că afară a nins. Se ridică 
de la masă și se duse repede la 
fereastră și primul lucru pe care-1 
văzu fură acoperișurile albe ale 
blocurilor strălucitoare în lumina 
deplină a dimineții. Cerul era alb. 
„Pe un timp ca ăsta să mergi cu 
motocicleta", se gîndi el.

— Unde-ai fost ieri ? îl întrebă 
în șoaptă mama.

— La Tică.
— Ce-ai făcut la el ?
— Am mers cu motocicleta.
Cînd vorbi, vocea mamei fu plină 

de mînie.
— Tu n-ai ce căuta pe motoci

cletă. M-ai auzit ?
— Mie nu mi-e frică, mamă, spu

se Adrian liniștit. Dacă Toni era 
să-și spargă capul, nu înseamnă că 
eu trebuie să mă sperii. Mie nu 
mi-e frică.

— Vii să te speli acuma, sau te 
speli după ce se scoală taică-tu ?

-— Mă spăl mai tîrziu, am o 
blemă grea la matematică.

— Decît să-ți rupi capul pe 
tocicletă mai bine ți-ai rezolva 
blemele la matematică, ținu 
mai spună mama și ieși din odaie, 
închise ușa după ea ca băiatul să 
poată să-și rezolve în liniște pro
blema. Rămas singur în odaie 
Adrian nu mai fu în stare să se 
concentreze asupra problemei. Fața 
lui slăbuță de tinerel neîmplinit 
deveni concentrată. Adrian privi 
acoperișurile albe și începu să vi
seze. „Nu, mie nu mi-e frică. își 
spuse el încet. O să am motocicle
tă, o lavă, asta e sigur. La anul 
termin școala medie dar nu intru la 
facilitate. Stau un an în producție, 
adun bani și-mi cumpăr motor. Să 
pornești pe o zi ca asta cu moto
cicleta, să fie frumos ca acum și 
deodată cerul să se înnoreze și să 
înceapă să ningă. Asta te-ar face să 
mărești și mai mult viteza..." Adrian 
se gîndi la seara trecută. Tică era 
șofer ca frate-su și avea motor. II 
luase cu el, urcaseră pînă sus la 
vechiul aeroport, era acolo o pistă 
minunată. După cîteva virajuri, 
Tică îl lăsase și pe el să conducă. 
Tot Tică îl învățase să conducă, în 
fiecare zi cite puțin. In ziua aceea

el nu

trebuie

luat

mai

sfe-

disprețuitor

pro-

mo- 
pro- 
să-i

zsarwc un criecu£ irx. cu <
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Muierea se nmsense p.ecate m «aș 
.a cuaior, și D.oct-s.e -ntret-use de 
unae e peștele. „De -a cutare pen
tru doamna-, o ti spus cefensua. 
Ala, ce-o avea ăsta cu nevastă-mea 
ca-i trimite pește, se gmdise cc.t. 
la să fiu eu cu ocnii in patru. ț>. 
așa a aat peste Oraca.

Tata se gindea la Anton, la căsă
toria nefericită a acestuia. „De iată 
îmi pare mai rău", își spuse tata. 
Crește singură, vai de ea, fără 
mamă. Ana e și ea la servici, creș
te biata fată singură. Numai sa nu 
se sălbăticească. „Dar nu se pu_te 
să se sălbăticească, se gindi tata. Ea 
crește cu noi și cu Anton Și pe ur
mă se duce in fiecare zi la grădi
nița și între atiția oameni n-o sa 
se sălbăticească ea”.

— Bună dimineața, meștere, îl 
trezi Niță deodată din gindurile 
lui.

— Tu cînd te urcași, nici nu te 
văzui, spuse tata și zimbi trăgîn- 
du-și pantalonii largi ai salopetei.

— Am fost aici meștere, dar mi 
se pare că ești supărat pe mine, nu 
mă prea vezi.

Tata se încruntă și fața i se în
trista deodată.

— Ce vorbești prostii băiatule, 
tare mai ești prost, să mor dacă 
u..ut. Tare mai ești prost, mă.

i\;|ă își dădu seama că făcuse 
o p. ostie și se intristă și el.

— Credeam că te-ai supărat pen
tru vorbele alea de la ședință, bîi- 
gui el.

— Așa mă cunoști tu pe mine ? 
făcu tata cu aceeași tristețe în 
glas. Eu nu mă supăr pe om decît 
cind spune prostii, c-um spui și tu 
uneori.. . dar atunci ai avut drep
tate.

— Mergem duminică la meci la 
Timișoara ? schimbă tînărul discu
ția. Excursie organizată. Treizeci 
de lei toată cheltuiala. Bineînțeles 
se include în asta și biletul cu loc 
asigurat la peluză.

— Putem merge sîmbătă, și așa 
luăm salariul. Aș lua și copiii 
cheltuiala mea. Ce-ar fi să iau 
la nevastă bilet. Nu se omoară 
după fotbal, dar se mai uită 
vitrine.

— Mîine ne vin băieți noi 
echipă, spuse bucuros tînărul
bătrînul îi dăduse dreptate în ches
tia cu reorganizarea grupei. „Abia 
acum l-am cunoscut într-adevăr pe 
bătrân", își spuse el și-l privi pe 
furiș cu dragoste. „Om de omenie, 
om cumsecade bătrînul, duminică 
după meci îl invit împreună cu fa
milia la o halbă de bere"... Și Niță 
privi umerii puternici ai tatei, apoi 
privirea i se opri la fulgii care se 
loveau de geamul mașinii, fulgii 
aceia mari și în el urcă o bucurie 
caldă îmbinată cu multă siguran
ță...

După plecarea tatălui, mama in
tră în odaie s-o scoale pe Nuța. 
„Poți să te duci să-ți bei cafeaua 
și tu" îi spuse ea lui Adrian. Dacă 
ai timp, înainte de-a pleca să-mi 
aduci niște apă de la artezică, ar 
fi tare bine, se rugă ea de băiat și 
în timp ce acesta se îndreptă spre 
bucătărie 
veche 
lui o 
gînd, 
băiat 
capul 
țelese 
mai mic al ei îl 
de puțin.

— Adriane, stai 
după el.

Băiatul se întoarse ușor plictisit.
— Ce vrei mamă ?...
— M-am gîndit să ne luăm și noi 

un radio cu picoli, spuse ea.
— Cu pik-up mamă ! Ți-am spus 

să nu mai spui picoli. Rîde lumea 
de dumneatale.

— Mi-ar plăcea să avem un radio 
cu picoli spuse mama, să ne cum
părăm și niște plăci cu Maria Tă
nase.

— Acum fără magnetofon nu faci 
nimica, spuse foarte sigur băiațul.

pe
Și 
ea 
la

în 
că

îi privi uniforma cam 
și decolorată. „Ii trebuie și 

uniformă nouă" îi trecu prin 
a crescut în ultimul timp, e 
mare, 
ăstuia- 
deodată că

.Cine știe ce-o fi și în 
își spuse mama și în- 

pe băiatul ăsta 
cunoaște destui

puțin, strigă ea

A

și tu Anton, 
spuse ea deodată. Nu mai 
tînăr. Mă uit la tine că ți s-a as
cuțit bărbia. Ai și cîteva fire că" 
runte. Acuș ai treizeci de ani.

— Ce te apucă mamă, îi spus» 
Anton indiferent.

— Trebuie să te însori din nou 
dragul mamei. De mult am vrut 
să-ți spun asta. Fata crește singură 
fără mamă. Eu am îmbătrînit și 
n-am timp să mă ocup atîta de ea. 
Tu ești băiat bun, Toni mamă, da 
n-ai avut noroc cu nevasta. Ai fost 
fără noroc. Uite la anul termini 
liceul, ia-ți o colegă de la seral și 
mergeți amîndoi la facultate. Eu 
vă ajut cu ce pot. Tu nu trebuia 
să te lași băiatule, mă auzi ?

Anton nu-i răspunse nimic. Stă
teau unul în fața celuilalt și Anton 
își aduse aminte de o zi ca asta, da 
demult, de acum vreo zece sau 
doisprezece ani. Terminase școala 
profesională și stăteau la fel de 
vorbă. Anton nu-și mai aduce amin
te despre ce, dar și atunci sufletul 
îi fusese cuprins de o liniște și o 
încredere ciudată.

— Mult a mai nins azi noapte 
mamă. Potop nu alta, spuse .Anton 
și se sculă de la masă.

Mama puse pe aragaz niște fa
sole albă să fiarbă, apoi își luă 
geanta, o geantă veche, neagră, cum 
se purta acum vreo douăzeci de ani, 
își îmbrăcă paltonul și după ce îi 
atrase atenția lui Anton să nu uite 
să stingă aragazul cînd se scoală, 
plecă.

Afară continua să ningă și dm 
pat, înainte de a adormi, Anton pri
vea zăpada care cădea liniștită. Ea 
ora opt se deschlise Alimentara unde 
mama era casieriță. La ora opt. Ia 
istorie în clasa lui Adrian, intra 
un profesor înalt și se așeza la ca
tedră. Tata își începe lucrul în fa
brică. Anton închisa ochii și cum 
toată noaptea căzuse zăpadă pe 
geamul înghețat al autobuzului, 
fulguiala albă, leneșă, domoală con- 
:.nua și dincolo de ochii lui închiși 
pregătiți pentru somn. Apoi adormi 
și in visurile lui ninsoarea nu în
cetă. In casa pustie acum dormea 
un singur om, un om care muncise 
toată noaptea. * „

ești așa

rimăvara așteaptă pe 
undeva, printre crengile 
goale și întunecate ale 
copacilor și crengile a- 
celea așteaptă la rin- 
dul lor intilnirea cu lu
mina firavă a acestui 
început de martie.

S-au topit și ultimele 
insule de zăpadă, iarna 
și bogată in omăt și 

luat definitiv adio de ia 
Da, am

pravoslavnică 
viscole și-a 
noi. Parcă am și uitat-o. 
uitat-o..

Incontestabil, e altfel fără galoși, 
fără fular, cu capul descoperit, grăbind 
spre clubul uzine: unde are loc repe
tiția unui spectacol închinat primăve
rii.

Fiindcă intr-acolo mă îndreptam, îm
preună cu cei ce se imbătau de atîta lu
mină, la repetițiile din sala clubului 
uzinei de mașini electrice București. 
Actorii, instrumentiștii și dansatorii 
se grăbesc să urce scările de la intra
re. Pardesiul își ia locul în vestiar, în 
timp ce stăpinul, la scaunul pregătit, în 
fața pupitrului, cu vioara in mină, sau 
in față instructorului, in sala de repe
tiție a teatrului, unde se rostesc — 
mai inspirat parcă de lumina primăve
rii, replicile închinate ei. Intîlnirea cu 
Aurel .Militaru, omul bălai cu ochi de 
culoare deschisă, de două ori dispecer : 
de uzină și dispecer cultural, mi-a do
vedit că agitația lor nu este întimplă- 
toare fiindcă totul se pregătește in 
„casă". Aici se confecționează textele, 
aici se face regia, aici se mobilizează 
artiștii.

Cu ocazia fiecărui spectacol se afir
mă și veteranii mișcării artistice : strun
garul Popescu Ion, montorul Onulescu 
Nicolae, funcționarul Tănăsescu Tra
ian, și cei tineri: bobinatoarea loniță 
Teodora, inginerul Blaha Mircea și 
alții.

Zăcămintele de sensibilitate, de gin
gășie și frumusețe ale poporului, au 
ieșit la lumină. S-au durat săli, s-au 
aprins reflectoare, s-au dat cortine în 
lături pentru ca sufletul celor 
născut Miorița și doinele, să palpite 
nestingherite.

Odinioară, truditul din hala frigu
roasă, cu sîngele subțiat de foame, 
știa doar un singur popas, înainte de 
a deschide sordida casă cu lut pe jos, 
să-l izbească imaginea cumplitei sale 
mizerii—circiuma.

Pestilențiala circiumă de mahala, 
duhnind a borhot, cu tavanul sumbru, 
luminat de-o lampă, care întindea, a- 
colo sus, trei aripi galbene și trei de 
fum, privind cu ochiul pilpîit spre ușa 
deschisă și închisă pe rind, s-aducă 
truditorii la mese, să-și ia porția de 
poșircă cu gust dureros. Asta era dis
tracția. Uneori cădea pe acolo un lău
tar nepricopsit ca și clienții și se je
luia odată cu vintul din ferestre și cu 
sughițul celui zvirlit pe drumuri și 
beat „os”, să uite.

...Ce ziceți de feeria lămpilor orbi
toare din sala de spectacol de unde 
ochiul camerei de luat vederi al tele
viziunii a transmis de două ori, în 
cursul acestui an, spectacole pentru 
cluburile din întreprinderi. Pe aceeași 
scenă au cintat pentru electricieni, mon- 
tori, bobinatori și matrițeri, din iniția
tiva organizației de partid și sindi
cale : Teodora Lucaciu, Zenaida Palii, 
Maria Tănase, Ion Luican. Marcel 
Budală și alți artiști de frunte. Ace
luiași public, crescut intr-un fel de 
nepotolită sete de cultură, o echipă 
a teatrului Nottara, i s-a prezentat pie
sa „Doi căpitani”.

Din hala caldă, riiodern luminată, 
din atelierele spațioase, direct in sala

de spectacol, cu rampa împodobită săr
bătorește.

Dar setea nu se potolește cu una cu 
două. Are o curbă ascensională și fe
nomenul, departe de a îngrijora pro
duce o bucurie nespusă și celor afec
tați de ea, și celor care organizează 
cultura și uzina. Vopsitorul Ruja Teo
dor distribuie anual 25.000 de bilete 
de cinema, 550 pe săptămină. E o 
cifră care oglindește firescul zilelor 
noastre...

M-a interesat afluența muncitorilor 
la teatru. Patru mii de fotolii au ținut 
in brațele de pluș trei ore și mai mult,

%ie a ^nuniiâliî cdks mii auJentxe
Am inhlnit un asemenea om. rârmat 

in climatul cutării care vorteam: 
comunistul Ispas Alexandru. Bobinator 
Șef de brigadă. Numele său este trecut 
in agenda lui Stan Petre in drep'ul zilei 
tehnicii avansate, cu irmâtoarea men
țiune : „Se va prezenta un referat des
pre calitatea numcii la brigada frunta
șului ispas Alexandru". Ce titlu de no
blețe poale înlocui sau :.ăcar echivala 
frumusețea contemporană a acestui sim
plu enunț. Nu l-am pomenit intimplător 
pe Ispas Alexandru. Afară de faptul 
că se află in fruntea uzinei, acest ti-

Ce au

patru mii de muncitori ai uzinei, des- 
fătindu-i cu arta Thaliei.

...Clubul uzinei are un 
Un bărbat vioi, de peste 
care-și flutură halatul prin săli și ate
liere. Fost muncitor și voluntar pe fron
tul antifascist, animator recunoscut al 
activității culturale, il cheamă Petre 
Stan.

Asupra lui se află un document în
cărcat de adinei semnificații pentru 
epoca noastră. Să nu vă mire; este 
vorba de o agendă. Dar care, cred eu, 
împreună cu alte agende, ale altor di
rectori de cluburi din întreprinderi, uzi
ne sau fabrici, strinse laolaltă intr-o 
arhivă, ar putea fi denumite „documen
te ale revoluției culturale”. Ar 
indemina generațiilor viitoare, 
răsfoiască, pentru că acolo vor 
peri multiple activități inițiate 
ganizațiile de partid, pentru a 
uriașa nevoie de cunoaștere a 
terilor. Activitățile acestea 
edificiul unei noi culturi, a poporului 
care contribuie la realizarea tipului 
omului deplin al zilelor noastre, expre-

conducător.
40 de ani,

sta la 
să le 
desco- 
de or- 
umple 

munci- 
durează

năr reprezintă o revelație și sub acest 
aspect artistic. E pictor, autorul cîtor- 
va tablouri in ulei, foarte interesante 
și are notorietate: un tablou al său. 
expus pe șavalet in sala cercului de 
pictură, a fost reprodus acum citeva 
luni in „Informația Bucureștiului" și 
a stîrnit admirație. Tabloul reprezintă 
blocurile ce se construiesc în vecinăta
tea fabricii. Multă expresivitate, o ma
nieră personală în aplicarea culorii pe 
pînză — simți căldura și pasiunea pic
torului pentru noua imagine a orașului 
socialist.

Cind am părăsit cercul de pictură, 
sunetele mandolinelor și muzicuțelor 
se împleteau în acorduri sprintene și

■ armonioase învălmășindu-se optimiste
pe culuar.

Am pătruns într-o sală din cele 15 
cite are clubul, și am ascultat o voce 
înaltă, gravă. Actorul „veteran" Tra
ian Tănăsescu umplea încăperea cu 
vocea Iui caldă și sigură așteptind 
replicele partenerilor...

In sala cu bare și oglinzi a cercului 
de balet am intilnit lumea de feerie a

basmului dansat. Balerinele (flori, ie
puri și păsări) piruetau avintîndu-șl 
brațele și trupul in zboruri elastice 
după desenul schițat de instructoare.

Subțirelele și talentatele surori Șin- 
f.-iiaru. Elena de 14 și Angela de 10 
ani. au evoluat cu grație pe parchetul 
lustruit, dovedind rutină in arta co
regrafică

Intr-o 
urcat pe 
nu port 
«itrucit se trage dintr-o familie de ma- 
trlțeri actori și nu se încurcă. Tata a 
jjeat m D ale carnavalului" iar mama 
- :ă poeziile lui Eminescu, rămase în 

- . i:e de țe timpul logodnei cu „din- 
sul**.

in sfirșit, in biblioteca învăluită în 
liniște, lingă rafturile cu 17.000 de vo
lume si renumita bibliotecară Grosu 
Galina, una din campioanele țării in 
munca cu cartea. Să-i ascultăm măr
turisirea :

— II vezi pe cititor, cum se apleacă 
asupra cărții. Și așa stă mult, pînâ 
după ora de închidere a bibliotecii și 
■ a se mai satură de citit. Atunci, mina 
bibliotecarei, trecută de prima tinerețe, 
se lasă ușoară pe umărul celui mai 
iredincios cititor, nedezmințitul prie
ten al cărții, electricianul Ălarin Ni
colae. autor de povestiri și secretar al 
ziarului de uzina „Dinamul". Minat de 
apa impetuoasă a lecturii, nu simte 
apăsarea. Bibliotecara rămine o vre
me citind peste umerii lui, să-l prindă 
din urmă, și-l mai așteaptă odată pînă 
termină pagina. Din nou il apasă pe 
tunar cu grijă. Umărul și rnîna se 
cunosc. Apăsarea se face mai simți
tă și dintr-o dată zinibetul tinărului 
împacă vechea bibliotecară. In cele 
din urmă pune semnul și se ridică. 
Privirea lui e plină de recunoștință 
pentru paginile bune pe care le-a sa
vurat in vecinătatea titanilor din raf
turi.

Pe cimpul unde azi se ridică uzina 
s-a înălțat prima aripă cu pînză pro
pulsată de elice, și pilotată de cel 
care a amestecat in benzina rezervo
rului lacrima și durerea neînțelesului. 
Avionul lui Vlaicu n-a evoluat, cred, 
la o inălțime mai mare decît înălțimea 
acoperișurilor fabricii de azi. Bănuia 
oare, acest deschizător de drumuri, 
că pe aerodromul biruinții sale, geniul 
poporului va crea mașini electrice în 
serie, cu reputație internațională, iar 
pe poarta din față, unde lucrătorii i-au 
închinat un omagiu în marmoră pă
șește marea armată a luminii și cul
turii socialiste ?...

altă sală, un puști mi s-a 
genunchi convingîndu-mă să 
grijă carierei sale de artist,

Montarea unui nou lot de motoare electrice,
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(Urmare din pag. 1)

A început semănatul.

e curînd in nordul 
Moldovei a nins și a 
viscolit. Zăpada e înaltă 
cit lanurile de griu vi
itoare. Dacă aj priri 
din avion întreaga re
giune Suceava, ai ve
dea nesfîrșitele holde 
de nămeți incâiuiid 
dealuri, cimpii și sete. 

Pe șosele, gigantice pluguri răstoa-n- 
troiene mai înalte decît omul. In urma 
lor zeci de „gazuri“, autocamioane, 
caravane cinematografice și '.:po- 
grafii volante brăzdează drum-urite. 
răzbat în sutele de sate și cătune mol
dovene. Instructori, colectivișt.. i'.czțc- 
tori, studenți de la institutele agrono
mice, ziariști și scriitori — duc ium-.se :-. 
mijlocul țăranilor. Ce minunat poem • 
Chemarea Consfătuirii pe ț-z-z z ;z~z- 
nllor colectiviști: „Muncind :c--. -
laltă în gospodării colrri .e. 
întinsul țării, vom faur: i unăs:z-/z . 
fericirea pentru toți, pentru «?. n •c- 
millile noastre. Să pară t:.z-c> 
lunii iunie, etnd se coace priteU 
toată poleită in aur

De Ia comitetul raiOMl Dorotai. ««- 
șinile pleacă in zon ți se nttrc nae^- 
tea tirziu. Telefoanele zbirnzie, 
fii culeg litere ți tipăresc asss ie tai 
vofante.

Brigada noastră popoaețte la afWef 
popule- - . . ■ -
clădirea sfatalsii e caid, fees de te- 
tun Ș* forfoti. Țărani ca rnjrwv atee 
și căciuli brumă-ii teu :-e .
ies. E un zumzet de stup :z de -a i: 
albine, întrerupt rar de ut ■ -
fonului: sitaația! CMe făasă-
Ui 1 Cite hectare ?* Ș: p-e.ei.-_ : i 
Sfat răspunde ea roze ăe..vz-:c.-: 
„La Corlățeni: «tit f* adk. FHteaa: 
atit și atit. La Can», at*. La F>- 
deni atit și atit, Me-ge ri-.; Dc 
dăm zor. Ieri t-«a derpat aătaaete ce- 
reri de ir&rsre te
lectire din comunele Vomoe--.. 
eoni, Coțușca ți BorzefcL-.*

Lingă geaa, rezeaaa de spizz.-^. 
«eaunului, stă pe gsadssri Istsate Gk. 
Are o fată și :s arad o Băut Ct 
zestre să-i mai dea Lenșe-„ inei rt- 
trâ-n colectivi ? Arlc-i iscretaraa ca- 
re-l frimiati pe Istrate ș> pe Marte. 
nerattă-M. CtÂertîznstu. Văzcntcn. ri. 
Gh., un bărbat taait ciz ze-aco>ia. se 
așează Hngă el. Iți cpi-ie tac:: a 
o „națională", trage fas»s.l :v y-ept p 
incepe ața :

— Măi frățioare Istrzte, tu ci o fztă, 
eu am trei fete. Acum sa ci mă 
mimam la fel ca tine: ce Jac ca 
trea ? Azi nici capul ax 
doare. Colectiva e cruțai p 
trea lor. Știi, cind eram ind:r-z-.
ca tine, m-am dus la o rudă d.. R_ms- 
Botoșani, colectivista Domn cz V. Dcs- 

.călu, Ji ce-am văzut? Nepotu-su. f-i- 
Cău de însurat, își luase neveste 
o colectivistă. Au muncit intu-ă;. :. 
gospodăria i-a ajutat cu materiale ți 
transport — și și-au înălțat o casă f-.- 
moasă, și-au luat radio, gragaz ți ma- 
țină de cusut. Numai după ur. an, cu 
banii și produsele luate pentru 750 de 
zile-muncă. Acolo la Roma, patru suie 
de colectiviști și-au ridicat case noi 
de cărămidă, acoperite cu fier. Di-ți 
fata, măi Istrate, după un colectivist! 
Si nici tu, nu mai pierde vremea. 
Inscrie-te chiar azi în familia noastră 
a colectiviștilor!

frt- 
r«- 
xă 

zrs- 
«rii:

Ro
din 
lor. 
bi-

Căminul cultural din Pomirla. Șiruri 
de oameni cu felinare, umbre jucăușe 
pe omătul albăstrui, urcă poteca spre 
cămin. Sala cu bănci de lemn, scenă, 
portrete și lozinci, e înțesată de co
lectiviști, întovărășiți și țărani cu gos
podărie individuală. Două colectiviste 
de la Trestiana, Bordeianu Ana și 
manescu Areta — ne vor împărtăși 
experiența căpătată in colectiva

O femeie, cam de 35 de ani, 
laie, cirnă și cu ochi albaștri își reaze 
mă podul palmelor pe pînza roșie a 
mesei și începe să vorbească, in cu
vintele ei rostite in dulce grai moi 
dovenesc unduie holde bogate și foș
nesc lanuri de cucuruz. Oamenii du» 
săli o ascultă, sute de ochi o sorb 
fi-i cintăresc in gind cuvintele. Bor
deianu Ana își încheie cuvintareo 
cșa :

— întovărășiți și individuulișli. 
n-așteptați cu mîinile in sin. Vă spun 
cu mina pe inimă : nu dați norocului 
ți belșugului cu piciorul !

De alături se ridică Areta Roma- 
nescu: înaltă, oacheșă cu ochi verzi.

— Măi oameni buni — începe .4- 
reta — ce mai stați pe ginduri ? E 
vremea noastră, a muncitorilor și a 
țăranilor. Muncitorii ne trimit maștni 
agricole și ne ușurează munca. Nu 
mai e ca pe vremea lui taica-m-oșu, 
care zgiria țarina cu plugul de lemn 
tras de două vaci. Tractorul ară braz
de adinei. De drag pășești in urma 
tractorului. G.A.C.-ul este cheia de 
aur a belșugului. Dacă aveți între
bări, vă rugăm să ni le puneți.

Răileanu Petru, individualist, țiș- 
nește de pe bancă.

— Da, avem întrebări de pus: poți 
să ții pe lingă casă o vacă și citeva 
oițe ? Vreau să știu dacă ai cu ce le 
hrăni.

— Sigur că poți crește Și văcșoari 
și oife și păsări pe lingă casă, răs
punde Bordeianu Ana,
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adus însemnate m-

cuvintirii, pre;ei:vze- 
vorbea molcom. Dar 

ărs- 
c;n- 
waal

ei pnsainert 
ritera zz5e T« frăua ai sat te * 
ac. Se oprețăe ♦ axgai tec m 
privește cx oartear perne teiconr. 
tete f> «teiH -J

— Ia aatet «mst* cart rfte ««c- 
zect de fzriLs are teci t-o* .«arte» 
rocta« gospodirsa oteeruL- Trirhabr 
ti-i efutăss F pe ei. Si i zrizhă :z 
dacă ta gospotine. rv- osw* «ar
ma» de cițtigat. Ia răac* CC te cte 
face j» ei case nas țs i» aer aa»c**rc 
mobilă, aparate de baacete p
altele, ca Ion Crept, Dtnc-, ». Tr- 
can, Vasile Scofarit p mei na* exaex- 
zeci de eolectirițti. Artbsfttt et te 
gospodăria colectivi, pâ-trt-x; vote*- 
te mai mult, belftsgsd ette tea ca te 
an mai mare in com /teoirata *** 
noi. Știți prea bine d usi fitw”. 
gospodăria colectivă a cules de pe fo
care hectar, cu peste LM k* frte 
mai mult decît intovărițstsL Svavwt 
mari de recolte am obfiMt ți la po
rumb, și la alte ealtari. feneele de 
animale ne-au 
turi.

La începutul 
le gospodăriei 
treptat, treptat, se încălzi și dădu 
mul cuvintelor cu repeziciune, 
tind cu priviri arzătoare, cind pe 
cînd pe altul din sală. Se oprește c-» 
pe neașteptate, caută să-și adune gân
durile și iarăși reia. Vorbește oamer:- 
lor despre planurile de viitor, arănri- 
du-le că, în scurt timp, in casa fie
căruia va trebui să fie becuri electri
ce, care să alunge toate nevoile ți 
să lumineze belșugul. Oamenii ii as
cultă atenți. Pe fețele unora dintre 
colectiviștii proaspeți, se vădește ui
mire. „Ia uite-l pe Alexandru ! Cum 
a ajuns așa de învățat ?“

După Olăieru mai vorbesc și alții. 
Din partea comitetului de partid al 
orașului Iași, un tovarăș ii felicită pe 
toți pentru pasul făcut și le urează 
spor la muncă. El îi sfătuiește apoi 
să dezvolte gospodăria obștească, mai 
ales fermele de păsări șt vite; să cul
tive legume și să dezvolte pomicul
tura șt viticultura...

— Știu că sinteți harnici și buni gos
podari ! Să faceți in așa fel, incit sa
tul dumneavoastră să devină o minu
nată grădină. Și dacă pe vreunul îl 
trage ața-napoi, să nu-l lăsați. Să-l 
ajutați să scape de tot ce e vechi și 
împovărător și să pășească-nainte. 
Fiecare dintre dumneavoastră să aibă 
casă nouă, mobilă și aparate de radio

- Arătați-le că la Tomești a intrat 
tot satul in gospodărie. La Cozia, 

Serbor NEDELCU

să. Trebuie găsite acele chei po
le ca care deschizi inima țăranu- 
Șî de sînt argumentul, răbdarea, 
rierria.
_ mare căutare mărturisirile unor 
ttivijli din satele apropiate, veniți 
e ce fată, ca oaspeți, in asemenea

c

.c:
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Cerc de trupuri in jurul lui Grigore 
Săaji, m lungan cu pieptar înflorat 
care povestește o întîmplare din satul 
tă de Irigă Văleni.

— O .-jcm’e.egere mai veche ne ținea 
ia poară cu satul vecin, din pricina 
mai ubbș. Eram gata înscriși, cu ce
reri în bimă regulă, dar aminam, ca 
fi voi. inaugurarea colectivei. „Ne tre- 
hae unașut*. — ziceam, gindind că e 
cazul să punem piciorul in prag. A- 
ceteți lucra 3 făceau vecinii noștri. 
. . .:.. sa stmgeț: pentru totdeauna fo
cal neiațetegeriî voastre ?“ — ne-a în-, 
setat partidul. „Vrem", am zis noi. 
Adiauți-vă atunci amindouă satele în 
aceeași gospodărie colectivă și o să 
ftipiniți imașul bătrinesc sănătoși lao- 
taită. Propunerea era atit de nouă fi 
-c potrivita. incit pe loc am ridicat 
manile; aprcbind prin votare. Ne-am 
aoorins degrabă că colectiva înfrățește 
«■menii, șterge dezbinările trecutului, 
sporește nemăsurat puterea omului de 

împodobi dealurile astea ale noastre 
i roade.
iotnbăriie celor de față curg cu ne- 
ihăia. Grigore Simși cere pic de 

răgaz, scoate din pieptar un pachet de 
„AUrtșești", aprinde, apoi răspunde cu 
răbdare și bunăvoință ia tot ce-i poate 
interesa pe țărani'in pragul unei ho- 

ante.
zrjp. Ln tractorist din Oarei a 

venit în Lăpuș .pe vedere" Are aici 
o Florid cu ochi aprinși și mișcări 
se r.’ir/agă. pe care și-a pus in gind 
s-o fure cirind. Stă de vorbă cu fe
ciorii satului. să vadă și ei că-i om ca 
greutate; incit Fkrica nu va ieși din 
sat cu un fluieră-vînt Povestește des
pre ceea ce știe că-i poate interesa : 
despre colectiviștii milionari din Ber- 
vem, pe .moșia” cărora a arat nu 
□cată :

— Trec mai zilele trecute cu ru- 
berul pe la ei, într-o doară. „Ce mai 
nou” — îi întreb. «Ne asialtăm ulița 
Tare* — zice careva. „Poate vă pu
neți și eon", — continui, crezînd că-i 
o pczr.2 de-a omului. El o ține una și 
b_-.â că ceea ce spune’e un lucru foar
te serios, că au și făcut adresă pentru 
ciment, ori așa ceva. „Nu pricep, voi 
o-areți altceva mai bun de făcut, — 
e sp_r cu nedumerire. De corso co- 

vă arde vouă acum ?!” Văd că 
cczxi! se supără, imi răspunde răstit: 
„Asc-riră, tovarășe, produse are fie
care cu caru’, case noi am clădit, mo- 
bia de comandă, „stil Berven.", — 
rizrăcâminte, de asemenea. Deschizi 
risâ vara o fereastră spre uliță și dă 
riorra praful în casă. Ei, nu, nu ne 
coorine. Lucrurile bune, de preț, tre- 
rixe păstrate cu grijă. Mizeria am 
scos-o din pod, din casă: o scoatem 
acum de pe uliță, de pesta tot”. Așa 
zicea „milionarul" din Berven:.

Ir.timplarea e ca un ciob de oglindă 
care cei ce ascultă iși văd viitorul.

Tot în Lăpuș. In aceste zile că
minul cultural a devenit un 
focar al muncii poiitico-educa- 
tive de masă, locui întruniri

lor populare unde se dezbat cele mai 
arzătoare probleme Ia ordinea zilei. 
Brigada artistică de agitație, conferen
țiarul, echipa de cînteee și jocuri, e- 
chipa de teatru, inginerul agronom, 
ansamblul muncitoresc, filmul, găsesc 
la căminul cultural o bună și primi
toare gazdă. Țăranii adunați aici nu 
sînt simpli spectatori; ei devin partici
pant activi la dezbaterea marilor pro
bleme pe care le pune practica trans
formării socialiste a satului, dinamica 
acestui proces revoluționar în plină 
desfășurare. Aici, la aceste mari adu
nări obștești, se dezvoltă opinia colecti
vă înaintată a satului contemporan, se 
dezvoltă întîiele virtuți menite să ccr.tr - 
buie la formarea conștiinței colectiviste 
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a țăranului Intrat într-o zodie nouă. 
In aceste zile, manifestările de la că
minul cultural sînt expresia concentra
tă a unor mari desfășurări de energii 
creatoare, închinate operei transfor
mării satului, sînt întruchiparea vie și 
însuflețitoare a adeziunii de care se 
bucură cuvîntul partidului în masele 
largi ale țărănimii muncitoare.

A devenit o tradiție ca „serile" că
minului cultural să constituie o largă 
manifestare a inițiativei colective. Ală
turi de lauda succeselor, aici prinde 
glas ironia adresată acelora care mai 
șovăie să se angajeze în miezul luptei 
pentru socialism, și tot aici e rostit, nu 
odată, cuvîntul aspru, demascator pen
tru aceia care încearcă să împiedice, 
intr-un fel 'sau altul, acest victorios 
marș al țărănimii spre țeluri precise.

O întîmplare petrecută recent la că
minul cultural din Lăpuș mi se pare 
semnificativă pentru unitatea de voință 
și acțiune a țărănimii de aici, pentru 
spiritul de vigilență de care este ea 
animată. Să vă istorisesc întîmplarea.

Se încheia ultima zi a lunii februa
rie. A fost o zi rodnică, plină de efor
turi încununate de succes. Un mare 
număr de țărani își făcuseră cerere de 
înscriere în gospodăria colectivă; sa
tul se apropia cu pași iuți de colec
tivizarea totală. Și tocmai într-o ase
menea zi in Lăpuș apăru șontîc-șontîc, 
un străin, înalt de statură, sprijinit 
intr-o bîtă de carpen, intra din casă 
în casă, spunînd că dorește să găseas
că ceva de lucru. Intrat în casa țăra
nului, se așeza pe scaun, se întindea 
la taclale, „uita" de graba căutării 
de lucru și, învîrtind vorba cu mește
șug, cîrmea discuția spre o matcă 
anume:

— Greu, al dracului, badel La noi, 
s-a făcut gospodărie colectivă și n-au 
oamenii ce mînca; îs muritori de 
foame. Luați aminte, să nu pățiți și 
voi la fel, că, după cîte îmi dau sea
ma, vi s-au înfierbîntat mințile.

„Povața" era spusă pe un ton mie
ros, voit părintesc, cu duhul blîndeții. 
întrebat cine este, de unde vine și ce 
caută, străinul spuse un nume care 
se dovedi fals ca și adresa indicată, 
de altfel, 
tențiiie 
senin in 
ia sfatul 
ielile

Se 
tura! 
zilei. „ 
cu cintece și jocuri, întrebări și răs
punsuri despre gospodăria colectivă...

Țăranii il duseră pe propovăduitorul 
minciunii ia căminul cultural, în plină 
adunare populară. Cineva tocmai vor
bea despre entuziasmul și răspunde
rea cu care țărarui din raionul Tîrgu 
Lăpuș, ca și țăranii din întreaga țară, 
se pregătesc să sărbătorească eveni
mentul istoric al colectivizării totale. 
Conferința fu întreruptă pentru citeva 
minute și pe scenă fu urcat omul înait. 
sprijinit în b;ta de carpen, spre a fi 
îniățișat adunării populare in adevăra
ta și rtșinoasa Iui goliciune.

Cine era deci, sărmanul „pribeag”, 
plecat in căutare de lucru? Era cetă
țeanul Ion Șina, țăran cu gospodărie 
mijlocie din Suciu de Sus, proprietar a 
7 hectare de pămînt arabil și o piuă 
de lină. Cunoscut defăimător al gos
podăriei colective din sat și al rîn- 
duieiilor noi din patria noastră, el 
fusese condamnat nu demult la un an 
închisoare pentru încălcarea legilor 
statului.

Acest scurt portret a lui Șina a fost 
de ajuns ca adunarea populară să clo
cotească de indignare:

— Am mai văzut noi lup ascuns în 
blană de mieiuț nevinovat, a strigat 
colectivistul Ion Acriș din mijlocul 
adunării. Scoate-ți mă, căciula din cap, 
să-ți vadă bine oamenii obrazul lipsit 
de demnitate! Uitîndu-mă la tine imi 
aduc aminte de Mustea Găvrilă, din 
Coroenî, dușman înrăit, alungat de 
țărani, cu care te-ai putea lua demînă. 
Bag-seatna. n-ai nici o omenie în satul 
tău. de aceea îți încerci colții prin 
părțile noastre. Ei nu, vericule. 
ce-ți pofta în cui!

— Asfa-i și a mea părere, vorbi 
Martin, colectivist din Văleni. Tu 
un vreasc iscat, tar aici, in odaie asta, 

începeau să fie limpezi in- 
„propovăduitorului" ivit din 

Lăpuș. Țăranii îl luară cu ei 
popular să-l identifice. Bănu- 
se dovedeau întemeiate.ior

lăsase seara și la căminul cui- 
începuse programul obișnuit al 
cu brigada artistică de agitație,

Pu-

Ion 
ești

uite, sîntem ca o pădure tînără. De 
azi, de mîine, nu se va mai vorbi de ță
rani individuali în Lăpuș, și în întrea
ga regiune a Maramureșului.

Propovăduitorul minciunii coborî 
de pe scenă în huiduielile sălii.

Adunarea populară își reluă firul, iar 
oamenii înjghebară discuții despre 
rodnicia pămîntului, ziua-muncă, apoi 
înjghebară jocuri și cintece în care 
vibrau optimismul și puterea lor co
lectivă. Ei nu se împiedică de un 
ciot, întîlnit în mijlocul drumului; il 
azvîrle cît colo; și merg nestingheriți 
cu un calm sfăpînit mai departe. Ei 
sînt angajați într-o mare bătălie de 
duraită și bătălia aceasta poartă nu
mele de comunism, fericire.

După patru zile în Lăpuș se inau
gura gospodăria colectivă.

IE un om în floarea vîrstei, înalt, 
vesel, inimos, săritor la ne
voie; l-am întîlnit străbătînd 
lungile și grelele drumuri de 

țară, ca ostaș al marii acțiuni pentru 
colectivizarea totală. Numele lui este 
Ioan Pintea și este președintele gospo
dăriei colective „23 August" din Mă- 
dăraș, raionul Satu Mare. L-am auzit 
vorbind frumos, inspirat, și i-am tran
scris cuvintele pe fila carnetului. Iată, 
deci, un monolog a lui Pintea rostit 
într-o comună de lîngă Cehul Sil- 
vaniei, într-o seară cu apus sîngeriu, 
cînd țăranii proaspăt înscriși căutau să 
pipăie chipul și valoarea zilei de mîine:

— Noi, cei din Mădăraș purtăm pe 
umeri doisprezece ani de experiență 
colectivistă. Mă gîndeam că celor ce 
se află la început de drum, sfatul no
stru prietenesc le poate fi de folos. 
II dăm cu inima deschisă, în chip de 
bună urare. Și pentru că urările noas
tre sint totdeauna concrete și practice, 
hai să ne sfătuim ca atare, cîntărind 
sarcinile care se impun ca fundamen
tale chiar a doua zi după inaugurare. 
Pentru asta sînt îndemnat să mă în
torc cu gîndul înapoi, în timp, spre a 
vedea cu ochii minții, din fir a păr, 
cum am fost și noi ajutați la începutul 
începutului, cum am învățat să învin
gem greutățile și cum ne-am apropiat 
tot mai mult bunăstarea care ne-a in
trat în casă și stă cu noi la masă.

Am pornit-o și noi subțirel și sără
cuți, ca mulți dintre voi: 50 de fa
milii, 3 perechi de boi, 4 perechi de 
cai, niște căruțe — fondul de bază ne
depășind suma de 50.000 lei, bun în
țeles cu puterea de atunci, mai scă
zută,a leului.

Intîi și întîi am început-o cu orga
nizarea judicioasă a muncii, pe brigăzi 
și echipe, prin mobilizarea tuturor 
brațelor de muncă. Am ținut foarte 
mult ca în fruntea acestor unități de 
lucru să fie cei mai buni gospodari, 
capabili să pună interesele colective 
mai presus de cele individuale, cum ar 
ii în cazul nostru Vasile Buzaș ori Ion 
Sabău. care sint conducători de echipe 
de o grămadă de ani. Un sfat perso
nal : brigada nu trebuie să fie nici 
prea mare, nici prea mică, să cuprindă 
cam 100—130 brațe de muncă; iar e- 
chipa cel mult 2u de brațe. Numai 
așa pot ele să fie bine conduse. Aci 
ajunși, n-aș vrea în nici un chip să 
scap din vedere problema răspunderii 
personale, a disciplinei. Locul nostru 
de muncă fiind pe cimp, sub cerul li
ber, trebuie să avem în singe pasiunea 
timpului optim. Nu mai departe, in 
1960, la noi, toate cele trei campanii 
agricole s-au desfășurat pe timp ploios. 
N-am așteptat timpul bun acasă; am 
făcut pe dracu’ ghem și ne strecura m 
printre ploi, nu ne luam după mișcă
rile norilor și prindeam in smirc ceasul 
de soare, atunci cînd se ivea, la a- 
miazi, în zori, seara tirziu, ori — de 
ce nu ? — și noaptea, dacă trebuia. 
Finul l-am cosit sub ploi, l-am zbicit 
la ivirea curcubeului și il aveam uscat, 
ca tutunul, după un soare pripit de 
două-trei zilișoare. Griul era umed, in 
cruci: am pus snopii copăcel, în pi
cioare, cu mustățile în soare. Veneau 
în urmă căruțele și îi adunam din 
mers, păcălind ploaia ce ne gonea din 
urmă, ne stropea pe călcîie. Asemenea 
lucruri se fac cu plan și metodă, prin- 
tr-o conducere riguroasă, operativă.

O altă sarcină pe care ne-am luat-o 
pe umeri de la bun început a fost 
mărirea fertilității solului și împărțirea 
lui pe parcele. Mădărașul nostru era a- 
șezat pe un podzol degradat, îneît ță
ranul individual scotea producție mică, 
sub mia de kg grîu la hectar. Am 
făcut șanțuri de scurgere — cam 
20.000 metri liniari — și ne-am apu
cat să îngrășăm solul. Efectivul de 
animale erâ mic, bălegarul puțin. Am 
început îngrășarea solului cu lupin, 
lucru despre care am avut prilejul să 
vorbesc la Consfătuirea pe țară a ță
ranilor colectiviști. E un lucru minu
nat care merită atenție. Noi dăm azi 
recolte de grîu între 1.800 și 2.100 kg 
la hectar, iar 
pînă la 2.700 
vorbesc că în 
kg la hectar.

Nu poate suferi amînare o sarcină, 
mai generală și totuși concretă, mai 
permanentă, dar imediată, pentru că 
se leagă de toate celelalte — e vorba 
de ceea ce numim noi munca educativ ă 
sau dezvoltarea spiritului colectivist, 
a conștiinței noi, socialiste. Ziarul, 
broșura, cartea de specialitate, învăță
tura sub toate chipurile, sint bunii 
noștri sprijinitori în năzuința vie de a 
scăpa de relele deprinderi individualis
te, pentru a cîștiga virtuțile omului 
nou, ziditor al lumii noi.

încotro ne-au dus aceste străduințe 
ale noastre? Cel mai sănătos răspuns 
e aceia al faptelor. Sîntem, cum se zice

cele de porumb urcă 
kg la hectar. Nu mai 
1959 am recoltat 3.400

piatră, că avem un 
și în arhitectură. Dar 
frumusețea dacă n-au 

electrificat comuna I 
să aducem firul de

„milionarii", pentru că fondul nostru 
de bază a trecut de două milioane 
cinci sute de mii. Numai în anul trecut, 
în condiții cu totul nefavorabile, de se
cetă — din 10 iunie n-a plouat pînă 
în toamnă (bătrînii spun că nu s-a în- 
timplat așa ceva de peste 80 de ani)) 
— zic, în asemenea condiții, anul 1961 
ne-a sporit fondul de bază cu 600.000 
lei. Am ridicat peste 20 de construcții 
mari, și ne-am sporit foarte rapid 
efectivul de animale. Ne-am ridicat 
în anii din urmă 178 case noi, mari, 
încăpătoare, de 
punct de vedere 
casele își pierd 
lumină — am 
Ne-a dat mina 
aramă chiar de la Satu Mare, cale de 
12 km, stîlpii de la Livada, 40 km dis
tanță, transformatorul de la Craiova, 
cu mașina. Lucrare în stil colectivist, 
încolo, mobila fină, radioul, mașina de 
cusut, bicicleta, aragazul sînt bunuri 
cărora nimeni nu le poate ține evi
dența. Ar trebui un contabil special. 
E bine așa. Acestea sînt doar cîteva 
din izbînzile noastre pe un drum me
reu suitor. Prezentul nostru este și 
trebuie să fie viitorul nostru imediat.

Buna mea urare sună așa: să ne 
ajungeți și să ne întreceți pe măsura 
puterii și vredniciei voastre.

Wk m petrecut o după-amiază 
/wk printre colectiviștii din Bu- 
/ wk ciumi și, în ciuda puiului de 

ger cu care a debutat mărți
șorul, am văzut marea explozie florală 
prin care s-a proclamat sub ochii mei 
primăvara și mai apoi, am zărit tre
sărind prin crengile lonathanului, ca 
niște flăcări, merele verzi.

Lucrul nu mi se pare ciudat, nici 
nemaipomenit. Vorbind despre ziua- 
muncă și rodnicia pămîntului, colec
tiviștii de aici — țărani cu duh și 
har, îndrăgostiți de creanga înraugu- 
rată — și-au învestit nădejdile în mi
raculoasa putere a științei și povestesc 
cu ațîța drag și pricepere despre pomi
cultură, incit au puterea să accelereze 
lenta, pămînteasca rotire a anotimpu
rilor; ideile lor, înscrise pe orbita vii
torului apropiat, devin lesne, prin gra
iul lor colorat și frumos, o copleșitoare 
prezență, o realitate vie, concretă.

Nu, n-am făcut poezie, ci economie 
agrară. Ca să fiu înțeles, trebuia să 
încep de la A, care în limbajul ingi
nerului agronom ar putea să însemne 
profil, ori, mai precis, întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriei co
lective, dictată de specific, condiții, și 
așa mai departe.

Ogoarele din Buciumi urmează jo
cul capricios al unor dealuri — se- 
mănînd hiperbolic cu căciulile din 
partea locului — suie nu odată pieptiș 
înălțimi unde, în caz fericit, doar că
lare se poate pătrunde.. In condițiile 
gospodăriei individuale buciumeanul 
cultiva aceste fișii de pămînt potrivit 
trudei și nevoilor sale imediate. Co
coța pe colină șirincuța de grîușor ori 
secară, păioase ce creșteau pipernicite, 
cu paiul scund și boaba sfrijită, părind 
in toiul verii nu holde în pîrg, ci piei 
de vulpi mîncate de molii. Voia țăra
nul boabe pe care să le arunce în riș- 
nița primitivă: scotea pîinica lutoasă, 
neagră, grea ca pămintui. Mai arunca 
porumb și el creștea pînă în epoca 
laptelui. Boabele se stafideau înainte 
de vreme. :ar foile plantei se răsuceau 
pe tulpina lipsită de sevă. Cartoful își 
creștea tuberculii cît nucile în stratul 
pietros. Doar poamele, prunele, merele, 
nucile —- curgeau din rămurișul po
milor, așa cum le dăruia la intimpiare 
mama-natură.

Cu o asemenea zestre s-a constituit 
anul trecut gospodăria colectivă „Va
sile Roaită" din Buciumi. Pentru a co
recta, a modifica natura zgircită de 
aici, partidul le-a dat bueiumenilor in 
mină puterile științei, îndemnindu-i să 
sporească acele puteri ale locului care 
au la ei mai mari sorți de izbindă.

— Pomicultura și zootehnia va face 
în satul vostru minuni, a zis in loc de 
ziua-bună Vasile Marinescu, veselul 
copil al științei, trimis de facultatea 
de agronomie din București aci, la 
Buciumi, să nu facă de rîs promoția 
de ingineri a anului 1961.

Și s-a apucat de lucru.
Mai întîi puii de pomi — anul 1962 

e anul plantărilor. Meri, meri, cit vezi 
cu ochii, pe toate dlmbnrile, pe toate 
coclaurile, 31 hectare înlr-un singur 
an. Peste 10 hectare sînt gata. Frăsi- 
neii, ros din prăvălișuri și ploi, devine 
din anul de grație, 1962, un paradis 
al merelor.

Copilul științei, venit aici să co
recteze natura, s-a apucat să-i învețe 
pe buciumeni să-și 
bune, crescute la 
vățat să rărească 
nu te puteai mișca
pleteze golurile, să dirijeze calitățile 
fruetului, valorit'icind condițiile locului. 
Brigada pomicolă condusă de Ion 
Lupșe cuprinde pe cei mai buni pomi- 
cultori (în practică și teorie) care in 
vremea culesului devin iscusiți condu
cători ai echipelor de recoltat, alcă
tuite din sute de brațe de muncă.

Poamele și bilanțul primului an în 
gospodăria colectivă: 30 de vagoane 
de mere și prune, reprezentînd un venit 
aproximativ de 300.000 lei.

Perspective? In 1965 buciumenii vor 
avea aproximativ 100 hectare livezi; 
dealurile de pe Frăsinei se vor ghe- 
boșa copleșite de fructele pămîntului.

Așadar, gospodăria colectivă din Bu
ciumi capătă un profil; un profil nou, 
aorialist

refacă livezile stră- 
intîmplare. l-a în- 
prunii, printre care 
cu căruța, să com-

POP Simian
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slăbăaagi : 
că m .-rai 
ei cred că

Urina pe care atn wizt- 
cat-o la pritu in Cine 
șor era asa de jnraoasă 
incit >-a$ fi cerut cu 
imprianut iui Thorvald
sen dalta să scuițKef 
in ea niște Venere mon
tane pe care le văzu
sem trecind sfioase prin 
sat Cred că era ca mar

mura elină. In satul ca gospodărie 
colectivă împlinind ia nai douprezece 
ani, unde bunăoară Mihai Baithes a 
realizat anul trecut venitul net de 
25.619 lei, am discutat cu președintei 
Aliliai Wagner (satul e popedat de n>- 
mini ți sași, deosebiți mai muh duțG 
nume, altminteri neexistmd deosebirii 
despre planurile lui de a completa 
culturile gospodăriei cu plante mai pu
țin uzitate acolo (chimion ți maci) 
și de a extinde creșterea păsărilor, 
iar apoi m-am dus cu un ceas înainta 
de amurg spre satul Voila, unde se 
inaugura in aceeași* seară gospodăria 
colectivă „Drumul belșugului". Pănhn- 
tul Voilei e bun ți gospodarii sint buni 
Era de 1 martie. Oamenii stătuseră 
multă vreme pe cele aproape 158 ha 
divizate intre 174 familii, pînă dnd 
vecinătatea Cincșorului prosper a în
ceput să le dea de gindit.

In seara de 1 martie, ascultând dez
baterile pentru alegerea consiliului de 
conducere al gospodăriei, am încercat 
să-mi aduc aminte cum ii mai văzusem 
pe oamenii aceia și pe alții din sa
tele raionului Făgăraș, pe cind eram 
in 1944 soldatul ultimului contingent 
al războiului și cantonat in satul Viș- 
tea de Jos (de pe aceeași șosea națio
nală), colectivizat acum câteva săptă
mâni ți el, eram trimis uneori cu bi
cicleta spre Făgăraș cu nu știu ce 
corespondență militară. 0 dată mi se 
lăcuse foame. Soldatului ii era foame 
totdeauna in vremea aceea, dar mă 
podidise o foame acută, și cred că a' 
îi biruit-o ți atunci de n-ar fi fost 
bicicleta. Neputind să 'oier un regat 
pentru un cal ți neavind nici banii 
trebuincioși pent«t cumpărarea la 
circiuma voileană din șosea a unei 
ieliuțe de slănină care mi se păruse 
atunci mult mai de preț decit calul 
întreg (ți viu!) dorit de regele englez, 
am făcut ca Ullenspiegel, culcindu-ină 
lingă bicicletă in șanț ți adulmecind 
mirosul de vinars care ieșea pe fe
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ci niKrt nothnmpe ți tari ca rădăcina
ft ejarul ui 

admă atfări laatăua aaartită fi lapteia pămintului

Conștiința
Pămîntul aleargă 
fără să pripească înapoi 
iar în holda întinsă 
cu pletele azoîrlite spre spate 
și rădăcinile crescute din noi 
spicele aleargă cu viteză amețitoare 
sărind peste ale prezentului metereze 
să ajun&a din urmă 
timpurile viitoare 
pe care să le îndestuleze.

Suzana DELC1U

La Cornia

(într-o sală de ședințe)

Pe ușă a intrat și anotimpul cu noi 
Roșu la față
Aromind a pîine și fîn.
Parcă striga: am grîne, am ierburi,
Am margarete;
Veniți și cosiți-le să le duceți acasă. 
Aveam senzația că privesc portative 
Pe care aleargă ideile mari
Ale anotimpului roșu: 
frunțile din sală aveau riduri adînci, 
■Care urcau, coborau
Ca niște portative flexibile.
Peste o oră lumea s-a împărțit în grupuri 
Așa cum fac la Ateneu interpret ii.
Și în timp ce ideile colindau portative, 
Miinile au pornit să cosească în tarlale, 
Margarete și ierburi și aur.

lon CRÎNGULEANU

FRUMUSEȚEA LUI VIG

Schije
pentru relief uman

un#t Oașului, munții 
Gutăiului, munții Țib- 
leșului... profesorul meu 
de geografie ținea mai 
mult decit orice la re
lief ; nota de încercare 
era la el răsplata pen
tru talentul pe care il 
dovedeai in desenarea 
hărților fizice. O elevă

din Baia Mare mi-a corectat zimbind 
cunoștințele de relief: — Noi, cei de 
aici spunem munții Gutinului nu Gâ
fâi, cum tint trecuți pe hartă. Suni 
mai frumos, parcă, nu-i așa ?

La nord-vest ăe munții Gutinului 
începe Țara Oașului, culcase vopsite 
în albastru, exact ca in tablourile lui 
Dipțe. Un obicei străvechi rămas de 
pe vremea feudalismului. Pe atunci, 
pentru ca perceptorul să nu rătăcească 
pe la casele oamenilor liberi, iobagii 
erau obligați să-și vopsească bordeiele. 
Perceptorul venea la sigur, batea in 
ușă, cetind cu voce uscată, porunci
toare, îndeplinirea condițiilor impuse 
de stăpin.

«ei durează o zi întreagă. M-a Impre
sionat mult ritmul indirjit, persistent, 
egal al jocurilor oșenești. Exprimă 
o mare tenacitate și voință, crispată 
aproape, întreruptă de tonul «eatțU 
al ,,țipuriturilor". In timp ce joacă 
și „țipuresc" obrazurile oglindete o 
strălucire imobili cane te face să te 
gindești automat tproepe Ic suferin
țele lor din. trecut. Acresc seuristen- 
tul tulburător de real, ci sub dlcsele 
lor se zbate invtus prvrx txdecxue 
șarpele foamei, al efortului iscomor 
fi al pe^grei acre miduus e-'-Ufi 
forțele fizice și spirituale ele țăra
nului aorirv.

In dimineața zilei de 2 martie, a 
avut loc inaugurarea celei mai mari 
gospodării agricole colective din Țara 
Oașului, „Viața nouă" din satul Turț, 
vestit pentru țuica sa de mărgele „sat 
in care altădată numai circiumarii și 
negustorii de țuică o duceau bine". 
La ora 10, veneau spre căminul cul
tural, din cele cinci părți ale satului: 
Susani și Susan ii de Sus, Dimbeni, Jo- 
sani, Călinete, călări și pe jos, sute 
de turțeni, in costume de sărbătoare, 
unindu-se intr-o splendidă demonstra
ție a bucuriei. In gospodărie au intrat 
952 de familii cu 3.300 hectare. In 
planul de măsuri al consiliului de 
conducere citit de președintele Vasile 
Farcaș, proaspăt ales, figurează intre 
altele: plantarea in terase, cu viță 
de vie și pomi fructiferi a dealului 
Griului, construirea a 6 grajduri pen
tru animale de producție și tracțiune 
și a unui saivan pentru oi. Iată și 
alte date pe care le transcriu din 
foaia volantă, editată pentru Turț de 
ziarele „Pentru socialism" și „Banya- 
v ide Ici Faklya" din Baia Mare, cu o- 
cazia inaugurării gospodăriei: „Din 
fond centralizat, in Turț s-a dat în 
folosință in ultimul timp o școală cu 
etaj și opt săli de clasă, laborator, 
sală profesorală etc. La această școa
lă și la celelalte din raza comunei 
învață peste 1.100 de copii. De instrui
rea lor se ocupă azi nu 5 învățători 
ca in trecut ci 34 de profesori și in- 
vățători. Bibltbteca din Turț, numără 
peste 5.000 de volume. Asistența.sani
tară a locuitorilor de aici este in pre
zent asigurată de 3 medici, dintre care 
un medic șef de circumscripție, un 
pediatru, un stomatolog și 6 cadre 
medii tehnico-sanitare. Dispensarul 
medical are casă de naștere și aparat 
Roentgen. In comună funcționează o 
farmacie bine 
dicamente".

Trcareria di* asmet enrrniele ros
tite de tovarășa Frpxcisea Eberrt. «e- 
cretar de pcr-.sd al gospodinei colec
tive din Belting, citorca cteriricli 
din Călmești, raionul Ovaș. care le 
acea 
scrie 
anul 
fost 
„Vreau să vă «pun să aveți incredere 
in partid, așa cum am avut și noi, și 
să vă înscrieți cu toții, Numai așa o 
să cunoașteți frumusețea adevărată a 
vieții și obrazurile voastre au si a- 
rate libere de greul pămintului, ti
nere așa ca al meu."

dată mai ezitau tacă si se ra- 
(după cum se știe ta T martie 
acesta regiunea Maramureș a 
in întregime coiectimzati':

cJtri Forțele locale ar fi 
oenM-. jundo-se. mtie 
acxrgere. realiriad păsx: 
pentru drlganeie fer, aan le ric ei 
bhoiilor. Cind m-am dus in casa 
bălrinului vmejean Dumitru Butum. 
unui din primii înscriși, omul mi-a 
declarat in fraze sintetice și eliptice 
că are cinci copii; apoi mina i s-a 
rotit o clipă asupra odăii- sărăcăcioase. 
„Să fie ei fericiți 1 a zis. Eu am pri
ceput ce spune partidul. Altfel rămîneam 
tot așa“. Dar in același sat, în acee
ași seară, vine un tînăr grăbit șl în 
odaia jucînd de penumbre s-a uitat 
cu grijă la fiecare, apoi a scos o 
hirtie: „Am făcut cererea, dar vă rog 
s-o puneți in dosar numai poimiine, 
pinâ atunci țineți-o la dumneavoastră". 
Ln activist local l-a întrebat de ce: 
.Uite de ce, nevasta încă nu știe, da o 
lămuresc eu pinâ poimiine". „Te temi 
de nevastă, omule ?“ întreabă cineva. 
Omul ascultă atent Apoi „Cine, eu ? 
Ba nu. Da așa... Lasă, c-o lămuresc 
eu*. După sorocul hotărât cererea era 
iscăiită de amândoi.

Cred ca aceeași nevastă (mi se 
pare că n-are copii incă), după două
zeci de ani tai va mai ține minte decit 
Deton generală a lipsurilor din gos
podăria ei individuală ți fiii ei vor 
imita ia istorie despre trecutul pre- 
eoiedhist cam învățam noi despre 
Alexandru Macbedon.

Stateam la Voâa in marginea sălii 
și prhean excelenta mișcare de pași 
în tocata sau in tangouri.
Arian an ceas incă se mai dezbateau 
profitameze itnr mairrii gospodăriei co 
teethe.- Cena trecuse, ți dansau co 
>c:nișta tineri, uitind că sint colec- 
tnițti numai de un ceas, in timp ce 
gospodară din proaspătul consiliu 
de rwndnim naurau ora adunării de 
a doua «: penam Întocmirea pianului 
1-urriritet de primăvvă. Se vorbea de 
dwnuarea Qgrâșâmjntaior. de nureJe 
combinai dnnnc din Făgăraș, de re

lată etna irttneresse Imea.

«ărn că ——me» ista 
de soare răsărise anu
me pentru Ataci V:g, 
pentru inima lui ciri
peai ca nebune vrăbii
le in merii Înfrunziți 
de sub fereastră. Vig 
deschise larg fereastra 
și aspiră adine aerul 
tare și proaspăt. Ca un 

făcut, tocmai astăzi se tăiase cu bri
ciul in trei locuri: jupuitura de pe 
bărbie singera, nu glumă. Asta pentru 
că era nervos și-i tremurau miinile. 
Dar ce motive avea să fie nervos ? 
Și Vig privi înveselit pămătuful plin 
de spumă parfumată „Palmolive". Ar 
trebui, in sfîrșit, să-mi cumpăr un 
aparat de ras. Așa cum are agrono
mul ! Ei, drăcie, numai pentru că are 
agronomul ? îmi trebuie un aparat de 
ras și gata ! Era o prostie să se mai 
sluțească in halul ăsta cu briciul 
vechi de pe vremea câtăniei. Chiar 
astăzi am să iau măsuri, hotărî el, 
și căută sticla cu spirt după teancul 
de cărți de pe măsuța de lingă pat. 
începu să se fricționeze energic, dar 
cind zări cu ochii mijiți de usturime 
imaginea din oglindă rezemată de ca
natul ferestrei, întrerupse brusc bar
bara operațiune. A lui era desigur a- 
ceastâ mutră de culoarea sfeclei fura
jere, nasul acesta lătăreț, părul roșco
van și sirmes care nu se netezea ni
ciodată în creștet ?! Nu încăpea îndo
ială. Așa că iși zimbi intii veninos, 
apoi din ce în ce mai încurajator, 
pinâ cînd se apostrofă cu duioșie.

„Mă, Vig, mă, de ce naiba nu ești 
și tu puțin mai frumos ?“ Dar oricum, 
se gindi, acesta nu era lucrul cel mai 
esențial devreme ce lulea...

Hm, ce era cu lulea ? In timp ce el 
jucase șah cu secretarul U.T.M.-ului 
din Șiria, ea dansase cu agronomul, 
patru valsuri la rind. Te pui cu agro
nomul ? Băiat de oraș, cu mustăcioară 
neagră, cu cravată, cintă la mandoli
nă... Și lulea moare după cintec și 
dans. Ei, dar la întoarcere, pc-al cui 
umăr a dormit lulea ? Și cind sălta 
camionul la hopuri ? Asta-i, vezi ? Să 
crape de necaz

.erzș alb. care-i part» lai ie znait 
ari craialtâ roșae care-o face oa
cheșă?

Din aleea largi pavată cu pietre 
de riu cane tăia e_nea largă a gos
podăriei, Alecu Vig o hiă spre dreapta 
pe cărare pe lingă rondurile, cu pan
sele îmbobocite din spatele sediului 
G.A.C. o dădire nouă, frumoasă, cu 
două intrări principale : intrarea care 
dădea în uliță cu șapte trepte înalte 
ducea la căminul cultural. In fostul

— Se poale trăi fără .dulceață de 
gem “ răspunse agronomul dind posac 
dm cap. mee’.ecind in silă jumările 
cu șuncă.

- Auzi, drag tovarășe Vig! 1 se 
jelui Katineni. Auzi, ce-i iese din gu
ră tovarășului nostru agronom! Spu
ne, dacă auzit-ai dumitale să râmîn o 
săptămână fără „gem de dulceață". 
Li s-a urit bieților prunci de-atîta 
miere de albine; n-am cu ce face o 
gogoașă umplută, sărăcuț de mama

agronomul!

★

cinci lăsind în odăița 
ordine exemplară, A-

La șase fără 
sa de burlac o 
lecu Vig ieși din micul corp de clădi
re destinat pentru locuințele salaria- 
țUor.

Se
crea 
față,
pocni spre cantina Grădiniței de copii, 
incercind să ghicească ce rochie o 
să poarte lulea. Cea albastră cu gu-

opri citova clipe primind Gtrălu- 
orbitoare a soarelui drept în 

apoi cu miinile in buzunare o

aprovizionată cu rne-

le Turț a avut loc și 
colectivist Vasile Ilicș.

Cezar BALTAG Vidor KERNBACH

In aceeași zi 
nunta tînărului 
Ifnpletitul complicat al părului niire-

spre Brașov 
trecută. mă 
la puternica 

și forță indu-

«uriaș Ia Brașov
ălătorind 
duminica 
gîndeam 
pulsație 
striala pe care i-a dat-o 
timpul nostru socialist 
Pe vremuri, el îji amin
tea, în primul rind, de 
cadrul lui pitoresc, cu 
coifurile de cremene ale 

Postăvarului și Pietrii Craiului, cu fer
mecătoarea lui Poiană, Tîmpa, satele 
nu mai puțin pitorești din apropierea 
lui. De data asta, imaginea care s-a 
suprapus a fpsț aceea că de aici 
pleacă în toată țara și peste frontiere 
mii de tractoare, mii de camioane, ca să 
nu pomenesc decit de principala lui 
producție. Noile cartiere muncitorești, 
ta arhitectura timpului nostru, care fac 
din această așezare un eclectic mozaic 
dc vechi și nou, cu locatarii lor care 
tiu sînt nici funcționarii inerți de odi
nioară, nici snobii sportivi, veniți să-și 
plimbe prin baruri și cafenele echipa
mentele împestrițate. Pe -acești noi lo
catari mi-a fost dat 
fericită întâmplare, 
prieteni să rămîn o 
nă, să salut brazii 
bcrțială. să respir 
abundentă care căzuse peste

aiasoma care »i eoc-.tana 
mu! ]a Poiana eu țenileta

să-i cunosc printr-o 
Venisem cu câțiva 
zi, să uro la Poia- 
în horbota lor hi- 
aerul tare. Zapada 

no ap te, Desen de NIC A PETRE

tiefau sl itatoeai oraș. Să ne asi- 
nda ia priaal gfad nn loc de dormit. 
Ne-aa îndreptat spre hotelul „Carpați*, 
al O.N.T.

— N-arem locuri ! — a fost răspun- 
ul portarului.

— Dar ce s-a întâmplat ? Știm că la 
Poiana stat competițiile 
zburătorii pe tălpici iși 
acolo, sus. Atunci ?

— Da. Pasagerii care 
merele stat cei 150 de 
la Urzieeni. Au venit

de schi. Dar 
au hotelul lor,

au ocupat ca, 
colectiviști de 
azi dimineață, 

au vizitat întreprinderi, orașul, și mîi
ne se duc să viziteze și să facă un 
schimb 
Agricolă 
rul, plin 
lămuriri, 
încăperi, 
Intrun fel. Ne-a împărțit la etaje di
ferite, ta camere diferite și ne-am de
clarat fericiți că vom sălășlui cu har
nicii muncitori ai ogoarelor colectiva.

Să ne lăsăm deci micile bagaje și 
să ne întâlnim în hol. ca să mîncăm. 
Chiar aici, la restaurantul hotelului. 
Era destul de devreme așa că nu ne-am 
grăbit. Am făcut o scurtă plimbare și 
ne-am întors, ca să găsim salonul de 
mese arhiplin.

/

de experiența la Gospodăria 
Colectivi din Ilărman. Porta- 
de bunăvoință, ne dădea aceste 
cotrobăia prin diagrama de 

cJutînd totuși să ne aciuieze
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sediu al gospodăriei era acum căminul 
de zi al copiilor. Dar lulea nu venise 
încă, și cînd intră în bucătărie, o găsi 
pe Katineni cu ochii roșii de pline, 
frămîntînd într-un lighean mare de 
aramă o cocă galbenă pufoasă care 
mirosea a scorțișoară.

— Se poate fără „gem de 
ță ?“ striga Katineni, ridicînd 
în sus și trîntindu-1 îndărăt 
ghean cu zgomot de trăsnet.

dulcea- 
aluatul 
în ji-

— N-aî o masă și pentru noi ? ne-am 
adresat primului ospătar care ne-a ieșit 
ta cale, puțin dezamăgiți, neștiind că 
ne aștepta o nouă și nu mai puțin 
cută surpriză.

— Nu ‘
gajat de

-L Să 
însoară ?
- Un 

„Steagul 
grăbit al ospătarului, cu drept cuvîat 
foarte ocupat cu ospățul acesta deose- 
bit. Ne-am strecurat printre nuntași, 
siguri că ta celălalt salon vom găsi 
Ioc. Aș ! Și acest salon era angajat. 
Tot de o nuntă A unei perechi de co
lectiviști. Masa era întinsă, nuntașii 
chiuiau obișnuitele strigături, cum r 
obiceiul la țară.

Văzîndu-ne așa de picați din cer, nn 
tînăr ne-a îndrumat spre o masă la care 
puteam rămîne. Și ială-ne, deci, din 
întâmplare, nuntași. Și încă la două 
punți 'deodată. Ne-am așezat la locurile 
noastre și am început să privim plini 
de admirație la nunta care deși ca din 
basme, p un lucru obișnuit. Asemenea 
festivități se fac des în saloanele celui 
mai luxos restaurant din Brașov.

Nunta fruntașului nu era înră ta 
toiul ei. Mai urmau să vie o parte din 
invitați din cei aproape o sută. Direc
torul, inginerul șef, colegi de-ai mire
lui, de_ai miresei.

— Tînărul acela subțirel 
fie ginerele — făcu careva 
Da el este. Îmbrăcat ta fracul pe care-1 
purta cu toată prestanța acestui strai

cred, tovarăși, salonul e 
o nuntă în seara asta, 

fie cu noroc ! Dar cine

plă.

an

se

muncitor fruntaș de la Urinele 
Roșu" — a fost răspunsul

trebuie să 
dintre no*
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poate

— Uite ce zic eu, o întrerupse agro
nomul plictisit. Lasă pe mîine „ge
mul de dulceață", și ai grijă că lulea 
întîrzie azi la Șiria și n-are cine pri
mi copiii. Auzi, au început să vină.

Katineni îi aruncă o privire uciga- 
șă și se duse să-și spele miinile.

Alecu Vig luă ceainicul, tși turnă 
ceaiul, împuns de o bănuială care

Ce 
una

zici drag tovarăș Vig, se 
ca asta ?

de rigoare, eu vestă albă, pantofi de 
lac, un papion alb. Și mai erau două, 
trei fracuri. Restul în haină neagră cu 
papion negru, bărbații; ta rochii de 
seară femeile. Excepție făcea grupul 
mai în vlrstă. Părinții și rudele tinerei 
perechi. Tatăl ginerelui, muncitor cefe
rist la Cîmpina, mama colectivistă, pă
rinții miresei colectiviști din Odobești, 
ta veștmintele lor obișnuite, de la 
Și n-au venit cu mina goală. Din 
adus în cele două boloboace se 
cinsti pini la ziuă nuntașii.

Pînă să vie și ceilalți oaspeți, 
trecerea putea începe. Le dădea 
nunta din celălalt salon. Și a început. 
Cînd o horă, cmd un dans modem. Și 
nuntașii excelau ta aminrlouă. Dină la 
urmă fuziunea celor două nunți s-a fă
cut într-un fel. Mai veneau nuntași de 
la colectiviști sa danseze eu eej ai 
strungarului, se mai duceau dinlr-aecș- 
tia la nunta de alături. Și ei ca noi: 
jucau la două nunți.

Deși nepofliți aveam totuși scaune, 
dar fiind veniți in excursie, am fe|îe-- 
tat încă o dală pe tinerii căsătoriți și 
ne-am dus în camere.

Acordeoanelc muzicii neau amintit 
insă din cind în cînd că în noaptea 
acea hotelul cel mai de lux din Bra
șov a fost locul de desfătare al noilor 
lui locuitori, muncitori și țărani, înfră
țiți într-o bucurie unanimă.

Dimineața, cei 150 de colectiviști din 
Urzieeni. umplînd cele 3 autobuze mari, 
plecau la Hărman.

tară, 
vinul 

vor

pr-
ghirs

Gh&orghe DINU

creștea în el încet dar sigur ca alua
tul din cazanul de aramă do lingă 
plită. Ei bine, unde se văzuseră, mă 
rog, cu noaptea-n cap?

Agronomul împinse farfuria golită 
de jumări, se întinse și luă de pe 
dulap un sul gros pe care-1 puse pe 
locul unde stătea de obicei lulea ia 
masă.

— Poftim ! mormăi el, 40 de exem
plare din „Ediția specială de la Siria." 
S-a cules astă-noapte. Sarcină, să le 
împărțim pe la brigăzi în primele ore 
de dimineață! Ciudat! Părea cătrănit, 
ceea oe-1 făcu pe Vig să nu mai fie 
chiar atît de întristat,'... Dar era intri
gat totuși. Desfăcu sforicică și luă 
un exemplar din foaia volantă pentru 
Șiria. Munciseră, nu glumă, băieții de 
’a ziar. Ia uite, și fotografii : grajdul 
cel nou pentru tineret, cireada bri
găzii a doua la tabăra de vară... Un 
titlu îi sări în ochi :

Un bogat schimb
de experiență

Ieri seară a avut loc la căminul 
cultural din comuna Șiria o intilnire 
intre colectiviștii fruntași din G.A.C- 
„Drumul belșugului" și țăranii munci
tori din cele două întovărășiri din 
Siria.

Caravana cinematografică a prezen
tat scenariul „Drumul belșugului" care 
înfățișează minunatele succese ale gos
podăriei milionare ,Drumul belșu
gului" al cărui sector zootehnic deține 
locul întîi la producția pe raion. Zoo- 
tehnicianul Alexandru Vig a împăr
tășit...

Vig rulă foile, le legă cu sforicică 
roșie și întrebă răgușit:

— Cina le-a adus ?
— Tovarășa secretar de U.T.M. Ve- 

resan Iulia. După cum vezi, ești cine
va frate Vig ! rise cu amărăciune agro
nomul.

Avea cearcăne mari și pe obrazul 
lui nebărbierit puful bărbii ii dădea 
un aer obosit, întunecat.

— Ce-ți pasă, adăugă el, dînd ceaiul 
rece pe git.

Ce dracu are ? se miră Vig. Nu 
cumva mă dușmănește — ?i intrebă 
înciudat:
- Ce vrei să spui ?
El tăcu un timp, se ridică brusc și 

începu să umble de colo pînă colo prin 
bucătărie. Vâzindu-1 că se uită lung 
la bocancii lui plini de noroi zîmbi 
stinjenit:

— Am pîndit gîndacul de Colorado. 
Dar tu n-ai nici in clin nici în mînecă 
cu el!

— Cu gîndacul direct nu! încercă 
să glumească Vig.

— Da, mă Vig, să știi, se însufleți 
el dintr-o dată. M-am ccnvins eă ești 
cineva. Și lulea spune.

Vig simți că-i ard obrajii.
— Ce spune lulea ? întrebă cu pre

cauție.
— Tot timpul, tot timpul cît ai vor

bit la Șiria, nu mai putea după tine...
— Cum nu mai putea..după mine ? 

întrebă din nou Vig, și se întoarse 
să-și ia din cui haina.

— Dracu să te ia, izbucni celălalt. 
Ce crezi? Că despre mine, nu se poate 
face un film ca să nu mai poată după 
persoana mea cine știu eu? Lar-ă, 
scot eu căpșunile și roșiile altoite "u 
vinete. Atunci să vezi 1 N-am dx-ît 
cinci Iun; de cind am venit Ia voi 1

— Eu sint sigur ! răspunse Vig și 1 
privi dintr-o dată bucuros cu ochii 
lui albșșt.i. naivi ca de copil.

— A unei e-n prduie 1 spuse agrono
mul. ș: i intuise mina solemn. Cred 
ci pi >; î după masă la Șiria. Are loc 
adunarea generală de constituire. Si 
adăugă : Le-a plăcut șirienilor cum 
ai cîntărit tu vițelul înainte de supt 
și după 1 Sînt de acord cu alăptarea 
vițeilor direct din căldare.

— Oricum, nu e decit o parte din 
avantaje ! zise Vig și deschise ușa. 
„E băiat bun agronomul ăsta" — se 
gîndi el și porni alături de dineul cu 
sentimentul clar că îi datorează ceva 
de caro ar fi putut să-și dea seama 
mai de mult.



Ion Creangă despre si pedtru comic, sirai, wim
a toate marile valori 
autentice, Creangă creș
te mereu cu trecerea 
timpului. Scriitorul a- 
cesta care a murit fără 
să-și vadă opera publi
cată intr-un volum și 
care era numit de criticii 
vremii sale un talent 
„primitiv*' și „necioplit",

se apropie într-una de apogeul strălu
cirii sale, așezîndu-se prin faima enor
mă ce i s-a creat în zilele noastre și 
prin recunoașterea tot mai unanimă a 
atributului genialității, alături de Emi
nescu și Caragiale. ’

E adevărat , că unele intuiții critice 
exacte l-au simțit pe marele creator 
chiar in trecut.. Ibrăileanu l-a numit 
Homer al nostru, lorga l-a făcut Ra
belais romînesc, iar acad. George Că- 
linescu a stabilit afinități de geniu al lui 
Creangă în literatura' universală. Dar 
autorul, importantei monografii despre 
viața și opera lui ion Creangă apărută 
in 1930, Jean Boutiere, deși a făcut 
o excelentă cercetare a biografiei și a 
izvoarelor operei marelui humuleștean, 
l-a trecut in rindul bunilor povestitori 
populari ai occidentului, asemănindu-1 
cu Charles Perrault și frații Grimm. 
Eroarea a fost comisă de multi care 
nu erau in stare să deosebească un ta
lentat prelucrător de folclor ca Petre 
Ispirescu de pildă, de un genial expo
nent al poporului, cu viziune artistică 
proprie asupra lumii și cu mijloace sti
listice care-i alcătuiesc un profil lite
rar cu totul original.

Dificultatea cea mare consta in dis- 
cernarea a ceea ce este literatură popu
lară și expresie a unui temperament 
artistic puternic și original in opera 
lui Creangă. Fiindcă aceasta cuprinde 
o viziune despre lume, o concepție de 
viața și este expresia stilistică unitară 
a unei concepții despre artă. Elemen
tele ei depășesc ceea ce ar fi putut 
stnnge prin experiență și cultură un 
singur om cu o viață atit de simplă 
ca aceea a lui Creangă.

De aceea nu cercetarea biografiei 
scriitorului este edificatoare în cazul de 
iața, ci studiul minuțios al operei al 
mijloacelor care au realizat-o.

Din biografia sa, importantă este mai 
ales perioada formației, foarte timpurie, 
neobișnuit de timpurie, durind cit co
pilăria și adolescența, perioadă in care 
s-a alcătuit, în mediul răzeșilor mol
doveni atit de iubit de Creangă, fondul 
de aur al inspirației sale. Aderența pa
sionată a scriitorului la acest mediu 
s-a manifestat neîntrerupt și mai tir- 
ziu in dorința de reîntoarcere către el 
sau de reconstituire a lui, în afirmarea 
ostentativă a țărăniei, care acoperea 
enorma mîndrie a apartenenței ]a lu
mea din care pornise. De aceea, pentru 
Creangă, Humuleștii erau centrul lumii 
și al experienței, un fel de prototip al 
satului, pe care îl înfățișează scriitorul 
în Amintiri. Iar oamenii lui erau cei 
mai buni și mai înțelepți de pe lume, 
cei mai harnici și mai generoși. Chiar 
și tipurile negative ajungeau la un 
anumit grad de „desăvîrșire,” în sen
sul defectului pe care-1 ilustrau, așa 
incit, și leneșii, și mîncăii, și beți
vii și cîrpănoșii sint cei mai leneși, 
cei mai mincăi, mai bețivi și mai cir- 
pănoși de pe lume. Inlăuntrul viziunii 
satirice asupra caracterelor omenești 
intră, undeva, marea satisfacție a scri
itorului că acești răi, gliganii și cobli- 
zanii, melianii și haraminii sint intr- 
adevăr fără pereche pe lume. In aceas
tă solidaritate a lui Creangă cu me
diul răzășesc in care s-a născut intră 
și comunitatea cu modul de gîndire 
popular. De aceea concepția de viață 
a scriitorului va fi aceea care de mile
nii consacră anumite valori și relații 
între oameni. Existența e ințeleasă ca 
activitate utilă. Valoarea oamenilor de
pinde de utilitatea for in grup. Cei care 
se sustrag efortului colectiv, creator, 
silit excluși din grup, fără ca dispariția 
lor să afecteze măcar pe cititorul ope
rei. Vezi cum se petrec lucrurile in 
Povestea leneșului, în Soacra cu trei 
nurori în Fata babei și fata moșneagu
lui. Și satira anticlericală are la Crean
gă explicație analoagă, ea se execută 
împotriva acelor preoți care duc o e- 
xistență parazitară. Ioan Humulescu și 
Isaia Teodorescu sint priviți cu sim-

Critica literară si cunoașterea vieții
(Urmare din pag. 1) 

amplu articol („Criteriul confruntării 
cu viața în critica literară") M. Novi- 
cov; argumentele și exemplele aduse de 
el fac inutilă reluarea, pe această la
tură, a problemei. Am vrea însă să 
semnalăm, în cele ce urmează, efectele 
derogării de la acest criteriu, așa cum 
se manifestă ta unele articole de cri
tică literară. Utilă este în acest caz 
analiza cîtorva procedee critice.

Unele articole critice excelează, de 
pildă, prin cazuistică, printr-o formulă 
apropiată de ceea ce s-ar putea numi; 
dosar al criticii. Ce este Tău, aici ? Nu 
are, cumva, criticul voie să se delimi
teze de alți opinenți, să clarifice păre
rile, să se detașeze de ele sau, dim
potrivă, să le adopte și să le dezvolte 
printr-o argumentație suplimentară ? De
bună seamă nimeni nu împiedică pe
critic să facă aceste demarcații preli
minare analizei, dar cînd articolul în
cepe să fie acoperit cu astfel de refe
riri, cînd interpretul începe să semene 
cu un grefier care clasează depozițiile, 
și numai atît, atunci el se îndepărtează 
de misiunea stringentă a criticului. Con
fruntarea operei cu realitatea din care 
ea a izvorît, dialogul viu între critici 
și cititor, între critic și scriitor, ana
liza amănunțită a caracterelor sau a 
veridicității imaginilor artistice — »înt 
abandonate în favoarea unei pasiuni de 
clasificator și cazuist care împinge co
mentariul pe făgașul unei anevoioase și 
sterile reconstituirii de clauze și delicte 
Un exemplu ni-1 oferă, în acest sens, 
un articol mai vechi al lui Iloria Bratu, 
atît de promițător prin titlu: Criticul 
tn fața operei și în fața vieții. Deși cri
ticul militează pentru o analiză „nesu
perficială, serioasă", pentru o critică 
care să na fie redusă la cercetarea ideo- 
grafică („pe bucată") a operei literare, 
ci fundată pe metoda confruntării din
tre imagine și realitatea obiectivă, o 
bună parte (dacă nu majoritatea) con
siderațiilor sale privesc mai puțin ope
rele literare în discuție, cît părerile, 
formulate anterior despre lucrările res
pective. Procedeul devine și mai ris
cant cînd este aplicat unei opere atît 
de viu discutate: Scrinul negru de G. 
Călinescu. față de care Iloria Bratu era 
firesc să-și precizeze poziția. O face ? 
Așa s-ar bănui, însă, îngropate ta noia- 

patie fiindcă sint activi și utili. Iar ca- 
tiheții sint satirizați, știindu-se bine că 
o vor lua pe urma popei Oșiobanu, a 
popei Buligă și a altora.

Și tabla valorilor morale din opera 
lui Creangă e comună cu cea din e 
tica populară, schema basmului fiind 
împrumutată direct din literatura popu
lară. De altfel inovația lui Creangă in 
materie de tematică a basmelor și po
vestirilor este destul de mică. Aceasta 
se menține de cele mai multe ori in 
cadrul relațiilor sociale sau de fami
lie, văzute conform mentalității popu
lare. Marea contribuție a Iui Ion Crean
gă la creșterea realismului romînesc 
stă in modul său specific de constru
ire a imaginii artistice, dominat de vi
ziunea proprie a artistului asupra lu
mii.

Viziunea laică și optimistă a scrii
torului se opune oricărei mentaltăți 
superstițioase, intronind in lume dom
nia omului și a ințelepciunii lui. mă
sură a tuturor lucrurilor. Această cla
sică, luminoasă viziune aduce mitul 
in realitate, determinind reducerea fa
bulosului, a supranaturalului la dimen
siuni umane sau uneori chiar subumane.

Ibrăileanu arăta cu multă pătrunde
re că miraculosul devine in opera lui 
Creangă doar un ingredient in pictura 
realistă a oamenilor. Personajele su
pranaturale sint aduse in Humulești. 
sîintul Petre se teme de harțagul unui 
oștean care merge pe drum mătăhăind 
in toate părțile, moartea e o babă de
crepita a cărei canonire de către h an 
stirnește o condescendentă compasiune, 
iar dracii au inteligența unor copii ne- 
copți, pedepsiți cum se cuvine și bat
jocoriți de Ivan și chiar de Dănilă 
Prepeleac. Iadul capătă înfățișarea unei
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125 de ani de ia nașterea 
scriitorului
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crișme, locul acțiunilor acestor per
sonaje e satul, iar timpul e măsurat 
cu durata unor momente familiare să
tenilor moldoveni.

Pe de altă parte zugrăvirea oameni
lor e subordonată și ea viziunii speci
fice asupra lumii. Toate personajele 
sint prinse în mișcare, acea mișcare 
continuă care face din universul lui 
Creangă un univers dinamic. De aceea, 
fiecare e schițat cu rapiditate printr-un 
gest, o acțiune sau o serie de acțiuni 
înlănțuite, ori printr-un atribut fizic mai 
izbitor. Capra gătește, Harap Alb exe
cută poruncile stăpînului, fata moșnea
gului curăță, grijește, lipește, spală, 
gătește. Smaranda nu-și vede capul de 
treabă. Pină și personajele negative, 
satirizate, se află mereu in mișcare: 
babele aleargă „ca prisnelul”, clericii 
ca popa Buligă beau și joacă, Nică 
n-are o clipă de astîmpăr.

Personajele care au conturul cel mai 
ferm, cel mai îngroșat sint cele gro
tești, fiindcă in construirea lor, ca in 
toată arta satirică, exagerarea conști
entă joacă un roi de seamă. Și Crean
gă iși desiășoară temperamentul artis
tic mai ales pe registrul satiric. Lăco
mia. zgireenia, prostia iși găsefi: în
trupări literare remarcabiie, memorabile 
in Oșiobanu, Trăsnea. Mogorogea, Dă- 
vidică și alți gligani și coblizani care, 
așa cum s-a mai spus, șuieră de gigan
tism. Tot un produs caracteristic al 
artei satirice a lui Creangă e și per
sonajul hitru, anapoda, smintitul in a- 
parență, dar înțelept în realitate, a că
rui structură se întemeiază, din punct 
de vedere logic pe paradoxul popular. 
Mirăuță din Grumăzești și mai ales 
Nică a lui Ștefan a Petrii, eroul Amin
tirilor sint asemănători cu Păcală, Nas- 
tratin sau Till Eulenspiegel, eroi ai 
literaturilor diferitelor popoare orien
tale sau occidentale. Aceste personaje, 
printre care ar putea intra, intr-un iei, 
și moș Nechifor Coțcariul sint foarte 
dragi scriitorului căruia îi place ca și 
lor, vorbirea în dodii, ghidușă și foar
te bogat revărsată. Limba lor e și lim
ba lui Creangă, cu atît mai plină de 
haz cu cit personajul e mai hitru.

nul de referiri și clasamente, opiniile 
sale evoluiază între afirmații și retras, 
țări, pentru ca în final, reluând un pa
radox îndeajuns de stupid, să ne re. 
aducă exact de unde am pomit: „...fiind 
o operă autentică — conchide el — 
„Scrinul negru* este departe de a fi o 
capodoperă*, ea rămîne o expresie în 
epică a fenomenului câlinescian, — ca 
și cînd de acest lucru s-ar fi îndoit 
cineva. Nu este în intenția acestui ar
ticol de a nega contribuția adusă de 
Horia Bratu la elucidarea unor proble
me ale prozei contemporane, însă pro
cedeele „procuristice", cărora le dă o 
mare extensie, îndepărtează discuția 
critică de obiectivul ei fundamental: 
confruntarea dintre creație și realitate 
Nu am putea, iarăși, afirma că Iloria 
Bratu n-are cunoștință de acest dezi
derat al criticii marxiste, însă artico
lele sale dovedesc că acest principiu 
metodic nu este respectat. Chiar în pre
liminariile cronicii la Scrinul negru este 
enunțat acest criteriu, însă autorul 
mută, în continuare, discuția pe alt plan 
de percepție: pe planul cazuisticii, al 
delimitării, împărțind pe interpreți îu 
două sau trei categorii, în-.'tindu-i de 
admonestările sau elogiile cuvenite. Pe 
această linie, criticul se arată destul 
de consecvent Intr-un ultim articol al 
său: „Probleme ale prozei și ale cri
ticii literare* (Viața Tomînească nr. 12/ 
1961) ceea Ce domină este o impresio
nantă rostogolire de nume și titluri de 
articole, de paranteze explicative și tri
miteri, polemice sau nu, cu rezervele 
sau sublinierile de rigoare, îneît citi
torul (presupunînd eă Horia Bratu nu 
a scris articolul numai pentru desfăta
rea criticilor pomeniți într-un chip sau 
altul), până a ajunge la adevăr, trebuie 
să treacă prin această spațioasă ante- 
cameră a cazuisticii, cu efectul cert de 
a-1 deruta.

Faptele ar ține, exclusiv, de metoda 
inadecvată a criticului și de spiritul 
lui deformant cazuistic dacă n-ar orien
ta, totuși, analiza literară spre un do
meniu secundar, de subsidiar, ignorînd 
ceea ce este esențial pentru critică, 
studierea raporturilor dintre imagine și 
datele realului. Este bine de aceea de 
amintit un adevăr cunoscut, privitor la 
rolul criticului.

Criticul marxist intervine în acest 
proces de condiționare și transfigurare, 
ca factor mediator și receptiv scrutând

Aceeași viziune asupra vieții deter
mină și modul picturii obiectelor De 
aceea scriitorul nu zăbovește sa le des
crie, ci le enumera. Prețuinăo-le, ad- 
mirmdu-le ca pe niște produse aJe 
muncii omenești, foarte folositoare. el 
le va spune pe nume, cu mare plăcere 
și cu o mare forță de evocare. Astfel 
va sta să detalieze instrumentele de 
cizmărie ale lui Pavel Ciubotarul din 
Folticeni, obiectele din dugheana ju- 
pinului Strul, acareturile din ograda 
lui Stan Pățitul și așa mai departe. A- 
ceste enumerări caracteristice pot avea 
semnificații diverse: ele pot izvorî din- 
tr-o intenție didactică, aceea de a în
văța și pe alții rezultatele muncii in 
toată concretețea lor, sau dintr-un a- 
devărat orgoliu al cunoașterii. Crean
gă știa tot ce se făcea in satul său. de 
Ia tors și țesut pină la prisăcărit mo
șit și îndeletniciri culinare și descrie 
in felul său mai toate acțiunile speci
fice, așa incit n-ar ti exclus să indice 
și obiectele, instrumente sau rezultate 
ale muncii.

Acest mare autor jovial, cum il nu
mește acad. G. Călinescu, a învățat 
tehnica narației la școala , rapsodului 
popular. De aceea vom intilni in stilul 
său mai toate formele oralității, inter
jecțiile, exclamațiile, interogațiile, co
mentariile și atitea altele, alcătuind 
una din dominantele sale stilistice. O 
alta este aceea care exprimă particula
ritățile stilului satiric, implinindu-1 cu 
o mare rigoare logică și estetică, pină 
in ultimele elemente, cele mai simple, 
pină in expresii și cuvinte. Exagera
rea conștientă in care intră și faimoa
sa diminutivare cu efect contrar, jocu
rile de logică, folosirea stilului profe
siei clericale in împrejurările cele mai 
profane (și mai ales in scopul satirei 
anticlericale) și cu deformarea burlescă 
a termenilor consacrați sint elemente 
care întăresc conținutul satiric al ope
rei Tot de aceeași intenție unitară ține 
și alegerea mă iexk tantihar. expre
siv și colorat. adesea ca rwințe argo
tice. și jocurile de cuvinte și stilrirea 
însăși a cm irueior. pentau ca pusă și as 
plastice valori fonetice să răsune eco
uri aie aceluiași stil satiric.

Toate acestea sint citeva din eie- 
mecitele cele mai izbitoare ale srilufa: 
realist al lui Creangă, scriitor înrudit cu 
cei mai mari satirici ai literauru «mer
sa le, cu Sebastian Brandt cu Rabelais 
și Laurence Steme. Genul popular și-a 
pus pecetea asupra iur Creangă și tx>- 
muleșteanul stă azi in galeria celor 
mari, nerușinindu-se de țărănia hi

La 125 ani de la nașterea marelui 
scriitor se cade să ne aducem aminte 
încă o dată de toate acestea, pentru a- 
prețui cum se cuvine.

Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

adevărul operei, orientînd gustul citi
torului spre ceea ce este fundamenta! 
și valoors. El este cum spunea Luna 
cearșki, în aceeași măsură și pentru 
scriitor și pentru cititor, nu numai un 
dascăl de literatură, ci și un dascăl 
pe tărîm social. Aceasta presupune a 
avea cunoștințe temeinice în ambel- 
domenii, a deține în plus, față de criti
cul cărturar, glosator, o sensibilitate 
socială (cum observa tot Lunacearski), 
să știe a mînui eu finețe metoda socio 
logică marxistă în analiză.

Epoca noastră a modificat într-o bună 
măsură imaginea tradițională a criticu
lui. A devenit, astăzi, insuficientă cri
tica de cabinet, exclusiv cărturărească 
bazată pe impresie și pe referiri strict 
livrești, menținute în domeniul prozodiei 
și al tehnicii literare. Față de varieta
tea literaturii contemporane și de con- 
ținutul ei nou, critica cărturărească se 
dovedește limitată; oricît de bine și de 
fin ar fi mînuit bisturiul analizei, dacă 
el nu coboară în zona de geneză a o- 
perei, dacă nu depășește marginile 
cărții, intrînd adânc în viață, dînd, deci, 
confruntării estetice o accepție largă și 
în același timp exactă, observațiile nu 
vor putea fi decît marginale, problema
tica operei nu va putea fi îmbrățișată 
0 astfel de critică, făcută chiar cu 
inteligență și finețe eseistică, nu co
munică adevăruri esențiale despre lite
ratură; antenele ei sint reduse.

Cunoașterea vieții contemporane de 
către critic face parte, să spunem așa. 
din cultura lui. Iritarea pe care o ma
nifestă unii scriitori, nemulțumiți de 
modul didactic sau exclusiv cărturăresc 
în care sînt discutate creațiile lor, este 
adesea justificată. Spun adesea pentru 
eă nu trebuie să i se pretindă criticu
lui a rivaliza cu reporterul și eu an
chetatorul sociologic, dar că trebuie să 
cunoască sensul dezvoltării sociale, e- 
voluția categoriilor, modificările caracte
rologice, făcînd sondaje și trăind ne
mijlocit, în măsura posibilităților sale 
în lumea productivă, acolo unde apare 
noul și se călesc caracterele. In felul 
acesta el întâmpină opera literară cu o 
solidă cultură de viață, avizat, în stare 
a trage concluzii judicioase, de pe urma 
comparației pe care o face- în're ceea 
ce oferă lumea realului și ceea ce a 
reușit să oglindească, în operă scriito
rul,

ortretul satiric cu va
loare generalizatoare 
are tradiție în' lite
ratura hoastră. Mof
tangiul și moftangioai- 
ca lui Caragiale ca 
și inepuizabilul Mitică 
sint ilustre exemple. 
In „Tabletele" și „Bi
letele" sale „de papa
gal*, in întreaga sa 

operă de pamfletar, Tudor Arghezi 
Și-a exprimat nu odată indignarea 
Prin mijlocirea portretului satiric. De 
la „Omul cu ochi vineți" pină la 
nBcroane", opera publicistică arghe
ziană in trecut a oferit o galerie de 
port-ete magnific hidoase, planete 
dedicate de autor personal sau prin 
intermediul lui Coco unor odioase 
exemplare din fauna lumii burghe
ze. (Colonelul cultural, Șeful de 
ccz-.net, Bel-ami, Canalia blajină, etc). 
Sctrba portretistului față de modelele 
sale, ura lui față de mediul social 
izare le-a produs se exteriorizează 
P":z ceea rsoleoȘă a limbajului, prin 
acea eruC-—.-taze fabuloasă a imaginii 
sx::—ze ce-l irita pe E. Lovinescu. 
deprecsaăor al literaturii po'emice. 
-•Bel-axi", -nonocicz și timp cuceritor 
de ‘emei « de fmeții in stat epure 
după 25 de cn: de adiritale „lăbăr
țat și Moșie dznda-se jos dinaintea 
«<*; bijxzier, d.-srr-=-i automobil de 
Jf —tiriș. koi atslt o traistă 
jur izsp-tfar c:d.z>—-ea, iezit ca un 
om fă-i oase—* Twp«: a făcut din 

cedam de copil bătrin, 
holbat :: gm. BeJ-axt. cn zgirciul 
orbitei cesco-np-ss p.-z purdut și mo- 
voe:^'. Jutpomra .Bt-mt'.s.", sim- 
boici pe~soai"ioare a rej-TLei de 
oapetr WfHM. Mri» pr-a rîeU'ulal 
tișneșie mir-o toaeettoi isvcictocM 
cu liairari.' „Ti-ez pas pliscul cu 
10 *b de adri pe tz.nzs tzr-oe-elcr 
mele p le-u «orbit dis adine r. le-a 
secat. Mocirlă și baie rdsis dnpd 
• iae ia KnȘt ț> secetă pârtie in șes 
— fi toate pisările ca Matort 
cintitoan, imi Uși cirdurile de erori". 
La poetul Arghezi, tnvectiza polemici, 
portreta; sestric se realizează meta
foric.

George Căkuescu oferi in portre
tele sale cancaturale quintesențn unor 
med::, ■ aior fenomene sociale t ma
halaua :n Otiliei", grotescul
sfirțit ai Marilor posedanți — pose
sori sau de blazon — in „Scrinul 
negru". Iu acest din urmă roman 
George Ciltnescu iși exercită darul 
de caricaturist ia legitură cu speci
mene umane al căror caracter peri
mat e a:i: de evident, care sint atit 
de străine societății noi, incit însăși 
incăpâ;:-.arez de a subsista este 
de un comic aproape absurd, fiindcă 
se plasează dsueolo de domeniul ra- 
ffonalittfsi. HauperGaeica, madam Val- 
samaJci-Ferfare. regele Vahtang și 
alții stinsese ita-.iatea pe care ar 
produce-o r.ițte utumii sau fosile, ce 
s-ar plimba fi ar comite gesturi coti
diene printre xmem rii.

Exstd iasă a~scronisme mas greu 
detectabile, aaaî perfide decit cele 
reprezentate de niște epave sociale 
cu pretenții voevodale ia epoca so
cialismului. Sint anacronismele care 
se ascund sab așsareața noului, care 
adoptă noul ea- pe o haini *Cu o 
vaasre Gaittang al Isu George C<S- 
aesca aparțme acestei categoris, ane- 
fiu •L'artnctă p de portretele satirice 
ale unor acrirton risen ca Teodor 
Maziin, Șerpie tirgășen ș a.

Inci din „Galeria palavragiilor" 
(IJ57, T. Mdrilu iși propune smulge
rea măștilor de pe niște fețe de în- 
petători care-p asigură tocmai cu așu- 
tonsl nadștii supraviețuirea in noile 
condiții sociale. Mai este vorba in 
curtea Iui Mazilu despre dezumflarea 
uno" false reputații, întreținute cu 
■-.b'âznicie și imș/ostură de benefi- 
ăarii lor: pesimistul genial — leneș 
Ssnal, farsor grav, — supr toamenii 
de tipul „dinsului* — tndirîdul <cre- 
și transformă ideile in crrculări in 
scopuri strict interesate și adoptă 
ua limbaj, transformat prin de
gradarea unor idei fuste in auto
matism verbat. Mijloacele satirice 
folosite de T. Mazilu sint variate șt

Criticul nu poate fi. așadar, un sini 
piu (și grațios) comentator. Spsțiui 
analizei sale nu este numai pagina, 
uneltele sale de investigație nu se re
zumă numai la filiații și la determinări 
de tipuri artistice. Acestea, dacă nu 
sînt integrate urțpi analize ample (ta 
care elementul sociologie, în înțelesul 
marxist al noțiunii, nu poate fi ignorat) 
nu ating substanța cărții, alunecă cu 
delicatețe și vioiciune eseistică peste 
problemele estetice pe care le ridică 
opera literară.

Considerațiile privitoare la tipologia 
artistică, făcute de colegul meu. Matei 
Călinescu, într-un articol din Gazeta 
literară („Lirism autentic și manieră*. 
Gazeta literară din 8 iunie 1961) an 
trezit obiecții tocmai pentru că deta
șează tipul artistic de obiectul (și de 
substanța) lirismului, ca o categorie 
aparte, de sine stătătoare. A spune că 
un poet este un vizual sau un auditiv, 
un clasic petulant sau un romantic fu 
gos, nu înseamnă a face o judecată de 
valoare, o apreciere estetică valabili 
prin sine, ci a fixa doar preliminariile 
unei posibile judecăți estetice. Deter
minarea tipologică echivalează, în logică 
cu judecata de situare.

Efectele unei atari reducții sînt vi
zibile, de pildă, în cronica la volumul: 
Moartea morilor de vînt de Radu 
Boureanu, unde criticul amintit mai 
înainte descifrând în Radu Boureanu 
un tip de poet vizual, privește volumul 
de versuri numai pe această latură, 
ignorînd alte aspecte în așa chip Incit 
imaginea critică reflectă estompat ima
ginea reală a cărții.

Tipul tradițional al criticii sainte-beu- 
viene, specializat în comentarii și por
tretistică. care nu dirijează literatura — 
decît în cadru! restrîns al foiletonului 
și, oarecum, din postura unui soldat 
trecut la partea sedentară și nu a unui 
combatant care are viziunea întregii 
campanii — este înlocuit, în împreju
rării,, literaturii noastre, cu tipul criti
cului militant, într-un anumit sens 
„profet". îndrumător, așa cum istoria 
literaturii, în epocile anterioare, ne-i 
dat exemplul, în Rusia, al revoluționa
rilor democrați, la noi — al lui Gherca 
și Ibrăileanu.

Eugen SIMION
(Continuare in nr. viitor) _ 

tind toate la sublinierea imposturii, 
a nulității acestor trișori. Nulitatea 
umflată a „marelui pesimist" e su
gerată prin formulări emfatice apli
cate unor incidente banale.- ..... mai 
e ceva, preciza marele pesimist ii 
timp ce-și lega șireturile la pantofi, 
șireturi ce se desfăcuse’j prntr-o 
bruscă întorsătură a destir.ulut." Sa 
bloanele verbale, prin cșre se exprimă 
uneori ostentativ autorul, rugereeză 
banalitatea unor fenomene ce se 
pretind excepționale. Reporterul re
gretă că" din comoditate nu ș-a de
plasat șă vadă armonia (familiei ce 
se dovedește exemplar fericită) la 
fața locului", armonsa ce se dyvedește 
a fi o fațadă sub care se ascunde 
ipocrizia, imoralitatea atitor menajuri 
burgheze. Jn portretele și schițele din 
„Galeria palavragiilor" T. Mazilu di
luează uneori acidul satirei prin cla
sificări sU personajelor, pasaje ex 
pit.-cr re și stmder.t demonstrative. In 
ultimele portrete satirice publicate 
in „Vtax rominească" (nr. 6 1961), psi
hologia e mai nuanțată, demonstra- 
Ji:.e i—.p':zite, mijloacele satirice mai 
subtile și legea sfintă a conciziei 
szti—.ce r.-„ mai e inculcată. Cornel

2. Proza satirică și umoristică
Irimescts din schița -,,O crimă perfec
tă" comite furtul, propunindu-ți să 
regrete sincer fapta sa pentru a nu 
«sca msuțcări în urmă. „Cite locu- 
mțe muncitorești nu s-ar putea con
strui dia banii pe care eu îi fur ca 

netrebnic". In clipa cînd e prins 
asupra faptului, gindește cu reproș 
Îs adresa celui care-l demas’ă tre
buie să dispară suspiciunea, trebuie 
să avem încredere în oameni*. Por- 
t-etul pictorului steril și ratat din 
„Capodopera" e realizat numai din 
șab'.oa.ie verbale ale criticii plastice. 
Pictorul e „pe deplin maturizat ar
tisticește", tablourile lui sint „pline 
de farmec inedit și inconstestabilă 
originalitate". Schematismul voit al 
expresiei sugerează nulitatea persona
jului. Portretul scriitorului „rafinat* din 
schița „Brinză cu ceapă", scriitor al că
rui suflet „frămîntat" resimte nostal
gia simplicității elementare, e făcut 
cu o griji ironică pentru detaliu și 
nuanță, ce conține în sine o intenție 
satirică la adresa falselor subtilități 
și complicații pe care și le atribuie 
unii artiști, complicații față de care 
satiricul mimează simpatie. „Asta e 
de arpagic spune amicul care în ciu
da furtunilor care-i bîntuise sufletul 
măi era capabil să facă diferența". 
Sau: „Ceea ce nu reușise nici viața, 
nici cultura, nici femeia care-l iubise, 
reușise brînza cu ceapă, Brînza cu 
ceapă readucea în sufletul lui nevoia 
de simplitate Și de valori indiscuta
bile. Falsa gravitate Și stima afectată 
pentru „furtunile" din conștiința scrii
torului rafinai evita șarja violentă ce 
impune agresiv scara de valori a sa
tiricului. Atitudinea lui T. Mazilu cere, 
:> sdumb, din partea cititorului partici- 
pc-e arttră ia zpepfundar-s jterrona- 
jui-z. E ca <ri: mai mare satisfacția 
«ctorulai cure înțelege activ șt di.'e- 

’ mțiaș caractcru: negativ al t'pulut.
Disur-uia-ea, falsa gravitate fonică 
trebuiesc pătrunse pentru ca să ajun
gem la esența realistă a satirei de 
acest tip.

Sergiu Fărcășan preferă hiperbola 
satirică, șarja violentă, situațiile care, 
frizează absurdul. In acest fel între
prinde el in „Micul televizor" sitira 
unor categorii profesionale dominate 
de rutină și anacronism. Romanul ,.Di- 
cebal" al pensionarului devenit scrii
tor conține „două prologuri" Primul 
de 1000 de jjagini intitulat Dromichete, 
al doilea de 2000 ca să nu fie prea 
lung, impărțit în două subprologun, 
care formează un tot: unul mtuulat 
Buerebista. celălalt Deceneu . Inter
viul cu vaca — Cleopatra Siementhal 
— trădează din partea reporterului u- 
nele tendințe rutiniere : „gura ei fi
nă și ironică era plină de ^in, ceea 
ce mă făcea să mă rușinez: o sur- 
prinsesem la 5 dimineața in timpul 
micului dejun ! O colecție de paie de 
toate mărimile răspindite pe jos fntr-o 
dezordine boemă, trădau preocupările 
maestrei".

Sergiu Fărcășan imaginează o tipo
logie satirică a figurilor negative care 
frinează progresul socialismului: O- 
mul care dă din cap, Omul care dă 
din guri. Omul care dă din coate. 
Omul care dă din banii statului. Pro
cedeul favorit iste reducerea lo ab
surd, care se aplică în domeniul si
tuațiilor ca și al cuvintelor. Omui 
care dă din banii statului, prescurtat 
Odăbas, directorul firmei Iprotrucoi- 
prop"o, transformă un magazin de cio
rapi in clocitorie mecanică, pe care 
o transformă in cămin de dsrigiați 
din construcții, pe care-l transformă 
suceesin in lăptărie, adăpost pentru 
mamă și copil, centru de montă, ci
nema, club etc. etc., tăind ziduri, adău
gind magazii, reaixind de fiecare 
dată economii față de ceea ce ar fi 
putut să coste lucrarea, ir~.pa"țtnd. 
in consecință, premii, realizind de 
fiecare dată „iprodubucuri". Această 
acumulare hiperbolici este in spiritul 
unei satire, care supune realitatea 
unui proces de transfigurare tenden
țioasă excesivă. Sergiu Fărcășan a- 
plică procedeul și in domeniul verbal. 
El dinamitează șabloanele verbale tot 
prin reducere la absurd. Omul care 
dă din gură prezentind „o muschiula- 
tură impresionantă a organelor vor
birii, putea să ridice orice problemă 
oricit de grea și de sute de ori la 
rind". Comicul rezultă uneori — așo 
cum și prevăd legile jocului de cu
vinte — din alternarea sensului pro
priu cu cel figurat. Un plam!‘cator 
rutinier exclamă.- „Păi se poate, to
varăși, să organizăm produ ția de 
căciuli după capul fiecăruia ?“ Jocul 
de cuvinte e reușit, fiindcă e în spi
ritul unui birocrat mărginit, care ex: 
dude cea mai normală posibilitate. 
Calamburul nu e reușit cînd se ba
zează doar pe simple consonanțe ver
bale : „Că există un Cel mai Mate 
traducător, care, asemenea unui Mar? 
Scamator scoate de peste Marea Mi- 
necă o mulțime de cărți..."

$1 totuși comicul absurd și fan
tastic, a cărui potența demascatoare 
un Maiakovski a demonstrat-o, e pu
țin cultivat in literatura noastră ac
tuală. După ce amintim citeva schi
te de Sergiu Fărcășan, printre care 
„Direcțiunea mișcării hîrtiilor" și schi
ța lui T. Mazilu „Romeo și Julieta", 
în care un reprezentant al vestiților 
îndrăgostiți shakesperieni demască, în 
apariții nocturne, ipocrizia conjugală 
și-i arestează pe cei ce încalcă legea 
sincerității în dragoste, pare-se că am 
epuizat exemplele posibile.

Cred că nu greșesc nici cînd de- 
pling puținătatea umorului grotesc în 

literatura noastră de azi. George Că
linescu a știut, în „Scrinul negru" să 
surprindă comicul grotesc al unei pro
cesiuni funerare, la care participă 
prințese declasate, conți devenili ha
mali, prelați catolici, specialiști in 
talcioc. înhumarea se face cu slujbă 
catolică, in sunetul lui Ay Ay Ay cîn- 
tat la acordeon. Regăsim grotescul în 
epizodul talciocului, cu vmzătorii lui 
plini de morgă care discută in limbi 
străine Al. Mirodan a pătruns, spu
neam intr-un articol trecut, cu come
dia „Celebrul 702" in domeniul gro
tescului. Marele capital monopolist și 
efectele sale oferă obiectiv — arătam
— surse de comic grotesc. Dar nu in
tenționez să inventariez sursele posi
bile ale comicului grotesc în literatura 
de azi. Constat doar raritatea acestei 
modalități.

Alte ipostaze ale scriitorului care 
ride — printre ele cea a umoristului
- sint cantitativ și calitativ mai in
tens prezente. Una dintre numeroa
sele definiții ale umorului (și umorul 
fiind un fapt subtil și complex nici 
una nu-l cuprinde in întregime) pri
vește această atitudine ea o victorie 
a personalității umane, care întinge 

prin ris, depășește prin superioritate 
rațională suferințele vieții. Găsim cei-a 
din această atitudine în personajul 
lui Nicuță Tănase din „M-am făcut 
băiat mare". Mahala mizeră, atmosferă 
de dictatură fascistă, viața de copil 
necăjit, toate acestea sint dominate 
fără bagatelizare de umorul nara
țiunii. Dar domeniile râsului sint 
greu de delimitat riguros. Umorul cu 
ironia se învecinează adesea. In po
vestirea lui Nicuță Tănate logica in
fantilă joacă rolul disimu’ației iro
nice, care prefăcindu-se a accepta ca 
normal ceea ce este anormal, sublini
ază anomalia. Este falsa acceptare 
ironică, adeseori pusă pe seama can
dizilor. E plină literatura satirică a 
veacului al XVIII-lea de naivi indi
geni sau exotici, care se miră cu falsă 
ingenuitate de ceea ce văd. Perso
najul lui Nicuță Tănase subliniază de 
fapt neajunsurile regimului capitalist, 
cînd îi găsește avantaje, ba chiar su
pralicitează cu o candoare care se 
transformă pentru cititori în ironie: 
„poți să juri că nu cunoști groapa 
noastră de gunoi. Și ce groapă de 
gunoi!... Găsești în groapa asta ce 
cu gindul nu gîndești. E o bogăție pen
tru noi groapa. Cînd ți-ași spune de 
unde vine gunoiul, iți dai seama ce 
minunăție1! La groapa noastră guno
iul vine din oraș. Da, din oraș il 
aduce. Orice găsești acolo: pantofi 
rupți, dacă vrei, și chiar nu prea tare 
rupți". Procedeul „lumii pe dos* folo
sit cu intenție satirică se justifică Și 
el din perspectiva copilului. Naivitatea 
copilului a mai fost folosită ca mij
loc de formulare a unor judecăți sa
tirice. Șalom Alechem și la noi I. Că- 
lugăru in „Copilăria unui netiebnic" 
au atribuit că măiestrie glasului copi
lăriei tonalitatea ironiei, .'n momentul 
insă in care eroul lui Nicuță Tănase 
devine un adolescent, cu altă ințele- 
gere asupra vieții și a societății, sursa 
umorului dispare tn carte. Autorul 
n-a descoperit o modalitate ironică la 
fel de izbutiți ca naivitatea devenită 
disimulare ironică, pentru a-și exer
cita spiritul satiric asupra unor as
pecte — cu deosebire dureroase ale 
exploatării capitaliste.

Ne apropiem de o altă problemă a 
literaturii satirice și umoristice; cea 
a personajelor înzestrate cu umor. 
Despre ilie Moromete care domină si
tuațiile dureroase prin umor, devenit 
mijloc de apărare împotriva unei 
realități care-l asaltează nemilos, s-a 
vorbit mult. Ne interesează acum ca
litatea de umorist, pe care i-o atri
buie T. Mazilu unui personaj inain- 
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lumii schimbate, surprinsă in plină e- 
voluție a burgheziei rominești de la 
tarapana la financiarii cu „otel nobi
liar" și blazon.

Dintre mijloacele diverse care cola
borează la această imagine a unei so
cietăți în mișcare, caracterizarea prin 
limbă se impune in primul rind. Sen
sibilitatea lui Caragiale la particulari
tățile fonetice, lexicale sau sintactice 
e uimitoare. In corespondența lui scrii
torul s-a amuzat să imite fie graiul 
ardelenesc, fie cel moldovenesc. Paro
dia sau opera beletristică propriu-zisă 
notează cu egală finețe limbajul rafi
nat, împestrițat cu neologisme adesea 
pocite, ori cel arhaizant, spiralele sti
lului oral și agramat în care comisarii 
dresează procese-verbale și notabilii de 
provincie expediază telegrame sau 
prolixitatea micului burghez cu fraze 
prelungite la infinit, reinviate de către 
un pronume relativ. în nuvele și schi
țe, stilul povestitorului denotă aceeași 
suplețe. Ca și Flaubert sau Gals
worthy, Caragiale e un maestru al uni
tății stilistice, vorbește adesea despre 
personaje în propriul lor limbaj.

Instrumentul lingvistic are funcții ar
tistice multiple. Nu cea mai puțiii im
portantă este să marcheze evoluția ti
purilor. Aflat intr-un stadiu de tranzi
ție, actual tejghetar și viitor proprie

tar, unui comunist. Aprecierile comice 
ala lui Nea Vițu asupra oamenilor și 
faptelor sint formulate in numele ce
lor mal înalte idealuri sociale și 
umane. El recomandă umorul ca pe a 
atitudine constructivă Și generatoare 
de progres. Lui Treișpemii îi spune : 
,,e prostia ta, in definitiv... Tu ar tre
bui să rîzi". Nea Vițu desființează 
mental lumea exploatatorilor p-in ris: 
„Au și ei sentimente... au sentimeri'k, 
au porc pentru iarnă, au tot ce le DeW 
buie". Nea Vițu folosește șabloane^' 
verbale ale presei de scandal pentru 
a sugera nulitatea sentimentală a 
celor avuți: „unele se și sinucid... iși 
curmă firul vieții la o virstă fragedă". 
Personajul lui T. Mazilu e colecționar 
de prostii ca atîția satirici și umoriști.

Există un test al umorului. Cind 
doi oameni reacționează simți.:r in 
fața situațiilor comice, au același tip 
de umor, ei sint legați prin afinita
tea trainică a risului, premiză nespus 
de serioasă a iubirii și prieteniei. Pe 
o astfel de afinitate se bazează, între 
altele, prietenia dintre Vițu și Treiș
pemii sau dragostea dintre Simina și 
Dinu din comedia lui R. Cosașu „Mi 
se pare romantic".

Vorbind in „Estetică" despre come
dia contemporană cu el, Hegel regretă 
ei personajele comice ale timpului 
său nu sînt în stare, asemenea per- 
najelor lui Aristofan, decit să-i facă 
să ridă pe spectatori fără a fi obiect 
de ris și pentru ei înșiși. Cu alte cu
vinte Hegel regretă că sînt doar per-* 
sonaje comice, dar nu și înzestrata 
cu umor. Faptul că în literatura noas
tră — epică sau dramatică — a apărut 
personajul care se analizează pe sine 
și se depășește prin umor, e îmbucu
rător. In proză, ca și în dramaturgie, 
hotărltoa-e pentru atitudinea scriito
rului este realitatea obiectivă. Perso
najul constructiv poate stimula vese
lia, poate stirnl risul. Este rîsul care 
nu depreciază, ci generează stimă, ri
sul nuanțat de simpatie sau duioșie. 
O astfel de atitudine afectivă a putut 
fi stimulată de un personaj ca Nea 
Vițu. Cusururi fără gravitate reală, fără 
efecte nefaste, pot și ele suscita o ati
tudine umoristică. Pehlivăniile 'ui Moș 
Sciucar n-au determinat în Solohou 
încordarea satiricului ci risul umoris
tului. La fel drăciile tuturor copiilor 
poznași care au prilejuit un capitol 
atit de vast al literaturii umoristice. 
O realitate revoltătoare, tin personaj 
imoral determină insă cu necesitate 
o încordare, o critică emoțională a că
rei caracteristică e disprețul, minia, 
indignarea. O atitudine de umorist în
curajator în astfel de cazuri reprezintă 
o bagatelizare cinică. La baza sarcas
mului care merge pină la violențe ver
bale in unele din portretele lui T. 
Arghezi ca și la baza șarjelor grotești 
cu care ne întimpină pagini din Brecht 
(și-am dori să găsim exemple echiva
lente mai numeroase în literatura 
noastră contemporană) stă deopotrivă 
oroarea față de ceea ce e mincinos și 
retrograd, cit și pasiunea pentru ade
văr și progres. Valoarea negării de
pinde și de înălțimea criteriului afirma
tiv. Lipsită de criterii, formulată in 
numele unor idei echivoce, satira a- 
mertintă să se transforme în calom
nie. Fiindcă sint formulate din pasiu
ne pentru justiție, cele mai violente 
explozii satirice, cel mai amar sarcasm 
— de la Swift la Brecht, de la Cara
giale la Cocea și Arghezi apar justi
ficate, dau satisfacție simțului moral 
și estetic al cititorului. Este ceea ce 
n-a înțeles E. Lovinescu, atunci cind 
asimilind pamfletul cu calomnia, l-a 
socotit pe cel dinții blamabil fiindcă 
„urlă din toate părțile ca o furtună 
dezlănțuită, tirind totul în noroi, fără 
deosebire, pe cei buni ca Și pe cei 
răi, amestecind valorile".

In proză ca și în teatru satira este 
un for justițiar, care distribuie sentin
țe în numele celei mai înalte onceplii 
despre valorile etice, despre raportu
rile dintre oameni. Ne mai interesează 
și problemele poeziei satirice, de care 
ne vom apropia intr-un articol viitor.

tar, Chiriac își nuanțează vorbirea după 
cum se adresează Vetei ori lui Dumb 
trache. In scenele cu Veta, Chiriac e 
firesc și destul de simplu, deși cu iz
bucniri patetice. Față de Ipingescu și 
Dumitrache el redevine sergentul in 
garda civică și liberalul zelos, pome
nește de „izirciț", de „rezon fără mo
tiv". In schița, scara socială a tipu
rilor de burghezi e caracterizată prin 
limbă. Așa cum grafia numelor proprii 
se rafinează, Lefter devenind lileulhe- 
riu și Smaranda — Esmeralda — lim
ba alungă grecismele și turcismele pa
triarhale. Neologismele rău digerate pă
trund in masă.

Alături de Eminescu și Sadoveanu, 
Caragiale a devenit unul din cei mai 
populari scriitori ai noștri. 1. o lalură 
a revoluției culturale. Reporterii con
stată adesea semnele acestei populari
tăți. In pauza de masă a unei mari 
baze auto se transmitea o piesă de Ca
ragiale. S-a încins o discuție și n-a 
fost nici unul dintre cei de față care 
șă nu se fi familiarizat, la teatru sau 
film, cu personajele lui Caragiale. E 
important și semnificativ pentru trans
formările sociale și culturale pe care 
le-a cunoscut Rornînia, că educația ar
tistică a maselor se face la nivelul Ca
ragiale sau Eminescu. Arghezi sau Sa
doveanu.

Siivian iOSIFESCU
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n fiecare zi, deja.înce
putul acestei primăveri 
a anulai. 1962, presa și 
r^diouljkie aduc, diu 
tMte (fâțmile^ârn^veș'- 
tîfț cuperitaăre, 'piine de 
o tulburătoare și’ Opti
mista Semnificație, ale 
succeselor repurtate de
țărănimea noastră, sub 

conducerea partidului,: în înaintarea ei 
hotărîtă pe drumul „cununiei cu bel
șugul".

Trăim astfel, In acest început de 
primăvară, zile memorabile, al căror 
nobil ecou se va prelungi multă vre
me, sîntem martorii fericiți ai txrta pro
ces transformator, menit să consoli
deze ți să înaripeze lupta întregiăui 
nostru popor pentru desăvârșirea con
strucției socialiste.

Scriitorilor și artiștilor noștri li se 
oferă, în aceste zile, un vast cîmp de 
inspirație, realitatea este atît de ge
neroasă cu ei, încît nu ne îndoim că, 
în scurtă vreme, această realitate își 
va găsi, în operele lor, acel firesc co
respondent, întrupat în imagini artis
tice într-adevăr pe măsura timpului, 
nostru.

Un prim început a și fost făcut șî 
odată cu d frontul nostru literar a 
înregistrat un debut deosebit de pro
mițător. Este vorba de recenta premie
ră a piesei lui Gh. Vlad, „îndrăznea
la", la Teatrul Regional București.

Autorul comediei populare, întîmpi- 
nată cu sincere și binemeritate aplau
ze, este fiul unor țărani colectiviști 
din regiunea deluroasă a Olteniei și 
s-a făcut, mai întîi, cunoscut, ca un 
neobosit și pasiooat reporter. Rezul
tatul peregrinărilor sale prin satele 
patriei noastre l-a adus la dobîndirea 
unei fructuoase experiențe în ceea ce 
privește investigarea! bogată, complexă, 
aș spune chiar de specialitate, a a- 
cestei realități, experiență oare s-a gre
fat fericit pe cunoașterea aprofundată, 
atestată de propria sa biografie, a psi
hologiei și problematicii țărănești.

★

Ideea de bază a piesei lui Gh. Vlad,' 
de o stringentă actualitate, răspunde 
cu judiciozitate problemelor legate de 
lupta pentru consolidarea și înflorirea 
gospodăriilor noastre colective.

Autorul aduce în scenă imaginea 
convingătoare a unei tinere gospodării 
colective în fața căreia stau nenumă
rate sarcini, toate însă subordonate 
necesității imperioase de a se găsi cele 
mai bune ți mai propice soluții care 
să ducă. în cel mai scurt timp, ;la 
întărirea și creșterea puterii economice 
a gospodăriei, deci la creșterea bună; 
stării, a belșugului în casa fiecărui 
țăran colectivist.

Frămîntările care animă gospodăria 
„Mereu înainte", reliefează în împre
jurări selectate cu spirit de discernă
mânt de către autor, conflicte și carac
tere vii, autentice, avînd darul să lim
pezească — și să ofere un răspuns folo
sitor pentru spectatori, — probleme 
pline de interes, izvorîte dintr-o reali
tate pasionantă.

Acțiunea piesei începe odată cu în
toarcerea în gospodărie, de la o școală 
de brigadieri, a tînărului colectivist Li
sandru, un om înaintat, cu o minte 
ascuțită și receptivă la tot ceea ce 
este nou, un înflăcărat luptător pen
tru traducerea în viață a învățăturii 
partidului, un entuziast gata să îm
brățișeze cu îndrăzneală (de unde și 
titlul piesei) acele idei cu care știința, 
împotriva vechilor deprinderi, îi înar
mează pe oamenii zilelor noastre.

Îndrăzneala și pasiunea cu care tî- 
nărul brigadier, sprijinit de inginerul 
agronom Lina — și ea de curînd re
venită în gospodărie de la studii — 
se dedică acțiunii de valorificare știin
țifică a tuturor posibilităților ectr.> 
mice de care dispune gospodăria, aflată 
la primii ei pași, cucerește și mobi
lizează pe cel mai buni și mai har
nici coiectrrițti. încrederea, entuzias
mul tînărului brigadier și ale tovarăși
lor săi, se izbesc însă, de la început, 
de inerția care mai dăinuie încă în 
felul de a concepe noua lor viață, 
a unor colectiviști, și chiar și a preșe
dintelui (altfel un bun gospodar, bu- 
curîndu-se de stima șî prețuirea celor

[re-

care l-au alee). Inerția se daroreșcc 
mai ales, pXerx pe care o mal exer
cită încă, asqpra acestor oameni. ve
chile» depriaderi —«.-șjenfi.e din tată-r. 
fiu. fc ceea ce prîveșto practica kr 
agricolă, destui de înapoiată. funda
mentată pe concepția îngustă, indivi
dualistă. in care se desfășurase pini 
a fxxi"întreaga lor viață. La acestea 
se adaogă tribulațiile unui demagog 
mreterat, magazionerul Buzdurică, in
divid cu o mentalitate învechită, pe 
care noul îi sperie și care, uzînd de 
■.L’.i.mele resurse de influență asupra 
colectiviștilor, se opune cu o îndirjire 
dușmănoasă inițiativelor lui Lisandru.

Ciocnirea aceasta, care, pînă la 
urmă, se constituie, ca principalul 
conflict al piesei, este urmărită în ge
neral bine de către autor și are darul 
de a susține atenția spectatorilor an
trenați de desfășurarea acțiunii al că
rei deznodămînt conduce la concluzia, 
îmbrățișată cu căldură de toți colecti
viștii, a adoptării inițiativelor înaintate 
care trebuiesc sprijinite cu îndrăzneală.

Asistăm, astfel, la o pledoarie vie, 
caldă, înflăcărată, realizată cu frumoa
se mijloace artistice, pentru biruința 
noului în viața noastră, iar sentimen
tul pasiunii care l-a animat pe autor 
se transmite sălii mobilizator.

Sigur că Gh. Vlad n-a reușit să 
învingă, de la început, toate stîngăciile 
debutului — și aceasta se referă mai 
ales la arhitectonica comediei sale, ia 
faptul că în conturarea conflictului a- 
mintit se manifestă încă unele fisuri. 
In general se poate spune că primele 
două acte au un prea pronunțat 
caracter expozitiv, de acumulare de 
fapte, intriga propriu-zisă lăsînd im
presia unei anume deslînări. După 
cum, ultimul act, l-a obligat pe autor 
la o condensare a acțiunii în aseme
nea măsură încît unele personaje, care 
trebuiau să capete tocmai aici un 
profil și o pondere mai viguroasă, abia 
își mai găsesc loc în scenă. Așa se 
întîmplă ou președintele colectivei care, 
la un moment dat, în final, se află 
în postura de simplu și indiferent 
spectator (chiar și regizorul s-a văzut

A

s

Scenă din spectacol

schițați cu o mină sigură, în linii pu
ține, dar destul de viguroase încît să-: 
facă viabili. Trebuie spus, de altfel, 
că Gh. Vlad se dovedește talentat în 
realizarea unor portrete vii, și despre 
acest lucru vorbește elocvent și cel 
mai izbutit personaj al piesei, Păun 
Ciocîlteu. In caracterul acestui perso
naj se întîlnesc, întrețesute cu multă

ll

Teatrul Regional București
obligat să-l scoată din ansamblu și să-î 
plaseze astfel încît să nu încurce des
fășurarea scenei respective) sau cu‘ 
primul secretar al raionului, foarte su
mar creionat și care mai 'tot timpul 
se găsește în afara dezbaterilor furtu
noase chiar ale colectiviștilor. Apariția 
lui în scenă și intervenția lui se pe
trec, de fapt, atunci cînd totul se lim
pezise și nu-i mai rămîne altceva de- 
cît să adreseze un îndemn de circum
stanță. Cu un profil firav apare și se
cretara organizației de partid, mama 
Linei, intervențiile ei fiind, de aseme
nea, firav sudate în desfășurarea pro- 
priu-zisă a conflictului.

Ceea ce îi reușețte însă in mod de-, 
osebit lui Gh. Vlad, în această piesă, 
este crearea atmosferei specific țără
nești și conturarea unor portrete de 
țărani de o mare autenticitate. In fie
care scenă în parte trăiește, vibrează 
profund, satul contemporan cu frămin- 
târile lut. cu pitorescul, lui deosebit cu 
optim-smul puternic «I țăranului nos
tru, eliberat de eipoatare și botârit 
să-și c'ădească o viață lumixasă. bo
gată. fericită.

Sint in această piesă citeva ocrtre- 
te de țărani cu totul remarcabile toc
mai prin veridicitatea și rizbSitatea 

sint amintita! brigadier 
bătrînul Marin Hodină. 

povestea ei de dra- 
sa u cri 

Kate. care

lor. Așa 
Lisandru, 
Voica cu 
goste, paznicul Vasite Bâjeac 
da țăran: șugubeț’. JWita și 
ciștigă. de Ia prima aoarițe in «ceri 
simpatia caldă a spectator cr. tot

șugubeți. M:
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finețe, trăsăturile unui visător entu
ziast, ale unui romantic, cu deosebita 
receptivitate și capacitate, specifice ță
ranului nostru, de a îmbrățișa noui și 
de a se dărui, fără să-și precupețească 
eforturile, luptei pentru bunăstarea tu
turor. Dubla dramă pe care o trăiește 
Păun Ciocîlteu și mai ales încrederea 
de neclintit în viitor și în partid cu 
care el știe să depășească această 
dramă și suferințele legate de ea, îl 
fac deosebit de apropiat spectatorilor 
și îl impun ca pe un izbutit erou con
temporan.

Autenticitatea, afirmată ca trăsătură 
importantă a scrisului Iui Gh. Vlad, 

în
o

Ș' 
de 
cu

se manifestă la fel de puternic și 
replica majoritățir personajelor, de 
bogată suculență populară, precum 
în realizarea unor bune momente 
comedie in care autorul fructifică 
fantezie numeroase elemente folclorice.

Se poate spune, într-adevăr. așa cum 
ca .^icxiz.tate observă ș: reg'zorjî.

' >:e 
pă ea o cămașă 
arnxiul optaks-

_xnes psre accentele de 
r£rr.jc pitoresc'

♦
«rentară piesa 
Pertrta’ 
Jf os3rf ă* a 

vr ck fcSErzi x

ia ca jerirf-ptogram. ci .inc 
o piesă _s?~- fă șt s 
țărănească, 
multa și a 
caicare ți

X- 
de

Mocfcid 
î'rf. Te» 
r_ă 5 m 

și c

Gk.

perfecționări: text: 
matură orientare șt 

-pertoriul cu ur. spe 
frumos succes in 
colectiviști.

Regia, semna’-: de M-Tu E n. - ;- 
testînd în contimnre calitățile firintf 
și înzestratului director de «*—** a 
valorificat judicios con^naM jsmi 
oferindu-ne un spectacol pQn de rât- 
cîune, antrenant, luninos. de asensxa 
caracterizat jgjntr-o cuceritoare aMo- 
ticitate.

Din distribuția bogată, evitai* 
munca migăloasă a regizomiri pen
tru reliefarea pregnantă a fiecăni per
sonaj in parte, distribuție la care toți 
interpreții și-au adus o prețioasă ttr- 
tribuț-e, se desprind, și în finețe de 

’ întinderea roitiiu: respectiv, ateva ele
mente actoricești asupra cărora ne 
face plăcere să ne oprim.

Vom sublinia in primul riad creația 
Iui Ion Marinescu căruia i se da tocește 
emoționanta interpretare a roiu ui Păun 
Ciocilteu. Gteva momente în deosebi, 
cum ar fi de pildă cel al pregătirii e- 
roului in vederea ședinței unde urmea
ză să se discute intrarea sa în partid 
ii anunță pe actor ca pe un remar
cabil talent. Cu multă căldură și dă
ruire scenică își interpretează, apoi, 
rolurile: Silviu Stănculescu (Lisandru) 
relevind convingător pasiunea și en
tuziasmul tînărului brigadier, Mihai 
Pălădescu și Constantin Florescu (Mi- 
tu și Xate), izbutind două creații de 
un savuros umor și reuțind să ne a- 
tragă atenția, în deosebi Mihai Pălă
descu, asupra deosebitelor resurse de 
comedie de care dispun, Dominic 
Stanca (bătrînul Marin Hodină), Eu
gen Petrescu (pitorescul paznic Vasile 
Băjean), în sfîrșit, tinăra actriță Ro- 
dica Popescu, interpreta plină de far
mec a Zoicăi.

In roluri episodice s-au remarcat, 
printre alții. Ion Molin (Petria F:e- 
rar-j). Lucreția Răcorită (Paraschva). 
Maria Burbea (Veta). Gheorgiie MF 
haUcbe (Iiie Crefotu) etc

Decvrurl.e hă Ervin Kutiter. stilizate 
< țî-.’-td seama de fzptră că specta
te T este destin 
neăat la n'a.
vad acestei ra

rii. Iar din toate ni se întipărește în •• 
mintire mai ales acea explozie de entu
ziasm și bucurie colectivă, acea uriașă 
demonstrație populară din dimineața a- 
nului 1959, cînd s-a aflat vestea izgonirii 
lui Battista.

Documentele cinematografice care al
cătuiesc filmul „Fidel Castro al Cubei” 
au o vibrație emoționantă, accentuata d« 
patosul comentariului aparținînd faimo
sului actor american Eroll Flynn, a că
rui caldă simpatie față de cauza po
porului cuban a devenit bine cunoscută 
în lume.

Mihail LUPU

Moreex: filmul Castro al Cubei“

DRUM BUN, AUTOBUZULE!
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Silvia NICOLAU

Povestea căluțului cocoșat
tudioul central de filme docu
mentare din Moscova a tran
spus pe ecran un spectacol de 
balet prezentat de un grup de 
artiști al Teatrului Mare. Maes

trul A. Radunski a conceput un scenariu 
— axat pe coordonatele unui vechi basm 
popular— conducînd totodată și realizarea 
coregrafică. Muzica baletului’ este com
pusă de R. Seed rin, iar autorii filmării 
sint : regizoarea Z. Tolubieva, și opera
torii M. Silenko, E. Latun.

Fabulația „Căluțului cocoșat” sublinia
ză virtuțile oamenilor simpli celebrind 
triumful lor in înfruntarea cu forțele 
răului. Ivanușca se definește ca un erou 
folcloric, faptele sale poartă coloratura 
adecvată. Ca in orice basm intervenția 
elementelor supranaturale (armăsari de 
foc, pană fermecată, căluțul cocoșat» 
devine firească și necesară. Bietul I\an 
— frate bun cu oropsita cenușăreasă — 
Bi ara-ă neta superioritate a>upra hră- 
părețiier săi frâu W tă^este ia călut.d 
cocoșat no slujitor ptiu de desocaxnexu.

«2

Ză El 
spe:

Djh» SAXARU

«■

montării. Maestrul A. Radunski aduce 
rezolvări ingenioase ale diverselor mo
mente asigurind omogenitatea creației 
colective. Interpretarea rolurilor este e- 
xecutată de balerini cu profunzime și 
virtuozitate, aptitudinile coregrafice con- 
jugîndu-se cu remarcabile creații acto
ricești. Principalii interpreți realizează 
compoziții expresive. V. Vaslliev (Iva- 
nușca) este un dansator înzestrat cu 
mult temperament și precizie a ținutei. 
El susține — viu și frenetic — latura di
ficilă a spectacolului. Există in creația 
lui revărsare de elan tineresc, o notă 
viguroasă, un umor de esență populară 
(in scenele din piață, cit și in duetele 
cu crăiasa). Maia Pliscikaia imprimă 
personajului prospețime și grație. Dan
surile ei denotă stăpinirea unei tehnici 
perfecte. Alia Scerbina compune, suri- 
ză*oare și sprințară — rolul copios al că
luțului. iradiind farmecul basmului.

Satirizat cu vervă, țarul, in interpreta
rea lui A. Radunski — evoluează greoi 
si sungaci, provocind risul biciuitor. Cu 
accentele șarjei este conturat și grupul 
'arienilor slugarnici. Scenele de ansam

blu — in care apar oamenii din popor 
— sint tumultoase, pline de freamătul 
• mu (participă corpul de balet al Tea
trului Mare). Finalul apoteotic (nunta 
Uu iun cc crăiasa) încununează acest 
*pe*t>e*i care — pornind de ia vechi 

folclorice — oferă o înaltă de- 
de balet.

Mihai BOTEZ

ROSITA
jS’:r‘r^ reținuta și subliniată ideea, 

•«k yflBiliîsirata de film, a ruinării tnici-
BBlnr proprietari de pănaiut din Ar- 

' ▼ aOientina. Lățind ’.a o parte triste- 
j a oarecum melodramatică a fer» 

mîerujui ruinat care se desDatte de pămînt, 
inprcMa e«ie dezolantă în <cena ple> ărîi 

3 0-.5. De alifcl, citcva fraze ale dialo- 
r.U.: lee.gă firesc aceasta ruinare de pro- 
blesa. actuală pentru micii agri-
: < ‘.rile răpi: ai iste, a dependen
tei de împrumuturile bancare. De aseme- 

-imsruLii este bine creionată 
ia cltera linii.

Realiz^iă in film este și atmosfera apă- 
săfoare^ monotonă, lipsită de orizont, a țl» 
razului argentinian.

la oraș, acest țăran își făurește 
ri«nri. cu înțelege încă le?ile de junglă 
ale metropolei capitaliste. Interesant est» 
:;lina:â yosirea in cartierul cocioabelor, 
; .liniană a _sluns“-urilor ame-

s./i a ,.bidonville“-urii’or franceze. 
Aparatul reține, in special, imaginea unor 
copii scheletici, murdari, parcă amestecați 
in noroiul uliței. Nici o clipa imaginea 
nu are planuri mai largi, deschise. Cerul 
nu există pentru aceste cartiere a’e mize
riei. Și in aceste cartiere nu numai picioa
rele ți se afundă în noroi, dar și visul, 
speranța sint înecate în murdărie.

Pentru a povesti toate acestea, realiza
torii argentinieni ai filmului ,,Rosita" au 
încercat să fie sobri, să păstreze un ton 
reținut, ceea ce merită apreciat. Spunem 
— au încercat doar, căci bunele lor in- 
tenții s-au lovit de o lipsă de inventivitate 
sujîărătoârd. Scenariul e pe măsura, realizării 
cinematografice, adică ai’.terntad idei care 
merită transcrise pe ecran cu banalitatea 
obositoare. Și aceasta banalitate se numește 
tocmai Rosita, fata fermierului ruinat care 
este frumoasă (după opinia realizatorilor fil
mului), vrea să pi’ece la oraș, ajunge la 
oraș și aici are o aventură, să-i zicem sen
timentală, cu un individ declasat. Pînă la 
urmă individul îi omoară tatăl pentru ca 
filmul sa se termine asigurîndu-ne că Ro
sita se întoarce la țară, unde îl va întîlni 
pe alesul inimii sale, un șofer de autoca
mion pe care scenaristul’ a avut grijă sâ 
1-1 prezinte încă la începutul filmului.

Această poveste scade valoarea muncii 
realizatorilor filmului. Atunci cînd sint 
ideii realității, cineaștii obțin imagini o- 

neste despre viața tristă într-o capitală 
sud-amerieanâ.

S. MINCU

firmația categorică a 
unor cercetători după 

care „Bolnavul închipuit” 
a văzut lumina rampei 
numai ca prin interme
ddle sale de muzică și 
dans să servească o re
plică usturătoare com
pozitorului Lulli este, 
bineînțeles, obtuză și

limitată. Uitima lucrare dramatică a 
marelui Moliere scrisă in pragul des
părțirii de lume (1673) nu poate fi pri
vită nici ca o simplă și restrinsă ex
primare a neînțelegerilor personale 
dintre scriitor și slujitorii ignoranți ai 
artei Iui Hippocrat.

Xu ne putem îndoi că respingerea 
poziției retrograde, a obstinației con- 
senatoate care osindea medicina me
dievală. și in secolul XVII, la o al
chimie nefastă. Fa preocupat stăruitor 
pe interpretul neînchipuit de bolnav 
al ipohondrului .Argan. Cum se știe, 
Moliere a murit la puține clipe după 
rostirea replicii finale, in seara celei 
de a patra reprezentații a piesei. Co
micul gras al comediei sale își joacă 
sclipirile vesele pe marginea unei în
tristătoare prăpăstii, acuzind ignoranța 
și antiumanismul intr-o ricanare tulbu
rătoare. Tonalitatea gravă din subtex- 
tul acestei comedii molierești. nu ține 
insă de amănuntul biografic. Și de 
astă dată, autorul iși descarcă verva 
incisivă in direcția unei probleme ca
pitale și tocmai dimensiunile majore 
ale obiectivului vizat imprimă risului 
caracterul său vindicativ și serios.

Moralist, in sensul inalt al cuvintu- 
lui. Moliere a creat seria sa strălu
cită de fabule dramatice in scopul măr
turisit de a pronunța pilde și învăță
turi. Spre deosebire de prietenul său La 
Fontaine, autorul „Avarului" n-a re
curs la intermediul zoologiei pentru 
a-și popula apologurile. Dar, deși nu 
cheamă in ajutorul său deghizamentul 
cornut al animalelor, Moliere acuză toc
mai prin amplificarea trăsăturilor neu
mane ale eroilor săi principali. Harpa
gon, Orgon, Argan, Jourdain și alții 
alcătuiesc un șir fantast de maniaci

absurzi care pun in evidență prin com
portarea lor quasi-demențială caracte
rul nefiresc, străin umanității, al unor 
tare sociale care prinseseră rădăcini a- 
dînci in rindul claselor exploatatoare. 
„Bolnavul închipuit" se înscrie astfel 
in seria pieselor care denunță indivi
dualismul egocentric al burgheziei fas
cinate de forța aurului, fără a cruța 
— în paralele revelatoare — lipsa de 
scrupule a aristocrației. Argan, eroul 
titular din „Bolnavul închipuit", se 
comportă, de asemeni paroxistic, ducind 
aparent mania sa la interferența cu 
nebunia.

estetica idealistă transiormă o par
ticularitate de stil a unei opere <■ 
puternice rădăcini in viață. drept 
pirghie pentru transplantarea artificia
lă a capodoperei in vidul artei pure. 
In realitate .Argan nu este in nici sa 
fel „nebun". Ca și alți eroi ai lui 
Moliere, reprezentativi pentru o anu
me trăsătură morală viciată, el este 
tipizat printr-o maximă hiperbolizare. 
Scriitorul il menține pe „bolnav* intr-o 
existență fantezistă, exagerind anume 
pentru a-1 denunța ca exemplar au

întregi rtoraFta' cmo*. JOacatr ‘ari 
.oie* și „ Vnord atdSc* as deșos

rwrfiti satirve o perspeethă cu privi
re ia resursele de piritate morală ale 
waaaaSăCL înainte de a naui. Moliere 
K-a aizrmat tncă o dată credința in 
Hrța ralăuai. țări a uita să se inchi- 
Me seaumenleier nobile ale oamenilor 
rare as se lasă torobtți dc oribilul cult 
ai sbebdM de aer

\afi

'e7 .h:i pasionat iar Marcel Fnescu 
(Beralde) a subliniat cu un firesc sti
lizat, superioritatea gîndirii logice. Sil
via Dumitrescu Tîmică a creionat cu 
>''■ ,oh.:râ rolul nelipsit de nuanțe al 
Beli nei. iar Valeria Gagialov s-a re- 
ma-cat in momentul de intensitate in
terioară al duetului muzical.

In spectacol se produc lateral unele 
excese care imping caracterul deschis 
al criticii personajelor pină Ia „poanta" 
groasă, ca in unele momente ale inter- 
"•re ă- ’ lui Ovid Teodorescu și Mihai 
Fotino in cuplul Diatoirus. In alte roluri 
mri se distinge dimpotrivă o discre
ție a gestului care servește telul dernas- 
a:or prînir-o individualizare tipologică

CARMEN STÂNESCU 
(Toinette )

Este locul să respingem încă o 
dată, demonstrația sofistică a lui 
Bergson și abila sa definire a „ne
bunului normal" care străbate zona 
„absurdității comice", zonă care ar 
fi asimilabilă cu visele. După aceas
tă teză profund greșită, eroii de ti
pul lui Argan trăiesc într-o lume de 
miraj, ruptă total de lumea exte
rioară, de realitatea socială. Din nou

H

tentic al unei întregi categorii sociale 
condamnabile.

Pentru Argan stăruința de a se păs
tra bolnav este o altă variantă a gran
domaniei domnului Jourdain. Similitu
dinea ceremoniilor burlești care-1 ca
lifică pe Jourdain „mamamuși*. iar 
pe Argan „doctor in medicină" nu este 
numai de ordin exterior. Repetirea are 
resorturi mai adinei, indicind un para
lelism de sensuri.

„Suceala" lui Argan care se simte 
înnobilat prin clîstire și hapuri costisi
toare, cunoaște — ca și in alte piese 
ale marelui scriitor — replica violentă 
a rațiunii umane. Beralde ca și Toinet
te (care readuce leit-motivul molieresc 
al bunului simț popular) se opun ac
ceptării oricărei mistici chiar dacă a- 
pare drapată în toga științei medicale.

Teatrul Național „I. L. Caragiale"

AL. GIUGARV
(Argan)

itmrt piese la deuru: acesta cerapa.-- 
rirnenl social a care disprecai maresesl 
oentni viata uni i'ii refisb axa dws- 
tre cele mai dezgustatoare ia:eta «le 
:nercanlilizării coritan’rtor. Intuind 
seria comediilor lodriptik nșahi 
iseudoșliinței medicale, a ffifcmul 
închipuit" Moliere a compus re fior 
artistic fișa personală a 
principal, stigmatizinduj tatr-m pro
totip memorabil.

Totodată, in ultima sa operă, marele 
scriitor n-a uitat să ridice in fața 
maniilor deformante ale sufletului •- 
menesc, flacăra pasiunilor curate in 
remarcabilul duet improvizat al cuplu
lui Angelique-Cleante. După expresia 
unui comentator anonim al premierei 
absolute, cintind, cei doi tineri iți „pic
tează pasiunile* in mod neîntrecut A- 
ceastă pictură tandră dăruiește, co-

lawat • remar abdă gamă a expresi- 
*UțS fesei sjbfintW pe această caic 
afitadini p puncte de ședere explicite. 
RidicoM aparițiilor mediator și spițeri
lor țartebuii a fost conturat diferențiat
ți in finii terme. Distincția tăcută intre 
cei doi Diafotrus. tatii și ftol. rămine 
■să discutabilă, primul neliind desigur 
in intenția autorului superior lui Tho
mas. prezentat singur in spectacol in 
trăsături extrem caricatirale.

Buna tendință de „specializare* a 
unor actori in anume tipuri ale reper
toriului molieresc, a dat roade in noul 
spectacol. Carmen Stănescu (Toinette) 
a însuflețit, fără a se mai precipita, 
rolul subretei înțelepte. Gh Popovici 
Poenaru (Cleante) a adus din nou o 
grație ușor ironică în prezența amo-

M1HAI FOTINO 
(Thomas Diafoirus)

distincți Capătă deosebit relief astfel 
duplicitatea ceremonioasă a notarului 
Bcnneioi Matei Alexandru) sau furia 
speriată a spițerului Fleurant (Const. 
Rauțchi).

Simplitatea ingenioasă a decorului 
M. Brătășanu) și tonul pal al costu

melor favorizează evidențierea resurse
lor textului bogat al comediei drastice 
prin intermediul căreia Moliăre a adre
sat lumii ultimul surîs și chemarea sa 
supremă la apărarea rațiunii umane.

V. MÎNDRA
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toanele. Și

oul barometrului, insta
lat la una din farma
ciile din centrul Genevei, 
a oscilat de la vreme 
urîtă cu vînt rece, pînă 
ia timpul frumos din 
ultimele zile. Dar ge- 
nevezii nu s-au holărît 
încă să-și dezbrace pal- 

______  T. altă dată la Geneva a 
fîeșit soarele după care a urmat furtună. 
!Și chiar dacă nu ești amator de com
parații nu poți să nu asemeni osci
lațiile frecvente ale barometrului cu 
perioadele de „încălzire" și de „ră
cire" de pe arena internațională.

Desigur că deschiderea Conferinței 
pentru dezarmare — care a avut loc 
cu puțin timp înainte de a scrie aceste 
rinduri — constituie un eveniment

hotărască să asculte glasul rațiunii 
care arată că, drumul spre pace trece 
prin dezarmarea generală și totală.

care poate fi trecut sub indicația 
„fintp frumos". Și aceasta din două 
motive. In primul rind, însuși făptui 
că in jurul mesei din marea sală a 
Palatului Națiunilor s-au așezat re
prezentanții marilor puteri, și alături 
de ei alți 14 miniștri de externe, cons
tituie o trăsătură pozitivă. Iac în al 
doilea rind, genevezilor veniți în nu
măr mare la porțile Palatului Națiu
nilor nu le-a scăpat faptul că au apă
rut figuri noi, diplomat! care pentru 
prima oară participă la o asemenea 
Conferință. Sînt reprezentanții celor 

8 state neutre, pe care, la insistențele 
Uniunii Sovietice și a celorlalte state 
socialiste, puterile occidentale au fost
nevoite să le admită la masa trata
tivelor pentru dezarmare.

In momentul solemn cind delegații 
s-au așezat la masa conferinței, mo
ment la care am participat, zeci de 
cineaști și fotograii au înecat în lu
mina reflectoarelor sala conferinței, 
iar uneie rețele de televiziune au 
transmis in direct, aceste prime clipe 
ale conferinței. Mă gîndeam cit de 
fericită ar fi omenirea dacă și ultima 
ședință a conferinței ar căpăta tot 
un asemenea aspect festiv, ca urmare 
a realizării unui acord în problema 
care frămîntă atit de mult — dezar
marea. Nu știu dacă toți gazetarii 
prezenți aici cunosc o statistică, pu
blicată la începutul acestui an de un 
grup de oameni de știință elvețieni, 
care au arătat că din anul 3200 î.e.n. 
omenirea a trăit numai 292 de ani 
de pace. In ceilalți ani au avut loc 
14.513 războaie care au costat viața 
a 3 miliarde 640 milioane de oameni. 
Poate că ar fi bine ca aceste cifre, 
care arată marea dramă a omenirii, 
să fie afișate în sala de conferințe de 

’Ia Palatul Națiunilor îndemnînd ca, 
în sfîrșit, puterile occidentale să se

așa cum propune Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste.

Chiar din primele luări de poziție, 
miniștrii de Externe ai țărilor socia
liste au reflectat poziția clară, realis
tă a țărilor lor.

Dar oare e vorba numai de „timp 
frumos" la Geneva? Cred că gene- 
vezii au dreptate cind se tem de schim
barea vremii. Și nu e vorba numai 
de natura care a fost atit de capri
cioasă in acest an, ci și de barome
trul politic care nu poate să nu înre
gistreze norii amenințători pe care 
vor să-i îngrămădească deasupra 
Genevei puterile occidentale și, in 
primul rînd, Statele Unite secondate 
îndeaproape de vestgermani.

Mica distanță care despare Geneva 
de Lausanne, unde și-a stabilit car
tierul general Schroder și o întreagă 
armată de experți vestgermani, nu 
poate constitui o piedică pentru poli
ticienii de Ia Bonn care urmăresc 
să influențeze în sens negativ desfă
șurarea tratativelor. De altfel un co
respondent al radioteleviziunii fran
ceze, Maurice Ferro, spunea că 
Schroder ar fi stat mai liniștit la 
Lausanne dacă ar fi știut că la Ge
neva se găsește și delegatul francez, 
cunoscută fiind poziția obstrucționistă 
a guvernului generalului De Gaulle 
față de rezolvarea problemei dezar
mării. '

Conferința de la Geneva își ter
mină tocmai prima zi de lucrări. De
sigur că este prea devreme pentru 
pronosticuri. Sperăm că actuala Con
ferință va avea o soartă mai bună 
decît cele 1.672 de ședințe privind de
zarmarea care au avut loc din 1946 
și pînă acum, tratative în cadrul că
rora s-au rostit 15 miliarde 200 mi
lioane de cuvinte, neajungîndu-se Ia 
nici un rezultat. Mai puține cuvinte 
din partea occidentului, mai multe 
acțiuni concrete pentru o dezarmare 
reală sub un strict control internațio
nal, așa cum propun țările socialiste!

Richard GALLE

n urmă cu citeva tile, 
la Moscova, camera mea 
din Hotelul „Pekin* a 
găzduit cîțiva prieteni :. 
poetul și romancierul 
algerian Malek Had
dad, cunoscutul ro
mancier japonez Yoși 
Hotta (secretar al co
mitetului de legătură al

scriitorilor japonezi cu țările afro-asia- 
tice), publicista sovietică Miriam Sal- 
ganik (de la secția pentru literatura 
Orientului, a Uniunii scriitorilor soție- 
tici). Ne întîlnisem cu două săptămîni 
înainte, la Cairo, unde între 12 și 10 
februarie s'au desfășurat lucrurile celei 
de-a doua Conferințe a scriitorilor din 
tarile afro-asialice. După încheierea a- 
vestei conferințe, colegii noștri sovietici 
ne-au invitat să facem popas în țara 
lor, înainte de a ne întoarce în tarile 
noastre — Malek Haddad în Algeria 
lui sfîșiată de lupte, Yoși Hotta în 
frumosul oraș Tokio, iar eu, în străve
chiul Delhi.

In acea seară, la Moscova, am aflat 
vestea că G.P.R.A. (guvernul provizo
riu al Republicii Algeria) și guvernul 
francez au căzut de acord asupra în
cetării focului în Algeria. Și astfel, opt 
ani de lupte sîngeroase, în care un mi
lion de patrioti algerieni și-au jertfit 
viețile pe altarul libertății, par să se 
apropie de sfîrșit, imperialiștii frn/icezi 
fiind siliți să accepte, cel puțin in prin
cipiu, independenta Al ger ie,. Cu toate că 
vor meii ]• deilule •*« făcug Ia reio/to-

tuți uh luc/u d*: nmre insemnutate. (.fiii 
dintre cei mai sălbatici și mai deșăn
țați imperialiști — imperialiștii fran
cezi, care au recurs la, metodele și mij
loacele josnice ale naziștilor, și care au 
fost înarmați de către imperialiștii a- 
mericani, •— au fost nevoifi să bată in 
retragere, acoperiți de rușine. Cauza 
omului va triumfa în Algeria așa cum 
a triumfa'., cu clțiva ani înainte, în 
Vietnamul de Nord, în Cuba și iii alte 
țări.

Și astfel, noi,, cei clțiva scriitori din 
Asia, Africa și Uniunea Sovietică am 
simțit încă o dată că anul 1962 poate 
însemna prăbușirea definitivă a impe- 
realismului și a colonialismului în aceleGeneva, 14 martie, prin telefon.
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Scriitori, artiști, regizori și per- == 
sonalități culturale din i!umea în- = 
treagâ participă actualmente la uu == 
Congres international al scriitorilor = 
care se desfășoară la PaZazzo Vec- 
ciiio din . Florența sub auspiciile == 
Comunității Europene a Scriitorilor. == 
Cil acest prilej, cunoscutul scriitor == 
și publicist italian Giancarlo Vigo- == 
iclli. secretarihj Comunității, a făcut 
o serie de declarații presei, aducînd =e 
unele precizări cu privire la scopul 
și activitatea Congresului. =

Punctul principat „tehnic* de pe =g 
ordinea de zi — a arătat Vigorel'i 
— îl constituie problema raporturilor = 
dintre scriitori și radioteleviziune, ce 
dar preocuparea permanentă a Co- == 
mitetului ramîne, în continuare. s 
crearea unei platforme comune pe s 
tărîmul culturii în vederea unui ne- 
întrerupt schimb de experiență. „Iu = 
domeniul cui’.turii — a declarat Vi- 
gorelli, raspunzlnd campionilor izo- s 
Urii culturale a Europei Occidenta- 5= 
ie — nu poate exista o „mică Euro- == 
pă“ ; în acest domeniu nu există 
.decît. universalitate, și acesta . este g 
elementul care caracterizează ins ti- ș= 
tutia noastră... „Comunitatea EurO- g 
peana a Scriitorilor"' a fost atacată 
sub Cuvînt că ar fi'o organizație poii- = 
tică ; dacă a lua poziție pentru a = 
uni pe tarîm cultural întreaga Eu- g 
popă înseamnă politică, atunci ins- = 
tituția noastră este o organizație po- 
litică ; dacă sîntem pentru anga- = 
iarea împotriva războiului, accep- 
tim și în acest caz acuzația ca g 
facem politică." S

Giancaoțo Vigorclli a trecut apoi g 
in revistă, pe scurt, activitatea Co- = 
.„jaftătii Europene a Scriitorilor, g 
referindu-se la noile posibilități de = 
contact și schimb inaugurate între ~ 
oamenii de cultură din Europa și — 
din lumea întreagă. De la constitui- =? 
rea Comunității. — a arătat el. — =
care a avut loc acum doi ani la g 
■'.'apo.’i, numărul scriitorilor aderenți ~ 
Iu Comunitatea Europeană a Scrii- H 
lorilor a crescut de la 200 la 1000. =

I

Giuseppe Ungaretti, cunoscutu’. e
pout italian, a fost propus ca pre- ș 
ședințe al Comunității Europene a
Scriitorilor al cărei Congres se des- e
fășoară actualmente la Florența. =
iiliIlllllllllilEKilIlIlllllililIIllllllll’lllll» L. HAILOV (U.R.S.S.) Africa

ultime regiuni ale Africei și Asiei, aflat» 
încă sub dominația lor, și că popoarele 
din Algeria, Congo, Angola, Kenya, 
Rhodesia, Africa de Sud etc. care se 
zbat' încă în jugul imperialist, se vor 
alătura milioanelor de oameni din Africa 
și din Asia, care- și-au dobîndiț liber, 
tatea Și independența.

Acest lucru a fost, desigur, cu pu' 
tință ca urmare a schimbărilor radicale 
ce s-au petrecut în domeniul social-po
litic al planetei noastre, pe care impe
rialiștii nu mai reprezintă astăzi forța 
dominantă. In zilele noastre, cursul 
dezvoltării istoriei omenirii este deter
minat dc sistemul socialist mondial, 
care a sprijinit lupta popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină pentru 
eliberarea de sub jugul imperialist și 
care ta asiguru pacea in întreaga lume 
tocmai fiindcă raportul de forțe pe 
arena internațională s-a schimbat în 
favoarea sa Și in defavoarea imperialiș
tilor.

Însemnătatea istorici a Conferinței 
scriitorilor din țăriie afro-asialice, ți
nută ia Cairo, izvorăște tocmai din îm
prejurarea că după leacuri întregi de 
dominație imperialistă, marca majori
tate a străvechilor popoare de pe con
tinentele .Africă și Asiei au scuturat 
jugul imperialismului, și că milioanele 
de oameni rămeri încă sub dominația 
acestu.a desfășoară o intensă luptă de 
Aîberure. al căre, sfîr,it victorios nu 
mai poale întîrxia Mai mult, strădania 
lor de a-fi c.-.strat o t*a*â nonă, biru»nd 
înapoierea ecc-iom»co-socialâ a țărtior 
lor, a>-< tte dut co în ce ma, mint acest» 
popoare.

Spiritul conferinței de la Cairo este, 
de aceea, spiritul nou al popoarelor 
ajro-asiatice, — spiritul urii fierbinți 
împotriva imperialismului, colonialismu. 
lui și neo-colonialismului, spiritul her 
tărîrii ferme de a distruge toate forme
le acestora, și. de a-și așeza viața pe 
temelii noi, democratice, capabile să 
asigure înflorirea moral-spiritualâ a re
spectivelor popoare. Acesta nu este un 
spirit îngust, sau exclusivist, deoarece 
tinde spre prietenia, colaborarea și în
țelegerea cu celelalte popoare din Eu
ropa și America, — cu întreaga ome
nire progresistă.

Să ne amintim că această măreață 
mișcare a spiritului afro-asiatic a trr 
ceput la Delhi, capitala Indiei inde
pendente, unde, în 1956, s-au întîlnit 
scriitori din 26 de țări ale Asiei. Să ne 
amintim de asemeni că de la începutul 
ei chiar, această mișcare nu a fost 
limitată sau exclusivă, deoarece noi in
vitasem ca observatori scriitori prieteni

șl progresiști din America și Europa, 
si vină la conferința noastră. Și scrii
torii romîni au , trimis la această adu
nare pe reprezentantul lor, Zaharia 
Stancu, eminentul romancier romîn. Au 
venit și alți scriitori. La Cairo din nou 
s-a continuat aceeași procedură și aici 
am avut plăcerea de a cunoaște un alt 
scriitor romîn, pe Geo Bogza. Conferința 
de la. Delhi a scriitorilor asiatici a 
acceptat invitația delegației sovietice 
de a ține viitoarea conferință ia Taș- 
kent. Mai tîrziu, s-a hotărît să se lăr
gească țelurile conferinței și să se in
cludă de asemeni scriitorii africani 
Astfel că, prima conferință a scriitorilor 
afro-asiatici s-a ținut la Tașkent în oc
tombrie 1958, cu o participare mult 
mai largă. In urma conferinței de la 
Tașkent a fost stabilit un birou per
manent al scriitorilor afro-asiatici cu 
sediul la Colombo-Ceylon. Încetul cu 
încetul, mișcarea noastră a început si 
capete forme mai precise, tot mai multe 
cărți ale scriitorilor afro-asiatici au 
fost traduse în limbile țărilor din Asia, 
Africa și ale țărilor din Europa. In 
țările socialiste, și mai cu seamă și mai 
presus de toate în Uniunea Sovietică, 
operele scriitorilor afro-asiatici au fost 
traduse și publicate într-un număr 
foarte mare. Dimpotrivă, în țările impe' 
rialiste a fost dezlănțuită o propagan
dă isterică împotriva mișcării scriitori
lor afro-asiatici, care a fost caracte
rizată ca o nouă manevră a comuniști
lor, menită să atragă intelectualitatea 
cfro-asiat'.că, fiind desemnată ca o miș
care politici și me culturali
turned.

In puținele știri transmise de agen- 
țiiie de presă burgheze s-a vorbit des' 
pre gravele „neînțelegeri" și „conflicte* 
dintre scriitorii afro-asiatici. Asta, fi
rește, era o dorință a imperialiștilor și 
nu o realitate, deoarece conferința de 
la Cairo a demonstrat că pornind de 
la conferințele de la Delhi (1956) și 
Tașkent (1958) mișcarea scriitorilor 
afro-asiatici s-a lărgit și s-a adîncit. 
reflectînd mersul victorios al luptelor 
de eliberare națională și de întărire a 
independenței multor popoare de pe 
aceste două continente. Ca un exemplu, 
se poate menționa faptul că mai multi 
scriitori din mai multe regiuni și țări 
ale Asiei și Africei decît la preceden
tele conferințe, au luat part» la confe
rința de la Cairo.

Conferința de la Cairo s-a desfășurat 
în minunatul palat al Senatului din 
R.A.U. iar delegații care au venit din 
alte țări, au fost primiți cu adevărat 
cu o proverbială și larg generoasă ospi' 
talitate arabă.

In total a» fost prezenți în sala con

ferinței cca. 400 de delegați și observa
tori, dintre care aproape 300 de scrii
tori veniseră la Cairo de peste hotare, 
iar restul erau scriitori arabi din 
R.A.U. In sala conferinței, pe cori
doare, în sălile de lucru puteau fi vă- 
zuți scriitori cunoscuți ca Nazitn Hikmet 
(Turcia), Manuel Dos Santos Lima 
(Angola), Thein Zaicana (Birmania), 
Saranankara Thero (Ceylon) laureat al 
Premiului Lenin pentru pace, Han Suym 
(Singapore), Mulkraj Anand (India), 
Rirai Apin (Indonezia), Yoși Hotta 
(Japonia), Malek Haddad (Algeria), 
Mirzo Tursun-Zade (U.R.S.S.), Kerba- 
baev (U.R.S.S.), Dang Thai Mai (Viet
nam), Mohamed Zarid Abou Hadid 
(R.A.U.), Mao Dun (China) și mul ți 
alții. Dar poate mai grăitoare decît pre
zența acestor scriitori străluciți, a fost 
prezența la conferință a tinerilor scrii
tori revoluționari, poeți, dramaturgi și 
critici din Africa și Asia și, în mod 
deosebit, din Africa, dintre care mulți 
veniseră chiar de pe frontul de luptă 
sau din țâri care dobindiseră libertatea 
după conferința de la Tașkent (1958). 
Prezența lor, participarea lor activă la 
dezbaterile și lucrările conferinței, au 
adus o puternică vitalitate și au dat 
măsura continuei creșteri a mișcării 
scriitorilor afro-asiatici. După lungi și 
pasionate discuții, conferința a adoptat 
în unanimitate o declarație generali 
car» a enunțat obiectivele conferinței 
de la Cairo și un apel adresat scriito
rilor lumii.

Aș vrea si închei acest scurt articol 
cdăugînd umilul meu glas sentimentelor 
exprimate mai sus și în mod special 
mă adresez prietenilor și colegilor mei 
dragi, scriitorilor romîni, al căror oas
pete sînt acuma în frumosul și plăcu
tul oraș București. Scriitorii romîni ca 
și scriitorii din toate țările socialiste, 
contribuie efectiv la construirea socia
lismului din țara lor. Ei sprijină de 
asemeni pe deplin sentimentele păcii și 
prieteniei între popoare. Dar copacul 
prieteniei și al înțelegerii sădit de scrii' 
torii progresiști din Africa, Asia și Eu
ropa, trebuie să fie îngrijit și hrănit 
astfel îneît ramurile sale să fie întot 
deauna tinere și umbra să fie deasă. 
Dați-ne cariile dumneavoastră; noi le 
vom traduce și publica în țările noa
stre, și fie ca ce e mai bun din co
moara noastră spirituală să devină tot 
mai cunoscut cititorilor romîni.

S. SAJJAD-ZAHEER
vicepreședinte al Asociației scriitori
lor indieni pentru solidaritatea cu 

popoarele aîro-asiatice.
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| Dramaturgi romîni j 
| Ia Moscova I 

j O delegație de dramaturgi ro- j 
§ mini compusă din Lucia Deme- g 
ș trius, Horia Lovinescu, Alexandra g 
g Mirodan și criticul Valeriu Ri- g 
= peanu, a făcut o vizită in Uniu- g 
ș nea Sovietică.
g Delegația s-a bucurat de o cal | 
g dă primire la Moscova șl la Le- g 
ș ningrad, unde au avui numeroase g 
g întîlniri și intrevederi amicale. § 
Ș Membrii delegației s-au întîlnit ș 
g Cu dramaturgi sovietici — cu Ar- g 
g buzov, Șteln, Sahnski, Ștok, So- = 
s fronov, Rozov, Mdivani, cu oa- g 
g meni de teatru ea Mordvinov. g 
= lulia Borisova, Iakovlev, cu re- g 
g gizorii Zavadski, Plotnikov, Ev- = 
g dokințov, Vivien și alții.
§ La Teatrul de Dramă și Co- g 
g medie din Moscova s-a orga- § 
ș nizat un spectacol de gală cu g 
g piesa „Celebrul 702“ de Al. Mi- g 
g rodart. g
g Spectacolul s-a transformat în- g 
g tr-o manifestare a prieteniei ro- s 
g mino-sovietice.
g Plotnikov, regizorul principal g 
g al Teatrului de Dramă și, Co = 
g medie a salutat prezența repte- g 
s zentanților romini în mijlocul g 
g spectatorilor rnoscoviți. După g 
j spectacol a avut loc in foaîet g 
g un schimb de păreri la care au s 
g participat grupa teatrului, rnem- g 
g orii ambasadei romine, autorul ș 
g piesei și membrii delegație: ș 
g noastre de dramaturgi.
1 Luni, la Uniunea Scriitorilor g 
g a avut loc o masă rotundă, la g 
g care au participat dramaturgii g 
g noștri și dramaturgi, critici și g 
H oameni de teatru din Moscova g 
§ Dramaturgii noștri Lucia I g 
g metrius și Horia Lovinescu au s 
g avut intilniri cu numeroși acti- g 
g viști teatrali din Uniunea Sovie- g 
1 tică, care le-au solicitat piese și 1 
g au stabilit perspective de viitor g 
§ privind colaborarea pe aceste tă- g 
s rimuri. g
g Delegația romină a mal parti g 
g cipat la o masă rotundă cu re- g 
g dacția revistei „Teatr" pe margi- g 
1 nea diferitelor probleme actuale g 
1 ale dramaturgiei noi. s
1 S-a remarcat in toate convor- g 
1 birile dorința gazdelor de a tace g 
g cunoscută în Uniunea Sovietică s 
1 creația dramaturgilor romîni.

| REPORTER |
= Moscova, prin telefon

Siiiiiiiiiiiimiiiiiiiiim -

Prima parte a romanului Iui Cons
tantin Fedin, „Focul de veghe", 
a apărut la Moscova într-un tiraj 
de 700.000 de exemplare. Cu aceas
ta, autorul își continuă romanele 
,.Primele bucurii" și „O vară neobiș
nuită". încheindu-și trilogia proiec
tată. „Focul de veghe" este consa
crat Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei.

TERZSS FRANCEZILOR Șl COPIILO»
e putem consola făcînd 
lista filmelor fantomă 
care nu ne sînt prezen
tate deoarece, fără în
doială, noi sîntem prea 
mici: interzis francezi
lor și celor sub 12 ani*. 
Ironia deloc veselă a lui
Morvan Lebesque, redac
torul de specialitate al 

revistei franceze „L’Express", de unde 
am extras rîndurile de mai sus, reflectă 
o realitate tristă. „Filmele fantomă" sînt 
nenumărate producții cinematografice 
interzise de cenzura franceză care ho- 
tărește, cu depline puteri, ce să vadă 
acești... copii micuți, cum spune Lebes
gue, care se numesc poporul francez de 
aproape 50 de milioane de oameni.

Lista este într-adevăr lungă. O alcă
tuiește St „l/Express". O- alcătuiește 
și „Lettres franțaises". O alcătuiesc și 
alte ziare și reviste pariziene.

Să începem cu cea mai recentă ope
rație a domnului Malraux „pentru că 
trebuie să-i numim pe cenzori cu numele 
lor", cum scrie Lebesque, și anume in
terzicerea filmului „Cuba si". Docu
mentarul turnat de Chris Marker, unul 
din cei inși talenlați tineri cineaști fran
cezi, povestește în imagini, pe care 
„L’Express" le consideră esențiale pen’ 
tru cunoașterea istoriei contemporane, 
viața din Cuba eliberată. In presa fran
ceză, a fost reprodusă și scrisoarea prin 
care se anunța interzicerea documen
tarului lui Marker. Hîrtia pe care era 
dactilografiat textul purta în-colțul, din 
stingă sus, tipărite cu litere verzale, 
cuvintele ; LIBERTATE, EGALITATE, 
FRATERNITATE, deviza revoluției fran
ceze. Cumplită ironie: „cenzurat" și 
„libertate" la citeva rinduri distanță.

Dar „Cuba si" nu este singurul film 
victimă a... libertății. Iată și alte cîteva 
exemple și numai cîtes’a.

încă în' 1960 autoritățile franceze in
terziceau filmul . ,,Moranbong“. Filmul, 
al cărui scenarist era Armand Gatti, 
apreciat în termeni entuziaști de Jean 
Cocteau și pe care „L’Express" îl con
sideră ca un „excelent documentar ro
manțat” așupra Coteei a displăcut însă 
la... Seul.

Dar să mergem mai departe. Jcan-Luc 
Godard este regizorul răsfățat al „Nou
lui val" („Nouvelle vague"). Premii, 
distincții, cronici elogioase în ziare și 
reviste burgheze. Pînă cînd, pînă cind 
Godard a turnat un film intitulat „Micul 
soldat" „cel mai bun film al lui Go
dard", scrie Lebesque. Acest „mic sol
dat" — culmea obrăzniciei — a îndrăz
nit să se ocupe de Algeria. Ceea ce 
spune -micul soldat" nu conține nimio 
primejdios, nimic mai mult decît unele 
adevăruri elementare. Dar e vorba totuși 
de adevăruri și tocmai una din frazele 
spuse de personajul lui Godard a con
stituit motivul interzicerii. Și precizăm 
încă odată, „micul soldat" nu este co
munist, ci un om, un om oarecare, cău- 
tînd să înțeleagă realitatea care îl în
conjoară. Această realitate care 11 faee 
pe Godard răsfățatul -Noului val" s5 
exclame indignat: „Dacă mai continuă 
așa ne vom crede la Franco*.

Și totul continuă. .Alt film. Se numește 
„Sectorul poștal 89.098". Regizorul, ne
cunoscut pînă la acest film, este Philip
pe Durand. Subiectul: din nou Algeria. 
Cunoașterea acestei realități l-a costat 
scump pe Durand care s-i întors tn 
F-ranța de pe frqntul algerian grav ră
nit. Abia ieșit din spitaL mutilat, a 
încercat Să spună ce crede despre Al
geria, despre războiul de acolo. Filmjl 
nu acuză direct, totul este spus cu 
pondere prin intermediul a doi îndră
gostiți cărora războiul le distruge viața, 
după cum scriu cronicarii francezi ca'e 
au reușit să vadă filmul. Durand nu 
trage- concluzii, expune doar faptele, 
dar chiar și o asemenea tratare a su
biectului a făcut ca filmului să i se 
aplice sentința definitivă : Interzis 1

Dar ce nu este interzis? Filmul „Să 
nu ucizi" al lui Claude Autant-Lara, 
interzis tn Italia, nu a fost nici pînă 
azi prezentat în Franța. De data aeeasia 
cenzorii au oprit .pn. film care este o 
pledoarie pentru pace, „Vifidiana", una 
din cele mai bune realizări ale lui Luis 
Bunuel, cunoscut maestru al cinema
tografiei contemporane, cu țoale că a 
obținut la Festivalul de la Cannes — 
1961 cea mai înaltă distinepe, a fost 
interzis în Franța. De ce ? Pentru că

așa au cerut autoritățile franchiste „ori 
monsieur Franco este aliatul nostru și 
știe mai bine ca noi ce filme sînt pen
tru vîrsta noastră" (M. Lebesque)

Lista filmelor interzise ar putea fi 
mult prelungită Și nu e vorba numai 
de Franța, ci de întreaga lume capita
listă unde funcționează o mașinărie com
plicată care se numește — pentru cina- 
ma — producători, distribuitori, pro
prietari de săli, adică tot atîtca filtre 
menite să oprească tot ceea ce ar putea 
reprezenta uu cît de vag protest față 
de lumea banului. In această privință 
este semnificativ că și „L’Express" re
cunoaște că interzicerea filmului ,,Cuba 
si" a găsit aprobarea marilor monopo
luri ale zahărului din S.U.A. Far, in 
ultimă instanță, intervine statal c3<-t 
„filmul odată făcut, poate fi de acum 
interzis" afirmă Armand Gătii, regizorul 
celebrului film „Țarcul". Iar Godard 
spune: ..Cenzura nu vrea ca cine
matograful să vorbească despre rea
litate". In rest, se poate ocupa de ones 
avmd toată libertatea „eu condiția - - 
îl completează cineva pe Godard — să 
nu vorbească nici de autorități, nici dt 
cult, nici de politică, nici de morală, 
nici de cei de b putere, nici de cei in 
fluenți. nic« de Operă, nici de alte spec
tacole. nici de n-meni care să însemne 
cît de eit ceva. Cu „ceastă condiție poli 
tipări în voie tot ce vrei... sub controlul 
a doi sau trei cenzori*. A-easta este m 
fapt „libertatea" la care se referă for
mularele ministerului informaliilor, „li
bertate" pe care a cunuscut-o și fai
mosul Figaro al lui Beaumarchais, din 
care am extras rîntiurile de mai sus.

Precum se vede tradiția este respec
tată : libertatea de a nu avea... liber
tate. „Veți consimți la aceasta ? — se 
întreabă Lebesque în „L’Express". li 
întreb pe tei din urină francezi ailulți 
și liberi : veți consimți la aceasta ?“ 
Protestele publicate în reviste progre
siste ca și în paginile unor ziare bur
gheze dovedesc că milioanele de francezi 
„adulți și liberi" nu consimt.

Sergiu BaAND

O

Boris Polevoi scrie cu multa con
siderație în revista, literară „Zna- 
mia“ despre inițiativa unui grup 
de prieteni ai lui A. Fadeev, dato
rita cărora a apărut o carte deosebit 
de interesantă despre tinerețea au
torului „Tinerei Gărzi". Aceasta 
este o culegere de scrisori ale scrii
torului adresate prietenilor și fami
liei, completată cu diferite docu
mente și fotografii și editată ,?ub 
îngrijirea criticului și istoricului li
terar S. Preobrajenski.

„Scrisorile lui A. Fadeev — scrie 
Polevoi — s-au dovedit a fi nu nu
mai documente elocvente ale epo
cii, dar și o literatură niiuuuată...‘*Jj

Franța

Sub titlul „Jignirea lui Rodint 
ziarul „Liberation" a publicat un 
articol de protest împotriva or
ganizării unei expoziții de sculp
tură abstractă la muzeul Rodin.

Ziarul scrie că a expune pe te
ritoriul muzeului pietriș, nisip 
prost prelucrat, bucăți de metal; 
construcții imense și cu neputin
ță de ințeles, înseamnă a jigni 
memoria lui Rodin, a cărei mă
iestrie se impune cu o torță zgu
duitoare în oricare din operele 
suie. Așa-zisil inovatori ar fi pu
tut veni aci' să învețe măcar for
jarea fierului : grilajul oricăruia 
din balcoanele muzeului este un 
exemplu de măiestrie pe care a- 
ceștia n-o pot atinge. Ziarul sub
liniază că nu era nevoie să se 
cheltuiască atîta timp și bani 
pentru a transporta din 27 de 
țâri aceste producții abstracțio- 
niste. O astfel de „expoziție” poa
te face plăcere numai șarlatani
lor incufți și speculanților care 
stere din aceasta profituri.

R. D, Germană

In R D. Germană a apărut în edi- 
tura ..Greifenverlag" ultima carte a 
lui Lion Feuchtwanger „Das Haus 
der Desdemona" („Casa Desdemo* 
nei“), avînd subtitlul „Măreția și 
limitele romanului istoric". Din pă
cate, cartea uu a fost terminată. 
„Casa Deșdemonei" conține doar 
200 de pagini, adică aproximativ ju
mătate din ce planificase autorul a- 
tuuci cînd începuse să scrie acest 
vast studiu despre rot'.ul personali
tății în istorie, despre anacronisme
le întîlnite in romanele istorice, des
pre atitudinea scriitorului față da 
materialul istoric etc.

Canea are o introducere care tre
ce în revistă romanele istorice scrise 
m secolul al XlXslea.

K. f«

Un violent a'.ac de factură tf- 
pio nazistă a fost dezlănțuit re
cent de ziarul reacționar vest 

berlinez „Berliner Morgenpost" 
împotriva cunoscutului regizor șl 
actor de film italian Vittorio De 
Sica. Motivul : cineastul, care 
toarnă actualmente un film la 
Hamburg (R.F.G.) a ținut să vi
ziteze și Beillnul democrat, asls- 
tînd la un spectacol cu „Opera 
de cinci parale” de B. Brechl in 
prezentarea Teatrului Berliner Ensemble.

*
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