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Făpturi și mituri care nu mai p e* 
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Voi priveghind în slovă ce
Ca stelele corabia pe ma*e.
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se et’emere ale aileî. mediocră litera
tură superikială. și ca fond și ca stil, 
intr-o limbă adeseori necorectă. Față 
de literatura originală atitudinea edi
torilor era la fel Scribi de a șaptea 
nenă. cuttrsatori ai unei literaturi fa- 
cito și capabil să satisfacă un 
gust rudimentar, neșlefuit și needucat, 
erau preferați de către editori și încu
rajați să producă acest soi de litera
tură interioară, analoagi ca substanță 
fi ca efect celor mai grosolane dis
tracții de brici Cum mai putea fi 
serba, in asemenea împrejurări, de o 
ăadnaaare și de o educare a publi
catei dtîter ? O asemenea stare de 
tacnri era stricătoare și pentru ca-
•j ea e.-a și pentru calitatea

desigur că sint lucruri de spus, dar vor
bim aici de un nivel general al tra
ducerilor care, in comparație cu ace
ia de acum un sfert de veac, este ri
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două părți comunican- 
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a cs'-ir*. De asemeni in 
traducerilor, prefacerea este 

și adine*. \u se mai tradu- 
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Die fericire. astăzi datorită ințe- 
leptei și sănătoasei politici culturale 
a siatlăui socialist 
ptorabilă 
domeniul 
esențială 
ce. orice.
tui publicului a esoiuat enorm, tocmai 
datorită materialului de bună calitate 
care i se oferă (despre îmbunătățirea 
mereu posibilă a caGății unor traduceri

nts are ■■ can 
a atoni cfear aa
ihcnt june dto »ăca izarari to lei 
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m toc de refe rai aatote cri in cto- 
torâe acrea* eitordar. sat* de lotos 
toc aoatordar c* a cititorilor prin 
dâraaiii* intre ei Desele călătorii pe 
care ocritorii ie întreprind ia locurile 
□e .-rxxvă coci'.buie de asemenea in 
cttp admc ia întărirea legăturii scrii- 
tarilor ca cititorii, așadar la legătura 
lor generală cu viața actuală, 
tualitatea pe care ei trebuie 
ilecie in creația lor.

Intre producția literară și
publicului este un continuu curent de 
schimb, de comunicare, 
trundere, ceea 
uneia din cele 
te influențează 
o reciprocitate
acest punct de vedere intre amin- 
două. îmbunătățirea calității uneia 
aduce îmbunătățirea calității celeilal
te, mai mult chiar; provoacă o miș
care de îmbunătățire în sens invers. 
Cel mai bun exemplu îl prezintă fe
nomenul literar romînesc din anii 
puterii populare. Devenind mai exi
gent și mai adine, publicul actual o- 
bligă pe scriitori să-și îmbunătățeas
că și mai mult scrisul, ca să cores
pundă preocupărilor de azi ale con
structorilor socialismului. In acest 
mod circuitul este format și comuni
carea permanentă intre scriitor și pu
blic este asigurată și susținută me
reu, cu rezultate folositoare și pentru 
o parte și pentru cealaltă.

Scriitorii in munca lor trebuie să 
țină seama de aceasta și să caute să 
răspundă în chip cit mai satisfăcător 
exigenții sporite a cititorilor noștri de 
astăzi.

Al. PHILIPPIDE

Pentru că am fost prieteni de tineri și am locuit 
odinioară împreună, rămăsesem pînă azi cu senti
mentul că stăm tot alături, în două odăi, pe acelaș 
coridor. Cînd m-ar fi năpădit dorul de el, i-aș fi 
ciocănit în părete. Dar păretele din mijloc s-a pră
vălit, prăvălit peste el, lăsînd un gol, care dă de-a 
dreptul în haosul negru. Tn candelele risipite pînâ-n- 
tr-o zare, pîlpîie fluturii de văpaie, se zbat și se 
îneacă în negura mare.

încă o data, steagul cernit plînge singuratec în 
fața Academiei.

Haosul, dragul meu, spune Năluca, e plin de mor
minte. Omul nu piere ca pasărea topită din zbor în 
văzduh. Omul se prăbușește. TI cere pămîntul pe 
care l-a călcat.

încă un mormînt, încă o candelă deasupra lui : 
Pictorul Camil Ressu.

Doamna voalată cu zăbranic face pe degetele-i 
uscate, o numărătoare. Te-a trecut în condica ei de- 
cum te-ai născut și te așteaptă, Așteaptă răzimată-n 
coasă. Blestemul e pe veci.

Nu ne mai întîlnim niciodată, Cămile, niciodată. 
Adio Camil.

2 April 1962

INGINERUL MEU
Pe inginerul agronom. Tertiș, îl cunoscusem 

cind abia picase in gospodărie, de la Institutul 
Agronomic — promoție nouă. Venise la gos
podăria colectivă din Somova și cum venise, 
ceruse secției agricole raionale să-i trimită vreo 
douăzeci de mii de fire de căpșuni — răsaduri. 
Voia să facă cu colectiviștii din Somova o 
grădină de căpșuni. Găsise el un loc potrivit 
pentru așa ceva. Era tînăr, era 
venea de pe băncile facultății cu 
de aceste grădini de căpșuni.

Asta era în primăvara anului 
dintîi primăvară a Dobrogei în întregime co
lectivizată. Gospodar a de la Somova se afla și 
ea la începutul el și se lovea de greutăți și de 
stîngăcii și unii oameni se urneau mai greu. 
Din toamnă, fusese un alt agronom care plecase 
repede și lăsase semănăturile de toamnă neter
minate. Rămăsese multă muncă pentru pri
măvară : construcțiile de grajduri abia înce
peau, de pe cîmpuri nu fuseseră scoase încă 
toate răzoarele. hergheliile de cai umblau slo
bode pe dealuri; munca trebuia organizată și 
erau greutăți.

Intrat pînă peste creștet în aceste probleme 
și greutăți cărora trebuia să le facă față repede 
și bine, tânărul agronom Tertiș venit cu ideea 
unei grădini de căpșuni, aproape uită de co
manda aceea pentru răsaduri făcută la raion, 
cînd într-o zi se trezi cu o notă telefonică. îl 
întâlnisem chiar în clipa aceea, pe treptele Sfa
tului Popular, cu nota telefonică în mînă. 
foarte îngrijorat și abătut.

— Ce s-a întîmplat ?
— E rău de tot. M-au anunțat că. conform 

cererii mele. Secția Agricolă mi-a adus cele 
douăzeci de mii de răsaduri de căpșuni și tre
buie să mă duc urgent să le ridic. Dar cu cine 
să mă duc și apoi unde și cu cine să le plan
tez ? Avem atitea treburi și sintem întîrziați

înflăcărat și 
sufletul plin
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cu toate și n-avem oameni destui... Locul pe 
care l-am ales este foarte bun și ce căpșuni 
s-ar face și ce venituri frumoase ar aduce — 
oamenii de p-aci n-au încredere și nu înțeleg 
încă. N-o să reușim cu căpșunile iar cei de la 
Secția Agricolă îmi pun în vedere că dacă nu 
ridic răsadurile, ei nu au ce face cu ele — 
n-a mai cerut nimeni în raion așa ceva — și 
răsadurile se veștejesc. Asta ar însemna o pa
gubă de cîteva zeci de mii de lei ! Abia am 
intrat în muncă și prost am început eu aici!...

Era necăjit inginerul meu, era alâătut, iar de 
jur-împrejur erau niște dealuri mari, prăpăs
tioase, înroșite de arșiți și băteau niște vînturi 
afurisite și oamenii erau și ei iuți și aprigi ca 
și arșița ținutului. Și eu mă gîndeam că nu 
prea se potrivea planul agronomului, cu căp
șunile lui, cu tot ce vedeam acolo. îmi spuneam 
că flăcăul pornea cam stîngaci. dar avea în 
inima lui acest vis mare, cu grădina. de căp
șuni.

Cîteva săptămîni, în primăvara aceea, l-am 
însoțit pe dealuri, umblînd peste tot. L-am vă
zut îndrumînd, îndemnînd tractoriștii, colecti
viștii ; străduindu-se să scoată gospodăria la 
lumină și să pornească cum trebuie. Era ener
gic, oamenii îi respectau părerile, îl ascultau 
și începeau să-l iubească — numai ideea aceea 
cu căpșunile nu i-o uitau unii și nici el n-o 
uita, îl necăjea încă și o considera, fără în
doială, o înfrîngere a lui.

Cei de la Secția Agricolă n-au mai insistat. 
Probabil nici nu le comandaseră mai departe, 
nici nu le aduseseră : ei cunoșteau mai bine 
greutățile și sarcinile locale cele mai urgente, 
tăcuseră, poate, o glumă cu el. Prea repede îi 
luase el cu comanda de căpșuni — repede îl 
luaseră și ei, somîndu-1 să le ridice, știind că 
n-aveau cum să le planteze și nici cum să aco
pere paguba dacă .rășadurile s-ar fi pierdut, li 
dăduseră o lecție prietenească.

Nu i-ant mai văzut după aceea pe inginerul 
agronom Tertiș. Știam ca fusese ales- președin
tele unei gospodării colective prin vecini, la 
Niculițelul și în anii următori — 59, 60, 61 — 
gospodăria devenise .puternică, milionară.

L-am căutat în primăvara aceasta, acolo pe 
dealurile lui, la Niculițel. Cineva îl anunță 
prin telefon că vreau să-l văd. A răspuns că-i 
pare bine că venisem la ei dar se scuza că nu

are timp, pentru că pregătește o serie de ac
țiuni și in ziua aceea avea din două in două 
ore câte o ședință. în ziua aceea, cît timp ei 
a trecut dintr-o ședință în alta, pentru punerea 
la punct a acelor acțiuni, eu am umblat pe 
dealuri. Printre podgorii mai vechi, erau pod
gorii mari, tinere, erau plantații de pomi, 
iar pe niște dealuri mari oamenii săpau 
terase și pregăteau terenul pentru noi 
plantații de vie. Șiruri lungi de te
rase, săpate în anul trecut, erau plantate 
și vița tînără . era încă îngropată ■ sub mușu
roaiele mici. Tractoare Kirov poreclite ..amba
sadori", cu pluguri uriașe. întorceau pămîntul. 
Oameni mtflți munceau cu hîrlșțtil aștern în d 
și netezind de-a curmezișul dealurilor acele 
trepte nesfârșite, pe care 'urmau să planteze vi'e.

Umblam printre toate acestea și mă gândeam 
că de fapt mă întîlneam’cu agronomul'meu și 
mai ales cu visul'lui cu căpșuni'și cu oamenii 
lui de acum. Se întîmpla un lucru mare și în 
viața agronomului, și în viața colectiviștilor, 
de vreme ce acele grădini de căpșuni plănuite 
de el se transformaseră în niște plantații pu
ternice și mari de podgorii și livezi. Visul tînăr 
crescuse și se împlinise la nivelul putprii ac
tuale a socialismului. ' ; '

Dar dincolo, la Somova, unde -fusese el la 
început — ce era ?

Și acolo, pe dealuri, de la Cîșla, la Somova, 
la Partiș și mai departe, oamenii săpau terase. 
Piatourile înalte, cît vedeai cu ochii; erau în
verzite. cu lanurile de grâu -răsărit-; întinderi 
mari erau acoperite cu arături. negre; care aș
teptau porumbul, iar pe coastele sălbatice oa
menii săpau terase.

Ici.-colo. pe un deal și pe altul, sclipeau în 
lumina zilei lungi petice de zăpadă, semănînd 
cu stoluri nțiari d,e-păsări albe cu aripile în
tinse, zburînd printre dealuri pe aproape de 
pămint. Dobrogea întreagă era ciudat de fru
moasa în primăvara asta, cu aceie mari stoluri 
albe printre dealuri,,cu,lanuri și ogoare imense, 
cu oameni mulți semănînd și plantînd, împli
nind la nesfîrșit un viș ținereșc cu căpșuni. 
Strigătele stolurilor de cocori răsunau în văz
duhul limpede care oglindea în el țafa întreagă, 
semănând și plantînd pp nesfârșite întinderi. ’

troian COȘOVEI



CRITICA LITERARĂ
IN CONTEMPORANUL

(Nn 5-14/1962)
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Sectorul litecfcr^aj revistei Contemporanul oîștifiâ simțitor 
în rezonantă și autoritate' prin frecventele incursiuni în această 
materie ale academicianului G. Câlinescu, conținute în săp

tămânala cronică a optimistului. Chiar în ultimul număr al 
revistei aflăm la rubrica respectivă cîteva propoziții clare 
și distincte, care trasează, în puține rînduri, dincolo de orice 
posibile complicații, evoluția gustului burghez. Astfel, dacă 
în secolul trecut, „romanele care denunță opulența și mizeria 
au pricinuit burghezimii în plinătatea forțelor ei o bună 
digestie cînd nu i-a stors cîteva lacrimi, dîndu-i senti
mentul de a trăi «infernul» fatal al vieții și orgoliul 
de a fi capabil de sublimități”, astăzi, plictiseala adîn- 
cindu-se în țările capitaliste, „presa occidentală burgheză 
pare a urmări excitarea moderată a cititorului, înlăturîndu-i 
orice zbucium de idei“. „Romanele actuale sînt de o mizerie 
a fanteziei scandaloasă... Numărul cărților despre proble
mele sexuale, indiscrete în titlul lor, este excesiv și ele ur
măresc, evident, un scop comercial, destăinuind cu brutali
tate viții pe care mulți le-ar fi ignorat". In concluzie, „scopul 
artei este de a incita iar nu a excita". Și alte cronici ale 
academicianului Călinescu conțin, pe lingă interesante refe
riri analitice la producția literară actuală, fertile observații 
generalizatoare și binevenite recomandări adresate tinerilor. 
E remarcat fenomenul înfloririi talentelor în condițiile, so
cialismului. „Atîți tineri poeți știu astăzi să scoată scîntei 
de sub penița de aur a stiloului. Poezia lor este exuberanta 
și solară, nevroza simbolistă, exasperarea de monotonia ploi
lor autumnale, tonul plumburiu au dispărut odată cu vechea 
societate. Evident excelența producției poetice juvenile nu 
este exact echivalentă cu apariția de poeți profesionali" etc.

Urmărind mai departe realizările sectorului de critică și 
teorie literară, constatăm că revista Contemporanul în cele 
două luni care au trecut de la Conferința pe țară a scrii
torilor și-a concentrat atenția asupra analizei celor mai sem
nificative apariții literare. Cronica literară este redactată cu 
seriozitate și competență, cu grija de a valorifica sensurile 
cărții analizate. Dumitru M:cu comentează nuanțat ultimul 
volum de versuri al maestrului Tudor Arghezi. Cartea aca
demicianului Tudor Vianu, Jurnal, cu implicațiile sale uma
niste în contemporaneitate, face obiectul unui articol semnat 
de Eugen Simion: „Lirismul unu. moralist". Tot Eugen 
Simion semnează cronica literară dedicată volumului Co
loană în amiază de Ion Horea Eugen Luca recomandă căl
duros, reportajul de inspirație actuală, închinat realităților 
satului socialist: Victoria de la Oitina de Paul Anghel. De 
o apreciere elogioasă se bucură și romanul lui Șerban Ne- 
delcu Învățătorii în cronica semnată de George Munteanu. 
„Trei poeți tineri" (Anghel Dumorăveanu. Ion Rahoveanu, 
Horia Zilieru) se intitulează un articol semnat de N. Mano- 
lescu, care este și autorul unei cronic: despre cartea lui Ștefan 
Luca Zile de iulie.

Dacă subliniem grija cu care sin: comentate ultimele vo
lume apărute ca o trăsătură peziuvă a sectorului de critică 
literară, nu putem totuși omite faptul că in această pe
rioadă continuă să lipsească articolele de atitudine, de inter
venție combativă în analiza fenomenului literar. Se mai 
manifestă în fond, acea inerție, lipsă de combativitate a cri
ticilor — împotriva căreia criticii au fost avertizați la 
recenta Consfătuire pe țară a XMrt'1** care suscită
discuții ori aprecieri mai ascuțite au fost lăsate, la o parte. 
Nu e și acesta un mod de a ocol. problematica deosebit 
de complexă a actualității ? Ffcă să mai vorbim de faptul 
că și unele cărți, aprecia:» pe drep: ca fiind realizate, nece
sitau, din partea cronicarilor, totuși o atitudine ceva mai 
severă în discutarea slăbiciunilor. Oimdtti critic de laud* 
nediferențiată nu e prielnic nici scriitorilor care, in genere, 
au dai lucruri izbutite.

Se impune o atitudine mai activ* față de fenomenul lite
rar, mai multă operativitate (in acest sa» un început a fast 
întreprins de Eugen Simion cu articohz. . Bapwodu de pri
măvară", "care analizează poezii închinate taler ti ritirîi agri
culturii, încă neapărute în voiam).

Este surprinzător să constatăm că pe o perioadă de zece 
săptămîni Contemporanul r.-a găsit necesar să publice ce. 
puțin un singur articol de dezbatere a problemelor litera
turii actuale, nici un articol de generalizare a fenomenului 
literar actual.

Preocupări importante de istorie literară legate de particu
laritățile realismului critic rominesc, de problema trecerii 
de la realismul critic ia realismul socialist — constituie 
obiectul unui ciclu de articole apărute sub semnătura lui 
George Munteanu. Articolul este interesant, conține multe 
sugestii demne de a fi luate în seamă când ste vor redacta 
volumele corespunzătoare ale Tratatului de istorie a litera
turii romîne — și mai ales in cadrul discuțiilor preliminare. 
Anumite reflecții cuprinse în articolul lui G. Munteanu ni 
s-au părut însă că ridică unele obiecții și, ceea ce e mai 
ciudat, tocmai acestea sînt formulate pe un ton sentențios, 
de adevăr ultim. Interesant in ansamblu, articolul merită o 
discuție specială mai largă.

Tudor ROTARU

NICOLAE TĂUTU:
Itintrar liric: 
George Enescu

Am putea spunt că ecoro- 
rea lirică a lui Georțe Eneuu 
făcută de Nicolae Tâutu. se 
desfășoară pe două direct ii: 
reconstituirea lirico-bi ogra Hcâ 
(primul și ultimul dnt al nu
tri poetice) și tălmăcirea în 
imagini literare, respecți r In 
versuri, a sensurilor creației 
muzicale enesciene (ănlul al 
ILlea). In ambele direcții, 
poetul încearcă să descifreze 
elementele care au geierat 
măre [ia și profunzimea acestei 
opere și activități muzicale 
reprezentative pentru geniul 
creator al poporului: .Drum 
lung bătut-a pinâ-n veșnicie 
Străbătător prin înstelat* 
bolji ! / El le-a purtat la 
pirptu-i. R om in ie, / Cam ta 
la sînu-|i veșnic ai si-l pnrți". 
(„Invocare”). Referitor la ci
clurile dedicate evocării Urî- 
co-biografice, credem că aten
ția cititorului este reținută 
mai ales de acele poeme in 
care Nicolae Tău tu apelează 
la izvoarele eposului popular, 
adoptînd o viziune folclorica, 
în bucăți reușite ca: „Pretext 
de legendă’", ..Geneză", „Tro
feul’", „Omagiul*. Poetul reu
șește să surprindă, aici, fără 
ostentație, elementele structu
rale ale personalității lui E- 
nescu.

Trebuie să arătăm însă că 
acolo unde se încearcă cu di
nadinsul reconstituiri biogra
fice exacte folosindu-se fie 

Emilia DUMITRESCU

relatarea rimată. fit mijloa
cele meditației directe, rezul
tatele nu mai,tint lot alit de 
bună. De datf «<e<iwu poerțlș 
tace serioase concesii anec
doticii neînfiorate de lirism. 
„Dintr-un spital in alt spital. 
/ Plecat pe veche» sa visări,/ 
SiîniinJ riroare <ie cristal ,

El oblojea și rini «i pari* (?!) 
— „Iași 1917") mz> r^tarinuii 
de aceeari '•rfwni (w înalte 
Bach. »pr*- slasâ-U spaa: Boa! 
dimineața ! / Ce inima te 
caut, departe, peste trtme 
In larga-ți ve#aie>c îngrop t*- 
puM-mi fa ți. / ViolentW ti
er rea iBaltdor poeme !* (*/•* 
lilnire cu Heck").

Calitatea cea mai de *'+- 
mă a paginilor eeasac^aie ex
plicării poetice a oulorilor »•- 
ssra-V — stâ in țaptot ct. 
poetul roase țte odeoeori m 
exprime 9din iateriar", ca a4 
spunem emo'-a f* fata
operei emefrieae. in emt fri, 
nu aamai ci arot gările fer
mele de exprimare edecrate. 
dar și partirioarea -i’cnirâ 
a ermlsi liric. devine urni ia- 
trasă ri mai aatemtîcâ.

Din picate, aiteeri. tmuarig 
peatra i magi.ii cântate g-tuie 
pini ia dispariție emoția li
rică : mbrr imiacalanr joeb
ultima sica. a-Icra peste *aie 
lufane de numeric. / pro bJ- 
lini piele «le fum *e 4rsil- 
rwari-n suluri nerre“ *;c. 
(„Furtuna de afară") Dr a- 
se menea, ni se pare de Gri tari 
și interpretarea operei Oedip 
Abundă în ea. elemeat^-e ab
stracte și lirrești, iar 
ficația personajului ant e * Ue 
dilatată peste măsură.

Recentul volum de versori 
al lui Nicolae Tataia cs’e o 
realizare de cert interes Par
curgi ndu-l, cititorii tor tanri 
nu odată fiorul maziri^ evt- 
ciene. o vor î afet age dtiar 
mai bine.

Nicolae CIOBANU

MIKO ERW1N:
Asalt în țâre stufului

Reporterul Miko Erwin se 
încadrează in aceea tendință 
lot mai pronunțată, tot mai 
generalizară, de a depăși ori- 
șanțul regional relativ res- 
trins. împreună cu el nume
roși alți scriitori de limbă 
maghiară de la noi sini pre
ocupați de investigarea și o- 
glindirea unui univers geo
grafic social dt mai larg, 
scrisul lor reprezentind încă 
o manifestare a comuniunii de 
muncă și idealuri, caracte
ristică pentru viata in socia
lism a naționalităților conia
cultoare din tara noastră.

Vocenta ta carte de repor
taje „ Ssalt ta fora stufului" 
a fust sJeăSuilă treptat. d:u 

spetat' căiisara prin Dritî

Reporterul revine in aceste 
locuri atras mereu nu atît le 
forme'u! unor priveliști «juo. 
ciț de aspectele deosebit de 
interesante pe care le-a des
cifrat în noua lor viața, Coa- 
e+aritent cu alintul construc
ției socialiste din întreaga 
tari. Delta a cunoscut pre- 

de seamă. Noua orîn- 
duire socialistă a adus în a- 
ceste locuri îndepărtate și pă
răsite o largă ofensivă a omu- 
l^bi împotriva naturii, pentru 
salărificana unor bogății la
tente pe care trecutul Ie-a 
râzul, an de an, irosindu-*e. 
Dctut cu un ascuțit spirit do 

investigație, repofîerul urmi- 
rește pătrunderea omului tn 
Deltă. Este un proces amplu, 
pasionant prin dramatismul 
înfruntării naturii, prin mobi
lizarea unor mari energii și 
resurse creatoare.

Trăsătura de seamă a cărții 
lui Miko' Erwin este simpli
tatea, relatarea avind adesea 
aparența unor obișnuite însem
nări de călătorie. Este o mo
dalitate care comunică atașa
mentul sincer al autorului pen
tru oamenii întîlniți, chiar dacă 
nu redă pe deplin importanța 
unor acțiuni, gravitatea luptei 
dg cucerire a naturii. Reporta
jele lui Miko se caracterizează 
printr-un lirism reținut, prin 
tr-un spirit ușor bonom: din 
paginile lor transpare, firi 
ostentație, o curiozitate mereu 
trează. ■■ interes profund 
pentru cieta noastră de am. 
Cartea sa art meritai de a ne 
face familiar u araatpos! 
de seamă a! eaastrueției so- 
cinism-, r—n-f piui acum 
mm muls sub aspectul pito
resc ă măi ai pasajului.

faimei TOMUȘ

AL JEBELEAHU:
Fmiseri suable

AL Jebriea^ « pTra^pț. 
H porrie. de reSejarea onrior 
/eammeme aie rmeremporamm* 
tării div e**e se âespriudo 
xnMil mehi. Ia az***/ee* 
cartierului suuxritoceur^ poggul 
descoperă o sursă ixesmîsoMi 
de destul: are și opri sui rm BU- 
logoi n omit cmwscpi loso- 
d.rcază koștăv oZ-:vdiom 
poeudwi: „Le-a» 5s:rebat: t 
— Qua de vl ^acririli attț ca 
nlzuuurle »df. De pnivâ 
m)»iriilc ftadstai rz-j s-as 
urcat pe scăele ? Blocurile 
»-au ridicat ca-cdtrazul de el- 
rlmldi / At:mîrdu-»i
la ureche soarele, ca lc-ub 

cercel, 7 ta geamuri 1 șî-au 
puș ale viselor lamuri, / la» 
dip toate odăile / Bucuria și-a 
proiectat peste oraș vllpSile". 

l’rlmăvara sn profilează, din 
perspectiva luminoasei dispm 
zifii sufletești a eroului liric, 
ca un simbol dinamic, elogiu 
al vitalității socialiste. „Pri-

tnlvara aceasta mi se pare cea 
mai frumoasjt ! / Aș vrea 
»•« imprim adine In sufletul 
meu, .' Sâ-i port amprentele 
fierbinți peste veacuri, / Cum 
învingJ lorii î»i poartă stea
guri le".

Simțim adeseori spiritul mi- 
Etar.t al Iui AI. Jebeleanu și 
da aceea nu ne lăsăm con. 
rinși de melmenlia exterioară 
și desigur inșeiitoore a unor 
occente deprerire prezente In 
unele renuri. SeniimetUal prin 
utzmetuni, dm- de • uensîbili- 
tme romi reeuleasi. Al. Jebe- 
Immu iși ii .rMt crispările, 
au si explariile emoționale. 
Caâad primirann. portul na 
ar resww ta L-mtstriereo unor 
impresii despre reiaderea

despre âezjaorjîrea re- 
țeialâ ete. Primivma vizată 
dom ca ipostază a prospețimii 
u-I ispitește Trmst figurarea 
a~e ta tedere proiec.area gin- 
dării lirice pe fondul an aru
lui m o’.uțimmr. caracteristic e- 
pacii noastre: „Aștept primă 
vara, / Și-ascult, de departe 
cocorii Cum ciocănesc In 
cojile zărilor. Ca paii cînd 
nu-i mai încap Albii pereți. / 
Pomilor faceți-le cu brațele 
semn ! / Pajiștile sufletului 
s-au deschis...".

Din activitatea Uniunii Scriitorilor

SLRE TEMELE
Viitoarea stagiune teatrală 

se anunță bogată în piese ori
ginale cu o tematică variată, 
inspirată din actualitate. După 
cum. a reieșit din ședința ple
nară a secției de dramatur
gie a Uniunii Scriitorilor, care 
a avut loc luni 9 aprilie a.c. 
dramaturgii, ca și prozatorii 
sau poeții, se străduiesc să 
realizeze lucrări de valoare 
in spiritul documentelor Con
ferinței pe țară a scriitorilor 
și, urmînd îndemnul cuprins 
în Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-DeJ, să 
răspundă problemelor pe care 
le ridică viața oamenilor 
muncii din patria noastră, să 
contribuie la formarea noii 
conștiințe a constructorilor 
socialismului.

Discuțiile — la care au par
ticipat numeroși dramaturgi, 
secretarii literari ai teatrelor 
din Capitală, reprezentanți ai 
Ministerului Invățămîntului 
și Culturii — au pus în lu
mină cu deosebită pregnanță 
orientarea dramaturgilor către 
problemele cele mai actuale, 
cum ar fi, de pildă, istoricul 
eveniment al încheierii proce- 
sului de transformare socia
listă a agriculturii din țara 
noastră. In cuvîntul lor. dra
maturgii au arătat că pe șan
tierul lor de creație se află 
piese tratind probleme ale 
dezvoltării conștiinței socia
liste in condițiile marilor 
xransformăn revoluționare 
care se petrec in toate dome
niile de activitate. A reieșit o 
substanțială îmbogățire tema
tică a dramaturgiei, tendința 
de adincire a problemelor ac- 
tualitâții in vederea ridicării 
creației dramatice la nivelul 
cerințelor spectatorului con- 
wmporan. S-a subliniat im- 
ponanța pe care o are oglin-

Realizările vremii noastre, pe 
care poetul le cîntă, îi impun 
aprofundarea temelor lirice. 
Desigur, nu e suficient să schi- 
țeti pauoram:c imaginea Re- 
filei („Pe străzile Reșiței") 
fără a evoca în acțiune mun
cii aspră, de o bărbătească 
măreție, u oțelurilor. Poeme ca 
„Tuneluri nol“, „Plecarea" sau 
„Scrisoarea unui oțelar reși- 
lean" nu denotă însă efortul 
unei dezvăluiri dinăuntru u 
procesidui muncii industriale.

Există la Al. Jebeleanu, este 
adevărat, o tendință pozitivă 
de a evita verbozitatea Și con
venționalismul expresiei, dar 
din păcate, poetul alunecă nu 
odată în descriptivism- El con
templă turbinele, visează la 
„fluviile incandescente de fon
tă", anticipă armonia viitoare
lor cartiere muncitorești fără a 
ne comunica însă mărturii des
pre forța transformatoare a 
poporului eliberat. Din această 
cauză unele versuri sună șters, 
minor. înșiruirea unor aspecte 
ale noului nu se convertește 
automat în poezie dacă e vă
duvită de vibrație lirică.

Iși în cazul unor versuri lu
crate mai îngrijit simpla acu- 
rateță stilistică se dovedește 
insuficientă. Ideea poetică eșu
ează prozaic din clipa în care 
întrezărim „poanta": „Nu dăm 
înapoi, tovarăși, niciodată: / 
Oricîte ceruri își stîrnesc fur
tuna, / Tuneluri, lungi, cit 
inimă-neercatî. / Azi sfredelim 
spre frumuseți. într-una". în
tregul eșafodaj al poeziei 

respective nu reprezintă altce- 
va decit pregătirea poantei fi
nale. explicitarea efectului ur
mărit. Este de bănuit cît 
prejudiciază asemenea pro- 
cadeix facile declanșării spon
tane a emoției.

Ar fi de dorit ca Al. Jebe- 
ieana să acorde o mai susținu
tă atenție Îmbogățirii regis- 
t-u’.-jî liric, mijloacelor poetice 
folosite și- totodată, să se o- 
propie ta și mai mare măsură 
de aspectele centrale ale vieții 
socialiste.

Un asemenea efort i-ar per. 
mite să-fi pună în valoare efi
cient resursele poetice. Cu 
alte cuvinte să-și definească 
personalitatea artistică la ni
velul unor exigențe mai înalte.

H. ZALIS

ACTUALITĂȚII
direa în piesele noastre a 
dezvoltării și cristalizării con
științei socialiste, mulți din
tre vorbitori arătînd că se
preocupi în creația lor de
procesul formării noii con
științe a oamenilor muncii. 

In discuții a fost arătată 
de asemeni legătura drama
turgilor cu diferitele teatre 
din București.

• Astfel, Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" lucrează în 
prezent, pentru definitivarea 
unor piese, cu 14 dramaturgi, 
printre care Lucia Demetrius, 
Aurel Baranga, Mihail Davi- 
doglu. Horia Lovinescu, Vic
tor Eftimiu, Euseblu Camilar, 
Al. Șahighlan, Mircea Ștefă- 
nescu, C. Chlriță, Al. I. Ștefâ- 
nescu ; Teatrul de Comedie 
va prezenta în curînd, in pre
mieră, o piesă de Siitd An
dras,' inspirată din viața co
lectiviștilor, avind în proiect 
lucrări de Al. Mlrodan, Titus 
Popovici. Dorel Dorian, Mir
cea Ștet'ănescu ; Teatrul Tine
retului montează piesa iul 
Dorel Dorian „De n-ar fi iu
birile”, pregătind și alte nu
meroase lucrări dramatice. 
Șantiere bogate au și Teatrul 
„C. 1. Nottara”, Teatrul Mun- 

‘ eltoresc C.F.R. etc.
Discuțiile au evidențiat în

semnătatea cunoașterii vieții 
de către dramaturgi, a unei 
documentări temeinice, apro
fundate, îndreptată către as
pectele centrale ale vieții oa
menilor muncii.
Prin caracterul concret al 
llscuțlllor, prin modul în 

care a fost analizat șantierul 
de creație al dramaturgilor, 
plenara secției de dramaturgie 
a Uniunii ’ Scriitorilor — s-a 
dovedit o ședința de lucru in
teresantă șl rodnică.

REP.

Iși tlau întîlnire în nuvelele Iul 
H. Rohan categorii umane foarte 
variate, scriitorul manifestînd un 
interes acut mai ales pentru zo
nele de interferență socială, de 
contact între medii și mentalități 
deosebite; de aici diversitatea si
tuațiilor de viață, a tipologiei, di
versitate care nu impietează însă 
asupra omogenității volumului. A- 
ceasta se realizează printr-o anu
me continuitate a preocupărilor 
care se îndreaptă, în cele mai mul
te dintre nuvele, către urmărirea, 
cu perseverență, a unor probleme 
de etică. Căci Rohan este un scrii
tor interesat să descifreze mai a- 
les consecințele de ordin sufletesc 
ale transformărilor socialiste în 
viața oamenilor de azi. II pasio
nează analiza procesului de în
sușire a noilor concepții, de lăr
gire a orizontului, de îmbogățire 
spirituală a unor oameni conside
rați altă dată incapabili de senti
mente complexe, de o viață sufle
tească bogată. Multe din nuvelele 
adunate în volum înfățișează ase
menea personaje, oameni in luptă 
cu ei înșiși, dornici să-și înfringă 
pornirile de teamă, de sfiiciune, 
înmagazinate de-a lungul existen
ței lor. Chipul Anucăi, din nuvela 
cu același nume, este reprezenta
tiv în această privință. Femeie de 
serviciu o viață întreagă, descon
siderată datorită acestui fapt, Anu- 
ca depune o uriașă energie spre 
a se rupe de vechea ei condiție umană. 
Ajutată de partid ea va absolvi 
o școală medicală in urma căreia de
vine laborantă în spitalul la care 
lucrează. Acest efort de autode- 
pășire este urmărit și în cazul u- 
nor oameni tineri care nu au a 
înfrunta vechi deprinderi mutila
toare, imprimate de trecuta orin- 
duire, ci propriile slăbiciuni de 
caracter. Șoferul din Omul care a 
oprit ploaia se ambiționează să 
sfărîme imaginea superficială a 
„băiatului simpatic", a veșnicului 
glumeț, pe care și-o formaseră de
spre el tovarășii de muncă și de
monstrează printr-un act de mare

H. Rohan: „UȘI DESCHISE” prueesul deo- 
exptouia: sare.

curaj că este un om întreg, ca
pabil de fapte îndrăznețe. La fel 
tinărul muncitor Mocșan, care gă
sește forța să-și înăbușe iubirea 
pentru o fată ușuratecă, nedemnă 
de eL (Ce iubește un bărbat). In 
unele nuvele înfățișarea unor a- 
setnenea procese capătă chiar di
mensiuni simbolice, care permit 
desprinderea unor semnificații mai 
largi. Așa se întimplă de pildă în 
A plins un băiat, bucată în centrul 
căreia stă figura maistrului forjor 
Lostopan. Intre acesta, om gene
ros. pasionat de munca sa dar 
înăsprit de necazurile unei vieți 
familiale nefericite și plăpindul 
său fiu Petric, copil înzestrat cu 
aptitudini muzicale remarcabile, 
stăruie, latent, o ruptură sufle
tească provenită din neînțelegerea 
reciprocă a vocațiilor. Viața de azi 
nu poate insă perpetua asemenea 
conflicte, ea aduce rezolvarea lor. 
Intrind în uzină și privindu-și ta
tăl în timp ce lucra, Petric se va 
pătrunde, pentru iutii» oară, de

splendoarea muncii. Scriitorul nu 
se limitează însă, cum spuneam, 
numai la relatarea modului în 
care acest conflict sufletesc din
tre tată și fiu se stinge. Ghicim 
intenția sa de a conferi nuvelei 
și un înțeles simbolic și anume a- 
cela că, în socialism se restabile
ște corelația armonioasă dintre 
sfera Muncii și a Frumosului. Poa
te că această idee este reliefată cu 
o prea mare ostentație, ceea ce 
face ca, sub raport artistic, nuve
la să sufere adesea de artificiali
tate. Vedem aici o consecință a 
faptului că scriitorul, deși a se
sizat un aspect interesant al nou
lui din viață, n-a perseverat în a- 
profundarea lui.

Este caracteristic vremii noastre 
că, sub impulsul revoluției. întregi 
categorii sociale aflate altădată la 
marginea societății intră acum 
în prim-planul istoriei, impin- 
gînd lumea veche spre apusul ei 
inexorabil. Ofensiva noilor relații, 
și totodată, a concepțiilor care le 
însoțesc, nu întîlnește însă, se știe, 
un spațiu liber, cedat de bună
voie. Către unele aspecte ale lup
tei dintre vechi și nou pe plan e- 
tic, ale înfruntării dintre princi
pii morale opuse se îndreaptă și 
atenția lui H. Rohan.

Asupra lumii burgheze în des
compunere scriitorul proiectează 
fascicole de puternică lumină, reu
șind să surprindă cileva atitudini 
și tipuri caracteristice. Cum apar, 
in aceste nuvele ale sale, purtă
torii de cuvînt ai vechilor concep
ții ? Iată-i adunați, in fiecare 
după amiază, conform unor vechi 
obiceiuri, în jurul „mesei artiș
tilor" de la cofetăria „Comuna din 
Paris" : Tony Ioanin, bătrânul pro
xenet, trăind, din ce în ce mai 
greu, din expedțejite, fostul colo

nel de artilerie Sezanțn. vestit 
pentru „punctualitatea", „precizta 
și „corectitudinea" lui „inflexibaă*. 
fostul profesor de limba engină 
Petre Petrescu-Carale, „un mare 
nimic... dar simpatic" cum 11 de
finesc amicii, etc. Aparent un grup 
de bătrini cumsecade, pălăvrăgind 
în fața cafelelor, in fapt • adu
nare agitată de patimi obscure 
sumbră și hilară totodată. Aict i- 
dealul suprem este de * da 
iluzia „onorabilității", a boari 
stări. Pentru aceasta, toate resur
sele sint mobilizate spre a 
menține, pe cît posibil, veektie 
tabieturi ; cafeaua de la ora 5 ia 
„masa artiștilor", vizitele de 
curtoazie, țigara de foi cind e 
cu putință. Din asemenea ambiti: 
derizorii pare să se constituie sin
gura punte de legătură iatre a- 
cești oameni care, în fond, se de
testă și se invidiază intr-ascuns.

Această lume în agonie, o ago
nie care exclude însă, prin natura 
ei, tragismul, oferă picturii satirice 
o sursă copioasă, pe care Rohan o 
exploatează de cele mai multe 
ori cu bune mijloace. Apreciem 
desenul caricatural, distribuirea e- 
fectelor comice, calități evidente 
In cîteva reușite portrete cum ar 
fi cel al colonelului Sezanțu, sau 
al lui Tony Ioanin. Ne întrebăm 
totuși de ce Rohan, scriitor care 
cunoaște bine realitățile socia
liste — așa cum o dovedesc și re
portajele sale —, scriitor care poa
te deci să aducă în dezbatere in
teresante probleme ale vieții de 
azi insistă atîta în a ne prezen
ta, minuțios, categoriile sociale 
în dispariție. După părerea 
noastră, nu descoperim la Ro
han, în ceea ce privește zugrăvi
rea acestor aspecte, o viziune ar
tistică inedită, care șă se diferen-

Ctaur * taur-» uuveU care iti

VkI care va ci-

pus pe care □ freerrm» acest 
tiaăr. na lipsă de calități intelee- 
toale. admăse s* trăiască Ja ia-

dinei. il determină U adauU pos
tări degradante. Desigur, ca om 
tinăr. ea scadent. Tide se miș
că intr-un aaume media- .Are co
legi, tineri care trăiesc ia spiritul 
nou. al pasiunii pentru o activita
te constructivă, oameni cărora le
repugnă compromisurile morale. 
Intre Tide și ei există o deosebire 
radicală de principii. Acesta afi
șează o filozofie a iresponsabili
tății” socțale, a disprețului fuță de 
muncă — expresie a unui indivi- 
dualism hipertrofiat. Este o concep
ție exact opusă celei care ii însufle
țește pe colegii săi; ei se simt 
responsabili pentru toate actele 
lor și de asemeni pentru cele ale 
altora, de pildă chiar și pentru 
faptul că Tide evoluează pe o cale 
nefastă. Nuvela aduce așadar in 
discuție și probleme ale vieții tine
retului de astăzi, ale studențimii 
și in această privință meritul lui 
Rohan este incontestabil. Concen- 
trindu-se însă in mod deosebit a- 
supra lui Tide, al cărui portret 
e*te lucrat, intr-adevăr, cu migală,

Botaar readt să-i opună un
advenuz. ^e pianul luptei de 
idei, ta l -i de pateraie iadiridua- 
Ezax. Ia raport ea Tide, și Marin 
Fwdats i-a. sccresaral U.T.M al a-
■■km. și Mariana prietena acestuia 
ti MC ceilalți colegi ai lor apar 
ămal de eoavențioaal zugrăviți, 
lipani de o viață interioară boga
tă. Poate că tocmai pen
tru acest motiv aporiei loc in 
transformarea meraU a lai Tide

«ivirea gravă a mcălm eroalui» 
pentru ea acesta să se hotărască

ioc abea in

resc în care el va trăi.

tapabil să accepte situațiile echi-

t erial warn om ca Mocșaa care are 
tăria să reteze cu o singură miș
care. e adevărat dureroasă pentru 
«4. un sentiment nepotrivit. Ii eiș- 
ugă admirația forjorul Lostopan 
<A p&no tm băiat). Pasca, bătrinul 
miner <CheiaL Iovipale. țăran cu 
o bogată personalitate (Totul e să-ți 
placă omul), person ije de o eviden
tă rectitudine morală.

Spuneam mai sus câ H. Rohan 
minuiește cu bune rezultate pro
cedeele comicului, excelind îndeo
sebi in domeniul portretului sati
ric. Există însă, in ceea ce pri
vește acest aspect, o tendință pe 
care o socotim nefavorabilă dez
voltării scrisului său și asupra că
reia dorim să-l facem atent. Este 
vorba, anume, de atracția pe care 
scriitorul o resimte frecvent pen
tru înfățișarea unor situații gro
tești. Cartea oferă destule exem

ple concludente în această direc
ție. Mă limitez aici să amintesc 
relatarea, prelungită eu voluptate, 
a avatarurilor penibile trăite de Ti
de (plimbarea elinilor în Cișmigiu, 
scena pierderii umilitoare a băr
buței etc., etc.). II avertizăm pe 
Rohan asupra consecințelor pe 
care le poate avea această specu
lare insistentă a efectelor grotești, 
reamintindu-1 că, în unele din scri
erile sale mai vechi, ea s-a soldat 
cu o îndepărtare de la realism.

Ciudat este, în creația acestui 
scriitor, că înclinația evidentă că
tre ironie, • ironie care ajunge 
ptnă in zonele sarcasmului, face 
loc. totuși, in destule ocazii, note
lor sentimentale. Necenzurarea 
sentimentalismului, care dă unora 
dintre nuvele un caracter minor 
(Pantofi frumoși. Lingurarul) con
feră altora o semnificație tulbure. 
Vei exemplifica acest lucru cu 
schița Destin de riine. Există aici 
«a personaj creionat în culori re
aliste, Dracopol. fost bogătaș, om 
1M ti crud totodată. Portretul a- 
ccstnia este realizat, cum spuneam, 
eu veridicitate. Episodului final 
insă, in care asistăm la uciderea 
absurdă a unui frumos cîine lup 
de către o mulțime inconștientă, 
ețițată de strigătele lui Dracopol, 
i se conferă o turnură melodrama
tică derutantă. Astfel, nuvela pare 
să condamne nu numai pe Draco
pol, cum ar fi fost firesc ci și mul
țimea care, oarbă. înlătură brutal 
singura făptură nevinovată: cli
nele Trefi. Excesul de duioșie 
al scriitorului determină, aici, o 
prejudiciere a conținutului nuve
lei.

Mai ales aceste două carențe — 
tentația viziunilor grotești și sen
timentalismul — ni se par a fi, 
în prezent, principalele obstacole 
în dezvoltarea creației lui Rohan. 
Avem însă convingerea că acest 
prozator talentat, apropiindu-se șl 
mai mult de problemele centrale 
ale actualității socialiste, ale lumii 
muncitoare, va găsi mijloace spre 
a le depăși.

G. DIMISIANU
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mare răspundere de a contri- 
formarea și dezvoltarea con- 
socialisie,1 a atitudinii noi 

muncă și societate, la inlâtu-

In ansamblul de sarcini ale revolu
ției culturale — parte integrantă a re
voluției socialiste — făurirea unei arte 
și Uterraturi menită să oglindească 
veridic, cu ireproșabilă măiestrie, lu
mea cea nouă, constituie o îndatorire 
de prim ordin. In etapa istorică pe 
care o străbatem, artei și literaturii 
— așa cum a arătat tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej la Conferința pe 
țară a scriitorilor — le revine misiu
nea de 
bui „la 
științei 
față de
rarea din conștiința oamenilor a in
fluențelor ideologiei și educației bur
gheze".

Aceste sarcini sint strins legate de 
caracterul ș> de nivelul exigențelor 
pe care oamenii muncii, eliberați de 
exploatare și stipini ai prezentului și 
viitorului lor, le au față de creația 
artistică, dar și față de producția bu
nurilor menite să constituie ambianța 
lor cotidiană, față de frumusețea 
diului in care trăiesc. Dezvoltarea 
științei estetice socialiste este 
îndoială determinată, in ultimă
liză, de noua viață materială a socie
tății, de baza tehnico-materiali a so
cialismului și mai cu seamă de baza 
economică socialistă. Dar — ca întrea
ga conștiinți socialistă — conți v-iu 
estetică nu poate să se dezvolte spon
tan. In lumina ideologiei marz 
leniniste, avind in fiecare a-.r~.e-.: 
capacitatea departe râzătoare a «ce
luia care poate privi, intr-o perspec
tivă științifică, a întreg»!»-. unei ri
tualii date, care cwioaste rzac-nblui 
problemelor ee se cer nezoiraze — 
partidul este tiagraa forță 9» "t-riu-i 
sj conducă și acei: ro*plcx proce» 
<1 fa» ■arii șt derrol:x-„ fuetasruor 
corespss^ziux-e ep&~. aoasme. <- eo*- 
*wârr; depizte a «seriri»; estetsc ao- 
rialsK.

Art* p bcerarif* reofiaf. 
iainuest te parrx. rșn

roadr- ic- axe U v-teze o

txa.Hie.ne palatele
Astă iarnă, in pragul Consfătuirii 

pe țară a colectiviștilor, la Institutul 
Agronomic „Nicolae Bălcescu- domnea 
o atmosferă febrilă, proprie unui a- 
jun de examen, unei apropiate des
părțiri și unui început.

Absolvenții promoției 1961, proas
păt sosiți din gospodăriile unde-și fă
cuseră practica, iși dădeau examenul 
de stat. Foștii „băieți din anul V“ se 
întorseseră la institut maturizați, 
vorbind cu o notă de solemnitate, ca 
gospodarii așezați, nu numai despre 
apropiatul examen, ci și despre „co
lectiva noastră", „președintele meu-, 
„planul de muncă pe care trebuie să-, 
discutăm noi în consiliu". Erau agro
nomi de-acum, prin tot ceea ce gin- 
deau sau spuneau și examenul de 
stat urma doar să confirme această 
realitate pe care ei o trăiseră citeva 
luni acolo, in gospodăriile colective.

In primăvara anului acesta am re
găsit la Institutul Agronomic „Nicolae 
Bălcescu" aceeași atmosferă febrilă 
de examen, de apropiată despărțire și 
de viitor început. Numai că de data 
aceasta cei emoționați, cei frămintați, 
cei care așteptau un început nu mai 
erau numai studenții, ci și profesorii, 
asistenții, preparatorii. Răspunzînd 
chemării partidului, alături de cadrele 
din Ministerul Agriculturii, de la Sta
turile Populare, Agrosem, Fructexport, 
etc. un număr de 109 cadre didactice 
de la Institutul Agronomic s-au ho- 
tărit să plece în agricultură pentru a 
ajuta la desfășurarea cu succes a în- 
sămînțărilor și a campaniei de sezon. 
Și ceea ce auzisem astă iarnă printre 
studenți, aveam să aud din nou acum : 
„colectiva noastră", „președintele meu", 
„planul de muncă pe care trebuie să-1 
discutăm noi în consiliu", deoarece 
multe dintre cadrele didactice abia se 
întorseseră din gospodăriile agricole 
unde ajutaseră munca de întărire eco- 
nomico-organizatorică.

Erau agronomi de-acum înainte, nu 
doar prin vechea, demult cîștigată, di
plomă, ci prin ceea ce vroiau să în
făptuiască acolo, pe teren, în gospo
dăriile colective care-i așteptau.

Un asistent de la facultatea de 
tehnie discuta despre o întîlnire 
sibilă.

— Studenții noștri din anul V
acum in practică și contează deja ca 
agronomi în gospodăriile tinere. Știți, 
nu-i deloc exclus ca in gospodăria ve
cină să vină ca agronom vreun asis
tent sau preparator, dintre foștii lor 
profesori. Mă gîndesc 
întîlnire. Nu atît la 
sîntem bărbați 1 ci la 
să ai alături, încă de 
tale întru meserie,
profesor, să poți învăța de la el nu 
numai in laborator ci și pe ogor, in 
vie, în livadă ! E un adevărat noroc.

Tipul de inginer agronom din pro
moția 1962 va fi nu numai norocos 
ci și cu totul nou.

Să-i schițăm un profil, lăsînd pe 
altă dată definitivarea 
tret :

Practica și-a făcut-o 
cheierii colectivizării 
primăvară. De multe 
de lămurire pe lingă < 
colectiviști, activiști, , 
nărui reprezentant al științei, 
gind la argumentele celorlalți 
vațiile sale, părerile viitorului 
nom. Cind toți țăranii au intrat în 
gospodăria colectivă a început și pen
tru el adevărata activitate : inventa
rierea mijloacelor colectivizate, întoc
mirea planului de producție, crearea 
brigăzilor și echipelor, repartizarea 
culturilor pe teren etc. Intr-un cu- 
vînt și-a organizat gospodăria în 
care se va întoarce și în care va ră- 
mine poate definitiv. Aceasta l-a obli
gat la și mai multă seriozitate, i-a 
dat simțul perspectivei. Pentru diplo
mă va învăța acolo, pe teren. Materia
lul necesar lucrării de examen de 
stât va fi adunat din experiența gos
podăriei. Se poate spune că titlul de
plin de inginer agronom îi va fi acor
dat de foruri, ambele importante:

zoo-
po-

sînt

ferul universitar și farul caiecrivaz. 
examenul desfășurindu-ae decpocv.-ă 
ir. aula Irotrui: 
întinsul pânur.t 
cale coteouve unde 
munca.

Iar după cucerirea 
bârile nu vor mai fi 
nuitpare. cel puțin citeva aule- „Unde 
voi fi repartizat ? Mă voi simți bine 
acolo ? Oare ce fel de oameni sint cei 
din comuna X* ? Repartizarea nu va 
fi un salt in necunoscut. ci de multe 
ori întoarcerea linârului agronom in 
^.colectiva lui-, , acasă-. Și. poate 
mai important lucru — tinărX agro
nom nu va ti deloc .-f - Pr-_mâ- 
vara colectivistă e cauza tz^reg.. țir_ 
nu numai a satului proprîu-xn; la 
succesul ei contribuie accvișu, mun
citori, oameni de știință, artiști — 
care imprimă muncii frumusețea miș
cării unitare îndreptate către un sin
gur țel. Cum spunea de curind un 
profesor de la Institutul Agronome : 
„Studenții noștri vor fi dinamizați de 
efortul colectiv căci și-au început 
munca într-o primăvară unică*.

Noul a pătruns impetuos, viu, și in 
laboratoarele 
universitare, 
Consfătuirea 
sarcinile noi 
au impus planurilor de invățămir.t 
multe revizuiri care apropie știința 
de viață, o înnoiește și îi dă sens con
temporan.

— Chiar săptămînile acestea, ne 
spune un membru al conducerii Insti
tutului, catedrele de specialitate de la 
facultățile noastre discută îmbunătă
țirea planurilor de învățămint. Unele 
catedre, de pildă, dădeau o prea mare 
extindere în cursurile pe care le pre
găteau, părții istorice a unei științe sau 
a alteia. Am optat net pentru reduce
rea părții istorice și îmbogățirea 
cursurilor cu exemplele actualități: 
Avem sarcini clare : trecerea la pro
ducția de furaje, încurajarea planta
țiilor intensive în pomicultură, in 
ceea ce privește medicina veterinară, 
sprijinirea măsurilor profilactice și a 
tratamentului 
boli...

— V-aș ruga 
mai puțin de

* Agroeccmc F pe 
ii gospodărie; s«ri- 

>.-a ircețxn

irpiomâ intre- 
stăniirorae. du

moașă, umană, la locul de muncă 
și in căminele noastre, in incinta in 
care se desfășoară viața obștească ca 
și in locurile unde ne odihnim — 
toate acestea trebuie călăuzite in func
ție de cel menit să le dea prețuirea 
cuvenită, de subiectul estetic al socie
tății socialiste, de cel ce receptează, 
în atitudinea spirituală adecvată, toate 
aceste elemente ale vieții noastre noi: 
de cititorii, spectatorii, auditorii de 
muzică, frecventatorii de expoziții — 
sau cu un termen menit să-i înglobeze 
pe toți — de „consumatorul de artă și 
frumos".

Acest „consumator" trebuie insă pre
gătit. Așa cum filozofia și știința nu 
pot fi înțelese „spontan", fără pre
gătirea de bază necesară — nici arta 
și frumosul nu pot fi receptate „spon
tan". fără pregătirea prealabilă ne
cesară. Analogia nu înseamnă firește 
identificare. Înțelegerea unei teorii 
științifice reprezintă un efort cogni
tiv deosebit de „înțelegerea" unei 
sonate sau a unui pastel. Cunoașterea 
artistică iși are specificul său. Dar 
uict emoția estetică nu se poate de
clanșa îndeobște — și la intensitatea 
posibilă — fără ca cititorul de poezie, 
pr.vitorui de tablouri sau ascultătorul 
de muzică să aibă nivelul de pregătire, 
care ii este dat de cultura artistică 
curenită. de educația estetică indis
pensabilă.

Educația estetică — parte integrantă 
a educației comuniste — are sarcina 
să clarifice idealul estetic al membri
lor noii societăți, să realizeze o puri
ficare a gustului, de tot ceea ce a 
putut să însemne pervertirea impusă 
de condițiile vieții in orindtiirile ba
zate pe exploatare in genere, dar mai 
cu seamă in capitalism-

Omului nou, liber de orice servi
tuti, trebuie să i se dezvolte la un 
grad iacă neatins pină acum, acele 
„simțuri umane subiective" despre care 
vorbește Marx, și si i te inlăzssre 
zgura depusă de prostul-gust euttirat 
de burghezie. El trebuie ajuta-, m ra
dă mas limpede in ce coastă bacma 
intensă ce o procură litentara ți ana. 
satisfacția de calitate pe care o poate 
aduce un obiect frumos, u tw.r* 
âe locuință armonios m *s ona» 
biae urbanizat, farmecul euzent.: pe 
eere-l degajă un peisaj ■sacxnri. re- 
rse in toată -omplexxazea M. £- me- 
juie tr.vâțat să cuuoaxi tac va t 
crete mai bun pensa! mn z* aoarus 
m de milenii și si deMebeasd fz.»- 
na! par. de ă.-nesăecnn-e jure- de- 
j—acecci. A'umai « pizea st ae-
rin* el msuși crexor de .—»- 
•tas a/a tezaurul artsszx al eaueneu, 
se ra -bopăți i* «t— ae-r-».-_« s 
retacurue care m ro «-* de 
amploare ți ce denii. raWigBâ enae- 
Pci. care si ndzoe pe enuni 
tv’-ze tezaurul Iszenz- a aruse 
-v piui acum ia maissXuepev 
ne a omenirii.

Educația nzetiti l|t roac-c -i *n- 
’■ete wutrt o impmmă ezzr»uzmaa 
dasoraă dervtuzi- — ba

de amasom. 1 pe care
o ii aszăzi w sweet'» ar ansnens as 
mxnrîi. 4cso->ed erm de
pamid. de a da mor bher ntti'eni- 
*»b la» Ls

acel al cărui specta- 
burghezia, nu poate 
pretinsă inovație, o 
scandal, străină, lă-

institutului, in cunsur.le 
in modul de p redare - 

pe țară a colectiviștilor, 
puse în fața agriculturii

în masă a diferitelor

să ne dați o explicație 
specialitate... Tita CHIPER

la o asemenea 
duioșia ei - 
avantajele ei-. 
la începuturile 
pe fostul tău

liniilor de por-

) în perioada în
tării acum, in 
ori în echipele 

oamenii din sat, 
a apărut și tî- 

adău- 
obser- 
agro-

' i» aeeXe tapmwM cbMmtm «- 
u- fuexr. te r««~rv i«potr>-
s« j*■ FxaoJ*. gust apărut

:ste « urz-Xi ze ca* nu mare în- 
zze a -x----z pe-.mii pași ai

ecr;*-» jb err ideile artis- 
soe -ac—» •••" M poetici, sau in- 
-■’-a țarseri te regalat. intr-o mani- 
Șesstre carjetȚuzi i* codrul unei 
oroeeu cao'Tsor populsra — este 
• dfi»oa>i>c de dificilă. Fără
o fr-mitce de cascepție, firi un gust 
r-ja.’, : ~e țcmaz. firi un ideal ar
tistic. ..Tpede zr-teles, sint posibile 
luiezir- cdăre fernel rm, naturalism 
sau idi-m-art. Kxxti o cultură ar
tistici derrojetă »b îndrumarea 
partidului, vi issera* ideologiei mar- 
zist-lenitrisTe. poau preveni aceste 
primejdii.

Totodată, derroxsreo artei, inovația 
autentici a artîstuhsi original, are ne
voie pentru a putea înflori, de un 
mediu format dia ^consumatori de 
artă" educați, zpți ti încurajeze ceea 
ce este cu adevimt m* intr-un me
saj artistic de calitate. Un mediu cu

gust pervertit, ca 
col il oferi azi 
încuraja decit o 
„originalitate" de 
turalnică sau potrivnică artei auten
tice.

Peisajul artei burgheze contempo
rane este grăitor in această privință- 
In ultimul volum al amplei istorii 
universale a artei, apărut la sfirșitul 
anului trecut la Paris, sub redacția lui 
Rene Huyghe, membru al Academiei 
Franceze — acesta se vede nevoit să 
constate că „arta contemporană" (Hu
yghe reduce întreaga artă a zilelor 
noastre la arta burgheză decadentă) 
a atins „punctul zero" al capacității 
umane de creație. Coborind o pantă 
foarte înclinată, arta burgheză a a- 
juns in ultimele decenii la o dezagre
gare rapidă, care merge de la elimi
narea oricărui mesaj uman autentic 
pină la disoluția totală a formelor ar
tistice, la pictura nonfigurativă, la 
muzica „punctualistă" și „aleatorie", 
la literatura „lettristă". Huyghe re
cunoaște cu amărăciune : „Există fără 
nici o indoială in zilele noastre o 
criză a artei Occidentului... căreia îi 
corespunde o criză a omului din Oc
cident și a civilizației sale". Poziția 
de clasă a academicianului francez il 
împiedică să vadă că „civilizația oc
cidentală" nu se reduce la civilizația 
burgheză și că 
este epuizată 
suprarealism și 
nu se poate 
continuă tradițiile realiste, fiind re
fractară decadentismului. Pentru noi, 
este semnificativ insă pesimismul u- 
nui erudit cunoscător al artei uni
versale, care s-a delectat cu arta de 
ținută a epocilor de 
turti umane și care 
tul amar al unor 
păstrat din legătura 
dedt folosirea unor .
comune; curtatul, culoarea, volumul, 
sunetul...

Chiar atunci cind arttftii — dera- 
usigtți de poiscixxe* procedeelor de 
ar^xgzrdă tjaUică ^azetpardă* — 
oare de aufse decev: bxe pom* pe 
iac) fi de zrrzzx-'-ztez pradacțtei a— 
rixrice so-trie *ă >n ncres ro-
snerrsoij — iscecrtd «ă te rero.te, prt*- 
er-o -ț- x- r*r ăc „-ealzrsc*. ei ra 
PK pat. vsez te caCxtcr
r-irne -csbb* cmmc. in

s< *■'- * cB»**i~*»5e
oue 11 ph» ~ ir~ Ease ane* ce te ro- 
r nX - de «arne^s. e» pnxtcxs. 
„uanCic roC* G* wratue -atțne, care 
•b aetaaeae rarr tâ ds luraa-i ce c» 

nraC lan* «e pg-’-itparr Ic rocr-s 

risc 4e aUmetOKat, X «e>-
bpr — a* Jaa< • care

el piaur-ic pn=*a ac* ezsasrupț—rzx 

e te w-s-x «d rmnerseze.
O craa ce ăsxextui n*Io**e va 

piPKe -aflon pe tzară iargi, aa *«- 
pioerea cent te entreeeze creeton aa- 
weruș; p cere si găsească an ecots 
rost, decit in laarivs arai ideal vs- 
ăeoc corerptnziîor necesuițslzr ota- 
ecrire ale epoci: fi totodată Unspeie 
iețelet-

Firi indoială c* un asemenea ideal 
este determinat, in ultimi analiză, de 
condiții social-irtorice obiective — dar 
conturarea lui clară se obține prin- 
tr-o vastă muncă ideologici menită 
si orienteze atit eforturile inovatoare 
ale creatorului de artă cit și exigen
țele consumatorului de artă avizat. 
Partidul întreprinde astăzi, folosind 
toate pirghiile pe care le are la inde- 
mini, această imensă acțiune de edu
cație estetici. Instituțiile de stat, ca ?’ 
organizațiile obștești, își îndeplinesc 
rolul lor de cea mai mare însemnă
tate în crearea mediului cultural re
ceptiv, propice pentru inovația artis
tici autentică, propice totodată dez
voltării exigențelor severe ale unor 
gusturi de calitate. In această vastă 
operă, critica literară și critica de 
artăr au menirea, să combată ruptura 
de realitate, de clocotul vieții, să 
lupte împotriva tematicii minore, a 
influențelor literaturii și artei 
dente.

Numai integrind eforturile de 
ție și de receptare a unei arte 
teraturi de înaltă ținută ideologico-ar- 
tistică în eforturile de dezvoltare con
tinuă a conștiinței socialiste, educația 
estetică devine cu adevărat parte in
tegrantă a educației comuniste.

I
Marcel BREAZU ‘

„arta Occidentului" nu 
de abstracționism, 

dodecafonism, că 
omite arta care

ascensiune a cul- 
acum simte gus- 
produse ce n-au 
cu arta autentică 
„materiale" brute

■> 
deca-

crea
și li-

O APARIȚIE REGRETABILA
Răscoalele țărănești din 1907 constituie unul din 

capitolele cele mai importante și cele mai tragice in 
același timp din istoria luptei pentru libertate și 
dreptate socială a poporului nostru. In mod firesc, 
această temă măreață a atras multe dintre cele mai 
iscusite condeie ale literaturii noastre, ca să nu 
pomenim decit de Caragiale, Sadoveanu, Arghezl, 
Kebreanu, Cezar Petrescu, Zaharia Stancu.

înseamnă oare aceasta că tema a fost epuizată, că 
nu mai poate fi reluată, adincită? Desigur că nu. 
Avem toate motivele să credem și să sperăm că 
scriitorii noștri, de azi sau de miine, vor reuși să 
ne dăruiască opere în care răscoalele din 1907 vor 
apărea zugrăvite din unghiuri inedite, cu o mare 
grija pentru adevărul istoric.

De aceea, este de Înțeles și dorința Editurii Mili
tare de a publica un nou roman despre 1907 (Se re
varsă apele de Mihail Drumeș). Din păcate insă 
modul in care bunele intenții ale editurii au fost 
traduse în fapte nu corespunde de loc cerințelor 
actuale ale literaturii.

Observațiile făcute in revista Luceafărul (nr. 8 din 
1 martie 1962) de Marin Sorescu sint in între
gime justificate. Le subscriem și nu dorim să le 
repetăm. Numai că nu mi se pare că Se revarsă 
apele este doar o „încercare ratată". Ea este, după 
părerea noastră ceva mai mult: o carte dăunătoare.

Prin conținutul ei trivial, prin nivelul artistic foarte 
scăzut, această carte, 
tașilor, este departe de 
multe din paginile 
gusttu literar.

Poate că severitatea
tru cei care se mai îndoiesc, cit și pentru 
vrem să le evităm parcurgerea celor 600 
cărții, dăm citeva mostre edificatoare :

Iată o scenă de amor intre personaje 
pozitive’

destinată in primul rind os- 
a contribui la educația lor, ba 
respective le pot perverti

noastră apare exagerată. Pen- 
cei cărora 
pagini ale

„oarecum 
(un țărau și o fată de mare boier) i

Adică aș putea să nu fiu smintit, dacă m-ai 
secat la inimă și spunînd acestea flăcăul 11 virî o 
mină sub rochie.

— Ce faci 7 îngăimă ea tresărind.
— Lasă că știu eu. Trebuie să ne 

dragoste.
— Nu. Lasă-mă... Nu se poate... Asta : 
Dar el n-o ascultă și desfăcîndu-1

urcă deasupra el, cu o mișcare bruscă.
— Ce, ai căpiat Mihai 7 Ce înseamnă asta I

bueurlm

nu... 
picioarele

de

se

șl o țărancă :
ciupi de sin. Stătea

dumneata sau după 
trei păzește dar fără

Atingerea lui o făcu din nou să țipe.
— Taci odată, tu-s închinarea mă-tl, că nu-țl fac 

nimic"... etc. etc.
Scenă de amor între un boier
„...se apropie de Stanca șl-o 

lingă ea ca palele lingă foc.
— Apoi după cazan veniși 

țîțele mele 7 il luă țăranca la 
să se supere".

Deoarece boierul ii pare nevolnic, „țăranca* Ii dă 
lecții :

Stai binișor, să-ți arăt. Iote-așa: și Stanca luin- 
du-i capul în mîini, îl sărută pătimaș, strivindu-i 
buzele cum numai ea știe să sărute. Dacă nu-ți 
plăcu, mai încerc odată, dar mi-e să nu te bag în 
spital...

Andrei o privi năuc, cu nările fremătind. Așa fe
meiușcă, mai rar" ele.

Iată cum vorbește o fată de mare boier cu logod
nicul ei, fiu de general (p. 205—206) :

„Te-ai scrîntit la căpățină. ce-i cu tine?", .Potaie, 
nu mă duce cil zăhărelul, că nu se prinde". „Te iu
besc, mînca-te-ar puricii". „Asta să i-o spui lui 
mutu".

Iar logodnicul : „Lui mă-sa și lui ta-su“. „Ia slă- 
bește-mă, te rog'. „Crezi că am băut cerneală 7", 
„Nu scapi de mine ca de rile”, etc.

Toată recuzita romanelor In fascicole este traves
tită in literatură, chipurile, realistă, lată un exemplu, 
din multe : Andrei Mirșanu, fecior de boier o necin
stește pe lllnca, slujnică la curte. Illnca moare după 
ce naște un copil mort. Gheorgblță, logodnicul ei, 
jură să o răzbune. Pătrunde noaptea, eu toporul, în 
iatacul soției boierului (acesta intre timp, se Însu
rase) ca s-o ucidă. Dar boieroaica seamănă prea 
bine cu Illnca cea moartă. Inima flăcăului se moale 
și pleacă fără să ucidă. Fantoma Ilincăi duce o con
versație cu el și-l felicită pentru că n-a ucis. Gheor- 
gblță e împușcat pe cind sare gardul curții boierești 
și va boli mult timp. Dar răzbunarea nu-i abando
nată. Fratele Ilincăi, Lazăr, furios că tatăl fetei se 
mulțumise, drept orice răzbunare, să-i smulgă boie
rului „ăl bătrin“ două-trei sute de poli, reușește să 
agonisească acești bani, li Înapoiază bătrinului boier, 
apoi se ascunde noaptea, sub patul boierului celui 
linăr, spre a răzbuna moartea surorei sale. II judecă 
șl-1 sugrumă.

„De necaz că murise așa de ușor, Lazăr îl trlnti 
un pumn în falcă. Capul mortului se răsuci, strtm- 
bîndu-se. Cu un alt pumn 11 Îndreptă la loc. Apoi 
flăcăul se apucă să-1 îmbrace. Ii puse întîl gulerul, 
șl cravata; dar nu reuși să facă un nod ca lumea. 
Cind îl îmbrăcă pantalonii, Ieși la Iveală organul 
genital.

— Hm, ăsta e va să zică „corpul delict" — își spuse 
Lazăr, fulgerat de un gînd năstrușnic. Trebuie să-l 
trimit la procest cu corpul delict In proțap". (Scutim 
pe cititori de urmarea scabroasă a citatului >).

Pină la urmă Lazăr e împușcat de bătrîDUl boier, 
care la rîndu-i e Îngropat de viu de răsculați (!?).

Citatele de mai sus nu ne par a 
comentarii. Caracterul lor primitiv 
evident.

Se revarsă apele este o apariție
tru autor și pentru editură. Ea este foarte departe 
de literatura noastră nouă.Oamenii care desăvîrșesc 
prin muncă eroică construcția socialismului merită cu 
totul alte cărți.

avea nevoie de 
și vulgar este

regretabllă pen-
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Cîntec de om
LUI IURI GAGARIN Șl GHERMAN TITOV

Uife cu ce litere mari îfi scriu 
și iscălesc dedesubt.

Trupul meu viu ți sufletul meu viu, 
sau poate mai degrabă dorințele mele, 
le-am ridicat ca pe nițte globuri mișcătoare 
spre stele.

lartă-mă dacă-ți spun cuvinte 
mai lungi decit trupul meu 
intinde-ți mina subțire și-ai să le-ajungî 
de cite ori vrei, mereu I

Acum am țîșnif prin aer, norii 
i-am împins doar cu sunetul vorbirii 
și sufletul, doar cu trupul meu tînăr 
mi l-am încins, 
așa cum înaintea bătăliilor, Machedon 
Iși încingea sabia.

Totul se schimbă în mine 
acom, cind alerg pe vîrfurile de munte 
ale cuvintelor.
Dacă-mi dă prin gind s-apăs cu talpa, mai tare, 
vre-un pisc, vre-o propylee sau vre-un obelisc, 
prm universul negru fiacârâ mă isc 
rătăcitoare, 
pe sub fiecare soare, 
și-aproape nu-mi vine să cred 
că am putut pină aici să purced.

Ochoii pamintului albastru, 
îmu privește din depărtare 
fata sărată, inima mare, și 
■rlmrșM. mi-a iviri imaginea chipului 
ca pe o minge ovală, 
spce-ndepărtaiul pămint!

Și iai-o, se-ntoarce la mine. 
Ea riat I — Da, eu sint.

E-ua viitor pe care-l poți atinge cu geana, 
indărătnica mea femeie.
Nu-i un joc, e numai un adevăr ce va fl 
la fel de prelung și de melodios 
ca adincurile de ocean închipuite de cînlărefil 
la harfă, la fluier de os.

Lasă-fi umbra să-mi treacă peste mîini, peste umeri, 
ca pe treptele unei scări în spirală 
și uită-te cu un colț de sprinceană 
cum iau naștere cuvintele de pe buzele mele 
asemenea lunii din marea vicleană.

Fiece cuvint caie-l spun e un trup străveziu 
de bărbat, de femeie, 
e un șir unduit tăind în două 
gheafa unui deșert ce seînteie.
Vechile nuanțe-ale lucrurilor în zadar le mal caujl; 
statura lor necrescută, culorile lor în schimbare 
aiîrnîrid spre gri ca niște capete de băieți, 
aplecate pe-o balustradă, visătoare.

Privește, a apărut un platou 
lucios, de metal.
Ce-ntins e platoul de nobil metal I
Noi doi sîntem în mijlocul lui.

Și iată că spui 
cuvîntul „noi" 
fără să te-nclini înfr-un rotocol de aer, 
fără să te-ncovoi într-un val I

E-ntr-adevăr un platou strălucitor de metal.
De-aici se pleacă-n sus, e-atit de simplu I
La fel ca o mișcare de dans,
un dans al gindurilor, 
un dans al ideilor, 
suitorul, mișcărilor dans.

Deasupra sînt planetele. Le po|i atinge șl tu, 
cumva 
cu o vocală, cu o singură vocală, 
cu A.

Oh, pămîntule, ochi albastru, 
pentru că sintem privirile tale;
o, pămîntule, gillej de foc, 
pentru că sîntem strigătul tău.
O, pămîntule, fîmplă albită, 
pentru că sîntem gîndurile tale.
O, pămîntule
tu, surisule, și băfrînule, 
injeleptule, mlșcătotule I

Către Pace
.Ză uit în urmă, asupra vîrstelor mele 
Asupra trupurilor ce le-am înșirat 
în sus,
ca pe un sfîip ce sprijină 
cerul cu soare la mijloc.

E-un trup de copil ce ține în brafe 
un trup de adolescent, 
e un adolescent ce ridică pe umeri 
un trup de bărbat.
E-un trup de bărbat ce tine pe frunte 
tălpile scorojite ale unui bătrîn, 
e-un bătrîn cu muttSfa-ngălbenită 
de tutun
ce sărută pe gură 
chipul străveziu al norilor, 
cerul albastru, universul negru.

Viața aceasta a mea, ca un slllp 
o dărui să sprijine bolțile voastre, 
la nunfi și la nașteri

și chem îndrăgosiifii să-și cresteze 
pe el, numele lor,
închis în conturul unei inimi mari 
și fierbinji.
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Desen de H. GUTTMAN

Vasile Vrabie fluieră abia auzit un cîntec

lini scria să-l aștept. Și eu îl aș
teptam.

îl zăream de departe, prin forfota 
călătorilor, căicînd apăsat, grav. Ln 
om înalt, de vreo 30 de ani, cu frun
tea tăiată de șanțuri adinei, cu haina 
de dimie neagră încheiată in nasturii 
aceia prea mari. Aburii locomotivei, 
năvălind pe neașteptate, mi-i furau 
din ochi. Dar era înalt, foarte înalt 
și-i vedeam totuși pălăria, parcă sus
pendată deasupra peronului, ii aju
tam să-și ducă bagajul. La fel ca și 
prima dată: un coș de nuiele și o 
valiză mică, albastră, legată și cu 
sfoară, să fie mai sigur că nu se va 
deschide pe drum.

îl cunoscusem într-un sat de pe 
lingă Rîmnic.

M-a întrebat:
— Cum îi pe la București ? Apoi, 

puțin pieziș, ca o taină, așa, să ră- 
miriă numai între noi: Ce se mai aude 
cu colectivizarea aia ?

Ajuns la mine acasă, scotea din co
șul de nuiele o stidlă cu țuică, ouă, 
mere. „Ți-am adus cite ceva de pe- 
acasă !“

Ofta și tăcea. Apoi, iar: „Vreau 
să mă plimbi prin București. Să văd 
tot, tot. E tare frumos aici ! De cînd 
voiam să vin!“.

— Și... de ce n-ai venit ? Ritmicul 
e destul de aproape!

— Și casa ? Și cimpul ? Și gră
dina ? Dacă plec o zi, se cunoaște! 
Acum... mi-am luat inima in dinți. 
Fie ce-o fi! Se descurcă ea, nevasta 
și singură! Am vrut să mai plec, 
așaaa. parcă să-mi iau iumea-n cap 1 
Nu știu de ce dracu’.'

Se oprea. Se uita la ceas: „O fi 
venit cumnată-miu ăla să-mi are pîr- 
loaga ? C-așa-mi spunea ! Nu—î mare 
lucru, un petecuț acolea! Poate mai 
semăn ceva și pe el! O fi venit 
oare ? Ce zici ? Parcă mai bine era 
dacă rămîneam acasă...

L-am dus să vadă Piața Palatului, 
li luceau ochit Dar pentru scurtă 
vreme, iși mai aducea aminte de ceva 
de-acasă: „Dracu’ s-o ia de varză! 
Ziceam să stau aici pînă luni, da’ 
mai bine să plec mîine... sau în seara 
asta! Trebuie să văd ce-i cu varza 
aia. S-o vînd. Și n-o las pe nevastă-

îffd CONSTANTlNESCli

mea, că-i inimă largă. O păcălesc 
toți...".

Cînd am ajuns în Parcul Libertății, 
a râs ca un copil, urcind treptele spre 
șantierul Pantheonului. Eram numai 
noi la ceasul acela spre amiază 
L-am lăsat să meargă înainte. După 
cum urca treptele, simțeam că-i place, 
că totul e ca un joc sincer de copil, 
că fiecare treaptă albă îl ducea spre 
o lumină visată de mult, așa, ca un 
zbor.

Cînd ne-a oprit, răsufla șuierat, pe 
nări.

Ședeam cu fața spre lac.
Pluteau lebede negre, mici, ai gi- 

tul subțire ondulat parcă de vint 
Scuturîndu-și apa de pe aripi, li se 
zăreau sub penajul negru, colțuri de 
cămăși și volane albe. Și el se uita 
intr-acolo.

— Iți plac ?
— Ce să-mi placă ?
— Lebedele negre!
— Aaaaaa! apoi iși duse mina h 

frunte: Dracu' să mă ia, eram cu glo
dul în altă parte!

— La pogonul cu porumb ?
— Niuuuu! La terazul ăla nenoro

cit! Trebuie să-l adun pînă n-or în
cepe ploile.

— Duci o viață chimdtă! Foarte 
chinuită!

— Așa-i! Ai dreptate! Ce știi dum
neata ? E greu! Noi ăștia de la 
țară...

își frăminta mîinile, părea neliniș
tit, nesigur.

— Și... de ce nu intri in colectivă ? 
Nu te-ai mai frăminta atîta că te 
păcălești cu varza sau cu pîrloaga 
nearată !

— Nu! Nu! încă nu! Să mai 
văd t

Și iar se frăminta, gîndindu-se că 
ri-are cu ce ara, că nu-i ajunge nu
trețul la vite, că și caii ăștia simt 
două guri în plus cum o să le mai 
înșele foamea cu te miri ce ? !

• esuse 
N-a ss 
N-am mai știut mrtâ 
Nu mi-a răspuns la s 
.Am citit apoi in ziar 

a coteoh ăat. 
tot nu mi-a ktb.

Pînă atunci dnd m»-a mhkm «*- 
sirea și eu il așteptam raOn a rea 
oară.

.Același coș de măete. acaaafi va
liză albastră.

Acasă, s-a așezat pe pac cr aa-i 
greutatea. S-a uita: sțr- zjTue A» 
bibliotecă, spre perdele. sr* wca <■ 
flori.

— Hai să-ti spaa <cnl
_  Spune-mi!
— De ale ori am reaS «a la ăre- 

nea ta ?
— Asla-i a treia «ari
— Pentru mine. aota-i ărfă
— Ești fericit •
— Fericit, finiș», 

să-ți spun !
Se mișca prr casă ci

gesturi libere Vorbea au*. nă-affe- 
rupea ca si ■ tete oc teta de gierf 
să-mi spsnă aaâ de «rut. k— «re
ies ceva de Brrte rar mi tară. de sac 
cu gria și parwteh. teapM tai. de 
nu știu ce serbare la cfcnâsuă cap
tura!. 'de secretar care- «tuseser Jti- 
lunganule, ț»-a seri: si tie -n’ritej ta 
cap...* si iar de poante s. de teo 
struguri.
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— Lebede negre! Le-aî mai vâ/ut 
doar!

Era • toamnă Maoăi
cui UteTtâțn. frmrrie -ș f-- ,
foșnind. Infriztern
curățau miiga de pe l*r, rtaUere
tufănici.

L-am auzit deodată minar-i
de ceva.

— la te uită! Ce-s astea ?

— Eu ?! Cînd ?!
Lebedele veneau spre noi, subțiri, 

mlădioase, calme.
Prietenul meu le privea fascinat 

II auzii șoptind:
„Nu! Nu 1 Degeaba spui! Acum le 

văd pentru întîia oară!“.

vechi și trage apăsat cu țesala pe șoldurile 
boului. In răstimpuri vita tremură ușor, ples
nește cu coada în dreapta și în stînga, întoar
ce capul și-l privește pe Vrabie cu ochi in
diferenți. Apoi își adîncește botul în luțerna 
verde galbenă din iesle, ce împrăștie în jur un 
iz dulceag. Vrabie trece cu palma în urma 
țesalei peste părul moale, lucios. Palma lunecă 
lin ca dată cu untdelemn. „Roșcatul11 e bine 
ferchezuit. Către prînz îl va duce la grajdul 
gospodăriei. Se apleacă și-i cercetează cu lua
re aminte glezna piciorului drept din spate. 
O zgîrietură ușoară se prelungește pînă a- 
proape de copită — „Bun. E spre vindecare*4, 
murmură Vrabie. Se ridică. In drum spre 
fereastra din fundul grajdului trece pe lin
gă ieslea „Surului11. îl pleznește ușor, din mers, 
cu palma și zîmbește: „Vin și la tine. Numai 
să-l doftoricesc oleacă pe neastîmpăratul de 
frate-tău“. Caută pe fereastră sticla de creo- 
lină și deodată rămîne nemișcat. Prin ochiul 
de geam îl vede pe vecin cu o beschie în mînă. 
In urma lui pășește fecioru-său cu un topor 
pe umăr. Privirea lui Vrabie lunecă curioasă 
pe urmele lăsate în zăpada moale de cei doi 
oameni. Prisăcaru s-a oprit lingă un salcîm 
și, cu capul lăsat pe spate, îi măsoară din 
priviri, înălțimea. Vrabie cunoaște salcâmul, 
un copac gros, bătrîn, poate să aibă peste 
douăzeci de ani. „Nu se poate14, se trezește 
el vorbind tare. Și uitînd pe loc de creolină, 
de «Roșcatul- și de „Surul44, iese cu pași mari 
din grajd, sare un gard de cătină și pornește 
pe urmele întipărite pe zăpadă.

Cei doi dădeau tocmai la o parte cu bo
cancii. zăpada viscolită la rădăcina salcîmu- 
tei.

Vraaie K opri ca la doi pași, își băgă 
mii-i'e «ubsuoară și cîteva clipe îi privi plin 
de uimire. Apoi întrebă cu glas contrariat și 
oleacă sugrumat:

— Ce faci, bre Ioane ?
Vecinul se întoarse către Vrabie surprins 

•areena de întrebare și mormăi, ridicînd din

__ Ce să fac— la. tai strîmbătura asta de
sakiw.

_ Care salcîm. omule ? se cruci Vrabie.
— Cam. care ? se arătă mirat vecinul.

Ăjta pe care îl veri, că altul nu-i prin preaj-

Ș* măsnră din nou copacul cu privirea, 
pretriudn-i în gind înălțimea.

— ii bna pentru talpă la casă, adăugă fe- 
cio-aL lovind cu secteea toporului în trunchiul

Vrabie tăcu câteva clipe. Fața-i împietrise.
L-oar mușchii »vrii «-efor rvîcneau rar sub

MC U^m«4a.
— Bine Ioane, dar acum e salcîmul nostru 

se tren Vrabie, vorbind ca glas nefiresc de

— Ce e. Ioane?
— Ce strigi, Vasile? Se aude pU b a 

șaptea casă.
Gțiva țărani se apropiară de ei.
— Al lui Prisăcaru vrea să taie sakimnd. 

explică Vrabie cu glas domol dar rece.
Oamenii se îmbulziră cu întrebări.

— Cum să-1 taie ? De ce să-1 taie ? Nu 
pricep.

— Care salcîm? Ăsta?
— Păi de-acuma ăsta-i salcîmul nostru, al 

colectivei! Ce te-a apucat Ioane ? Toți îl pri
veau pe Prisăcaru contrariați și nedumeriți.

— Stați bre, că n-am făcut moarte de om, 
își descleștă în sfîrșit gura, Prisăcaru. Nu era 
vorba că din pămîntul colectivei ce s-a nime
rit să fie în vatra satului, facem tarlale mici? 
...Asta tot încurcă la arătură 1

— Și ce legătură are?...
— Ziceam să tai salcîmul...
— Ziceai tu, da-nvoîre ai? Ce dracu, bre, 

tot individuali am rămas ? Te apuci să intri 
cu beschia în averea colectivei, așa, fără în
voire ? Asta nu-i o treabă 1

Prisăcaru lăsă capul în jos. Fecioru-său își

făcu de treabă cu toporul, retezind cîțiva lăs
tari odrăsliți din rădăcinile salcîmului și, pe 
neobservate, se îndreptă spre casă.

In jurul salcîmului domnea o tăcere grea.
— Măi Prisăcarule, măi, ai intrat de două 

zile în gospodăria colectivă și încă nu ți-aî 
schimbat conștiința! grăi șoltic unul din ță
rani, dar nu fără mustrare în glas. Se poate?! 
Prisăcaru continua să tacă, adunînd și îm
prăștiind cu vîrful bocancului o moviliță de 
zăpadă.

Se despărțiră pe nesimțite, tăcuți și gîndito- 
ri. Oamenii își continuă drumul spre cîmp. 
Vrabie și Prisăcaru se îndreptară către ca
sele lor. Lîngă gard, se opriră. Ion trecu ușu
rel cu palma peste dinții beschiei, oftă oare
cum a ușurare și ridicînd privirea către Vra
bie vorbi moale:

— Dacă nu mă vedeai tu la vreme, te po
menești că apucam să-1 tai... Bine mai înce
peam. Nu-i așa ușor cu conștiința asta. Ia o 
țigară de ici.

Și-i întinse vecinului pachetul de țigări»

Desen de FRANCISCA STOSNESCV

Desen de F. ȘODQVASTRU

Și vecinul, zic eu, o fi acasă ?
— Dar cine-1 știe ?! îmi răspunde 

finu-meu, Iosif Pancan, și-l văd 
că rămîne pe gînduri.

Nu mă așteptam la un asemenea 
răspuns.

— Parcă erați prieteni ? încerc eu 
să aflu ce s-a întîmplat.

— Sîntem și-acum. Numai că nu 
mai stă atît de aproape.

—- Doar nu s-o fi mutat!
— Hm, face scurt, finu-meu și 

tușește pe urmă. sec.
— Adică ? Văd casa tot la locul 

ei. O fi vîndut-o ?
— Nuu ! apasă finul Iosif de par

că s-ar lepăda de ceva.
— Dacă ar fi la oraș, ar fi de 

crezut că s-a mutat în alt cartier. 
Dar aici ?!

— Nu. Stă cu casa tot unde-o 
știi.

— Alături ?
— Alături.
— Atunci, n-am priceput eu bine 

adineaori ? Parcă ai zis că nu mai 
stă așa aproape. Cum să înțeles 
asta ?

— EL.. e o poveste...
Finu-meu parcă șovăie.'
— Păi, spune-mi-o omule, ce mai 

aștepți ?
— Nu-s eu prea bun de povestit.
— E drept, ca vecinul dumitale 

puțini sînt buni de povestit. Mi-aduc 
aminte cum îmi spunea cînd s-a 
înființat gospodăria: «Sacul gol 
nu stă în picioare, nene !• Pe urmă 
cînd a intrat în gospodărie și el. 
și tot satul, i-am zis eu una: 
„Timpul mănîncă paiele*. I-a plăcui 
se vede, că anul următor mi-a vîn
dut-o tot mie, fără să-și mai aducă 
aminte de la cine a cumpărat-o. 
Dar mi-a vîndut-o, cum s-ar spune, 
în ambalaj propriu: „Vorba ne- 
vestii, zicea, timpul mîncă paiele 1“ 
Tot în cîrca bietei nana Veta le 
pune pe toate.

— Tot, săraca. Au ajuns, nașule, 

de minune. Stai să vezi. Hotărîm 
noi în adunarea generală de anul 
trecut să punem roșii pe 125 de 
hectare. Dacă îți mai aduci aminte, 
cu un an înainte, adică acum doi 
ani, avusesem doar 65 de hectare 
cu roșii, care ne-au adus venit vreo 
opt sute de mii de lei, în vreme ce 
ăi de la „Victoria socialismului11 tot 
de pe aceeași suprafață au scos un 
milion și jumătate. Ne cam luam 
vînt, cum se zice, și nu ne simțeam 
prea la-ndemînă. în consiliu am 
făcut atîtea socoteli și planuri că 
ne durea capul. Ne-am fi lăsat noi 
păgubași, dar vezi că agronomul 
nostru, tovarășul Alexa Negruț, pe 
care-1 știi și dumneata, nu ne-a lă
sat nici o clipă cu învățătura. Am 
făcut cerc agrotehnic și am învățat 
și după carte, ca la școală, ce să-ți 
mai povestesc. Dau în vorbă și cu 
vecinul, că aveam sarcină toți cei 
din consiliu să-i lămurim pe oa
meni. Vecinul dădea din cap și o 
întorcea eu înțelepciuni de-ale lui:

— Vorba lu’ nevastă-mea: la roșii 
poți să și cistigL poți să și pierzi. 
Noi am pierdut odată, ar trebui să 
suflăm și-n iaurt.

— Lasă nevasta în soarta ei, Ia- 
saiio, încerc eu să-1 duc pe drumul 
oel bun. Că n-o fi tot dînsa aceea 
care nu te iasă la cercul agroteh
nic.

— Bine zice dînsa : Calul bătrîn 
nu-1 mai înveți în buiestru. Păi 
bine. mă. ce sînt eu copil, să iau 
învățătura de coadă ? N-am făcut 
altâceva toată viața decît am cres
cut roșii. Cum am știut pînă acum 
și-acum nu mai știu ? Are nevasta 
o vorbă bună : Să nu te legi la cap 
dacă nu te doare... Uite-așa o în
curca în vorbe ca în hățișuri și 
nimic nu puteam înțelege de la el. 
Adunarea generală a votat planiil 
cu 125 de hectare. Minoritatea se 
supune, după cum scrie la statut. 
S-a supus și vecinul, deși mereu îmi 
spunea: „Să nu dea dracul Vreo 
năpastă pe capul nostru, că vedeți 
voi negru cînd om face numără
toarea bobocilor11. Noi ne-am pus pe 
lucru, cu inginerul în frunte, tră- 
iască-1, că bună minte are. Am adus 
seîndură pentru răsadnițe, cuie, gea

muri... M-am nimerit la un trans
port pe care-1 aduceam de la gară 
și de care răspundeam eu din par
tea consiliului, în căruța pe care-o 
mîna vecinul Isaiia. El de colo:

— Mult bănet a intrat în toate 
astea!

— Mult-puțin, o să ne aducă ve
nituri mari. Ne scoatem cheltuie
lile.

— Și dacă nu le scoatem, cine 
răspunde ?

— Ni le scoatem, cu vîrf și îndesat 
nu mai arunca și tu vorbe slabe. 
Avem contract cu cooperația. Le 
dăm roșii timpurii. Se plătesc ma. 
bine.

— Bine zice nevastă-mea: Să nu 
te întinzi decît ți-e plapoma !

— Păi să vă faceți, Isaiio, plapo- 
mă mai mare, ce naiba !...

11 cunoșteam bine pe Isaiia Opa- 
cea. Din povestirea finului iorf 
se tipărea în fața mea întocmai 
cum îl păstram în minte. Om de 
treabă altfel, numai că avea ce avea 
cu proverbele, pe care pasă-mi-te 
nevasta i le aducea aminte. Se poa
te să fi fost și așa, pentru că mu
ierea avea gură aprigă acasă, deși 
prin sat cu vecinii, cu vecinile in 
adunări, era tăcută, închisă în sine. 
Dar din vorbele lui Isaiia reieșea 
că tot ce auzea în lume, spunea a- 
casă bărbatului, să-i deschidă mă
car lui ochii. Satul cam făcea haz 
de năravul acesta al lui Isaiia. =. 
se spunea că le tot pune în drc<. 
nevestei fără nici un temei.

între timp finul Iosif povestea 
cum au decurs lucrurile mai de
parte. în aprilie, spre sfîrșit, au 
scos roșiile din răsadnițe, le-au pus 
în pămîntul bine lucrat cu o densi
tate mai mare decît cea care se o- 
bișnuia, iar agronomul ieșea în fie
care zi cu termometrul să „ia tem
peratura" pămîntului...

— Ne adunam mai departe la cer
cul agrotehnic și studiam încă o dată 
la ce distanță să fie, spalierele, cum 
să întindem sîrma, că noi așa am 
făcut, cu spaliere, nu cu araci ; pe 
urmă cum să facem copilitul... Ehe, 
cu copilitul a ieșit iarăși una boa
cănă cu vecinul Isaiia. îi ziceam eu:

— Vino pe la cercul agrotehnic, 
că n-ai să știi face copilitul.

— Te p-enmeyd- A= să învăț ta- 
-iir Jt'ini. Xx. vezi! Asta-i bună. 
SC-e pire! sen- ta cap ți ei nu știu 
si ecțGae* O. fi surit de-a surda! 
Testă riaua acu avut, mă vedne, de 
îacru os nașLue Ce mai vrei tu să 
tarte*

— —’ de ref^biLtate...
— Te-a. aparat să vinzi castra

veți La făi? ! Ctaar că ane drep
tate ngi zsta. ce uafin, doar am fost 
gtef-.zr-. tcasâ r-iapL

— Pentr. roeriîe timpurii, copili
tul tretarie firet-

Xa -îsa să urmez :
— Vnm r ewvsteî : Bărbate, ai 

dat te nsmtea eoprilcr!
Xu era ctap *-c scoatem la cale 

cu ei. E aveam in brigadă la roșii, 
că altiei 2 nxaxttor tam și pricepe

slabi cm sat Na ăâ că i-am adus 
și căraL. de-asaea. agxoteăaice ? 
Ctad l—am tatretac dacă ie-a citit, 
sau dacă te citește, sti-a răspuns:

— Cască Devasta oct:, prta rie. 
ca vițelul la pusta nod I

Am încerca: să vmbesc și cu 
dînsa. să văd în ce ape se scaldă. 
Dar atita știa. .Treaba tai,
eu nu mă bag, că mintos ra diasul 
niman nu-t !*

— Ș.-a vemt vrcraca copâitulm. 
continuă să povestească finu-meu. 
după ce-și aprinse tigari două Toți 
rupeam ramurile pi sitsănr, emu te- 
vățasem la cercul azncteîmx. co- 
noscînd noi că pentru ro$i: timpurii 
ne batem. Numa: pe parctia tai 
Isaiia creșteau niște pă—âfcifi de 
verdeață, de-ți era ma. mare neca
zul. încolo, toc cimpul parcă era 
tras cu linia. O frumusețe!

— Rupe-i, Isaiio, că-s groși ca ți
gările, nu mai faci tu roșii timpurii, 
îl îndemnam eu cu gind bun.

— O să fac o recoltă, să vă în
trec pe toți, răspundea eL La te uită 
ce frumos îmbobocesc!

— Na-i să scoți roșii timpurii—
— Dar roșii am să scot ?
— Da. Dar la roșiile timpurii se 

dă plata suplimentară...

— Vorba nevestei: O să fie bine 
și la vară cald...

Venea și inginerul :
— Copilește, om bun, copilește 

cum se cuvine, că uite alții au și 
cules roșii, iar dumneata...

— Deh, săraca muiere... Știi ce-mi 
spune, nevasta, tovarășe agronom ? 
Păi să-ți povestesc. I-am ascultat 
povestea că am fost de față acolo, 
începe Isaiia: Știi cum arată 
cimpul ăsta al nost, tovarășe agro
nom ? Chiar ca gîștele de care mi-a 
povestit deunăzi nevasta. Era ea co
pilă, cînd s-a întîmplat pozna. în- 
tr-o seară gîștele de pe ulița pe care 
ședea ea atunci, n-au venit acasă. 
Se adună femeile la un loc, le caută 
pe întuneric, le strigă, întreabă pe 
oameni, dar să afle ceva, nici vor
bă. Parcă intraseră amărîtele de 
giște în pămînt. Abia a doua zi s-a 
•utet mare gigii: pe uliță. Veneau 
gîștele acasă. Dar cum ? Ciupelile 
gate. ca vai de ele și de gîtul uneia 
atîrna un cartonaș pe care stătea 
scrisă o poezie :

Bund ziua, pazda nort, 
Patru2eei de frați am fott; 
Sora noaf.ri fierbe-n oald, 
Noi umblăm in pielea goală I

Apăi. așa ara^ și cimpul ăs’-a al 
nosti tovarășe agronom, a încheiat 
Isaiia. Dacă nu mă crezi, du-te 
c-umneata și-o întreabă pe muierea 
mea.

— Dar nevasto dumitale copilește 
ca la carie. A taoeput să v*.nă și la 
cercul agrotehnîc-

Creta că IsaLa și-a pierdut firea? 
A zis că fi și dtasa m-xere proastă 
ca toate muierile-.

— Dar pînă acum era înțeleaptă, 
mereu fi repeal vorbele, 3 ating eu.

— Dar ce, muierile cînd imbă- 
minesc nu dau și ele in nuntea co
piilor ?

Finu-meu tăcu, parcă să vadă ce 
ar mai fi de adăugat

Eu mă folosesc de prilej ca să ob
serv, în același ton de la începutul 
convorbirii:

— Adevărat, departe îți mai stă 
vecinul!

— Nu-1 lăsăm noi să rămînă prea 
mult departe. N-avem nici ud in

teres de înțelepți din ăștia, plini de 
proverbe pe care le potrivesc chiar 
ca... Isaiia cu oiștea în gard. Fru
musețea a fost cînd a început să-și 
dea seama că rău a făcut că n-a 
învățat. Noi predam roșiile timpurii, 
la baracă direct, că acolo pe cîmp 
era organizată, iar ' el aștepta încă 
recolta cu care să ne întreacă pe 
toți. Noi cîntăream și aduceam în 
carnete belșugul, că fiecare avea 
carnet în care se scria cîte roșii tim
purii a dat; iar el tot aștepta. Ne
vasta lui Isaiia a luat vreo _ două 
miișoare bune de lei retribuție su
plimentară, peste cei treisprezece 
mii primiți, pe întreaga recoltă...

— Atunci a luat și vecinul bani 
frumoși, că și roșiile lui au produs.

— Da. Dar la el au rodit mal tîr- 
ziu, cînd roșiile aveau alt preț și 
altă căutare. Noi pentru roșii tim
purii ne-am bătut. Iar despre veci
nul s-a scris și uh articol la gazeta 
de perete. Cu desen. Treizeci și 
nouă de gîște ciupelite, jalnice, ca 
vai de lume, fiecare cu cîte un pro
verb din ale lui Isaiia scris pe ele, 
iar una fierbea într-o oală, pe care 
se putea citi cu litere mari : Ne
știință ! Azi nu se mai poate fără 
agrotehnică. Cu cît mai repede va 
înțelege vecinul treaba asta, cu atît 
va reveni mai repede aci, la locul 
lui, în casa de lîngă mine și în rîn*> 
dul colectiviștilor celor buhi și 
vrednici.

— Frumoasă poveste mi-ai spus, 
finule. Plină de învățăminte. Mul
țumesc.

— Chiar că n-ai de ce. Dumneata 
ești om de la oraș. Eu aș vrea S-o 
audă cît mai mulți colectiviști. Asta 
daca-i putea dumneata, nașule, ar 
fi tare bine !

Iată că pot!

l±i



Deten de WHAN OLARIV

Negrule, pămîntule, 
Grijile-nmormîntă-le.
Pe unde creșteau mai mari 
Cu cinci
Să se-aplece, să se-nece

Din sat în sat
Cu soarele-am umblat,
,Cu soarele
.Cu luna,
O mie de nopți, 
O mie de zile 
Și încă una.

In dimineața 
Acestei zile depline 
Au tresărit
Toate apele țării 
In cîntec cu mine. 
Și munții-au venit 
Să-și împartă
Măreția cu noi, 
Munții străvechi, 
Crestele noi 
Ale furnalelor
Crescute din piatră 
Cu soare lichid 
Clocotind jos în vatră. 
Jucau scînfeile-n jur 
Ca stelele 
Absorbite-n fîntîni.
Și cuvintele-și jucau ins ' 
Cuvintele cîntecului 
Așteptat de veacuri,
Cu speranță,
De ani,
Cu încredere, 
De luni,
Cu avînt, 
De-aceste 
Fremătătoare
Ultime zile,
Cuvinte de flăcări pe care. 
Inimă, 
Zide I

La mare-a început, acolo unde 
Pămîntul stors al Dobrogii bătrîne 
Din două părți asprimea și-o ascunde 
C-un val de ape și c-un val de grîne.

A fost precum o largă revărsare 
A vechilor nădejdi în mari grădini 
Mult pămîntești, dar și mai mult solare, 
Pe care astăzi, viață, le îmbini.

Cu zarea pînă-n zare, Bărăganul 
A absorbit adîncul flux apoi 
In jocul undelor undindu-și lanul 
Spre pragul casei, inimii din noi.

Ca-n codru se ascund prin grîne dropii. 
Rostogoliți pe cer, ciulnii-s stele. 
Fîntîna-ți dă răcoare, cînd te-apropii, 
Și lapte cald te-mbie din ulcele.

Grînarul vast și-a tot împins hotarul 
Din matca lui de aur revărsat.
De pîine s-aibă roțile și Carul 
Cel mare, de pe cer, cînd e-n Banat.

Ardealul tot. Moldova se-adunară 
Punînd pe fruntea ’naltelor cîmpii 
Cununi de spice și de stele, țară, 
Mireasa mea de ani vreo două mii.

Mi-au scris de-acasă bunicul și tata. 
Parc-ar fi risipit niște brazde 
Cînd aliniate, cînd strîmbe, 
De ierburi cu flori zmălțuite 
Pe fața cîmpiei...
T Haide acasă, Ioane,
Te rugăm, dragul nostru, să vii.
Am făcut și pe-aici începutul, 
Ne-am inaugurat.
Dă-I în pustii de năcaz, 
Că ne-o furat tinerețea și viața. 
Pămîntul tot al nostru rămîne, 
Al nostru, că tare ni-i drag, 
îl ară cei tineri cu zece tractoare 
Iar noi ne pornim după ei.
Toate sînt bune
Și-au botezat colectiva 
„Ogorul roșu".
Spune-ne, ce-nseamnă asta ?
Că doar nu semănăm pămîntul cu maci...

Citesc și mă tulbură totul, 
în geam bate roșu amurgul.
E după cumpăna nopții.
Zori calzi de mirezme se anunță.
Cu ochii-nroșiți de nesomn 
Iau iarăși potecile rîndurilor 
Aliniate și strîmbe, 
împleticite ca mersul istoriei
Pînă să poată răspunde la toate 
Aceste-ntrebări de noi dezlegate.
Da, a fost roșu pămîntul. 
Nu l-au năpădit atît macii 
Crescuți în ogorul pustiu 
Cît sîngele vostru ucis, țărănesc, 
Al vostru, toți ai mei, bătrînilor scumpi.

Pe potecile unor cuvinte de foc ați umblat 
Cu jalbele la împărat,

De îndoială, de poticneală, 
Pînă ce inima 
Ritma noul rost 
Și se-acoperea de zîmbet 
Fața cîmpului goală.
Ne-a-ncercat uneori cu îngheț 
Și cu ploi
Vulturul acesta măreț 
Al timpului aspru 
Rotit peste noi.
Din inimi și sînge ne-a curs 
Sub jungherele urii 
Celor ce cu îndărătnicie de urs 
Au vrut să smulgă 
Rădăcinile și toți puieții pădurii. 
Crești și te-ndeasă, pădure 
De holde, în larg fremătînd 
Și las’ să-ți murmure 
Izvoarele toate în vînt, 
Pădure c-o mie de guri 
în ecou alungat 
Peste alte păduri.
întoarce-te-ntoarce, 
Baciule din moarte, 
Că avem mioarce 
Foarte multe, foarte, 
Cu lînă plăviță 
De rasă și viță 
Și cîntăm balade 
Fără dușmănii, 
Făr-c stea ce cade 
Peste brazi-fădii.
Toate le spun ca nuntaș 
Pentru mirii-sori, 
Din sat, din oraș - 
Miri agitatori, 
Cola cari
Ca munții cei mari 
Ce vulturul timpului 
Sus îl înfruntă, 
Munții-n lumină 
Care cu brațul Dunării 
Iau, ne închină 
Cupa albastră a mării 
La această nuntă 
Nemaivăzută 
A inimii noastre 
Și-a țării.

Pe jos, pînă la Viana vicleană, 
Avînd doar sîngele inimii hrană. 
Răspunsul la-ntrebările voastre 
îl știe istoria toată: 
Sînge și roată,
Sînge și roată !
Teribile trăsnete ține-nchise cuvîntul.

Da, a fost roșu pămîntul!

Din triunghiul înalt, plutitor, 
Peste vechiul caiet al pămîntului 
în pătrățele,
Bolid s-a desprins un coCOr, 
Spre zările mele.
L-am văzut cum înscrie
Uimit
Zboruri ciudate peste cîmpie.

Și-o clipă în zare, 
Triunghiul
Se făcu semn de-ntrebare : 
Oare-am greșit ?

Cutremurat
Am strigat
Peste vămile cerului:
Sînteți acasă, cocoare, 
Bine-ați venit I

Sîngerînd, dar cu fruntea în soare,
Ați luat țărîna de jos,
Ați pus-o pe rană
Poate nu vă mai doare.
Și-ați mers la măria-sa boierul și groful 
Să vă-nțeleagă de-a buna
Păsul și oful
Altfel, puneți mîna pe coasă.
V-au îmbrîncit afară din casă.
De cosit ați cosit
Pînă v-ați înecat în asfințit.
Tot plumbi, tot sînge-a fost
La întrebări
Răspunsul lor, răzbunătorul.

Luna joacâ în ferestre 
Liric semn de întrebare : 
Are fata mamii zestre ? 
Caso nouă - lună plină 
Jos pe cerul din grădină - 
Limpede-i răspunde : Are !

Da, a fost roșu pămîntul, 
Și roșu ogorul !

De-atunci au trecut doar decenii și ani
Țipînd pe sus
Ca triunghiul cocoarelor toamna
In luptă cu vîntul.
Cum ați putea uita,
Bătrînii mei țărani,
C-a fost roșu pămîntul I

Citesc și mă tulbură totul.
Sînt gata de drum, așteptați-mă, tată.
Nu știu cînd o s-ajung.
Acuma, iată,
Mă cheamă
O mie de sate deodată i
- Haide, dragul nostru, acasă la noi I

Fata iese-n prag și strigă : 
Hai, bătrînă pețitoare, 
Calcă fără nici o frică !
Ești desculță, n-ai sandale ? 
Am urzit razele tale
Și-am țesut în val covoare.

Am luat tipar verbina 
După cum poetul scrie, 
Lunca toată și grădina... 
înfloresc pereții-n soare 
De mireasmă și culoare 
Ca-ntr-o zi de cununie.

Foile au miros de grîu și trifoi, 
De porumb înalt ca plopii, umbros. 
Afară în noapte
Stelele aburesc ca pîinile coapte.

Și eu pornesc, țărănește, pe jos,
Pînă-n zori
Să răspund, dac-ajung, rînd pe rînd, la 

scrisori.

Mama iese-n prag și zice : 
Stea vicleană, ce te miră ? 
Ce pui întrebări cu price ? 
Spune-n care altă casă 
Arde-o stea mai luminoasă ? 
Miri din zece părți veniră.

Mi-o cerură brigadiri, 
Comandanți de la tractoare. 
Ce să faci Cu-atîfia miri ? 
De-i aleasă, fata dragă, 
Singură să și-i aleagă ! 
Ce zici, lună pețitoare ?

Sîntem zece mii
De trimiși de oțel și de fier
Răsăriți pe cîmpii
C.Q stelele-n cer.

Tatăl iese-n prag și cîntă : 
Lună, lună, fată jună, 
Spune-mi tot ce te frămîntă I 
Despre zestre, uite, vezi, 
Hai cu mine prin livezi 
Să jucăm lunămpreună.

Tînăr de-aș fi fost acuma 
(Hei, tu lună, tot nu-s trist I) 
îmi luam mireasă... luna. 
De-o furau cumva zlătarii, 
Mi-o scăpau milionarii, 
Neamul meu colectivist!

Rîde luna la ferestre 
Liric semn de întrebare : 
Are fata noastră zestre ? 
Are-o lume de averi
Și pămînt cît ai tu cer, 
Lună nouă, pețitoare I

pluguri să le ari, 
, lece, să se-nece 

în șuvoi de brazdă rece, 
Flori și stele să se mire 
De-această desțelenire. 
Unde creșteau gînduri multe 
Să stea vîntu-n loc s-asculte 
Lin cum grîul crește-n linii 
Legănările luminii, 
Larg cum spicele adună 
Aurul topit din lună, 
Lung cîntînd potopitoare 
Mari rostogoliri de soare. 
Dac-o rătăci cumva 
Inima, iubirea mea. 
Ca o fată îmbătată 
De prospețimea-nflorată, 
De grîne lovind-o-n față - 
Raze reci de dimineață - 
Negrule, pămîntule,
N-o lua, 
Căzută stea, 
Zilele-i purtîndu-le 
Dintr-un lan pierdut în altul 
Unde ții în brațe naltul. 
Fă-o, poate-ar fi mai bine, 
Solul tău spre înălțime, 
Spic ce cîntă mistuit 
De azur și infinit, 
Paâăre cu zbor ne-nfrînt 
Nici de cer, nici de pămînt, 
Tril trimis în zări să fie 
Nouă lie-ciocîrlie.

I
- Cine sînteți voi ?
Ne-ntreabă zorii
Cu lumină iscoditoare.
- Noi sîntem agitatorii, 
Muncitori cu chip de tractoare. 
Nu vă grăbiți să numărați
Că mai vin alții, ca mîne.
- Stele frumoase și frați,
Poftiți și gustați
Din sare,
Din pîne !

Așa a-nceput dialogul 
între oțel și pămînt.
Pe secretarul timpului
Rogu-I
Să mă înscrie
Pe coala cîmpiei 
în rînd
La cuvînt.
Eu sînt doar șoapta țărînii,
Firul de iarbă,
Aburul pînii,
Cîmpul cu spice în barbă,
Martor de la-nceput
Al acestei istorii
Scrisă pe pagini de lut.
Și-n mine trăiesc
Agitatorii.
Uitați-vă clar 
în ochii mei 
Poate sînt chiar
Unul din ei 1
Copleșitoare
Fu clipa
în care
Vulturul timpului mort 
își ridicase aripa.
De mult,
Risipite în laturi
Penele lui
Se făcuseră haturi, 
Mărăcinișuri tehui.
Fiecărui răzor
l-am poruncit:
- la-ți șerpii și umblă, 
Să zbori !
Cu mine deodată-au vorbit 
întîii colectiviști,
Agitatori viitori.
în locul răzoarelor, plugul 
A despicat brazde adînci 
Prin care-a început să gîlgîie 
Harnic belșugul
Ca desferecate din stînci
La cumpăna apelor 
lzvoarele-n munți.
Izvoarele
Tngînate cu soarele.
Amare, și lacrimi au fost,

Sînt agronom.
Citesc în palma pămîntului 
După o știință precisă.
Aici vom scrie
Pom lîngă pom,
Aici companii de vită de vie, 
Și-aici va fi scrisă
Floarea soarelui, sora soarelui, 
Ca-n niște hărți solare.
îmi place să văd cum se-ndină 
In soare
O grădiniță de capete copilărești
Cu cerc ae lumină.
Aici aruncăm o oglindă
Șă se schimbe, precum în povftifi, în la& 
în apele lui să se-aprirtdă
Luna, din razele căreia 
Năvoadele bune se fac ;
Să prindem în plasă
Stelele peștilor mari,
Să-ntindem mesele-acasă, 
Să nu prididim la cîntar.
Secați miasmele mlaștinii, 
Săpați mai adînc, gospodar! I
Aici, unde din veac a rodit, 
în luptă cu pălămida, cu scaiul, 
Grîu cu tăciune, pipernicit, 
în pîlcuri pierzînau-și alaiul, 
S-aruncăm o perie 
Să răsar-o pădure de grîne,
Chiar și combinele un pic să se sperie 
Cînd vor intra
Ca tăietorii de lemne-n Carpați 
Mîine-poimîine.
Adînc, tractoriști, să arați!
Aici, să stea -
Mare sfat de-nțelepfi —
Cucuruzul
Cu bărbi de mătase,
Să ne încînte auzul
Cu povești preafrumoase.
Fiecare silabă
Să fie o boabă
De aur clar,
Să mergem pe
Cu cinci mii de
De cucuruz
Aur clar
La hectar.
Grijă mare,
Prăsitoare,
Să nu speriați înțelepții 
Cu bărbi de mătase și soar® !
Rînd pe rînd
Citim împreună
Tot pămîntul în palmă.
Sînt flămînd
De neliniștea roadelor, atît de calmă

firul poveștii în su< 
kilograme povorâ
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In Gazeta literară din 29 martie 1962 a apărut un articol semnat 
de tovarășul M. Gafița și intitulat „Profilul eroului contemporan". Fără 
Îndoială că dezbaterea unei asemenea probleme în paginile revistei își 
are însemnătatea sa bine determinată. Atulte din ideile articolului sini 
prețioase șinu putem să nu le susținem. Sîntem de acord cu obser
vația tovarășului Aiihai Gafița că : .... unii eroi socotiți a fi repre
zentativi pentru conștiința socialistă nu răspund acestei misiuni încre
dințate de autor". Susținem din toată inima și cerința: „...de a face 
ca in literatură (...) aceste elemente ale noului să devină dominante, 
tocmai pentru că ele reprezintă factorul tipic în cei mai înalt grad al 
realității contemporane".

Totuși, analiza pe care criticul o întreprinde este nesatisfăcătoare 
și, pe alocuri, confuză. Probleme complexe cum ar fi: victoria noului 
în conștiința eroului literar contemporan, fprmarea conștiinței sale 
socialiste, sînt tratate, după părerea noastră, simplist și vulgarizator.

Tovarășul'M. Gafița își începe articolul prin â stabili țelul actual" 
al literaturii. „Menirea principală a literaturii contemporane este să 
deosebească și să sublinieze ceea ce aparține socialismului în compor
tamentul eroului, de ceea ce ține de vechiul lui fel de viață, determi
nat de orjnduirea capitalistă".

A defini astfel obiectivul principal ai literaturii- contemporane ni 
se pare a limita intr-un mod nejustificat sarcina trasată scriitorilor 
de către lucrările recentei noastre Conferințe pe țară.

Avem datoria să înfățișăm puternicul avînt al construcției econo
miei. și_ culturii socialiste, schimbările survenite în viața poporului, să 
zugrăvim chipul luminos a-1 constructorului socialismului, mai avem 
datoria să evocăm tradițiile glorioase de luptă ale poporului, ale cla
sei mnucitoare cultivînd astfel la tinerii cititori dragostea de patrie, 
de cauza nobilă a poporului muncitor. In acest sens, menirea prin
cipală a literaturii contemporane ni se pare a fi mai largă decît 
aceea subliniată de autorul articolului „Profilul eroului contemporan".

Dar formularea tov. M. Gafița mai are un punct slab; îngustează 
și sfera de analiză și înțelegere a fenomenului literar.

Analizînd modul cum se manifestă conștiința socialistă a eroilor 
noștri literari, criticul AL Gafița face de la bun început următoarea 
precizare; „Titlul înalt de om însuflețit de o conștiință socialistă nu-1 
putem aplica oricărui cetățean care participă corect intr-un proces de 
producție, într-o ramură de activitate". Din acest citat, precum și din 
exemplele la care apelează, rezultă că tov. AL Gafița nu are o înțe
legere marxistă, creatoare, a fenomenului pe care-1 dezbate. Nu ne 
sint înfățișate limpede și -convingător motivele, care-1 obligă pe critic 
să fie atit de zgircit in acordarea „înaltului titlu" „oricărui cetățean". 
Nu de alta, dar sute de m'i de cetățeni, asemenea lui Dincă Giorovan 
(„Bărăgan") și Căbulea t „Anii tineri") au ieșit în stradă și au luat cu 
asalt prefecturile burghezo-moșiereștî, au împărțit pămînturile, au ho- 
tărît viitorul țării, dindu-șî voturile puterii populare. Milioane de oa
meni ca Giorovan și Căbulea, „muncind corect", au consolidat baza 
politico-economică a noii orânduiri sociale.

Analizî-nd profilul moral al lui Dincă Giorovan, criticul spune: 
....Galan ne înfățișează un chip interesant de țăran muncitor plin 
de vrednicie, in care se poate avea toată încrederea că va lucra cin
stit chiar într-o muncă de răspundere ce i s-ar încredința — dar care 
n-a ajuns la un nivel înalt de gindire, la un mod de a se comporta 
care să caracterizeze pe un reprezentant al socialismului". Aprecierile 
ni se par a fi hazardate. Poate că l-am fi înțeles, ceva mai bine pe 
tov. M. Gafițe dacă r.e-ar fi demonstrat de ce alte trăsături moral'-
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Pe marginea articolului „Profilul 
eroului contemporan11 de M. Gafița

ar mai avea nevbie Giorovan pentru a deveni demn de .înaltul titlu". 
Problema însă este alta. Din păcate, critic— bîjbiie intr-o chestiune 
de mult clarificată de învățătura nunist-leniaistă. El tratează pro
cesul formării conștiinței socialiste ca pe —. fenomen static, rupt de 
viața socială, de evenimentele concret s ,-toe a e societăți. El ere' Mie 
din cadru' acestui fenomen .aiura a- ~_ir can’-tat ve. De iâ .or- 
mul area „Titlul înalt de om insufle! t de o conștiință secialistâ nu- 
putem aplica oricărui cetățean care participi corect îmr-u.- proces ae 
producție" pină la negarea roiului conștient pe care ntaseăe îl au • 
făurirea societății socialiste, nu-1 desparte pe AL Gaița dec: _r. pas

Ana1izîndu-1 pe Dincă Giorovan, criticul AL Gafița udă că „Bă
răgan" a fost scris în 1932, uită că acțiunea romanului se desfășoară 
în anul 1949, deci numai la un an de la izgonirea monarhiei și cuce
rirea deplină a puterii de către clasa muncitoare, uită că ne aflam 
intr-un moment de încordare a luptei de clasă. Calitățile morale și 
politice ale lui Giorovan șe cer raportate la epocă, la nivelul cerințe
lor vieții sociale din acea perioadă. Nu cumva criticul îi cere lui 
Giorovan trăsături pe care, în mod obiectiv, el nu le-ar fi putut avea ? 
Și apoi, în comparație cu cine nu este încă Giorovan „un re
prezentant al socialismului Cu Filip ? Dar, la rîndul lui și Filip
poate să fie comparat cu un erou superior lui. Și atunci? Comparat 
insă cu alți țărani, Giorovan apare ca un reprezentant al noului, al 
socialismului. Neavînd o viziune dialectică asupra problemei, tov. M. 
Gafița nu observă că avem de a face cu manifestări, pe trepte dife
rite, ale aceluiași fenomen numit conștiință.

Trecînd cu analiza de la romanul „Bărăgan" la „Anii tineri", 
critical scrie; „Lucruri asemănătoare s-ar putea spune și despre per
sonajul iui N. Țic, Căbulea". Adică nici Căbulea nu este un „repre
zentant al socialismului". Prin această concluzie, criticul săvîrșește 
două erori. 1) Nu sesizează valoarea obiectivă a personajului Căbulea 
în ierarhia eroilor romanului; uită că făuritorii socialismului — uniți 
prin același țel politic — se deosebesc, în viața cea de toate zilele, 
nu numai prin fire, temperament, caarcter, ci și prin gradul de pre
gătire profesională și ideologică. 2) Griticul uită că Giorovan și 
Căbulea sînt doi eroi deosebiți. Giorovan este un țăran muncitor în
fățișat între anii 1949—1950, pe cîtă vreme Căbulea — muncitor pe
trolist ne este prezentat în plină bătălie a construirii socialismului 
(1956). Dacă despre acești eroi se pot spune lucruri asemănătoare, 
atunci afirmația se cere și demonstrată. Poate în felul acesta, tov. 
Ai. Gafița ne-ar fi convins. Dar pînă la o eventuală demonstrație lo
gică din partea sa, sîntem de părere că două fenomene ale conștiin
ței (vezi Giorovan și Căbulea) care se manifestă în două etape so
cial politice deosebite se cer analizate diferențiat. Nu mă îndoiesc că 
o asemenea analiză științifică ar găsi în caracterul celor doi eroi 
trăsături comune, dar, mai cu seaînă, trăsături deosebite.

Aceeași eroare o săvîrșește tov. M. Gafița și față de un alt per
sonaj al cărții lui N. Țic, directorul Dima. La acest director tînăr al 
unei schele petrolifere, criticul constată : „Mai exact, îl văd ca pe un 
om bun, în ansamblu bine intenționat, dar nedepășind acel hotar, din
colo de care să-l putem numi om al socialismului, om călăuzit de o 
conștiință socialistă". Eroarea este mai .mult decît gravă. Dima este 
uh om bun, bine intenționat, dar nu depășește acel hotar... Care ho
tar? Din nou analiza conștiinței unui erou literar este ruptă de viața 
socială. Acțiunea romanului se desfășoară în 1955. Dima este un om 
tînăr, membru-de partid, directorul schelei. în această calitate mun
cește zi și noapte, conduce, în general bine, fără a avea o experiență 
îndelungată. Vrea ca totul să meargă bine. își îndeplinește planul. 
Are și slăbiciuni. Viața de partid, critica tovarășilor săi i le în
dreaptă. La sfîrșitul romanului, Dima continuă să-și îndeplinească 
funcția. El învață în marș să conducă o întreprindere socialistă. 
Și numai pentru că N. Țic subliniază în romanul său că evoluția 
noului în conștiința unui om, fie el chiar și membru de partid, 
implică un proces contradictoriu, tov. Al. Gafița nu vrea să-i acorde 
eroului Dima (anul 1955) „înaltul titlu de reprezentant al so
cialismului".

Fără îndoială că lui N. Țic i se pot aduce multe observații critice 
cu privire la realizarea artistică a cărții, dar aceasta nu trebuie să 
ne facă pe noi să anulăm unor eroi acele trăsături proprii conștiinței 
socialiste. Este o greșală pe care Al. Gafița o repetă și în caracteri
zarea unor eroi din romanul „Drum deschis" de Șerban Nedelcii. _

Continuind să fie preocupat de problemele formării conștiinței 
socialiste, tov. Al. Gafița. se întreabă: „Ce devine esențial, deci, pentru 
definirea profilului omului nou" ? Și tot el răspunde : „Nu doar fap
tul că participă in procesul de producție al industriei socialiste, nici 
că se folosește de ceea ce socialismul pune la îndemîna tuturor. Pro
filul omului nou este determinat de morala socialistă, de atitudinea 
nouă față de muncă, față de societate".

Și abordarea acestei probleme este, după părerea noastră, con
fuză. Esențialul, am spune noi, este faptul că omul participă, în pro
cesul de producție al industriei socialiste, că se folosește de ceea ce 
socialismul pune la îndemîna tuturor, căci aceste relații de producție 
sînt cele care generează noua morală socialistă, atitudinea nouă față 
de muncă. Definirea profilului omului nou începe cu prezența acestuia 
în procesul de producție și se conturează treptat prin tot ceea ce do- 
bîndește el în cadrul noilor relații sociale. Socotim că una din slă
biciunile romanului lui N. Țic este și aceea că atacînd problemele 
eticii noi trece cu ușurință peste zugrăvirea relațiilor socialiste de 
producție care generează morala comunistă și, deci, conflictele cu 
vechea morală capitalistă.

Erorile existente în articolul tov. AL Gafița ne indică încă o dată 
necesitatea de a milita cu fermitate in vederea ridicării nivelului teo
retic a' criticii noastre literare.

De asemenea, am vrea să subliniem că observațiile critice formu
late mai sus n-au pretenția de a fi epuizat fondul chestiunii. Problema 
profilului eroului contemporan și a formării conștiinței sale socialiste 
ne interesează în cel mai -înalt grad și, în acest sens, ar fi folositor 
să aflăm și părerea altor scriitori și critici literari.

Haralamb ZINCA
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asupra nuvelei lui 
Raus. pentru că problematica 
pare toane actuală, ea rete- 
direct la conflictul dintre nou

TRAIAN VASAl

Romîniei Pitorești de

Să scoți un muget din adîncurl.

să faci o poezie.Din toate poți
îi face pe tinerii

aur, — așa

Foto; EDMUND HOFERLa Reșița

această 
temelor ?

Tu fată cu ochi albaștri 
Scumpi ca mii de piaștri

la care se găsesc debu- 
versurile au o trăsătură 
un numitor comun, prin 
lor actuală și prin pa- 
aderență la marile idei

simplificare 
Firește că 

insuficientă

Aceste 
in mod

Pe cînd pentru C. Doinescu din 
Brașov Ura scoate mugete:

luna stră
lucea.

de 
ei 
de 
ce

ver-

versul in

Iar Ion Coler, într-un poem de
dicat voluntarilor din Brigăzile 
Internaționale din Spania, ajunge 
la un vers de factura acestuia :

coordona- 
fața unor

Așa de 
din Ga-

erori, cu caracter umo- 
țin numai și numai

Pentru Augustin Antonlu ochii 
fetei dragi sînt monede:

pripă
să se vrea tipăriți la 
incipient de cultură, 
discernerea valorilor le

pe alocuri, ex-

Aceste 
resc, nu 
gust (deși gustul se cultivă și 
numai prin lectură). Ele țin 
pripă, așa incit nu mă mir de 
Constantin Giuverdea, care
sifică, în genere corect și are ver
suri frumoase 
clamă :

împierit iți este chipul la ale 
gîzei sîcîieli

In momentul de față, cind pro
cesul colectivizării s-a încheiat in în
treaga țară, viața satului oferă lite
raturii aspecte și probleme dintre cele 
mai variate și mai inedite- Se făuresc 
oameni cu o etică nouă, cu o bogată 
viața interioară, angrenați in conflicte 
pe care istoria de ieri nu le făcea 
posibile, dezvăluind energii și fru
museți de o splendoare unică, ce me
rită cu prisosință atenția și măiestria 
scriitorului. Dacă ar fi sâ le răspun
dem esteților de altădată, care con
testau complexitatea psihologică a ță
ranului, am apela nu numai la exem
plul Moromeților lui Marin Preda, ci 
la atitea altele mai noi ale prozei 
noastre contemporane, din ce in ce 
mai elocvente sub raportul diversității 
Deși realitatea satului colectivizat a- 
bia urmează a fi descrisă, se poate 
spune că ea constituie o permanență a 
revistelor și a multora dintre scrtiton. 
Rezultatele aceste, pneocupăr. se ob- 
ser.ă chiar și in scr..:e> și povestirJe 
pubtease m uirjseîe docă-ceL hm 
asGzpn cărora an <tar. sa ne ocm za

rea bătrinului tractor - de Valentin 
Raus (Tribuna, 22 februarie). Mi se pa
re că această nuvelă, in uuda unor 
imperfecțiuni artistice, este un exem
plu (evident, nu singurul) He ceea ce 
înseamnă a privi lucrurile In interior, 
de a vedea concret i3ile tipuri uma
ne, conturindu-se in lupta dintre vechi 
și nou-

I.a gospodăria din Zorem. \jne in
tr-o toamnă tirzie ș. p.oaoasă ingine
rul agronom Ioana Cort», oasirea ei 
se produce ia clipe ctad oame
nii, descurajau din prona condițiilor 
meteorologice, cor»?, derate total ne
prielnice. xâu mai a>:eptau decît să 
cadă zăpada. Ioana Oocxi are de in- 
frint o opinie gres.’ă- oarec 
ra li za ia. pe care o LTpi 
atit ploile, ax ccodanrm 
Spirite comode șz 
o agroter..'?. xa îmapcuaia. 
și ățiva 
mdir; ire la efem

I4l

Discutmd despre literatura pentru co
pii nu putem să nu sublniem realizările 
certe înregistrate în ultimii ani. Așa 
cum arăta și raportul prezentat la Con
ferința pe țară a scriitorilor, au apărut 
numeroase lucrări oglindind viața copii
lor de la orașe și sate în cadrul fami
liei, școlii și organizației de pionieri. 
Micii cititori au primit de asemeni mai 
multe cărți despre 
poporului, al clasei 
de partid. Și nu e 
zări tematice !...

N-a trecut foarte _____ _____ ___
prima plenară a Uniunii Scriitorilor în
chinată discutării unor cărți pentru co
pii. Erau cele dinții romane ale căror 
eroi purtau cravate pionierești și știau 
să se ridice, atunci cind trebuia, deasu
pra năzbîtiilor vîrstei. în țesătura lor 
erau vizibile slăbiciunile dar și virtuțile 
potențiale ale stadiului la care ajunsese 
literatura noastră pentru copii. Un a- 
nume schematism în subiect și situații, 
prezentarea îndulcită a conflictelor din 
viața copiilor — și din viață în general, 
efortul uneori prea vizibil de - 
„frumos“, se învecinau 
e drept, timidă — a 
dificile, cum era aceea 
tre băieți și fete sau a 
persistă relații înapoiate și cu existen
ța germenilor unor personalități artisti
ce distincte.

Anii au trecut. Pe rafturile biblioteci
lor, alături de „Inimoșii** Gicăi Iuteș și 
de „Marea bătălie de la Iazul Mic* a lui

trecutul de luptă al 
muncitoare conduse 

vorba doar de reali

multă vreme de la

a scrie 
cu abordarea — 
problemelor mai 
a relațiilor din- 
familiilor in care

cucerire a demnității umane, oarecum 
diluată în cadrul povestirii, dar sem
nificativă din nou pentru realitatea sa
tului de azi. Este pentru prima dată 
în istorie, cînd se poate afirma că ță
ranul are o deplină siguranță de sine, 
cind grijile și umilirile au dispărut 
cu totul făcind loc unui sentiment 
nou, care nu i-a fost niciodată pro
priu. Dintre schițele și povestirile pu
blicate in ultimul timp, cred că tre
buie neapărat semnalată Culesu dintâi 
(Luceafărul, 1 aprilie) aparținînd tî- 
nărului George Bălăiță de la cercul 
literar G. Bacovia din Bacău.

Privind scena in care colectivistul 
Florea Inu 
reale de la 
perâ tocmai 
lial de care
de saci Florea mu are parcă o altă 
perspectivă asupra lumii. In tot ceea 
ce face, in felul cum se așează in că- 
ruîâ. uimit că nu-1 dă nimeni jos. 

înde ne- 
ericire a

Cu ani în urmă, problema centrală 
a satului era. cum se știe, aceea nu
mită de Mihail Sadoveanu metaforic 
„drumul spinos al înțelegerii-. Oscila
ția dintre mentalitatea de proprietar 
particular și concepția nouă apărea o- 
glinditâ in cele mai importante opere 
din perioada respectivă. Treptat, pro
blema atitudinii existente n-a mai 
stat pe planul întîi, sau in orice caz 
n-a mai fost singura problemă centra
lă. In povestirea Dimineața lui Toa- 
der (Gazeta literară, 29 martie), Ște
fan Gheorghiu pornește de la o ase
menea situație a eroilor, încă neho- 
tărîți, care vor să se mai consulte, să 
se mai convingă, dar care depășesc 
de fapt schema cunoscută. Ceea ce 
au inedit Victor Slave și Toader Ciun- 
gu față de alți eroi similari ai prozei 
noastre este sentimentul de jenă că 
au rămas ultimii neînscriși în gospo
dărie. Noile raporturi cu colectivul 
determină chiar în acest moment ini
țial un salt calitativ în dezvoltarea 
conștiinței socialiste, punînd în miș
care spiritul de întrecere și stimulind 
mîndria și demnitatea personală.

O dată trecut pragul ezitării, se 1- 
vesc alte aspecte de prim ordin, care 
indică schimbări adinei în morala, în 
mentalitatea, în felul de a fi al oame
nilor. Lipsit de suportul său economic, 
individualismul, cea mai grea povară 
morală preluată din orînduirea bur
gheză, nu se lichidează imediat ; el 
mai acționează ca expresie a vechi
lor deprinderi și obiceiuri, pune pie
dici, creează dificultăți. Ion Băieșu, 
de pildă, în povestirea sa Papuc (Ga
zeta. literară, 29 martie) în care din 
păcate se folosește exagerat limbajul 
argotic, observă o violentă manifestare 
a sentimentului de proprietate privată, 
sentiment pe care, trebuie să subli
niem, începe să-1 combată la noi în
săși opinia publică. După ce contrac
tase vijizarea calului adus în gospo
dărie, colectivistul Zdrelea, demascat 
între timp de către tovarășii de mun
că, hotărăște, din ambiție, să-și verse 
focul pe bietul animal, amenințîndu-1, 
fără convingere, cu moartea. Oarecum 
neverosimilă (căci se petrece după 
intrarea personajului în colectivă) de
cizia lui Zdrelea semnifică totuși în
rădăcinarea unei mentalități, care nu 
se lasă dislocată așa de lesne, care 
necesită o îndelungă muncă educa
tivă. Și această muncă o depun in 
primul rînd activiștii partidului, ca 
tovarășul Pascu din schița Bătălie 
ciștigată1 de Stefan Cizmaru (Tribuna, 
1 martie) precum și oameni cu răs
punderi sociale modeste ca eroina din 
povestirea Pozna de Siitd Andras (Lu
ceafărul, 15 martie). Operează aici pe 
de o parte, critica înțeleaptă, folosind 
puterea exemplului personal și desfă
șurată în timp, și pe de altă, critica 
făcută pe loc, obligindu-1 pe cel vizat 
(e cazul eroilor lui Siito Andras și 
Ion Băieșu) la confruntarea imediată 
cu exigențele realității.

Lupta pentru victoria noului contra 
individualismului, ca produs al mo
ralei și societății burgheze, cunoaște 
o mare varietate de forme, unele foar
te evidente, altele, abia perceptibile. 
Fenomenul a fost observat in parte de 
Siito Andras, a cărui povestire acordă 
totuși un prea mare spațiu faptului 
divers, tangențial, de Pavel Aioanei 
în „Zile de martie" (Tribuna, 15 mar
tie) unde se pune problema unificării 
a două gospodării, și în chip explicit 
și convingător de nuvela Recomanda-

na izxxiieș ie 
victoria. Am 
Valentin 
ei ni se 
rindu-oe
șn vechi — pe planul conștiinței, con
flict care trebuie să stea din ce in ce 
mai mult in atenția scriitorilor. O re
flectare veridică a realității nu poate 
ignora multitudinea aspectelor ine
dite, care au apărat sau sini pe ca-e 
să apară în viața satului nostru com
plot colectivizat. Se dovedesc încă o- 
dată inconsistente acele schițe și po
vestiri, unde se încearcă descrierea 
exterioară a eroilor, în raporturi con
venționale, străine de orice urma de 
dramatism. O schiță a lui Grigore 
Beuran, de pildă (Nu-i părere de rău 
in Tribuna, 29 martie), urmărind apli
carea noilor metode zootehnice, râmi
ne intr-un stadiu amorf, tocmai pen
tru că autorul nu descoperă elemen
tul motor, dinamica acțiunii. Atiia 
vreme cît nu pătrundem 
tul personajului, și cit nu 
furtunile și cerurile senine 
sale interioare, considerăm 
sim în fața unei diorame. căreia ii lip
sește fiorul vieții și al emoției.

Cum se știe, socialismul tinde 
realizarea complexă a personalități; 
umane. Virtuți și pasiuni, care odi
nioară se veștejeau, se rostogoleau ir. 
gol, au acum posibilitatea să se con
cretizeze spre binele obștei. Așa se 
irttîmplă în povestirea Pasiune de 
Ștefan Luca (Luceafărul, 1 —
unde un bătrîn fîntînar ajunge sa--: 
vadă visul cu ochii odată cu instalarea 
stației de hidroameliorații în satul său. 
După ce-și trecuse tinerețea, privit cu 
neîncredere și dispreț, colectivistul I- 
lie Bîrlea găsește în sfirșit înțelegere.-, 
și împăcarea. E aici o problemă i

r w. ta-~n |
IA

Ce^ea cc apreciem in povcsxireă lui 
George Bălăiță esce viziunea foarte 
concreiă a eroilor, motivarea strict 
autentică a atitudinii lor- Pe Florea 
Inu de pildă nu-1 prindea somnul. 
Impulsurile sale dezlănțuite, energiile 
descătușate cum n-au fost niciodată, 
il îndeamnă ca de îndată, în cursul 
nopții să se apuce de astupat fintîna 
părăsită, cu ciutura putredă din fun
dul ogrăzii. Deși episodul acesta pare 
adăugat, el dezvăluie o interesantă 
semnificație simbolică : victoria 
nimii colectiviste asupra vechii 
duiri.

Fără îndoială problematica și 
logia vieții satului prezintă la ora 
actuală o asemenea varietate incit o- 
feră literaturii un teren deosebit de 
fertil. Fericirea și demnitatea omului, 
corJlicrul dintre mentalitatea indi
vidualistă și noua atitudine față de 
muncă, lupta pentru consolidarea eco- 
nomico-orgamzatorică a gospodăriilor 
colect.ve. realizarea aptitudinilor per
sonale. iată citeva dintre aspectele 
cer.iraje ale satului nostru de azi. Da
toria scrii :«-ilor este de a se apropia 
de ele, de a le cunoaște resorturile 
intime, spre a putea să realizeze ma
rile creați; epice, atit de importante 
in procesul de creștere a conștiinței 
socialiste. Avem nevoie de oameni vii, 
cu intense arderi interioare, fr amin tați 

feri- 
eroi
par

tid, a tiranilor care au înfăptuit co
lectivizarea, a tehnicienilor, tractor! ș- 
njor si agronomilor. Pentru aceasta 
se cere taLent împreună cu el» cu
noaștere. o cit mai profunda cunoaș
tere a at*-*1”- r.ostru contemporan.

Al. SANDULESCU

Octav Pancu-Iași au venit să se așeze 
mereu alte și alte lucrări meritorii. Nu 
le putem aminti pe toate, aceste rinduri 
neasumîndu-și nici o clipă rolul unui 
articol de bilanț. Cele citeva exemple pe 
care le vom da urmăresc doar să pună 
in lumină drumul spre profunzime al 
literaturii noastre pentru copii și progre
sul înregistrat.

Ultimul roman al Gicăi Iuteș, „Cei de 
la Crisanta“, vădește preocuparea sta
tornică a autoarei de a descrie in amă
nunt mecanismul psihologic al persona
jelor sale.

Ideea importanței colectivului este 
ilustrată convingător și de destinul or
fanului Andrei Sava, eroul principal ai 
romanului „Cartea cu ochi albaștri” de 
Octav Pancu-Iași. Modalitatea artistică 
este insă cu totul alta: umorul de bună 
calitate, provenind dintr-o viziune ori
ginală a modului de a scrie pentru cei 
mici. Autorul încheie cu citiitorii un fel 
de convenție, discutmd pe un ton glu
meț probleme care-și păstrează, pentru 
ambele părți, întreaga seriozitate.

O notă personală se vădește și in ro
manul „Seri albastre** de Costache An
ton, care abordează frontal problema 
relațiilor dintre băieți și fete. Folosind 
cu pondere și abilitate sondajul psiho
logic, autorul arată cum o înclinație ro
manțioasă se transformă — sub influen
ța legăturilor firești dintre copii, in ca
drul școlii mixte și al organizației de 
pionieri — intr-o prietenie durabila.

Desigur, romanele citate nu sint lip
site de slăbiciuni, menționate de critica 
literară la timpul potrivit. Așa, de pil
dă, „Cei de la Crisanta” și „Seri albas
tre* ar fi avut numai de cîștigat prin 
înlăturarea unor lungimi care îngreuia
ză ritmul acțiunii. „Cărții cu ochi al
baștri” i s-au reproșat sentimentalismul 
primei părți și abuzul de poante nu tot
deauna fericite. Dar aceste observații și 
altele, pe care nu le mai amintim aici, 
nu pun sub semnul întrebării valoarea 
romanelor, importanța lor în peisajul ac
tual al literaturii noastre pentru copii.

Creșterea cantitativă și calitativă a 
creației destinate celor mici a fost în
tovărășită de o limpezire a problemelor 
ei teoretice. S-au scurs abia cițiva ani 
de cînd purtam discuții aprinse în le
gătură cu specificul literaturii pentru 
copii, fetișizind uneori această noțiune 
simplă. Practica literară a rezolvat și 
o altă controversă artificială : e nece
sar ca în cărțile noastre să apară școa
la și organizația de pionieri sau e des
tul ca influența lor să se simtă in com
portarea copiilor ? De fapt, e o contro
versă născută in urma apariției unor 
cărți a căror acțiune se petrecea in va
canță („Marea bătălie de la Iazul Mic“ 
de Octav Pancu Iași, „Tabăra din munți” 
de Gellu Naum, „Mică e vacanța mare” 
de Mihai Stoian etc). Ea a dispărut in 
mod firesc odată cu lărgirea ariei tema
tice. In sfirșit, celui mai tinăr contin
gent de scriitori pentru copii i se poate 
părea curios’ faptul că insăși această 
problemă a ariei tematice constituia a- 
cum un deceniu obiectul unor pledoarii 
însuflețite. Astăzi nu mai e nevc’e să 
invocăm cu orice prilej cuvintele lui 
Cernîșevski : „Cu copiii se poate vorbi 
despre orice**...

nu tragem însă concluzia că toate 
merg de minune. în primul rind, un în
treg și important sector — literatura 
pentru preșcolari — rămine încă in su
ferință. Cu tot aportul unor scriitori ca 
Marcel Breslașu, Otilia Cazimir, Cice
rone Theodorescu ,Nina Cassian, Vero
nica Porumbacu și al confraților lor 
Mioara Cremene, Cezar Drăgoi, Viorica 
Huber, Titel Constantinescu, Hedi Hau
ser, Alexandru Sen, Luiza Vlădescu etc. 
acest sector este incă sărac în lucrări 
valoroase inspirate din realitatea zilelor 
noastre.

w împreună cu această importantă ca
rență tematică, problema nivelului ar
tistic constituie veriga principală a dez- 
<trtrii pe mai departe a întregii litera
turi pentru copii. După cum se arată 
ta raportul prezentat ia Conferința pe 
tară a scrjioatar: ^Aiei, fată de neeesi- 
tauie extrem de man și de variate, cu 
toate succeseie înregistrate, am făcut 
iacă mult prea puțin*.

Necesitatea stringentă de a potoli 
•foamea* de cărți a micilor cititori și 
o anumită scădere a exigenței celor in 
drept (redacțiile editurilor — observația 
are și un caracter autocritic) au dus la 
punerea in circulație a unor nume de 
autorii cărora le putem acorda, even
tual, circumstanța antenuantă a bunelor 
intenții. Atîta, însă, nu e de ajuns. După 
cum nu e de ajuns documentarea „în 
familie*4 pe care o invocă unii postu- 
lanți literari atunci cînd li 
ză necunoașterea vieții de 
lor.

Se poate spune, totuși,
noastră pentru copii a depășit faza ta
tonărilor timide, în care aproape fie
care carte constituia o experiență cu 
rezultate incerte. Astăzi ne mindrim cu 
lucrările unui cerc larg de creatori în
zestrați, aparținînd tuturor generațiilor 
scriitoricești.

Ei vor ști să îndeplinească misiunea 
de onoare pe care le-a încredințat-o 
partidul prin cuvintele rostite de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej de la tri
buna Conferinței pe țară a scriitorilor: 
„Tinăra noastră generație are nevoie de 
opere care întruchipează idealurile pli
ne de măreție ale epocii noastre, evo- 
cind tradițiile glorioase de luptă ale po
porului, ale clasei muncitoare, cultivînd 
dragostea de patrie, de muncă, năzuin
ța tineretului spre mari înfăptuiri”.

Un rol de seamă revine, în această 
privință, criticii literare, al cărei interes 
față de destinele literaturii pentru copii 
este încă limitat și declarativ. Nu ne 
putem mulțumi cu recenziile grăbite 
care înlocuiesc de cele mai multe ori 
analiza temeinică a unor cărți. Iar a- 
firmațiile sentențioase despre răminer.ea 
in urmă a genului, intilnite in unele ar
ticole, sînt ‘ fără acoperire atîta vreme 
cit nu se inițiază dezbateri largi și a- 
prof undate, atita 
face tot ce-i stă 
creația destinată 
să se dezvolte în 
ga literatură, 
analiză largă 
probleme in

Cercetind cu atenție versurile 
fin zecile și sutele de plicuri so
site pe adresa redacției, consta
tăm că, dincolo de temperamen
tele artistice diferite și dincolo 
de stadiile inegale de dezvoltare 
artistică ’ 
tanții — 
comună, 
tematica 
sionanta 
ale epocii. Această trăsătură ma
joră scoate poeziile respective din 
provizorat și din amatorism și ne 
îndreptățește să credem că, prin- 
tr-o muncă asiduă pe manuscris, 
cum și printr-o lectură minuțioa
să și continuă, o bună parte din
tre expeditorii plicurilor vor a- 
junge să-și vadă visul împlinit.

Mihai Bălănucă (Bacău), Viorel 
Ioan Blaga (Brașov), loan Doco
lin (Brașov), Octavian Bordea 
(Ploiești), Stelian Anghel (Bucu
rești), Vicu Cruceru (Argeș), Gh. 
Aug. Marinescu (Roșiorii de Vede), 
Costică N. Venete (Tîrgoviște) și 
mulți alții, cîntă în versuri en
tuziaste fericirea de-a fi ostași 
credincioși al partidului și fii 
destoinici ai patriei socialiste. 
Partidul, patria, pacea, colectivi
zarea totală a agriculturii, săr
bătorile naționale și internațio
nale ale oamenilor muncii, lupta 
pentru lichidarea colonialismului, 
șantierele socialismului, zborul în 
cosmos al cosmonauților sovietici 
sînt teme frecvente și predilecte 
care dau versurilor primite la re
dacție un ton bărbătesc, o ținu
tă luminoasă.

Nu este insă mai puțin adevă
rat că aceste teme, tocmai dato
rită importanței lor, cer o ținută 
artistică înaltă, prin legea unită
ții dialectice dintre conținut și 
formă. Ele trebuiesc văzute în 
complexitatea și frumusețea lor, 
cu ochi de artist și cu meșteșug 
de artist, iar din acest punct ’ de 
vedere ne vedem siliți să facem 
o observație generală, valabilă 
pentru mulți dintre începătorii în 
domeniul poeziei. Cu tot tonul 
sincer, felul în care e cîntat par
tidul în poezia tovarășei Gina 
Barbu de pildă (dar și în ale al
tora) este încă necuprinzător, 
simplist, pentru stadiul actual al 
poeziei noastre. Partidul este cîn
tat în sine, abstract, pe linia unei 
ode generale, cu urări și decla
rații. Dar partidul este arhitectul 
desăvîrșit a tot ceea ce se con
struiește în patria noastră, el 
este arhitectul conștiințelor noa
stre, el este pretutindeni prezent 
pe șantiere, pe cîmpiile colecti
vizate, în laboratoare, prin co
muniști, prin cei mai înaintați 
cetățeni ai patriei. Este necesar 
așadar să vedem această unitate 
de granit dintre partid și popor, 
aceste ramificări de lumină ale 
activității partidului, și să le o- 
glindim ca atare.

Aceeași trunchiere tematică se 
constată și atunci cînd poeții își 
cîntă patria. Se spune convențio
nal că patria este nouă dar nu 
se argumentează artistic acest a- 
devăr (în poezia tov. Vicu Cru
ceru și ale altora), peisajul pa
triei rămînînd oarecum la nive
lul vechi al
Vlahuță.

De unde 
excesivă a 
întîi de toate dintr-o 
cunoaștere a vieții. Viața este vă
zută aici schematizată după for
mule stereotipe, așa cum îi vine 
mai comod poetului. Apoi dintr-o 
muncă insuficientă pe manuscris 
și dintr-o grabă ne}ustificați de-a 
ajunge publicat. Ani inHlnit. în 
nu puține plicuri, fraze de felul 
acesteia : „Aceasta este prima 
mea Încercare poetică și vă rog 
să o publicați în gazetă". Ten
dința de-a se considera poet ma
tur încă de la primele rime aș
ternute pe hîrtie se soldează 
uneori cu o mîndrie prematură 
care se tălmăcește printr-un dis
preț față de poșta redacției. „Vă 
rog să-mi răspundeți în plic și 
nu la poșta redacției’’ specifică 
unii.

și cu toate acestea, cînd Goe
the susținea că poezia e un pro
cent de inspirație și nouăzeci și 
nouă procente de transpirație, el 
spunea un adevăr universal va
labil. Poezia cere muncă și cul
tură. Cînd aceste două 
te lipsesc, ne găsim în 
erori, uneori rizibile.
exemplu, Voica Rădoi, 
lăți, autoare a unor poezii pro
mițătoare, gîndindu-se că soare
le este un element prea banal; 
apelează la Ra, zeu egiptean și 
silabă de rebus.

Ion HOBANA
Această 

începători 
un stadiu 

încă
străină. De obicei, în acea- 
fază, influențele clasicilor 
copleșitoare și ușor depista- 
Ioan Docolin l-a citit pe Bo- 

lintineanu ; ne spune
care soarele este :

Ca un glob mare de
cum la Bollntlneanu :

Ca un glob de aur

observații sînt valabile 
deosebit pentru elevii : 

George Afrim (Tg. Jiu), Alex. 
Gamureac (Făurei), Nic. Gh. 
Lupu (Oltețu), Simion Lucaci 
(Brad), C-tin Constantinescu (Cri- 
sana), Petre Duculescu (Bucu
rești) și Petre Fluerașu (Gilort- 
Oltenia), toți, probabil, membri 
ai cercurilor literare. Există în 
versurile acestor elevi certe ele
mente valoroase care ne fac să 
credem în viitoarea lor dezvol
tare artistică, dar cu condiția 
unei continue îmbogățiri a nive
lului cultural și... cu condiția bu
nei deprinderi a ortografiei.

Al. ANDRITOIU



Carnet teatral
La 110 ani de m nașterea Iui 

Caragiale și 50 de ani de la 
'moartea sa e de dorit ea tea- 
irele fă monteze piesele mare- 
lui dramaturg, al nostru și al 
lumii, intr-o viziune contempo
rană, proaspătă... Așteptăm cu 
emoție o nouă premieră Cara- 
giale și ea nu poate si nu vină 
in aceste luni. (Cu atît mai 
mult cu cit scena Institutului 
de Teatru a arătat, prin spec
tacolele cu „O scrisoare pier
dută" și „D'ale carnavalului", că 
piesele lui Caragiale pot găsi o 
noua și interesantă interpretare 
regizorală.).

Propunem ca frumoasa iniția
tivă a săptămânalelor „Seri ale 
prietenilor filmului" să fie dez
voltată in sensul programării u- 
nor seri închinate nu doar ma
rilor regizori ci și marilor ac
tori de film (de la Chaplin, 

''Cabin, Cerkasov la Simone 
Signoret, Tatiana Samoilova, 
Alexei Batalov etc.).

Inci din 1961, casa de discuri 
„Electrecord" anunță apariția 
a două piese de teatru înre
gistrate pe discuri (e vorba de 
„Steaua fără nume" și „Cita
dela sfărimată"), indicind și dis
tribuția in ordinea intrării in... 
scenă (!) Am sugera și o înre
gistrare a „Celebrului "02“- Cu 
singura condiție: să și apără. 
(Celelalte n-au văzut lumina dis
cului nici pină astăzi).

Discul promovează destul de 
rar creația simfonici a tineri
lor noștri compozitori. Ne bucu
ri deci apariția suitei simfonice 
„Bucureștii de alta dată- a lui 
Mircea Chiriac. Bogata sa pa
letă orchestrală găsește un de
votat interpret in Emanoil Ele- 
nescu la pupitrul Orchestrei 
Simfonice Radio și o fidelă teh
nică acustică a înregistrării.

O valoroasă apariție ia lumea 
discului rominesc; „Recita; de 
liduri rominești". Versurile iui 
Eminescu, Tudor Arghezi, G. 
Bacovia, Eugen Jebelear.u și 
Nina Cassian au găsit un in
spirat ecou in creațiile de li
duri ale compozitorilor Mihail 
Jora, Paul Jelescu, Tudor Cior- 
tea, Diamandi Gheciu și Pas
cal Bentoiu. Discul mai cuprin
de și ciclul de liduri „Șapte 
cîntece pe versuri de Clement 
Marot" compus de George Enes- 
cu.

Un disc care are șanse de a 
deveni o raritate : „Romanțe 
interpretate de Ioana Radu. 
Menționarea autorilor unor ro
manțe considerate multă vreme 
drept folclor, reprezintă un o- 
magiu adus unor poeți și com
pozitori multă vreme uitați.

Un adevărat exemplu de ceea 
ce ar trebui si fie un basm 
înregistrat pe disc : „Ca sarea 
in bucate" după Petre Ispires- 
cu. Prezența „regiei" se con
cretizează permanent prin in
geniozitatea multiplelor mij
loace de sugerare a „decorului" 
sonor al acestei dramatizări.

Șase spectacole din reperto
riul permanent au alcătuit 
programul turneului la Cluj 
al Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra" : „Passacaglia", „Al 
patrulea", „Cum vă place", 
„Copiii soarelui", „Moartea 

unui comis-voiajor", „Tache, 
Ianke și Cadîr". Pe scena 
Teatrului Maghiar de Stat a 
avut loc astfel o stagiune in 
mic a teatrului bucureștean, 
urmînd ca, la rlndul lor, ar
tiștii clujeni să întoarcă în 
curind vizita, prezentînd la 
București câteva din specta
colele reprezentative ale tea
trului maghiar.

Turneul, întregit de o 
serie de întîlniri și discuții 
creatoare în probleme ale 
artei teatrale contemporane, 
a însemnat începutul unui 
schimb de experiență artis
tică a cărei utilitate se cuvine 
subliniată. De altminteri, 
printre cei aproximativ 13.009 
de spectatori s-au găsit și o se
rie de oameni de teatru veniți 
de la Baia Mare, Oradea, Turda 
etc. Aprecierile acestora scot 
în relief faptul că tur
neul a constituit un impor
tant eveniment artistic.

De pildă, artistul emerit 
Senkalszky Endre de la Tea
trul Maghiar de Stat din Cluj 
mărturisește că prezența ar
tiștilor bucureșteni a prilejuit 
„atît publicului clujean cit și 
membrilor colectivului nostru, 
amintiri de neuitat... A în
semnat o bună ocazie să că
pătăm răspuns la numeroase 
probleme profesionale. prin | 

spectacole impresionante". Iar 
artista emerită Maria Cupcea 
de la Teatrul Național din lo
calitate și-a exprimat satisfac
ția pentru spectacolele văzute, 

apreciind „ținuta lor artistică,... 
interpretarea de mare clasă... 
pilda de disciplină care au 
transformat fiecare spectacol 
într-o sărbătoare".

Impresii inedite
Teatrul de Stat din Constanța — un popas primă

văratec pe care nu strică să-l facem...
Un teatru nou, o clădire mare cu arcadele spre 

parc, o sală in catifea albastră și o imensă scenă 
prevăzută cu toate sculele și dedesubturile mecanice 
moderne... Intram cu timiditatea fricosului de bă
nuitul insucces provincial, moștenit dintr-un apropiat 
trecut. Ținuta și seriozitatea ireproșabilă a publi
cului a fost primul șoc. După ridicarea cortinei mă 
simțeam spectator al unei scene de mare prestigiu, 
rușinat de precugetarea pripită.

Primul spectacc» văzut: piesa scriitorului soviet: 
N. Virta „Zări necuprinse", in regia lui Constant 
Dinischiotu.

Piesa de analiză și sinteză izvorită din problemele 
unui colhoz sovietic, păstrează sentimentele și sim
țirile complexe ale oamenilor legați de muncă, de 
răspundere, de dragoste și de sarcinile pe care le 
au de îndeplinit în calitate de comuniști.

întruchiparea eroilor de către actori; constăr.'em. 
peste 20 de personaje, s-a ridicat la nivelul de sus 
al unei pregătiri migăloase de calitate pe un text 
de sensibilități majore. Durind mult, spectacoiul 
fragmentat pe numeroase tablouri cu schimbări esen
țiale în scenă, a găsit o ingenioasă rezolvare m 
inițiativele de organizare scenică pe mai multe pla
nuri și un priceput joc de lumină dirijată. O con
strucție originală lungind drumul actorilor pini ia 
sală rupe distanța clasică și cam rigidă duitre ic- 
terpreți și public. Un schelet metalic rotund ș 
turnat deodată ou podeaua, este de fapt o platîoraă 
și miezul scenei în același timp, din care se desprind 
niște podețe coboritoare, uneori in trepte, oferirii 
posibilitatea unor schimbări interesante de plan pe 
succesiunea tablourilor.

Decorul, simplu și valoros, ca un panou ia mij
locul acestei platforme înălțate, este coer.cu 
îmbinări din cir.d in cmd de proiecții pe -
și parcă de film, pe fundal și p« momante* tsen • 
țiale ale acțiunii. E o emoție nouă pe care a — Barvfu T. ARGHEZI

Scenă din spectacolul „Iașii in Carnaval", la Teatrul Regional București.

Alecsandri
la București

Privit din unghiul de vedere al sarc-ri-jcr spe
cifice teatrului, spectacolul Alecsandri e rry.~. 
unui frumos succes in turneele regxmaje ș. 
avut prilejul să mă conving de recepcirita-ea gt 
satisfacția cu care coiecriv-țv. a.'. raiemu- Giur
giu au apreciat atît textul cit și interpretarea va
loroasă a entuziastului grup de actori.

Regia plină de fantezie a lu: Dinu Cemescu 
dovedind o fină înțelegere a textului dramatic 
a reușit să facă deosebit de evidente valorile re
marcabile ale acestor două piese, mai puțin abor
date în ultimii ani în teatrul nostru. Regizorul 
a folosit în cadrul unui echilibru judicios, fan
fara intonînd melodiile timpului, „jocul" păpușari
lor, al vestitului Vasilache, „mișcarea simetrică, 
expresia grotescă", jocul cu sala, teatrul de um
bre adică — așa cum declară în caietul program, 
— „întreaga tradiție de artă a spectacolului, cu 
toate rădăcinile ei populare". La aceasta se adao
gă o prețioasă și. de asemenea, plină de fantezie 
contribuție — decorurile lui Paul Bortnovsk: și 
costumele lui Camilla Osorovitz.

Distribuția corespunde. în cea mai mare parte 
a ei, intențiilor autorului, relevând. ca și în spec
tacolul cu piesa lui Gh. Vlad Îndrăzneala. citeva 
prezențe actoricești demne a rămîne în atenția 
noastră. Este vorba în primul rind de Ion Ma
rinescu — interpretul aplaudat al lui Păun Cio- 
cîlteu din Îndrăzneala — aici bonjuristul Aleea, 
cel care se face exponentul satirei usturătoare a 
lui Alecsandri, păpușarul din ultimul tablou al

Studioul „Mosfilm" a transpus pe e- 
cran romanul Galinei Nikolaeva și însăși 
autoarea a scris — în colaborare cu M. 
Sagalovici — scenariul filmului. Din 
colectivul de realizatori mai fac parte 
regizorul Vladimir Basov, operatorul V. 
Nikolaev, compozitorul V. Vasner. In 
linii mari ecranizarea păstrează coordo
natele romanului, evitînd pericolul dila- 
tației faptice. Sînt selectate riguros 
momentele nodale, însă autorii intro
duc și elemente noi. care fuzionează 
fericit cu cele inițiale oferite de roman. 
In rezolvările sale regizorale, V. Basov 
alege linia simplității clasice, preocupat 
să transmită în profunzime problemele 
mari ale filmului. închinat Congresului 
al XXTI-lea al P.C.U.S. Sensul major al 
„Bătăliei în marș” rămîne construcția 
de«fâșurată a comunismului. Pe fundalul 
acesta se produc evenimente care oglin
desc atît viața obștească — a întregului 
popor — cît și viața personală a fiecărui 
erou. Realitatea sovietică cunoaște ne
contenit o adîncă transformare revolu
ționară. Romanul Galinei Nicolaeva si 
^dapiarea cinematografică în două serii 
surprind aspecte a),e bătăliei titanice pen
tru comunism. Sectorul de viață investi
gat este cel industrial și aparatul de fil
mat pătrunde în interiorul unei uzine 
de tractoare. Aici se va petrece înfrunta-

i* Caraaraf — xacaee: — care aeScrtiL Ir. 
a'»<•-,l ca a» a reaaasae să- -orer iască entuziaste 

a>a_re Iritr-c. aria seara xrz vteat mrrr ca c_- 
tx.rri z aeueu. rai. șt rtFiâ a pterăn <xn greti-

*e apropu dk ata «aft de jocul bx L Mannesea 
Ua ari actor care v-a relevat cc acest prilej. pe 
scena t<nrzresaeuriă. este mterpceca Luxijes d.n

de *-ten- -tare șt înzestrată ca o frumoasă voce 
A~<rîă Mer-i. rterwwe o adevărată creație in 
arest mi. Pe aoeeațx urse se însene îi interpre
tarea pe care, intr-un roi epuoffic și cestul de 
migrat de attllel, o & Mîliai PHădescu — jitnice- 
ruiut Vadră

Frumoase realizări scen.ce înregistrează in arest 
spectacol omogen dm punct de vedere al ținute; 
artistice înalte. Mihai MarseDos în LeoniL Dorina 
Lazăr. excelentă in Tarsița, Petre Dragoman, cu 
aplombul boierului conservator, retrograd și laș. 
Andreia Năstăsescu, grațioasă, cu vervă și dega
jare în mișcarea scenică, interpretă a Modistei 
Katia — aceștia în Iașii-n Carnaval. S-au re
marcat de asemenea Eugen Petrescu, în Millo, 
îndrumat bine de regie spre comentariu ironic 
deosebit de fin. Dominic Stanca (Nae). unul din 
tipurile cele mai pitorești din grupul grotesc, 
Anda Caropol (Lina). Constantin Florescu (Ciu- 
pici). Aurel Tunsoiu (Serviescu), Dumitru Fedoreac 
(Tache) și Miha. Prutear.u. acesta din urmă pre
zentând certe calități de comedian.

Dinu SARARU
P. S. Revăzând spectacolul în urmă cu citeva 

seri. am avut neplăcuta surpriză de a ses.za. in 
desfășurarea lui generală, intenția unora contre 
actori de a părăsi indicațiile inițiale și de a trece 
cu o superficială grabă de la o scenă la alta. 
Regizorul nu trebuie să lase spectacolul să se 
desfășoare de la sine, ffindeă datoria lui nu se 
termină odată cu premiera.

BĂTĂLIE ÎN MARS
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rea dintre nou și vechi, susținută ir. rr.- 
mul rînd de Bahirev și Valgan.

Bahirev se înscrie în galeria -;:.. 
a personajelor memorabile ivite Ir. lite
ratura și în filmul sovietic de-a . 
deceniilor. El se dovedește un comunist 
destoinic, un om entuziast și dinamic, 
însetat de prefaceri înnoitoare. Venirea 
în uzină constituie pentru el un prilej 
de autoverificare exigentă. L-a polul 
opus se află directorul Valgan care în- 
tr-adevăr a știut să muncească rodnic, 
contribuind la ridicarea uzinei. însă, o 
dată cu trecerea timpul-:, s-a rupt de 
realitate, de freamăt-, vieții, cufundîn- 
du-se în cețurile orgoliului și mulțumirii 
de sine, îngustind orizonturile. Sti
lul său de muncă devine defectuos. Val
gan respinge criticile aduse, se opune 
progresului tehnic si prezența lui în 
fruntea uzinei împiedică bunul mers al 
producției. De aici decurg consecințe 
nefavorabile prestigiului uzinei. Trac
toarele nu satisfac cerințele ști
ințifice, se deteriorează, colhoznicii aduc 
obiecții. Valgan nu se preocupă de reor
ganizarea secțiilor, de introducerea unor 
mijloace tehnice modeme. Aceasta este 
starea de lucruri din. uzină in momentul 
sosirii lui Bahirev

Din primele c:.oe spectatorul ia astfel 
contact cu frlmintăriîe lui Bahirev. Vi
zita lui de inițiere prin uzină îl pune 
în fața unei sttnațtt neliniștitoare. Epi-

: aparent lent
conține 4*—tM semnificative. începe zbu
ciumul creater &1 noului inginer șef» 

dornic să lichideze rămînerea în urmă. 
(Actorul Mihail Ulianov are meritul de 
a fi realizat o compoziție expresivă, viu 
nuanțată. Sarcinile rolului i-au impus 
multe momente de un dramatism încor
dat). Bahirev se străduiește la început 
să rezolve toate problemele de unul sin
gur. Treptat, ajutat de organizatorul de 
partid Ciubasov (conturat cu minuțiozi
tate de Felix Lavorski). Bahirev se con
sultă atent cu tovarășii săi (cu maistrul 
Vasili Vasilievici, cu Sugrobin, cu Tina 
Karamîș) și rezolvă mai rapid dilemele 
apărute’ în cursul încercărilor sale de 
reorganizare a uzinei.Conflictul cu Val
gan pe grave probleme de producție 
capătă o intensitate mereu accentuată. 
Directorul — căruia actorul Mihail 
Nazvanov îi dă o remarcabilă întruchi
pare — nu acceptă dezvăluirea lipsuri
lor existente. Inginerul argumentează 
temeinic, fără , să fie stingherit de irita
rea lui Valgan. Știe că dreptatea e de 
partea lui. Ședința (unul din ultimele 
episoade ale filmului) aduce, realmente, 
o înfrîngere a directorului orgolios și a 
celor care-1 sprijină.

\_utorii filmului au subliniat pregnant 
evoluția „Bătăliei în marș”, proclamînd 
— cu forță de convingere — triumful 
noului. Filmul înfățișează o imagine 
multilaterală a vieții eroilor. Pe lăture 
aceasta, răsună acordurile profunde ale 
iubirii dintre Bahirev si Tina Karamîș. 
Dragostea lor se înfiripă in clocotul 
muncii (în consfătuirile febrile pe teme 
de producție, în întîlniri fugare printre 
mașinile uzinei). Curind, sentimentele se

I piesele iun-un act 
$1 REFLECTAREA SATULUI 
SOCIALIST

î^r M <a demeMr* inscrKat 
se pcMe a iadăată sa-
taiai sacultsx. praMema rapartarBor ai 
ovația Mdarid. Piesa săsească in- 
tr-w act. ia special, ca mai directă 
caotireuioaie a producțiilor populare 
orale se află, ca specie literară, intr-a- 
comunicație intimă cu operete marelui 
autor anonim. Xu este vorba numai de 
influența compozițiilor dramatice ale 
folclorului, ci de întreaga arie a lite
raturii populare, de lirică și de eposul 
eroic mai cu seamă. Nu ne gindim 
bineințeles la imitarea anacronică a 
unor forme prozodice tradiționale și 
nici la introducerea in textul noilor pie
se, a unor stihuri sau cimilituri 
culese de prin colecțiile de folclor. Ca 
și celelalte genuri, dramaturgia se a- 
șază in linia moștenirii artei populare, 
atunci cind prin spiritul său exprimă 
simțămintele maselor largi, dind noi 
rezolvări intrebărilor din vechile bala
de. răstumind miturile oarbe ale trecu
tului și retlectind înfăptuirea visurilor 
de dreptate și fericire ale cintăreților 
necunoscut! de prin veacuri. Tipurile 
lolcicrice amintite simbolic in litera- 
tira de astăzi capătă noi proporții, o 
dată cu dobindirea perspectivei pe care 
o deschide g.ndirea epocii socialismu
lui victorios. \u are loc, astfel, simpla 
reînnoire a unor figuri tradiționale, ci 
evocarea lor metaforică pentru a subli
nia dimensiunile epopeice ale eroilor 
contemporaneității. L

Un rol important iBțoate juca apro- 
pierea -te sursele folclorice ale teatru- 

rcdaviarea nflor texte dra- 
fmai scurte sau măi lungi) 

destinate noului spectacol popular. în
țelegem prin aceasta nu o întoarcere la 
forme îndepărtate și nici respingerea 
procedeelor artistice celor mai recente. 
Utilizind, însă, ceea ce este mai pre
țios in experiența teatrului contem
poran, este firesc ca dramaturgia noa
stră să-și amintească de linia sa spe
cifică de dezvoltare și, răspunzînd in
teresului viu al publicului pentru spec
tacolul complet, să facă loc — in felul 
său particular — muzicii, dansului și 
pantomimei în compoziția pieselor des
pre viața de azi.

In satul nostru socialist peisajul 
creațiilor folclorice de altă dată a că
pătat o nouă strălucire.-A scrie despre 
satul nou ignorind rădăcinile luptelor 
seculare nu este posibil. Este totodată 
de crezut că pentru piesete care tind 
să oglindească problemele unor colec
tivități ample și însuflețite, tiparul dra
melor de interior este îngust, în vreme 
ce spațiul larg al spectacolului de au
tentică esență folclorică, creează un ca
dru corespunzător.

vor dezlănțui năvalnic. Tina dispune de 
o bogăție sufletească deosebită, valori
ficată pe deplin de actrița Natalia Fa
teeva. Este un om integru, crescut în 
climatul sănătos al vieții sovietice. Tina 
— ca și Bahirev — nu va putea accepta 
niciodată jumătățile de măsură, falsita
tea, necinstea. Dragostea adîncă i-a co
pleșit pe amîndoi, dar au tăria să se 
despartă. Firește, clipa despărțirii este 
grea, dureroasă. Actorii interpretează 
momentul cu multă sensibilitate. „N-am 
putea fi fericiți, îi spune Tina iubitului. 
Ai copii... Dac-ai fi cu mine,, te-ai gîndi 
mereu la ei. Nu se poate După ple
carea Tinei, Bahirev aleargă înnebunit 
s-o mai privească. o dată. După aceea, 
pleacă în direcția opusă, cu pași hotă- 
rîți. In film mai există un cuplu de în
drăgostiți — Serioja Sugrobin și Dașa 
(V. Treșcialov și L. Krîlova). Ei trăiesc 
cu patosul tinereții o iubire sinceră și 
vor putea să-și ’ împlinească visurile 
avîntate. Partitura Dașei în special, exe
cutată cu prospețime și naturalețe de 
interpretă, imprimă multor secvențe jo
vialitate și haz. Regizorul și operatorul 
introduc des prim-planul (legat de acele 
monologuri interioare sus-amintite) și 
știu să folosească peisajul uzinei, ferin- 
du-se de cadrul pur decorativ. Cu a- 
•'eeași atenție sînt compuse scenele de 
ansamblu, care respectă strict imperati
vele artistice. Muzica lui V. Basner —
•u teme multiple — comentează vibrant 

sensurile conflictului.

Mihai BOTEZ

(II)
O ptesâ din repertoriul echipelor de 

amatori care va atrage, în acest sens, 
atenția, este cdmedia „Un iaz... și o 
poveste cu haz" de Natalia Gheorghiu, 
Pornind la drum cu o îndrăzneață apli
care Ia specificul terfîei, a unor ele
mente inspirate de convenție teatrală, - 
piesa citată nu cade in greșeala cul
tivării „inovației gratuite". Acțiunea 
piesei este „prezentată" de una dintre 
persoanele comediei, dar fără ostenta
ție și insistențe abuzive. Chemarea că
tre iorma epico-dramatică izvorăște din 
sarcinile conflictului central. In apa
rență, este vorba numai despre efor
turile unor colectiviști de a lărgi posi
bilitățile economice de gospodărire, 
prin amenajarea unui iaz și, deci, a 
unui sector piscicol. De fapt, se urmă
rește — în același timp — cum se 
opun noului și cum cad înfrinte vechi 
superstiții care -se întrețin din înțe
legerea limitată a schimbărilor sur
venite în viața satului colectivizat. A 
tribuind unor fenomene noi explicații 
vechi, citeva personaje creează încurcă
turi și stîrnesc risul spectatorilor. Rîv- 
nă cu care colectiviștii Neacșu și Iri- 
mia se interesează de experiența mai 
bogată a colectiviștilor dintr-o comună 
vecină, este luată de nevestele lor 
drept tentativă de infidelitate conju
gală, iar o intilnire pentru schimb de 
experiență capătă aparența unei ușu
ratice petreceri. Neînțelegerea dintre 
Neacșu, președintele gospodăriei, și so
ția sa Zamfira pleacă de Ia date ase
mănătoare unei celebre snoave din 
„Povestea vorbii", dar conținutul real 
al faptelor dă vechii anecdote populare 
un alt curs și o inedită savoare. Re
zolvarea „încurcăturii" prin procedeul 
prezenței ascunse a grupului de femei 
la presupusul „chef" reia de asemenea, 
(într-o rezolvare scenică modernă) cu
noscuta situație a „ascunzătorii" din 
poveștile cu tradiție orală, dar aici a- 
devărul intilnește caractere necunos
cute trecutelor vremi. Surprinzind ele
mentele noi din conștiința acestor fe
mei (demnitatea Zamfirei, mindria de 
colectivistă fruntașă a geloasei Catln- 
ca), autoarea piesei a evidențiat o pro
blemă fundamentală a satului socialist 
in această etapă : ridicarea conștiinței 
cetățenești ar fi trebuit să dea contur 
deplin tipului femeii înaintate de la 
sat, dar aci Natalia Gheorghiu n-a 
izbutit să treacă de schița sumară. 
Redus la gesturi energice .și fraze tă
ioase, personajul a fost văduvit de căl
dură și lipsit de feminitate. (De alt
minteri nu înțelegem de ce autoarea o 
așează pe această femeie deosebită în- 
tr-un colț al scenei anume pentru a 
„rămîne nevăzută publicului", conform 
indicației din paranteză).

Relevabil rămîne totuși în piesa 
Nafaliei Gheorghiu modul în care, pa
ralel cu bătălia pentru dezvoltarea 
gospodăriei colective, cresc și se accen
tuează formele socialiste din conștiin
ță. In această ordine de idei reține a- 
tenția și personajul Oanei, fata mo
destă al cărei farnfec cu adinei rezo
nanțe în viața interioară trece nebă
gat în seamă din cauza obișnuinței de 
a fi privită ca un băiețoi. Aci filonul 
folcloric este evident. Oana (poreclită 
de toți Ion) este din familia spirituală 
a lui Călin Nebunul, din categoria e- 
roilor care-și ascund cu modestie ca
litățile. Tn mod firesc, climatul moral 
al satului socialist tace să cadă repede 
aparențele, iar în final Oana iși do- 
bîndește recunoașterea deplină.

Surprinderea resorturilor sufletești 
ale participării personajelor la acțiune 
este (și in ceea ce privește piesa in
tr-un act) prima obligație ce urmează 
descoperirii datelor autentice ate con
flictului. înfruntarea dintre revoluția 
trimfătoare și obstacolele trecutului în 
existența țărănimii noastre colectiviste 
capătă culoarea vieții adevărate atunci 
cind, deosebind imagini caracteristice 
ale bătăliei, scriitorul distinge cu e- 
moție și pătiundere profilurile omeneșH 
care dau curs înnoirii vechilor 
așezări. Cind observația psihologică 

rămîne la suprafață, imaginea devine 
aburită, rece, abstractă.

In .Cina de onoare", comedie intr-un 
act de Gagyi Laszio. demonstrația ne 
apare mai curind schematică, iar ele
mentul folcloric exterior. Autorul intro
duce de ’citeva ori in scenă, fără o 
reală necesitate, pe lăutarul Laie, ca 
agrement muzical adăugat acțiunii prz>-.;: 
priu-zise. Mai cu searilă apariția aces
tuia și cintecul pe care-1 „zice" spre 
finalul tabloului H nu rimează deloc 
cu problematica și frămîntările piesei. 
Mai important este însă că, reluînd 
(pentru a cita oară ?) povestea preșe
dintelui de gospodărie infatuat și con
servator, autorul piesei citate nu aduce 
date dramatice noi, teșind pe aceeași 
canava și în culori șterse, greu de re
ținut. „Cina de onoare" cuprinde, to
tuși, citeva apariții interesante. Pros
pețimea dragostei dintre Ileana și a- 
gronomul Mircea Mureșan, sfătoșenia 
contradictorie a paznicului Iile, ca și 
realizarea parțială a unor momente 
de farsă atestă înzestrarea autorului, 
pentru dificilul gen al dramaturgiei. In 
liniile sate principale, conflictul este 
însă scăzut și interesul pentru lupta 
ce se desfășoară se epuizează foarte 
repede. încercarea de a diferenția po
zițiile pe care se situează membrii con
siliului de conducere al gospodăriei 
este timidă și puțin aprofundată.

Realitatea, atît de generoasă in teme 
și conflicte de o lungă varietate, obligă 
și dramaturgia cu un singur act la ori
ginalitate și adîncime. Un bun exemplu 
în această privință îl oferă piesa lui 
Teofil Bușecan „Neamurile" care și-a 
fixat obiectivul asupra unei racile peri
culoase și cu implicații dramatice com
plexe. Autorul acestei piese (care a 
fost jucată în ultimul an pe nenumă
rate scene sătești) a caracterizat inci
siv aspectul anacronic al acceptării 
vechilor „obligații de rudenie" in ca
drul relațiilor de muncă socialiste. La
tură a conflictului esențial dintre rămă
șițele individualismului și morala co
munistă, infiltrația nepotismului în si
nul obștei socialiste a fost denunțată 
de scriitor cu armele satirei. )n 
dorința de a contura seriozitatea te
mei, Bușecan a amplificat cu vervă nu
mărul rudelor care-1 covîrșesc pe pre
ședintele gospodăriei cu cereri neprin
cipiale, rostite în numele „spiritului de 
solidaritate familială". O undă caragia- 
lescă binevenită a fost captată și pre
lucrată in această piesetă izbutită care, 
încercînd însă — peste sarcinile sale 
inițiale — să înfățișeze transformarea 
unor oameni înapoiați ca Toader, n-a 
izbutit să ducă lucrurile la capăt „în 
timpul cît se cere". Comedia „Neamu
rile" rămine, totuși, una dintre cele 
mai izbutite realizări ale dramaturgiei 
noastre pe temele satului nou.

Este limpede că in acest sector de o 
covirșitoare importanță, scriitorii de 
teatru au de îndeplinit, și de aici îna
inte, sarcini considerabile. Înțelepciu
nea partidului a îndrumat pașii țără
nimii muncitoare spe victoria deplină 
a colectivizării. Sarcini cuprinzătoare 
vor fi du/e mai departe la îndeplinire 
de către oamenii muncii, care vor dez
volta și întări continuu gospodăriile co
lective. Intrind într-o comunicare mai 
intensă cu viața, creațiile dramaturgiei 
sînt chemate sa reflecte nesfîrșitul șir de 
chipuri și situații care definesc avîntul 
revoluționar propriu milioanelor de 
creatori ai satului socialist.

V. MINDRA



Actualitatea 
lui Stendhal

„Găsesc că nu e ridicol să mori pe 
stradă, cînd nu o faci intenționat"... 
Prevăzîndu-și parcă sfîrșitul, Stendhal 
murea în noaptea lui 21 spre 22 martie 
1842, pe rue Neuve-des-Capucines, do- 
borît de un atac de apoplexie. Consulul 
Franței la Civilă-Vecchia, autorul neîn
țeles al Minăstirli din Parma, ciudatul 
diletant ignorat sau ironizat de contem
porani, se stingea la 59 de ani după o 
viață romantică înțesată de peripeții, 
campanii militare, călătorii, iubiri nefe
ricite și prea puțină notorietate literară. 
Murind, Henry Beyle îi lăsa lui Stendhal 
misiunea de a deveni celebru. „Voi fi 
înțeles prin 1880... prin 1935...*'. Și-aceste 
vorbe profetice aveau să se împlinească, 
de vreme ce de o sută douăzeci de ani 
încoace Stendhal și eroii lui n-au încetat 
să urce treptele gloriei.

Azi, Stendhal este alături de Balzac 
și Flaubert, de Hugo și Zola, figura cea 
mai puternic reprezentativă a literaturii 
franceze din veacul trecut. O vastă exe
geză critică a luminat aspectele creației 
și personalității stendhaliene, desprinzînd 
rînd' pe rînd semnificațiile lor cele mai 
felurite și contradictorii. Opera râmîne 
însă mereu vie, mereu actuală, crescută

ITALIA
In „Giornale dei Poeți", organ al Asocia

ției internaționale de poezie, care apare 
la Roma, se publică. în numărul clin octom
brie—decembrie 1961, o pagină de poezie 
romînească. E vorba de poezii aparținînd 
lui Mihai Beniuc, Marcel Breslașu, Maria 
Eanuș. Eugen Jebeleanu, Nina Cassian, Ve
ronica Porumbacu și Dan Deșliu.

„Europa Letteraria", nr. 12, publică frag
mente din poemul „Surîsul Hiroșimei” de 
Eugen Jebeleanu in traducerea lui Dragos 
Vrînceanu. Se reproduce de asemeni arti
colul iui Eugen Jebeleanu despre Lautrea- * - — --------- - -« o tra.

Banuș 
publi-

mont publicat în „Gazeta literară” și 
ducere romînească făcută de Maria 
unei poezii de Salinari, de asemeni 
cată în „Gazeta literară*.

Young

la Verona, regizorul Martin Ritt, 
scenariu scris de Aaron 

în strînsă colaborare cu
Edward
Hemin-

ca per-

,.Hemingway’s Adventure of a 
Man" („Aventurile din tinerețe ale lui 
Hemingway") este titlul provizoriu al fil
mului. pe care îl turnează, în momentul 
de față, 
după uri 
Hotcner 
g way.

Bazat pe ciclul de nuvele avînd 
sonaj central pe Nick Adams, filmul este 
interpretat de Richard Beyner (în rolul 
tînărului Hemingway) și Susan Straasherg 
(în rolul surorei de caritate Rosana. de 
care acesta se îndrăgostește în Italia și 
care este ucisă în cursul unui bombarda
ment).

ANGLIA

. . parcă, ca un monument al naturii din
pămîntul francez. Ne putem întreba, pe bună dreptate, care este secretul 
tinereții pe care fiecare pagină din Stendhal o însumează.

Mai intii o enormă vitalitate, în fiecare cuvînt și în fiecare pagină ; o 
trăire autentică cristalizată în faptul literar, și care denotă acel fior liric 
profund pe care Paul Eluard l-a definit odată drept „poezie neîntreruptă". Spre 
ceoseb.re ae major.tatea contemporanilor săi. Stendhal subsumează totdeauna 
arta lui existenței sale. Meseria de romancier, de scriitor, este pentru el mijlocul 
desigur cel mai bun, de cunoaștere a vieții și de perfecționare a ei. A scrie bine 
înseamnă a reflecta existența în general și propria ta existență. O artă 
perfec.ă presupune o viață perfectă. De unde, încă din adolescența, exigenta 
lui Beyle de a se realiza cu maximum de eficacitate. Discipol al veacului al 
XVIll-lea. Stendhal Înțelesese tilcul vorbelor lui Montesquieu către Doamna 
du Châtelet care, mărturisindu-i într-o zi filozofului că nu mai doarme de 
cînd învață filozofie, a primit răspunsul calm al autorului Scrisorilor persane : 
„Ar trebui, Doamnă, dimpotrivă, să studiați filozofia ca să învățați să 
dormiți**.

Această modestie față de meseria sa literară l-a făcut pe Stendhal să 
treacă, în ochii contemporanilor, drept un diletant. Puterea lui de observație, 
cam zvăpăiată și spontană uneori, le-a apărut ca un fel de amatorism al călă
torului și diplomatului Beyle, veșnic în căutare de senzații, de peisaje și de 
aventuri noi. Ciți dintre scriitorii de azi nu și-ar dori talentul de „reporter* al 
lui Stendhal! Caracterizarea aceasta pripită a contemporanilor s-a mai bizuit 
și pe o altă aparență înșelătoare, și-anume pe faptul că, deși a lăsat o operă 
relativ întinsă, Stendhal mai întîi a trăit, și-apoi a scris. Comparați-1 cil 
Balzac, închis luni de-a rîndul în cabinetul său impregnat de veșnica aromă 
a cafelei, asemuiți-1 cu Flaubert, pustnicul de la Croisset, și veți constata că 
Henri Beyle a găsit vreme, in patru decenii, să fie ofițer, funcționar imperial, 
călător neobosit, diplomat, etern îndrăgostit la Paris, la Marsilia sau la Milano 
și să scrie 5 romane, multe nuvele, lungi povestiri intime, cărți de estetică și 
de psihologie, vieți de oameni celebri și note de turist. Doar Victor Hugo i se 
poate alătura prin multiplicitatea preocupărilor și plenitudinea vieții. Secretul 
acestei existențe extravertite, mondene și agitate, care cu greu ar fi permis 
unui spirit de rînd să creeze cu o asemenea fecunditate, constă, pare-mi-se, 
în uimitoarea rapiditate a actului de creație literară. Puțini sînt scriitorii care 
au dovedit un atare ritm în conceperea și redactarea operei lor.

Vibrația aceasta permanentă a unui efort conștient, de la leagăn și pînă la 
mormînt, dă existenței și creației stendhaliene o profundă unitate. Contra
dicțiile ideologiei și artei scriitorului nu pot fi nesocotite. Totuși, ceea ce-J 
izbește pe cititorul modern este acea „unitate în varietate1*. Viața și gîndirea 
lui sînt îți progres continuu, dar pe aceeași linie. Fire® lui Beyle ni se revelează 
dintr-o dată, cu brutalitatea apelor mari și repezi care vin de la munte. Stendhal 
e un spirit constant, și în acest sens e, ca și Aragon, un poet al fidelității. 
El râmîne credincios idealurilor sale politice și literare, pentru ca t convidj 
că a gîndit just, a ales bine și că trebuie, prin urmare, să nu se abată de 
eie.

0 ANIVERSARE
DE GLORIE

sub titlul „Allan 
noi’-’ prezentarea 
tînărului scriitor 
prezintă situația 

avînd în

„Daily Worker" publică 
Sillitoe deschide porți 
noului roman aparținînd 
Allan Sillitoe. Romanul
clasei muncitoare din Anglia, 
centrul său existența familiei Seaton. Au
torul este semnatarul romanului de succes 
„Simbăta seara și duminica dimineața”, 
care a stat la baza filmului cu același 
nume. „Daily Worker" numește noul ro
man „cel mai bun dintre cărțile dedicate 
clasei muncitoare engleze".

Din lecturile sale, din imaginea multiplă a lumi: ce-1 înconjoară. d_n 
experiența lui socială și umană, Stendhal Iși extrage principle -r.e. f.-ozof.: 
protestatare, critice, acuzatoare. Pentru a putea gindi. treb-.e să te eltoerezi 
de toate prejudecățile. Să nu crezi în preoți și în tirani, sa- urăști pe bogar. 
să-ți bați joc de modă și de conveniențe, să nu fii frivol și searbăd. Pentru 
a putea gindi. trebuie să te dezberi. riad pe rînd, de toate iluziile găunoase fi 
pornind de la experiență, să-ți clădești o lume nouă, cunoscindu-te pe tine 
însuți și pe ceilalți.

Condiția fericirii constă pentru Stendhal într-o existență condusă de 
idei juste și străbătută de pasiuni puternice. Omul lucid și pătimaș totodată, 
prezent prin marea forță a caracterului său, lipsit de vanitate, de ipocrizie, 
simplu, firesc, ingenuu și energic așa cum e poporul din care se trage Julien 
Sorel, iată idealul intelectual și moral al celui care, trăind în opoziție cu socie
tatea timpului său, a scris pentru viitor.

în Franța burgheză, de la Consulat la Monarhia din Iulie. Stendhal 
pricepe că nu este, că nu poate fi înțeles. El scrie pentru viitor, pentru că 
crede cu nestrămutată tărie în progres, în progresul opiniei publice, și al 
cititorilor. „Voi fi înțeles prin 1880... prin 1935...“ — sînt cuvinte care revin 
ca o obsesie în mintea celui care, neînțeles și ignorat, avea totuși convingerea 
reușitei sale postume. „Mă gîndesc că peste 50 de ani vreun cîrpaci literar vn 
publica fragmente din cărțile mele, care vor place poate ca fiind neafectate 
ți veridice".

Stendhal arde de dorința de a fi celebru și totuși se resemnează să nu 
fie, rămînînd principial, adică nefăcînd nici o concesie prostului gust burghez 
de la 1830. „Dacă vrei să placi foarte tare azi, trebuie să te hotărăști ca peste 
douăzeci de ani să devii ridicol". Hotărît lucru, el nu va fi un autor la modă, 
pentru că nu poate să scrie pentru burghezie, ci împotriva ei. „Zugrăvind 
portretul societății din 1829, autorul se expunea să nu fie pe placul chipurilor 
hi^e pe care le înfățișa...". Consecvent cu sine însuși, Stendhal nu poate 
admite compromisul de a place pe moment și, totodată, de a se exprima inte
grai pe sine : „Poți oare să scrii pentru două clase : pentru oamenii de treabă 
ți pentru băcanii milionari ?“. Trebuie deci să optezi. Și Beyle optează pentru 
viitor. „Voi fi înțeles prin 1880... prin 1935...“. în perspectiva timpului, orice 
constrîngere a dispărut. Poți să scrii ce vrei, poți să spui ce și cum simți. 
Poți îndrăzni orice. Ca și în cazul lui Diderot, mi se pare că Stendhal posedă 
o uriașă torță de anticipare, prefigurînd ideile și arta modernă. Actualitatea lui 
Beyle, a lecției de morală și de artă pe care a lăsat-o posterității, constă tocmai 
în autenticitatea și spontaneitatea întregii sale ființe. Cu greu am putea des
prinde la el ceea ce este viață, de ceea ce e gîndire și act de creație artistică. 
Stendhal este o unitate și orice compartimentare a personalității sale ar fi 
vană. Exemplul său rămîne profund eficace tocmai pentru că tot ce ne-a dăruit 
poartă pecetea unității umane.

Valentin LIPATTI

5-a împlinii un an de la cea mai temerară încercare, 
izbutită, a omului de a supune natura: zborul lui Iuri 
Gagarin în cosmos. Contemporani uimiri și plini de ntîn- 
dric ai acestui eveniment, nu vom uita niciodată emo
ția care a cuprins întreaga umanitate la auzul acestei 
vești uluitoare. Omul de pretutindeni a simțit că data 
se. înscrie la capitolul victoriilor cruciale, nu nu nai sub 
uspectul performanței tehnice, ci sub unghiul depășirii 
unui stadiu, și al începerii altuia din lungaț zbuciumata 
ți atît de controversata desfășurare a vierii omenești pe 
planeta* noastră. La puțină vreme de la acest zbor, ufi 
al doilea, realizat de Gherman Titov, ruii u .« de cit cel 
dinții în raport cu timpul nostru omenesc. « renit să 
întărească încrederea omului în po*ibili:ă:de sale neli
mitate. „Sînt sigur — scria, la puține z' e de u excursia 
in cosmos a celui de al doilea navigator celest, filo
zoful englez Bertrand Russel — cl a — ?- - se vor
înscrie în marea cronică a timpului ca o riserucc esen
țială : de o parte vor rămîne strădaniile noi st re umile 
care înțep din epoca de piatra 9i m .-£ rii s- -n. *i 
de cealaltă parte vor sta izbînzile can 3 r. _ libere
|i îndrăznețe, fără pereche în măreția Ier fi care vor 
inaugura evul fericirii omenești, siînd sab sărai geniu» 
Iui; creator*4. E o mîndrie a lumii noastre câ stux/a co
munista a deschis această poartă
lui Gagarin, al lui Titov, toate ccrc~’ă’l.t - z. .1
atîtea domenii de activitate, sînt inch » - -z st.ii- 
tate binelui uman, grijii pentru *- ■ . . • - •
ne vor urma, sortite unei existențe r.oz..^ :
In acest spirit, după efectuarea cu succes a sbumfai M 
John* Glenn, Nichita Hrușciov a propus s~
vielo-amencană în domeniul cercetărilor .x .**- 
asic. Forțele unite ale oToeniriit închinate ar
p»:ea yoce ioir-eue secol Ia gexlx* asaoR
•ăjizMaat atTKaa /«xrwaJrn

de • profuodi fi f fKiTU' ra- 
cMfeanara w se poete Ixm opri osri. 

jsLvx zreaoe ciz eaneni/e^ trăiește u&a dintre ceie ouă 
fhearczte tur ooud este pe cale so cucerească
Lenea, iar xe ce parte ■« țotmn de înfîrriați ai isto- 
riei sînt ît-M •e’^rl ie pericolul de a vedea spulberai 
fâso&KBul, Jtotfdl tngaieen bururile, politica sistemului 
jaciafiaf aaîStfW pentru dezarmarea gene
rau fi ve :az c» glasul rațiunii înțelepte
fi respontuUa. bande de speranță și de energie ale 
utnanitdfA sbst iwfrâaHa ca însămi viața în clipa 
ta cart cerci.-le :z: •> < ~rl~.se și mai asediate ale

reacțiunii fac eforturi ca să respingă propunerile menite 
să aducă planetei noastre o eră de liniște și de prospe
ritate, se stabilește o decizie tot mai fermă a popoare
lor întru impunerea păcii, pentru eliminarea pricinilor 
de discordie ce s-ar putea transforma la un moment dat 
în cauze de război.

Lumea. năzuie să ■ trăiască în pace, să muncească și șă 
se bucure de toate fructele civilizației, la care au dreptul 
toate semințiile lumii și toți oamenii, indiferent de cu
loarea pielii, indiferent de credințele lor politice sau 
religioase. Ae imaginăm fără un deosebit efort, cum 
va arăta planeta noastră peste un secol, în condițiile 
desfășurării unei vieți libere de spectrul conflagrațiilor 
pustiitoare. Lucruri care ne apar astăzi de domeniul 
literaturii fantastice vor fi de mult obișnuite. Spațiul 
își va fi modificat dimensiunile sale esențiale, iar 
timpul va fi biruit. Astrele vor înceta să plutească în 
îndepărtata lor indiferență, devenite, poate, trepte ale 
unor excursii mirifice. Citeam undeva că ziua și noaptea, 
această alternanță fatală, va fi biruită pentru un im
periu al luminii de azur și de vis, iar bătrînețea fiziolo
gică, alt ullragiu al naturii, va fi supusă cu tot corte
giul ei de ofense. Dar poate că reveriile noastre sînt 
prea cutezătoare. Să ne întoarcem la zilele noastre și să 
încercăm să vedem cum vor arăta ele fără amenințarea 
războaielor, fără povara pe care o constituie cursa înar
mărilor. Cifrele statisticilor se transformă în poeme cu
ceritoare. Dacă toate gloanțele, mitralierele, tancurile, 
avioanele sau bombele cu încărcătură atomică ar lua 
drumul lor firesc, adică spre fundul oceanelor, așa cum

= propunerii* de dezarmare sovietice, ne închi- 
pxlzi cu ușori» fă cite orașe noi și înfloritoare ar Imbo- 

^aria și ei te bucurii s-ar putea aduce spirt-
fc-ri danie de liniște.

Spre Bceanâ lase « progrtrulsâ evinuu și a fericirii 
« des: tis poarte la 12 apriLe 1961, Iuri Gagarin, ca 
exponent de glorie al științei comuniste și al politicii de 
pace sorietice. spre care își îndreaptă, pline de nădejde 
privirile oamenilor, din cele patru puncte cardinale ale 
lumii.

Spiritul de o desăvîrșită noblețe umanistă care a in
spirat călătoria lui Gagarin învăluie planeta.

Iar umanitatea întreagă sărbătorește evenimentul ca 
pe propriul ei zbor spre crestele de aur și de vis ale 
fericirii.

Aurel BARANGA

LU

EXISTĂ $1 O
Se pare că unele persona

lități americane nit-și pot 
tempera pornirile, nu oor 
sau nu pot să ’ dea dovadă 
de tact în momentul în care 
s-au angajat discuții atît dtt 
importante c* cele de /« 
Gertooa și care, conform de
clarațiilor lui Dean Rusk Și 
lordului Home, au pornit 
sub bune auspicii.

Printre glasurile care cer 
continuarea înarmărilor ato
mice recornandînd guoernu 
lui american acumularea’̂ ***■ 
cesioă a armamentului nu
clear, se distinge, tonul cena 
mai acut, al sanantului Ed- 
roard Teller. Recent a apă
rut in editura Doubleday, 
cartea lui Teller ..Moșteni
rea Hiroșimei*. Cititorul se 
atteaptâ ca un saoant ăto 
tnift «â pripească cu toată 
răspunderea problertia războ- 
inhsi atomic, ca învățămin
tele Hiroșimei să fie distru
gem cumplitelor arme de 
exterminare. Teller nu alege 
Inxi aceas'ă cale. Pornind 
de la premiza că el este 
upir~-ntele bomeei cu hidro'

gen“, că el știe multe și deci 
trebuie să_ fie ascultat. Tel
ler se lansează într-o Ple
doarie total lipsită de argu
mente, în favoarea continuă
rii înarmărilor cu urme nu
cleare si drept consecință, 
a folosirii lor. îp cadoul u- 
nui mare război.

Âparînihi-și teza, Tell ei 
dă dovadă de multă fante 
xie. înarmările trebuie. să 
continue, susține el. fără să 

tină seama de limite. (Gu
vernul american sa scoată 
bani pentru producerea bom 
belor, indiferent de mijloa 
cele folosite (cine beneficia
ta de pe urm^ fabricărilor 
arm-zlbr se Știe, așa că ful
ler nil crede de datoria sa 
să-i numească pe profitorii 
Viața publică americană tro 
buie să capete pecetea trăirii 
pe picior de război. Teller 
preconizează construirea unor 
școli în cure copiii, să 
găsească permanent în sub
teran, să se extindă con
struirea de adăposturi anti- 
atomice — despre ă căror

Presa literară engleză a publicat în ul
timele luni numeroase intervenții ale ti
nerilor poeți în care aceștia își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu atmosfera în
cordată care domnește în Anglia. In arti
colele lor tinerii poeți, exprimînd starea 
de alarmă a populației, cer dezarmare 
totală și generală și atrag atenția asupra 
faptului că în starea de încordare exis
tentă războiul nuclear poate începe din
tr-o întîmplare, din pricina vreunui acci
dent, a unor semnale radar prost 
ceptate.

Poeta Jane White scrie : „Trebuie 
fie rușine în fața cenușei jertfelor
Maidanek pentru ziua de astăzi, cînd dea
supra omenirii plutește din nou primejdia. 
Trebuie să ne fie rușine în fața eroilor 
în mantale, în fața umbrelor eroilor 
Ucrainei pentru că în anul acesta pe pă
mînt poate să cadă

„Insă, — continuă 
noastre vor răsuna 
pămîntul, împotriva
hidrogen, atunci, numai atunci vom putea 
spune umbrelor sfinte — judecătorii noș
tri : pe noi nu ne acuzați, noi luptăm ne
obosit împotriva bombei”.

inter-

să ne 
de la

stronțiu — 90".
poeta — dacă vocile 
mai puternic, pe tot 
blestematei bombe cu

R.A.U.
Un muzeu anume dedicat artei populare 

africane va fi inaugurat în eurînd la Cairo. 
Muzeul va prezenta exponate diverse ilus- 
trînd diferite aspecte ale măestriei crea
torilor anonimi de pe continentul negru.

SPANIA
„Cronica unei Insule", ultimul roman 

al lui Juan Goyusolo a fost interzis de 
cenzura frar.chistâ. Romanul a apărut in 
Franța.

Personajele cărții sînt spanioli și ame
ricani, — pierde-vară bogațl, — care și-au 
pierdut înfățișarea de oameni. Scriitorul 
a izbutit să redea lipsa de rațiune a exis
tenței acestor ființe cărora — după cum 
subliniază săptămînalul „France Nouvelle", 
„li s-a făcut lehamite să trăiască într-o 
țară izolată de lumea exterioară ca o in
sulă". Căutînd uitarea, personajele fac 
beții, se „distrează”, dar au 
prezent în mintea lor gîndul : , 
mai departe ?”. Iar la această 
ele nu pot găsi un răspuns.

„Cronica unei insule" este un 
despre degradarea burgheziei în 
franchistă. Iată de ce ea n-a fost accep
tată de cenzura spaniolă.

totdeauna 
„Ce va fi 
întrebare,

roman 
Spania

Ade.uă’iata de&cap&ibie a Amexicii../
Scriitorul american Car 

zani, trecînd în revistă cîteva căr'- 
apărute in S.U.A., intr-un
intitulat „Literat, ra disperăr ' »-
junge la concluzii /ucide, pr; =
și îngrijorătoare.

Cari Marzani arată că sa
burgheză întreține < s_st -« cu 
capțîile individul.ste. -e-—’---e. i 
orice idealuri. Lucru accsa 
insuportab'iă existeru crtu - . cs- 
truge esera lui xrj-tl ie —

.■.ip'jie cercurile conducătoare, 
— r.u amenință temelia și exis
ts :a orinduiriî burgheze.

...Izolarea scriitorului de lupta
• . _--.s stă a societății — iată cau- 

îoar.ț'.el „literaturii disperării".
‘ scriitori din trecut conside- 
r.. personalitatea într-o legătură 
.-C3'ca cu societatea; în zilele 
r.jîst.-e, în Apus, personalitatea 
este unsiderată ca fiind ruptă de 
societate*.

ALTA

A

CALE

„Izvorul disperării este renunța
rea la topta socială (...). Chiar și 
scriitori care sînt cei mai apro- 
piați de problematica socială ca. 
de pildă, Miller, Hersey și Bellow, 
într-o măsură mai mare sau mai 
mică au alunecat pe poziții exis
tențialiste. Unul dintre eroii roma
nului lui Bellow „Să nu pierzi 
momentul" spune: „De la trecut 
n-avem nici un folos. Viitorul tre
zește frica. Numai prezentul e 
real — ,,aici și acum", ,,să nu 
pierzi momentul".

Incercind însă să prindă mo
mentul, omul termină prin aceea că 
nu mai găsește nici o ieșire și. dis
perat, nu-și mai poate infringe sin
gurătatea ți pustiul i::‘er:or“.

Cari Marzan; arată că în con
dițiile actuale singura soluție de 
viață este înțelegerea : -.f . - că 
fiecare om' trebu’e să facă t-’. 
pentru preînt;~p -.area < <
pentru triumful pă." pe pă—. r.t

„Dacă războiul nuclear va fi 
preintimpinat, lucrul acesta se va 
întimpla numai datorită luptei neo
bosite și conștiente a oamenilor 
neinfricați. raționali și integri din 
toată lumea, in frunte cu guvernele 
țărilor socialiste, care depun toate 
eforturile pentru cucerirea păcii.

In această luptă scriitorii sînt 
chemați să aducă o contribuție 
importantă. Atitudinea serioasă a 
tineri'or ser 'tori americani față de 
viața, nemulțumirea lor față de o- 
rinduielîie societății care ii încon
joară. căutarea unor noi idealuri 
umaniste — toate acestea ne per
mit să afirmăm cu încredere, că ei 
vor lua parte :n’.r-o măsură tot 
mai mare a lupta pentru pace. 
Ș atunci el vor înțelege că inte- 
e.'.-u sovietici sînt prietenii și 

a lor. Făc .nd trecerea de la 
protest — prin luptă — la aiir- 
ma-e. scriîfcru noștri iși vor aduce 
contribuția la cauza mersului nu

ușor, inegal, dar neobosit al ome
nirii către scopul înalt — cons
truirea în întreaga lume a unei so
cietăți cu adevărat umaniste. în
crederea de nestrămutat în aceasta 
răsună în cuvintele marelui scriitor 
Thomas Woolfe: „Cred că noi, 
americanii, ne-am rătăcit, sînt si
gur însă că vom fi găsiți... Con
sider, că orînduirea vieții, creată 
de noi în America, și care ne-a 
creat pe noi — formele sociale 
stabilite de noi, stupii pe care i-am 
construit și viespile care s-au năs
cut în ei — prin natura sa este 
condamnată la autodistrugere și de 
aceea trebuie distrusă. Eu cred că 
formele acestea mor și trebuie să 
moară, mai știu însă că America și
poporul ei sînt nemuritori, ei nu 
pot pieri și trebuie să trăiască. 
Cred că adevărata descoperire a 
Americii ne așteaptă de acum îna
inte".

Carl MARZANI
(Din „Literaturnaia Gazeta")

inutilitate aa aniaferta^ Po
porul american - ae 
^elita* — treb tie ei 
sub pâmiAt ți «i •
oiața de 'irv-.
teza aceasta fi e pgrxe r* 
se stănne in apfic-trea ♦ 
tccentuindu.se peako.'a do 

război.
De niffs1 TeHtr aa ea tn- 

dește să mirșoieae iațrijon- 
rea opiniei p-bl ice amert 
cane, in ce privește eoesM- 
cințele unui râtbel a’orr..-. 
ba dimpotrioă. .Pirirtel» 
bombei eu bi.'-roJen' se de
clară pentru continuarea e-r 
perienfelor nucleare, bles 
temă pe cei care, mai tunzi 
decît .dînsul - se opun folo
sirii armelor nucleare în 
conflictele limitate geoția- 
fie, caută să liniștească lu
mea cu multă ușurință și lip- 
să de răspundere. In ceea 
ce privește 'leirfrinata cursă 
a înarmărilor și lonsecintde 
ei pe plan politic Tel tei 
se trudește să ronoingi pe 
cititorul american, cg pen
tru elf un război atomic hu 
poaig avea nici o urmare,

ci za g «4 m fearsi.
^a-sa-.iazea 

ie a aeprao^i.c~.
1-ga.^r‘tele u‘e ji ■ această 
prioinfi sin* 4* dcrrenml 

ți ae al reaHtițft.
i t ■-rr ceeemi axioma că a- 
mehranul este inmilnerabilt 
cg lni va i se poa e intim
ai» nimic râu, că -represaliile 
folosite drept răspans la n 
agresiune nu vor avea efee.t 
asupra americanilor înzesl 
trați cu un fel de forță m 
pranarurală. Mai lipsește din 
această argumentare să se 

sp-ină. de pildă, ci e sufi
cient ca un american sută 
la sutâ să poarte in sîn o 
labă de iepure afumată pen
tru .ca să fie ferif de deochi 
și - de, bomba atomică.

Cârtea lui Teller a trezit 
reacții din partea oamenilor 
lucizi și dintr-acelora care 
nu oor .tă se împace cu o 
Diată de cîrtifă și nu se 
lasâ convinși de argumente 
niisfice Recenzîtid cartea sa
vantului âmerican, Bernard 
Brodie recunoaște în nNe.m 
lock Times Book Rsviem'i

ci nu e suficioni pentru Tel
ler să-și prezinte argumen. 
iele bazat pe faptul ci îi 
aparțin lui „folosind adeseori 
cuvintele sînt convins in 
locui oricăror raționamente'. 
In adevăr e greu să con
vingi pe cineva cu o ase
menea „metodă*. Omenirea 
in dorește distrugerea unor 
părți ale lumii. Pe pămînt 
e loc pentru toată lumea, iar 
conflictele ppt fi 1 rezolvate 
și pe cale pașnică, Curta 
înarmărilor trebuie să lase 
loc cursei, pentru bunăstarea 
omenirii. Fie că orea sau nu, 
Teller va vedea ziua în 
care ..copiii săi* vor fi de
montați și folosiți pentru 
construcții si nu pentru dis
trugeri. Dacă na dori ra 
pană capacitatea si știința 
lui în slujba progresului și 
a păcii, Teller na putea rea
liza „copii" care să se bucure 
de aprecierea omenirii. Pen
tru aceasta nu c nevoie de
cît de bunăvoință în înțele
gerea lucidă a realităților.

Al. GIRNEAȚA
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