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Șl DRAMATURGIA

Așteptare

Conferința pe țară a scriitorilor. te- 
mată recent de plenara Comitetului 
de conducere al Uniunii Scriitorilor, 
a relevat in discuții argumen'-ste si 
fructuoase că problema majoră cest* 
in fața creatorilor noștri, rămme aceea 
a unei cunoașteri aprofundate a vieții 
noastre noi, in aspectele ei ce-e nat 
diverse și mai surprinzătoare. Conclu
zia este, cu aceeași vigoare. valaH* 
și pentru dramaturgi. Gen siciebc. 
esențializat, genul dramatic impGcă • 
cunoaștere adincă a lumii, o ințee-gere 
temeinică a legilor care o cnodoc. • 
participare pătimașă la lupt* care duce 
umanitatea mai departe. Xixmi ia 
acest chip e cu putință o cunoaștere 
a omului și a sufletului Jui. a rx-b- 
lelor ce-1 angrenează in bâtă i«ie pe 
care le poartă, a năzuințelor peer, 
care se jertfește de multe ori cu o 
nobilă și dezinteresată dăruire. Sta
diul actual de dezvoltare a sooeUt i 
noastre nu mai îngăduie o cunoaștere 
de suprafață, de ordinul ksorrrăr. - . 
mai suportă o luare de contact gră
bită. Drama sau comedia p.esuțxm 
deopotrivă un conflict pasionant. ridi
ci nd în lumina rampei personaje vfi 
și complexe, dezbateri de idei con
temporane, conducind ia condurii 
confirmate de măreția vremii pe care 
o trăim. O lucrare dramatică — tra
gedie sau comedie — care se mulțu
mește să comunice spectatorului aht 
cit transmite un articol de ziar sau un 
referat, e de la început sortită cadu
cității. O dramă sau o comedie, care 
s-ar mulțumi cu o pedagogie elemen
tară, e respinsă astăzi de exigența 
din ce in ce mai înaltă a publicului 
nostru, necontenit în spor de cunoș
tințe, necontenit îmbogățit în univer
sul său de idei și sentimente.

mă. fi erase*, aceas-vă eră feroce fi 
pedepsiaoare este inertei e-ar-o ca- 
noasiere A konfi pint ia er rri.rue 
ei Coocfiuuie operei Cteag^ateșri MC 
impiicale in premiate ei De »ec* 
această operă n-are nimic didactic a 
fals moralizator, feza operei earagia- 
lești ca una strict .obiectivi* este 
profund falsă, genialele lui lucrări 
sint pătimaș partizane. Abcesa se ar- 
vioe a fi remarcat: atunci ezod • lu

Ote de
Se pune deci problema ca drama

turgia să ilustreze epoca, carrvin;*- 
toare, emoționantă, străbăuzii de idei 
îndrăznețe și fecunde, de ser:(mente 
înălțătoare, trăite de personaje com
plexe, ca însăși viața care ne încon
joară. Asemenea piese nu se nasc 
decît pe temeiul cunoașterii om-lui 
în reacțiile sale cele mai personale, 
mai intime, pe temeiul investigației, 
diferențiate și nuanțate a suflet- — 
omenesc, a cunoașterii noilor relații 
născute inlăuntrul societății socialiste, 
și a trăsăturilor inedite ce fac profi
lul particular, și cu adevărat nou ai 

.omului care construiește o asemenea 
'lume. Erezia — astăzi limpede pen- 
'tru fiecare dintre noi — a oșa-zăeAr 
„conflicte eterne" — na nariȘ iatfi 
o revenire. Faptul că «nari tăiata 
nostru, constructorul social m.- 
vine cu psihologia sa oap-u < 
fermecătoare — iată oft tete așfigoL 
Treap ta ce se cusine a fi —fiL 
constă tocmai in «paring oțocMp 
noastre de investigație, pertra oesc*- 
perirea și relee area cors.-ror pro
prii epocii, pentru patRi ia taăin* 
a noilor trăsături de caracter pe care 
asemenea conflicte la oopi ia cmC> 
gurația sufletească a narrmacr. Dra
maturgia noastră nouă are ia tente 
ei peste cincisprezece teii de expe
riențe fructuoase. Xu r.e prop'-nem un 
bilanț. Este limpede insă că «tea 
scris în acești ani • s-mederve de 
piese cu certe vuiori și care, toate. le 
vremea lor, au servit Totodată insă 
trebuie să constatăm că in acest 
■timp eroii din viață (și. â^fidt po- 

. M hlicul) au luat-o vertiginos înaintea
*■' personajelor noastre literare. X- s nt 

‘rare astăzi cazurile tind earner»-: <tn

l

sălile de spectacole pot conufica 
eroilor noștri intimp'ări mult mai pa
sionante, fapte infinit mai răsco oare 
exemple de viață mai captr. ante și 
concluzii morale mult mai indrărnete 
decît iși iau zborul de la înălțimea 
scenei.

Această constatare este menită să 
simbolizeze exigențele și efortafie. 
Dar pentru ca intențiile cele mai de
votate să fie urmate da rezultatele pe

Dorin

crare oglindește cu 
tatea. r*. mai sat

Copilăria tiu poa^ “ bnrft purtă fără ju
cării. încă ce la câteva hzt... coțz’.f iși fău
rește singur jueâni izsr-rtatcare — cuvintele, 
pe care le str.&ă cu txaczne și le ascultă, 
te pronunță <tn ce in ce m. bene $z toată 
viața le descoperă sens_r.Se Meșter.; scrători 
au făcut din e.e construct- g-ngașe. pâine 
de muzică și culoare, peer _-; jcâr.. menite 
să dez-ege celor mici ta rele universului și 
să-i învețe totodată să tră-ască frumos.

Rolul in educație al acesxr poezii este 
mare, dat fiind că prin specificul lor răs
pund caracterului concret «1 giadirii copi
ii» de virstă preșcolară, sens:: Citații lor

VLADIMIR CIOCOV

N-aș mal dori lă retrăiesc, erou 
al vieții mele, anii mei. din nou, 
nici nu port pică noilor vlăstare 
cu fața florii-soareiui spre soare. 
La ce, supus dorinței, să m-ascult 
mal mult ca alții ș-încă mult mal mult I 
Sosit-a ceasul si-fi desfacă-n spații 
frumoase aripi, alte generații.

Nu vreau viața s-o reiau, semeț, 
chiar de-aț trăi o sută de vieți, 
nici să-ntloresc din nou, precum salcimi 
cu floarea n jos spre ridicarea mlinlL 
Eu mi-am trăit viața împreună

t a
cu cei ce cred In el ți In Comună, 
și-n colecfive-am ridicat paharul 
spumos ca un torent, lucios ca jarul.

Puțin îmi pasă de-mi rămîne-n fuma, 
pe plăci de marmură, sfiosul nume. 
Eu una vreau, ca epoca cea mare 
bogaiă-n inimă și-n cugetare 
să fie-așa cum o visau strămoșii 
cu marmuri albe și garoafe roșii, — 
pfnă ce comunismul nemuririi 
va bate-n tobe era fericirii.

In romînsște da AL. ANBiU’f&iU

3e dr.d nu mai trece streina
Râmase pustie grădina.
Lâstur. se-c-orc să mă vadă,
Uituc in Irvodă,
Rofrîndu-se stol -
Ș« dn*â și vintul a gol.
Dor vintul, zăbav.
Răspunde bolnav.

Șoptește o* * spini o-ntrebare:
Ce are ? Ce-I doare ?
Câ md d nu prea știe,
Nfttîng îr.me cărți și hîrtie. 
Dcr cr * c'âcați în panglici.
Pe dry oe irozi și vlădici,
Se 'occâ-- sooor pentru mine, 
în se*, ma c o*- schivnice-albine.

B’'serică mare, grădina
As?ecs*ă î Mai vine streina ?
Sâ viâă.
Ga pasul d Ea de tulpină.
Asaeop«ă-n pridvoare,
Ca oouâ c *c'e,
Durai- ca de cununie ?
Arecc ă srte na, din zori, să mai vie ?
Se- pui *-tre iezi și dalbi porumbiei, 
Nuntașii oe față și mărturii mei, 
ire J ir oegerui dl

Desen de ILIE SCHON

Cc-tndr-in er-orterea a ceea ce am 
Fste« '.»—4 ^LmensiuDea universală 
a iioeraazr:; rodine" ca una din cete 
na de teamă orientări in studiul 
contentipcran ai istoriei noastre lite
rare. Raportarea fenomenelor literare 
naticncle la aspectele analoage ale 
literaturilor străine nu numaidecit 
spre a descoperi influențe, ci spre a 
diferenția prin comparație și a re
liefa originalitatea proprie, dar și cer
cetarea difuziunii literaturii noastre 
in străinătate și a prețuirii ei reale, 
acolo, — iată preocupări din cele mai 
caracteristice pentru o epocă in care 
circulația valorilor literare a devenit 
extrem de vie, sprijinind întărirea

foarte dezvoltate. încotro îndreaptă poeți 
noștri atenția copiilor?

Tudor Arghezi iși ia de mină prietenii 
mid și le descoperă un univers capt.var.t 
în cartea părintească, le îndrumă primii 
pași spre cunoașterea marii așezări, patria.

Poetul se apleacă cu tandrețe asupra făp
turilor mărunte ce trăiesc in preajma că
minului : albina harnică și modestă pe care 
o dezmiardă în fel și chip; iada cu o stea 
în frunte; Dulău — „paznic bun și dine 
ră-u; Gîri-Gîri, gîscă respectată; mița — 
„cu scurteica sa de vată cu opt -nasturi în
cheiată".

Idei complexe cum stat acelea că minu
nile stat rezultatele muncii modeste, crea
toare, iși află ta poezia argheziană o expre
sie artistică limpede și de mare intensitate 
poetică, cum se tatîmplă ta dedicația adre
sată celei mai mărunte lucrătoare din lu
me : albina. „Pe-ntuneric, făr-să știi / Ai 
făcut bijuterii / Și minuni in toată clipa 
Cu musteața și aripa".

Poetul descoperă prin imagini artistice 
relațiile tulburătoare ale acestor picături de 
viață și adeseori cu duioșie sau cu haz le 
ridică la proporții epice. Dulăul, împărțin- 
du-și frățește porția de mămăligă cu vră
biile, vine să-și afirme delicatețea ignorată 
a inimii sale „de dine". Pățania șoarecelui 
ce a îndrăznit să prade stupul socotind că 
albinele stat mici și care a sfîrșit-o intr-un 
coșciug de ceară, încarcă de semnificații 
concluzia, morala poeziei: „Nu ajunge, vreau 
să zic, / Să fii mare cu cel mic, / Că pute
rea se adună / Din toți micii împreună".

Puterea de sugestie, ecoul lăsat de ase
menea versuri îl ajută pe copil să înțeleagă 
probleme complexe, privind criteriile de 
apreciere a omului, puterea pe care o au 
oamenii împreună, frumusețea muncii, a mo
destiei. Regăsim această sugestie și în ver
surile pline de grație ale Otiliei Cazi mir, 
care insuflă celor mici sentimente delicate 
de dragoste pentru natură. Universul îi ta- 
tîmpină cu prietenie. Poeta creează copilului 
senzația de cunoscut, de „acasă", chiar în 
lumea nouă, necunoscută ta care-1 poartă : 
iama este o băbuță, moș viatul, deretici nd

cer. risipește steluțele pe pămînt sub 
ioemă de r.msoare; păsările lasă din zbor 
: e : ig ca să fie pătuțul copiilor mai
r. iepurașii trag sania ta care-1 aduc 
p- Moș Gerilă, greierușii țîrîie colinde, al- 
: -e.e — .picături de soare" — le pregă
tesc mierea.

Pronia liliacului flămtad ce se avtată 
să prindă o steluță căzătoare, confundând-o 
: . licurici sau deziluzia fetiței care vede 
-- l.curlci la lumina zilei, îl îndeamnă pe 
r;; .1 să reflecteze asupra deosebirilor din- 
tre -ceea ce constituie aparența unui lucru și 
eser.ța hrl. Sensul întâmplărilor cotidiene 
a_e .microcosmosului" suprtase de Otilia 
Camrdr educă ta cititorii cei mai mici pri
mele atitudini morale.

Cunosctad dorința copiilor de a crește re
pere mari, și de a ajunge constructori ves- 

Marcel Breslașu îl angajează pe sim
paticul său erou Bondocei tatr-o aventură 
extraordinară ta lumea plină de farmec a 
meseriilor.

Bondocei, un bondocei meșter ta a visa
s. mai puțin ta a lucra, își făurise o ima
gine „originală" despre muncă. Confrunta
rea cu realitatea îl pune pe Bondocei în 
mare încurcătură, provoacă situații neaș
teptate, pline de haz dar cu un ecou serios, 
grav. Tîlcul aventurilor transmis printr-un 
vers scurt, grațios, tatr-un ritm alert, cu
cerește pe micul cititor și-i transmite ideea 
de preț că fiecare meserie este frumoasă, 
importantă, dar cere eforturi și pregătire.

Prietenia, relațiile dintre tovarăși — chiar 
dacă sînt copii și deci numai tovarăși de 
joacă — măsura în care fiecare copil poate 
înfrumuseța viața colectivului din care face 
parte, stat aspecte pe care poetul Demos- 
tene Botez le lămurește delicat, cu discreție, 
în suita de poezii dedicate lui Sfredeluș 
ibăiețel de ispravă, vesel, curajos, care chiar 
di.ă se lovește râu cu ciocanul strigă re
pete: „nu mă doare!").

?.. j:-..:oșii, răsfățații care indispun și cre- 
eaii multe necazuri celor din jur, își află 
ca .i'.:. ce stîmesc hazul copiilor ta poezii 
saurice foarte cunoscute cum stat „Prințul 

:e !.a Ce-:s!an sau „Domnișoara 
fi.—oa Cicerone Tneodorescu.

îmbrățișarea unei tematici largi,- interesul 
pentru lămurirea unor probleme actuale cu 
mijloacele poeziei, sensibilitatea și fantezia 
sînt și caracteristici ale poeziei lui Cezar 
Drăgoi, Mioarei Cremene, lui Gelu Naum, 
Valeriei Boiculesi' sau Ion Serebreanu. 
Mioara Cremene însă uită uneori de vîrsta 
cititorilor și creează imagini alambicate 
„prețioase", exprimate în fraze lungi, în 
vers liber cu o măsură de cîte 18 silabe, 
greu de urmărit și înțeles de copiii mici. 
Pentru vîrsta la care copiii încep să des
copere muzica limbii și neștiind tacă să 
citească memorează versurile datorită mu
zicii, poeta socotește mai indicat versul liber, 
considerând că versul clasic datorită muzi
calității sale l-ar împiedica pe copilul de 
3—4 ani să reflecteze asupra „ideilor" poe
ziei. Cît de eronată poate fi o asemenea 
părere nu mai este nevoie de demonstrat.

Tinerii poeți au adus contribuția lor in
teresantă ta poezia adresată copiilor preșco
lari. Astfel, Nicolae Labiș adaptează un 
personaj de tradiție folclorică, Păcală, lu
mii de azi a copiilor, creîndu-1 pe Păcălici 
„fiul lui Păcală și al Păcălinei, nepotul lui 
Păcăloi".

Emilia Căldăraru, amintind de sensibili
tatea artistică a Otiliei Cazimir prin inte
resul pe care-1 acordă alcătuirilor gingașe 
din universul mărunt, este preocupată ta 
același timp să găsească corespondentul 
poetic plastic și accesibil al unor noțiuni 
importante ta procesul de educație. în 
poezia „Un cuvînt nou : Uzina" ea compară 
uzina cu stupina și face să rimeze înșiși 
termenii comparației spre a se impune mai 
tare atenției cititorilor <jici.

Rusalin Mureșanu povestind ta versuri 
peripețiile eroului său „Nicolae Clop de 
paie" craonează tablouri din viața nouă a 
satului, din viața gospodăriei agricole co
lective. Viersul este sprinten, muzical, ușor 
memorabil;, linia epică simplă, fără sinuo
zități. Dar adeseori simplitatea se transfor
mă în po^ăta lui ta simplism, substanța poe-

Lucia OLTEANU

IContinuare in paQ. 6)

relațiilor culturale și literare dintre 
popoare.

Intre marile nume ale literaturii 
noastre, cel al lui Caragiale — alături 
de contemporanii săi Eminescu și 
Creangă — merită a fi tot mai atent 
scrutat, și din acest punct de vedere, 
cu atit mai mult cu cit — în ultimii 
ani — comediile sale se reprezintă frec
vent pe scenele cele mai depărtatei 
din apus și răsărit, din Europa, Asia 
și America iar transpunerea sa în di
ferite limbi se extinde progresiv.

Nu e, prin urmare, lipsit de inte
res să ne întrebăm oare sînt perspec
tivele universalității lui Caragiale, pe 
ce se reazimă, în fond, buna primire 
în străinătate a scrierilor sale, difu
ziunea numelui său peste hotare. 
Vom examina, firește, aci doar citeva 
din motivele universalității lui Cara
giale, cu titlu provizoriu, anticipind
— prin aceasta — o cercetare mai 
întinsă.

Ne vom referi mai întîi ia conți
nutul ideologic al operei, care expli
că — în primul rînd —• largul său ecou 
internațional.

L/uptînd împotriva teoreticienilor 
estetizanți și a celor ai „comicului 
pur"i scriitorul a recunoscut el însuși 
că poezia — sub diferitele el forme
— nu e o oarecare îndeletnicire inu
tilă, ci — dimpotrivă — de o „utili
tate din. cele mai înalte", menită să 
sprijine omenii \ în. lupta ei împo
triva răului și pentru cucerirea bi
nelui". Opera lui beletristică, de la 
comedii la drama sa, de la momen
tele și schițele sale la nuvele și po
vestiri, de la fabule și satire la pa
rodii, la care se adaugă apoi scrisul 
■lui. teoretic — e o mărturie directăi 
indiscutabilă, a mesajului ei ideolo
gic. Acuitatea cu care a descris as
pectele fundamentale ale marii și mi
cii burghezii de la sfirșitwl secolultti 
trecut, denunțarea incisivă a filisti
nismului ei, demascarea farsei libe
ralismului burghez — pe latura cri
tică, prețuirea entuziastă a maselor 
populare, a țărănimii oropsite și ma
sacrate in 1907, a oamenilor simpli 
și cinstiți ai mahalalei — pe latura 
pozitivă. încheagă o imagine limpede 
a poziției sale ideologice, tn lupta 
dintre cele două culturi ce se desfă
șoară astăzi aprig in Occident, recep
tivitatea față de un autor ce se si
tuează de partea unei democrații sin
cere, e perfect motivată.

Se înțelege însă că un astfel de con
ținut ideologic nu se poate impună 
și nu poate deveni popular și univer
sal, decit prin vehicularea sa artis
tică. Identificăm, aci, citeva noi mo
tive ale universalității lui Caragiale. 
Trebuie mai întîi, observat, in aceas
tă ordine de idei, că scriitorul nos
tru a utilizat, cu preferință, cele mai 
populare forme ale artei literare și 
anume comedia, schița și povestirea 
de esență concentrată.

Maestru al speciilor obiective, Ca
ragiale a ocolit totdeauna literatura 
impresionistă, lirismul ce s-ar fi pu
tut strecura în dramaturgie și epică, 
și le-a înfierat, in mod explicit, in 
cronicile sale dramatice. Este evident 
că scriitorul nostru a fost servit și

Al. D1MA
(Continuare ta pag. 6)

sens_r.Se
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------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------O ISTORIE A LITERATURII ROMINE VECHI
Cartea 1 

noastre veci 
puteau satisface cerințele publicului și mai cu seamă ale tinere
tului studios in actuala etapa a revoluției noastre culturale. Aceste 
încercări, aparținînd unor autori vechi (Iorga, Cartojan etc.), cu 
merite însemnate din puntul de vedere ăl informării și al inter
pretării unor texte] aveau lâcune serioase și sufereau influența 
unor poziții ideologice greșite.

Izvorlta din necesități universitare, „Literatura romtnă veche* 
de Al. Piru vădește efortul permanent al autorului de a 
valorifica elementele literar-beletristice din scrierile vechi. In 
anume, fel, In sectorul respectiv și pe un spațiu restrîns, metoda 
a mai fosț aplicați fa chip strălucit de acad. •. Călinescu ta a 
Sa „Istorie a literaturii romtae de la origini pînă în prezent*. 
Scurtele introduceri la capitolele consacrate secolelor al XVII-lea șl 
al XVIII-lea sînt menite a fixa cadrul social-istoric și a arăta feno
menul de suprastructura, ta speță cel cultural-artistic, generat 
de condițiile materiale de dezvoltare a societății. Din acest punct 
de vedere s-ar putea reproșa lucrării lipsa unor asemenea priviri 
de ansamblu, chiar de la început unde, sub titlul „Introducere*, 
nu aflăm decît o foarte „scurtă istorie a limbii romtae*. Același 
lucru se poate spune și în legătură cu capitolul următor, „Secolul 
al XV-lea care debutează foarte abrupt cu... Filotei.

Explicarea social-istorică este însă, de cele mai multe ori, im
plicată în analizarea scrierilor luate în discuție. Astfel, de pildă 
— spre a ne opri la un prim exemplu, vechii istoriografi consi
derau cronicile lui Macarie, Eftimie și Azarie ca fiind lipsite 
de orie» valoare literară și chiar documentară. Se demonstra 
cu mare lux de amănunte cum că aceste cronici n-ar fi decît niște 
palide compilații după cronograful bizantinului Constantin Ma- 

-nasses. In ultimă instanță, deci, se nega acestor scrieri o mai 
strinsă legătură cu epoca ta care au fost scrise. Dimpotrivă, Al. 
Piru se străduiește a înțelege just fenomenul literar în determi
narea lui socială și, fiind de acord că respectivii cronicari îm
prumută „figuri de stil, cîte o frază... chiar unele fapte din 
cronicarul bizantin*, arată în același timp ■— în chip convingător, 
prin analiza literară ca atare — că scrierile acestora au un sub
strat social local foarte precis. Acești cronicari călugări scriau 
din poruncă domnească lăudînd în termeni hiperbolici pe patronul 
lor și hulind excesiv pe adversari. Uneltirile pentru tron, acțiunile 
sîngeroase ale unor tirani, tăierile, intrigile popești, amestecul 
din ce în ce mai accentuat al turcilor în treburile interne ale sta
tului feudal moldav etc. — așa cum toate acestea reies din cro
nicile în chestiune — sînt subliniate de autor printr-un substanțial 
deși succint comentariu. Este un mod indirect de a spune că in
fluența lui Manasses nu s a exercitat mecanic ei a contribuit 
numai la ivirea unor scrieri care se referă la fenomene sociale de 
la noi, aceste cronici fiind destinate a întări și susține puterea 
autocrat! a domnului. Importanța referirilor de ordin istorie din 
aceste scrieri este cu atît mai mult relevată atunci ctad autorul 
trece să analizeze pe larg cronicile în limba romînă, scrise din 
inrșiativa reprezentanților marii boierimi. Aceștia condamnau guver
narea centralizată și punctul lor de vedere reprezintă atitudinea 
de clasă a marilor proprietari de pămînturi din seeolele XVII și 
XVIII. Analizele literare ca atare sînt conduse — ta cartea Im 
Al. Piru — ta scopul reliefării unor asemenea atitudini, exact 
determinate, pe care cronicile le oglindesc cu prisosință. P- a 
același procedeu stat scoase în evidență ideile înaintate ale onni 
Ureche, Costin sau Neculce: respectul pentru adevăr. — ta «ir- 
ginea concepțiilor respective, desigur — dragostea de tară, «ita- 
dria descendenței latine, atitudinea antiotomană etc. De astădat) 
cîtnpul analizelor se desfășoară larg în fața cititorului, docn»en- 
tația este prezentată succint. In general, marile cronici — at* 
de mult frecventate anterior — află în Al. Piru un interpret adeae» 
nou care știe să se oprească asupra celor mai interesante eapâăe e 
din punctul de vedere al evoluției artei curtatului ta ter «al m- 
mînesc. Se fac tn același timp raportările necesare la operele dosi 
eilor literaturii noastre, indicindu-se izvoare de inspirație eerte 
sau posibile. Metoda aplicată ni se pare a 6 dtatre cele ana 
nimerite pentru a arșumenta pe această cale, valaaop Gtanrt a 
cronicilor. Comentariul la opera Ini Diaitrie Caasrair. ta ale «Om 
hățișuri mulți s-ar fi rătăcit, oferi • lectort deensfcsg 4a faouw- 
tivă și — am zice — chiar -j: ’ 1.

Cum era și firesc, literatura — cu ii n« ci-*
de cult propriu-zise — n-au reținut prea aok aaeagfe «tazvfafa 
literar. Tipăriturile lui Coresi stat aprrriair stria teb rațarad 
contribuției lor la dezvoltarea limbii scrise Ataari te-să ctad • 
scriere religiossl prezenta fi reale eaKUli Mmistice «a a fesa 
luată în considerare, fie ci era vorba de .Czrj-z* lai Valaaw. 
de prefața la Noul Testament al lai Suaioa Jtefaa M« d» Beb i 
de la București. Cit privește „Psaltirea* te verscri a '
sau „Didahiile* lui Ântim Irireanul. e earn] 41 sreae* ekăar ct 
amorul a tal recul pe predecesorii săi: ozeote sfat spreviet*
en instniwMmtele critice sriia’iTiee șt. fapc teeaa de teameeaa. ■•*■- 
zate In contextul general al deavokărg poeziei (veri apragân 'a 
eare se face Intre Dosoftei fi poezia lai Argbexi) fi peoeeă roac!- 
oești.

De la nivelul adevăratului istorie literar care nu neglijează de 
loc criteriul estetic (și mai puțin din unghiul de vedere, îngust 
adesea, al specialistului fa scrierile vechi) Al. Piru distinge iersr- 
hia valorilor și individualizează pe fiecare scriitor fa porte. Astfel 
la Ureche e observată „scrutarea morală* iar stilul e caracterizat 
prin „proprietate și conciziune*, ca la istoricul latin Tacit. In 
Miron Costin se descoperă „un memorialist cu intuiția psihologie, 
a situațiilor și a oamenilor, cu pornirea de a filozofa*; Dosoftei 
este „poet propriu-zis* și „Clement Marot al nostru*. Antim Ivi- 
reanu este „primul cleric romîn care, fără a ieși din marginile 
funcției sale, a izbutit totuși, întocmai ca Bossuet, Bourdaloue și 
Massillon, să pătrundă, prin elocvența sacră, mai adine în sfera 
literaturii*. Stolnicul Constantin Cantacuzino, ca frecventator al 
universității din Padova luase contact cu Renașterea și era „un 
umanist veritabil*. Dimitrie Cantemir este „cea mai complexă per
sonalitate din istoria literaturii noastre vechi... de reputație 
europeană încă din secolul al XVIII-lea*. In schimb Neculce, care 
,«re la tndemînă un număr impresionant de construcții populare 
orale*, e apropiat de Creangă și — ta anume fel — de Sadoveanu.

Unii cititori ar putea reproșa, o oarecare răceală istoriografului 
ta evocarea Începuturilor literaturii noastre. Stilul lui Al. Piru 
se remarcă însă prin claritate fi concizie, 
tatea — de altfel ca orice lucrare bună de 
putea fi citită — ca să zicem așa — ca 
toare.

lui Al. Piru reprezintă prima sinteză asupra literaturii 
ecni apărută după eliberare. Lucrările anterioare nu mai

An

Lucrarea mai are caii- 
istorie literară — de a 
o operă de sine statu

Ion ROTARU

Proza și poezia
în „Viața rominească’‘, nr. 4/1962

„Viața rominească* ne oferă fere 
lectură. In ultimul său număr, o am
plă ioves’ire de Eugen Barbj — inti
tulată „Clipa *. Confirmind bogatele 
resurse epice ale prozatorului, capari- 
tateg sa de a îmbina acțiunea capti
vantă (ramificațiile și legăturile adesea 
neașteptate ale subiectului) cu intere
sul .psihologic și aptitudinea analiti
că iîntr-o construcție dominată de 
fapte, noua povestire a lui Eugen 
Barbu întregește marele capitoi ai 
literaturii despre ultimul război atît 
de divers reprezentat de scriitori: 
noștri contemporani. Acțiunea are 
drept erou principal un ofițer romia 
(sublocotenentul Arsenie. inginer 
constructor de poduri ta viața civilă) 
trimis să lupte ta criminalul război 
antisovietic, un om de bună credință 
dar inapt pină la un moment dat să 
înțeleagă adevăratul caracter al răz
boiului ț urtnărit. apoi, intr-un proces 
de treptată calificare a conștiinței, de 
iluminare lăuntrică, la care contri
buie cu forța unor argumente de ne
învins, propriile constatări ale erou
lui, privirea sa tot mai lucidă, asu
pra realităților războiului — și intb 
nirea unei tinere cetățene sovietice, 
infirmieră la spitalul in care pooosî- 
se pentru o vreme sabxx.c-'.eaesi-^.

Araenie și de care acesta se îndră- 
gosteste. Ser’ ’arul reia motivul „da
tore:*, uiKtrtt in cunoscuta nuvelă 
de război a lui Lrviu Rebreanu „Ca- 
testrofa*. tratnd. in condiții radical 
șcMnabote. gMbtema răspunderii indi
vid ua e r •Lr—s^d necesitatea parti
cipării eor-jer’e a omului la proce- 
s J istorie. necesitatea înțelegerii lu
cide de către ei a evenimentelor ta 
care e angajat Azceotui cade — to
tuși — mai pxii pe „drama morală* 
pronocetă de cocu-ree vioienti dta- 
tae tațeiejerea hxldl gi imputaul

porului romîn față de războ:u! antî- 
sovietic. atitudinea oarr.enikr simpli 
care nu au de parcurs „drame inte
rioare* pentru a înțelege că războiul 
acesta nu este războiul iar. ostilita
tea firească, instinct vă cu care pri
vesc țelurile război-jui (sint etoc- 
veate. de pildă, discuțiile din spitalul 
ta care e taterost Arsenic). Este de- 
asemen: cocvicgăior tfătșată. fără 
stridențe, prin izțxeărea observației 
ca iirteELk de tanta cairjfa. dragon
tea cruste față de tafinnien Te
rnara. O analiză ' 1 ar scoate
'eM ta tees ă tatw. mai

-Trt • rmortrr

se

aix «m

i» M tezp- 
dra Să-

Ancheta ec-xteeaU. AUe îndem
nam vor K—a. CiStori; așteaptă. 
.Vi a acz-ol ec si reporterii ti 
trece*. ca «sa; ma» curaj, la des- 
lelensnea aoestar 
ta «vxitaaer
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UNIUNII SCRIITORILOR
Filiala din Iași a Uniunii Scriitorilor a organizat în ziua de 24 

mai o dezbatere referitoare la activitatea sectorului de critică lite
rară al revistei lașul literar. Au participat în afara scriitorilor și 
criticilor din localitate, critici literari din București, Cluj, Tîrgu-Mu- 
reș. Pe marginea referatului, prezentat de Lucian Dumbravă, privi- 
tor la activitatea și sarcinile criticilor literari ieșeni, în cadrul fron
tului general al criticii contemporane, au luat cuvîntul numeroși 
participanți, printre care: D. Micu, D. Costea, Ion Oarcăsu, Eug- 
Simion, Ion Lungu, Savin Bratu, N. Barbu, Galfalvi Zsolt, Aurel 
Leon, Radu Negru, Mihai Dragau, AL Husar, M. Auneanu. Din 
aceste discuții a reieșit că, în afara unor succese importante, obți
nute în domeniul criticii și al istoriei literare se resimte uneori în 
articole, cronici, recenzii lipsa spiritului 
Concluziile au fost trase de AL Dima, 
V. Em. Galan, vicepreședinte al Uniunii 
sa, tov. V. Em. 
care a permis 
importanta ale

Galan a scos în evidență
un larg schimb da opinii In problemele cele mal 
criticii literare.

In același număr iotilnim versuri 
emoționante de Olilia Cazimir (wVi- 
xiune :că*) și obișnuita cro- 

rimată a lui Tudor Alăinescu.
"Un documentat și interesant repor
taj — conceput monografic, conti- 
■uind prin aceasta o bună tradiție 
a revistei „Viața rominească" — 
semnează Nico'ae Crișan („Despre 

hirtie*). Seriozitatea cercetării și în- 
ăușirile artistice merită subliniate, cu 
atît mai mult cu cît numele autoru
lui apare — credem — întiia oară in
tr-o publicație literară.

CÂRTI PENTRU COPII
NINA MIA
STANCULESCU DUMITR1U

Ionica" „La treisprezece 
ani și jumătate"

flneufeze m M« chiar «a- 
relațnîor dintre ea, mâ- 

bunicit ei, oameni la 
es o mentalitate tna- 

Figu-a mătvșn se des- 
pregnant paginile

de zi eu

<
Pocesii-ea Xinei Stănculeseu, 

^v-siss*. ererii cum coleetizntl 
dntr-o școală inf.uențeszi pu
ternic evoluția unei fetițe or
fane, eum o ajută să-și inrrw 
gi starea de timiditate, arati- 
«oeisul de însingurare, reupnd 
«4 S> 
»na
tușa fi 
tneepxt 
pplcU. 
p-txJe
drța. Treptat începem sd-i iu- 
te'egem asprimea, mai tatii 
ndistinet, eam o ințe'epe 
și copilul, pricep.nd ci a su- 
fe-it mult ta copilărie și ei 
este ;rissiatatâ de durerea pier
dem soțului ei. A teorl tasă 
drtme’ea personajeioe maxu-e 
este firi relief, schematică.

Cu o a>oi mare auteatiatate 
sint tafitișați ia certe erou 
copii, mas ales chipul Ionicii 
este biue snd riduolizoi Com
portarea eoptilor, reiațuie din
tre ei. felul in oare iși vor
besc și se joacă, toate aceste 
aspecte sint infițișate in cartea 
Ninei 
letă. 
bună 
gede.
face cu o carte izbutită, ins
pirată din viața de astăzi a 
copiilor noștri, promițătoare in 
ceea ce privește talentul unei 
tinere scriitoare.

cu ares- 
f rate lui 

iar ulti-
)U- 
ar 
de 
in-

Volumul Miei Dumitriu fșf 
propune să trateze, prin pris
ma înțelegerii unui copil, o 
problemă a moralei noi, socia- 
liste. In a-cest scop, personajul 
principal, o elevă de treispre
zece ani, va fi urmărită de că
tre autoare atît in relațiile de 
familie, rit ș: in viața 
zi din cadrul școlii.

Primul capitol începe 
ta-ea pentru furt, a 
tinerei eroine a cărții,
mul capitol se încheie cu 
decarea lui; subiectul cărții 
fi dete-mnat prin urmare 
această intimplare, autoarea
cercind să analizeze conflictele 
cc-t se nasc intre dlferitii 
membri ai familiei fetei.

Se întrevede dorința scrii
toarei de a evidenția căile prin 
care colectivul exercită o in
fluență in spiritul moralei so
cialiste, deși s-ar fi cerut pe 
acest plan o preocupare mai 
accentuată. Cartea vădește slă
biciuni de construcție, o serie 
de personaje sint evident cal
chiate după realitate fără o 
elaborare artistici, iar cite va 
situații nu au un rol bine pre
cizat in desfășurarea povestirii. 
Cartea nu este o nuvelă, ci 
mai curînd, un jurnal care sur
prinde, de mult ori cu finețe, 
psihologia unui copil, procesul 
de înțelegere din ce in ce mai 
lucidă a vieții.

Scene ale vieții de familie 
sînt realizate, apar de ase
meni bine descrise atmosfera 
școlară, relațiile dintre elevi și 
profesori in școala de tip nou.

combativ, operativitatea, 
din partea filialei și de 

Scriitorilor. In intervenția 
utilitatea acestei dezbateri

Stănculescu cu natura- 
Autoarea dovedește a 
înțelegere a virstei /ra
in ansamblu, avem de a
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Lectura volumului „Frumuseți . 
simple* descoperă un poet sensibil la 
firescul realității socialiste I un senti
ment d« siguranță și de împlinire. în
cercarea de a capta șl transcrie lirft 
„cotidiana fericire- a omului de nzt. 
proiecția cootureior pe un fond de 
luminozitate calmă, caldă. de»>oesc. 
pe dteva coordona*, secss' eior.u'ui 
său creator. Calitatea priraibztă a ver
surilor cuprinse in .Frumușei' swe 
constă tocmai in această recepti' rtz e 
la chemările vieții aciuate, in preocu
parea de a pătrunde ta lumea inte
rioară a constructorilor •ociairirmitt 
Poetul a iniuit că noul e puternic 
prin firescul lui: pentru a-l glorifica, 
artistul va trebui să se apropie de ei. 
să-l asimileze cu simplitate, transior- 
nundu-l intr-o dimensiune intimă. In 
incontestabil progres fată de volumul 
anterior, „Certitudini*, Al. Jebeleanu 
tinde să-și integreze armoniile vigu
roase pline de sevă proaspătă, ale 
contemporaneității, deși nu izbutește 
totdeauna să evite exclamația retorică, 
mărturisirile de uimire naivă. Aflăm 
in volumul său versuri de o certă 
naturalele. Bucuria ou care eint in- 
timpinate noile construcții se exprimă 
inlr-o metaforă, nu lipsită de grație, 
a participării poetului, cu uneltele sale 
de fantezie, la clădirea lor: „Cără
mizilor de jar/Cu fantezia mea am 
d. rit să le fixez tipar, / Am construit 
din imagini arcuri și linii frumoase,/ 
Pentru fațade, pentru terase, / Zidu
rilor am vrut să le dau tăria credin
ței mele-n viitor, / Și-acoperișurilor din 
zborul meu spre Înălțimi, ai» fior. * 
Păcat că finalul poeziei („Acuarelă 
cu noi construcții") recurge la re
zolvări tacite, pe linia unui lirism

dominat de abstracții Wiifc*: .Blocu
rile s-au ridicat cu-obrazul de cără
midă și-oțe ‘ ASmindn-și la ureche 
soarele, ca pe-tei cerce,/La geamri f 
Și-au pus ale visxitor tentat/tar 
dia toate odăTe B-jcuria și-a proiec
tat peste ora? văpKe*. Exista — oe 
vom referi mai jos la acest aspect — 
o anume primejdie a conceptului In 
versurile lui Al. Jebe’eanu, • tendință 
de a asocia generalități și de a ie 
atribui aprioric o funcție expresivă pe 
care, in fapt, acestea n-o au Tot in
tr-o modalitate apropiată de ceea ce 
s-a numit „poezia cotidarvjlur*. A’ 
Jebeleanu înfățișează imagini d;. Re
șița : „Primul meu gind. Parieze 
ți-T închin. / Ție-ți închin prima bă"-a e 
a inimii mele,/ Cîr.d pășesc pe stră
zile orașului brodate ce fier și sa

„FRUMUSEȚI SIMPLE" de Al. Jelieleanu
achert. / pe care primăvara, ctsceritoare, 
aruncă stropi cu sasia,/ Oameaii Re- 
șiței alunecă, grăbiți, prta anotimpul 
crud. / FUrisndu-și șepdie ta fața di
mineții blapne: / Ia staletai Ier eu 
aud Pateul covirșfțoere: aztae*. („Pe 
saăxiJe Reșiței*) PefeaȘta citadin —eu 
Jețnetul becurilor fluorescente*, cu 
arhitecturi avintate și suple eu des
fășurări de energii umane — 11 soli
cita pe poet adeseori El va efnta insă 
și notară, pămintul, fertilitatea, din 
perspectiva enui eșitimiam activ eare 
traduce un se-riment contemporan, al 
aamenior care transformă realitatea 
P« aceasta linie snt de amintit «le. a 
x«â ac accente tasolrate ea .In 
rirap*. .Primăvara Iui 1981*. .Semă- 
fiiarr etc Elogiul semănătorstei 
ea o bogată tradiție fa lirica noas- 
ră — e făcut ia spirit nou, cu C 
arazme firmer: ^Qaa tatîad nâu 
bifai f seamla ' Văzctattaai facec 
si-l ffa geamăv: / Horfare. fnețe-e de 
se desfac ta zare. .'Mă atst. ca ee. 
xcasc-t" ta mare (—) fa aritace 
fauri Ca rrraa ta de rocă nț;/Ve 
găsi sub ale eofz crcfeie/Da stroc 
din rosul miez mamă mele / Ia lar
gul eimoulut / Urmăresc tropotai tfmpa- 
Î3L / Sub pedeoaveie Its de arzfa’ / 
Aud semințe noi încolțind*. Citabilă, 
deși conținind unele asocieri trudnice 
(de tipul: .Vino cu mine să recoltăm 
alfabetul fericirii umane* etc.) ni se 
pare și poezia „Creație*, tachinată 

transformării socialiste a agriculturii 
Milenara trudă a țăranului, lupta lui 
cu un pămint zgircit, .de la nâjtrea 
aurorei / Pînă ciocănea colțul luceafă
rului fa vîrful sapei*, e încununata, 
in zilele noastre, de victoria colecti
vizării : „Frate, uite, am sfărimat gra- 
Bitul inerției I Ne-am conturat Ade
văratul suflet în foșnetul armonios al 
lanurilor din colective (_) Optimis- 
mnl tău viguros/Transfigurează 
cimpoi plat și arid, / Inscrifads-i cercu
rile carcubeelor și holdele cnprfazA- 
toare/Ga fosfor/și ca zvtCDete de 
ijmfaă ta spic*.

Cum încercam să arătării șl mai 
«us, meritul poetului este de a adopta 
ta general, față de realitatea nouă 
o stitudine de familiaritate, ta de a 
-Mvnări. transpunerea poetică a coti- 
dianului socialist O anume crispare 
s rigiditate sting ace, vădite ta unete 
din versurile cuprinse în .Certftodfaf 
au fost pe această cale, in mare mă 
sură depășite Poet înzestrat ea • 
motrvitate discretă, cu o retină se«- 
sibiiă ia frumueețile peisagistice (pe 
această linie ar putea fi mer'’on»’e 
dteva note lirice de călătorie drn cic
lul .Lauda prieteniei*). Al. Jebeteam 
trebuie să se ferească de pericolul 
abstracțiunilor lirice care se insinuea
ză uneori !n poezia sa Vom apela la 
citeva exemple Ond. pentru a comu
nica un sentiment real. încercat d» 
numerași oameni de azi, cum e aceia

al viitoriti cunosort. ai certitudinii 
viiîorufai. peeaă acrie: .Din bzicoa- 
neie simc> și ctztate /A> octxx pa
late./Sub foșnetj? becurixr f jores- 
cer.te/Oatrec.: privesc ta viitori* ei 
nu izbutește să producă decît impresia 
de barslkate. de sărăcie a imaginației 
Alteori, abstracția spere sub înfăți
șări mai pfata .brute* Bră insă ca 
'ezultatu? U fe substanțial altul 
Itter-s singură poevte (^M-am nășeai 
fa Oriombre* iuti1 aiul trei imagini 
in care termen» de referință e no
țiunea de stt'et: _.ssftetta mirosind 
a părriTt ftav*: .Vțtrafiîe sufle:ului 
s-au Hmperif (datorita .fanetuhri iz- 
băviter al Resfastie-*' : .racrete-e tri
mise de sefteteie aeasere* Ia aceeași 
poezie adrestndotat faimn. aotand 
«pune: .Iar ta. -c-p» mea, ca o 
: zrttră vei S/Ca o fecaă vei !3- 

e <rrm- - ,—urnrda— -JO-U ta..* CL mi BSeTT•**

net simboluli peebce des uciza'e. 
e aoemâcă si se apropie de efueu 
Consîrurtu inug'jtaee abstracte i*- 
Staăao »Le ate peerii fără rree fesfi- 
Ucare obiect'-, ă de ordin artistic: j*- 
mtite suf-ero'-7* (.Aosia-ge*:: 
.D-jmuri-e Anmei s?-t Fsu argm’i 
de vis" („Drwn -r-e A-inef): _mi- 
triile gind'ilrf* etc. O poezie ea .P -e- 
carea* e bazată pe o asociere forța'ă 
in care termenii concreti nu sfat decît 
traducerea mecanică a unor abstracții 
Turbinele rominest' pentru export got* 
de a fi expedite peste hotare sint 
comparate — simbolic, bineînțeles — 

cu niște păsări, portăfaare ale unor 
mesaje de prietenie și pace. Greu sc- 
ceptabilă și la acest ane. comparația, 
concretizată artificial In mai multe 
din implicațiile ei. e resimrită ca hi- 
iară. Păsării* se adăpostesc ta cooach 
deci aceste turbine .vor zbur» de pe 
ramurile uzinei* Dar să cităm frag
ment»: : .M-Jialar: care le-au Pt» ia 
fecare/Nervx rebosc/M pțMe cn 
C iosie /Bcb«ee TwțuDte vor ple- 
ca-a_ cbJtart./Vor xbtra de pe ra- 
nrUe sztas./CoE se desprind 
pbtbrSe iqoexm. «răjez^-ad zarea, / 
• x p eca tkfavi oMfat spre mări 
4e or'ntiMr./Șșre fhrriSe langi ale 
Cbinrii/Ver gfaca apte apele Indiei, 
oeMe* _f-ooi omî atrage atenția poe- 
Ta®» » aa^ra taptaM că — din 
■șgbjeațl. prsbaW — din cind in 
ciad B arapi greșefi de limbă sau 
fatagini care csnărazic logica elemen
tară. lată sa efafapla din poezia „Cău- 
*md rovintalf": Curintele-ac jriate îmi 
Pgf, inc* tocie și găunoase. / Șchioa- 
pyțta zbor/Ca niște păsări imbâtri- 
r ’«* I- zbor se |Mte șchiopăta.

IMb n re am sint cete semnalate 
nc trebue să ne facă să ignorăm 
meritate valumuhd lui Al. Jebeleanu 
'■'ane. de altfel, reprezintă o selecție 
desfid de rigtroasă a ceea ce poetul 
a publicat in ultimii ani fa .Scrisul 
bănățean* si in a!’e reviste literare 
Lărg:r»» registrului liric, deschiderea 
tați de actualitate, s-au însoțit, ia 

evoluția lui Al Jebeleanu, cu o stă- 
pinire mai matu.L și mai degajată d 
instrumentelor de comunicare poetică. ~~ - 
Versurile poetului realizează ceva din 
acea limpezime fluidă, liniștită, care 
e un semn al autenticității. In această 
direcție, am citat o „contemplație* in 
care sentimentul omului contemporan 
in fața cosmosului e exprimat cu o 
simplitate vibrantă, convingătoare: 
..Amurg./Ce liniști mari s-au lăsat 
pe șesuri I / Nu mai foșnește nici o 
aripă, / viatul a ațipit în leagănul 
unui spic, / Greierii au obosit. / Numai 
dincolo de văzduh, / Pe cerul vioriu, / 
Stelele tulburate,/Ca niște ciorchini 
uriași se clatină. / Ia fața lor mă simt 
încă mic /Și totuși m mă tem de 
necunoscutei astral. / In mijlocul co
morilor cerești / Zăresc steaua împli
nită de mîinffle omului,/ca o făclie 
biruitoare / Care străpunge veacul. /Lî 
tăcerea câmpiei, / Presimt c-o să cresc 
spre cer/Ușor ?i lin/Ca o pasăre 
măiastră*. Poetul nu trebuie să uite 
insă că atitudinea sa — subliniată și 
mai înainte — de familiaritate fi
rească, optimistă, față de realitățile 
noi, justă în esența ei. poate duce, 
unilateralizată, la o estompare a con
tradicțiilor, la o viziune blind lumi
noasă, idilică, asupra vieții (o con
statăm chiar în volum, în poezii ca 
„Drumurile Aninei", „Cor în cîmpie" 
ețc.). Rezultanta firescului presupune 
ciocnirea unor forțe, tensiunea unor 
înfruntări dramatice între nou și 
vechi. în reflectarea procesului de 
transformare socialistă, poeziei i se 
cere mal multă vigoare spirit mili
tant. Excesul de suavitate anemiază 
lirica.

Matei CAL1NESCXI



Cititorii despre poezie
în ziua de 21 mai a.c. revistele ,,Gazeta I terară', 

„Viața romîneascâ" și „Luceafărul' cu orgcr. zat 
sala S.R.S.C. o întîlnire cu iubitorii ae poezie a n Ca
pitală. După o scurtă șezătoare i terară, a care c- 
citit poeții : Alexandru Andrițoiu, Mar a Bar.„ș Ion 
Bănuță, Demostene Botez, Nina Cassian, E-a=* *-.n- 
ză, Ion Horea, Tudor Măinescu, Cicerone Tneodores- 
cu și Tiberiu Utan, au urmat discuții pe marg -ea 
poeziilor publicate în ultima vreme de rev s*ele *e- 
rare.

Reproducem acest interesant colocviv desp^ poe
zia noastră contemporană.

Cuvîntut de deschidere W tovarfaaM 
DEMOSTENE BOTEZ 

vicepreședinte el Uniuni* Seriilor lei ar

Iubiți tovarăși.

Șezătoarea noastră de astăzi sa datoreș-e - - *• -v». _*•* sa câ—e
revistele literare din București : „Viața romineascf, «Gaata Eharari' > 
„Luceafărul".

De ce am luat această inițiativă și in ce co-sr e* ' Ea cor-ii • 
dorinja de a stabili un contact cu cittor pen^-i, * >•:«> - ca —te.-i s 
dacă lucrările noastre corespund mesajului pe care soccăoe că potaie eetoee 
să-l aibă în fara noastră. Din intilnirea aceasta cu dvs. stitegare eoi torte ase
menea lui Anteu — care de cite ori s mfea că pc e- e răsese i i* J 
contact cu pămîntul.

Revistele noastre publică in fiecare număr des-- • poez A- sc.it - 
vat și dvs. că aceste poezii prezintă o diversitate inerte aera. a 4oav- 
sitate care depinde și de temperamentul și de ta e- - s oe —*rat - :r« 
fiecare scriitor, fiecare poet, înțelege să răspundă ■eajd* stai

Pe lingă acestea, chiar revistele noastre au, în ce pr--.«n* s-ma poe
ziilor pe care le publică, un fel de profil al lor. Divorafeteo rec»- -t 
să nu meargă pînă acolo incit autorii să considere că poozaa ede — ce 
altă dată — o ficțiune, un produs pur al imag ~f e

Cine l-a citit pe Titu AAaiorescu ÎȘi aduce aminte că ei caoaidara că 
toate elementele vieții sint elemente care nu au ca câ--« '- pcaxa. fi'in- 
potrivă — spunea el — aceste elemente ale viefi ti stocă potarei.

Mergînd mai departe pe această linie, el eondădee că (■ Mateoeefcd 
dragostei de patrie nu poate încăpea în cadrai rete poez*.

Firește că această concepție ținea de cunoscu*- cr- c . • „ar** 
pentru artă”, în care arfa trebuia să fie ruptă oe va-* ca na curu ce 
care făceau arfa, iuînd contactul cu viața, să vadă stările de aoteoptate. să 
ia cumva o atitudine care să fie în contra ezo'oa'a'or o- și dBri de cm 
exploatați.

Eu, ca un vechi autor de versuri — am împ - • *-„ acest* 50 ce ai
de cînd am publicat pentru prima oară — dau se*—» că c* o* 
poezie este un om foarte apropiat nouă poe* o- Șea- c--e* ce — 
ori să scrie, dar chiar atunci cînd nu scria potaie ta iaăariorai lui etâdtat 
elemente din poezia pe care el o trăiește Cu adevăr**.

Noi vă rugăm ca astăzi dvs. care sirrtefi iubitori de poezie, să teeti <•* 
vîntul și să ne spuneți părerile. Țin să precizez de «Mol, că această șeză
toare urmată de discuții, deschide un «tete de lofloiri organizate de levistek. 
Uniunii Scriitorilor în care se vor dezoa‘e p-ob-emeie c-ea-* roas a 
poetice.

Vă rugăm deci să ne spuneți cu toa‘ă sinceritatea ce crace' c aspre 
poeziile care au fost publicate în ultimul feop ta revistele noastre și mai 
ales ce credeți că ar trebui scris de aici înainte.

Vă rugăm să faceți acest lucru foarte dar, toate -r.pede pentru ca 
noi să tragem învățături pentru munca noastră.

HERESCU MARCELA, biblioteca
ră la uzina „Tudor Vladimirescu":

Vreau să spun de la început că 
în afară de iubitorii de poezie care 
sînt aici, au mai fost și alți tova
răși care și-au exprimat dorința 
să participe la această manifestare. 
Pentru că n-au putut totuși să vină 
fiind reținuți de alte treburi, mi- 
am luat permisiunea să vorbesc și 
în numele lor. La noi în uzină 
s-a inițiat o șezătoare la care au 
venit să citească o serie de poeți. 
Rezultatul? Am descoperit un nu
măr mare de iubitori ai versului. 
Ei citesc poezii, dar au început să 

< aibă și pretenții: vor să cunoască 
poeții pe care îi iubesc. Aceasta ar 
fi prima doleanță: să veniți în mij
locul nostru. A doua doleanță a 
iubitorilor de poezie de la noi: să 
veniți să ne cunoașteți mai bine și 
să scrieți și despre întreprinde
rea noastră. Nu știu dacă dvs. ii

■ cunoașteți istoria. Acum cîțiva ani 
pe locurile unde se înalță clădirile 
Uzinei „Tudor Vladimirescu- a fost 
un maidan. Oare, nu s-ar putea 
scrie o poezie în care să se arate 
că pe întinderea unui fost maidan 
s-a construit o mare uzină? Nu ar 
fi aceasta oare o poezie frumoasă? 
Astăzi autobuzele noastre stau ală
turi de cele din străinătate. Oa
menii noștri muncesc cu pasiune; 
ei vorbesc cu mîndrie despre auto
buzele lor frumoase care au împîn- 
zit țara. Nu vreau să vă rețin prea 
mult. închei rugindu-vă să veniți 
la noi pentru că în primul rînd ne 
veți fi de un real folos. Veți reuși 
să faceți ca oamenii noștri să citea
scă, alături de proză, mai multe 
versuri. Veți afla, de asemeni, că 
versurile dvs. nu numai că se citesc, 
dar cărțile în care le publicați sînt 

t cerute și cumpărate de muncitori. 
M La standul pe care II avem sînt

> cerute cărțile în care sînt tipărite 
^-Versurile Măriei Banuș, Dan Deșliu 

etc. Muncitorii noștri, cînd cunosc 
un om, încep să-1 și iubească. De 
aceea e bine să veniți în mijlocul 
nostru.

Tovarăși, în afară de faptul că 
sînt bibliotecară, sînt și mamă. Am 
un copil de opt ani care mă în
treabă mereu: „De ce se scrie așa 
de puțin pentru noi ? Am vrea și 
noi să învățăm versuri ale poeți
lor noștri". Cum vedeți, și copiii 
noștri au început să aibă pretenții: 
vor să se întîlnească cu dvs. și vor 
să se scrie despre ei.

MINCU ION, lăcătuș la Uzina de 
pompe și mașini agricole:

In coloanele „Gazetei literare” 
sînt oglindite multe din realizările 
înfăptuite de poporul nostru mun
citor sub conducerea partidului. Se 
tipăresc acolo lucrări scrise cu 
gust, pe înțelesul maselor. Am ci
tit cu plăcere și deosebit interes 
eîteva producții ale poeților noștri 
apărute în „Gazeta literară" nr. 
15 din 20 aprilie 1962, ca „Adînci 
și multe" de Mihai Beniuc, „Cîn- 
tecul pentru Iuri Gagarin și Gher
man Titov", de Nichita Stănescu 
precum și ciclul „Rapsodii de pri
măvară" de Ion Brad. Din acest 
ciclu mi-au plăcut în mod deose
bit poeziile „Revărsare", „Scrisoare 
de acasă", „Luna pețitoare" și 
„Agronomul".

Cu această ocazie, să-mi dați voie 
ta fac o observație. După cum

ați constatat, am subliniat în mod 
deosebit versurile poetului Ion 
Brad, deoarece se pot citi ușor, cur
gător. Am apreciat versurile tov. 
Ion Brad care, după părerea mea 
sînt foarte clare și btxie pentru 
recitat. Sînt și alți sc-.tjxi care 
au realizat versur. frumoase Nu 
același lucru se poate spuoe. spre 
exemplu, despre pcezrae lac
Nichita estrâjescra deși au ua- 
teresante. „Or.tec pearau Iioi Ga
garin și Gherman Titov* este scras 
greoi. Ca să pătrundă ia mau» poe
ziile trebuie să fie scr.se scrapra 
și clar. Am asculta: atei poet.a 
tov. Demostene Botez ea ce-a 
mers la suflet. Eu aș vrea cu 
această ocazie si procur. — de 
fapt repet ceea ce a spus șt trei 
Marcela Herescu. — ca poem ao»- 
tri să-și lărgească j. ~ra — -1 te
matica, să scr-e -tu ira* despre 
faptele eroice ale oaraaxrae i- *>- 
cti din țara noastră. CQtecsv.ra 
uzinei noastre a avut țrtie.ul ca 
în animări. în gareta taina «n*- 
lată .Secera ș> c.ocaru.'*. să dea 
poez . <fcn prod: ș-ț : poetrâar sos
iri. Ne propunem să Srâ^r-. Le
găturile dintre scriitor, șc oamexu 
muncii din uzxia noastră și in arest 
scop să orgar.-zărr. in cadru. tic
nei, pe baza ratei tegnat-cti rai cere 
literar cu ajutorai Ur—a. Ser..lo
rilor. Avem oemera de tăiem care 
pot să învețe și să se formeze ca 
ucenici ai poeziei.

MAGHIAR ION. salarul la Fa
brica de bere „Gririța* :

Referindu-se la poez.Ie citite, 
tov. Maghiar Ion a spus prr.ire 
altele: „Mulțumesc tovarășă i r
poeți tineri și bătrini pentru această 
seară de poezie. T-n să span că 
mi-au plăcut în mod deosebit poe
ziile tovarășului Tiberiu Utin. De 
asemeni tovarășul Ion Horea m-a 
făcut să trăiesc ser.timer.r_ care 
l-a determinat să scrie poezia 
Plopii. Mi-a plăcut, de asemenea, 
poeziile tovarășului Ion Bănuță. 
mai ales aceea dedicată maestrului 
Tudor Arghezi.

Semnificații adînci are și poezia 
tov. Demostene Botez, intitulată 
„Fiare vechi" cu care satirizează 
blazoanele trecutului de exploa
tare".

Eu aș vrea cu această ocazie să 
propun ca poeții noștri să-și lăr
gească și mai mult tematica, să 
scrie mai mult despre faptele eroi
ce ale oamenilor munci: din țara 
noastră.

NICU GHEORGHIU, lăcătuș la 
Uzina „Tudor Vladimirescu":

Eu nu scriu nici versuri, nici 
proză. Sînt lăcătuș și mai îndepli
nesc și funcția de bibliotecar în 
sectorul 2 al uzinei noastre. Ca 
bibliotecar, am posibilitatea să cu
nosc cerințele oamenilor, gusturile 
lor literare. Firește, ei cer mai 
multă proză decît versuri. Totuși, 
ei cer și versuri. Și așa cum a 
spus cineva mai înainte, cer din ce 
în ce mai multe versuri. S-a obser
vat însă că atunci cînd unuia din
tre cititorii bibliotecii noastre îi 
ajunge în mînă un volum bun de 
versuri, el îl recomandă și altora, 
așa cum recomandă și un roman 
sau o nuvelă bună.
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<3c încă hartzri pe Fereotar- pe 
aceLași sode bi xbeie 3oe-

s-a riddri urina Dar e. sfnt 
.hrarijsui- cc*. roeszre Ai cres- 
es: ș. cnrrarr-i si gtiMLă o astă ca 
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lac este rwiMtaaaî rr •—hA—Jar pe- 

ța lor. Acest lucra cred că c tre
bui observat cu tnai ustltă ateo 
pe. La rome in bngacâ există ua 
tinăr care pică ariun crva. tune: 
eca o mare pramat.e. .podeeba* 
brigâzb noastre. în muiie lucrări 
ale scn.toriicr Ș» poețBcr am Gt; 
nrinumle pe care le face colectivul 
în transf jrmarea unu; jcr_ Dar 
data areasta. ce s-a întimpiat 
acest tinăr a întrecut tot ce 
țtoafe crede, kitr-o z. marstntl 
chema: p i-a spus că s-a primit 
o mașină nouă. I-a arăta: că acea
stă mașină costă 500.000 lei. Statul 
aut a plătit-o. Și i-a spus:

— De mi ine dimineață lucrez: 
cu această mașină. Să fi văzut cî: 
de emoționat a fost acest tinăt 
muncitor cînd a afla: că va lucra 
la noua mașină. Și de atmcî nu 
a mai bps.; de la lucru. Iaaime. 
la ora trei 
chiar trec Sră sece era la vesnar 
car Ia ara re dărâma parscrii 
Anx= la ere. ti nr sâer: freacă 
•națara s. o șterse de aor. S. in 
taina ouaseră sk mcBe exsple 
de «cescea. Crec că ceea ce T-act 
relatat ar ?.*» ccestuui • mmă 
peohu o poeme. Proca ar pccet 
rea, za mea aceasta ma. oepLn. 
dar pe ® span - mai mare. Poenz 
insă • pcam rral ta cu aeeeaș; in- 
■-aus-’^e $; penrimrime și mult mac 
cnoâersnt.

O arii proeâeccă care vreau s-o 
isc-rt fi eu este aceea a femenor. 
Irene 3» de cit < -‘r- î-
br-sada mea. se află și o femeie 
Es-te o suooccță. £a muncește foar
te Erne; este uter-, ară. Soțul el 
lucrează in brgada noastră și este 
și el fnensaș. Ce >Tesu să spun ? 
In poezea nouă, găsim tratate pro- 
b-eme ic. legămră cu femeile. Sir.t 
poezai inczunate femeilor care lu
crează ic Agr<*Jtură. în industrie, 
terne, care lucrează in meserie tra- 
rLțtocaie: feneia țesătoare, femeia 
mulgătoare, etc. Totuși, în vremea 
noastră female au depășit aceste 
ocnpapi gării ționa le. Am spus că 
in bngaca noastră lucrează și o 
sudonță. Acest lucru nu a fos: 
obișnuit la noi în țară. Și atunci 
insreb: de ce să nu se vorbească 
si despre această tovarășă ? Să 
ne vedeți pe noi stînd la rînd și 
așceptird ca ea să tace barele grele 
cu aparaaiL Și muncește bine. Și 
munca aceasta, care ar părea nepo
trivită pentru o femeie, nu a fă
cut-o sa-ș; piardă gingășia. Femeile 

păstrat gingășia și feminita
tea. pe care au împrumutat-o și me
seriei lor.

Noi avem și sudori mai buni în 
brigadă deci: sudorița de care vor
beam. Dar dacă am ceva de sudat 
la o tabiâ subțire mă duc la su- 
dariță pentru că ea lucrează mai 
fin, ea face acest lucru mai bine 
decît l-ar face oricare alt sudor 
cu experiență. Dacă mă duc și-i 
spun : „tovarășă Ioana am o tablă 
de 75 mm și te rog să îi faci o 
cusătură**, ea lucrează la lipirea 
acestei table cu multă gingășie de 
parcă ar coase o altiță la o că
mașă. Și atunci mă întreb: de ce 
femeia să nu fie cîntată în poe
zie ?

O altă chestiune pe care vreau 
s-o ridic este aceea a vizitelor în 
uzină. Am auzit pe unul dintre 
tovarășii de aici că a venit să-l 
asculte pe tov. Cicerone Theodo- 
rescu. Mă întreba dacă tov. Cice
rone Theodorescu este în sală. L-am 
ascultat cu toții pe tov. Cicerone 
Theodarescu, 
întrebat
să spun cu aceasta ? Există o cu
riozitate la tovarășii noștri. Această 
curiozitate vă rog să o înțelegeți 
așa cum trebuie ea înțeleasă de 
fapt. Oamenii vor să-i cunoască 
pe scriitori. Și aceasta, în primul 
rînd, pentru că — să știți — unii 
din ei trebuie să mai fie convinși 
că scriitorul nu este un supraom. 
In al doilea rînd pentru că din 
aceste vizite, din acest contact din
tre noi și dvs., noi am avea foarte 
multe de învățat; am învăța să 
înțelegem poez'a și ni s-ar dezvolta 
și mai mult gustul pentru poezie. 

aici. Cel care m-a 
a fost satisfăcut. Ce vreau

Și apoi cred că nici dvs. nu ați fi 
în pagubă de pe urma acestor vi
zite...

La noi în uzină au fost în vizită 
mai mulți prozatori. Au fost or
ganizate consfătuiri și conferințe 
care s-au soldat cu rezultate din 
cele mai frumoase. Dar cu tova
rășii poeți nu am avut pînă acum 
ocazia să ne întîlnim. De aceea, 
eu aș propune să se organizeze 
și alte șezători.

In jurul uzinei noastre sînt și 
imreprinderi mai mici. Pot fi in
vitați șj muncitorii acestor între
prinderi. N-o să vină toți, adică 
patru sau cinci mii de oameni, dar 
dintre aceștia dacă vor veni trei 
sau patru sute de iubitori de poe
zie. aceștia, la rîndul lor, vor putea 
să-: cîștîge și pe alții.

STOLAN GEORGESCU, tehnician 
I* Uzinele de utilaj chimic :

Lucrez la uzinele de utilaj chi
mic, uzină cu o veche tradiție 
muncitorească, care numără mii 
de salariați din mijlocul că
rora s-au ridicat talente în teatru 
ș; muzică. Poeți nu avem decît în
cepători. Avem un cenaclu literar 
ir. cadrul căruia în fiecare săptă- 
mină sînt discutate încercările mai 
reușite sau mai puțin reușite ale 

ner.icr noștri prozatori sau poeți. 
Ca să intru direct la problemă, 
vreau să arăt că nu pot fi de acord 
cu tovarășii care au spus că me
morau mai ușor poeziile clasicilor; 
treri_e să avem în vedere că poe
ți. zxxșai sint pe o anumită treaptă 
de dezvoftare. că ei caută lucruri 
ool. altceva decît clasicii. Așa cum 
în industrie vrem să realizăm un 
sait uriaș, tot așa și poeții încear
că să facă acest salt. Noi le putem 
spune dacă reușesc sau nu iar ei 
au datoria de a se strădui cît mai 
mult. Ceea ce voiam să duc de ia 
această șezătoare în mijlocul mun
citorilor din uzina mea ar £ fos: 
aor etățile literare, poezii inedite. 
Poe-.u ne*âu recitat versuri pe care 

ie cunoaștem din volumele 
ațtorute. Venind aid am fi vrut să 
aurân din partea lor lucruri noi.

Cred că este menirea poeților 
noștri să coboare în mijlocul ele- 
•ril-ar. studenților și tinerilor mun- 
cșBori. să abordeze o serie de pro- 
txeme legate de viața intimă, de 
sufletul ropilulu', de sufletul tine- 
retuiu..

BRIMARU VASILE. student 1* 
LSXJ*.:

Vă rog să mă credeți că sint 
foarte emoționat. Și sint enoțconat 
pentru că însăși poezia emoțxxjeazâ. 
Ș; dacă poezea te emoționează în
seamnă că și autorii ei te emoțco- 
heazâ. Pentru prima oară ara oca
zia să asist la o ictilnire cu poeții. 
S-a spus aici că poezea nouă tre
buie să fie o poezie de cos car că 
interesează nu numai fondul ci șc 
forma. Unii au pus problema că 
ceea ce este mai important este 
ceea ce spui nu cura spd car alt_. 
au arăta: că e mac rmpoctant 
spun Eu cred că este -- j.
ceea ce spui șc cum soc.

Intr-un articol duc revista .Se
cuiul 20* erau dace dteva părer. 
despre poezie ale sen;-mt-lor ex. 
dcfenie țări. Un scricacr firaaaâez 

sa: mcsnria x a tbce a e»^-.
Aice este vorba cert, de ceva ru_ 
profund. Prea pută se scrae ascăzc 
in poezee despre ttaoe aceste îa- 
cruri. îmi face 1 S Căi
poeziile publccaie fi: mistewe t>ta- 
stre literare sxu sraerastre. prea 
ermetice. De țxir.i ar? eirit cn poem 
de Gh. Torocaa. Ara crin ver
surile lui de docă-tre» cct șc le-am 
citit și coiegixr nse. cm dot .hitor 
dar nici ei n-au Înțeles n-n. e. Da
că l-aș fi văzut aăc I-a» fi ruga: 
să-mi explice. Probelxl că atunci 
mi-aș fi dat sen~u ce a vru: să 
spună. Nu aceiași fiacru s-a întim- 
plat cu poezia .Scrisori de acasă" 
de Ion Brad. în momentul cînd am 
citit-o am uita: că este o poezie 
semnată de Ioc. Brad șc mă aștep
tam ca să găsesc în josul ei nu
mele tatei sau al bunicului. Am 
fost pătruns cînd am citit această 
poezie și m-a emoționat.

Dintre poeții care mi-au plăcut, 
citez pe tov. Utan al cărui ultim 
volum de versuri l-ara citit Și vo
lumul lui Ion Horea mi-a plăcut 
foarte mult

In ce-i privește pe poeții și scrii
torii mai vechi eu citesc tot ceea 
ce se publică în ziarele și revistele 
literare precum și în volumele ce 
se tipăresc. Dintre poeții mai vîrst- 
nici îmi place în mod deosebit Tu
dor Arghezi. De asemenea mi-au 
plăcut poeziile tov. Eugen Frunză, 
Icn Bănuță, Victor Tulbure, pre
cum și cele ale maestrului Demo
stene Botez.

Am citat undeva că versurile 
albe sînt mai profunde și că auto
rul nu este nevoit, scriind în ver
suri albe să-și știrbească ideea pen
tru a ajunge la rimă, că poate să 
transcrie această idee, așa cum o 
simte. Or maeștrii poeziei au do
vedit că poezia se poate rima, că 
poți să spui cu ajutorul ei tot așa 
de bine ceea ce simți și gîndești 
ca și în versurile albe sau libere. 
Ba cihiar mai bine. Ar fi încă multe 
de spus, dar și așa v-am reținut 
prea mult. îmi exprim și eu do
rința că. e necesar ca tovarășii 
poeți să ne viziteze Ja institut. In 
afară de conferințele care se orga

nizează la filologie, noi am dori să 
avem prilejul să-i vedem pe poeți 
în mijlocul nostru, să discutăm cu 
ei și mai ales să scrie despre noi.

TEREBECA GABRIELA, funcțio
nară la Sfatul Popular al Capitalei:

Intauoît nu am încercat niciodată 
să scriu și nu am deocamdată ase
menea veleități — admirația mea 
pentru cei care scriu este cu ari: 
mai mare. Vreau să accentuez o 
problemă care s-a discutat aed. 
Sînt de acord cu aceia care au 
spus că în poezie viața socială tre
buie mult mai legată de cea intimă, 
pentru că numai în felul acesta 
poezia va putea fi îndrăgită.

Din cărțile apărute în uitmri 
an, mi-a plăcut volumul „Cupa cu 
garoafe" de Eugen Frunză. Cirez 
din el două titluri: „De ziua a* 
și „Să știi că te mint adesea*. Sint 
poezii duioase, pline de gingășie

In legătură cu revistele „Gazera 
literară", „Luceafărul", .Viața ro- 
minească" m-a impresiona: ia 
aceste publicații faptul că sint le
gate strîns de reaEtotea ;-r>ed-ată 
că reflectă întotdeauna evenimen
tele sociale apropiate Crec că «te 
foarte bine ca și ceieLahe poăfi- 
cații literare să rueargă pe acetași 
drum.

L GHIȚVLESCV, dettnrisa la 
Uzinele „Gririța Roșie* :

i a 
să 

re-

«r-

cene

TRUAN BADULXSCU 4e 1» 
■ele Aagvsr*:

itrâvr Oeea ce os »-* cras Sz suac*.
nre» r* b<~. «e eăse Shcuanz 7»e-

. atente fată ce 
poet oare ățar âc popor Aceștia 
■an aăesea cu irjrrui. frumoase. 
Pcecc rarer, șira mecr. raperficiali 
fa ce țrrrește caKtatea poeziei lor. 
De asemea exalat o grabă ne- 
jHCMeatt la oafi dmtre poeții no- 
rra care puiiică prea multe poezii 
te janM zDeicr festive. Tov. Andri- 
toiu a publica: in ultimul timp 
:buă poezi: „Colectivizarea" și 
- Colectivizarea totală". Amîndouă 
mi se par scrise în grabă. Ca dîn- 
sul păcătuiește și tovarășul Nicolae 
Stoian pentru care am un respect 
deosebit încă de pe cînd a fost 
elev la școala de ucenici. Ultima 
poezie „Anii tineri*’ apărută în 
„Luceafărul" nr. 10 nu m-a mulțu
mit. Nici poezia „Lied*-* apărută 
mai înainte.

Rog Uniunea Scriitorilor să acor
de atenție mai mare numelor noi. 
Și le urez maeștrilor poeziei noa
stre să izbutească să cuprindă în 
versurile lor, ceea ce este nou în 
viața noastră.

Ing. SPERANȚA DUMITRESCU 
de la Uzinele „Grivița Roșie":

Nu voiam să iau în seara aceasta 
cuvîntul, însă versurile citite aici 
mă îndeamnă să vorbesc. Am să 
ating doar eîteva probleme. In pri
mul rînd țin să vă mărturisesc că 
mie personal a început să-mi pla
că din ce în ce mai mult poezia 
care se scrie actualmente. De ce ? 
Pentru că poeții noștri au început 
să se gîndească temeinic nu numai 
la fondul ci și la forma poeziei. 
Poeziile sînt mai închegate, ideile 
și prezentarea artistică formează 
realmente un tot. Cînd citești o 
poezie care atinge o mare măie
strie, te simți mai perfect, te simți 
mai om, mai bun. Cînd ești trist 
dacă citești o asemenea poezie, ea 
te face să fii mai vesel, îți dă un 
optimism pe care nu orice lucru 
ți-1 poate da.

In această privință am să dau 
un exemplu. Acum eîteva zile la 
radio am -ascultat o emisiune lite
rară în cadrul căreia s-au recitat 
poezii. Printre ele au fost unele 
semnate de maestrul Tudor Ar
ghezi, și de Eugen Jebeleanu. 
Mie-mi plac multe din poeziile lui 
Eugen Jebeleanu, iar poezia aceasta 
care s-a recitat în cadrul emisiunii 
literare de la radio mi-a pătruns 
la suflet. Totuși, după mine, din 
unele poezii citite în „Gazeta lite
rară", am rămas cu impresia că 
sînt scriitori care se preocupă prea 
mult de formă. Noi sîntem numai 
iubitori de poezie, dar credem că 
n.u este bine să se ajungă aici la 
exagerări în privința formei. Cî- 

teva cuvinte. în legătură cu poe
ziile publicate cu prilejul colecti
vizării. S-au spus multe lucruri, 
s-au scris multe poezii frumoase, 
ca fond și ca formă, care au abor
dat acest subiect. Dar din neferi
cire destul de unilateral. S-a ară
tat că s-a făcut colectivizarea agri- 
culturii, că s-au desființat haturile 
£ că aceastt chestiune a dus la 
soeiMizar^ lucru care este foarte 
bun. Dar noi în fond știm toate 
aceste lucruri. Poeții însă ar fi 
putut lega aâectivizarea de senti- 
msite omenești. Trebuie să se 
ara» in poezie sufletul omului. 
DRpS raze de esta depinde valoa
rea unei poezii sau a unei proze. 
Omul -rebuce să regăsească ceva 
cin e Cred că multe din poeziile 
care vorbesc despre colectivizarea 

s-su scris cam în gra
bă. așa era*, a mai sesizat cineva 
aici

Vreau să ridic și o altă problemă. 
Femeia de aii, cu preocupările ei, 
este prea pcun oglindită în litera- 
tură— Ia continuare vorbitoarea a 
arăta» că liteeatura poate juca 
un mare rol ia formarea una con
cepea ra.». de viată a femeii și că 
aotfH o poale atit în ati-
raâraea « față de familie, cit și 
ic. e productivă.

LPURAN ELENA, bibliotecară la 
Una* .Semănătoarea*:

Srax s: eu tcbicotecară ca și co- 
•r-zi mea core a luat pruna cuvîn

tul te aotă seară. Ne-au vizitat ade- 
.-z_ t* hi.-cr.eca poeteie Maria Banuș 
ft Hau CMnan. De asemenea mai 
de anted an fost la noi George 
Dan s. Grifa Naum.

MB aoocira. și en dorinței care 
s-x exprma: aci. ea poeții noștri 
Ji srate rai multe poezii de dra
goste. D» ce acest lucru? Fiindcă 
amfcetraren oamenilor care mun
cesc în uzraa noastră tint tineri.
Areșc. rarer, «u verti: fa urina noa- 

erect dra scoție profesionale. 
La rîrsra asta ii pce-hcupâ o sume- 
derae de proăierae. ac frămintări 
urf>crșr . k fiterarara le poate fi 
de —ajraoe. Trebuie să le mo- 
•reiăc flufieccl și să facem din ei 
centri ai snretife aoi.

Eu as șira —a—ă ca tovarășa 
Herescra dar fcx piac șc race copiii. 
Cfiad fi r. ii mă gradesc la vremea 
<fia< eram șl eu ccțil ș. bmica îmi 
spuraen paer_ la gura sobeL La noi 

bora, ior s z căror espri învață și 
reeni p.irara Adesea fisă sir-t prea 
«.ztC aceste poete șt ararrî crâd 
cap x > rerată se Lnccmțiă de raul- 
te ara să se pcocrească. Și rea »riu

u au afeTsax pnrcrrti iritic la coa
nă in core
Drear. .■’.jeg, te fata raxfi eolec-

re wrri-hoB cce o poezre. 
aon irec ci aranrt cînd o poezie

- merge sofiec rețic smofe în- 
treg: dtm ea. agroape fără să te 
s. eyu s-o mvețe. Irai place îndeo
sebi Emcrescu. Cașbuc, Topireeanu. 
Dra aceștia e foarte ușor să înveți 
versur-. pe de rosti Dar e mult mai 
greu să memorezi o seamă de 
poezii care se scriu acum. De pildă 
am arat mari greutăți să găsesc 
raitei de poezii pentru Ziua tinere
tului. Pînă la urmă am ales „Cîn- 
tiare Partidului" și o poezie a tova
rășei Violeta Zamfirescu „Tinere
țe". E nevoie de mai multe versuri 

In încheierea discuțiilor, tov. ION BRAD, secretar al Uniu
nii Scriitorilor din R.P.R., a spus printre altele :

Ar fi greu să sintetizăm acum toate părerile exprimate aici. 
Ele însă vor fi studiate cu multă atenție de redacțiile revistelor 
noastre și apoi le vom publica în presă, ca cititorii să vadă 
că pe scriitori îi interesează în mod sincer părerile lor și că 
□ serie de idei exprimate de cititori sînt menite să dea un 
nou imbold creajiei poeților noștri. Ei se vor pătrunde și mai 
mult de ideile înaintate ale epocii noastre, de ideile partidului, 
de suflul revoluționar al realității. Și se vor strădui să transpună 
aceste idei pe plan poetic, în sentimente bogate, în forme 
artistice cît mai variate care să satisfacă setea de poezie și exi
gențele cititorilor manifestate atît de clar aici.

Oțeluri
Foto : CASA SCÎNTEII

înaripate despre tineret. Versuri 
recitabile. Aceasta este dorința 
noastră. La o serbare la care au 
participat toate formațiile noastre 
artistice din uzină s-au recitat cu 
succes poeziile poetului Ion Bă
nuță, care au fost publicate în „Ga
zeta literară". Ce-aș mai vrea să 
spun ? De multe ori cînd citesc 
o poezie găsesc cuvinte greoaie, 
bombastice, cuvinte pentru care e 
nevoie să apelez la dicționar. M-am 
întrebat odată cu ce se aseamănă 
aceste poezii ? Și mi-am adus amin
te că asemenea poezii seamănă cu 
niște policandre pe care le-am ză
rit odată într-o casă impozantă, 
policandre încărcate și greoaie, 
care nu lăsau căldura și lumina să 
pătrundă pînă la oameni. Avem 
nevoie de poezii care să ne meargă 
Ia suflet și pe care să le cîntăm 
împreună cu dvs.

BABAN TRAIAN, de la Filiala 
A.S.I.T.-București:

Am participat cu multă bucurie 
și cu deosebit interes la această 
întîlnire a poeților noștri cu citi
torii lor din fabricile și instituțiile 
din Capitală.

Atît versurile prezentate cît și 
discuțiile au contribuit la realiza
rea unei legături mai strînse și la 
o mai bună cunoaștere a preocu
pării poeților și a muncitorilor care 
cer noi tematici în măsură să sa
tisfacă gustul tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii — iubitori ai 
poeziei clasice dar mai ales ai poe
ziei contemporane. Aceasta din ur
mă este chemată să oglindească — 
și în bună măsură ea oglindește, 
noul ce abundă Ia tot pasul, pre
facerile adînci pe care le trăim 
— și pe care trebuie să le și cîn
tăm în toată măreția lor — căci ele 
ne entuziasmează pe toți. Am văzut 
pe ogoarele înfrățite ale Bărăga
nului roind avioane care împră
știau îngrășăminte sau substanțe 
chimice contra dăunătorilor. Am 
văzut Institutul pentru cultura po
rumbului — ale cărui cadre ajută 
cu sfatul și competența lor pe co
lectiviști, pe muncitorii agricoli și 
mecanizatorii din G.A.S. și S.M.T.

Văd în fabricile din Capitală și 
în institutele de cercetări, labora
toare, mii și mii de oameni nod,- 
înaintați. Poeții să scrie despre ei.

Cu toate numeroasele lucrări apă
rute în editurile noastre, se resim
te uneori lipsa unor poezii pentru 
formațiile artistice de amatori, a 
poeziilor ocazionale. Ar fi bine ca 
întocmai cum casele de creație pu
blică periodic liste cu materiale 
indicate pentru diferite ocazii, și 
revistele literare să întocmească 
liste cu trimiteri la numere ante
rioare, penau ca și poeziile să 
pnacâ fi mai ușor găsite și folo
site. N-am mai văzut de mult su
mare anuale ale publicațiilor noa- 
sare.

La îr.tilnire r.u s-a spus nimic 
despre umor în poezie. Vrem și 
poezii mai vesele, care sînt aștep
tate în multe, multe împrejurării 
dar care nu prea se găsesc.

Epigrama este încă nebăgată în 
seamă. Se lasă așteptată o antologie 
a epigramei românești. Pe cînd 
volume de epigrame care să ajute 
la îndreptarea unor lipsuri — epi
grame pe care să le folosească și 
să le adapteze brigăzile artistice ?,

Ce avem de spus de textele unor 
cîntece pe care tot poeții le scriu?, 
Sînt ele totdeauna la înălțime ?, 
Dar despre cercurile cam restrân
se de colaboratori ai publicațiilor 
literare, ce se poate spune ?

Sînt doar eîteva probleme care 
se pot discuta și care așteaptă un 
răspuns.

IU



im. aoacerea ca o

neori gerul devenea tăios, șfichiuitor ca un 
sfirc de bici. Trosneau gardurile de nuiele, 
scsrț;... zăpada șub opinci, cu un vaiet trist, 
•prccpe om. ?>c. Casele, copacii, ogrăzile și 
druraur 'e satuhf! se-riveșmintau în promoroacă 
de arjji;:;, căpătau frumuseți glaciale, de basm 

cere ntt mă atrăgeau. Printre norii pî- 
clcși, luneca din cînd în cînd un soare de sti
clă, arătindu-și dinții reci și lucioși, către lu
mea înfrigurată de nevoi.

Ală duceam totuși la școală, zgribulindu-mă 
ca un pui de stăncuță, în hainele subțiri, largi 
ți rupte pe alocuri. Căciula, spartă și neagră, 
semănmd izbitor cu ceaunul de tuci al bunicii, 

streașină mifoasă fruntea. Intram în școală amor-
r- aproape Dijbiind printre rîndurile de bănci, mă chinceam vinăt 
o® pe tocul meu din fundul clasei și încremeneam fără de glas, 
așuept-nd să apară Jiga, învățătorul.

0 ‘_'.stețe de plumb domnea peste odaia strimtă, mohorită. sub 
T-rr.-s ce țărrundea prin geamurile eîrpite cu ziare, parcă anume 
ț-se ca să sporească paloarea chipurilor de iască. De-a
—-T- :-.:mn "ț:. aliniau iiărți jerpelite, tablouri șterse,
tai'- 5 te lupte străvechi, domnitori în caftane colorate, cu săbii 
«nas.ve. ușor arcuite, prinse la cingătoare. In colțul dinspre răsărit, 
cacra autre dădea vederii un Hristos slab și răstignit, îndemnîn- 
c.-.'.e ca-a:otdeauna la răbdare, la smerenie și la supunere oarbă 
ta fața soartei vitrege, mizere.

Ridicam privirea și-o coboram cit mihnire. Tn jurul meu, totul 
F-irea lipsit de mișcare, ca și cum viața, la un semn nevăzut, își 
sacetase pe neașteptate cursul. Plîngea careva, mocnit, lingă mine. 
Poale de frig, poate din altă pricină. Încolo, toți ceilalți tăceau 
ct c, cu gurile virite-n palmele făcute căuș; dormitau peste pupi- 
- e roase de carii, țepeni ca niște stane de piatră, cu sufletele 
fc^hețare, pierdute-n dureri apăsătoare, nemărturisite.

Irr.i viram degetele arse de ger la subțioară, mă stăpîneam 
•i na pling. Ace de gheață îmi înțepau tălpile, trupul. Fixam fără 

godinul, burlanele subțiri ți ruginite, lipsite de dogoare. 
Și n.i g:.-.deam neliniștit la bunica, la frigul cuibărit în bordeiul 
nostru ponosit, la lemnele ce se terminaseră în mijloc de iarnă, 
pe nesimțite.

Intr-un tirziu, încotoșmănat, grav și încruntat ca un diavol, 
intra pe ușă și directorul Jiga. Abi.a i se vedeau din gulerul blănii 
reșca te nasul coroiat, puțin strâmb, ochii bulbucați, răi și pînditori, 

‘ca de lup. Gras, îndesat, cu un mers lăbărțat și greoi, el aducea cu 
ir. sac împins de crivăț înăuntru și rostogolit peste pragul tocit de 
ciubr’.e. pină la catedra din colțul opus, unde se așeza ostenit, cu 
un icnet sec.

— Atdaaa, sînteți toți! țipa el dușmănos, rînjind către clasă. 
Ați ver.lt iar, secăturilor! Pe înghețul ăsta nebun ați venit. Dați 
buzna la școală, mă obligați și pe mine... Parc-ar fi băncile unse 
cu miere, cu dulcețuri I Capete goale de sărăntoci... Vă e dragă 
cartea, hai! ? Vreți cu tot dinadinsul să învățați ? Și la ce-o să 
vă ajute, mamelucilor ? I Ia spune tu, ăla de te foiești ca de rîie, 
Vișane...

Colegul meu de bancă, Vișan Sîrbu, era cel mai necăjit copil 
din clasă. Părinții lui erau săraci, fără pic de ogor, înglodați în 
datori! pină peste cap și bolnavi pe deasupra. Nu se foia. Și nici 
rîie .n-avea. Tremura vairgă în haina lui subțire, din șiac rărit.

La întrebarea învățătorului, copilandrul acela sfrijit, flămînd 
și sperîos, sărea ca din arc, privea aiurit în golul încăperii și abi>a 
reușea să ingîne:

— Tătuca nu vrea să rămîn prost, dom’ derectar... Zice că de 
n-ai carte, n-ai parte...

Jiga căsca ochii mari, trintea cu un gest mînios catalogul pe 
pupitrul catedrei. Nările rotunde și largi, ca de cal, i se umflau 
intr-o respirație grăbită, șuierătoare.

— Hm, să nu rămîi prost I mîrîia el printre dinți. Asta-i do
rința lui tactu I ? Așa, carevasăzică, vrea să-și emancipeze nea
mul I Te visează, pesemne, deputat de Ilfov, senator... Vrabia mă
lai visează! Crede c-o să dea lovitura, că... Ei, dar răbdare, 
domnilor, un pic de răbdare... Acolo nici eu n-am ajuns încă, 
darmite voi I Și sînt om cu carte, învățat I Ințeles-ai, mortăciune ? 
Da ari ba ?

— Am înțeles, domn...
— Iar lui Niculaie Vișan s3-I spui că sînt furios pe el... Ieri 

l-am trimis să cumpere lemne și el a făcut-o pe surdul...
— N-are bani, domn derector... Nici cal, nici căruță...
— Guurrra boule l urlă Jiga, lovind năpraznic cu pumnul ia 

catalog. Gînd vorbesc eu, nu deschizi pliscul I Auzi, n-are bani 1 Păi 
cum să aibă dacă refuză învoiala... I-am dat pămînt în dijmă, am 
vrut să-i fac un bine... El și-a pus coada pe spinare și s-a dus ia 
conac, la domnul Arghrr, de parcă acolo curge aur... Iar tu. mîine 
șă nu-mi mai vii la școală fără lemne, măgarule... Doar n-o să 
îngheț in caverna asta din pricina voastră I Mîine trag obloanele 
magherniței, vă dau pe toți dracului! Pentru așa treabă... Zero...

Ultimul cuvînt, rostit întotdeauna ca o sentință, îl sublinia se
cerând aerul cu tăișul palmei. Pe urmă, scăpărind ca un uliu din 
priviri, își îndesa pină peste urechi căciula de astrahan. își mușca 
nervos buzele groase. In fața lui, înfricoșați de spectrul bătăii, ne 
prăvăleam ca niște robi creștini la poalele altarului, începeam rugă
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ciunea mai înainte ca directorul să ne-o ceară.
Cîteva clipe, osanaua noastră de copii nenorociți învăluia cu 

tîruguirî încăperea. Cuvintele erau spuse in grabă, fără de ritm și 
fără de înțeles, ca pe vestitul turn Babe:. Asc-totindu-ne. Jiga și 
încrunta fruntea, ne oprea :

— Hooo, derbedeilor... Ce, ăsta-i .tatăl-nostru*! ? Mie să n-I 
spuneți tare, să se-audă pînă-n Giurgiu! Că aiifeL. zero s-aiege 
din voi...

Ne adunam puterile, răcneam. Fără să se clintească. Zero, că 
așa îl porecliserăm noi pe director, ne cerceta pe riad, sfidător; in- 
gustindu-și somnolent pleoapele.

— Mă, tu de colo... Dă jos mițoasa din scăfârlie, că nu eșC to 
cocina mă-ti...

Se răsucea în scaun, cu umeri cu tot, adulmeca în altă parte, 
cu privirea întunecată, puțin melancolică, de fiară:

— Iar tu, ăla din fund... Ține cadența cu ceBitți, pramatiei 
Și mai cu inimă, mai cu inimă...

Avea pentru fiecare un epitet, o injurie. Mie, habar r-i~ te 
ce, Îmi spusese „scorpion veninos", deși nu eram, poate, decât sm 
biet mormoloc sfios. Pe alții, însă îi botezase cu tot felul de sqpra- 
nurniri ciudate, născocite parcă anume, de-o minte înfiertântată, 
nebună.

Cînd încheiam calvarul rugăciunii cu un „crr.r.* de ..-rur:-. 
Zero își scutura dezaprobator obrajii rotofei, ne pornea diqaA- 
nos să o luăm de ia capăt:

— încă o dată, scarabeilor! Hai. daț:-i drumul— In cor șinei 
cu suflet... executarea I...

Ne lăsam năuciți în voia lui, cântam. îmi pIcnnriMi, txqpaaetc 
de atitea urlete, mă usturau buzele crăpate de ger. îmi sincer»u. 
Jocul acela neomenos, repetat adeseori timp de-o oră, ne, epata. 
In genunchi, cu miinile lipite sub bărbie, răvășiți și nesigtr- pe 
propriile noastre simțăminte, căutam cu ochi necrte’tr» < - .Hrs- 
tul“ din perete, ca la un lucru îndepărtat și străin, ce nu poate să 
aducă nimănui alinare, mîngîiere.

Lacrimile-mi izvorau din pleoape, lunecau pe obraji. to gcț. 
calde, sărate. Frămîntat de mii de întrebări, simțeam czan spuseșțe 
în mine o neîncredere oarbă. Căutam explicații, roata acetoi efito 
umilitor și începeam să-mi dau seama că noi eram c țc-.cră 
în circa învățătorului de la catedră.

Abia Intr-un tîrziu, oîn’d ne îngăduia să ne ridicăm, săream 
buimăciți în băncile noastre, deschideam cu-nfrigurare caietele, 
cărțile, ne pregăteam creioanele. Cu brațele încrucișate la piept, 
țeapăn ca un „Buda“, Zero începea să pună întrebările cu un aer 
plictisit, însemnând un cerc larg cu mîna sa durdulie, butucănoasă.

— Ia spune-mi tu, Rechinule, unde s-a bătut Mihai Viteazul cu 
turcii ?

Rechinul, Mitică al lui Axente Lungu, un băiețandru osos și 
deșirat, se sălta tremurând Ca varga. Din grabă, ori din zăpăceală 
poate, i se întâmpla s-o scrîntească :

— La Vaslui...
— Unde, unde... ! >

— La Călugăreni, domn’ profesor I se corecta colegul meu pe 
nerăsuflate, lăsîndu-și rușinat privirea-n podele.

0 clipă, Zero rămînea țeapăn, ca într-o cumpănă. Strângea 
pumnii, îi tremurau buzele și-i fulgerau ochii, dîndu-i o înfățișare 
dară, înfricoșătoare.

— O-ntorci ca la Brăila, pește răpitor I răcnea el cu putere. 
Cind albă, cînd neagră I Numai că eu am să te fac acușica să nu 
mai uiți în vecii-veciilor I Am eu și pentru tine un medicament de 
soi... Ei, apropie-te...

Vinăt de frig și de spaimă, călcînd împleticit și nesigur, Mi
tică se ducea resemnat să-și ia porția de palme. Jiga nu ierta nici
odată. pe nimeni. înălța fulgerător mîna grea, lovea cu sete și cu 
ură. pe unde apuca. Simțea parcă o plăcere deosebită să te vadă 
indoiridu-te, văitîndu-te și umilindu-te la picioarele lui, și nu se 
oprea din împărțit durere decît atunci cînd îl ajungea oboseala.

— La ioc neghiobule I gîfîia el. Te-am scărmănat ca să ții 
minte. Pină atunci... nota zero...

Cu degetele la falcă, Mitică plutea amețit înapoi, spre locul 
de lingă fereastră. Se așeza binișor, ștergîndu-și. sîngele prelins 
din colțul gurii și începea să plîngă mocnit, în surdină.

Mormăind încă, Zero apuca de pe pupitru catalogul soios. Dar 
se fixa pe neașteptate asupra mea, îmi făcea un semn prevenitor, 
striga :

— Ei, Scorpionule, ce-a pățit Sinan Pașa în bătălie ?
Nu mă repezeam cu răspunsul, încercam să fiu calm, să-mi 

castrez cumpătul. Priveam țintă în golul încăperii și chibzuiam în 
sinea mea pe îndelete, străduindu-mă să aflu dacă întrebarea ce 
mi-a fost pusă nu are și niscaiva șiretlicuri. încetineala mea însă, 
născută din teama de a nu greși, îl supăra nespus de mult pe 
Zero, care repeta cuvintele furios:

— Știi ori nu știi I ?
— Știu, domnule... Și-a pierdut dinții fugind...
Directorul clipea ca o bufniță a întunericului, ceea, ce însemna 

mine că am nimerit Ia țintă. Așteptam o secundă pe gîn- 
iuri. za’a să aduc și alte adăugiri. El însă nu-mi dădea răgaz, 

scurt, profesoral; încerca totuși să mă prindă:
— Și cîți dinți și-a pierdut, arahnidă veninoasă?
— Ultimii doi, domnule.. Cei din față...

Zero tresărea, își încrucișa’ mâinile, minunîndu-se.
— Ia te uităl Dar asta de unde-o mai știi? In carte nu-i scris, 

iar eu nu ți-am spus niciodată...
— De la învățătorul Filimon... dînsul..,
— Cum? Zi, te duci la. el, carevasăzică! In mine n-ai încre

dere I A, o să-ți arăt eu ție, pezevenghi ule 1 Dascăl eu iți sînt... 
Iar ca să-ți aduci aminte de lucrul ăsta, am să-ți dau o lecție de 
învățat pe dinafară...

Se ridica furtunos, înainta spre mine. îmi acopeream obrajii 
cu miinile, așteptam neclintit loviturile.

Oricum, de bătaie nu scăpăm, nicicând. Dacă nu luam pentru 
învățătură chelfăneală, inventivul Zero era întotdeauna în stare să 
găsească destule alte pricini, „un salut nu tocmai smerit", „o 
căutătură cam acră și ostilă", „un surâs ascuns și sfidător" în
deajuns pentru a-i da motive să mă înhațe de ureche, să-mi tăbă
cească pielea.

Erau insă și lecții la care se purta lipsit de interes, parcă din- 
tr-o obligație profesională nesuferită, ce se cerea totuși, cu sau fără 
voia iui, împlinită. Atunci ne copleșea cu predici nesfîrșite, încerca 
să ne convingă de inutilitatea învățăturii, cu un glas blind și dul
ceag de apostol, curgător ca o apă lină și nefiresc firii sale de 
cerber.

— Ce-ți trebuie aritmetică, lliel? rostea el cu prefăcută nai
vitate. Și așa sînt destui scîrțiitori din condeie! Contabil n-ai să 
fii tu, și nici moșie n-are tac-tu ca să ții condicele I Pe tine, dom- a* 
nul te-a hărăzit cu tot ce este mai stint: ogorul, brazda, aria ce-o 
poți lucra și iară să-ți frămînți creierii I Și-apoi ce rost are să 
scormonești în litera cărții, să deprinzi cititul ? I Locul popii tot 
n-ai să-l iei, scumpule, nici pe-al notarului, nici pe-al prefectului 
din cancelaria județului I

Tăcea llie Firu. Tăceam și noi, ceilalți copii. Mahmur, Zero 
ne dădea cite-un subiect de repetat, apoi se cufunda indispus și 
bosumflat în neclintire. Nu mai ținea seama de răspunsuri bune sau 
rele, ne lăsa să vorbim liber, după poftă. își cobora doar pleoapele 
într-o cucernică moleșeală, dormita cu capul între umeri, cu bărbia 
ascunsă în gulerul blănii lui stufoase și roșcate, străin, rupt de 
tot se se petrecea în juru-i.

I>ar noi, chincindu-ne și .cocoloșindu-ne pe locurile noastre, răsu
flăm ușurați, ca scăpați dintr-o gheenă a morții. Jiga părea și el 
sătul de noi, de îndărătnicia cu care-i primiserăm sfaturile, îndem
nurile. Nu ne mai scotea la tablă și nici nu ne ma.i schingiuia cu 
turbare. Răsfoia caietele în grabă și ni le înapoia în silă, fără 
obișnuitele scatoalce după ceafă. își cerceta doar într-un tîrziu cea
sul de buzunar, se ridica și pleca zorit, chemat de afacerile lui 
bănoase, ca și cum o putere nevăzută l-ar fi smuls de la catedră, 
răsucindu-1 o secundă prin aer și dîndu-1 de-a dura dincolo de 
pragul ușii, afară. 4
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Călătorie ’

In orașul meu de poveste, Bimbang 
clopote cînlă, ding, dalang.

Ding, dalang cîntă mereu și mereu 
cind intru pe-o poartă ce-o știu numai eu.

Iar poarta e veche, iar poarta e grea 
și dă pe o stradă de catifea

Și scîrțlle poarta aceea pufin, 
și oamenii aud de departe că vin...

In orașul meu de poveste, Bimbang 
clopote bat, după hang, după rang.

Le-aud de departe sunînd jucăuș
fn ceasul din turn ding, dalang pe la uși.

Iar oamenii-mi Ies înainte voioși 
căci am mulfi prieteni șl tineri șl moșL

Eu umblu înalt prin alaiul măreț 
șl-n piața cea largă, m-așei Intr-un jeț.

puternic și

ame-

mai tirziu nu rămine neincercat: 
întii închipuit, pipăit, gustat și

Tofl stăm ta taifas... la vorbesc pe-n|eles, 
și ce e stricat ml se-aduce la dres.

Inireb : — „Ce e nou 1 — „Știi, avem o-ntristare : 
prea plouă T'.„ Eu suflu puternic spre soare.

Copilul și drumul, copilul și apa, co
pilul și pămintul, copilul și vîntul...' 
Ca o vrabie se scaldă in țărână, în 
ochiurile de apă; ca o vrabie, totdea
una in mijlocul drumului, în țărână, în 
băltoace, in pămint.

Haina de fier, încălțăminte de fier, 
f-ar trebui in această luptă cu pămîn- 
tul. Simte o mare voluptate, o patimă 
nebunească la intilnirea cu pămintul 
— să-l frăminte. să-l indese, să-l zdro
bească ; să se tăvălească, să se acope
re, să se umple de pămint de sus pină 
jos. să se scalde in el și sâ-l cuprindă.

Zadarnice sint toate protestele ma
mei. zadarnice sînt toate judecățile, 
toate măsurile și restricțiile și 
ființările.

Ce-i spune lui pămintul acesta 
știe el despre pămintul acesta ? 
descoperit, ce delicii, ce gusturi
cercate, necunoscute, sau uitate, a des
coperit el in acest pămint bătătorit de 
noi toți ?

E ca o iubită, pentru el, glodul acesta 
de care noi ne ferim, care nouă nu ne 
spune nimic și pe care il ocolim cu pru
dență și înțelepciune. Iar pe

? Ce 
Ce a 
nein-

Desene de NICĂ PETRE 
certăm într-una și îl amenințăm și ne 
speriem ori de cite ori se întoarce acasă 
intr-un lial aproape înspăimîntător. Da
că noi am acoperi pămintul cu un strat 
gros de piatră sau de asfalt, copilul 
ăsta — și toți copiii ca el — uniți și 
înțeleși intre ei, ar rupe asfaltul, ar răs
coli piatra și ar da din nou de pămînt. 
L-ar cotloni, l-ar scoate de acolo la lu
mină. l-ar elibera ca pe un frate, ca să 
se joace cu el, să se îmbrățișeze cu el. 
să se lupte și să se desfăteze cu ețoi 
pămintul, avind parcă cu el o străve
che dragoste, din timpuri din care noi 
nu ne mai amintim nimic.

Pămintul — prietenul lui, fratele lui 
de joacă, tovarășa lui răbdătoare, in-

găduitoare, moșneagul lui 
ghiduș, cu jocuri și bucurii numai pen
tru el, numai ale băiatului acestuia, as
cunse nouă celorlalți.

Judecind după marea Iui plăcere și 
bucurie de a căuta glodul cel mal adine, 
țarina cea mai adîncă, — ar trebui să 
ne gîndim că de bună seamă are pă- 
ntintul acesta mari frumuseți și atrac
ții, farmece mari, minuni ascunse care 
scapă ochiului nostru. Cu toată înfăți
șarea lui s.pînă, întunecată, neclintită 
— lutul, glodul trebuie să fie un 
mare bătrân, cunoscător la copii.

Cred că și în somn băiatul visează 
noroaie adinei, drumuri desfundate, 
gloduri uriașe, frămintate de tractoare 
uriașe. Uneori, il pîndesc să văd ce 
face: trântește cu piciorul in băltoaca 
cea mai mare și mai neagră, umblă 
prin ea, improșcindu-se pină in creș
tet, avtod grijă să se tăvălească bine, 
să fie cit mai greu și, în închipuirea 
lui, cit mai mare și mai năpraznic. 
Lupta asta cu glodul ii dă măreție 
și imbătare. La cei șase ani ai lui, 
are poate sentimentul că se luptă cu 
balauri iunecoși și grei, pe care-i ră
pune ușor și care, doboriți, i se aștern 
moi. pe haine, pe umeri: îl îmbracă 
într-o coaje groasă, care apoi crapă, 
se scorojește. făcindu-I să pară îmbră
cat in frunze, in solzi mari, fiind dova
da vitejiei lui. dindu-i semeția unui Făt- 
irumos.

Mare este această bucurie a lui 
a se tăvăli, de a se bate cu glodul, 
țărâna, de a și Ie ridica impolrivă. 
pe niște stihii, ca pe o mie de puteri, 
cind prietene, cind vrăjmașe. Imagi
nația, fantezia lui se consumă in a- 
ceastă luptă cu întrupările de kit. 
care se înalță cu mii de brațe in ju
rul lui și se năruiesc, curgindu-i in 
creștet și pe umeri, impovănndu-1 cu 
adevărați lauri de pămint.

Iar pămintul stă și se lasă dezmie-- 
dat de jocul lui. Ii plac aceste nebunii 
Ride de acest copil, privindu-l de aproa
pe, cu fața lui aproape însuflețită. Se 
lasă bătut, bruftuluit, frămîntat de pi
cioarele lui iuți, de cizmele lui mititele 
și-l îmbrățișează cu lungi brațe de no
roi, îl sărută, lăsindu-i mari urme pe 
obraji și în păr. iar cite odată ii face 
pocinogul și, trăgindu-1 de un picior, il 
lungește și-l scaldă de nu-i mai rămîn 
curați decît bumbii ochilor.

Nepăsător băiatul și neștiind de su
părare, caută mai departe glodul oel 
mai adine, țarina cea mai mare, așa 
cum va fi căutat dumnezeul legendelor 
materia primă din care să plăsmuiască 
lumea. E fericit în noroi, ca în univer
sul, ca în elementul lui. Plouă, ninge, 
burnițează de te pătrunde la oase; tună 
și fulgeră, sau e frig și urât de ți-i milă 
să scoți capul din casă — el este acolo, 
în băltoacele lui, pe insula de pămint 
din fața casei, printre cei doi salcîmi, 
răbdător, nepăsător Ia capriciile vre
mii; el este acolo, absorbit, adincit în 
truda Iui, în lupta lui, ciudat și de ne
înțeles.

Plantații, livezi, belșuguri, cetăți șl 
orașe ; fluvii, mări și oceane, munți și 
baraje și diguri; oștiri și păduri, mon
ștri tentaculari — nimic nu există în 
natură, în lume, care să nu fie închi
puit. modelat, proiectat de el, experi
mentat de el, în țărână, in glod; fră
mîntat, zidit, spulberat și zidit la loc 
de el, cu o uriașă putere de a însufleți 
și a încălzi totul.

E ca o termită și ca un sobol, ca o 
albină și ca o furnică, și ca o rândunică 
și ca un purcel ; ca un grădinar și ca 
un scafandru. Ca un uragan este, cînd

de
cu
ca

ridică în văzduh norii de țărână și-i 
ca un brutar cuminte, cind netezește 
țărâna în chipuri de cozonaci și piini, 
cu urmele palmelor lui pe coaja lor. 
Din țărână, din glod, sint făcute piinea 
și pepenii, casele, orașele, oamenii, pă
durile și apele . Din țărână, din glod, 
sînt proiectate toate nesfirșitele înfăți
șări ale lumii și nimic din tot ce se 
face mai tirziu nu rămine neincercat: 
mai întii închipuit, pipăit, gustat și 
iubit și îndrăgit și văzut, in țărână, în 
glod.

Numai cînd se întoarce acasă, se tre
zește la realitate acest copil și are o 
înfățișare de om puțin speriat. Pe cit 
de mare i-a fost bucuria în care a uitat 
de toate, pe atît de mare ii este îngri
jorarea privindu-și hainele, privindu- 
se în întregime și descoperind singur 
că este de nerecunoscut: ce-o să-i spu
nem î ce-o să-i facem î

Ce să-i facem ? Ce putem să-i fa
cem ! î O să-l băgăm așa îmbrăcat 
și încărcat de noroi în cada cu apă. 
Ce puteți să le faceți acestor copii, 
care au legătura, înțelegerea lor ascunsă 
cu pămintul î ! Dați-le cizme de cau
ciuc, dați-le bocanci solizi, haine de 
protecție, haine de fier dacă s-ar putea, 
sau lăsați-i desculți și goi, sub soarele 
fierbinte. Pămintul trebuie bătătorit, 
pămintul trebuie făcut să tresară, să 
răsune; trebuie frămîntat bine de tăl
pile acestor copii; să-l răzbată, să 
simtă el adine dulceața și mîngiierea 
și căldura acestor piciorușe năzdră
vane.

Trebuie răscolit acest pămînt bătrân 
și mult încercat, trebuie vînturat in pal
me și amestecat cu bucurie, cu ris de 
copil și cu fantezie de copil. Va trebui 
să crească din acest pămînt o floare 
nouă, un fruct nou, o sămință mică, 
poate necunoscută încă și cu puteri uria
șe in ea, care să ne întărească și să ne 
dea toate puterile de care avem nevoie 
ca 
Și 
Și

și-ndafă sparg zidul de puf... șl fug norii... 
Hei ce bucuroși sînt atunci trecătorii...

Pe străzi Ies fetițe și Ies băiefel.
Iar eu fug pufin și mă joc printre el.

Ne-ascundem, ne prindem, grozav mal petrec 
dar spun într-o vreme... „E timpul să plec"...

Șt orklt ar vrea să m-oprească vreunu': 
— „Nu pot, merg il-nvăf înmulțirea cu unu I 

Am mult de citit, dar o fac bucuros, 
Cind vin, vreau să fiu șl mai șl de folos"...

Iar ei se-nvoiesc... Eu îmi Iau ziua bună 
șl plec Iar spre casă... șl clopote sună 

dar tot mai încet, mal pierdut, mal domonle, 
șl oamenii flutură șepci șl basmale 

dar sînt fot mal mici, ma| tn urmă mereu, 
Cînd trec iar prin poarta ce-o știu numai eu. 

~.Și sclrțîie poarta cea veche puțin, 
și-aud cel ai casei, se miră că vin, 

dar eu păstrez taina, o vorbă nu scap 
că am un oraș și-l ascuns tn dulap.

•) Din ciclul Un băiat descoperă lumea

si ocrotim 
prietenii lui 
lumină.

acest pămînt. Pămintul 
copiii, frații lui de aur

Troian COȘOVEI

Cum ajunsese pină la eU.-ui al șa
selea avea să rămină sa aister. 
Pină la al treilea, unde de cilerc 
zile începuseră lucrările de frust:, 
scindările oblice, cu cîteva ș.pri bă
tute orizontal din loc in loc, psteaa 
fi, cu oarecare bunăvoință, soax-.tc 
drept scară. Normele pentru protec
ția muncii se străduiseră si îom cit 
mai puține dubii in această c--e-^e-e 
binevoitoare și prevăzuseri kstc 

chiar cu ceva care semăna a baJsu- 
tradă. Pe scurt, pină la etajul al trei
lea se putea urca fără dzficultiii. 
De la trei pină la șase începea tesă 
un adevărat traseu alpin. Scara verti
cală de metal țintuită de u» cofraj 
era accesibili numai special: șrdor. 
Betoniștii, sudorii se plimbau pe ea 
ca pe bulevard, dar ceilalți, aers:- 
țlății, nu se încumetau nid măcar s-o 
privească.

Și totuși, el ajunsese pini la etajul 
al șaselea l

Nea Fane, maistrul, tocmai 
pezea pe mezinul brigăzii,
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De pe genunchi
De pe genunchii mei, copilăria 
trezește lemnul și hîrtia. 
Ifi 
in 
iar 
îf>

umflă pieptul șl trimite 
larg, o fiolă de chibrite, 
cu o boabă de culoare 
tnflorește-o mare, mare.

Are tn palma Iul cea mică 
o hărnicie de furnică 
pe care greu să i-o ajungi.
Dar eu aș vrea să-l văd atunci 
cînd universul dumisale 
se va propti pe patru puncte, cardinale 
cind fantezia lut va trece 
oceanul calculului rece, 
cind va răspunde, tntr-o zl, 
de drum, de muncă, de condei, 
și fără a se sprijini 
ca astăzi, 
pe genunchii mei...

îl re- 
tn-arre 

•■■nportanfă pentru ce — important era 
ca tinărul să afle că nu-i de capul 
ia», că, adică, el, maistrul, știe tot 
ri vede tot. Mezinul ca de obicei, ii 
dădu sincer dreptate, dar nimic nu-i 
putu reține o înjurătură fără adresă, 
:•» sc'-.imb copioasă și deochiată. Nu 
sfirți iafă că Dincă, betonistul, strigă 
la el:

— Ce, mă, te trezești in pădure ? 
Mai sint oameni pe aici!

Mezinul se intoarse și, la nici un 
metru de el, dădu cu ochii de un om.

$i ce om! Cu ce privire îmbrățișa 
dansul fantastic al seînteilor apara
tului de sudat !

Tinirul rămase nemișcat, ti căzu 
o mănușă și nu se aplecă să o ridice; 
-iasca ii alunecă de pe frunte, îi 
turti nasul, dar nu făcu nici un gest 
să și-! elibereze.

In aceeași clipă intenția maistrului 
de a-și șterge cu mîneca gîtul trans
pirat se opri la jumătate, iar ceilalți 
doi betoniști, mustăciosul și chelul, 
se îndreptară și se proptiră unul de 
altul, ca într-o poză la minut, înainte 
de plecarea la cătănie.

Jocul colorat al seînteilor încetă și 
omul își roti privirea, înregistrînd cu 
seninătate o situație de care părea 
conștient că el o crease, dar n-avea 
nimic să-și reproșeze, ci, dimpotrivă, 
încerca printr-un calm desăvîrșit să 
convingă pe toată lumea că nu se 
petrecea nimic neobișnuit, tl ajută în 
această dificilă întreprindere o cioară 
care zbură pe aproape și după care 
se uită, nu pentru că l-ar fi intere
sat, ci, pur și simplu, ca să se vadă 
că nu-l afectează muțenia și nemiș
carea din jur. Acuma, ce-i drept, s-ar 
putea ca lucrurile să nu fi stat toc
mai așa, dar sensul privirii sale așa 
fu interpretat.

„Omul" avea cind ani, purta pe 
cap o dupercă roșie, stropită cu var 
— semn evident al trecerii sale pe la 
etajele inferioare — era îmbrăcat cu 
o bluză fără mined și cu niște pan
taloni largi, în buzunarele cărora își 
odihnea miinile. Stătea drept, înfipt 
în niște pantofi de baschet liliputani, 
iar genunchii lui juliți pledau sufi
cient de limpede pentru pasiunea sa 
de cățărător.

— Cum ai ajuns pină aid, frate 1 
Întrebarea o rosti Dincă, dar cei

lalți ar fi fost gata să jure ci din 
gura lor ieșise. Ba, la sfîrșit, mustă
ciosul își înghiți saliva, ca o dovadă 
in plus că el vorbise și se pregătea 
pentru fraza următoare.

„Omul" 
amestecul 
mă care

răspunse. Nu înțelesenu
complicat de uluire și tea- 
născuse întrebarea. Căută 

din ochi scara cu glndul de a o lua 
martoră, dar nemaiputindu-se orien
ta, renunță fără regret. Înălță din 
umeri Și-și țugui buzele, mimind o 
mirare pe 
prin: „Hai 
aid, gata!, 
Pe urmă 
foarte clar, ca pe ceva teribil de nor
mal și care din capul locului 
o primire mai binevoitoare:

— Îmi place aid !
Scoase o mină din buzunar 

cepu să-i numere pe toți, cu 
tare, luînd-o de la mezin și sfirșind 
cu Dincă _•

— Unu... doi... trei... patru... dnd... 
Patru fără și unul cu mustață 1

Nea Fane fu primul care se des- 
metid. Zise către ceilalți:

— Hai, dați-i drumul I Nu s-a în- 
tîmplat nimic! Și cu un gest scurt 
al capului spre musafir: — Lui dum
nealui îi place 
tot!

?i 
zări 
dacă 
încurcat el însuși socotelile, 
du-și capul ușor pe spate și rizind. 
el îi făcu cu ochiul lui nea Fane. 
Acesta tresări și se încruntă, încre- 
țindu-și fruntea ca un burduf de 
armonică :

— Ce ? Vrei să spui ci nu-i așa ?
- îhî... ■
Mezinul își pocni răsunător falca 

cu palma:
— Mă! Îndrăznești să-l contrazid 

pe nea Fane ? ȘtH tu dne-i nea 
Fane ?

Cituși de puțin intimidat, „omul" 
arătă cu degetul:

— El e nea Fane.
Mezinul își mai pocni o palmi:
— Maistrul, mă! A-ntiia! Primă, 

chestii, poză la ziar.„ Cind spune el 
o vorbă... știi tu ce-nseamnă dnd 
spune el o vorbi ?

„Omul", de bună seamă, n-avea de 
unde ști și socoti că n-ar fi rău să 
afle. De aceea, risuclndu-se spre mais
tru, ii rugi :

— Spune, nea Fane, o vorbi !
— Nabucodonosor 1 rosti după o 

clipă de descumpănire, grav și teri
bil maistrul.

Chelul pufni în ris. Își mușcă re
pede buzele.

— Ce te hlizești ? il sancționă nea

care nea Fane o traduse 
să lăsăm amănuntele. Sint 
ce mai vreți de la mine?“. 
„omul" zîmbi și spuse

merita

fi in- 
glas

aici ți a venit. Asta-i

în urma acestei preci- 
reluat fiecare treaba,

poate că
și-ar fi 
musafirul, lipsit de tact, n-ar fi

Lăzîn-

Fane. Crezi că dacă te bate luna 
creștet poți să rîzi ?

— Iartă-mă, meștere, am greșit.
Chelul își apropie palmele ca pen

tru rugăciune și-și impuse un aer cit 
mai spăsit.

„Omul" însă rise nestingherit. Ri- 
sul lui aducea cu un ciripit și ni
meni nu îndrăzni să-l oprească. $i-l 
curmă singur și se apropie de apara
tul de sudat. Se lăsă pe vine, il pi
păi, îl ciocăni și spuse entuziasmat:

— Îmi place !
— N-ai decit să-ți cumperi și tu 

unul! fi aruncă Dincă, un pic mihn.it 
că „omul" nu admirase gălețile lui și 
in rest compunîndu-și o supărare 
fără dibăcie, groasă.

— N-am bani, răspunse 
„omul".

— Dacă ești om serios și de 
te împrumut eu — se oferi 
ciosul. Acuma sint cam

sincer

J*
nf>.

cuvînt. i 
muște J

_ .. .. . strimtoratf
că mi-am luat mobilă, dar la toamnări 

„Omul" păru interesat de această ' 
propunere neașteptată, li acordă 
numai pe 
oftind ;
- Eh, la 

să mai fii 
fie gata și blocul ăsta... și ăla... și 

fie gata. 
Fane, la 
fie gata.

ne ții tu

jumătate încredere.
insă 
Zise

n-o

1

toamnă... La toamnă 
tu aici. Pină atunci o să

ăla... Toată strada o
— Mda, repetă și 

toamnă toată strada o 
Sau, mai știi... Dacă o 
de vorbă, n-o să fie. 
să fie !

„Omul" își pierdu 
Se simțea vinovat, 
jos și n-o mai ridică pină cind, unul 
cite unul, mai întii Dincă, mustă
ciosul și chelul, apoi nea Fane și me
zinul, reîncepură lucrul. Mezinul se 
apropie de „om" și, fără vorbă, îi 
așeză pe nas o pereche de ochelari 
fumurii. Ochelarii ii căzură pe bar
bă și „omul" și-i așeză cum trebuie, 
proptindu-i cu mina.

Ploaia de seîntei se pomi torențial, 
umplînd sufletul „omului" cu o ex
traordinară minune, pentru care de 
fa-pt se și cățărase el pină la etajul 
al șaselea. Cum ? Avea să rămină un 
mister. Dincă, nea Fane, chelul, mus
tăciosul și mezinul lucrau tăcuți și 
se gîndeau, fiecare în felul lui, la 
misterul ăsta. In curînd însă, cu toții 
traseră o concluzie comună, cea mai 
simplă și cea mai firească, cea care 
nu cerea nici o explicație suplimen
tari, ci trebuia luată așa cum era: 
dacă „omul" s-a născut cu aripi, de 
ce să nu zboare ?

sd 
nea 
să 
să

Din cauza ta n-o

tot entuziasmul.
Lăsă privirea in

Octav PANCU-IAȘi

mihn.it


TITEL CONSTANTINESCU

Tot e bună perspectiva la ceva, nu 
numai in pictura de șevalet sau plein 
air, ci și in literatură și mai ales in 
reportaj, gen atât de nemijlocit legat 
de oamenii și faptele lor, de locurile 
și oamenii lor. Reporterul care se 
duce o dată intr-un loc, de pildă în
tr-o gospodărie colectivă și apoi o 
uită și n-o mai cercetează, nu și-a 
îndeplinit decît pe sfert elementara 
sa datorie etică și profesională: e 
sortit să nu cunoască decît un mo
ment, o clipă fugară a realității. Ni
mic nu este mai revelator pentru un 
reporter decit revenirea pe vechile 
locuri vizitate, Întâlnirea repetată cu 
oamenii pe care i-a cunoscut. In rela
tarea de mai jos, vreau să aduc un 
exemplu grăitor dintr-o experiență 
proprie Era în anul 1952. Solicita: 
fiind de către revista «Flacăra* să 
scriu un reportaj despre una din gos
podăriile agricole colective existente 
pe atunci in țară, am plecat pe Bără
gan, și, cum în astfel de împrejurări 
mă las îndrumat doar de joci in- 
timplării, am ajuns intr-un sat nu de
parte de Slobozia, și anume la Gheor- 
ghe Lazăr. Era pentru prima oară in 
viata mea cind vizitam acest sat și 
eram numai ochi și urechi. Gospodă
ria de aci poartă numele lui Maxim 
Gorki și acest nume extras din lite
ratura militantă, realist-socialistă. a 
constituit pentru mine un motiv in 
plus de surpriză și încântare. Pe a- 
tunci, gospodăria intrase abia in al 
doilea an de existență și. bine înțe
les era încă departe de a fi atins un 
grad înalt de putere organizatorică și 
economică, dar. din tot ceea ce ve
deam și auzeam aici. îmi dădeam 
seama cu ușurință că munca unită a 
oamenilor în marea familie colecti
vistă va deschide gospodăriei și sa
tului o perspectivă minunată. De acest 
lucru eram sigur atunci, convins cu 
ochii mei. dar intre timp după ce am 
fost acolo încă de trei ori. Ia inter
vale de câțiva ani, reafilatea nemijlo
cită a ținut să confirme cu datele ei 
evidente, că visul devenise o pre
zență concretă și clocotitoare.

Cind l-am văzut prima oară, in 
1952, președintele gospodăriei agri
cole colective. Nicolae Andrei, avea 
41 de ani și consemnasem despre el 
acest portret sianar: „E un om nu 
înalt la trup Are 41 de aa și abia 
cîteva clase primare. Gnd ride. își 
dezvelește două șiruri de dinți albi, 
strălucitori și fiecare mișcare a sa. 
fiecare vorbă descoperă o neootd’tă 
putere de rn-ncă și pctĂ de viață". 
Tocmai se întorsese dintr-o călătorie

făcută în Uniunea Sovietică și de câte
va săptămîni era solicitat să meargă 
și să țină conferințe in cele 18 co
mune ale raionului. în mari 
ih fața a sute și mii de țărani. Țin 
minte că mi-a arătat atunci un caiet 
gros, de școlar, in care însemnase pe 
primele pagini câteva zeci de între
bări pe care î le puseseră oameni! 
înainte de a pleca in Uniunea Sovie
tică și in care ișî notase apoi, pe 
numeroase pagini. cu conștiința și 
curiozitatea unui adesărat reporter, 
tot ceea ce văzuse in minunata călă
torie pe care o făcuse

Iscată de revederea vechilor lui în
semnări de călătorie. îmi revine in 
minte o altă intmp’are. petrecută cu 
trei sau patru ani in urmă Plănuisem 
să scriu un portret despre un preșe
dinte de gospodărie colectisă și m-am 
gândit să merg din nou in comuna 
Gheorghe Lazăr și să-l revăd pe Ni
colae Andrei. Mare mi-a fost părerea 
de rău că nu-l găsesc în sat.

— Dar unde-i? am întrebat și, sur
prins, mi-a fost dat să ascv-lt acest 
răspuns :

— Păi e la București, la Institutul 
agronomic, la școala de doi ani pen
tru președinții de gospodărie colectivă.

întors la București, stăteam plin de 
bucurie și de emoție in fata unui stu
dent neobișnuit, cu părul cărunt și 
ascultam vrăjit impresiile sale despre 
învățătura din care se adăpa cu ar
doare. A team in fața mea un om de 
știință care folosea un limbaj de curs 
academic, plin de noțiuni și expresii 
științifice și mă bucuram nespus de 
fericirea acelui om ca și cum ar fi 
fost tatăl meu. Mi-a arătat caietele 
de notițe și conspecte, cărțile de pe 
care învăța și mi se părea că trăiesc 
aievea viața acelui om in care parti
dul. ca in atâția alți oameni obișnuiți, 
modești și necunoscuți. descoperise o 
energie clocotitoare, o înțelepciune a- 
dîncă. o solidă capacitate creatoare, 
desfereci nd u-le și punindu-le in va
loare

Știind că fusesem in sat la el. mă 
întreba plin de curiozitate și interes:

— Ai văzut noile construcții ? Ai 
văzut camioanele? Dar casele? .Ai 
intrat in casele noi ale colectiviștilor?

Și povesteam ce văzusem și el mă 
asculta cu fața îmbujorată de plăcere 
și mândrie. îmi plăcea grozav să-mi 
verific propriile amintiri și cu prefă
cută naivitate îl întrebam la rindul 
meu :

— Țin minte că la început aveați 
in sectorul zootelinfc o singură vacă, 
dar uite, să mă tai nu-i rețin numele.

— De Tuța vorbești ? Tuta noastră, 
draga, de ea! rise președintele amin- 
tindu-mi numele celei dinții și sin
gurei vad din sectorul zootehnic. Dar 
acum a crescut sectorul zootehnic. 
Avem 38 vaci cu lapte. 28 juninci, 
54 boi. 48 scroafe, 100 purcei și 1255 
oi. Și vom avea și mai mult...

Am fost de curând, incă o dată, la 
Gheorghe Lazăr. Nu sint multe zile 
de atunci: in 17 sau 18 mai, 1962 
Nu vreau să mai lungesc vorba. Dar 
lin neapărat să citez cîteva cifre. Bine 
nteies. tot satul este colectivizat. Din 

800 de case, mai bine de jumătate 
sint construcții noi. Gospodăria co
lectivă a realizat in anul trecut un 
venit de <378 702 lei. fondul de bază 
a atins arena de 4.786.122 Iei, iar va
loarea unei zile-muncă, 32 lei. Gos
podăria are acum 448 capete bovine 
tdin care 130 vaci cu lapte), 927 por
cine. 2563 păsări-matcă și 146 de 
stupi. La sfârșitul acestui an gospo
dăria va avea: 537 bovine (din care 
150 vaci) 1400 porcine și 3350 oi. 
l.o ec:iv îș:ii din Gheorghe Lazăr vor 

rce statului in acest an 470 tone 
porumb. 577 tone griu. 420 tone floa
rea soarelui, 162.000 litri de lapte, 
634 porci îngrășațî și 75 vite îngră
șate. Locurile mi-au devenit de ne
recunoscut Acolo unde văzusem bă
răgan gol, zăream acum zeci de 
construcții noi, grajduri, remize, tur- 
nuri-siloz, ateliere, magazii... Uîtîn- 
du-mă la ele, îmi aduceam aminte 
de vorbele pe care tovarășul Nicolae 
Andrei mi le spusese în anul 1952 :

„Cind Bărăganul era stăpînlt de 
moșieri ca Bentoîu, Pană și Cămără- 
șescu. moșierii spuneau despre țărani 
că sint leneși, proști, răi gospodari. 
Viața și istoria au ținut să dea o 
aspră și ireversibilă lecție acelor deni
gratori ai propriului lor popor, ară- 
tînd cu fapte și cu realizări inimagi
nabile odinioară cît de puternice sint 
înțelepciunea și energia creatoare, 
voința poporului de a-și făuri o viată 
liberă și fericită".

Am uitat să pomenesc un singur 
amănunt, de fapt știut de toți s la se
siunea extraordinară a Marii Adu
nări Naționale, ținută în Pavilionul 
Expoziției Economice Naționale a Re
publicii Populare Romine, președinte
lui gospodăriei colective din comuna 
Gheorghe Lazăr i-a fost decernat titlul 
de Erou al Muncii Socialiste

Petru VINTILA

— Carnef de scriitor —

E
ene-u’. veche așezare bănă
țeană, cunoaște acum. înflori
rea <âeț>l:r,ă S-au șters din 
sa; urmele trecutului, au pie
rit ulițele strâmbe, bordeiele 
de lut abia răsărind din pă- 
mint, jar Imaginea acelui 
țăran „pitoresc" cunoscut din 
pânzele pictorilor de odinioară, cu 
opinci gurguiate și haine zdrențuite 

a dispărut pentru totdeauna.
Astăzi Ceneiul colectivist capătă, 

tot mai mult, profilul unei așezări 
socialiste de tip urban și este mai 
mult decît interesant să urmărești 
semnele acestei cuceritoare înnoiri 
în tumultul străzilor, în îmbrăcă
mintea oamenilor, în abundența 
mărfurilor din magazine sau în 
arhitectura caselor.

Arhitectura
Construcții modeme, magistrale 

noi, nu se înalță numai la Bucu
rești, Galați, Ploiești, Cluj sau Con
stanța. Și satul își are în zilele noa
stre arhitectura sa modernă, „ma
gistralele" sale, denumite fie „ulița 
nouă", fie „ulița colectiviștilor".

De la colectivizare încoace, Ce- 
neiui bănățean a fost aproape în 
întregime reconstituit. In trecere 
prin sat am vizitat casa lui Rani- 
sav Bogdan și a fiului său Mihai. 
Tatăl și fiul și-au ridicat cite o 
casă în aceeași ogradă. Ca linie 
arhitectonică aceste case păstrează 
anumite tradiții populare cum ar fi 
cea a pictării coridoarelor și fața
dei. Mihai a adus un pictor popu
lar renumit, tocmai din satul Reuți, 
plătindu-i 1.400 de lei ca să-i pic
teze fațada locuinței. In casă, fami
lia Ranisav are mobilă nouă de 
nuc, comandată la oraș; mobilă 
nouă de bucătărie, televizor, aparat 
de radio, mașină de spălat rufe și 
mașină de cusut.

După ce am văzut toate acestea 
l-ara întrebat pe Ranisavi dacă le 
mai lipsește ceva și mi-au răspuns : 
„Nimic" I In momentul acela, Mi
hai privea un meci la televizor, 
bătrîna pusese în funcțiune mașina 
de spălat rufe și, pe deasupra, mai 
vîrîse în acea singură priză exi
stentă în casă și mașina de călcat. 
Rețeaua fiind prea încărcată, ima
ginea televizorului se dereglă. Fără 
să spună un cuvînt, Mihai scoase 
din priză mașina de călcat. Mai- 
că-sa îl Drivi cu mustrare și ne 
spuse ;

— De cînd mă rog de el să mai 
instaleze o priză...

Iată că lipsește totuși ceva în 
casa lui Ranisav : o priză.

...Casa țiganului Pau Stanco este 
o mică locuință familiară pentru 
două persoane: el și soția. Clădirea 
e construită în linii arhitectonice 
mai moderne decit casele Ranisa- 
vilor, pe dinafară are „calcio vec- 
chio" de culoare crem, culoare ce 
se îmbină armonios eu verdele 
crud ai cerceveleior. Sus, deasupra 
ușii de intrare, pe coridor, se află 
incrustat în ciment, ca la casele 
de odihnă, un „Bine ați venit !* 
primitor și ospitalier. Cînd am zărit 
inscripția, fără voie am zîmbit; 
mai târziu însă l-am înțeles pe 
Stanco. Casa lui e ridicată în noul 
sat de peste baltă, locul unde se în
șirau pe vremuri cocioabele din 
chirpici ale țiganilor Ceneiului. 
Aci se mai înalță peste 200 de case, 
surori gemene cu cea a lui Stanco 
și el se mândrește că are unde pofti 
oaspeți.

...Casa de la numărul 97 din Ce- 
nei reprezintă, ca linie arhitecto
nică, una din cele mai moderne 
creații ale satului. In formă cubică, 
relativ joasă, cu trei ferestre cu 
rulouri eslinger, dînd în stradă; o 
adevărată vilă cu totul potrivită

și într-un cartier de oraș. Casa are 
trei camere, hol. baie, bucătărie de 
iarnă și ce vară și sobe de tera
cotă. Din ogradă intrarea se face 
pe sub o boltă de viță agățătoare. 
Proprietarul casei e moș PLavoșin 
Arsa, cu fata și ginerele dar de fapt 
casa s-a construi; pettru nepotul 
Gioca, fecior de 23 de ani, candidat 
la însurătoare.

Casa aceasta modernă are o po
veste veche și zbuciumată. De mulți 
ani, de cînd era și el tânăr însură
țel ca nepotul său. bătrânul Arsa 
își dorise o căscioară. Tată-său avea 
o casă mică, prăpădită, care urma 
să fie moștenită de fratele cel mare. 
Arsa s*a căsătorit, dar din slugă- 
rie nu-și putea ridica un acoperiș; 
Atunci și-a pus în gînd să plece 
în America; să devină milionar, să 
se întoarcă să-și construiască o casă. 
Zis și făcut. In 1928 a luat trenul 
pînă în Belgia și de aici, cu vapo
rul, drept în Canada. A stat opt 
ani de zile pe continentul ameri
can. „Afacerile" nu prea i-au mers, 
cu toate că a colindat numeroase 
orașe ca: Quebec, Winipeg, Win- 
sor, Montreal, fiind rînd pe rînd, 
topitor, brutar, lucrător la ferme, 
hingher și, ca profesiune de bază, 
șomer, mereu în căutare de lucru 
din oraș în oraș. Casa mult visată 
de bătrînul Arsa se înaltă azi pe 
ulița principală a Ceneiului, la nu
mărul 97, adevărată vilă orășenea
scă. Ea a fost ridicată prin munca 
bătrânului și a familiei sale în gos
podăria colectivă multimilionară din 
Cenei.

MIC
IMI

Acum doi ani am trăit o experiență interesantă. Mi se 
spusese că in comuna în care mă duceam nu mă așteptau 
nici flori, nici miei blînzi, albi ca neaua. M-au intimpinat 
totuși un soare primăvăratec, aerul înviorător al dmpiei 
de care mi-era dor, casele mirosind a var proaspăt și 
forfota unei zile de tirg.

— Cămin cultural ?
— Se construiește. Deocamdată avem altă sală, o fostă 

prăvălie.
— Oamenii cîntă, iubesc dansurile, poezia ?
— Cum să nu, pe lingă romini avem și macedoneni și 

romi. Fiecare cu obiceiurile lor.
Minunat! gîndeam eu. Cine a spus că e greu ? Noaptea 

am visat coruri, echipe de dans, piese de teatru, premiate 
pe raion... ba pe regiune... de ce nu pe țară ?... peste ho
tare ?

A doua zi, a treia, a cincea, căminul gol sau aproape.
— Unde sînt utemiștii ?
Au venit zece. Și comuna era mare, uîemiști erau mulți.
S-a hotărît ca a doua zi să vie fiecare cu incă 

cinci. Peste noapte n-am adunat pleoapă peste pleoa
pă. Afară ploua. Intîi mărunt, apoi mai tare, tot mai tare. 
Auzisem că ulițele din marginea Argeșului pe asemenea 
vreme nu pot fi trecute. Nici nu poți ieși din casă. A 
doua zi, nu se luminase bine cind a venit la mine Vasile 
Moldoveanu. Așa îl chema pe activistul de partid. Un om 
de peste 30 de ani. Avea intre cărțile citite ți răscitit» 
„Primăvară buclucașă" a lui Ovecikin, „Călătoriile ur.u; 
naturalist în jurul lumii pe bordul vasului Beagle* de 
Charles Darwin, „Bărăganul" lui V. Em. Galan, poeziile 
lui Eminescu. De 10 ani cutreera Vasile Moldoveanu co
munele. Avea nevastă și trei copii pe care ti vedea la 
două-trei săptămîni, cîteva ore, și era mai ales un om pe 
care fiecare sătean îl căuta cînd avea un păs. Scria zilnic 
cîteva pagini de jurnal în care puteai să privești ca in
tr-o oglindă frămîntările satului și ale lui.

— Să mergem să dăm o mînă de ajutor utemiștilor, 
îmi spuse el scurt. Nu cred că o să le fie ușor să-și țină 
angajamentul. Plouă prea îndesat și ulițele sînt desfun
date.

Am plecat cu el pe la cei care locuiau mai pe-aproape. 
Unii porniseră la treabă. Alții nu. în ziua aceea n-am 
putut ține adunarea. Am cutreerat comuna. Uneori abia 
trăgeam piciorul din noroiul care trecea peste înălți
mea pantofilor. Alteori ne îngrămădeau dinii. Și ploua, 
ploua mereu. Am vorbit în ziua aceea despre vioara hri 
Ion Voicu, fost consătean de-al lor, despre florile primite 
de călușarii romini la Paris, despre ciocîrliile care zburau 
din arcușul lui Ionel Budișteanu, născut în aceeași comu
nă, despre echipele de teatru și dansuri pe care le vă
zusem premiate undeva lingă Deva și despre frumusețea 
poeziei și poezia frumuseții, despre bucuria unei tinereți 
împlinite. Se inoptase. Pe unii nu i-a lăsat inima și ne-au 
condus pînă la sediul comitetului de partid. Am mai 
zăbovit acolo povestind pînă aproape de miezul nopții. 
A doua zi, nu știu cum, au venit și alți utemiști pe la 
care nu fuseserăm, au venit și neutemiști, chiar unii că
rora li se ziceau „paște vînt“. Stăteau mai către margine, 
către fundul sălii. Unul, mai înfipt, s-a apropiat de noi 
scuipind coji de semințe printre dinții albi. Semințele 
erau un fel de pasiune locală. Le scuipau toți in dreapta, 
în stingă.

— Sah asta era curată cind ați intrat aici. Strinfleți 
măi cojile în pumn și aruncați-le la gunoi.

— Las-că tot noi măturăm!
— Și nu t-ă e milă de munca voastră ? Uite și tova

rășii profesori și instructorul de partid pun scrumul de 
țigară în cutia de chibrituri. Lor li-e milă de munca 
voastră.

Tinerii s-au împărțit in echipe. Dansuri, cor, teatru, mai 
ales teatru. Toți vroiau să joace în piese. Prima joie a 
tineretului a stîrnit ambiții. Fiecare dorea să danseze cel 
mai bine, să cînte frumos, să răspundă la întrebările 
concursului „Cine știe cîștigă". Umblau cu cojile de se
mințe în pumn, fiindcă era o joie a tineretului model și 
nu se cădea să fie vorbiți urît de tinerii din alte comune. 
A urmat și stimulentul material. Mici premii. O sticluță 
de parfum, o batistă frumos colorată, o carte.

începuseră să treacă zilnic pe la cămin. Aveau proble
me, ideii planuri. Multe. Cum ai la 17—18 ani cînd ești 
băgat in seamă. Peste puțină vreme, pe ecranul televi
ziunii s-au rotit dansurile românilor, macedonenilor și 
țiganilor. La o seară de poezie am întîlnit două fete din 
aceeași comună, studente la istorie. Un băiat, elev la o 
școală de mecanizare a agriculturii și-a auzit versurile la 
postul de radio. Altul a îndrăznit să-și trimeată manu
scrisul unei reviste literare.

Cite zeci de oameni, cît» sute de oameni, au trecut prin 
acea comună, cite mii de oameni au trecut prin sute de 
sate pînă au urnit fluviul de energie umană și cîți vor 
mai osteni pînă vor înălța în lumină întreaga comoară 
de frumusețe, acel mărgăritar despre care Anton Pann 
spunea că zace pe fundul mării... La 18 ani visele nu mai 
stau închistate în sîmburi. Tinerețea nu mai e mărginită 
de coaja mămăligii și de cătina răzoarelor.

Violeta ZAMFIRESCU

Fetele stau pe prispă.
Curge seara 
in părul lor, 
rni.'easmă-niunecafă.
țopti întîia : — Văluri ți mătăsuri 
de mi-ar foșni sub degete vreodată, 
aț fese haine robilor, 
de aur.
— Pămintu-aeesta, răsări și-a doua, 
de-ar fi al meu, aș scoate din bordeie 
Uracil, printre plini șl griu să steie.
— Eu. de-aș avea o cheie, spuse-a treia, 
aș da in lături poarta la palate,
U năvălească oamenii, s-asculfe 
sub pași cum cîntă treptele-arginfate.

$i iată-un om se-oprl pe prispa lor: 
năframă roșie în inimă, pe umăr, 
și le-ascultă pe fete, trei la număr, 
și ie-mplini răscolitorul dor.

Mă uit spre liniștea unde o știu 
pe mama, dusă dincolo de stele 
și-o-ntreb atit de tainic, de fîrziu :

— Hai. spune-mi, spune-mi, 
cate-ai fost din ele 1

Poate Je=aceea...
Ne risipisem
și visele odată cu pămintul; 
hotare reci 
între iubirea mea și-a ta.
Această ciocirlie ruptă-n două, 
să-și poată spună cîntecul spre zori 
și n cimpul meu 
și-n cimpul tău.
Ne drămuisem inima
ca fața clisei scorojită-n prunduri.
Iubirea mea; pămînt.
Iubirea ta : pămînt.
Lumina mea : pămînt. 
Lumina ta : pămînt. 
Și nu ne cunoșteam 
decit plecată umbra pe neliniști. 
Ne-am adunat tncei.
Din vînt, fărime.
Din adine, fărîme.
Și ne-am mirat cum pot păfrunde-n noi 
atitea flori și sunete deodată.
E-un cîmp imens această inimă rotundă 
pe care n-o știusem pină azi.
O umplem cu lumina irosită 
în anii neșfiinfei noastre.
Poate de-aceea, orice gest și pas, 
sint izbucniri de patimă și cintec, 
mari anotimpuri sfrinse-ntr-unul singur.

imineața
Prin ceafa inegaiă-n zori, 
văd umbra holdei doar, și-mi amintesc 
de vechiul joi din petice-al cîmpiei. 
Și-mi pate rău că-i ceafă.

Dar soarele-o destramă intr-o clipă 
și-n taja se deschide larg, foșnind, 
un cîmp imens de aur, 
un cer albastru sus 
și intre ele, noi, rotat copac, 
bind seve-adînci și tari, întiia oară.
E-o dimineafă plină de lumina 
acestui mare început de veac.

Portul
Portul național din Cenei e de 

un pitoresc inedit. Romincele cu 
vestitele catrințe, unguroaicele cu 
cizmulițe roșii și fuste cu o mie 
de cute, flăcăii șvabi în cizme și 
pantaloni negri, cu cămăși sclipitor 
de albe, sîrboaicele cu pieptarele 
multicolore, formează un uriaș bu
chet de flori, jucînd în toate culo
rile curcubeului.

Ceneienii se îmbracă în minuna
tele lor costume naționale cu oca
zia festivităților și sărbătorilor. 
Portul, ca să zicem așa, de fiecare 
zi, e cel orășenesc.

Astă iarnă un fotoreporter bucu- 
reștean a primit sarcina să facă o 
poză la cursul agrozootehnic^ al 
gospodăriei din Cenei. Descinzînd 
în capitala Banatului, fotoreporte
rul nostru, fire operativă, s-a gîn- 
dit gospodărește: „Ia să mă duc 
la sfatul regional și să-i rog pe 
tovarăși să dea un telefon la Cenei. 
Pînă vin eu, oamenii să-și schimbe 
hainele de lucru, în haine mai 
bunicele, să se bărbierească, să fac 
o poză ca lumea, doar fotografiez 
colectiviști".

Zis și făcut. Tovarășii de la sfat 
i-au îndeplinit dorință dind un 
telefon la Cenei. Fotoreporterul s-a 
suit în motorul de Ionel și a sosit 
în sat. Lâ sediul colectivei, deschi
zând ușa sălii în care începuseră 
să se adune oamenii pentru cursul 
agrozootehnic, unde trebuia să facă 
fotografia, rămase de-a dreptul 
uluit. In sală se aflau ca la vreo 
douăzeci de „domni" bine, și ca la 
vreo zece „doamne" de oraș. Băr
bații erau îmbrăeați în costume 
elegante, cu veste, cu cămăși albe, 
pantaloni la dungă, pantofi cu vâr
furile ascuțite ; femeile, Ce în cos
tume taior, fie în rochii lucrate 
după revistele de modă.

— Hai, tovarășe, dă-i drumul, îl 
îndemnă Raicov Rada, președintele.

— Nu pot, mărturisi reporterul.
— De ce nu poți ? Ți s-a stricat 

aparatul ?
— Nu s-a stricat nimic, dar poza 

asta nu prea pare să fie de la 
țară. Vă rog să vă schimbați în 
haine țărănești, tovarăși.

Dar oamenii n-au, vrut să se mai 
schimbe ; s-au luat la harță cu foto
reporterul.

— Ce vrei, frățioare, să-mi pun 
opinca cu obiele ? se rățoi la el Ma
lefici Dușgn... Află că n-o nțaț §m.

De mulți ani putrezește, naiba știe 
Pe unde.

— Nu mai am ițari, tovărășele, 
m-am dezvățat să umblu în izmene, 
rise bărbătește Raicu Ivan, punîn- 
du-și mîinile în buzunarele vestei.

Fotoreporterul privi în jurul său 
la eleganta adunare orășenească. își 
pironi apoi ochii pe geamul ușii, 
care-i reflecta figura ca o adevă
rată oglindă. Era nebărbierit, cu 
gulerul cămășii în carouri, boțit în 
urma călătoriei, bocancii grei, mîn- 
jiți de noroi. Iar căciula mițoasă, 
„de teren" îi dădea cel mai auten
tic aer de om de la țară. Ceneienii 
păreau niște orășeni neaoși, pe cînd 
el, veritabilul locuitor al urbei lui 
Bucur, se înfățișa într-o pitorească 
„ținută rurală".

Comerțul
Ceneiul ca orice localitate dezvol

tată are și o intensă viață comer
cială. Comerțul socialist din Cenei 
este reprezentat de cooperația de 
consum și cea meșteșugărească. 
Cooperația de consum are un ma
gazin universal cu două vitrine 
mari și cu secții alimentare, tex
tile, de galanterie, confecții șl în
călțăminte ; un magazin . metalo- 
chimic, o librărie-papetărie, un cen
tru de carne, altul de pîine și un 
restaurant.

Anul trecut ceneienii au cumpă
rat din aceste magazine mărfuri în 
valoare de 7.302.346 lei. Oare care 
sânt cele mai căutate mărfuri? Să 
intrăm în magazine și să-i întrebăm 
pe vînzători. La magazinul metalo- 
chlmic vînzătoarea de la raionul de 
articole de uz casnic și aparate 
electrice, se plînge că nu primește 
destule motociclete; aragazuri, ma
șini de spălat, aparate de radio și 
ceasuri de mînă; acestea fiind 
mărfurile cele mai solicitate.

In magazinul universal, la galan
terie, aflu cu adîncă mirare; că 
marfa cea mai solicitată e fulgari
nul de nylon. „Se vînd cu sutele". 
De ce? — întreb vînzătoarea. „Au 
nevoie" mi se rășpundq acurfe

Chiar în ziua aceea. însoțind la 
lucru o echipă din brigada I de 
cîmp, mi-am dat seama că răspun
sul — deși laconic —- era edifica
tor. In toiul lucrului la cîmp, 
echipa a fost surprinsă de una din 
acele ploi care ne-au putrezit sufle
tul la începutul primăverii. Băr
bații și femeile din echipă s-au 
repezit la marginea tarlalei, unde 
își lăsaseră bicicletele cu care veni
seră la cîmp. Au desprins de Pe 
ghidon gențile de polivinilină („trai
sta" contemporană) și au scos cîte 
un săculeț de nylon din care a 
ieșit la iveală fulgarinul. Din cer 
turna cu găleata. Dar cine se sin
chisea de ploaie ?

Dintre unitățile cooperației meș
teșugărești am vrea să menționăm 
frizeria. Interesîndu-ne de progra
mul frizeriei, ni s-a spus că e 
adaptat sezonului: acum, primă
vara, începe de la cinci dimineața.

In materie de frizerie, însă, ce
neienii au bătut orașul. N-ar strica 
deloc ca unitățile „Higiena" din 
țară, să aplice experiența frizeriei 
din Cenei. La această frizerie își 
desfășoară activitatea 8 frizeri, dip 
care doar trei lucrează la unitate. 
Ceilalți cinci lucrează cu „abonații". 
Țăranul din Cenei se abonează la 
frizerie, de două pînă la patru ori 
pe săptămînă. La ora fixată, de obi
cei pe la 5 dimineața, frizerul sosește 
la el cu valiza cu ustensile și-1 în
frumusețează. După aceea omul 
pleacă la lucru, freeîndu-și mulțu
mit obrazul neted.

Circulația
In locul vestitului car cu boi, azi 

Ceneiul dispune de cele mai mo
derne mijloace de locomoție.

Seara, pe la arde 1"» circulația 
pe cele două mari artere ale satu
lui care se întretaie la căminul 
cultural este tot atit de intensă ca 
la aceeași oră îhkr-un oraș. Bine

înțeles redus la proporțiile Ceneiu
lui. Inchipuiți-vă cele 131 de trac
toare, apoi rutierele, autocamioanele, 
autocisternele șl celelalte agregate 
ale semeteului din Cenei : tractoa
rele și mașinile gostatului din Ge
nei, camioanele gospodăriei colec
tive. mașinile cooperației, cele 46 
de motociclete și peste 600 de bici
clete ale sătenilor — făcînd un 
amețitor du-te vino, pe ulițele 
principale I

Anul trecut în gara Cenei au sosit 
1.619 vagoane de marfă, cu cheres
tea, cărămizi, ciment și material de 
construcții; cu motociclete, aparate 
de radio, mașini de spălat rufe, ful
garine de plastic și flacoane de par
fum. Bătrînul șef de gară, care 
face de 14 ani serviciul la Cenei, 
e pur și simplu copleșit. Nu-i mai 
ajunge singura linie a gării, față 
de această avalanșă de vagoane.

...Nu știu dacă ați auzit de cea 
mai tînără linie aeriană din țară: 
Timișoara—Cenei și retur. Linia a 
fost inaugurată anul trecut cu pri
lejul merinozării oilor din Cenei.

Pe un teren viran al gostatului, 
unul din ciobani înscrie pe pămînt 
cu cărămidă pisată un „32" uriaș. 
Peste cîteva minute la orizont apare 
un avion. Pilotul coboară aproape 
de sol, ca să poată citi cifra, apoi 
se ridică și pleacă. Nu trece nici 
o jumătate de oră și avionul se 
întoarce. Se rotește de cîteva ori 
în jurul locului cu pricina și lan
sează o mică parașută. Ciobanul 
o prinde și desface pachetul legat 
de ea. înăuntru, un flacon.

Și acum iată lămuririle necesare: 
„32“ înseamnă numărul oilor în 
călduri de la gostat Cenei. Flaco
nul conține sămînță de berbeci 
merinos, recoltată la Timișoara, cu 
cîteva minute mal înainte. Cioba
nul ține într-o mînă berbecii din 
Timișoara; iar cu cealaltă mînă 
flutură căciula mițoasă către pilo
tul care i-a devenit tovarăș intr-ale 
ciobăniei.

Da; străvechea ocupație românea
scă, ciobănitul; și-a pierdut și ea 
patriarhala-i nostalgie. Ciobânia nu 
se mai face cu fluierul de soc, cl 
cu vitamine, antibiotice, seringi și 
avioane.

Ștefan HARAkAMB

Covor
Mina albă printre ife stringe 
Dragostea din oameni și din floare 
O ascunde-n pînză și n-o doare, 
O frămtntă-n palmă și nu plinge.

Și tot fes cu afă și culoare,
Zvelfi mesteceni în amurg de singe. 
Aur fur luminii și nu plinge, 
iau din cînful mierlei, șl n-o doare.

Și-n gherghef, din zori pornii a stinge 
Lacrimile robului sub soare.
Inima mi-o dau și nu mă doare, 
Liniștea mi-o dărui șl nu plinge.Râ A • mu

Agronomului D.

Și nu vorbim.
Dar simt lumina iunel 
cum tremură la fiecare gînd.
Plecăm^
Venim_
Plecăm-
Aceste tnfilnirl de-o clipă, tandre 
șl aspre,
gustate mult șl-adlnc, 
să ne rămină pentru ziua cind 
uritul fipă tn odaia goală.
Nervii aceștia obosifi de drumuri, 
de fumul trenului,
de teama de-a nu fi
aceeași, ca-n lumina primei zile
Plecăm—
Venim...
Plecăm..

Sărut cimpia și m-ascund In griu. 
Știu. Vei veni. Vei coborî încet. 
E-o gară mică și pustie, 
dar o umplu 
nesăfios, cu zarea din priviri. 
Eu am rămas aici, pe cîmp.
Nu. Nu mal plec.

Și tu ai să mă caufi 
să-mi umpli zilele cu dragoste. 
Miroase-a flori de rapifă și fin. 
Ți-aud prin iarbă gîndurile, pașii. 
Al să te-apropii și-ai să-mi spui: 
rămin.
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Opinii despre critica literară
în articolul său din Contemporanul 

din 11 mai a c.. M. Novicov exprima 
încă odată bucuria sa care este și a 
noastră a tuturor, m legătură cu des
chiderea unei largi discuții despre cri
tică. _ Dar se mărginea la schițarea 
entuziastă, desigur, a problemelor de 
atitudine, fără o dezvoltare și concre
tizare la obiect.
, Din nenumăratele probleme suficient 

de acute ale situației criticii noastre, 
arătate pe larg fa cea mai recentă 
Conferință pe țară a scriitorilor, ni 
se pare că se impune în primul rînd 
unei încercări de selectare, aceea a 
nivelului. teoretic și științific.

în orice discuție pe acest fărâm, 
pornim toți de ia cerința determinată 
de desfășurarea revoluției culturale in 
țara noastră, cerința unei critici mi
litante în slujba realismului socialist. 
Ca atare, vom discuta lucrurile proiec- 
tîndu-le necontenit pe acest fundal 
esențial. Deci caracterul ei partinic și 
contactul nemijlocit cu Viața formează 
condițiile indispensabile ale criticii 
actuale, fundamentul pe care se ri
dică edificiul ei, teoretic și științific.

A vorbi despre critică mi se pare 
intr-un fel mai greu decit a vorbi 
despre literatură, despre orice gen al 
ei. Și dificultatea aceasta constă toc
mai in varietatea punctelor de vedere 
pe care le pot emite diferiți critici 
abordind o anume operă literară. Ni 
se poate obiecta că o critică științifică 
exclude arbitrariul datorită unității cri
teriilor de judecată. Nu încape nici 
un dubiu în această privință, dar cum 
spuneam, adeseori, după aprecierea

(Urmare din par. 1)

de caracterul popular ai speciilor in 
care a scris și cu care a avut afini
tăți organice.

Dinlăuntrul acestor cadre formale 
in care el și-a turnat simțirea și gin- 
direa, ae ivește insă un motiv mai 
profund al universalității lui Cara
giale. Ne referim anume ia calitatea 
comicului său, comparabilă cu tipu
rile generale ale comicului universal. 
Ca toți marii autori de comedii. Ca- 
ragiale nu poate fi limitat la aspec
tele frazei, ale calamburului cu duh 
ale glumei superficiale sau ale nsu- 
lui distractiv. FI este — ca toți mz-.: 
clasici ai comediei unirerșa^ — un 
scriitor profund care ascunde nt 
jocurile surisuiui o lacrimă. sub iz
bucnirea tisului — o durere. Descind 
cu sănătos și viguros umor, rcc.ee 
marii și micii burghezii a timp-A-i 
pusă pe compromiterea definitivi a 
marilor idealuri ale democrație. șa— 
find „regimul curat constituțional’ 
a,l epocii, Caragiale era — in fond — 
întristat de evoiuția lucrurilor și. ca 
patriot aprins suferea, in inima sa, cu 
sinceritate. Așa au fost toți mcr.i 
autori de comedii de ia Aristofan ia 
Moliere, și pinâ astăzi. cu o față în
tristată ce ridea sau — cum se sp-'-: 
in basme — cu un ochi care ride și 
altul care plinge. Universalitatea tui 
Caragiale se reazimă deci și pe adin- 
cimea comicului său de cea mai ti
pică esență a speciei: contrastul din
tre aparență și realitate, dintre ele
mentul mecanic și cel viu etc.

Adăugăm, mai departe, la motivele 
universalității scriitorului' unica și 
neîntrecuta sa capacitate de creație 
a tipurilor. Personajele sale s-au năs
cut nemuritoare, circulă intre noi, 
denumim curent — cu numele lor - 

(Vrmare din pag. l-a)

tică devenind inconsistentă, fiindcă scrie din 
fuga condeiului, fără efort creator.

Trebuie amintită cu acest prilej și con
tribuția adusă în poezia pentru preșcolar, 
de către Maria Banuș, Veronica Porumbacu, 
Victor Tulbure. Violeta Zamfirescu sau Ele
na Dragoș.

Alături de asemenea versuri cum au fost 
cele trecute sumar în revistă, se mai pot 
citi și' unele compuneri care sub pretextul 
simplității, nu numai că nu au nimic co
mun cu literatura, abandonînd total ele
mentele de transfigurare poetică, dar sint 
sărace în idei, certate cu logica și adeseori 
certate cu însăși normele vorbirii corecte.

Este cazul lucrării în versuri „Familia bună 
dimineața", semnată de Ana Tudoraș care, 
în ciuda scopului foarte didactic de a îm
prieteni copiii cu buretele, săpunul, pro
sopul etc. dă asemenea definiții „poetice" : 
Dușul este „strălucitor ca o tingire" sau 
„Bună dimineața pastă" poreclită: „Numai 
leneșul în pat stă“. Portretul unui copil 
este realizat în acest mod hilar : „Doamne 
ferește / ce băiat / încruntat ! / Nu știe 
dedt să strîmbe din nas / și să urle, / să 
trezească întregul cartier".

Aceeași autoare a publicat volumașul 
„Foarte gras, fără nas" dedicat peripețiilor 
unui bob de mazăre despre care oricîtă 
imaginație ai avea, nu ți-ai putea închipui 
că este „ciufulit ca un arap" așa cum îl de
scrie autoarea.

Copiii ce abia învață să vorbească întâl
nesc aci rime ciudate, apropieri derutante 
între noțiuni. Autoarea nu se sfiește să 
stîlcească un cuvint spre a-1 face să rimeze, 
așa cum se întâmplă cu cuvîntul repăd pe 
care l-a potrivit la prăpăd.

O altă carte de versuri pentru preșcolari : 
„Ionuț-Petruț în Marte" (semnată de Radu 
Țiulescu), deși beneficia de un subiect 
captivant — sborul în Marte — este lipsită 
de o elementară fantezie, simplifică pînă la 
vulgarizare și denaturează însăși informările 
științifice pe care le deținem.

Iată ce realități extraordinare surprinde 
autoivil în Marte: „Dacă ți se face sete, / 
Umbli pe ia robinete; / Sirop dă primul 
robinet, / Al doilea apă cu șerbet. / Suc 
de fructe sorbi la șapte, / Iar la opt, cafea 
cu lapte".

în legătură cu viețuitoarele dă doar două 
amănunte : „Oamenii aud prin pompă, / Pi
sările poartă trompă...".

ideologică fundamentală, unitară, cri
ticii, vorbind despre aceeași operă, 
pot trata aspecte diferite, fiindcă fiecare 
are gusturile și înclinațiile lui. Evi
dent. lucrul acesta nu e rău și evită 
uniformitatea, monotonia criticii După 
cum nu infirmă nici existența unor 
criterii unice, științifice de apreciere. 
Cu condiția, ca nu cumva dintr-un 
motiv subiectiv (și din nefericire au 
persistat Ja noi și acestea), criticul să 
vadă un munte acolo unde nu e vorba 
dedt de o biată movilă sau dimpotri
vă, o baltă in locul unei mări in 
viitoare. Din astfel de motive, cu to
tul arbitrare, un critic inteligent și 
priceput ca Paul Georgescu a putut 
afirma in cronica despre volumul lui 
Anghel Dumbrăveanu (așa cum s-a 
arătat chiar în cadrul Conferinței 
scriitorilor) că posibilitățile de dez
voltare a liricii citadine ar fi exclu
sive în poezia noastră actuală.

Pericolul intervenției unor astfe' de 
criterii arbitrare în critică pare să 
devină tot mai mic, pe măsură ce 
e mai intransigent aplicată condiția 
esențială a principialității, care sin
gură poate asigura obiectivitatea și 
discenămintul in aprecieri. Pentru că, 
dialectic văzîrid llucrțurife, sporirea 
neîncetată a spiritului de răspundere 
și a fermității ideologice va aduce 
după sine rigoare științifică, pregă
tind terenul pentru stabilirea unei 
exacte table de valori în literatura 
noastră actuală și in cadrul general 
al istoriei literaturii romine.

Rigoarea științifică aplicată încă din 
faza prealabilă a pregătirii de spe-

vicii și racile sociale analoage com
portării lor. Despre capacitatea crea
toare a lui Caragiale s-a vorbit în
delung in istoria și critica noastră li
terară de la Gherea și Ibrăileanu în
coace. dar ceea ce nu s-a subliniat, 
poate, îndeajuns a fost arta diferen- 
tierii individuale, a portretizării tipu- 
ri’or prin amănunte semnificative. Un 
tic. ti gest minuscul, două-trei vorbe 
deformate de incultură sau pseudo
culturi — s-au dovedit pentru el su- 
f.rie-.te sp-e a evidenția un persona) 
și a-l tmsforma in simbol. Se vă- 
det-e ac. ata shake spearizării de care 
• - *:-ec Warr, pe latura comicului șl 
a raricamni. Se înțelege că o astfel 
de iadnsaape cucerește prin simpli- 
țațe* r. ei. p-in caracterul
ei uecruar.

I’«verso.:xiea ia. se ex-
plscă mas departe și pma pum-atee 
eu oare a <fus pene boăenr. eunța de 
tocdeax.'uc a Urmdriad
să descme obsectsx t;px—. sudândzale 
dsVnrxțsMe da- copcile de mare ge- 
ue-au.ne'e. inconl *-< «reaaz sinet 
ix Iv-xteie șmd^ i-sdepi—rud one* 
teud-uie lirice șs epKX. ș-.z u-tw-< 
depaawt t.rodzx B jcrerr.-trf. Ma
rea im rowrs-nrr». rjieder ~t~ra r 
specif Ki, unt-n-ea sn-.-uptnzi a ar

tăriscare txtens-.taae — defveesc cmc 
lui dramatică intr-eu mod sare de
vine de ia sine exemplar. pe-zc—s 
O'ice cititor sau spectator străin.

Purtător, prin urmare, al unui vă
dit mesaj popular, autor dramatic prin 
excelență în forme artistice de o 
controlată stringenți și de o extremi 
conciziune, Caragiale e organic menit 
unei progresive difuzări mondiale.

AL DIMA 

O POEZIE MARE
PENTRU CEI MICI

cialitate este o îndatorire de prim or
din a criticului. Prin însăși alegerea 
specialității el este obligat la o inter
minabilă „studenție", la o stringere 
necontenită de material de studiu. Li
teratura noastră, literatura sovietică, 
literatura universală clasică și con 
temporană, critica și teoria literară, 
estetica sint disciplinele in care tre
buie să se miște cu ușurință. Nu nia> 
vorbim de disciplinele ajutătoare ca 
istoria, psihologia, artele plastice, mu
zica, lingvistica și atîtea altele. Am 
zice, exagerând puțin, firește, că cel 
mai bun critic ar trebui să fie un 
desăvîrșit umanist, fără suficiență și 
fără ostentație.

Criticul realismului socialist este 
însuflețit de ideile operii noastre de 
construcție entuziastă la care rapor
tează continuu opera literară anali
zată. Ideile constituie substanța ope
rei de artă care concentrează in ea 
experiența de viață și de artă a unui 
scriitor, în epoca noastră. A vedea 
dacă această experiență e sau nu 
esențială, dacă ea se integrează în 
sensurile mari ale epocii socialiste, 
deci a stabili valoarea ideologică a 
operei, e sarcina cea dinții a criticu
lui care este mai înainte de orice un 
educator, deopotrivă etic și estetic al 
maselor și chiar al scriitorilor. Lui i 
se cade să explice și să aprecieze.

Explicația comportă analize bazate 
pe unitatea conținutului și a formei. 
Elementele teoriei literare trebuie stă- 
pînite de critică cu multă siguranță, 
pentru că analiza formei să nu fie 
așa cum se întâmplă uneori, ignorată 
sau expediată în cîteva rânduri la 
sfirșitul unei cronici, din pricina des
părțirii, fondului de formă.

Chiar la critici valoroși a căror ac
tivitate s-a distins printr-o deosebită 
pătrundere a fenomenului literar se 
mal înregistrează unele deficiențe de 
acest fel. Intr-o frumoasă și substan
țială cronică despre poezia lui Ion 
Horea. în Viața Romînească din fe
bruarie 1962, Ov. S. Crohmălniceanu 
referindu-se la problemele deter
minării formei de către conținut, se 
limitează la citeva fraze despre versi
ficație și imagistică. Sau talentatul 
tinăr Matei Călinescu discutînd in 
Gazeta literară din 15 martie 1962 vo
lumul lui Aurel Rău, Unde apele vor
besc cu pămîntul, se slujește de o 
obișnuită frază, dealtfel elegant con
struită, în legătură cu forma artistică: 
„Mijloacele utilizate sint de cele mai 
multe ori armonioase și flexibile, vă
dind din partea autorului o stăpinire 
sigură, de loc crispată, chiar plină de 
dezinvoltură, a meșteșugului poeticesc".

Analiza formei înseamnă atenta, 
subtila urmărire a modului în care 
viziunea ideologică și artistică a 
scriitorului l-a obligat să construiască 
imaginea, s-o întregească pînă in 
ultimul ei element constitutiv. Ana- 
liza universului literar al scriitorului 
imll.-j trecerea in revistă a mijloa- 
ce or care exprimă artistic intr-un mod 
original, unic, nerepetabil, un fapt de 
»iață

Și această fază a explicației e grea 
fc pfisd de răspunderi. de aceea unii 
critici fi adesea c*î ndeEfenți și cid- 
<■ sți. preferă u taămae pe ourgi- 
oea cârti dorx sa pterxaâ* ai «naer- 
W aba r»r-ifc U te 4t f-e» aao 
f Mit grea esae «peraCu apre
cieri. a earteră jadn-tră Bnaăe de 
«a luare s-a udnpfac te—tonră că 
intr-una din cărțile cese ■■ aer anse 
de sinteză apărute ia ottaaă ac. P >- 
mânu! rominesc corv.er-r< - de Put' 
tru Micu. cane bogată de axa ă fi de 
idei, să lipsească d^d «ânrea «ara 
încercarea mai admc'tă de erarbuare 
a valorilor.

Realismul aaciaEst esoe o etapă 
nouă, o sinteză sjoer aa*i deipr a 
tuturor melodeier de create. OperAe 

O mai mare exigență din partea editurii 
ar împiedica apariția unor asemenea lu
crări care' nu-și îndreptățesc menirea în 
instruirea și în educarea estetică a celor 
mai mici cititori.

Poezia pentru preșcolari, departe de a li
mita sfera inspirației sau de a impune un 
stil uniform, presupune o mare varietate te
matică și artistică.

Poezia pentru cei mai mici cititori este 
un act de creație dificil, care pretinde o 
mare experiență artistică. înțelegînd răs
punderea muncii lor poeții pot satisface 
exigențele poeziei ce contribuie la forma
rea conștiințelor.

în mod firesc, majoritatea poeților au 
fost tentați să-i poarte pe cei mici in cadrul 
tulburător și plin de surprize al naturi;, 
stîmindu-le curiozitatea și soliei tindu-le 
primele răspunsuri la fenomenele contem
plate.

Faptul că cei mai mici cititori vor de
veni cetățeni de nădejde ai patrie: noastre, 
impune sarcini complexe educatorilor, deci 
și poeților în direcția pregătiri; multilate
rale a copiilor.

La vîrsta la care copiii nu citesc, ci me
morează doar ce aud, înțeleg și-i impre
sionează, poezia, cu versul ei grațios, mu
zical, limpede și încărcat de sensuri, re
prezintă o modalitate directă, adecvată, de 
formare a primelor elemente ale conștiinței 
socialiste și comuniste.

Poezii epice, avîntate, le pot povesti co
piilor despre lupta eroică dusă de comu
niști, despre grandoarea prefacerilor ce se 
petrec astăzi în patria noastră.

Poezia îl poate ajuta pe copil să pătrundă 
sensurile profunde ale unor noțiuni ca: 
patrie, socialism, comunism, pace, prietenie

în anii în care știința și tehnica au să- 
vîrșit un act prin excelență poetic dindu-i 
aripi omului să zboare în cosmos, în ani: 
în care munca înseamnă cultură, știință și 
tehnică înaintată, este firesc ca aceste do
menii ce dau multă poezie vieții, să-și afle 
reflectarea și în poezia adresată copiilor 
(ce interesant ar fi un glosar poetic menit 
să descopere copiilor „minuni" ale științei 
și tehnicii).

Cei mai mici cetățeni ai patriei noastre 
care vor trăi în comunism, au început să se 
pregătească: cu ochi mari, curioși cerce
tează lumea din jur, pun mii de întrebări. 
Cîte răspunsuri vor găsi în poezie ?

Lucia OLTEANU

produse in această etapă trebuiesc in
tegrale in procesul îndelung al for
mării și dezvoltării metodelor de crea
ție, a curentelor artistice. Operele pro
duse de realismul socialist nu pot fi 
judecate in sine, ceea ce ar constitui 
o mare eroare din punct <le vedere 
dialectic. Și eroarea s-a comis cu 
niulți ani in urmă, cind dintr-o anu
mită tendință sociologizantă, clasicii 
literaturii noastre erau opuși in mod 
eu totul nedialectic scriitorilor noștri 
contemporani, care abia începeau să-și 
ittsușească metoda r ea IJst-socialist a 
lira o gravă deformare a judecății 
critice din pricina ignorării dezvoltări: 
ca îndelung proces istoric, a literaturii

Numai cunoașterea adinc.ifă a isto
riei literare dăruiește criticului vede
rea de ansamblu, numai contactul ne
întrerupt cu opera clasicilor ii dă po
sibilitatea stabilirii unei scări de va
lori adevărate pentru toată literatura 
romină. Critica ar trebui, după păre
rea noastră, să piardă aerul eseistic, 
adică de improvizație care o face să 
se invirtă uneori in jurul operei de 
artă și să discute pe marginea ei 
\sta nu înseamnă nici o clipă re
nunțarea la spiritul militant, la com
bativitate. Trebuie prevenită posibili
tatea de a se săpa parcă o prăpastie 
intre critică și istorie literară, sau 
cum ar fi spus Albert Thibaudet, in
tre „ziariști" și „profesori". Și lucrul 
acesta ar fi dăunător pentru ambele 
preocupări. E nevoie cred, pentru o 
critică din ce in ce mai principială 
și mai științifică, de sudura trainică 
intre capacitatea de a se ancora 
in realitate, combativitatea criticului pe 
de o parte și priceperea tehnică (nu 
tehnicistă și îngustă), perspectiva de 
ansamblu a istoricului literar, pe de 
alta.

[IHilllE
■sirii il „genului surf:

Un cuvînt mai nimerit pentru ca
racterizarea structurii schițelor lui 
l.L. Caragiale decit acela ales de au
torul însuși riu s-ar putea găsi. Ade
vărată creație, ca și literatura pe 
care o desemnează, cuvîntul „moment" 
conține — condensată la maximum — 
însăși definiția schiței, așa cum a în- 
țeles’-o și făurit-o cel mai ilustru re
prezentant romin al ei. Schița cara- 
gialiană e rezultatul fixării artistice a 
unui moment revelator, a unei situații 
ce rezumă plastic conduita unui tip 
social, dezvăiuindu-i prin aceasta fi
rea. felul de a fi și. implicit, fiziono
mia sociesâțîț mir-un moment dat ai 
oezvoiiÂT". eî- Ex*.'âg;uxi și sînietîzînd 

etic cu. C3TBC'crist.cs i c 
iUZXKCere . zaoraT’jrijor. i

sa drverse tseAZ
-îs. si circ â trâ't. it rc^-

in set o pJîijrâ a sac
o nee^a^a:* expresjritate și ao

Aare. o adexâra^ ..comedie umană'. 
>'jre a imprumuta sugestivul titlu 
bauzaexan a—: de țotnv.t ș: m căzui 
de iațâL Cm radical deosebi
te ce ^ce.eâ a.e epicii lui Balzac, 
scriitorul nostru a inventariat, ca și 
romancîerai francez, toate cusururile, 
toate maladiile unei societăți — soc’e- 
tatea romînească din tâmpul reg-imu- 

burghezo-moșieresc. Arta Iui. care 
începe cu alegerea momentului și pri
ceperea de a surprinde in toate cazu
rile momentul semnificativ, situația 
încărcată de fileuri, rezumativă in cei 
mai inait grad și in chipul cel mai 
interesant, constituie un exemplu per
manent de ascuțime a observației, de 
sknț ai orientării, pentru prozatori.

Odată ales, momentul purtător de 
semnificații este imortalizat de Ca
ragiale cu o măiestrie de asemeni 
veșnic pilduitoare. Schița caragialîa- 
nă e o sinteză nu numai sub aspectul 
•observației, al materialului de inspira
ție. ci și in ce privește meșteșugul 
marelui scriitor, întocmai cum, mai 
tirziu. „tableta" avea să devină quin- 
tesența virtuților artistice ale prozei 
lui Arghezi. Regăsim in „momente*, 
concentrate, toate frumusețile arte; lui 
Caragiale. Așa cum ontogenia repetă 
fîlogenia, schițele se resimt de pe urma 
întregii experiențe artistice anterioare 
a> autorului, reproduc, ridicate pe o 
treaptă nouă, însușirile prozei și tea
trului caragelian. Alai ales ale tea
trului I Zicind că in schițele marelui 
nostru clasic se întocmește o „come
die umană" a societății de odinioară, 
n-am exagerat. Denumirea aceasta in
dică, odată cu natura preocupărilor, 
și construcția specifică a „momente
lor". Fiecare schijă e o scenetă și toa
te împreună compun o magistrală 
comedie de moravuri. Neizbutînd să-și 
ducă la îndeplinire intenția de a da 
o nouă piesă „Titircă, Sotirescu et 
Comp", în care să fie urmărite în con
tinuare destinele protagoniștilor din 
,.O noapte furtunoasă" și „0 scrisoare 
pierdută", scriitorul a dăruit în schimb 
literaturii romîne schijele, ce compen
sează din plin absența, regretabilă, 
totuși, fără îndoială, .a proiectatei 

producțiuni dramatice. In „momente" 
epicul și dramaticul fuzionează în cei 
mai fericit mod, dînd naștere unor ta
blouri pe care pictorul le poate trans
pune pe pînză, ca și cum ar avea 
în față ca model scene din viața rea
lă, regizorul le urcă pe scenă, fără 
a fi nevoit în prealabil să opereze 
vreo modificare în text, cineastul le 
pune să se miște pe ecran iar citito
rul le contemplă vrăjit, avîndu-le toa
tă viața în fața ochitor interiori, din 
clipa în care a luat cunoștință de ele. 
Ca și în piesele de teatru, în schițele 
lui Caragiale clocotește viața. Covîr- 
șit de admirație .G. Ibrăileanu scria 
despre Caragiale că este „cel mai 
mare creator de viață din întreaga 
noastră literatură", un autor care, 
„pe pămîntul rominesc pe lingă sutele 
de milioane de oameni creați de Dum
nezeu de-a lungul vremii, a mai creat 
cițiva". Această veridicitate superioa
ră, Caragiale a realizat-o în virtutea 
științei lui de a descifra în fapte 
esențialul. Oamenii săi sint parcă mai

Ci-

vii, mai reali, chiar decit oamenii pe 
care îi vedem în carne și oase. Sint 
mai vii și mai reali, deoarece în fie
care din ei trăiește o întreagă cate
gorie umană, trăiește o societate, o 
lume, o epoca. Totul e sinteză în schi
țele lui Caragiale. Nici o vorbă, nici 
un gest, nu sint întâmplătoare. Fiecare 
replică a unui personaj, orice mișcare 
a lui sintetizează o latură a caracte
rului, traduc modul său de a gindi și 
de a trăi, de a concepe existența. In 
fiecare cuvint rostit de un personaj 
sau altul e condensată, ca și în țoa
le manifestările lor. o cantitate de 
viață, imensă. De aci, impresia de 
ver:dicita:e desăvirșită. de aci, per- 
V.e ta ; c-- x - ' -. ttx. t

îs _jet3or a cît
viața m este 5-

ș®- ©orețnznz uac*. xâ cotrt *

jo ger. pm exceîențâ

mti'iT —- sâ esența corjen-
sală la maximum a real..Există 
— reflectă Ibrăileanu, vorb d despre 
superioritatea operelor ce recurg a 
.creație", la prezentarea personajelor 
in acțiune, față de ctie in care pre
domină comentariile auiorixx — 
există un gen literar care, prin firea 
lui. este numai creație, genul dra
matic. ilustrat de unii din cei mai 
mari creatori". In teatru. susținea 
criticul, nu firă temei — se găsesc 
tipuri.e cele mai vii, cele mai -fra
pante'. Aceasta, deoarece .in piesele 
de teatru e creație pură — acțiune 
și dialog. Viața personajului este ară
tată. și nu expusă și aplicată*. .Mo
mentele" lui Caragiale sint. fiecare, 
o piesă de teatru în miniatură. Tot. , 
in cuprinsul lor. este mișcare: acțiu
ne și dialog. Intervențiile autorului 
ocupă un loc extrem de redus; cit 
indicațiile de regie, in piese. Proza
torul dispare îndărătul situațiilor, lă- 
sindu-ne să-i vedem și sâ-i auzim pe 
Leanca văduva, „comersantă de bău
turi spirtoase" și pe domnul Stavrache 
Stăvrescu „de profesiune proprietar', 
pe Ghiță și Niță, Lache și Mache. 
pe madame Esmeralde Piscupesco și 
pe Caracudi, pe „omul cu noroc', Ma- 
nolache Guvidi, ale cărui afaceri te
nebroase le duce, cu uimitoare pri
cepere, la bun sfirșit, întotdeauna gra
țioasa lui jumătate, pe lancu Yerigo- 
pol, fericitul soț din „Mici econo
mii', pe bravul „pedagog de școală 
nouă', ardeleanul Marius Chicoș 
Rostogan — și să tragem singuri con
cluziile asupra caracterului fiecăruia, 
asupra lumii ce i-a format. Iată una 
din schițe, „Mitică' al cărei personaj 
reapare în numeroase altele, sub di
verse nume. După o scurtă introdu
cere în care este definit tipul „bucu- 
reșteanuiuj par excellence" de pe vre
muri, încarnat în Mitică, schița se 
transformă într-o succesiune de in
stantanee, din care ne formăm o 
imagine a personajului mai vie decit 
ne-ar putea-o oferi zeci de pagini de 
caracterizare directă. Fiecare instan
taneu conține doar cîteva rânduri și 
constă în schimburi de replici scurte, 
seînteietoare, ce vădesc, fulgerător, 
spiritul, volubilitatea inegalabilă, socia
bilitatea lui Mitică, dar și superficia
litatea lui, voluptatea de a pierde 
vremea, orgoliul de a nu face nimic, 
inepuizabilele-i resurse de flecăreală. 
Punîndu-1 să-și desfășoare arta im
provizației verbale, autorul se abține 
de la orice altă intervenție în afară 
de notațiile telegrafice, indicînd îm
prejurările ce-i prilejuiesc lui Mitică 
nesfîrșitele focuri de artificii.

Farmecul specific al schițelor lui 
Caragiale, ca și al întregii sale 0- 
pere, rezidă îndeosebi în darul lor 
inegalabil de a mima comic limbajul 
unei anumite societăți. Nimeni n-a 
parodiat cu atîta artă vorbirea ri- 
diculă a unor parveniți contaminați 
de cosmopolitism, vorbirea împestri
țată de neologisme stridente, plasate 
anapoda, de barbarisme, de termeni 
franțuzești și englezești a feluritelor 
specimene din „high-liie'. Majorita
tea personajelor din schițe aparțin

însă micii burghezii și vorbirea lor 
îi prilejuiește scriitorului permanenta 
exercitare a vervei satirice. Fără rău
tate, cu o ironie subtextială ce bi- 
ciuie fără a nimici, Caragiale ase
meni lui Gustav Flaubert, neîndu
plecatul dușman al expresiei plate, 
tocite, colecționează clișee, ticuri ver
bale, consemnează moduri nenumă
rate de stricare a gramaticii, dato
rate mai ales sforțării vorbitorilor 
de a se exprima cît mai pretențios, 
pune în lumină incoerențe ale gîn- 
dirii, traduse în rostogoliri colosale 
de cuvinte desperechiate. Formule 
birocratice și clișee gazetărești se 
ciocnesc în vorbirea diferitelor per
sonaje cu _mă-n’eleg: ?' umtoI*. 
-rezoa*. ^cro'. _zx — zice*, coc 
’rtv»»a t-spare. cecjsd tocul
CjC«_-*:pe ^eu~a ca ia*, cocctită 
=a. savantă Rentrn ca să zic*,
_3a face pc::rj ca să ne aștepte") 
mt proaumeie reia: .' iși face apari
ția ir toate cazsr.la cind na e ne
voie de eL sooriad neîncetat haosul 
frazei. O neț-storeasi. deuunfnd jus- 
ti;»ei an ri.iarâtx. sîrr.ețte instanța 
suș o gr.nL'ă ie vorito rări șir*.

.Ea. daaa' jadecâlar. reclam, par
don. onoarea mea. care m a ajnrat. 
și cleadire ca trei cHe mestică pri
ma. care vtmsem tomna tanci cn 
birja de la dem'Marinescn Braga- 
dir« dm P:a;â. tocă chiar dam’ To- 
mița zicea să-l ian In birje—*

Ș monologul axitinnă. tot îsai ln- 
volbnraL întrerupt din cind în 
cind de întrebările jndecătomim. care 
nu reușește să priceapă, firește, ni
mic.

Meșteșugul de a transcrie vorbirea 
personajelor în ce are ea mai tipic 
nu este simplu meșteșug. E rodul 
unei scrutări adinei a vieții ți > 
structurii lăuntrice a unor categorii 
umane determinate social. Ca In 
poveștile și amintirile lui Creanga, 
vorbirea îndeplinește în schijele lui 
Caragiale — ca și in piesele lui — 
rolul de principal mijloc de carac
terizare. Tot conținutul sufletesc al 
personajelor transpare în exprimarea 
lor. Nu pentru pitorescul exterior, 
ci pentru expresivitatea, pentru trans
parența lor, reface scriitorul, măies
trit, vocabularul pestriț și atît de 
originala sintaxă a personajelor ce-i 
populează operele. „Nu de dragul 
euvintelor — zice Caragiale, undeva 
— am căutat anume să vă născocesc 
o povestire. Eu de hatârul povestirii 
caut într-adins cuvintele". Pitorescul 
verbal din schițele lui Caragiale este 
fereastra prin care privim chipul unei 
lumi, așa cum a fost și cum numai 
un artist de mărimea întâia îl putea 
reconstitui. Este, în același timp, o 
oglindă a unor diformități spirituale 
ce n-au pierit odată cu societatea 
stigmatizată de scriitor. Ca brice 
creator intr-adevăr mare, autorul 
Momentelor, fixînd moravuri și tipuri 
proprii societății timpului său, 1 
surprins implicit metehne ce n-au 
dispărut odată cu Mache, Lache și 
Stavrache. Palavragii, lăudăroși, chiu
langii, indivizi predispuși să-și dea 
aere, să pozeze în atotștiutori, și să 
se exprime păsărește n-au sucombat 
și nu sucombă atît de ușor.

Departe de a fi amenințată — 
cum li se părea unor critici din tre
cut — de perimare, literatura ma
relui Caragiale e o literatură vie, 
pe care o descoperim mereu nouă, 
plină de vigoare și prospețime. De 
cîte ori o citim, ne revelă noi înțe
lesuri. Ajutîndu-ne să ne despărțim 
de trecut rîzînd, teatrul, nuvelistica 
și schițele marelui nostru clasic ne 
învață totodată să identificăm anu
mite infirmități, anumite vestigii ale 
trecutului prelungite în conștiința 
unor oameni de azi și să contribuim 
prin rîs la discreditarea lor. Școală 
de înaltă măestrie pentru scriitori, 
opera lui Caragiale, pe care dintele 
vremii n-o va măcina, constituie 
pentru toți o comoară de frumuseți 
inestimabile, un nesecat izvor de în- 
cîntare.

Dumitru MICU

k AUREL STANCIU. — Aveți un
M anumit temperament poetic (poa

te, doar lexical) caracterizat prin 
hlperbolizare șl aglomerare de 
imagini surprinzătoare (poate, 

k doar improprii), care reclamă o
“■ disciplina de gîndlre superioară

șl un stil de muncă mal riguros. 
Nu se pot nega calitățile unor 
metafore ca „strugurii privesc 

te prin pupila bobului verde“ (deși 
se confundă pupila cu irisul), 
„vlntul, neconturatul turist pă- 
mintean", „soarele, parașutistul 
sferic, de foc”. Dar, ce caută, a- 

■k lături de ele versuri numeroase 
In genul : „sint mîndru de omul 
cu care pășesc / El îmi vorbește 
de mari perspective / Ce se des- 

kchid colectivului în față / De-al ță
rănimii' trai, ridicarea nivelu
lui” ?! — Sau acest vacarm de 
exclamații neclare :

k Atenție, Gravitate !
Păzea !
Azi, Rațiunea vitregia (?) țl-o 

smulge 
Neputincioasa vertebrată

te Ce timid în Palatele iul Cronos
“ Prin culoarui cuaternarian

pășea, 
Azi deschide cu curaj, ușa spre 

Cosmos 1
k. Ferea 1

Ferițl-vă. deci, de scrisul „la 
întlmplare", de exuberanța necon- 

ktrolată — și mai trimiteți-ne ver
suri.
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GEORGE CHIRILA. — Pentru 
însușirile ei certe, cităm în între
gime poezia „Demnitate” :

Motto:
„Acest repede torent de munte 
care se numește viață..."

PETRARCA
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Nu-s bucurii mal mari decit, 
mereu, 

Să te cuprinzi din plin de-acest 
torent. 

Așa cum, demn de semeni, Pro- 
meteu, 

De flăcări s-a cuprins, condes
cendent...

Iți cere viața însăși ca să știi 
Să-ți faci din clipe, clipe mai 

înalte.
Ca drumul tău prin ele să tre

salte, 
Mereu mal larg; spre alte ga

laxii...

...Dar nu-s destule jertfele
Intime, 

Chiar concentrate-n jerbe de oțel; 
Mulțimlle-anonime să te-anime, 
In marșul lor dezlănțuit spre-un 

tel.

Că ești al tău și-al tuturora, azi. 
Al datoria grea de-a nu-țl ascunde 
De lume, frămintărlle profunde — 
Șl să nu cazi, chiar de va fi să 

cazi !...

Cu excepția unor expresii mai 
stîngace și a sfârșitului cam ief
tin, poezia dovedește ținută poe
tică șl meșteșug — că și „Dimi
nețile șantierului”, de altfel. Mult 
mai slabe — la surprinzătoare dis
tanțe — sint „Drumurile mele". 
„Țesătoarea tinâră”, „Catren”. Ta
lentul dvs. vă obligă la mai multă 
exigență.

D. N. PUIU-MAGHERA. — A- 
• eți un condei Iscusit, deprins 
cu vezMflca-pa șl chiar cu exerci
ții poetice ma; complexe. Ce ne
mulțumește. totuși ? Orientarea 
dvs. tematică e incâ prea gene
rală. vagă, depărtată. Sensibilita
tea dvs. au e acordată încă la 
diapazonul prezentului și un aer 
desuet împiedică emoția cititoru
lui să se declanșeze. Credem că 
frecventarea celor mal bune poe
zii contemporane v-ar stimula in
spirația, deși prunul ei stimulent 
e viața care vă înconjură șl pe 
care nu aveți dreptul s-o igno
rați.

CORNEL FETEA. — E regreta
bil că, Inregistrînd muzicalitatea 
versurilor dvs. trebuie să consta
tăm, totuși, puțina lor substanță, 
lipsa lor de Intensitate și de ac
cent. Poezia dvs. aduce într-o 
măsură cu aceea promovată cînd- 
va, in revista „Steaua" și critica
tă In repetate rînduri in presa 
noastră. Iată un exemplu:

„In palmele negre, în palmele 
ude-ale nopții, 

felinarul se zbate, fluture gal
ben, ' 

multlplicîndu-șl zbaterea în băl- ’ ’ 
țile drumului,

in apa gălbuie din șanțuri, in 
stropii de ploaie,

Încremenind ca-ntr-o iîntînă în 
ochii tăi.

Sintem doar noi, în noapte pe
ulița pustie,

sub ploaia călduță, sub vlntul 
de sud, 

șl pînzele ploii jelesc (îl) peste 
case 

prin ghimpii salcîmilor, prin 
crengile lor...?

Șl așa mai departe. Strofa finală 
In care sint pomeniți „oamenii" 
cari, adormlți sau încă treji, știu 
„ că ne-ntoarcem acasă tirziu, 
căutînd pentru ei frumusețe" e 
Bravă șl cu o vagă rezonanță a- 
rlstocratică. Vă sfătuim să nu a- 
legețl căi ocolite în căutarea ma
rilor adevăruri și frumuseți, alt
minteri, vă pîndește pericolul e- 
vazionlsmulul.

GEORGE CUARZ. — Ciudate 
versuri!

URCA EMIL, elev. — scrisoarea 
e frumoasă. Versurile arată însă 
că ești foarte la Început. Mult 
mal avansat pare a fi elevul lo- 
oiță Miculiță care scrie, uneori, 
versuri demne de a Ii reținute, 
ca: „Descopăr teoria în frunzele 
toamnei” (e vorba de teoria ma
teriei în mișcare), ;,cu mine, sem
nează mulțimea" („Colectivistul") 
sau „Se-ntoarce primăvara, cu aur, 
pe Tiglina". Herșcu Leia, din cl. 
VIII-a versifică foarte corect, 
:hiar îndemînatec, dar sint dor
nică s-o văd eventual mai stinga- 
ce, dar mai îndrăzneață In subiec
te și exprimare.

M. COMANESCU, TEODORES- 
CU ȘTEFAN, FLORIN MUSCA- 
LU — sînt rugați să ne trimită 
mai multe poezii, pentru a ne pu- 
lea face o părere.

Flrănescu Elena, Pulu Cioran, 
D. Iosif, I. Hașeganu, El. Butaru, 
M. Atanasiu, I. Zamfirescu, Radu 
Dan, I. Leonte, I. Cervu, Roșu 
G.D., Ion Raizu, Aurel Beldea, 
Const. Antohi, I. Seitan, V. Filip, 
loan Domnița, Victor Mușat, N. 
Balea, P. Boțea, I. Constantin, 
Geo Spir, Vaceff, I. Mircea, M. 
Fotache, N. Cbițlmuș, M. Calotă 
— deocamdată nu.

RECTIFICARE: In „Poșta redac- 
flel” de acum două săptă—ir. i- 
răspunsul dat tov. G. Șerf—ea se 
ra citi „datorită intens.-Api scăro- 
te, stilul expozitiv* șl nu .evțlo- 
civ", cum a apărat.

Nina CASSIAN



UN SPECTACOL PENTRU COPII
Copilul este uri pasionat el „jocu

lui", transpunînd cu fantezie în mi- 
crounivemsul său imaginito vieții a- 
devârate. Teatrul găsește așadar în 
micul spectator un public fțtmiliar cu 
convențiile, dar deosebit de -exigent 
în ceea ce privește autenticitatea. A 
îndeplini înaltele obligații educative 
ale teatrului pentru copii înseamnă 
• întreprinde în mod artistic „jocul" 
cunoașterii vieții; evidențiind laturile 
moralei comuniste; condamnînd ves
tigiile moravurilor burgheze. După 
cum ee știe, copilul încearcă singur, 
pină în adolescență, să mimeze par
curgerea vieții în etapele «d euccesiveș 
vfaîndu-se „mâine" și puternic. Artei, 
deci șl teatrului, II revine în mare 
măsură sarcina de a organiza' educa
tiv această tendință de îmbrățișare 
frenetică a existenței. Literatura, mu
stea, cinematografia, teatrul cu ui
mitoare posibilități de îndrumare ■ 
primilor pași în viața socială, cu a- 
j uterul imagisticei artistice. Pasiunea 
noului «ste cu deosebire caracteristică 
Vfastet fragede, cere acceptă entu- 
Blast semnele viitorului Intr-o gene
roasă perspectivă. Azi zborul prime
lor nave cosmice i-a investit firesc 
pe toți copiii cu o diplomă virtuală 
de astronaut Fapt este că micii noș
tri prieteni se plimbă firesc — cu gin- 
dul - printre stele, nu fără a-și 
funda reveriile pe date tehnice im
presionante. Alături de școală și de 
familie, alături de alte arte, teatrul 
este chemat să dea acestui elan că
tre viitor axfindrae șl un sens pe de
plin constructiv. Notăm asemenea 
considerații fugare pentru a ne rea
minti complexitatea problemelor care 
se ridică în fața teatrului pentru co
pil. Teatrul Tineretului a dat cîteva 
răspunsuri limpezi șl eficiente între
bărilor pe care spectatorii sălii din 
KB. Dobrageenu Ghcrc* nu te lasă

tlCrel-'A H.-1

Commorart. ^micuitvwulei morjrt lui I. C»r»gi»l, eonstitut. 
un gpem'ment însemnat pentru lit- 
treașa noastre piață cul&raU.

D‘n bogata operă ( aeriifa-slsî, 
Televiziunea oa prezenta o seria da lucrări da teatru, ecranizări de 
schița si momente, lecturi drama
tizate după pocestirila sala, preci-m 
fi ctteoa pamflete.

Astfel, după recenta transm^iiere
3 comediei D’ale carnavalului fi interpretarea unui colectiv aJ Tea
trului Național din C.uj, 
tatorii au putut urmări o err.-f.^-.t 
intitulată .Moravuri", cuprinzi^, 
între altele, ți o selecție, e drept, 
prea succintă, din paginile satiri:e a-.» 
lui Caragiale (schița „Five o’clock" 
etc»). In întîmpinarea semi^emer.a- 
rului, Studioul de Televiziune a 
realizat două filme proprii după 
schițele, „Căldură mare" și „Dom
nul Goe* tn regia lui Ion Barna și Letiția Popa, Cele două producții 
vor fi trimise și peste hotare.

Se află, îrttr-un stadiu de finisa
re, medalionul „I. L. Caragiale", 
evocare a vieții și operei marelui 
satiric, însoțită de un bogat mate
rial ilustrativ.

In ifîrșit, la 9 iunie Televiziunea 
pa retransmite integral din sala Pa
latului R.P.R. spectacolul festiv 
„0 tcriioare pîrrdirtF tn ret a ar. testului poporului Sică Alexand^etco^ 

Df asemenea, reporterii ți opera
torii televtziunii noastre r-- r*e- 
eenți la toate manifestările .
zate cu prilejui •emieflUmaratef 
Caragiale. Camerele de '.'-ist oederi 
vor înregistra pe peliculă pentru 
„Jurnalul Televiziunii" ecie mai 
semnificative aspecte d**r C soita*! 
fi din țară, legate de festivității* comemorării lut I. L. Caragiale-

Am avut acum cftou fltnp ocer’e 
de a-1 vedea fi asculta pe dirijoral 
ucrainean Gnedaș. * *
mal interesante fi dueasseitt apBrifrt 
din cadrul rarelor tuMtrk sub- fonice televizate Arta es 4
a fort do ăltfrt răapUMît pri* 
salvele de aptaute aia a^actatacHar 
din sala de concerte a BoUaieio- 
viziunii. Ca atît wua -r ' • ’*
apare nemulțumirea telespectatori
lor față de reria de tranesaitere a 
ecestui memorabil eoacen. De pil* 
di, tn cele mai drame*:ce mcr~.en- 
te ale concertului, ayi'^‘ .. de cap
tat imaginea no-a tnfifaat fig*- 
rile indiferente ale ace'or me"nbrii 
ai orchestrei care nu participau ■* 
elaborarea momentului, Apri, obiec- 
tivul acestui aparat sa oprea U 
clipele cele mai pasionante ale dia
logului dintre partidele de instru
mente, asupra viorilor care aS'-ep" 
tau o îndepărtată acțiune. Acest 
contrapunct sui-generis, dintre ima
gine fi sunet, provoca o îndreptăți
tă iritare. Oare si na existe, regi
zori fi operatori muzicieni? Sau 

măcar melomani? Nn te poate oare studia concertul tn timpul repeti
țiilor ? Ca să putem avea la audi
ția cu publtc o imagine televizată 
care să urmeze îndeaproape fluxul 
muzicii, cu un montaj dinamic, rit
mic, participant. Vrem mai multi 
ingeniozitate, imaginație, fantezie. 
Mai multă pentru îngemănarea su
netului cu imaginea.

Recent Teatrul Regional Bucu
rești, a prezentat premiera norii 
versiuni a comediei „Mielul turbat" 
de Aurel Baranga în regia lui Dinu 
Cemescu Inițiativa autorului și 
a teatrului se cuvine, desigur, a- 
preciată. Munca stăruitoare asupra 
textului acestei piese — una din
tre cele mai izbutite comedii din repertoriul teatrelor noastre — s-a 
soldat cu rezultate meritorii fi exem
plul său poate însufleți și pe alți creatori, tn special, pe cei tineri-

Spectacolul Teatrului Regional de- 
notă o judicioasă concepție regizo
rală (Dinu Cemescu a demnostrat 
— nu o dată — fantezie fi gust in 
montările tole). Merită 
contribuția interpretului 
Silviu St&nculescu.

relevată fi 
principal —

■»

stagiunii

cronicarii dramatici

Odată cu încheierea 
teatrale ar fi recomandabil ca in 
preta de specialitate să se poarte 
discuții în legătură cu problemele 
ridicate pe parcursul activității tea
trelor. In primul rînd, colectivele 
din provincie ar primi un sprijin 
eficient dacă
— care cunosc mai aprofundat pro
ducțiile
teatre — și-ar expune punctul de ve
dere tn articole de sinteză, menite 
să sesizeze trăsăturile caracteristice 
ți deficiențele evidente încă în crea
ția teatrelor respective, făcînd iu 
același timp propuneri judicioase 
pentru stagiunea viito*rt.

«au altor» dintreunora

Ia garderobă. Un colectiv actorSceec 
înzestrat, și câțiva regizori riștigațl 
de tentațiile și dificultățile genului 
(Tudorel Popa, Ion Lucian, Ion Cojar) 
eu găsit soluții ingenioase și — mai 
ales — au investigat eu IndrArr—slâ 
resursele teatrului pentru copii.

Cel mal de seamă merit al scenei 
specializate de la Teatrul Tineretu
lui este de a fi înscris în repertoriu 
piese cu o reală forță educativă, pe 
care le-a valorificat in spiritul artei 
scenice contemporane. A fost astfel 
Măturată pe de o parte prejudecata 
textului infantil, simplist, pe de altă 
parte concepția naturalistă a montă
rilor. Nu trebuie să uităm că, pină 
nu de mult, unele teatre iși conside
rau satisfăcută obligația de a da spec
tacole pentru cei mid judnd fie 
transpuneri în versuri siropoase a 
unor povestiri ce deveneau de nere
cunoscut (v. „Harap Alb“) fie dramati
zări care reduceau mari romane la 
scheme melodramatice (ca prelucrarea 
lui Max Maurey după ,,David Oop- 
pefffieid"). Spre deosebire te 

■oaste practici, «rmind t» avei na

Estrada

Cgsim la Caragiale în treaza gaaol ■ 
rtsuluL Daci sarcasmul alimentat de 
indignare, ironia corosivi, risul amar 
vecin cu tristețea predomini, nu lipsesc, 
din opera sa, umorul tandru și veselia 
copioasă. Avea geniul rtsuluL De aceea 
II și prindea comedia mai bine decît 
tragedia. Privea cu predilecție realita
tea — orftfît de revoltătoare — din un
ghiul comic și o comunica artistic în 
chip de farsă grotescă cu subtext tragic 
sau de voioasă bufonerie. Chiar într-un 
articol politic de virulența celui intitu
lat „1907, Din primăvară pfa-n toam
nă", rechizitoriu cu înverșunare adresat 
celor răsptmzători de masacre, strlb*- 
tet de so idaritatea estoraiai ca ee-. răs- 
rolați, polities partidelor isterice — 
fa'ireriee. cam le numește Carar a.e ta 
mai multe ftaduri — Ii apare sub tată- 
țișarea ridicolă a farsei: -Aa armat, ta 
Cameră, duioase scene teatrale». Toată 
lumea a pitas, miniștri de azi. mieișari 
de ieri, deputati, senatori, pablieisu. 
reporteri și tribuae publice-, »va fața 
lumii acesteia at& de emot.oaate. doi 
auri tatre mari frtetași. te caaserra- 
tor a U3 liberal, s-aa Mrtas ta brațe 
ca efcricne r s-aa sărstat soseam, stă- 
Ibd ca lacrimi rxrbâati set trecmtri — 
care, ce-i drept, cam avea aevaie de 
spllat*.

Crac, rarei teatral IL. Carariale ■ 
ficat ari de ele rrnairi d-imera* aab 
semeț. 1 entemahn. Lacwmefe teri eaere 
literare le critica tec ea asearisL Ceea 

dia pricina retorica ta fraaăe lai Vte 
tor Hugo stlcrieax* »er-a ireale* a 
eroeicanilni. In fata ascraaismă mira re- 
loaze a valetului Ray Bjs. eare are* 
treptele măririi ttatad i a II stei. Ca
ragiale nu rezistă șarjei a jecadte da 
cuvinte.

Tentația risului steltoa £ face să 
istorisească cu veselie eociarioasă po
vestea lui Aron, cel ee « trimis spre în
gropăciune ta pămtatul sitar, cadavrul 
tatălui lin sub formă de pastrasă con
sumată eu deliciu de turcul lusuf. te- 
sărcinat cn transportul mărfii. (Pastra
mi trufanda). E o poveste pe eare Ca
ragiale, traducătorul lui Poe, ar fi 
putut s-o trateze ta toeulitatea umoru
lui macabru, umor eu eare de altfel 
pare să fi cochetat cel putia Ia finalul 
lui „Cănuță om sucit*.

In ceea ce privește procedeele, mij
loacele sau modalității* pe eare le fm 
losește satiricul și umoristul pentru ori 
ganizarea și comunicarea materiei d* 
viață privită de el din unghiul comic, 
ele sfat nenumărate, epuizează aproape 
aria invențiunilor de acest fei și inven
tarierea lor ar fi lipsită d* zer. l Cer
cetarea fază a cîtorv* dintre ele poate 
înlesni pătrunderea ta laboratorul artis
tic al autorului comic. 0 astfel de eer- 
cotare, pe care rtadurile de fată nu 
pot decît s-o propună, trebuie să por
nească neapărat de la ideea eă fiecare 
procedeu ta parte se valorifică numai 
ta raport cu realitatea obiectivă reflectată 
și, firește, fa raport cu conținutul afec
tiv, deci cu tonalitate* risnloi autoru
lui. Aceste lucruri s-au mai spus. Si
tuația fa sine din „Scrisoarea pierdută* 
— adică pierderea și retisnea teci 
scrisori (pretext folosit ta atite* pro
ducții 
centru 
furat, 
pentru 
duce) — este total subordonata atlt satirei 
social-politice cit și comicului de ca
racter al piesei. La fel se tatîmplă și 
cu imbrogliourile din „Noaptea furtu
noasă". Pină și în ~___
comedie mai puternic dominată 
celelalte de bufoneria situațiilor, 
quo-urile și travestiurile stat 
ta ultimă instanță, să lumineze 
o „lume" pe care o regăsim și în mult» 
din „Momente": lumea mieii burghezii 
din mahalaua bucureșteană. Discutarea 
oricărui procedeu comic, făcînd abstrac
ție de intenționalitatea risului și de sti
mulentul obiectiv, se arată la fel de 
absurdă. Ce ar rămfae din surpriza co
mică finală a „Scrisorii pierdute", sur- 

comice a căror intrigă are în 
o scrisoare sau alt obiect pierdut, 
regăsit sau nu, pretext copios 
încurcăturile pe care le poate pro-

D’ale Carnavalului*, 
decît 

qui-pro- 
menite, 
artistic.

peizl sferiil de aaeride esadideSsisi 
guvenunenul ta pers-nsa lai Azsb.:I 
Dandanaehe. diră ea deapcia «r’ve, 
jul de «eznaificatia hn sproipe sisto
lică (.cu familia mea de la patuzsopt* 
....eu toate partidele ca romtaul impar
țial*... „cu scrisorica care la un caz, 
iar pac !* ...) decît o banală lovitură de 
teatru ? Tot așa reeditarea chestiunii 
cu scrisoarea pierdută Ia nivelul Aga- 
miță Dandanache, redusă pur și simplu 
la procedeul comic al repetiției (socotit 
de teoreticieni idealiști ai tisului a fi. 
datorită automatismului, pe care-1 suge
rează. una din principalele surse ale 
Carității) ar fi o explicate deformaziă 
psatru aareat-a. mzearasi. dar (> am- 
pisaul de adieuarc pe care-l prsdsee

gama ritului, pe care șpu- 
L. Caragiale a parcurs-o in

și-a definit singur ritul in- 
programul Moftului : „...din

apariția odiosului reprezentant al politi
cii partidelor „historic**.

Cercetarea modalităților au se poate 
de aceea întreprinde fără considerarea 
celor doi factori amintiți cart le justi
fică alegerea din partea scriitorului: 
sentimentul în fața realității evocate 
deci atitudinea ideologică și stimulentul 
obiectiv. Ne reține mai tatii primul din
tre eai doi factori. Cu alte cuvinte am 
vrea să surprindem cîteva tonalități a- 
fective din 
mean: că I. 
tatregime.

Caragiale 
d: mării, ta 
50*) care te citesc, se găsesc măcar o 
aură care te înțeleg, care pricep că tu. 
fabricantul Moftului, scrii încruntat 
lucrurile cele mai hazlii, îți verși poja
rul inimii nu apa de trandafiri a glu
mei dnlcegi*. Sarcasmul, rlsul indig
nării. acea formă paroxistică a ironiei, 
sini de obicei implicate ta atîtea pagini 
ale lui Caragiale. Implicate de obicei ta 
dialog. Caragiale, ta general zgîrcit cu 
comentariile ta opera beletristică. ră- 
mtae dramaturg si fa schițe, momente, 
nuvele. Totuși tonalitatea afectivi — 
aci sarcasmul — nu poate fi obiect de 
dubiu pentru cititorul următorului dia
log: „— Păi, cocoane, am casl grea... 
— Apăi eu n-am casă grea, măi Ioane? 
Vezi bine, patru eopii 
la oraș ta pension... — 
orsș. — Doi băieți la 
racii de noi ! 1 — Vezi 
greutăți, măi Ioane*. (Arendașul romin).

Reținerea afectivă, concizia expresiei 
satirice, duritatea verdictului fără apel 
ce nu se desprinde din comentarii ci 
din mișcările, gesturile, cuvintele per- 

aici, două fete 
Auleo, ai și Ia 
Paris.» — Să- 
că și eu am

deosebită prospețime la spectacolele 
pentru cei mici. Copiii, acești spec
tatori de teatru innăscuți, înțeleg foar
te bine că la teatru se petrece un joc 
care reproduce viața în chip conven
țional. Succesul de care se bucură jc- 
torul-prezentator în teatrul pentru 
copii și aplauzele cu care sint sub
liniate schimbările de decor la vede
re indică bucuria participării acu re 
a spectatorului mic la acest joc ma
gic cu înțelesuri clare. Asistind la 
una dintre reușitele Teatrului Tine
retului („&nil și detectivii*) ne-am 
gindit la răspunderea pe care o au 
autorii spectacolelor pentru cei mxi 
in educarea publicului matur te 
mi ine și, privind entuziasmul unei 
săli care simțea organic firescul tec-

A *-

»«—,Tir mcziKBat* La* s A** 
rarua-e. da p*nea eciar pc eare saum- 
tioaalitatea «perei sale >-• swpărat. te- 
vfac’rea de escăci-jse și rtatas*. Pa*l 
Zarifopoi, prietenul si editaral lat Ca
ragiale, amintește ironie de legătura, pc 
eare „oameni sentiavenlali desirur o fac 
intre ris și răutate* și drept eare ei, „re- 
ferindu se la teoria nașterii risului din 
ferocitate, au scos din literatura comiră 
a lui Caragiale concluzia că acest scrii
tor era un om foarte rău*. Zarifopol se 
referea, tatre alții, la E. Loviaeaeu pen
tru care teatrul lui Caragiale era „lip
sit de ideal*, iar scrii torul ei taszâ 
„z-a fost lipsit Brasai ee idealism m 
generem-as* «i pi de porrie*. Temria 
despn ră-tarea rtaha Im Caragiaâe • 
«sor «e risipit Sa-rasm-ri >-< faac aaira 
lai :«aaliute. Csresp—deața ae antă 
■a Caragial* care-*i «sate festă ca amar 
atertiemea fată de priettei. Caraetaâ «e- 
ehiaiai eafiewr a* iot» rassșrimlă ca 
te Caragiale peazrz can te pruej de 
ris copios este as dar al neta aceeaCM 
cu aemăsurată rrrm,arată Tărie arkite 
ai-1 antă capabi sl rida ca pahă de 
ipostazele acvicwate aje Mirirfiar. eăraea 
alteori știe să b «plec babteasc* wsta- 
-lto*re. ba chiar tei dts*.o.r«r aria 
ironie. Na descopere aia arm* de te- 
verșuaar* ta iatera* «aăae ca rare ar- 
mărește aaxiriMal s««xxz. Cwcaamri
Luxita la Moși an ta rmatm in 
amuzată, cu rare reatează reaeataa
pascală a celor dm aaăâ. a* rare 
string pantofii <£• F«sB dc a-
ceste personaje, reo-_» tai <_araga e 
presupune oarecare ăenaaare. Aha est.» 
calitatea amoraiai ta șan ar ■ js* O- 
ouță. numit ^arit* tacr-o *mme se

dos* de cîteva «ri laiatel te aacza tas 
Caragiale M jnatifjeă tac prm wnac* 
satirică: aceea de • dteamte a eacm- 
tat* ta care tab» de «atari snz răs
turnate). Există taadrete ta -tahrc J 
eu eare istorisește C*ragm«e ~'i-a'irt ■ 
lui Cănuță. care a «erit pe .xaae a rite 
prea devreme, era st *e«M *ta afișe e 
popii la botei, rz se azxlră ta chip 
direct proporțional ea jsmnrea cr i se 
aduce, fac* total ta teaștate* teepo- 

n-o pricepe. Atr*atni d* .sarta*. pe 
care, mimtad lumea ast 1 ha Cănctă 
(pe patronul haia eare-4 bote «s-1 trate 
de urechi, pe tavă:ătar-ri tipocar și stu
pid, pe nevastș acereriarin*să). Cara
giale îl atribute lai Cărată, trebuie aso
ciat eu anumit* mftecriaai ate ironiei 
lui Caragiale. Ase mita* altor satirici, 
el folosește din plin falsa accepta re, 
disimulare* ironie*. Teme, acceptării iro
nice eferă gradații si modulații nenu
mărat* ta opera satiricului nostru. Ne 
fotimpină uneori fala* seriozitate cu 
care discută și aprabă ironistul ceea ce 
in realitate respinge, supralicitarea iro
nică, entuziasmul sianriat ta fața a ceea 
ce este ridicol: „De 1* acest curs bă- 
trta (Goura francai* de retoriaue) dar 
totdeauna verde, al cărui imperiu nu i-1 
poate uzurpa nici a inovație, am învățat 
și învățăm nenumărate feluri de stiluri 
— stilul... elar, euoeis, pompos, ușor, 
măreț, simplu, sublim, patetic, larg, or
namental, chiar înflorii și alte multe" 
(Cltera pSrtri): fals* emfază, falsul pa
tos care urmărește tot deprecierea iro
nică: „(Mizilnl) datorește ta mare parle 
importanța sa activității, energiei și de
votamentului lm Leonida Condeescu. Se 
poate oare zice Termopile fără a zice 
Leonid* ? Nu desigur I Ei. tot astfel, 
cine zice Leonida, zice Mizil". (0 zi 
solemni). Fals patos, șarjă violentă, 
supralicitare — toate aceste modulații 
ale ironiei earagialești — contribuie la 
mimarea satirici • unei atitudini atît 
de funeste ca naționalismul șovin: „Mi
zeră Romtaie! Ai fost trădată, insul
tată, micșorată, murdărită, batjocorită, 
tăvălită, maltratată, mînjită, ruinată, 
vfaduta, călcată, zdrobită de către regi
mul de urgie al bunului plac, al violen
ței. fără de-legilor, bandelor de pușcă
riași și de bețivi, infamiei, crimei, abera-

C3t«t POC*. Oi.

de burta

de

actualitateaIm Cre

see. Tm- 
fra-aat.

r* âaexuataJI a
.SanT- X-*

antisatîeaiiă. aaurstetaă. acra jeg* pra 
care Evreii săraci nu sânt «priți a to- 

- vița vreo meserie!* (Trhdarea F—tetei 
mâini .' Triumfal StriuutmaUi!! Cano- 
mo/a.m est!!!) După avalanșa «acme- 
rativă, după parxviia «aermă a «ilalai 
presei sariae. „Moftte* să a *’iarâ; re 
lacocii: .Lexra praera iea*ta-je itrere-
s. xrale greve** cazegsrit că te-tuc te 
rari xs pac ta'ăta vrea zurar-j** fta- 
cauăa-X

Irsria tai Carar'ae ra taferârame 

gravxlhi fageterte aranacac mc^-c. ne 
prefac* a ace-pca pram a a rramaa* ea 
u>ai ■>_-g v—Icrei L* s*uran**r te 
minai cori mnlrle' re«mh*t~ imre pna- 

lie*»1 mirii, ara* pitea a ntm.au* te 
strrtm. pracra a r**rsra* fete* 
•atari. Xrrorl hani* mcfazrasg pra

a* ■* pe Cămeși air- r* te te care
„ zmm e a șuaraete. aa pena»»•4* 
stat sie iute*— ta «are stax ^tajb* 
re seri teaha«u. za na nari pracr* 

z—anWL Ceas ee »e n*c peverted 
„ «arâ p» ăaa* te ăamcnra sacăicg este, 
ăr ua*. 1uxaazra «arirta*. ar aerepcarea 
_-mkJ St fvtir'jU * «arau»'ici din 
pnnen renraezuri a isriutte b parti- 
ergare cureaseP ocxarriaL Acesta e pă- 
*-n«a ar rar «fără* te fala încrederii 
■rwte teirrrnămtarri.i *i inteligentei 
•nh *r cfcre anriric. Dincolo de co
ran: * aeecpUră. da falsul patos și de 
uretăeraa «maritste, cititorul * solicitat 
si ies .Misei, giadmd singur, eeea ce 
ve*r și eandaamă ironistul. Tonslită- 
tje (testai hu Caragiale, rîs contagios
t. w~ras:it*r de gindire. an toate scest 
scop. Iar dacă trecem din domeniul to
nal?.! ■ .or irouice fa cel al procedeelor 
enm.ee, dacă cercetăm, cu alte cuvinte, 
comicul de caracter, de situații, de lim
baj sau cel fantastic grotesc, absurd, 
parodie ta opera marelui maestru al 
risului ne întimpină aceeași varietate și 
aceeași finalitate. Folosirea dată celor 
mai multe modalități comice fa scrisul 
lui Garagiale dă o dezmințire teoriilor 
despre gratuitatea risului său.

Vera CALIN

Sport arfă, Ș

Zilele trecute s-au desfășurat lucrările 
sesiunii de comunicări științifice a In
stitutului de cultură fizică din Bucu
rești : profesori, asistenți, cercetători ai 
mișcărilor frumoase, ai efortului și per
formanțelor maxime, au venit de pe sta
dioane și din sălile de sport cu vrafuri 
de hîrtii, unele tipărite, altele manuscri
se, raportînd asupra muncii și preocu
părilor lor. 0 expoziție discretă dar va
loroasă ne-a întîmpinat în holul sălii de 
conferințe, cuprinzînd diverse lucrări e- 
fectuate în ultimul timp: volume groa
se, cărți împărțite pe probleme de spe
cialitate, filme și diapozitive, grafice și 
planșe de studiu biomecanic, publicații 
din țară și străinătate cu semnătura pro
fesorilor noștri I.G.F.-iști prezentă.

Nu de mult, anticipînd sesiunea des
pre care povestim, sălile de lectură ale 
Institutului au oferit prilejul afirmării 
sensibilităților artistice ale unor cadre 
didactice, printr-altă expoziție unde plas
tica s-a întovărășit cu fotografia ama-
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tei aatosn trade tone — er-^eace tec* Ia aaamiți oameni — rupunindu-le 
•rCj-v-ires» pabbc. Se tezist* aaapra aaor apșacituri detestabile ale acelor 
toeaaarl *te Mocwri cam aa rax eg a* respecte bunui obștesc și nor. 
sete *e c-jaciefaine (poate fi amâotit na momentul cu .vecinele" oare 
aw pMteae caloriferul și aa a* preocup* de aspectul casei, deoarece „e 
Saur a Matnăti*). S'rnt aizati fi micit burghezi — .vinători de zestre" 
paatm fiicei lor (te sceneta .Alb* ca zăpada"). Un moment ea acela 
ai jrxndtKhtf susținut de.^ Putu Căline,cu, vine să stigmatizeze in- 
r. ,-<u igper.icială a 'învățăturii, iar cei trei .urși" se referă la anumite 
gus:-.-i -ibiore incă persistente. Observarea satirică putea fi insă a- 
ă.-xnzi, extinsă, pentru ca sensurile ,ă reiasă mai pregnant. Mat izbutite 
a» se par textele valorificate de cuplul Horia $erbănescu-Radu Zaha- 
rtscu fin mod deosebit șfichiuirea servilismului șț a falsei „combativi- 
t'.li'.. Aceiași interpreți — in rolul misionarilor lui Salazar — oferă și 
u: bun moment de satiri antiimperialistă. Pentru textierii spectacolului 
situația Internațională constituie o sursă de inspirație, insă in afară de 
episodul agenților colonialiști, susamintit, celelalte bucăți necesitau o 
finisare mai atentă, o îmbogățire a potențialului satiric (ideea „precu- 
pețelor" — participante la piața comună europeană — este fericită, dar 
insuficient explorată și, de aceea, autorii pierd o seria de posibilități 
ale șarjei incisive).

O problemă similară, intr-un fel, ridică textele pentru cînteee, 
care nu depășesc nivelul locurilor comune, arhifolosite tn muzica ușoară. 
Publicul spectator este dornic să găsească în versurile cintecelor o vi
brație autentică, un filon liric consistent, iar formulări stereotipe cum 
sint: „Nu te voi uita, știu bine, tint îndrăgostit de tine", „orice inimi-i 
soră geamănă cu altă inimă" etc., nu pot decit sd dezamăgească, dato
rită lipsei de expresivitate. Latura muzicală a spectacolului concepută de 
Aurel Giroveanu, Paul Urmuzescu, Nicolae Patrichi se inteorează armo
nios in creația colectivă. Execuția orchestrei secondează corect emisia 
vocală a soliștilor. Regizorul Nicolae Dinescu, ingenios și experimentat, 
conduce spectacolul cu abilitate. Inventivitatea regizorală se conjugă cu 
rezolvarea scenografică a lui George Voinescu, care știe să dea specta
colelor de estradă cadrul plastic necesar.

Divertismentele de balet regizate de Nicolae Sever se în
scriu in seria elementelor valoroase ale spectacolului. Introducerea nu
merelor coregrafice trebuie insă efectuată mai judiicos, cu o firească 
motivare in economia programului artistic.

i

toare. Valoarea profesională exprimată 
de la catedră și-a găsit rezonanțe ta 
delicate valori de artă.

Binecunoscutul atlet și prim campion 
al țării noastre la proba zborului tnalt 
agățat de o prăjină, Zeno Dragomir. 
maestru al sportului, a prezentat o parte 
din colecția lui de schițe artistice, ex
trem de interesante, privind studiul miș
cării în diferite probe atletice. Constan
tin Gruici, lector al catedrei de științe 
sociale, a surprins fa pfază, ta ulei, 
peisaje și portrete dintre care priveliștea 
Casei Scinteii dovedea o priceputa îmbi
nare de linii și culoare. Acuarelele sem 
nate Const. Epureanu, de o caldă frăge
zime interpretativă, aduceau fragmente 
din frumusețile patriei noastre. Deose
bit ca gen și sprinten in idei, asistentul 
gimnast Carol Bedă a prezentat cîteva 
suite de desen animat original, la care 
s-a adăugat și desenul caricatural sati
ric, de un fin unor propriu.

Răsfoind programul sesiunii de comu
nicări, suprinztad 22 de teme diferite. 

fr.tr-o mare măsură al compezîtorului, 
pentru noi anonim din cauza excesi
vei discreții a programului de sală.

Revista „Salut voios" este neîndoiel
nic un valoros început de drum. Bu
nul gust general al textului (minus 
ața-zisul „concurs ghicitoare" care ar 
putea lipsi) hazul nesilit al scenetelor 
principale, muzica armonioasă și ** 
mai cu seamă — absența oricărei urma 
de vulgaritate, ar putea să dea de gîn- 
dit autorilor de reviste pentru copil 
cu mustăți.

■fr

Dar interpreții ? Ei mai cu seamă 
au servit o bună lecție unor actori 
de estradă cu vechi stagiu. Trebuie 
să spunem că naturalețea cu care 
o :< v. de proză ca Mariana Oproscu, 
Gheorghe Gimă. Gh. Angheluță, Elena 
Pop, Val Lefescu. Luluca Lipovan, 
Carin Rex au imbinat in spectacol 
dicta nuanțată a textului și mișcarea 
scenică cu cintecul și dansul ne în
dreptățesc să privim cu încredere pro
cesul de formare a unor actori corn- 
pleți, capabili să servească un spec
tacol popular amplu. La numele ce
lor citați se adaugă tinărul Marin Mo- 
raru. care a absolvit recent Institu
tul de Teatru. Bineînțeles o deosebită 
luminozitate o acordă spectacolului, 
prezența Silviei Chicoș. Teatralitarea 
declarată a interpretării cupletelor 
acordă actriței o libertate a mfșcă- 
riior neobișnuită. Silvia Chicoș domină 
sala cu două elemente aduse la o 
remarcabilă măiestrie : mimica expre
sivă a feței și registrul interpretativ 
de o deosebită varietate, al glasului. 
Cu aceste instrumente fine, actrița 
execu'-ă adevărate recorduri de trans- 
formism caracterologic, în viteza cu 
■-=-e r.-izzo Fregoli schimba costumele. 
Ir. spectacolul „Salut voios", Silvia 
Chicoș a trecut cu o dexteritate, care 
r.u exclude adîncimea, de la o apari
ție de succes la alta.

Regia (Ion Lucian) a dirijat orches
trația complicată a spectacolul ui, iz- 
beund să sublinieze efectele hazlii, 
fără să cedeze pasul facilității. Dispro
porția valorică a celor două părți care 
constituie textul s-a reflectat și in 
spectacol. Dar ultimele trei sferturi 
de oră comunică micilor spectatori 
ri--: artistic - și deci mai limpede - 
ir •• âtâtxzrile acestei suite de întiniplâri 
vesele care urmăresc scopuri grave.

V. MÎNDRA

tuturr,f 
m mor *, 
trmiilii 

estradă 
intregui

Mihai BOTEZ

găsim complexul interesant al preocu
părilor și ideilor afirmate în lucrări de 
metodică și pedagogie, observațiuni fi
ziologice și de laborator, un raport intre 
sport și arta plastică In R.P R., cerce
tări privind perspectivele dezvoltării apor
tului la sate fa urma încheierii colectivi
zării, date și concluzii critice asupra 
unor concepții și orienlări privind edu- 
Cația fizica piuă la 23 August 1944. 
Institutul de cultură fizică e o institu
ție unde noțiunile ca și preocupările de 
cultură, educație și activitate fizică in
tensă reprezintă o unitate exprimată 
concret.

Munca profesorilor și a studenților, 
divizată între studiul teoretic profund, 
paralel cu cel practic asiduu, cere per
severență, dragoste și entuziasm, care 
au izbucnit ta manifestările științifice 
și de artă.

Borufu T. ARGHEZI
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Discuții literare 
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„Probleme
ale umanismului

l. Am aflat întiia oară de IX. Ca
ragiale în 1913, exact la un an după 
(moartea sa. Venisem la București 
trimis de cel mai de seamă ziar din 
Atena „Nea imera“ (Zi nouă), or
gan politic al lui Venizelos. Se vor
bea foarte mult despre Caragiale, 
despre opera lui, despre felul tragic 
în care murise. Multă lume îi regreta 
moartea, survenită la o virstă cind 
putea să mai scrie, să creeze noi ope
re admirabile. M-am adresat oameni
lor de teatru ai vremii, fiindcă ți eu 
scriam și eram și eu om de teatru. 
Mi s-a povestit viata lui, trăită în 
condiții penibile : sărăcia, necazurile 
pe care i le-au pricinuit dușmanii, 
care, spre deosebire de el, erau foarte 
puternici. Caragiale era un aprig 
apărător al nedreptățiților, adică al 
poporului romin, care era exploatat 
de burghezie și boierime. Aceste două 
clase, burghezia și boierimea, se 
prefăceau a fi dușmane, dar de fapt, 
programul unei clase se găsea in 
buzunarul celeilalte clase.

Era prinul meu contact cu I.L. 
Caragiale și cu semnificațiile operei 
sale. Am început să citesc cu pasiu
ne și aviditate tot ce se traducea 
din opera sa in franceză și in alte 
limbi. Și mi-am dat seama că era 
un satiric implacabil. Satiriza cu 
o rară măiestrie prostia, ipocrizia și 
uneori ajiaigea pînă la cinism.

Atunci am ințeies de ce societatea 
îl ura și de ce s-au organizat atîtea

polemici împotriva lui, atîtea cabale, 
de ce s-a ajuns pînă la a fi acuzat de 
plagiat.

Am cerut acum cîtiva ani ambasa
dei romîne să-mi dea minunata co
medie „O scrisoare pierdută', tra
dusă apoi de Dragonas și montată 
în costume de epocă la teatrul „Dio
nysos",

Premiera a avut loc într-o zi nu 
tocmai bună. Ploua o ploicică pari
ziană : totuși, nici în timpul cuvintului 
meu, care a precedat spectacolul, șl 
nici în timpul reprezentației, publi

cul nu a plecat, a rămas pe loc. Doar 
cițiva și-au deschis umbrelele. A fost 
un nou prilej pentru mine ca să ad
mir arta lui Caragiale, magistrală, 
care a determinat publicul să nu 
părăsească spectacolul. „Scrisoarea 
pierdută", ca tot teatrul lui Caragiale. 
este o piesă bine închegată și susci
tă foarte mult interes.

Opera teatrală a lui Caragiale a 
început să înflorească în timpul cind 
în Franța atingea apogeul școala 
dramatică reprezentată prin Al. Du
mas fiul și Emile Augier. Caragiale 
desigur a cunoscut această școală, 
cum. de asemeni a cunoscut drama
turgia marelui scriitor norvegian H. 
Ibsen, dar nu a imitat pe nici unul 
dintre ei. Caragiale a creat o școa
lă care nu poate fi urmată cu ușu
rință.

Dar în afara tehnicii de a construi 
acțiunea, Caragiale era un maestru 
al creării intrigii dramatice. El a 
urmat poate sfaturile lui Aristotel 

care spunea că primul lucru într-o c- 
peră de artă este găsirea temei „mit- 
hon evrin", a fabulației-anecdotei.

De asemeni era maestru in reda
rea personajelor. Caragiale reușea să 
redea pe scenă un caracter doar in 
patru cuvinte, ca Sophocles, Eschyl 
și toți marii și adevărații creatori 
de teatru.

Caragiale este de-a dreptul aristo- 
fanesc atunci cind își bate joc de 
prostie, de lipsa adevăratelor pasiuni 
și a aspirațiilor superioare a lumii 
pe care o descrie.

Ce atroce caricatură a societății 
timpului său este „Conu Leonida față 
cu reacțiunea", această piesă încîntă- 
toare unde Caragiale își bate joc de 
falșii republicani, care îl admiră pe

„Galibardi" fără să înțeleagă sen
sul cuvintelor rostite, definind „ad
mirabil" republica, după ei, regimul 
in care nimeni nu va mai plăti im
pozite.

Caragiale e un scriitor pe care îl 
ador. Ce vă pot spune mai mult ?

2. Ce facem pentru amiciția greco- 
romînă ? Ca vicepreședintele Ligii 
greco-romîne din Atena vă pot spu
ne că încercăm să facem cunoscut 
grecilor, Rominia, frumoasa dumnea
voastră țară. In loc de a ne hrăni 
cu simple ipoteze, formulate de de
parte, vrem să cultivăm o apropiere 
rnaii adincă și mai folositoare între 
popoarele noastre, care in trecut 
n-au avut nici un diferend, nici un 
motiv de dușmănie și să pășim îm
preună pe aceeași cale a dreptății 
și a progresului.

N-am fost niciodată dușmani, in 
decursul istoriei. Dimpotrivă; am 
simțit întotdeauna că este vorba de 
un popor care ne e frate: originea sa 
latină, mentalitatea sa, temperamen
tul mediteranean, firea caldă, expan
sivă ne apropie intr-un chip firesc.

Au fost momente in istoria noastră 
cind ne-am făcut reciproc servicii se
rioase.

Cultivăm spiritul prieteniei prin 
cunoașterea reciprocă a literaturilor 
noastre. Adevărații scriitori, cei care 
merită acest titlu, exprimă sufletul 

poporului lor.
Cultivind esențele culturale, reușim 

să obținem cunoașterea adincă a su
fletului. fapt care provoacă simpatie 
solidă și prietenie statornică.

De multă simpatie s-a bucurat vo
lumul tradus de I. Ritsos, alcătuit 
din versuri ale poeților romînL Car
tea a avut succes. De asemeni si 
spectacolele cu „Scrisoarea pier
dută" se bucură de succes.

Tot cu aceste scopuri — perma
nentizarea relațiilor de prietenie — a 
fost invitat Ia Atena ansamblul de 
dansuri populare care a fost viu a- 
plaudat, prilejuind un entuziasm sin
cer și bine meritat

Tot animați de aceste intenții ni 
s-au tradus piesele de teatru cane au 
avut răsunet in Rominia. In calita
tea mea de vicepreședinte al Aso
ciației de amiciție greco-rontină. cind 
mă voi reîntoarce la Atena. îl voi 
sărbători și acolo pe Caragiale cum 
faceți dumneavoastră acum aici, prin 
reprezentarea piesei „Conu Leonida

față cu reacțiunea* precedată de o 
conferință în care voi vorbi despre 
valoarea marelui scriitor.

Aceasta nu e tot Trebuie să îna
intăm cu pași repezi pe calea prie
teniei. Pentru asta trebuie să înlă
turăm greutățile care se ridică, să 
fim împotriva tendinței de a privi 
într-un fel îngust, a unui spirit lipsit 
de orizont și plin de prejudecăți.

Dacă vrem să cultivăm serios și 
sincer această prietenie, nu trebuie 
să ne oprim asupra orinduirilor de 
stat, ci să privim poporul, națiunea, 
independent de maniera în care el 
înțelege să-și organizeze societatea.

Trebuie să ținem seama de ceea 
ce ne unește și să înlăturăm ceea ce 
ne desparte dacă vrem să fie pace 
intre popoare și dacă ținem la pro
pagarea ideiior i«nan:tare.

3. Scriitorii români au următoarea 
calitate: au scris întotdeauna cu 
scopul de a-și lumina poporul, de 
a-1 impinge pe caiea progresului. Și 
acest spirit se întinde și asupra ce
lorlalte arte. Admiră-n acest aer de 
familie care îi leagă pe toți artiștii 
romini! De pildă and citesc povesti
rile lui Sadoveanu îmi vin in min
te întotdeauna tabtoj’ile lui Grigo- 
rescu. Grigorescu este Sadoveanu al 
picturii și Sadoveanu este pictorul ro
min al literaturii.

Există o aritMă nescrisă, o cultu
ră transmisă din generație în gene
rație. ăi mod oca!. Admir această 
cuitară rumnească orală, așa cum 
o admir pe cea scrisă.

Ador doinele românești. doinele 
despre liberale. despre vitejie, care-i 
îmHtHlf pe caădati, pe pandurii 
lui Tudor Viadimirescu, pe haiducii 
și pe țăranii răstuia: i. împotriva căro
ra boierii s-au răzbunat singeros in 
timou: răscoalei din 1907.

Tot în materie de folclor, am auzit 
un d-sc care reproducea un cintec 
țărănesc de stringerea recoltei, în 
care se exprima rmlțumirea pentru 
recolta bogată.

Auzîrd acest cintec ochii ți se 
ump’j de lacrimi. îți trezește in su
flet an ser ner.: adine omenesc, răs
colitor. pe care nici un oratoriu străin, 
d " răci o țară din Europa nu ți-l 
suscită •

(Inrerria luat de Paxeri* Karambi)

— fragment —

Turridu își vedea striviți toți frații 
sub crincenul căfcîi al tiraniei, 
fi carnea lor, de muncă măcinată 
sortită schingiuirii și durerii.
Nu mai putea să-ndure nedreptatea 
baronului și-a slugilor tocmite.

Plin de iubire adună săracii, 
pe-acei ce dorm doar pe pămîntul umed, 
pe-acei ce-s slabi ca seîndura, flămînzii, 
într-un cuvînt, a adunat Turridu 
un tribunal al celor goi, desculți.
Din toată carnea asta a făcut 
o forță, ca să lupte împotriva 
puternicilor domni, stăptni ai țării.

Ziierului i-a spus: „Tu ești desculț 
dar straiele pămîntului bogale-s; 
tu tl lucrezi, asuzi ca un catîr, 
picioarele abia că te mai țin; 
se coace holda, fără preget însă, 
bucatele sfăpinul le culege 
și tu, care muncești, din zori, pe cîmp 
In palmele deschise strîngi doar lacrimi.

Dar nu te teme, să nu-ți pierzi curajul, 
veni-va ziua cînd socialismul 
cu mantia într-aripată, 
cu pacea-n mîini, cu plinea, poezia 
va fi, dacă vrei tu și dacă-i dărui 
și îi închini tot sîngele tău roșu; 
dacă urăști de moarte tirania, 
credința asta dacă-ți este scumpă, 
credința care seamănă iubirea 
și-i mîngiie pe oamenii săraci.

Socialism — cuvîntul ce-i ridică 
pe cei căzuți, cuvîntul care curge 
răcoritor ca apa unui șipot, 
cuvîntul care vindecă și-alină 
șl care spune: «trupul nu-i o piatră 
ți nu-i făină măcinată-n mori. 
Egali cu toții, muncă tuturora;
da, vei mînca doar dacă-asuzi muncind 
și strădui pentru plinea fa cinstită »"

Turridu, la argați, zileri, le spune: 
„Pămîntul e-al acelui ce-1 muncește I 
Luați în mîini drapelele și sapa I” 
In zori de zi au împărțit moșia: 
pămîntul semăna cu-o masă-nfinsă, 
pămîntul era viu ca un țăran 
și sub fîlfîitoare steaguri roșii 
plugarii toți păreau că-s uriașL

și literatura 
contemporană"

Colaborare și prietenie
Popoarele d'r. zona Mării Nețre. 

alături de ceie de șe —a . 
cei, au s.-S.r* de-r - sere ecr 
o comunitate istor.zi S-au s'az.t in
tre ele puter-ce e; ecoc3~i<e 
și culturale; io&lorui lor reprezintă 
motive și teme asemănătoare; aspira
țiile tor naționale au fost de multe 
ori apropiate.

Intre popoarele romîn și grec s-au 
statornicit raporturi de colaborare și 
prietenie, din timpuri e cele mai vechi. 
Ziarul grec „I Imera" (Dimineața) din 
25 martie a. c. se referea la aceste 
vechi legături, subliniind că ele datea
ză de milenii, odată cu înființarea pri
melor porturi grecești pe litoralul 
Mării Negre. In decursul istoriei au 
fost multe perioade în care romînii 
și grecii s-au ajutat, au colaborat, 
au avut interese economice comune, 
au stabilit contacte culturale bogate. 
Același ziar grec împreună cu „Bule
tinul relațiilor greco-romîne" nr. 5, 
au vorbit pe iarg despre luptele revo
luționare comune, despre înființarea 
Eteriei pe pămîntul Romîniei, cola
borarea dintre această asociație ce-și 
propusese ca scop cucerirea indepen
denței Greciei și mișcarea lui Tudor 
Vladîmirescu. „Astăzi, mai mult decît 
oricind, subliniază „Buletinul relații
lor greco-romîne", prietenia dintre 
aceste două popoare este imperios ne
cesară. Comunitatea intereselor de toa
te felurile (economice, culturale), legă-

tarile noastre strived! roate ne în
deamnă ia o toieiecere. la prîeO^ăe. 
la i cțxa pecsn. pare pentru ferkzre» 
popcareor noastre*.

Țările din Balcani au orinduiri so
ciale diferite. Acesta este cazul Ro
mîniei și Greciei. Dar aceasta nu îm
piedică cu nimic statornicirea unor 
relații normale, de colaborare, pe 
baza principiilor coexistenței pașnice. 
Popoarele noastre sînt interesate în 
menținerea păcii, în înlăturarea peri
colului de război din această regiune, 
ca și din lumea întreagă.

In recentul discurs rostit la Varna 
N. S. Hrușciov spunea : „Marea
Neagră trebuie să fie o zonă a păci) 
și prieteniei între popoare". Lucrul a- 
cesta este perfect posibil. Uniunea 
Sovietică, țările socialiste, fac totul 
pentru ca forțele păcii din întreaga 
lume să crească și să se întărească, 
inclusiv și în Balcani. Popoarele din 
această regiune au datoria de a-și 
uni forțele în lupta pentru pace. Un 
pas important spre realizarea acestui 
țel îl constituie intensificarea colabo
rării economice și culturale dintre 
țările balcanice.

In această ordine de idei, atît Ro
minia cât și Grecia au interese vitale

fc ixx‘erei. c_nci»rerei s șriereria 
c -.ere cte ocuă țin. Ir* *îira rea- 
î-jX exroext se ni «se. IsciXr. 
și cotracre creresăie. Specresrj 5ș» 
a—înțese ce piesa Ini Spiros Mrias 
.Regele și cinicul*. prezentată anul 
trecut Ia Teatrul Municipal. Cititorii 
au citat cu interes poeziile lui Iannis 
Ritsos, Costas Vernalis, ca și recent 
apărutul roman al lui Kazanțachis 
„Libertate sau moarte". Vizitele unor oa
meni de cultură greci cunoscuți ca 
Stratis Miriviris, Maria Rali, Gheor- 
ghios Curnuiis ca și acelea ale unor 
reprezentanți de frunte ai culturii ro- 
mînești, printre care se numără aca
demicienii Athanase Joja, Geo Bogza, 
muzicienii George Georgescu, Valentin 
Gheorghiu, Ion Voicu, contribuie la 
întărirea legăturilor de prietenie. In 
Grecia au apărut lucrări, ale scriitori
lor romîni, printre care „Pădurea spîn- 
zuraților" de Rebreanu, o culegere din 
operele lui Caragiale, o antologie a 
poeziei romînești, tradusă de Iannis 
Ritsos și .altele. Presa greacă pu
blică articole și reportaje despre R. P 
Romînă.

O expresie a dorinței poporului grec 
de a cunoaște cît mai multe lucruri 
din viața poporului nostru, este edi
tarea de către „Asociația de priete
nie greco-romînă" a „Buletinului re
lațiilor greco-romîne". Numărul 3, fe
bruarie—martie al acestui buletin, cu
prinde un interesant material. Edito
rialul se referă la tradiționalele legă-

Jandarmii alergară speriațl 
amenințînd cu puști și cu cătușe. 
Strigă Turridu: „înapoi, jandarmi 1 
Noi nu sîntem nici hoți, nici ucigași I 
Sînlem doar muncitori zileri, argați 
ce nu mai au nici pic de sînge-n vine. 
Tîlhari și hoți de căutați, jandarmi, 
o să-i găsiji acolo, în castel, 
în brațele ibovnicelor, beți I"

Jandarmul a făcut un pas și-a spus: 
„Nu-i cu putință I Legea nu dă voie I” 
Turridu, dîrz și aprig, i-a răspuns: 
„E legea celor azi atotputernici; 
dar alta-i legea noastră, și nu minte I 
Ea spune: «pline piniecelor goale, 
Șl bata pentru cei ce-nghea!L got. 
și a:4 ionatani, răcoare, 
șl cetei ce muncește, kbertafe l»*

Ia romtoeșie de ROMULUS VULPESCD

Uniunea scriitorilor din U.R.S.S. și Institu
tul de literatură universală „A. M. Gorki** au 
organizat la Moscova în prima jumătate a lunii 
mai, o dezbatere cu tema „Probleme ale uma
nismului și literatura contemporană”. A. Surcov; 
secretar al Uniunii scriitorilor, a arătat în 
cuvîntul său de deschidere importanța discu
tării problemelor umanismului acum, după cel 
de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. și după a- 
doptarea Programului de construire a comu
nismului.

Participant!! la dezbatere — I. Anisimov, V. 
Scerbina, G. -Lanidze, V. Ermilov, N. Ghei, D. 
Sterikov, C. Aitmatov; A. Dementiev, O. Ber- 
golț, și alții, au adus o contribuție la lămurirea 
numeroaselor aspecte ale problemei. S-au 
prezentat diferite comunicări ca de pildă: „U- 
manismul și unitatea internațională**, (G. La
nidze), „Concepția despre om în literatura con
temporană" (V. Scerbina), „Despre tradițiile u- 
maniste ale literaturii ruse“ (V. Ermilov), „Pro
blemele umanismului în literatura contempora
nă a țărilor capitaliste” (R. Samarin), „Umanis
mul și estetica" (N. Ghei) etc.

Insistîndu-se asupra actualității problemei a- 
flate în dezbatere, s-a subliniat lărgirea în pre
zent a sferei umanismului.

„Elucidarea problemelor umanismului în lu
mina Programului partidului — a intrat într-o 
etapă nouă, superioară. Umanismul sovietic 
este în primul rînd un umanism al unui țel, — 
al țelului transformării comuniste a vieții. Dar 
— a spus I. Iachimenco — lozinca burgheză 
„scopul scuză mijloacele" este potrivnică uma
nismului nostru. Literatura luptă pentru o de
plină contopire a umanismului unui țel cu uma
nismul mijloacelor de atingere a acestui țel".

S-a mai arătat, de asemeni, că umanismul so
vietic a atras și atrage după sine pe oamenii 
înaintați din lumea întreagă, cum au fost Ra
bindranath Tagore; Heinrich Mann, Arnold 
Zweig. In sprijinul celor afirmate s-a dat citire 
unei scrisori adresate participanților la această 
dezbatere de către cunoscutul scriitor realist 
englez — Charles Snow prin care acesta susține 
lupta activă pentru umanism.

V. Scerbina a subliniat faptul că în etapa 
actuală „apărarea principiilor noastre devine 
mai activă, mai ofensivă, fiind înarmată cu 
cunoașterea curentelor în gîndirea și arta bur
gheză”. Referindu-se la minciuna în care se 
străduiește ideologia burgheză contemporană să 
învăluie toate noțiunile despre umanism, parti- 
cipanții au arătat importanța combaterii ei.

Un rodnic schimb de păreri, precizarea unor 
puncte de vedere — au făcut ca această dez
batere scriitoricească să contribuie la dezvol
tarea actuală a literaturii sovietice.

In aceeași perioadă, în orașul Rostov pe Don 
a avut loc o oonsfătuire a secretariatului Uniu
nii Scriitorilor din R.S.F.S.R., spre a discuta la 
fața locului, cu scriitorii, probleme ale lite
raturii.

Leonid Sobolev- a deschis consfătuirea che- 
mînd pe participanți la o discuție deschisă, prie
tenească asupra operelor scriitorilor din re
giunile sudice, spre a putea răspunde marilor 
sarcini ce revin scriitorilor sovietici în urma 
celui de al XXII-lea Congres al P.C.U.S.

Meleagurile unde are loc consfătuirea au o 
bogată tradiție literară — aici a copilărit Cehov, 
aici a scris A. Serafimovici, Trenev, V. Stave- 
rici, N. Pogodin, aici trăiește și scrie Mihail 
Șolohov.

Lev Kassil,- V. Druzin,- S. Mihalkov, V. Za- 
vrutkin, S. Babaevski, R. Rojdestvenski au 
vorbit despre problemele actuale ale întregii 
literaturi sovietice, despre proza și poezia năs
cută pe aceste meleaguri, despre felul în care 
revista „Don’? a înțeles să mobilizeze în jurul 
său forțele literare ale sudului sovietic.

Despre literatură
Erskine Caldwell:

VERONICA PORUMBACU

„Tfi văd năvala, taur da lumină"...

Se umple arena.
Pînă sus, la ultimul loc, unde prinzi în palmă 
tălăngile turmei de nouri.
Pînă jos, la primele bănci, 
unde faldul volanelor suple 
atinge pămîntul.
Se umple arena.

Taurul... Unde e faurul, unde e 
faurul din umbra zăbrelelor, 
din umbra torturilor, unde e faurul 
cu sîngele cald curgînd de-a lungul 
spinării, unde e faurul, unde I 
Se umple arena.

Din minele Asturlei scutură trupul său 
tînăr de două milenii, 
își scutură trupul, cutremură scoarța 
de piatră fierbinte
Asturia — gura arenei.

Batista Biscayei, de pînză, flutură sus, In tribună 
în timp ce-n Oviedo și Mi eres tăcerea sirenei 
sună semnalul, se umple arena, șl vine 
Valencia, veșnica vară, și vin 
de afară studenții născufi în umbra 
de după căderea Madridului — vin 
Se umple arena.

Unde e faurul I Ochii 
negri ai Spaniei, ochii albaștri 
ai mărilor, privirile zărilor toate 
ațintite spre poarta arenei.
Puhav, matadorul aruncă în iarbă umbra 
gheenei. Pleoapele tac. Se desfac de sunet 
vocile. Suflu și vînt — 
suspendate. în curînd
.a izbate-n arenă taurul,

-e in coarne umbra de pe Inima Spaniei.
• ;e co«rtda I

turi de prietenie dintre popoarele 
noastre, urmat de un articol despre 
Tudor Vladimirescu și colaborarea sa 
cu „Eterîa". Revista reproduce extrase 
dintr-un articol publicat în „Scînteia* 
cu prilejul „Zilei independentei Gre
ciei". Cîteva articole sînt rezervate 
înfăptuirii planului nostru economic 
pe 1962, oglindirii unor aspecte ale 
programului economic al R.P.R., în- 
vățămîntului romînesc, hidrocentralei de 
la Bicaz etc. Comentînd vizita unor 
economiști americani îa R.P.R. re
vista scrie: „într-un număr mic de ani 
Rominia a ajuns o țară cu o economie 
prosperă și înfloritoare care poate face 
cinste oricărei concurențe străine*4.

în sfîrșit, buletinul amintit ca și 
ziarul „1 Imera" rezervă spații 
hrgi vizitei academicianului Geo 
Bogza în Grecia. Referitor la acest 
lucru .Buletinul relațiilor greco-ro- 
mine" scrie: .Vizita aceasta deosebită, 
precum și intilnirile renumitului scriitor 
romin și contactele sale cu confrații 
greci și cu poporul nostru, au contri
buit și mai mult la stringerea rela- 
țiilcr de prietenie dintre popoarele 
noastre și au confirmat necesitatea in
tensificării schimburilor culturale în 
scopul întăririi păcii și relațiilor din
tre aceste două țări*. Iar reportjul lui 
Takis A. Cocs'.an'JrjopLiOs ta legătu
ră cu aceeași vizită. Geo Bogza de
clară că a fost profund .impresionat 
de oamenii care locuiesc ia Grecia: 
inimoși, plini de voie bună. rimi:or.\ 
iubind frumosul și libertatea*.

întărirea legăturilor culturale, a prie
teniei dintre popoarele romin și grec, 
constituie o contribuție la ccnso-durea 
păcii in Balcani, la afirmarea princi
piilor de coexistentă pașnică, singura 
alternativă la salvgardarea păcii în 
zona Mării Negre.

Mussolini, „strategul în bluză neagră**, a în
cercat să cucerească Abisinia și să uimească 
omenirea prin arta sa militară, dar istoria, ju
decător necruțător, i-a pregătit nu epoleți de 
general, ci o spînzurătoare. Hitler, „strategul în 
bluză cafenie”, avîndu-1 în spate pe Krupp, a 
încercat să cucerească lumea și să simplifice 
manualele de geografie, extinzind harta „Deut- 
schland-ului” peste tot globul. Dar blitzkrieg-ul 
fiihrer-ului s-a terminat nu unde a vrut el, ci 
acolo unde au vrut popoarele lumii — la Berlin. 
Și astfel, „strategul" s-a repliat pentru ultima 
oară în șcricioaică.

„Strategi" au continuat să apară și după ter
minarea ultimului război mondial. Un general 
american, Mac Arthur, a vrut să cucerească 
Coreea de Nord. Dar planurile sale „strategice” 
s-au prăbușit. Un coleg de al său, generalul 
Ridgway, zis și „Ciumă” i-a luat de îndată locul. 
Acest general, îmbogățind „strategia nazistă”, a 
elaborat tactica pămîntului pîrjolit. Bombele cu na
palm n-au putut infringe lupta dreaptă a poporu
lui coreean. Generalul a elaborat atunci „strategia 
războiului chimic și bacteriologic". Pămîntul „di
mineților liniștite" a început să fie nu numai pîr- 
jolit, ci și otrăvit. Dar nici această „tactică" nu 
i-a adus generalului gloria mult visată. Poporul 
eroic al Coreei de Nord n-a capitulat în fața gene
ralului „Ciumă”, iar „strategii" Pentagonului s-au 
văzut nevoiți să încheie războiul acolo de unde-1 
porniseră — adică de la paralela 38.

Un alt general, de astădată francez, Salan, s-a 
ambiționat să cucerească pentru colonialiștii de 
pe malul Senei Vietnamul și, astfel, să lichideze 
lupta eroică a poporului vietnamez. Ani de zile, 
căpetenia actuală a O.A.S.-ului, a condus ofensive 
peste ofensive. Dar singura încununată de succes 
a fost aceea a propriei sale capitulări. Gloria 
lui Salan s-a încheiat la Dien Bien Fu. Și de 
astă dată istoria s-a dovedit a fi de partea unei 
cauze drepte, de partea poporului vietnamez.

Ofensivele disperate ale lui Salan n-au trecut 
neobservate. Ele au făcut și obiectul unor dez
bateri in senatul american. Și iată ce declara 
in zilele acelea un senator tînăr î

. \ -.r.e dolari, armament șl oameni în In
el ....a (citește Vietnam — N. Ă.). fără a avea 
cit de c : speranța unei victorii, înseamnă a în
treprinde un act primejdios, a te sinucide, Sînt 
absolut convins ci oricît de mare ar fi ajutorul

american în Indochina; el nu ne va ajuta să 
dobîndim victoria asupra unui inamic care se află 
peste tot și nicăieri și care se bucură de spriji
nul întregului popor. Dacă Statele Unite ar de
clara o intervenție generală în zona aceasta în
cordată a globului pămîntesc, atunci ele s-ar po
meni față-n față cu o situație mai grea decît 
aceea de care s-au lovit în Coreea".

Cuvinte lucide, de aur. Ele aparțin lui John 
Kennedy, actualul președinte al S.U.A., și au 
fost rostite la 6 aprilie 1954, deci cu opt ani în 
urmă. In acest răstimp, tinerețea senatorului a 
înlocuit la Casa Albă oboseala fostului președin
te. Și iată că nu de mult, actualul președinte a 
ținut morțiș să-l pună la punct pe fostul senator, 
ordonînd o intervenție generală într-o zonă a 
globului pămîntesc unde „S.U.A. s-ar po
meni față-n față cu o situație mai grea decît 
aceea de care s-au lovit în Coreea".

Așadar, ordinul a fost dat, „strategii" au intrat 
în acțiune. De fapt, intraseră de mult în acțiune. 
Ziarele și presa occidentală publică acum destul 
de des numele și fotografiile unui alt militar care 
a declarat război istoriei — generalul Harkins. 
După ce a organizat niște manevre la mii de 
kilometri de hotarele Americii, denumite senza
țional „Cobra aerului", „Diavolul mărilor”, ge
neralul Harkins a elaborat un plan operativ — 
„Apus de soare". Nu știm dacă autorul, intitu- 
lîndu-și astfel planul, a avut în vedere deznodă- 
mîntul inevitabil al gloriei sale, dar știm că dum
nealui se arată a fi un demn urmaș al generali
lor Mac Arthur, Ridgway, Salan. Sub comanda 
sa și pe baza planurilor sale, militarii americani 
din Vietnamul de Sud au pornit represaliile 
sîngeroase împotriva patrioților vietnamezi. 
„Strategul” a început prin a declara război jun
glei, dorind să obțină o victorie asupra unui 
„inamic care se află pretutindeni și nicăieri și 
care se bucură de sprijinul întregului popor". 
Bombardiere și helicoptere americane aparținînd 
forțelor armate ale S.U.A. au semănat bombe cu 
napalm în anumite zone ale junglei. Dar între timp, 
„inamicul” se arăta a fi în altă zonă. Atunci „stra
tegului" i s-a năzărit o altă Idee — să otrăvească 
vegetația junglei, să răpească torțelor patriotice 
orice posibilitate de camuflare. Bombele cu na
palm au fost înlocuite cu cele chimice. Dar, așa 
precum spusese clndva un senator tînăr : „inami

într-un articol publicat în revista americană 
i.Wlrter"; Erskine Caldwell scrie:

„Eu aș spune că exigențele ideale care 1 se 
pot impune literaturii sînt e cuprindere largă 
în observație; pătrundere profundă șl măiestrie 
în reflectarea oamenilor și a lucrurilor... Dacă 
nu se tinde spre acest ideal devin lipsite de 
sens șl scrisul șl cititul. In cazul acesta ar fi 
suficientă lectura ziarelor. Intrucît de regulă; 
literatura care vede lumina tiparului nu ține 
deloc să se pună de acord cu aceste trei exi
gențe. cititorul de rind. care nu are criterii bina 
determinate In aprecierile sale, devine cu ușu
rință victima unui editor lipsit de principii șl 
a librarului avid de bani. Iar în jur, pe rafturi, 
stau grămezi de cărți vulgare, grosolane, cu 
pretenții de a produce efect; tratind morbidi
tăți, cărți perverse prin ele înșile.

Șl predestinarea lor este să capteze intelectul 
neinițiat.

Cartea trebuie să fie o fereastră deschisă 
spre lumea care ne înconjoară — lume cople
șitoare și uimitoare. Privind prin această fe
reastră cu ochi mari deschiși, putem vedea ceea 
ce nimeni n-a mai observat înainte, ceva ce 
este tot atît de plin de sens șl de vie trepida» 
țle, ca însăși viața noastră cea de toate zilele’...

Karlludwig Opitz:
„Teatrul realist” din Praga a pus de curînd 

în scenă, prima operă dramatică a cunoscutului 
scriitor din Germania federală Karlludwig O. 
pitz, „Minune mare", Piesa este o puternică sa
tiră la adresa „minciunii economice” de la 
Bonn, în spatele căreia se ascund militarizarea 
și fascizarea Germaniei apusene.

Intr-un interviu acordat la sosirea sa la Pra
ga cu prilejul premierei piesei ,,Minune mare” 
K. Opitz s-a referit la cîteva aspecte ale situa
ției scriitorilor în R.F.G.

„Succesul literatului, — spune K. Opitz — 
este determinat în această țară,- înainte de 
orice, de reclamă. Reclama este totul. Se bucură 
de reclamă în primul rînd acele mărfuri cars 
corespund, — pe toate laturile — ultimei mode, 
iar aceasta se referă și la literatură. E ade
vărat că editorii caută ^sînge tînăr", «nume 
noi", dar nu cer idei noi.

E puțin probabil însă, continuă scriitorul, că 
s-ar găsi vreun tînăr talent; care ar vrea să se 
afirme cu o adevărată și profundă critică a rea
lității în Germania apuseană. Iar dacă se Ivește 
unul ca acesta; se încearcă totul ca să fie re
pede făcut blnofenslvș.

cul se află pretutindeni". Apoi, generalul Hatkins 
a propus măsuri menite să ducă la înfometarea for
țelor patriotice. Fără milă, au fost otrăvite semă
năturile țăranilor vietnamezi, căci „strategul" are 
de a face cu „un inamic care se bucură de spriji
nul întregului popor". Operația „Apus de soare” 
continuă. Mii și mii de soldați americani înarmați 
pină-n dinți, încâlcind acordul de la Geneva cu 
privire la unificarea Vietnamului, prin organiza
rea unor alegeri libere, străbat jungla în speranța 
că vor vedea „răsărind victoria”. Ea însă nu va 
răsări niciodată. Căci așa cum spunea cîndva sena
torul Kennedy, orice intervenție în Sud-Estul Asiei 
echivalează cu o sinucidere.

Se pare Insă că „americanul liniștit” al lui Gra
ham Green a devenit neliniștit. Intervenția trupe
lor americane în Vietnamul de Sud a fost lărgită. 
Trupele americane au debarcat și debarcă în Tai- 
landa și se pregătesc să se amestece în treburile 
interne ale Laosului. Acolo unde se ivește „pri
mejdia" ca niște acorduri internaționale să fie 
duse la îndeplinire și astfel să fie statornicită pa
cea, acolo intervin „strategii" civili sau militari 
ai S.U.A. pentru a face „ordine”. Generalul Har
kins a fost chemat urgent de la Saigon pentru 
a-și extinde experiența. Ă și fost numit comandan
tul intervenției. La mii de kilometri de hotarele 
pămîntului descoperit de Columb, flota 7-a ameri
cană a intrat în stare de alarmă și a ancorat în 
apele Tailandei. Au intrat în acțiune și partenerii 
blocului S.E.A.T.O. Australia e în „pericol” și a 
ordonat expedierea unor trupe. Anglia e și ea 
in „primejdie" și a hotărît să trimită forțe arma
te la „hotarele sale" cu Laosul.

Așadar, printr-un act al președintelui S.U.A., John 
Kennedy, în partea de Sud-Est a Asiei, s-a creat 
primejdia unei noi agresiuni. „Strategii" Pentago
nului se văd cucerind lumea...

Acestora, ar trebui să li se amintească dacă nu 
cuvintele rostite la 6 aprilie 1954 de senatorul Ken
nedy, atunci cele scrise cîndva de poetul și filozo
ful Santayana : „Cine nu-i în stare să-și aminteas
că de lecțiile trecutului, este condamnat să repete 
mereu și mereu propriile sale greșeli”.

Istoria și făuritorii ei — popoarele — nu iartă.

Haralamb ZINCĂ
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