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Oglinda
LUI ANDRIAN NIKOLAEV

Șl PAVEL POPOVICI

M-am uitat în cer, m-am uitat în ocean, 
m-am uitat în oglinda neagră, fără temei, 
am văzut peștii abisului, luminiscenți, 
învestiți cu zale și ghimpi, 
spaime, meduze gelatinoase, amorfe, 
spumă lăptoasă de stele, 
pădure de stei, 
arbori negri, alunecoși, 
cu mucegaiuri lichide curgînd de pe crengi, 
hăul absurd și străin, 
din care pîndește monstrul adîncului 
fjrezent în măduva lumii;
eviatan, 

negarea proporțiilor, 
tăgăduirea echilibratei rațiuni.

Ce neagră și înghețată oglindă !
Ce lume în sine, 
unde-armonioasele sensuri 
se retractează diforme și sparte, 
unde cuvintele noastre 
plutesc ca strigoii s 
dor, fericire...
Sau chiar un pronume, 
un simplu și familiar pronume, 
cum ar fi : „Pentru cine ?' 
are un aer absurd, fantomatic, străin. 
Mă uit.
îmi lipesc ochiul, de spaimă rotund, 
pe cristalul înghețat, translucid, 
Sse oglinda de mercur și venin, 
ară temei, fără fund.

Peste oglinda cea neagră, deodată, un abur, 
o respirație...
Respiră un om, 
și încă un om. /

Tn oceanul de venin translucid 
ei au pătruns, 
capsulați în rațiune umană, 
în aliajul ei dur și ductil, 
învăluiți în mediul cel blînd, respirabil, 
în ozonul pădurilor noastre de brad, 
avînd lîngă ei pîinea și apa, 
și aparatele de precizie, 
și semințe de grîu și de fag, 
și o busolă din iridiu inatacabil, 
o busolă de mare precizie > 
leninismu-n acțiune...
Și tot ce au luat cu ei în navele cosmice, 
nu numai aparatajul cel fin, electronic, 
ci toată voința, blîndețea, 
necruțătoarea disciplină lăuntrică, 
devotamentul pînă la capăt, 
totul e menit să măsoare, 
să calculeze și să găsească 
alcătuirea cea mai propice umanității, 
aerul cel mai dulce, mai hrănitor, 
pe pămînt și pe Marte, 
pe orice satelit sau planetă, 
locul cel bun 
unde să-și pună perna 
de vis și neliniște «îi*
adolescentul, 
poate-n frunzișul de aur, uscat, 
sub clopoțeii de umbră mișcătoare-a făgetului, 
(nu uitați, pe nave-a pornit și sămînța I) 
poate-n nisipuri de-argint 
sub portalul sever al nopții marine;
ei caută locul cel bun 
pentru o față de masă, 
așternută în iarbă, 
pentru stelajul de cărți 
și pentru cercul de raze al lămpii; 
ei caută locul liniștit și umbros, 
pentru patul bătrînilor, 
pentru somnul lor scurt, 
întrerupt de năluci sau prezențe ; 
ei caută locul cel bun, 
unde să taie în stînci 
un mare-amfiteatru, 
peste care să facă să lunece,.
în noaptea de vară, 
deasupra mulțimii, 
înfiorate de frumusețe, 
o lună senină și albă.

Prin ocfiiul de bord 
ei s-au văzut 
și, respirînd liniștit, și-au spus, 
fiecare în parte : 
„Totu-i în ordine.
Prietenul meu e aproape. 
Prin întinsa rețea nevăzută 
a simpatiei și-a coordonatei acțiuni, 
ei și-au zîmbit, 
ne zîmbesc.

Respirația lor 
a trecut ușoară 
peste capcana sălbatecă, fără fund, 
peste oglinda de gheață, întunecată, 
și ea s-a aburit, 
s-a aburit ca un ochi omenesc, 
știutor de lacrimă și fericire.

Maria BANUȘ
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TELEGRAMĂ
TOVARĂȘULUI NIKITA SERGHEEVICI HRUȘC1OV

Prim Secretar al G.G. al P.G.U.S.,

» Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Lansarea în cosmos a navelor 
„Vostok-3” și „Vostok-4” pilotate 
de maiorul Andrian Grigorievici 
Nikolaev și lt. colonelul Pavel Ro- 
manovici Popovici, aterizarea lor 
aproape simultană după un înde
lungat zbor în grup și îndeplini
rea în întregime a programului lor 
de cercetări, constituie o nouă și 
măreafă victorie a științei și teh
nicii sovietice, o dovadă grăitoare 
a superiorității lor.

Ca și zborurile cosmice ante
rioare, oborul navelor „Vostok-3”

și „Vostok-4”, justifică prețuirea 
deosebită și admirația tuturor pen
tru savanții, inginerii și tehnicienii 
care au desăvîrșit această reali
zare.

Această epocală înfăptuire a 
omului sovietic arată cu cîtă pu
tere socialismul întinde stăpînirea 
omului asupra naturii în folosul 
întregii omeniri, al progresului și 
al păcii.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Guvernului Republicii Populare

Romine și al întregului popor 
romîn, felicităm din toată inima 
pe eroicii cosmonauți Andrian 
Grigorievici Nikolaev și Pavel Ro- 
manovici Popovici, precum și pe 
savanții, inginerii și tehnicienii so
vietici care au săvîrșit această glo
rioasă înfăptuire.

Slavă Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, organizatorul și 
conducătorul întregii acestei munci 
și calde felicitări conducerii sale 
leniniste în frunte cu Dv. scumpe 
Nikita Sergheevici Hrușciov.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim Secretar al C.C. al P.M.R. 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Rornîne

In cerul omenesc

Tntîîc oară BouS inimi Bat 
Rifmînd în cerul omenesc, profund. 
Cu ele ne-au luat, cutremurat.
Șuvoiul de emoții unanime
Prin care lumile de pi răspund.

Sub pulsul prometeic se topesc 
Ghețarii vidului de sus, albaștri. 
Fluidul cosmic joacă azi firesc 
Ca fluviile-n marile cascade 
De aștri*

O, zburători vulcani, voi inimi-stea, 
în pieptul universului pulsînd I 
Peste milenii limpede-o să stea 
Imaginea frăției voastre-n cer 
Răscumpărînd și mersul răzlețit 
Al priniilor oameni d«jje pămînt I

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al R.P.Rt

La a 33«a rotație

Cosmonautului Rr. 1, la 
virați de S3 de ani.

Treizeci și trei de cercuri ai înscris 
în nesflrșirea limpede-abisald 
Cum Însuși timpul scrie vlrsta ta 
Ca-n trunchiul unui uriaș copac 
Continuă spirală.

Treizeci și trei de trepte către lună 
Ca anii mei, treizeci si trei, suind 
Spre astrul depărtat al Poeziei 
Cu aripi de blindaj - oțel și-argint. 

Prin mine, însuți tu te vezi de jos, 
Bătaia inimii-ți răspunde-n mine 
Un cîntec spiralat, armonios.

Treizeci și trei de pulsuri mari, sonore, 
Schimbară anii noștri-n ore.

O, anii zborurilor infinite I

ion BRAD

tab le t

Cetățeanul planetei noastre albastre, după ce calculele as 
tronomice o văzuseră printre cifre, verzuie, își trage pălări. 
pe ochi, cată-n sus și numără de un timp încoa cu degetul 
Unuu I Doouă I Treei I Paatru I Adică: un sputnic, doi sputnici 
trei sputnici și așa mai departe... Numai că sputnicii nu ms 
sînt sputnici: Vostok numărul unu, Vostok numărul doi, nu 
mărul patru, Vostok, tot unul după altul.

Cristofor Columb, Magellan, Americo Vespucci, Vasco d< 
Gama, tîrîți de apele oceanului printre uscaturi, sîrit depăși] 
în eroism de cei care au purces către paradisul scînteietor a 
constelațiilor neștiute, sovieticii locotenenl-colonel Gagari 
maior Titov, maior Nikolaev, locotenent-colonel Popovici...

De cînd noi ne uităm la Luceafăr, ei umblă și zboară îm 
prejurul planetei albastre, însoțiți de șoimii vînfului și urmăriți 
pare-mi-se, și de ocheanele profeților din Vechiul Tesla 
ment. Profeții i-am cunoscut acum în expoziția biblică a Mu 
zeului Rath din Geneva, zugrăviți cu pensula pictorului ru 
Mark Chagall.

Sfîntul Petru le-a fi aruncat, probabil, în carlingă, cheile d« 
la poarta mare de intrare...

Deschizătoare de drumuri, pe glob, Uniunea Sovietică și-i 
inaugurat calea definitivă în infinit.

Cele două corăbii plutesc de cîteva zile, în vastul abstract 
pe sus, aproape laolaltă, ca două automobile terestre, care țir 
pe dreapta. Cîtă luminăție I Miliarde argintii de lanterne li 
mi' de orizonturi succesive.

Bulevardul Lenin ! Bulevardul Lenin, străbate eternitatea I

Tudor ARGHEZI
Geneva, 14 august 1962,

tollicliil etic 
în schijă și povestire

S
 -a remarcat in repetate
rindurt — sesizindu-se un 
■fenomen real — că în aim- 
put de investigape al pro
zatorilor intră, intr-o tot 
mai accentuată măsură, o 

problematică umană de ordin etic, 
— ceea ce este, de altfel, foarte fi
resc dacă ne gîndim că formarea și 
desăvirșirea conștiinței socialiste a oa
menilor — proces complex, in care 
ofensiva noului împotriva vechiului 
capătă numeroase forme inedite — 
constituie una din trăsăturile esen
țiale, definitorii, ale ■ vieții actuale. 
Referitor la dezvoltarea romanului 
s-a observat, pe bună dreptate, ex
tensiunea pe care o capătă, alături 
de specii ca romanul-frescă sau 
cronică, Bildungsromanul, istoria e- 
pică a evoluției eroului de tip nou, 
cu descrierea și explicarea artistică a 
etapelor parcurse, a contradicțiilor 
depășite, pînă la stadiul superior 
al realizării sale ca un om comunist. 
Același proces reprezintă Și pentru 
speciile epice scurte o bogată sursă 
de inspirație. Vn moment de răscru
ce, o descoperire importantă, un epi
sod semnificativ, descrise cu in
teligență și finețe, pot sugera 
unul sau altul din aspectele 
caracteristice ale vastei opere 
de transformare morală care se 
desfășoară în socialism. Așa-numitul 
„gen scurt", permițind — in cadre 
riguroase, desigur — o mai mare mo
bilitate a unghiurilor de vedere scrii
toricești și, totodată, cum adeseori 
s-a arătat, 6 mai operativă reflecta
re a realității, a fost ilustrat, in ulti
ma vreme, in deosebi in direcția sur
prinderii unor fenomene etice. Mi se 
pare demn de relevat și îmbucurător: 
faptul că, in jurul unor schițe și po
vestiri axate Pe o astfel de tematici, 
se poartă, cu un interes viu, discuții 
care adeseori depășesc, prin implica
țiile lor, problemele strict literare, 
realizînd dezideratul important al 
confruntării cu viața, al verificării 
caracterului reprezentativ al operei 
literare. Intr-un fel sau altul, aceste 
discuții au reliefat — cu toate de
osebirile de puncte de vedere în or
dinea estetică — necesitatea unor con
flicte puternice, autentice, în stare 
să confere dezbaterii pe plan artistic 
acea acuitate proprie înfruntărilor 
care au loc în conștiința contempora
nilor. Căci noul învinge vechiul nu 
în virtutea unor legi mecanice, ste- 
reotipe, ci intr-o luptă, adeseori pa
tetică, in care se angajează mari e- 
nergii umane, într-o luptă diversă șl 
multiplă, încordată și subtilă, trăită 
cu intensitate: de aici frumusețea 
gravă, măreția victoriei socialismului 
in conștiințe.

Pornind de la. scrierile cîtorva 
tineri prozatori, analizate și discu
tate de critică, aș vrea să mă opresc 
asupra felului cum e soluționată 
problema conflictului etic contempo
ran, in strinsă legătură, de altfel, 
cu eficiența educativă urmărită. Din
tre volumele de schițe apărute in 
ultima.--'vreme, de un ecou deosebit 
în critica literară s-a bucurat Vîn- 
tul de seară de Nicolae Tic. Mani-,

festind uri interes real față de uni
versul sufletesc al muncitorilor de 
azi, incercind să contureze personaje 
cu un profil moral superior, tineri 
comuniști plini de forță, de o voio
șie robustă, de o exemplară intran
sigență față de ceea ce e vechi, peri
mat, dar nociv încă, autorul — și 
aici mă asociez majorității criticilor 
care au scris despre „Vintui de sea
ră" — a dat unul din cele mai bune 
volume ale sale de pînă acum. Sînt 
notate, în multe din schițele cuprinse 
în această carte, reacții și trăsă
turi psihologice adevărate, sînt cre
ionate convingătoare portrete de 
tineri comuniști — brigadieri pe 
șantierele socialiste, șefi de echipă 
în mari întreprinderi industriale etc. 
Apoi, N. Țic dovedește indeminare 
în conducerea narațiunii, are un stil 
firesc și limpede, agreabil, și o 
știință deloc neglijabilă a evocării 
acelei atmosfere de entuziasm juve
nil, febrilitate și cuceritoare naivi
tate pe care o degajă adolescența 
(cei mai mulți eroi ai scriitorului 
au intre 18 și 20 de ani). Dacă în 
judecata de ansamblu asupra volu
mului critica a formulat aprecieri 
pozitive, realizînd un consens, poate 
mira lipsa acestuia în analiza schi
țelor luate separat. Ov. S. Crohmăl- 
niceanu și S. Damian (in cronicile 
din „Gazeta literară" și „Scinteia 
tineretului") s-au arătat entuzias
mați de schița „Multe baloane co
lorate', în timp ce Paul Georgescu (in 
cronica~din „România liberă") a expri
mat severe rezerve asupra ei. I. Limgu 
(în cronica din „Tribuna") nici n-a 
amintește. Despre schița „Vintui de 
seară" Ov. S. Crohmălniceanu scrie: 
„Povestirea denunță cu fine intuiții 
dostoievskiene o formă de hipertro
fiere a egoismului de dragoste" iar S. 
Damian, — în articolul „Unghiul de 
vedere al scriitorului" („Gazeta lite
rară"), — consideră bucata ca defi
citară, făcîndu-i o minuțioasă analiză 
demonstrativă in acest sens. O atitu
dine deschis critică față de schiță 
adoptă Și I. Lungu, care, în schimb, 
consideră izbutită „Casa cu numă
rul 32”. Despre aceasta din urmă Ov. 
S. Crohmălniceanu afirmă: „Aici, 
reacțiile eroului sînt strigător de 
false (...) De altfel, întîmplarea, po
sibilă, se desfășoară pe o tramă de 
reacții sufletești neveridice și se pră
bușește în grotesc"... Cu foarte rare 
excepții (cred că una sau două) jude
cățile analitice concrete sînt împăr
țite, contradictorii. In principiu, o 
asemenea diversitate de opinii e 
firească, n-are nimic paradoxal. Ceea 
ce surprinde în cazul de față e alt
ceva : faptul că rezervele critice for
mulate sint, in general, circum
scrise la unele sau altele din schi
țele cuprinse în volumul lui N. Țic 
și nu se încearcă o situare a lor in 
raport cu viziunea scriitorului. (In cele 
ce urmează voi exprima unele opi
nii care diferă intru citva de cele 
apărute pînă acum în „Gazeta lite
rară", socotind o asemenea confrun-

Matei CĂLINESCU
(Continuare în pag. 6)



Cuvintul cititorilor
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Intr-o serie de articole publicate in cadrul dis
cuției inițiată de „Scînteia“ — discuție continuată 
apvi in paginile revistelor literare — s-a re actuali- 
sat problema necesității cultivării limbii literare. 
Intr-unui din aceste articole (vezi : „Scinteia" Nr. 
5432) se sublinia, pe buni dreptate, rolul pe care 
il are școala in formarea unor oameni instruiți 
care să stăpineaseâ bine limba literară și să 
contribuie la dezvoltarea ei. Nu poate fi negat 
faptul că unele din greșeLile de limbă constatate 
in scrierea și vorbirea actuală se ■ da tores c in 
mare parte și modului defectuos in care unele 
cadre didactice de specialitate s-au ocupat de 
formarea elevilor lor. Este necesar deci ca școala 
să acorde o mai mare atenție problemelor de cul
tivare a limbii literare, să vegheze da dezvol
tarea ei sănătoasă*. Nu e deajuns insă numai 
atit. Pentru ca școala să poată realiza cu succes 
această sarcină, este nevoie și de sprijinul altor 
instituții de cultură din țară, precum presa, Ra
diodifuziunea etc. Un sprijin deosebit in această 
direcție așteaptă cadrele didactice din invățămintul 
elementar și mediu și din partea revistelor de 
specialitate.

tn rindurile de față aș vrea să mă refer în 
această ordine de idei la revista „Limba romină" 
editată de Institutul de lingvistică din București. 
In această revistă, in primii an^ie apariție, se 
tratau probleme de metodica pr&rării limbilor și 
probleme de cultivare a limbii care interesau 
nu numai cadrele didactice, dar și mase mai largi 

de cititori dornici de a-și completa cunoștințele 
de limbă prin articole accesibile. In ultimii ani 
revista .Limba romină" acordă insă o atenție mai 
redusă problemelor stringente ale limbii contem
porane. Dacă vom urmări numai cele șase numere 
apărute in cursul anului 1961 și primele trei 
numere pe 1962 vom constata că problemele limbii 
literare ocupă un spațiu restrins. In afara arii-

A
ntologia versurilor Tul Dumitru 
Corbea, apărută în colecția 
„Cele mai frumoase poezii", 
pune în lumină drumul parcurs 

de poet din momentul debutului său li
terar și pină în prezent.

încă din perioada începuturilor lirice 
Dumitru Corbea scrie o poezie a răz
vrătirii îndreptată împotriva asupririi, 
împotriva stării mizere la care era con
damnată în trecut țărănimea. Primeje 
sale volume de versuri Singe de țăran 
și Nu sint cintăreț de stele, se situea
ză pe aceste linii directoare. Recuno
scut cu . ușurință în chipul lui’Gheor- 
ghe Bejan — țăranul din ținuturile de 
nord ale țării, înfrățit cu vînturile „din
spre pusta rusă", țăran care nu vrea 
să țină seama de autoritatea niciunui 
stăpîn ce-i fură „munca și holda" și 
în sufletul căruia sălășluiește dreapta

DUMITRU CORBEA: Poezii
mînie — Dumitru Corbea se păstrează 
tot timpul într-un univers poetic de 
o bărbătească duritate.

In ciuda inegalităților artistice, evi
dente nu o dată în poezia sa, confe
siunea lirică a lui Dumitru Corbea ex
primă aspirațiile fundamentale ale ma
selor de țărani asupriți. Poetul este 
un dîrz căutător de dreptate și adevăr. 
Răzvrătirea sa este însă adesea, în 
poeziile de început, oarbă, spontană, 
neluminată încă de cunoașterea legilor 
obiective ale dezvoltării sociale. Poetul 
nu descoperise calea revoluției socia
liste și de aceea pornirea lui împotriva 
liricii intimisto-semănătoriste este încă

anarhică și solitară : „Cînd un poet 
neputincios îmi sta în mină, / II su- 
duiam de cruci, biserici, dumnezei, / 
Căci nu puteam să înțeleg nimica / 
Din „tînguiri", din „lună", „stele" și 
„femei"/. Rupeam cu ciudă filele din 
carte / și le-aruncam că!cîndu-le-n pi
cioare. / Strigam : Grămadă de nemer
nici ! / Fățarnici Mincinoși cîntăreți de- 
ogoare!...“ („Lîntec epocal"), sau: 
„Nu-mi pasă de nimic, de nimeni, / Sînt 
însetat după dreptate. / De-o fi ca să 
rămîn chiar singur, / La poarta nimă
nui n-oi bate". („Răzvrătire").

Personalitatea poetului se dezvoltă 
continuu. Dumitru Corbea nu rămîne

doar la simplă constatare îndurerată a 
situației țăranului exploatat, care mun
cește din greu „de parcă ar fi o vită 
de pripas" și care „nu știe cu cine să 
se bată". Poetul începe să exprime în 
versurile sale încrederea maselor într-un 
viitor luminos, în victoria luptei prole
tariatului condus de partid. „Din focul 
inimii și cîntecul l-am scos, / Pe 
care-am vrut să-l țes cît mai frumos. ! 
Am pus în el să cînte vîntul, / Să 
ducă para lui pe tot pămîntul / Și cre
zul comunist pe care îl vestesc / Din 
micul meu cătun unde trăiesc" („Din 
micul meu cătun").

După Eliberare, poezia lui Dumitru 
Corbea devine mai cuprinzătoare și mai 
senină. Poetul cîntă acum bucuria de 
a trăi și a clădi o lume nouă, munca 
pașnică și creatoare a constructorilor 
socialismului în patria noastră. Un loc

deosebit ocupî In poezia de acum te
mele și procedeele de inspirație folclo
rică. Poemele din ciclul Anii tineri le 
pildă, sînt scrise sub forma unor cin- 
tece asemănătoare baladelor populare: 
„Doftană, grea închisoare, / Fără o 
rază de soare, / Din bucăți de stînci 
zidită, / Clădită și-mprejmuită / Fără 
iarbă în grădină, / Fără nici o rădă
cină / Care să scoată-n lumină / Mu
gurii de pe tulpină!" („Doîtana").

Această antologie, ca să folosim con
cluzia lui Valeriu Ripeanu din Prefață, 
prilejuiește cititorului „reîntîlnirea cu 
versurile unui scriitor care a pășit in
literatură 
rind cu

ca rapsod al celor mulți, spo-
fiecare creație a sa tezaurul

de valori al culturii noastre".

Fânică N. GHEORGHE

P
rintre cărțile destinate celor 
mici, apărute în acest an la 
Editura Tineretului, remar
căm două plachete de ver
suri „Sfredeluș" de Demostene Botez 

și „Ciopîrțilă" de Tiberiu Utan. Ală
turarea lor în rîndurile de față co
respunde atît unui criteriu valoric 
cît și unui interesant paralelism care 
se poate stabili între modalitățile au
torilor de a investiga universul bo
gat al copilăriei.

Prima dintre aceste plachete este 
alcătuită dintr-o suită de poezii in 
care autorul ne înfățișează activita
tea unui erou exemplar, pe nume 
Sfredeluș, in al cărui comportament 
cititorul trebuie să descopere un mo
del de conduită și personalitate. Mo-

DOUĂ CĂRȚI PENTRU COPIIDEMOSTENE BOTEZ: Sfredeluș‘ TIBERIU UTAN :CioplrțUă
mentele sau situațiile înfățișate ni-1 
arată pe Sfredeluș ca pe un copil 
intreprid și isteț. El o ajută pe bu
nica sa să care lemnele pentru foc, 
după ce mai înainte, tot el, le tăiase 
și le adusese din pădure sau, altăda
tă. repară piciorul rupt al unui „scău
nel de păpușă'. Activitatea lui, se

continuă, și mai bogată, la 
e~ c-.„ unde împreună cu alți băieți, 
construiește o uzină, un tren, o gară, 
dînd curs bogatei sale fantezii. Pen
tru a-i sublinia și mai mult calități
le, autorul îl definește, nu odată, prin 
comparație cu Matei, un băiat „lene
vos" care nu se spală, care își încalță

ghetele pe dos, care nu Știe să stea 
la masă, care plînge, etc.

Caracterul educativ al plachetei lui 
Demostene Botez reiese din prezenta
rea întîmplărilor din viața lui Sfre
deluș.

A doua plachetă de versuri este, 
în alcătuirea ei, mai diversă. Tema
tica poeziilor are însă același carac
ter educativ. Tiberiu Utan scrie aici, 
pentru micul său cititor, despre hăr
nicia unei albine (v. Cîntec cu lumi
nă) sau, cu umor, despre un pisoi 
„zurbagiu" care pînă la urmă se în- 
cîlcește, fără scăpare, în ața gheme
lor cu care . se jucase, situație din 
care, desigur vom desprinde și cuve
nita morală (v. Motocel)-

Intenția de a îndrepta deprinderi
le rele ale unor copii se concretizea

ză în poeziile „Viteazul", și „Ciopîr
țilă". Spre deosebire de Sfredeluș al 
lui Demostene Botez, Ciopirțilă, băia
tul din poezia cu acelaș nume de Ti
beriu Utan, este „meșter" în a strica, 
a sparge, „a ciopîrți". Arătînd cum 
eroul suferă pînă la urmă consecin
țele relelor sale apucături, cartea în
deplinește ca și Sfredeluș, o funcție 
pedagogică. Fiindcă — ne arată au
torul — într-o bună zi obiectele cio- 
pîrțite erau gata să se răzbune silin- 
du-1 pe micul erou să se corijeze.

Scrise cu simplitate, accesibile co
piilor de vîrstă preșcolară cărora li 
se adresează, concepute atractiv cele 
două plachete își îndeplinesc cu suc
ces menirea educativă pe care și-au
propus-o.

D. CESEREANU

cotelor semnate de acad. Iorgu Iordan ți de răs
punsurile la ancheta organizată in legătură cu 
problema cultivării limbii (in primele trei numere 
pe 1961), nu mai intilnim însemnări care să se 
ocupe de aceste probleme. (Excepție face ultimul 
număr pe 1962, in care sint incluse in sumar patru 
studii de limbă literară...) Ultimele trei numere 
ale revistei din anul trecut, tratează, după păre
rea mea, probleme de prea strictă specialitate teo
retică — unele inaccesibile pentru marea masă o 
cititorilor revistei. Cred că redacția n-ar trebui to
tuși să uite că majoritatea cititorilor o formează 
cadrele didactice din școala medie. Inițial revista 
își propusese doar, ca una din sarcinile principale, 
aceea de a ajuta cadrele didactice din invățămin
tul elementar și mediu să se orienteze in proble
mele practice ale predării limbii romine.

Un alt aspect pe care îl socotesc deficitar in 
activitatea revistei este faptul că nu acordă o 
atenție prea susținută cercetării problemelor de 
limbă pe care le ridică literatura actuală. N-am 
intîlnit pînă acum nici un studiu referitor la 
omba scriitorilor contemporani. In schimb, în 
visti se discută despre : „Ultima formă a nuvelei 
«Cezara»* (nr. 5/1961), despre „Pronumele rela
tive in Cazania lui Varlaam* (nr. 3/1961) ș.a. Un 
caracter mai actual, are un articol din nr. 6/1961 
care se ocupă de limba textelor de muzică ușoară 
și, de asemenea cel despre problema neologisme
lor in textele actuale („Neologism ți... neologisme*) 
publicat de acad. Iorgu Iordan, in nr. 3/1962.

Revista „Limba romină* a promis de asemeni 
că va publica articole critice desp-e lî-.ba «ma
nualelor școlare. Promisiunea a ri-.xs ne.-că
nită. In cele șase numere a.e eoxctxi pe l.*il 
tilnim doar un singur articol — de Gt
Bulgăr — despre unele probleme ale -'.e~z-e
in manualul de literaturi romină de clasa a X-a 
(nr. 2/1961).

Aș sugera revistei „Limba ro-, - i* publicarea 
unor articole care si discute de:z-e aspectele 
complexe ale predării gnmazx'd i» K>-- r- de 
asemenea, reluarea rubricii JUrpane cUPorUor* 
— existentă in primii ani de apa—.tie a nraMCl 

Nu am urmărit prin aceste obse-rata si con
testăm valoarea științifici, nireini teoretic el 
unor materiale publicate in re. zz JLimba rc-»j- 
nă". Este vorba insă de faptul ci asecjti 
ar trebui si răspundă intr-o mas mc-e -.ir.-i 
și problemelor practice ale predării iimb.i k-,-Ine 
in școli, cum ți celor ridicate de .mba iuere-i 
folosită in operele scriitorilor coniempc-eni. Ar 
fi necesar, credem, ca revista si se p~eocupe ce 
aspecte legate de cultivarea li-nbii romine in țcoli, 
de metodica predării ei. de cercetc-ea imbii și 
stilului scriitorilor contemporani.

Simion BĂRBULESCU
(prof. Școala medie-Bjșteni)

Dimineața în 
țara tulnicelor

Se împlinesc treizeci și un« de ani de cînd. in condi
țiile grele ale ilegalității, apărea primul număr a! zia
rului „Scinteia”, organ central al Partidului Comun s: 
Romin. Vreme de trei decenii „Scinteia", și că ă ă 
de ea intreaga presă de partid, a militat cu femCate 
pentru realizarea celor mai înalte idealuri ale epocii, 
idealurile socialismului și comunismului, intr-o per:oadâ 
istorică in care au avut loc evenimente politice și sociale 
de o crucială importanță in viața poporului nostru.

In anii marilor bătălii de clasă presa comur’slă de la 
noi și-a adus o importantă contribuție la ridicarea și mo
bilizarea maselor muncitoare in lupta împotriva o gar- 
hiei burgliezo-nwșiereșîi. a autorităților represive a'e sta
tului burghez, impoWiva tascizării țârii, împotrha răz
boiului. Propaga-ea mărețe or idei ale mar" s- 
ci. . csrnkaterea ăăeotogiu ee*rtiertare, a șoviar wnjhri 
$î fTî *3*.9 1QÎ '*i
presei de partid și numeroaselor publicații democratice 
aflate sub influența sa directă.

Eliberarea țării, in urma actului istoric de la 23 Au
gust 1944, aduce presei revoluționare perspective largi, 
ii dă posibilitatea să se adreseze deschis maselor, între
gului popor. Cele mai importante succese ale muncii 
de construcție, «făptuirile nenumărate in domeniul re- 
vo'oȚei culturale au stat permanent in atenția publicațiilor 
noastre, a presei cotidiene, revistelor literare și de cultură. 
\ - -re forme ale activității ziaristice — articole,
-er-xtj-e. intervenții in problemele concrete ale produc- 
ț semna ari a'e faptelor de muncă — constituie o eloc- 
ver.tă cronică a epopeii socialismului.

Ic tr" noștri, călăuzită zi de zi de partid, presa 
a adus o contribuție însemnată la lupta pentru 

:-ii- -ea puterii populare, pentru mobilizarea energiilor 
c-■are a:e poporului in opera de construcție a noii 
c r e - Presa noastră — cu adevărat liberă și popti- 
z-â ■ J de toate condițiile pentru înfăptuirea

c-arrx? - ă a 'Iber’-âtii corintului — se deosebește radical
de --esa t . /'ezâ. anti-populară și coruptă, aservită
rea ■ ' C ș: gndu-și Încrederea și prețuirea maselor

de cititori, presa noastră șî-a îmbogățit continuu con
ținutul de idei, competența și eficiența. Referindu-se la 
sarcinile presei in actuala etapă de desăvîrșire a con
strucției socialiste, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
arăta Ia cei de-al 111-lea Congres al Partidului Muncito
resc Romin: „Propaganda și agitația, presa și radioul 
trebuie să-și concentreze eforturile pentru ca prevederile 
planului de 6 ani, atit cele generale cit și cele privind 
fiecare ramură și fiecare colectiv, să devină temeinic cu
noscute de oamenii muncii, să mobilizeze cele mai largi 
mase la îndeplinirea sarcinilor economice; ele trebuie 
să mi’iteze pentru extinderea a tot ce este înaintat și 
valoros in experiența participanților la întrecerea socia- 
i's’ă și a unităților fruntașe, să combată rutina și indo
lența, care împiedică răspindirea noului".

Presa ii:erară d n țara noastră — publicațiile de culttră 
in care .< «pan CanxUaf oameni de artă, scriitori — este 
parte in:egr^ :ă a-presei de partid. Numeroasele a ti- 
cole de orientare ideologică, dar și de analiză a crea
ției literare și artistice, apărute in paginile presei și, in 
special, ale „Scinteii* au adus o îndrumare fertilă, in- 
demnindti-i pe scriitori să Se apropie de viața nouă a 
oamenilor muncii, să o cunoască. în toată amploarea 
și frumusețea ei.

Urmînd prețioasele îndemnuri cuprinse in CuVintarea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la Conferința pe 
țară a scriitorilor, „Gazeta literară" ca și celelalte re
viste ale Uniunii Scriitorilor, și-au sporit eîorturile in 
vederea promovării noului, militînd pentru o literatură 
care să corespundă înaltelor exigențe ale partidului și 
poporului, combătind ruptura de realitate, încercările de 
a cultiva o literatură minoră, depărtată de clocotul vieții 
contemporane. Ziua presei romine este și pentru publica
țiile literare încă un prilej de a examina modul în care 
și-au îndeplinit sarcinile ce le reveneau și de a păși mai 
departe, cu fermitate și consecvență, pe drumul indicat 
de partid.

GAZETA LITERARA

Foto : SANDU MENDREA'
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începe foarte promițător această nouă carte 
a lui Remuș Luca, roman al lumii și proble
melor muncitorești cu care scriitorul se do
vedise familiarizat încă din lucrări anterioa
re. Acțiunea are un punct de pornire care 
stîrnește interesul. Asistăm,. într-o uzină, la o 
ședință a organizației U.T.M., cu un caracter 
mai puțin obișnuit: tinerii au invitat în mij
locul lor un vechi activist de partid, pe bătrî- 
nul Gheorghș Vidrăsan, rugîndu-1 să le vor
bească despre prjncipiile eticei comuniste, 
despre educație. Obiectivul urmărit este acela 
de a influența asupra comportării unuia dintre 
ei,, om cu o mentalitate învechită, care are 
despre dragoste, cum spune un personaj, „o 
concepție de fluture". Luînd cuvintul, Vidră
san are, dintr-odatâ, sentimentul că frazele 
pe care se pregătise încă dinainte să le ros
tească nu vor avea ecoul scontat și atunci ia, 
pe loc, hotărîrea să povestească în schimb 
cîteva întîmplări legate de propria sa tinerețe. 
Dar o amintire cheamă altele 'Și, stimulat de 
atenția încordată cu. care este ascultat,, ajunge 
să refacă în fața adunării cursul între1' sale 
existențe. Viața acestui om, povestită Je el 
însuși, formează subiectul cărții lui Remus 
Luca. ■ ■ _

A raporta biografia unui revoluționar, a 
unui veteran al eroicelor lupte ale muncito- 

: din perioada de dinainte de eliberare la 
v •_ i și preocupările generației tinere de 

iată o idee extrem de prețioasă și ar ti 
f • fi'c'c ca ea să constituie tema centrală 
a rnm-inu!ui. Chiar dela primele momente bio- 
graf ce evocate de Vidrăsan cititorul se simte 
c-■■mat să urmărească modul in care cartea va 
- o -; in lumină continuitatea idealu-
r - rev ilu’.-.nr.are. felul cum eroul-povestitor 
•- te o experiență in stare să sugereze

IsDuns la probleme de viață pe care i le 
pun tinerii săi ascultători.

■eh relatarea personajului o întrea-
gâ epocă de mari frămîntări sociale, de lupte 
_ j :-<J-eptate împotriva exploatării, in 

-- se angajează, cu fermitate, in-i 
.a utilat IK-J—1910. Organizator al 

grevelor muncitorești, participant cu arma în 
mină la apărarea revoluției maghiare din 1919, 
activist în ilegalitate al partidului comunist, 
cunoscînd șomajul, persecuțiile și, apoi, anii 
lungi de temniță Gheorghe Vidrăsan apare, in 
carte, ca un om cu o conștiință înaintată. Ceea 
ce trebuie să rețină așa dar cei care îi ascultă 
confesiunea este adevărul că tot ce a dat to:ță 
caracterului său, tot ce i-a insuflat pasiunea 
revoluționară, demnitatea umană. Izvorăște din 
neclintita sa încredere în idealul comunismu
lui. Sentimentele intime, al dragostei, al p: e- 
teniei, al afecțiunii familiale concordă și e’.e 
cu pasiunea majoră a vieții sale, aceea a lup
tei pentru eliberarea socială. In aceasta constă 
sensul educativ, „moralizator" pe care are, 
pentru cei care l-au invitat in mijlocul lor, 
povestea vieții lui Vidrăsan.

Cum sînt receptate aceste înalte semnificații, 
ce ecou au ele în conștiința generației tinere 
cartea nu ne permite insă să aflăm ș; de aici 
nemulțumirea cititorului, căruia Remus Luca 
îi promite să abordeze o foarte interesantă 
temă fără a o duce însă la capăt Firesc ar 
fi fost ca factorul care declanșase, in fond, in
treaga acțiune a cărții (Vidrăsan ajunse să-și 
rememoreze trecutul solicitat de o problemă 
a actualității) să stea mereu în atenția scrii
torului ceea ce in carte nu se —-'5. După 
ce schițează un cadru de viață contemporan — 
lumea unei uzine în care tine- se preocupă 
de dezbaterea ur.or chestiuni de morală, unde 
există o puternică opinie a colectivului — 
scriitorul retează aproape toate punțile care 
fac legătura dintre trecut și actualitate, limi- 
tîndu-se a înfățișa. într-o succesiune cronolo
gică, etapele vieții lui Gheorghe Vidrăsan. 
Observația o făcea dealtfel «: Silvlan lesi- 
fescu într-un articol despre vers unea romanu
lui publicată in Viața rominenscă. Este 
adevărat că o confruntare a două acțiuni in- 
timplate în epoci diferite ar fi ridicat scriito
rului probleme rr.a; £-ete " r .mț.'^iiie, i-ar 
fi cerut c elaborare mai pretențioasă dar. se 
știe, noile păma turi nu se d" ■roîă pe căi 
umblate. Ar fi fost necesară, dacă scriitoiul

s-ar fi hotărît să o facă, o anumită ierarhi
zare a faptelor evocate, o subliniere mult mai 
puternică a acelor aspecte din trec.ut care aduc 
un răspuns direct problemelor actuale. Un 
accent mai apăsat ar fi fost firesc să cadă și 
asupra semnificațiilor „poveștii de dragoste" a 
lui Vidrăsan ea fiind de fapt, punctul de la 
care acțiunea pornește. Dacă ar fi procedat 
astfel, modul în care scriitorul realizează acum 
legătura cu. prezentul, (prin întreruperi din 
loc in loc ale expunerii lui Vidrăsan) nu ar 
mai fi părut atît de artificial. (Sintem, de fie
care dată, anunțați că Vidrăsan se oprește și 
privește în sală cu teama ca ascultătorii săi 
să nu se plictisească. Observînd că este urmă
rit cu pasiune el reia firul povestirii aproape 
totdeauna cu aceeași constatare: „Sint tineri 
buni. Ii interesează totul.")

Desigur, la aceste obiecții ale noastre Remus 
Luca ar putea răspunde că în intenția sa nu 
a stat să realizeze acea raportare a trecutului 
de luptă la realitățile prezente ci numai să 
înfățișeze cititorului, pornind de la un pre
text oarecare, (întîmplător ședința la care este 
invitat Vidiăsan) viața acestuia. Chiar așa 
stind lucrurile nu putem totuși să nu regre
tăm părăsirea unei problematici care se anun
ța atît de interesantă șj ale cărei premise car
tea le pusese De altfel, la lectură, se simte că 
scriitoinl a ezitat un timp intre o variantă 
de mai.maie complexitate si una mai simplă 

(și mai ușor de realizat totodată) pe care pînă 
la urmă a prezentat-o.

Asemenea ezitări nu au rămas fără conse
cințe în planul compozițional și, de asemeni, 

cel al tipologiei romanului. Pe măsură ce 
înaintăm în acțiune, scriitorul abandonează 
îdeea confruntării trecut-prezent, simțindu-se 
in schimb îndemnat să aducă o imagine cît 
mai bogată a epocii descrise, a luptelor pur
tate de-a lungul mai multor decenii de clasa 
muncitoare din Ardeal.
{împrejurările vieții lui Gheorghe Vidrăsan 

sint, cum arătam, intim legate de lupta clasei 
muncitoare ardelene, de activitatea comuniști
lor în anii ilegalității. Aspecte importante aie 
acestei lupte, cum ar fi conducerea de către 
partid a grevelor și manifestațiilor muncito- 
rești. demascarea acelor elemente social-demo- 
crate care pactizau cu burghezia, mobilizarea 
maselor ce’.or mai largi la acțiuni organizate 

exploatării și, in fine, elaborarea 
tacticii partidului în diferitele etape stau in 
atenția cărții lui Remus Luca. Trebuie însă 
făcută precizarea că uneori asemenea aspecte 
primesc o .tratare dintr-un punct de vedere 
oarecum exterior.

Firește că eroul povestitor nu avea decît un 
cîmp de observație restrins, în mod fatal, Ia 
propria sa participare la evenimente. Și atunci, 
spre a lărgi cadrul acțiunii, scriitorul ajunge 
la un rr.oneijt dat să înlocuiască povestirea la 
persoana I-a cu propria sa intervenție în re
latare. Asemenea interpolări au însă de cele 
mal multe ori un caracter jurnalistic, de pre- 
zer.tare in termeni prea generali, distonînd cu 
tonul de confesiune al eroului cărții ale cărui 
acțiuni autorul încearcă să le comenteze „din 
afară": ..Rolul lui Vidrăsan în evenimentele 
din 1929 de la Bradu, un orășel forestier de 
pe valea superioară a Mureșului a fost mult 
mai important decît s-ar putea înțelege din 
relatarea lui zgircită..." După care urmează un 
șir de explicații, mai mult de ordin sociologic, 
asupra împrejurărilor în care au avut loc miș- 
cările greviste, explicații menite să completeze 
expunerea lui Vidrăsan. Cum spuneam insă 
aceste pasaje au caracter destul de eterogen, 
naf2cînd corp comun cu restul povestirii.
J Ceea re constituie o certă izbindă a auto
rului in această carte este modul în care ca
pătă un bocat relief portretul lui Gheorghe 
Vidiăsan. Relatarea sa. atît de nuanțată in 
tonalități, cîr.d gituită de emoția luptelor evo
cate. cînd umbrită de nostalgia unor vechi 
amintii, cînd incf'idD,ă. energică, minioasă 
chiar, cind domolită, lirică, reiatarea aceasta

care nu urmează un plan anumit ci mai mult 
fluxul amintirilor, construiește chipul unui om 
viu ale cărui trăsături rămîn fixate în memo
rie. Este chipul unui revoluționar, al unui om 
care și-a subsumat toate laturile existenței 
unui ideal de luptă și a cărui personalitate se 
formează și crește în cadrul și datorită acestei 
lupte. Este vizibilă în conturarea acestui om 
care nu obosește să repete, ori de cite ori este 
vorba de contribuția sa în activitatea revolu
ționară că s-a comportat la fel ca oricare din
tre tovarășii săi,) intenția scriitorului de a 
aduce o replică eroismului spectaculos, grandi
locvenței. £Jmpresionează puternicul sentiment 
al demnității care îl caracterizează pe Vidră
san și totodată simplitatea și căldura sa pro
fund omenească, personalitatea sa, deosebit1 
de pregnantă, ajunge să covîrșească prezența 
celorlalte personaje ale căiții. Este adevărat 
că apar pe parcurs o serie întreagă de oameni 
cu care eroul central intră în relație, tovarășii 
săi de muncă, de detențiune, membrii familiei 
sale — dar scriitorul le conferă doar rolul de 
a forma un fundal pe care Gheorghe Vidră
san evoluează. țChiar Lina, tovarășa sa de 
viață, într-un anume fel eroina poveștii de 
dragoste, se retrage cu extremă discreție în 
umbra lui Vidrăsan. De altfel scriitorul care 
s-a concentrat în mod deosebit asupra figurii 
acestuia a conferit Linei o existență mai mult 
simbolicăi>JConvorbirile care au loc între soți, 
chiar și cele din momentele dramatice și atît 
de frecvente ale despărțirilor au o anume ge
neralitate cînd nu sînt direct banale : Ce-i
Lina ? — Nimic. — Ești supărată. — Nu. Nu-s 
supărată. Cind te-ntorci ? — Poimîine. Ea ofta, 
mi se uita drept în ochi și surîdea. — Iar o 
să-mi fie dor".

De o apreciere favorabilă trebuie să benefi
cieze modalitatea de a povesti a lui Remus
Luca, austeritatea și naturale(a relatării. în
tinsul monolog al lui Gheorghe Vidrăsan are
autenticitate, captivînd adesea prin sincerita
tea și firescul mărturisirii. Este, desigur, un 
punct cîștigat în evoluția acestui prozator fap
tul că stăpînește acum o artă echilibrată a 
mijloacelor de expresie, o sobrietate a stilu
lui, cam prea înflorit în povestirile sale mai 
vechi. .

Consemnăm aceste calități incontestabile ale 
scrierii lut Remus Luca nu fără a exprima 
încă odată regretul pentru ceea ce a rămas 
insuficient valorificat în „Poveste de dra
goste".

G. DIMISIANU



NICHITA STANESCU

AAeloJioasa zeiță

c
MKOLAEV și POPOVICI

u pulberea de aur și de 
r argint a oteHor pe aripi.

ni s-au întors aceia care 
au înscris pe cer o noeă 
constelație a generțixr.

Cuvîniele răooia sărace — 
Ta propriu lipite păcntoUa — end 
încearcă să măsoare și să cxr . Vi 
aceste amețitoare zborârî m 
a'e r : ■ t
nesc. Orie «:?; » de a ,pot£a“ 
atita poezie, de a (tai lOMginî in care 
să încapă infiqpari ce depășesc ăn- 
ginația. care să s ivească z țeastă tre
cere fulgurantă aria aSvi, rinene 
meschină, zacamxi

Și-atunci cobori — și tn — de pe 
caii :ăî cri pari, și rețisești incinta- 
rea candidă t ccclăriei. in fața nou
lui basm trăit acrea de feții-inxmși 
care bat la pcrțle văzdJsilui, care 
trec vămile mtcmsricritB și le stră
luminează. care rotesc la de rigt.e 
.peste mări și țări*, peste toate mările 
și țările cărr?-.Ji 
. Acum, iată-: dil noc S3 
nostru (pe fcțți --Joeaeie 
metri pe care .-»□ cxreerat. 
țămintul că ze cesoart de 
cfțeva pa me de âoc și că 
parte Ia sos^ea ier pe casrodnxn nu 
numai cu L-±S2, sss ci oejiii
minții, ci strmgmiu-js d-e-adevirat 
nfi.nîle r-tsrr-ke. sahrățșndo-i trul- 
țumîndu-5e).

M:xr<je ae;r~fa!e m xxste cîera 
zile și nopți entofrează prâ rmrEa- 
rea precize ca care s-ar riapocat cri 
dcr. frați ai inăftim-îcr. fa load dim me 
statornicit, ia citm mtacae mă ia 
urma criu’ a L Această ri?aere ma‘e- 
matîcâ. acest meczrrism de ceascrac. 
aceas â meu-, mare specțacu.tasi vă- 
desE. aiex C4 păr-f-?-
tenii i-au impts oemfc-griri ejfle 
tor. că nici cri mai sătrț crrrrei 
de aventură nu se strecoară ir

a re Arestară a sperito-rz j—an 
N-an poeori: drit-ori cereșt.’ £c spa
țiile ș.dera'je. â mei dc> cumeri st> 
vietxi, ntrncfaipmd rirtaț’e ■

Și iată acum, asemeni lui Paris suavul,, 
în palmă ții mărul albastru-al pămîntuiui 
Dintre toate femeile
tu o alegi 
într-adevăr pe cea mai frumoasă 
și mai magnetică.
Mărul albastru-al pămîntuiui 
Păcii i-l dăruiești, melodioasa zeiță 
căreia noi, adolescenții, îi scriem 
versuri de dragoste.
Păcii i-l dăruiești, melodioasa zeiță, 
pe al cărei umăr unduitor 
se-ntîmplă uneori, seara, 
cînd soarele se smulge din lucruri, 
să zărești răzimîndu-se tîmpla unui adolescent, 
mereu îndrăgostit, 
mereu visător.

Marcel BRESLAȘU

J

Constelația gemenilor
CEZAR BALTAG

Veronica PORUMBACU

fost a- 
cu sta-
ei. In 

înainte

vorbește cerul cu pămintul. 
vorbesc între ele cele două astre. 
vocile îngerilor purtători ai vreunei mistice 
ci prin calmele mesaje ale oamenilor, ale 

ale noilor Gemeni care-au pornit la

la ochiul 
ținuturilor 
nu ne-am 
străbatem, 
aceasta a

D O i

născuți mesagerii în cosmos ai 
înșiși poate erau copii, în timp 
ostașului roșu în mînă, doborau 
ridicau cu palmele lor bătucite, 
coloane ale punții spre stele.

ce
intr-o 
kilometri

nostru pămint,

250.000 de metri înălțime! Ne 
cu surprindere de 
de avion cu harta 
noi, de care însă

primele
desfășurata construcție a comunismului a 
semeți scafandri ai viitorului în oceanul 
de dincolo de văzduh, unde măsurătorile

Un om, apoi altul au 
orbește, ci susținuți de 
gravitatea. Ei au dus 
necuprins. Și, în tine,

mijlocul 
de kilo- 
ai sim- 

dinșu 
am luat

ILIE CONSTANTIN

Desen de LUCIAN POPA

și tjt c-eseî 
aiaeja" e si 
săati si ăaeți

i zii^zr. aurjarie 
simț al oa-TT.TMZBc. sșirtt 
Przm_ cmU w • *»j 
despicând s;isfaaBc tăceea rep-ic..unr 
a last acea, ira; rtre rate noA de 
.Kx-’răș * Tovarășe Xzczzaer F» 
porie-. Ttxarășe Hrascix. rapcrJc. 
Bănuiesc căi mai emxăorap. mri ăo- 
cordați dec: in tmpui pmpezbo
ruri. Gagarin și Titov — ca ți ariașai 
colectiv de savanți și tefrtjrieni care 
au pregăti: și au condus compun 
operațiune — au dormit mai po£n 
decit pîloțîî înșiși in decursul acestor 
nopți și zile!

Oficialitățile americane recunosc — 
așa. cam înghițind in sec — că in a- 
cest domen u rușii i-au intrecuL Lărin- 
du-i. hăt departe, in urmă, le-a rămas 
rușilor să se întreacă pe ei înșiși, ceea 
ce și fac. Dar departe de a ne blaza, 
de a ne învăța cu aceste uluitoare per
formanțe. admirația noastră crește de 
fiecare dată. în fiecare nouă taină des-

►xă teasace* 1st Vostok 3. scriam: 
iriâae * Er» st termen generic 

pre sa valor apropiat Dar Vostok 
< s t 3t: zocvâ cbZar a doua zi. des- 
‘ ran prwpecțiunilcr cosmice 
- ecmca. Ca mane. scriem noi ar. 

r_ ' mie exa>md de sărbătorezțca 
faxwe a ixhs -zbâtzi depline și desă- 
rrștte. escadrile întregi vor porni ia 
asalt- pașnic al zărilor tot mai înde- 
tărtate. vor zăbovi tot mai îndelung 
l-ttre cer și pămint. înscriind cu slove 
rașS omrie altor eroi, zilele altor 
victor fel marea carte a noului ev.

Acesta este evul comunismului 
triumfător ți al cuceririi cosmosului și 
de pe-acum sintem îndreptățiți să vi
săm .cu ochii deschiși. Ia ceasul cînd. 
de pe bordul bătrinei noastre planete 
vom trimite a!ți zburători să vestească 
zărilor necuprinse: Ne simțim bine Ne 
îndeplinim programul de muncă. La 
bord, aparatura fericirii funcționează 
excelent...

...Ei prin amiezi și-amurguri repetate 
întorc rotirea zărilor egală, 
Și unghiurile cosmosului toate 
Le cercetează, dîrz și cu migală.
Doi oameni trec pe căi de ecuații 
Cu gesturi ca de vis, prelungi și grele, 
Continuă umanitatea-n spații
Doi comuniști înaintînd sub stele.

Nu s-au împlinit doi ani, de la acel 
12 april 1961, cînd, pe „Vostok—1“, 
luri Gagarin a străbătut cel dinții în 
cosmos și iată că după Gherman Ti
tov, din Uniunea Sovietică ne vin vești 
după vești, deschizătoare de drumuri 
tot mai înalte și mai lungi, legate de 
nume îndrăznețe de cosmonauți ca 
Andrian Grigorievici Nikolaev și Pa
vel Romanovici Popovici. Pe întregul 
glob, uimirea și bucuria tresaltă în 
inimi cu fiecare zbor nou, neașteptat, 
descris sobru în programul său pro
pus și executat. Se cercetează, se cu
leg informații, se perfecționează apa
ratele, se speră, desigur în vederea 
unor cuceriri și mai mari, făptuite de 
omul sovietic, care vor veni intr-o zi: 
zborul selenar și interplanetar.

S-a deschis, din Uniunea Sovietică, 
o epocă uluitoare și gigantică, aceasta 
în care trăim: epoca zborurilor cos
mice. Și numai cînd măsori faptele ei 
cu sistemul obișnuințelor noastre co
tidiene, iți poți da seama de scara 
uriașă la care se petrec lucrurile. Ne 
lăudăm uneori, cu un zbor obișnuit 
pe un „11“ sau un „Tu“, că ne am 
urcat la 10.000 de metri. In zborurile 
navelor cosmice se vorbește curent de 
zbor la 
întilnim 
ferestrei 
de sub
rupt în înălțimile pe care ie 
Un cosmonaut, din familia 
oamenilor aleși, plini de îndrăzneală

ZLor simult
Plecom din dimineața pămîntuiui. Ecouri 
învolburau tereștrii mei ani de pînă azi. 
Pași rari întipărisem pe dinuri și-n platouri 
și-n ape oglindisem severul meu obraz.

Și-acum zburam. Departe de rîuri și de plante 
pluteam pe lîngă stele fierbinți și totuși reci. 
O, te-așteptam ! Și iată, din spații înoptate 
în conul de lumină al văzului meu treci.

Și te zăresc prin ochiul de bord, înaintînd, 
prieten, sprijin dulce privirii, lîngă stele... 
Istoria planetei înconjurînd-o blind 
r.oi trecem : respirații paralele.

a fast epoc-, geologice care au schimbat in mi- 
nsce de as; țața pămintului. scuftrndind-o in 

mare, or: repezmd-o in pzseur.. plrjolind-o cu 
arțsțî. on acopermd-o co nouți de gheață. Mi- 
l-.oene de ar: omul m se ridicase iacă pe pro
pria hn verticală ș: ochii nu-i oglindiseră cerul 
de deasupra capului. Și au fost milenii cînd 
— rob — iși pironea privirea in pămint. însin

gurat. sfișiat, indușmănit cu lumea și cu sine. E lunga 
noapte a preistoriei, fulgerată de răzvrătiri cu pro
meteică lumină, care în cele din urmă i-au îngăduit 
să ridice fruntea spre stele pe pragul marelui Octom
brie. Căci muma cosmonauților a fost fără îndoială 
Revoluția, așa cum muma primilor oameni a fost bă- 
trîna Geea. Nu erau 
omenirii, părinții lor 
ce bunicii, cu arma 
barierele terestre și 
fără să știe,

Iar acum, 
lansat acești 
fără margini 
se fac în ani-lumină. Cerul nu mai e nemărginirea 
pustie de timp și de viață, cu stolele sclipind ca mi
lioane de ochi ai singurătății. El incepe să se înste
leze cu oameni, cu solii înzăuați ai pămîntuiui, pu- 
nînd piciorul pe țărmurile nemărginirii, mai greu de

ataș ca tărimurCe de basm. 
repetat avectura lu: Ic4r, nu 
bolțile calculelor care biruie 
mesajul rațiunii victorioase in 
alți doi păminteni s-au ridicat in același timp dea
supra văzduhului, aruncind mai departe limitele ne
cunoscutului. Porniți în lumina amiezii, ei au traversat 
cerul noaptea, infrumusețindu-1 cu orbite noi, pe care 
tunecă într-o constelație nouă răsărită în vreme, con- 
curînd pe aceea, din eternitate, a Gemenilor.

Nu știu exact în ce oră din zi se vor ti născut ulti
mii doi cosmonauți. Dar ora care le-a unit destinele, 
apropiindu-i ca pe Castor și Pollux, va rămîne în viața 
lor, ca și în istoria gîndirii umane, o oră a victoriei: 
biruință a savanților care au calculat zborul rachete
lor, biruința traducerii calculelor în realitate și patos, 
încununarea avîntului și încrederii zburătorilor Co
munei.

Atenție: 
Atenție : 
Nu prin 

bunevestiri, 
fraților noștri, 
asaltul înălțimilor, la supunerea distanțelor, a nopții, 
a necunoscutului.

și tineret 
unea So 
cat din r 
părtat cu 
me ca lin 
altă lătur 
grul cel 
fără fund,
și lucii. E 
dată, nu e 
o plăcere 
rent îngădui
rărirea de a 
șit, dincolo 
pămintului. 
rea mai mar 
mîntenilor, ît 
gust 1962, au 
orbite dinaint 
nave cosmice 
Vostok 4, pile 
rul Andrian 
locotenent-colo 
Popovici, călăt 
tului, nu depai 
gate prin radi 
de pe care s- 
ceștia astrali i 
nici șemne zod 
vărați. tineri e 
crescuți de patri 
nuind aparate s 
trolate, realizate 
ventrale cîștiguri, 
goste, cu un adi 
pundere, servind 
omului asupra na 
ceștia, cercetașii i 
beznele nebănuit d 
străbatere pină acu 
armați cu o înaltă 
lor. feriți de zgura 
teresului individual 
și făptuitorii perfec 
probitate, dragoste 
tru ai lor, pentru p 
ea, pentru întreaga 
de, în această privinț 
dicație declarația lui 
încheagă portretul m 
cosmonaut, prietenul s 
vorba acolo de o put 
țicnală stăpînire de sin 
tov o prețuiește deosebi 
printre astre.

Noile nave cosmice, 
recite în jurul pămint'- 
marea și deschizăioa'' ( 
Uniunea Sovietică, lat’ 
culege date mai precae 
despre zborurile în cos,; f 
de folos întregii omeni 
peremptoriu realitatea și 
luptei pe care marea țar 
struiește comunismul o d 
in toate forurile internațioi 
dezarmarea generală și apă

Ion Marin SADO

ION CRINGULEANU

Portative pe cer
Doi oameni, pe cer, înscriu mereu portative 
Portativele-s roșii pe coală albastră 
«n urma lor urcă marele cor al pămîntuiui 
Și ecou! trece dintr-o planetă în alta.

Oare pînă voi sfîrsi eu cu poemul acesta 
Nu cumva va mai urca în soare o navă ? 

cumva măruntele mele rînduri
Vor trebui să facă loc încă unui ecou ?

C zc=‘ lor cu flacără de poeme la tîmple 
Vă oua graba arderii pentru marele text : 
Treo.!e cuvinte pentru muzica cerului 
re —ăsura portativelor cosmice.

. .Do! oameni, pe cer, înscriu mereu portative...-

CORNELII! ȘERBAN

Din răsărit
L .. ă-nIr-aripare ne-a adus 

ecoul lung al anilor-lumină... 
Ce dor superb, țîșnit mereu mai su 
Și cită fericire pe retină !

L_ _e- ' : avo, marei sale țâri, 
b n -oc e-o timp și peste mituri 
Coci eo făcu sc se înalfe-n zări, 
d’n răsărit, atitea răsărituri.

Ziua de li august 1962 părea să fie 
ca toate celelalte, cu același miracol 
cosmic pe care îl reprezintă în fiecare 
dimineață răsăritul soarelui, cu ace
leași miriade de constelații topite in 
lumina sidefie a zilei de vară, cu a- 
ceeași fantastică muzică a sferelor pe 
care-o surprind și-o înregistrează nu
mai marile radiotelescoape, cu urechi
le lor de maximă finețe și sensibili
tate. Și totuși, iată că atunci cind, la 
amiaza ei, ornicele au arătat că e ora 
11,30, ziua de 11 august 1962 a intrat 
in istoria umanității ca o zi de nouă 
și strălucită victorie a omului in lupta 
sa pentru pătrunderea in cosmos. La 
ora aceea, de pe unul din cosniodro- 
murite sovietice, a luat startul o nouă 
navă cosmică, VOSTOK—3. După Iuri 
Gagarin și Gherman Titov, numele 
unui nou erou cosmonaut sovietic, acela 
al maiorului Andrian Nikolaev a pur
ces să facă înconjurul lumii, cucerind, 
cu fiecare secundă petrecută in cosmos, 
simpatia și elogiu) pămîntenilor.

Dar, surpriza acestui nou start al 
unei noi nave cosmice sovietice, a fost 
sporită, după numai 24 de ore, de un 
al patrulea start, acela al navei cos
mice sovietice VOSTOK—!4, condusă 
de Pavel Romanovici Popovici Nici 
nu s-a uscat cerneala edițiilor specia
le ale ziarelor și iată că rotativele au 
trebuit să imprime vestea uluitoare in

De cînd au fost lansați în cosmos 
primii exploratori ai unor ținuturi ne
umblate vreodată de om, am fost 
convins că există o afinitate intre 
menirea lor și sarcinile

Am admirat eroismul 
lor, șj, în același timp,
marea 
umerii 
Ia zeci 
păriare
WrtBff parei doar pe undele atît de 

ale mor transmisiuni de ra- 
Cit de hotăriți și cit de convinși 

t-zb---e r* fie ei ei și-au urmat nea- 
țâra: asles, că și-au îndeplinit mi-

răspundere 
lor: singuri 
și sute de 
de iubitul

noastre, 
cosmonauți- 
m-a zguduit 

apasă pe 
cabină 

de-

Și totuși această hotărîre nu a 
modificat întru nimic singurătatea lor 
in imensul spațiu cosmic, acea con
știință trează, că in afară de el nu 
există nici o vietate pe traiectoriile 
ce se pot închipui în jurul pămintului.

In zborul celor doi cosmonauți care 
s-au întors pe pămint sentimentul sin
gurătății în cosmos a luat sfîrșit. To
varășii Nikolaev și Popovici, în rotiri
le lor în jurul pămintului, au 
lături, nu numai prin legătura 
țiunile terestre, dar și între 
inima lor a fost treaz de acum
gindul prezenței celuilalt tovarăș, care 
a contribuit la îndeplinirea aceleiași

înalte misiuni. Șj acest sentim 
multiplicat puterile.

Grandioasa operă săvîrși 
acești noi poeți și gînditori
moșului Nikolaev și Popovici, a 
tat o trăsătură de vigoare și op 
Au simțit și ei, cum am si 
noi, că nu au fost singuri în i 
spațiu astral și că în acest spa 
acum înainte, vor fi din ce 
mai mulți tovarăși conduși
gindire și însuflețiți de aceleași 
puri înalte.

de ai

SZEMLItR Feren

gradul cel mai înalt, vestea lansării 
celei de-a patra nave cosmice care 
poartă la bordul ei un om sovietic. 
Repetarea startului in aceleași condi
ții optime și de o rară siguranță teh
nică, a făcut ca Uniunea Sovietică 
să-și sporească infinit și intr-un mod 
cu totul prestigios, avansul pe care și 
pină acum îl deținea în această com
petiție față de S.U.A. încercăm cu to
ții sentimentul tonifiant de maximă 
mindrie că această intiietate o deține 
partea cea mai înaintată și mai nobi
lă a lumii, lumea socialistă, lumea 
care și-a propus ca țel făurirea comu
nismului. E firesc să fie așa nici nu 
putea fi altfel, decit ca lumina stelei 
de rubin cu cele cinci colțuri ale sale, 
lumina stelei roșii, să fie in fruntea 
zborului glorios al omului spre cos
mos. E firesc să fie așa, nici nu putea 
fi altfel, decit ca pasărea din virful 
unghiului, aceea care înfruntă cea 
dinții infinitul, necunoscutul și tainele 
universului, să-și ia zborul de pe pă- 
mintul glorios al Uniunii Sovietice.

Pe acest colț de hirtie vreau să con
semnez, ca pe soclul unui monument 
de marmură, 
sat celei mai 
mai temerari 
sovietici Din 
Tot mai sus I

CEI DOI COSMO- 
NAUTI ANDRIAN 
NIKOLAEV SI PAVEL 
POPOVICI, ' STTND 
DE VORBĂ.

un fierbinte salut adre- 
inaintate științe, celor 
cosmonauți, oamenilor 
toată inima le urez: 
Tot mai departe!

Petru VINTILĂ



NICULAE STOKN

[intru Romică. Mă auzi ? Vezi că învăț... 
I ceva mai încet. Nu poate dormi Adrian

a z ti I u i

■ Dimitrie plecase la odihnă la Predeal
■ la război se despărțiseiă. Mai rămăsese 
Bijă. demult, la zece mi după nuntă, 
■atunci un frate intr-un accident de cale 
■cmai în Moldova, și Dimitrie trebuise 
■ntare. Apoi a venit războiul... Fuseseră
■ toate că acum bărbatul ei era dus la 
«rcă în suflet ceva din teama și tris- 
Keața se trezea singură în patul larg 
fcra o prostie, înțelegea asta și-i venea
■ Mama ieșise în curte să spele rufele. 
Ktia parcă, micșora căldura. II auzea pe 
li matematică. Nepotul ăsta de soră al 
prea la cursul mediu și ca să fie sigură 
e prostii îl pusese să citească cu voce

Mă simt dator, prieteni, cu o destăinuire : 
Mi-s dragi ca sărbătorile anului parcurile, 
Aceste fronturi unde-și destind dintr-o zvîcnire 
Și nervii cavalcade și Cupidonii arcurile.

[(învăț in gînd, spuse bucuros băiatul, 
rai cu voce tare, n-avea tu grijă de el. 
h gînd.
ă duc la ștrand, re rugă Romică.
la nici un ștrand. Duminică Încep exame-

^^■ti, spuse /uri os băiatul, 
să te mai răcorești.

^^Kiare al mamei, era student în anul 1 la 
H^Kiîni, cînd se întorsese de la muncă viuin- 
BBnu-1 recunoscuse. Adrian î“i tăiase părul 

și-și lăsase mustață, o mustață mare 
^Hidala. care îi acoperea toată gura. Primul 
^■oscuse mama fusese geamantanul îmbrăcat 

ce Se culcase îl privise cum doarme și i 
^■i, care rămăsese prea inie, doarme un străin. 
Ma alfr vină, intervenise în el o schimbare, o 
■menise bărbat. 11 simți ușor străin și-i păru
■ casă să-i spună. Poate că s-a îndrăgostit, îi
■ ; numai o dragoste puternică poate schimba
■ ma află cu uimire că Adrian se apucase de 
■la urmă mama se îndură de Bomică și după
■ e să plece în oraș, la ora aceea lumina soa- 
ls în ea, o anumită oboseală caldă. Peste obo- 
lirsa însă bucuria lui Rorni. Aceste două ore le 
I el știa să le aprecieze. La un sfert de oră 
Comică plecă 
drian își ținea

mîine și-și cumpără pantofii ăia. 
întoarce de la mări și să rîdă 
apoi la o alimentară și cumpără 
și o ștergătoare de vase, apoi

vitrină era o pereche cu tocul mai jos, potriviți pentru ea, „N-am 
purtat eu niciodată pantofi cu toc, dar asta nu-i nimic. Pentru 
noi doar îs făcuți pantofii ăștia, noi trebuie să-i purtăm". Și 
mama se jură toată, dacă nu vine 
Măcar s-o bată Dimitrie cînd s-o 
și curcile, ea tot îi cumpăra. Intră 
un pachet de „alba“ pentru rufe
trecu pe la piață. Voia să vadă dacă nu cumva mai găsește salată 
tîrzie pentru Adrian — tare îi mai plăcea băiatului salata, de 
asemenea mai cumpără cîteva legături de ceapă. Nu uită însă 
să cumpere și flori. Mama avea o slăbiciune a ei. îi plăceau mult 
florile. întotdeauna cînd se ducea la piață nu putea să reziste 
în fața florilor, 
banii din poșetă, 
asta cumpără un 
garoafele întineri
cînd sînt cuprinși de amintiri.
Adrian să treacă pe la policlinică să-și plombeze măseaua. Nu știu 
ce are copilul ăsta de gînd, o să răniînă fără măsele în gură' 
trecu deodată prin cap. Are dinți slabi săracul,
Gîndul ăsta nou o făcu să uite pentru moment de flori, 
dimineață 11 trimit 
nou începu să fie 
apucat de pictură, 
o să fie fericit?".

Era altfel destul de zgîrcită, nu dădea ușor 
dar în fața florilor nu putea să reziste. De data 
buchet de garoafe roșii și fața mamei mirosind 
din nou, așa cum întinerește fața oamenilor doar 

Am uitat să i aduc aminte lui

fi 
seamănă cu mine.

,Mîine 
și la dentist și la croitor', hotărî ea, apoi din
chinuită de ÎDtrebări cu privire la băiat. „S-a 
se frămîntă mult, dar oare o să-i reuș-sscl.

Pe noră-sa o găsi în bucătărie ștergînd vasele.
și Adrian de acasă și mama 
lucrurile într-un dulap vechi 

[Bea de la soacră-sa, o vechitură caraghioasă în 
Biou. După plecarea lui, mania sc duse drept la 
I si se vede că acesta fusese în mare neorînduială, 
Vtoăte tablourile pictate de Adrian în vara aceea. 
Bin idei și reprezentau clădiri din cartierul cel 
Btncitori in care mama descoperea pe anumiți prie- 
Blama tm se pricepea ia pictură așa eă nu putea 
ll.ii'ă eniu bune sau nu.
[intre canoanele acelea frumos 'colorate descoperi 

tulbură. Era propriul ei chip pictat pe un carton 
celelalte. Dintre toate tablourile era și cel mai 
uite din celelalte fiind doar schite, tablouri aban- 

trădau o nervozitate și o mare 
își privi cu uimire chipul care 
i se păru ceva mai tînăr decît 
își vede mama mai frumoasă

I

mamei de fiecare zi. Și mama se gîndi că 
c-o pictase așa, deoarece de vreme îndelun- 
o pereche de pantofi... Apoi uită de pantofii 
se gîndească cu teamă la talentul băiatului 
un copil atît de obișnuit, preocupat de moto-

se opri In dreptul magazinului de 
pantofi în vitrină, unii aveau tocul înalt și 
gîndi c-ar fi potriviți pentru noră sa. îi erau 
fundul inimii simțea o sti'îngere de inimă că 
poarte așa pantofi. „Repede mai trece timpul"

Sînt muiere bătrînă". Printre pantofii expuși în Desene de NICA PETRE

HR^B a fi slirșilr. care 
BB^^B'elași timp'. Mania 
■Ș.^^B’biii, un chip care 
B^^Bumos. „Orice băiat 
B^Hsc ea și zîmbi... „Așa arătam poate acum zece ani",
■B^Bși simți eă o ustură ochii puțin, lila emoționantă 
H^Bdîngă. Și pentru prima dată după inulți ani mama 
H^Bindă altfel, nu în fugă ca să vadă dacă basmaua 

ci eu atenție, iscoditoare ca o femeie tînără. Apoi
■ tablou cercetând cu atenție fiecare amănunt. Victor 
I^Bfața unei mese pe care se afla o vază de flori și 
^Bințelegînil cît de bine o prinsese băiatul. Femeia din 
^■iibrăcată eu o rochie nouă la fel eu rochia care și-o 
^■Mai. Numai pantofii din picioarele femeii erau vechi 
^Hiantofii
■ dreptate 
Bunipărase
■ începu să 
Bun păruse 
lobai ; cum -așa deodată ?... Deseară li va scrie lui Dimi-
■ r dacă ar fi fost Dimitrie acasă să mai vorbesc cu el", 
■iama. „Mîine îmi cumpăr o pereche de pantofi cu tocuri", 
le gîndi cu dragoste la pantofii cei vechi. Ii cumpărase 
tuni șase ani. „Nu sînt chiar așa de bătrînă ca să n-am 
it-eche de pantofi frumoși" îi trecu prin gînd...

^Bilele șase, lumina soarelui primi culoarea dantelelor vechi, 
^■te de vreme. în același timp era o lumină blîndă. liniști-
I lumină oare te făcea să te gîndești la tinerețe, la feri-
M ora asta mama avea obiceiul să iasă in oraș și să facă 
Be data asta însă avea de gînd să treacă pe la nora ei cea
Bevasta lui Anton și să se ducă împreună „3 se scalde.
■ iua îi fusese cald, și cum nu se dusese in concediu nici 
B- nu plecase cu Dimitrie din cauza lui Adrian care era 
Bnță și nu-1 putuse lăsa singur — căuta și ea să se bucure 
■pul ăsta liber cum putea. Orașul era pustiu, doar in centru 
la la blocul turn. Mama 
I. Erau mul ți 
I și mama se 
[pantofii și în 
re.a bătrînă să 
lise și oftă.

I Înspre câmpii, venea' mirosul 
pomilor înfloriți, 
acela pe care îl au 
pomilor, cînd încep 
scuture. Trecură pe 
clădire mai înaltă decît ce
lelalte. care avea la parter 
un magazin de fierărie. Se 

opriră, priviră lucrurile expuse și 
deodată, ridîcînd ochii, își văzură 
propriile chipuri, oglindindu se în 
geamul vitrinei. Clădirea era ta- 
prejmuită cu un gard nou, din scân
duri de stejar.

— Gardul ăsta l-am făcut eu, 
«puse el și se întoarse s-pre fată.

— Tu singur 1... se miră ea și 
rise. Aș vrea să plec din orașul 
ăsta. Să trăiesc într-un oraș mare, 
adăugă după aceea, alintîndu-se și 
privindu-l eu coada ochiului.

— Mie îmi place, spuse el, fără 
»â-si ascundă o anumită dezamă
gite din glas.

Nu știa de ce, dar ar fi vrut ca 
fata să-l laude, să admire gardul, 
*i-l privească cu puțină dragoste. 
Ea continua însă să ge uite la frigt- 
tenie din vitrină. .

mirosul 
florile 
să se 

lingă o

m ■ și

ăsta al nostru, nu sînt pre* multe 
familii care au frigidere.

— Nu-i mare lucru un frigider, 
spuse el nepăsător.

Apoi plecară.
— Uite, ferestrele astea tot eu 

!e-am făcut, spuse Niță după un 
timp, oprlndu-se în fața altei clă
diri. Săptămîna trecută le-am 
minat. Au început să se mute 
menii în casa asta. Uite, șl-au 
și perdele.

— Tu singur ? spuse fata.
începu să se legene și să cînte 

încet, frumoasă și întristată, un 
cîntec la modă.

— Cum singur? se miră el. Eu 
și încă mulți. Știi cît ți-ar trebui 
să faci un bloc ca ăsta singur ? 
Ți-ar trebui o sută de ani, să tot 
cari la cărămizi, rise el, înveselit.

— Nu mi-ar plăcea să locuiesc 
într-un bloc, se răsfață fata mai 
departe. Aș vrea să locuiesc într-o 
căsuță mică, mică, cu o grădiniță 
de flori în față.

— Habar n-ai tu ce 
stal într-un bloc, se 
Iar blocurile pe care 
noi, sînt frumoase.

rîu a orașului,

ter- 
oa- 
pus

înseamnă să 
înflăcără el. 
le-am făcut

blocurile erau In ctnstrjcr.e Fiind 
duminică, macaralele ur-așe se odih
neau.

— Uite ăsta e blocul la care am 
să fac ușile acum, spuse Niță. Te-am 
văzut ieri. Eram. uite, acolo, spuse 
eț și arătă cu mina spre un «nu
mit punct Te-am virut și te-am 
strigat, car nu te-ai întors.

— Ieri, pe la ce oră?
— Pe ța douăsprezece
— Mă duceam sâ-mi cumpăr o 

bluză. Te-am auzit fluierând, dar 
nu știam cine fluieră. Băieții ăștia 
<!e pe șantier fluieră după tine. 
Sînt grozav de neciopliți.

— Sînt băieți buni, spuse el cu 
căldură. Sînt toți ca mine. Sînt 
unii și mai buni Eu sînt nimic pe 
lingă ei. Dar n-am decît optspre
zece ani, mai am timp

— Sînt mai tânără ca tine cu un 
an, zise fata.

— Frumos bloc o să fie ăsta, 
spuse Niță și se întoarse din nou 
spre ea. să vadă ce zice.

— Prea te lauzi cu blocurile 
tale, făcu ea, plictisită. Alții îmi 
vorbeau toată ziua de fotbal, iar 
tu numai de blocuri.

Cînd îl privi, fetei i se păru că 
Niță era gata să plîngă. Se sperie 
și-l întrebă repede :

— Te-ai supărat ?
— Nu, 

liniștit.
Vocea 

lărească. 
rie.

Ajunseră la marginea orașului. 
Cîmpiile sclipeau de un verde în 
tunecat. O întreagă masă de grîu 
verde se unduia în soare. Trecură 
pe lingă niște spini înfloriți.

— Uite ce flori frumoase, spuse 
ea și vocea îi sună ușor nesigură.

— Nu sînt decît niște mărăcini, 
zise el nepăsător. înfloresc și tot 
spini rămîn. Nu-s în stare de nimic.

Merseră un timp în tăcere. Se 
apropiau de rîu. Cotiră pe o cărare, 
ca să sc"teze drumul, apoi ieșiră

hai să mergem, spuse el

lui suna mai puțin copi 
Era parcă golită de bucu -

— Voi așa tîrziu ați mîncat ? o întrebă mama și Imediat îi păru 
rău de întrebare. S-ar putea ca nora asta a ei să creadă că-i face 
imputări. Mama nu știa deocamdată cum să se poarte cu nevasta 
lui Anton. îi era mereu frică să nu greșească.

— Nu, am mîncat devreme 6puse noră sa. Am avut o ședință 
la patru și n-am putut spăla vasele. A trebuit să le las pînă acum.

— Anton îi de servici ? întrebă din nou mama, și i 
un scaun.

— De servici.
— Fata unde-i ?
— Doarme. I-o fost cald și o adormit. Și-o umbră 

trecu pe fața tinerei femei. 0 umbră care o făcea parcă
— M-am gîndit că ți-o fi greu cu ea, spuse mama 

dit s-o iau la mine. S-o cresc eu.
— Dar d-tale nu ți-e greu, spuse femeia și vocea 

ușor. D-ta nu ești în servici ?
Mama înțelese c-a jignit-o.
— Știu, te gîndești că nu-i fata mea și n-o iubesc 

mie tare mi-e dragă, de parcă ar fi a mea. mzi sț 
și ochii i se umplurl de lacrimi. Ml-c dragi și-o să « 
ea, să nu-ți fie frie*...

— Am venit s* te iau la ria s* «e scAldla. Csnț 
las h tine, schimba mama repede vaaba.

Fața tinerei femei se frmnJ 4r«daU.
— Mergem, cam s* aa mergem €a dea, aa zice a 

daci merg.
Cele daai lemn areas aa lac al W ■»* wrțcax s* Se ■«■'br 

Va Iar pe care mtaaa * cai .cea de <*pd era in ■ mc* * amdr 
se «brșaaăae ată dz aaak, aci peaCra aae U tea* aa par fi 
das la șînmd. Se A ateii aii mii i ia! * mmg ■'» ate'iu a temea 
lairi fi mei fieaal care abia tapfiamr i..uka> fie ana ă • 
femeie care Biscase dai capei. • iimr'e dr pemaaar. n rmc dr au 
Ammdooi tnsi dad mcnrl la ap* dnealei fie amcav ateate. Le 
plicea s> se soldei StUsri aak te ap* a t-mp ar *aanea m 
apropia de asfmțit, iar apa se rai art n «așa «acma la maaai
ista al asflnfitalai, era mai p'Acai dec* arârted ac taur ama daa* 
femei ieșiri afari, soarele era at* dr fu 
de rîu îl mințita cu spiede lai.

— Si-ți dau un prosop si te jeerț. aa 
Anton și muma sc bucuri luai ■ ifai w I 
evitase pînă atunci caTtetal mzxxl a 
la început că n o iubește, de acrea re-r* i 
cepuse si-i spună mamă, dar pesex jru 
mamă, așa cum trebuie »»i if *tT

— Lași ci ne uscia și apa La ar abi am am fipaafia .Abd
că la copii nu se giadefte al* tei mama p-emt oarpad
celei tinere. Copiii ei ar pair»-* maap*raa re -aa* m «**aa‘ - 
spuse. „Totuși trebuie si abJ « m napib 1* re faaaa* « moree 
fără copii ?“ își spasc repev&t cWa* 
gînd egoist.

— Prea vi faebideți te CM*, 
ce sc îmbrăca. Nu ieșiți Mamba 
Mie tare mi-ar fi plkat ka rape 
plăceau petrecerile, a D-gl «a fa 
Am avat noroc ea D Mm «a 
near li îngropa: ar*aL

— Xe mai trebaie (■■ <a*3 
strvns bani peaara an f> * bra 
•aâeTÎMc.

ă. *

te

se așezi pe

de dragoste 
mai maturi.

M-am țin-

Ii irea-iri

desa! Dar

*

— -'««<1. laeE. *«țl toți an F*an
grlkti? ffate wuu «M» «rine ytra ai *■■■« 
Mai falii *1 ti iei f r «fi o teata
fruwMK »Fti sU bar. bateți «a mks «»■. W 
dK<|i anfadot, d așa «tl frra an-*> <
Ti lin hainele, co fi dldnel nun k an*

Plecări spre «a*â. frtn *-ap ai—ete «ana* 
o mii plstra plainlui. a mai piscraa irHmie dag

Apoi cobori neam pesie «n« Mea* ea toaana 
pe Adrian trintit pe canape», faarlad • faced ' 
umbla în rîrful picîoanriar. ■■ «r*a d i acr*/B

— Ai văzut tablourile, aaai ? heath* MtelA.
— Mia plăcut, spuse cum ca sta*
— Știi, mamă, nu știa dacă aa să reasea d
Mama deschise fereastra «i ia oda e marc ca te

vară, cintecul greerilor și airosul fncaae < P*-'e *» dl c vrt > 
noaptea caldă de afară îi dădu curaj la. Adra*. Ncagda * •■ter» 
parcă despre fericire, despre dragoste, despre tac ce e a
om, despre visurile lui minunate.

— Să nu uiți mîine să te duci la dentist, «pase aan*
— N-»m să uit, mamă, spuse Adrian. Apo» de»iz:ă .«Ac ' 

mamă, sînt foarte fkricit. Am multă tocndere ia mac mam* U 
multă încredere...

fi bm> a «1
■ a «ri U

Schite de SORIN TITEL

din nou la șosea. Se apropiau de 
pod. Privind podul, fata lui Nițh 96 
lumină.

— Uite, podul ăsta tot eu l-am 
făcut. Aici am lucrat înainte de a 
mă califica. Făceam toată ziua mor
tar.

— Mi-am făcut niște fotografi' 
foarte bune, spuse fa’n Mi-am lăsa' 
părul despletit 
înainte de a-mi 
că l-am tăiat,

— Da, spuse
Ajunseră la pod și trecură 

el fără să spună nimic. Jot, se 
zărea apa, argintie în lumina soa
relui de primăvară. Pluteau pe apă 
niște petale de floare 
Toată apa era plină 
astea.

Cînd se îndepărtară 
mult de pod, Niță îi

— Vreau 
dar pe care 
și se opri.

— Ce fel

Pe 
tăia 
nu-i 
Niță.

să-ți 
l-am

umeri, 
părul. E 
așa ?

de prun 
de petalele

d estul 
spuse: 

aau un dar. Un 
făcut eu, adăugă

dar ? întrebă eade 
curioasă și zîmbi.

— Nu-1 am la mine, 
acasă, minți el repede 
deodată că acuma n.u mai are nici 
un rost să 1-1 dea.

II cuprinse o tristețe fără margini 
și pentru ca ea să nu-1 poată cit: 
tristețea pe față, se întoarse repede 
și plecă singur înapoi.

— Ce-i cu tine I Nu cumva te-am 
supărat ? făcu ea speriată. Niță, te 
rog să stai și să nu pleci ! strigă 
apoi după el.

El nu-i răspunse nimic, se înde
părtă cu pași repezi. Pentru o 
clipă, dori cu patimă ca ea să vină 

după el, dar imediat înțelese că și 
dacă ar veni, acum n-ar mai fi 
mare lucru.

Ajunse pe pod și auzi apa curgînd 
jos, sub el, apa plină de soare.

„Un pod e mare lucru, spuse el 
deodată, cu glas tare. Nici măcar 
atîta nu înțelege"...

L-am uitat 
și înțelese

Și de o plimbore-n parcuri oricînd sînt galanton 
De nu aș fi adesea cuprins de-o ciudă oarbă 
Pe iarba răsfățată aici ca-n pension,
La adăpostul unui strict: „Nu căleați pe iarbă I"

Prea se ridico-n mine atunci ca un talaz
Iubirea fără margini, ce din copilărie 
O port statornic ierbii care creștea-n izlaz, 
De boziu năpădiră, de scai și bălărie.

Strivită de copite, pîrlitâ de arșiți, 
Ea pentru noi era cerească mană. 
O •"-giam cu talpa desculță, fericiți 
Că c .e sărmanele-cveau hrană.

c- z.z.a seara, în jurul mesii-abia 
Ne coptețea precum o dulce oboseală, 
Gnd Iurtei*1 » cenacul cît un ceaun albea 
Ș noi cu mgurile dam .năvală.

UMndu-se Io pruncii care-l sorbeau ca șerpii, 
O z.zec-n ce mama cum rugător îngaimă : 
-Zi plo’, să crească firul ierbii,
Sâ fin alung din casă-a foamei spaimă.

Noi oaorream cu acest dor în gînd, 
Ca sâ vîsăn apoi întreaga noapte 
Păojre - în izlaz crescînd
Ș -umal lapte, lapte, lapte...

MIOARA CREMENE

rumuri

O. toate rănile botrine vor fi vindecate, 
'atoarea surîsului lor.

meu e în mine și-n toate
ca -- vechi și veșnic tînâr ogor...

apr ce drumurile noastre prea scurte 
p - * ia creanga din curte, pînă la steaua 
a - oeai -ătnotâ fâră-mbrățișare.

uuM și tine, între sufletul meu și al tău, 
-u vor moi fi hotare.

nvtnz să mergem pe drumul
* -.- e n "□ ntea pașilor supli tractoarele

și mmb înconjura pămîntul ca norii, ca fumul, 
sau zburând drept înainte după brazda cea brună, 
«o~ r -ge bc'ta-mpreunâ,
• .or - . o - și soarele...

S o I s t i ț i u
LIVIU CALIN

E o seară obișnuită, de vară 
Cw na de culoarea grădinii 
cu scu'te cuvinte de dragoste 
în strada puțin înclinată, 
parco s-audă cum soarele dimineața 
c*mge asfaltul.
S iaM-ne lingă cerul
. r= jeeferi se urcă-n vaste trireme 

-cep a onecarea lor depărtată, egală,
- privirilor noastre.

D»n no . in tăcerea de-o clipă 
cc<*-esc două păsări aibe, albastre, 
cpre ș* ~ că vor trece, ’
co o- ce chemare visată, 
prin discul de jar al pămîntului, 
osa cum ou trecut luri și Gherman 
cum apa*' pe cadranul orei de august 
And' an cu Pavel alături, 
ce d" oameni și astre.

Asta 
păc-.

peste

■ Si SE*
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— Cum te cheamă ?
— Traian.
— Și mai cum ?
— Trăiau.
— Trăiau... Trăiau ?
— Trăiau.
Ciobanul se uita drept in ochii lui Ion 

Șuna, cu un fel de uimire și cu oarecare indă- 
rătnicie. Avea totuși o privire blindă și puful 
tutelelor abia mijite ii imblinzeau ca un abur 
auriu obrazul uscățiv, colțuros.

— Da' tu ești utemist, Trăiane ?
— Apoi, oi fi... de dreptul meu. Și-și trase 

pe umeri cojocul cu mita întoarsă ferfenițită 
pe la poale. In schimb Trâian era încălțat cu 
teniși noi albaștri și de sub cojoc se vedea 
un maiou roșu ca focul.

— Să trăiești, tovarășe prim ! Zficni către oi 
și șueră scurt ca un semnal. Un ghemotoc 
negru țișni de undeva lătrind și scheunind 
amarnic. O potcâ de cățelandru se năpusti de-a 
rostogolul după oile răzlețite. din laturile tur
mei. Alergă să-i dea și Trăian ajutor și-l 
văzură urcind in sus, pesemne spre un tăpșan 
știut, cu iarba mai deasă, cu cerul mai aproape.

— Hai după dînsul, ii rugai pe Șuna, poate-l 
facem să vorbească mai mult. E adevărat, 
l-au ameninfat că-l omoară ?

Ion Șuna se posomori și clătină din cap 
supărat.

— Principalul nu-i că l-au amenințat cu 
moartea. Principalul e că producția de brinză 
și lapte pe cap de oaie a crescut în gospodă
rie datorită lui. Trebuie să cunoști intii toate 
datele problemei.

Am priceput că Ion Șuna ținea să merg la 
stină. Vroia să-mi demonstreze ceva.

Era spre sfirșitul lui mai, dar vremea se 
arăta incă rece și capricioasă. Nori deslinați 
se alungau pe cerul inchis, cite un tunet vuia 
înfundat peste dealurile mușcate și zgiriate 
adine ca de niște - gheare de dinosaur. Pe cli

puri înflorea floarea liliachie a scaieților Șt 
abia prin văioage ea prindea viață : verde- 
aprinsă, întunecată, ici-colo de mușuroaie de 
cirtiță.

— Sărac pămint mai au 1
— L-or face bogat, spuse scurt Ion Șuna. 

Și lentilele ochelarilor săi sclipiră expresiv

I ucreția duce șareta albastră a 
gospodăriei numai Ia trap. E 
o iapă voinică, murgă, ner
voasă. Pe unde ne oprim, pre
ședintele o priponește griju
liu de cite un salcim, de cite 
un stilp. Cind plecăm, n-aș-
aptă să ne suim bine : o și

pornește ți trebuie să fii atent, să 
nu-ți prindă roata piciorul.

— E harnică — spun — nu-i 
place să stea

— E ea și harnică, dar acum 
trage la minz, precizează președin
tele, cu hățurile in mina dreaptă, 
iar cu stingă păzind, să nu cadă, 
ciorchinele de strugure ce saltă in
tre noi pe cuvertura băncii. Cind 
trebuie să apuce hățurile și cu stin
gă, ciorchinele îl apăr eu, cu dreap
ta. E ca un ins onorabil : primul 
strugure copt.

Spre grajduri, Lucreția începe să 
necheze tare. Fuge, nu mai e chip 
s-o ții. Mînzul, frînt parcă în două, 
curbat, aplecat, ocolind puțul cel 
nou pe care meșterul fintînar îl 
61eiește, șarjează nărăvaș cu copitele 
în aer. O clipă, împroșcat, pompai 
în sus de trecerea lui sălbatică, 
mîlul galben al fîntînii a umplut 
spațiul.

Lucreția s-a liniștit.
— Mamă și ea, dădu din umeri 

spte șaretă fîntînarul, un om bă- 
trîn. A lăsat lucrul. Stă și privește. 
Mai are două ajutoare. Al treilea e 
în puț, la fund ; ăsta nu vede ni
mic.

—■ Băăă... răcnește — ce faceți 
voi acolo ? La ce stați 7 Băăă...

Puțul e acum ca o pîlnie, ca o 
trâmbiță îndreptată spre cerul de 
foc al lui august.

— Mînzul I îl informă bătrânul, 
aplecat peste ghizd.

Omul de la fund stă cu picioa
rele în apă, cu un sac în spinare, 
ud leoarcă. Vorbește încovoiat, arță
gos, cu capul spre miezul pămintu- 
lui, agitînd îndărăt brațele, după 
găleți :

— Care mînz, ce minz ?...
— Mînzul Lucreției, îi dă măsa 

lapte, spune bătrânul, lăsînd mină 
Cu mină în jos două găleți legate 
de o frânghie.

— Da ce mneata n-ai mai văzut 
cai ? se răstește cel de la fund 
stînd așa, cu capul în jos, fără să se 
ridice, umplînd gălețile și făcîndu-le 
vînt spre lumina zilei, cu amîn- 
două miinile deodată.

— Ce să văz ? se preface bătrâ
nul că n-aude, în timp ce trage 
agale gălețile în sus.

— Cai ! țipă cel de la fund.
— Măi, tu dacă te mai răstești 

așa ia mine, îl amenință bătrânul — 
te las acolo, să știi. De cind te-ai 
băgat acolo, Vorbești ca o moară 
stricată... Măi, — se dumirește deo
dată bătrânul, oprindu-se, — tu 
d-aia vorbești, de frică, stai singur 
in puț și vorbești, să te auzim noi...

Bătrînul are fața roșie cu peri 
albi. Scoțînd gălețile, i le dă celui 
de al treilea să le verse în băl
toacă. Apa e ca braga.

— Stratul freatic... ne explică 
fîntînarul — apa freatică... Se vede 
că a deprins de curând cuvîntul 
și-i place să-l repete: are în el 
ceva tainic, răcoros...

Bătrînul nu-i din Iazu, de la 
.Pămînt desțelenit", — ci de la 
gac-ul „Scinteia", de alături, tot 
raionul Slobozia. L-au angajat să 
ie facă fintînă. Au șoferi, lăcătuși, 
tei de fel de meșteri, dar oameni 
care să le sape puțuri, nu. Și Bă- 
săgaotui ăsta cere la apă... 

spre mine. Uite colo au o mie de pruni plan
tați in astă primăvară. Și întinse brațul să-mi 
arate tinăra livadă, care avea să renască pă- 
mintul secătuit și sărăturos. Cam cit bălegar 
crezi că au cărat utemiștii din Draga pentru 
livadă ? Tăcu dus pe ginduri, preocupat de 
ceva. Intr-un tirziu îl auzii rizind îrtcet, mul
țumit, murmurind ca pentru sine :

— Teniși albaștri, tricou roșu ! Astea pe 
sțmne in cinstea primirii carnetului.

In trei săptămini începusem să-l cunosc 
pe tovarășul meu de drum. După tăceri în
delungi și posomoriri, se însenina brusc mul
țumit de cine știe ce lucru in aparență mă
runt. Atunci devenea vorbăreț, comunicativ, 
dar momentul trebuia prins imediat.

Un tunet prelung aduse ploaia. Intii o bură 
ușoară, cerul cobori parcă sprijinindu-se de 
dealuri cu o lumină moale, densă, gălbuie ca 
mierea. Apoi se intunecă și picuri deși și 
repezi ne alungară din urmă spre stină. Doi 
dini lățoși, legați in lanțuri, ne primiră cu 
lătrături și urlete fioroase. Ne adăpostirăm 
in saivan. Acolo, Șuna constată mulțumit că 
înăuntru nu era gunoi, că paiele fuseseră 
proaspăt schimbate și că ciobanii văruiseri 
pereții din nou. Se grăbi cu picioarele lui 
lungi spre cealaltă ieșire unde era strunga. 
Și-l văzui că ride și-și freacă miinile bucuros 
ca de cine știe ce descoperire. Dar nu era 
vorba decit de două ciubere mari pline cu 
zer, depozitate acolo.

— Știi dumneata ? zise el, ardtindu-mi ciu- 
berele cu zer. Trăian a propus in adunarea 
generală să mutăm crescătoria de porci lingă 
stină, ca să valorificăm zerul. Hm, e greu să 
amplasezi aici, pe coclauri, crescătorie de porci, 
dar flăcăul are dreptate. De ce să se fn- 
grașe porcii baciului, și nu godacii gospodă
riei ? Deocamdată colectiviștii au făcut o saca 
cu care transportă zerul in vale la crescătorie, 
E cam departe dar purceilor le place zerul.

Prin ploaie, dinspre fintină, o femeie cu o 
prelată in cap venea in fugi cu două căldări.
- Acuma fii dumneata atentă că rine băcita. 

Băcița strigă răgușit cu glas urif către cirnti 
care se sugrumau de furie in lanj. Ciad ea 
dădu cu ochii de Șuna rise, «rătin-iu-și dan
tura de aur.

Di Eimli llltriL
— Te muți la noi, — te plătim 

bine, ti spune președintele intir.zin- 
du-i ciorchinele, din care ciugulim 
cu toții, pe râd.

— De unde l-ai luat ? întreabă 
fintinarul zvîrlind în gură o boabă.

— De la noi din vie.
— Se coc strugurii...
— Se coc.
— S-a dus vara, mormăie bă

trînul, scoțînd gălețile. Celălalt le 
apucă, le varsă. — Și cite hectare 
de vie aveți, âte 7

— 15.
— S-a dus vara, repetă și lasă 

iar la fund gălețile, cu un plescăit 
înfundat. — Măi, Căldură, i se adre
sează celui de jos — așa-1 cheamă 
pe el, Nică Căldură — na și ție 
struguri, și-i aruncă o boabă. Celă
lalt se supără iar, și bolborosește, 
clipocind prin apă, că așa o fi s. 
pe lumea ailaltă „voi mîncați acolo 
struguri la soare, și eu acilea...-

— Te muți la noi, te plătim its. 
bine, stăruie președintele, izbini 
cu vîrful pantofului ta ghizd.

Bătrânul ride.
— Nu mă cumperi, — zice. Eu 

cu ai mei am început colectiva 
cu ei rămîn la bine și la rău.. 
Da viu să v-ajut, viu, nu vă las 
fără apă...

La plecare fîntînarul ne strigă 
din urmă :

— Tovarășe președinte...
— Ce-i ?
Bătrtaul se scarpină-n cap
— Aoleu, că uitai... Iți mat fac 

două puțuri, dar pun și eu o con
diție...

Președintele așteaptă, înălțat în 
șareta azurie.

— Să ne dați și nouă mașina aia 
de ricin a voastră...

— Păi ce, voi n-aveți ? se preface 
mirat președintele, așezindu-se.

— Dar ce voi aveți fintînar ?
Rid amîndoi de departe, unul h 

altul.
Lucreția o rupe din loc.
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— Despre ce vreți să soriți ? sc 
interesează prevenitor, mînînd iapa, 
președintele.

— Despre creșterea conștiinței 
socialiste.

— Aha, face, lovind ușor cu hă
țurile spinarea asudată a iepei.

— Mi-ar trebui unele exemple 
concrete.

— O să vă dăm. Gospodăria noas
tră e din 953. Oamenii au crescut. 
Cîștigă mai bine, trăiesc mai bine, 
au case frumoase, motorete, moto
ciclete, radio, televizor...

— Totuși, motoretele, motocicle
tele, n-ajung, mă gîndesc în sinea 
mea. E vorba de altceva.

— Creșterea nivelului material, 
adăugă președintele, ca și cum 
mi-ar fi ghicit ideea — transformă 
conștiința oamenilor... Un exemplu, 
continuă gînditor, cum vă spun, 
oamenii aveau înainte apucăturile 
lor individualiste, pe urmă și-au 
dat seama că numai colectiva poate 
să le aducă bunăstarea, au văzut 
rezultatele, și-au dăt seama și ceea 
ce înainte nu era poate de un in
teres, a devenit o însușire nouă 
care le-a intrat ta fire.

— Da, dar concret...
— Da. da. murmură concentrat 

președintele, trebuie să mă gîndesc 
bine, o să vorbim și cu brigadierul 
Badea Iile, e cel mai bun și mai 
vechi om al nostru, țăran sărac... 
Școala nouă e ceva mai încolo, de 
vreo zece' ori mai mare, cu un labora
tor plin de aparate și cu un om „ana
tomic" de ghips, îmbrăcat în celo
fan și căruia i se văd toate mă
runtaiele. „Ptiu"! a făcut baba 
Fioarea — cind a intrat prima dată

menesc în alt loc. Țarina frige. 
Cotoarele galbene ale griului se
cerat fulgeră-sticlă. „Mă uit aici 
în Bărăgan — vorbește toropit, cu 
bărbia în palmă, Mușat Gheorghe, 
cel mai mare dintre ciobani — și-mi 
zic: măi, să apară acu un urs 7“ 
Gîndul lor e numai la brazi, pî- 
raie și plaiuri. Dar tot Mușat 
Gheorghe povestește cum a văzut 
el într-o gospodărie din Bărăgan 
64 de vagoane de grîu, zile-muncă, 
îngrămădite într-o singură maga-

G. IVANCENCO In vie

în laborator, cu mătura — și a 
leșinat.

în drum spre grădina de zarza
vat, spre porumburi, spre culturile de 
floarea soarelui, in, tutun, ricin, 
muștar, dînd ocol celor 2150 de 
hectare ale gospodăriei, ne aba
tem și pe la stină. Patru ciobani 
tineri „specialiști" aduși de la 
munte, de pe la Cheia, le pasc bă- 
răgănenilor, oile. 500 bele, 500 bu- 
călăi. Boeru, Furnica, Ciobănică, 
dulăii lor albi lățoși umblă tehui 
de căldură, cu limba scoasă, râciie 
pămîntul la umbră, să dea de ume
zeală, se tolănesc în ea, dar țarina 
se zvîntă îndată sub trupurile lor 
și iar se scoală pleoștiți și scor-

zie de 60 de metri pe 10. „Măi 
fraților — le spune el, ălorlalți trei 
mai mici, care n-au prea văzut 
lumea — și griul din magazia aia 
era așa, ca la noi, munții: vale, 
munte, vale, munte. I-am zis unuia 
d-acolo: mă lași să umblu și eu 
nițel prin grâul ăsta? Și-am intrat 
în el pîn-la gît, așa, să văz cum 
e... Poți să te-neci, să mor, na !

— Cum a crescut la noi con
știința socialstă? clipește obosit din 
genele prăfuite Ilie Badea, briga
dierul. Abia s-a întors de la cîmp. 
Pe fața lui robustă, arsă de soare, 
sudoarea s-a scurs peste stratul 
gros al prafului, ca niște dîre de 
bronz topit. S-a lăsat seara. Oame

— Tovarășe prim, se poate ? de ce n-ați 
poftit înăuntru in gospodărie ? Da cum Te 
v-a prins ploaia pe dealuri ? Ați fost pe la 
al meu ? Da poftiți înăuntru. Tocmai avem 
urdă dulce. Să gustați și o felie de cășiiț.

Avea un tis silit, prefăcut. De altfel era o 
femeie trupeșă, in puterea virstei, era chiar 
frumoasă, dar aur-ui din gură o sluțea în chip 
ciudat. Ochii verzui lunecau spre mine îhtr-c 
uitătură piezișă, iscoditoare :

„Da tu cine dracu ai mai fi", parcă ziceau 
ochii ei.

Trecurăm prin ploaie și cit timp așeză pe 
masa lungă de brad urda dulce, și feliile de 
cășuț, Ion Șuna o privea cu veselie. Lenti
lele ochelarilor scăpărau cu fulgere încruci
șate. Se vedea că femeia e neliniștită, vor
bea repede trăgindu-și răsuflarea, gifiind. II 
pindea pe Șuna. Șuna aștepta, se juca. Arunca 
din cind in cind cite o întrebare și băcița 
ii prindea vorbele apărindu-se de ele cu mîi- 
nile ca de niște viespi otrăvite.

— Dar ce să avem noi cu Trăian ? Că doar 
i-am fost ca niște părinți. Ii copil din flori 
și rr.ine-sa a inchis ochii cind era de 9 ani. 
L-am luat pe lingă noi că n-avem copii. Să 
ne fie de bucurie la bătrinețe. Dar se vede 
că am încălzit șarpele la sin. Dar nu știți 
dumneavoastră ce-a putut scorni. Cit vă uitați 
la el așa, nu știți ce zace in el! A învrăjbit 
toți colectiviștii împotriva noastră.

— Da acuma cum vă înțelegeți ?
— Cu cine, cu gospodăria ? D-apoi avem 

contract și dacă-l respectăm...
— Nu cu gospodăria, cu Trăian.
Femeia deveni precaută.
— D-apoi cum să ne înțelegem ? A vrut des

părțenie, nu i-a plăcut si fie în familie cu 
noi ? Ce să-i facem, se cheamă că e cot la 
cot cu ,ai meu". E muncitor simbriaș și gata. 
Dar cine l-a învățat să ne tragă în judecată 
cind i-am fost mai mult decit niște părinți. 
Adevărat că-l băgați in școală de 6 luni? 
Ei, o să fie Trăian primul cioban cu școală. 
Băcița iși rupse buzele și rise uscat cu ură.

— O să avem la Draga mai mulți crescă
tori de animale cu școală.

— Dă, să fie, se învoi ea, să fie intr-un 
cea* bun. Da* auzii că la consiliu s-a vorbit 

să ne desfacă contractu. Dumneavoastră ce 
credeți, au dreptul ?

Șuna, luă cuțitul, desprinse o așchie de caș 
ș-o întrebă așa ca-n glumă ?

— Cite oi mai aveți personal ? douăzeci, 
treizeci ? Ea tresări ca izbită în obraz.

— Da de unde treizeci, tovarășe prim ? 
Dacă le cumpără pe alea cincisprezece gospo
dăria, alea care erau ale lui Trăian, care ar 
fi fost să fie ale lui, dacă se lipea de noi. 
Fără alea mai răminem cu zece. Cit scrie și 
pe statut.

Șuna împinse farfuria cu caș deoparte.
— Gospodăria colectivă nu cumpără cele 

cincisprece oi. Legea o să hotărască ce și cum. 
L-ați exploatat pe Trăian 8 ani de zile.

— Da ce sîntem noi, tovarășe prim, chia
buri ? Ne cunoaște și tov. președinte al gos
podăriei. O ieșit rău gospodăria colectivă anul 
trecut de pe urma noastră cu oile ?

II urmăream pe Șuna și-i plndeam fiecare 
gest. Simțeam că-și pierduse răbdarea. Pro
vocase toată discuția pentru a-mi demonstra 
mie lucrul cel mai principal.

— Pe noi ne interesează și Trăian, nu numai 
brînza și lina. E clar ? Trăian o să rămlnă 
la gospodărie.

Băcița se întoarse spre mine cu niște ochi 
mari, rotunzi. Rise cu toată gura ei de aur.

— Nu cumva il ia de bărbat tunsa aceea 
care tot dădea trrcoale pe aici astă toamnă ?

Tunsa aceea era secretara organizației de 
UTM din comună. De la ea aflasem pentru 
prima oară despre Trăian. Tovarășul Ion Șuna 
se ocupase personal de această poveste, care 
de fapt nu se sfirșește aici. In zilele sesiunii 
extraordinare a Marii Adunări Naționale l-am 
căutat Pe tovarășul meu de drum de pe dea
lurile Dragăi, pe instructorul regional de par
tid Ion Șuna. Acum lucra ca prim secretar 
intr-un raion mai îndepărtat.

— Ce mai știi de Trăian ?
Obrazul lui tinăr, puțin obosit, s-a luminați 

semnificativ.
— Trăian?.. . Trăian e brigadier zootehnic

calificat...

Gica IUTEȘ

nii forfotesc prin curtea sediului. 
Tractoarele pleacă la moară, cu re
morcile încărcate de saci. în birou 
mai apar și alții. „Ia veniți încoa, 
îi cheamă brigadierul, tovarășul 
are o problemă — să-l lămurim cu 
toții". „Gospodăria noastră, zice 
unul, e prima la orice mobilizare. 
Pe noi nu trebuie să ne îmboldești. 
Nici n-a răsărit soarele și sîntem 
gata, pe cîmp, cu mașinile. Ce mai 
e de făcut? Unde trebuie să mai 
punem mina? Nu muncim pentru 
noi?"

„Noi ședeam aici ca-ntr-o groa
pă, intervine un altul. Da groapă, 
de-adevăratele. Cind a venit tehni
cianul de la Slobozia să ne pună 
antene de televiziune, chiar așa a 
zis: măi, voi ședeți aici într-o 
groapă, cum să prindeți voi bine 
imaginile, și stâlpul ăla din curte 
cu antena l-a făcut de două ori 
mai înalt decit în alte părți — la 
noi are 30 de metri — ca să prin
dem tot, să nu ne scape nimic... 
E cum am fi înălțat și noi mai 
iui capei !..

— B-ne. btae. îi întrerupse bri
gadierul, dar wvarășul vrea un 
execsplu așa. coecm, cj namen: 
Să ne =>a. ™

î= rurte se aade o cearâ. îețim 
afară ursul căe unu? Pvsze un 
s£ert oe ocă vxx pieră.

— Vă pun in discuta ad-mării 
scoerale, vccbeșfe rapăraz preșe- 
cLntafe, în mijlocul urnii grup de 
-«ntr-. Dacă m. vă luafi 
vă pun in discuție...

— Lasă, — răspursie impăriui- 
tor unul — ce dacă stă la coiec- 
tivă? Ori la mine, ori La colecti
vă...

— Dar unde să-l mai măi,
oameni buni, la gospodărie? Nu 
mai încape.

— încape. Spun eu că încape...
— Nu-mi pasă, treaba voastră, 

e griul vostru ...
— Eu mai am grîu și de anul 

trecut. Să pui grîu nou peste grîu 
vechi? Stai sâ-1 termin mai intii 
p-ăla.

— Și cind o să vă dăm și cota 
ailaltă de zi-muncă, la iarnă — 
încearcă să le țină piept președin
tele — tot așa o să ziceți, lasă-1, 
lasă-1 aici la gospodărie?

— Vedem noi atunci, să trăim, 
dar griul ăsta să stea aici, la co
lectivă, să fie...

E o tocmeală în lege. O tocmea
lă uimitoare cum nu a avut loc în 
toată istoria țărănimii noastre.

— Plecați? se întrerupse preșe
dintele, dînd cu ochii de mine. Ați 
găsit ceva?

Nu mai am timp să-i explic, să-i 
spun că tocmai în discuția aceasta 
a lor, eu nu mai recunoscusem ni
mic din chipul acelui țăran egoist, 
individualist, neîncrezător, total 
neîncrezător, așa cum i-au schilo
dit firea veacurile împilării bur- 
ghezo-moșiereștj și că țăranul nos
tru, de azi, colectivist, a căpătat o 
noblețe ce nu aștepta decit mina 
care să-i dea la o parte rugina, 
mîna partidului — că tocmai în 
cearta aceasta a lor nemaipomenită, 
am deslușit semnul unei trainice 
și profunde conștiințe socialiste.

Călare pe saci, pornim spre 
moara din Slobozia. Soarele se cul
că, roșu, peste grandoarea tăcută 
a Bărăganului. Sus de tot, foarte 
sus, barele metalice, moderne, ale 
antenei „tele“ ii reflectă lumina.

Constantin TOiU
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COSMIC

Ne limpezim, ne limpezim ca vinul I 
Sâ și verse toamna strugurii-n bufoai 
Pe creasta dealurilor cadă cerul, 
Tristețea sâ se înfășoare-n ceafâ I 
Cunoaștem drumul, știm în care part 
Miracolele lumii ne mai cheamă, 
Și navigam înconjurând pămîntul, 
Prin spații vaste, nemaicunoscute. 
Nu-i prea puțin să vezi din înălțime 
Un furnicar, orașele în noapte, 
Și-oceanele, o clipă doar, să-ți pară 
Cînd le-ai trecut, că le-ai văzut albastr 
Ne limpezim I Vestesc cosmonauții, 
Tn sufletele noastre să se-audă, 
Cînd urmărim, de drumul lor alături, 
Luceferii ce-mpestrițează-amurgul I 
Bea timpul vinul nostru ! Mai turnați-i 
Să bea oricît, ni-s cerurile-ntinse 
Și navele au cercurile bune, 
Să poatâ-nchide-n ele infinitul.
Ah, toamna asta cum îmi varsă-n suflet 
Tot aurul, tot bronzul din pămînturi, 
Și cum își sună clopotele-n mine, 
Și-mi limpezește căile-nainte 1

GînJuri la

Ascult cum se-mplinesc în mine 
Nebânuite cercuri marine, 
cum mă absorb, cum se-ntretaie, 
ca o cîntare, ca o văpaie, 
și se desfășoară peste hotare, 
din ce în ce mai clare, 
din ce în ce mai tare...
Nu sînt năluci,, nu sînt iluzii, 
sînt aștrii ce mă-ntîmpină, auzi-i, 
cum se rotesc și cum urmează, 
drumuri știute, rază de rază, 
ca o imagine în oglindă, ce-mi seamănă, 
imaginea mea ce stă sâ-și desprindă 
din sufletul meu lumina ei geamănă. 
Vibrez și ascult infinitul, afară, 
deasupra pâmîntului, în lumea stelară, 
această minune și frumusețe, 
eternă moarte și naștere, 
în cercul rotirilor mărețe 
dintre neant și cunoaștere.

Un mesteacăn, în zarea pâmîntului mare, 
frunze de platină clatină-n zare, 
și-n potopul de azur și iumină, 
mai adaugă un cerc pe tulpină î

întoarcerea

Din univers te-ai întors, 
dintre aștrii tăcuți, 
pe creștetul tău cade soarele 
incendiindu-l.

Ce liniștit pămîntul 
înălțimile tac 
nu mai repetă vuind 
cintecul navei.

2

- Iarăși cu oamenii mei I
Intimpinîndu-i, 
intru in inima lor 
cum intru acasâ-nogradă I s

Tot mai repeți acest gînd, 
ca la plecare, 
fericit căutînd 
înspre cerul albastru I

s
=

ș=

3=

OJâ

Trebuia cineva să cioplească din nou 
chipul bărbatului,
trebuia cineva să slăvească-n eter 
iubirea femeii,
mai presus și de bronz și de marmură, 
sus, în mișcare,
umbrele cerului iar aprinzîndu-le-n 
navele cosmice, 
și-n infinit înălțînd infinitul 
imn comunismului.
Fruntea lui Lenin asemeni a fost 
navelor voastre,
timp străbătînd, veșnic legată de 
stații terestre,
glasul partidului, iată de ce-n 
zbor, vă salută, 
iată de ce, Lenin v-ar spune : 
Oamenii noștri I

O, fericiți pămînteni, ascultați-le 
pulsul, suflarea, 
tulburătoarele vești ale 
timpului nostru 1

—

I

i

f
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dar l-a apre- 
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în derută, să aibă

• ei iiștii',;.,-
■Hm fermă, ca in miji >- 
|H|H o ce păreai-, !ia 
■Mclar, ca ruiiloeiil 

de idei ce părea 
lăBB' dezolant de deror- 
■■idă cauze, efecte, legi, 

clară -i limp-i;
Mja — intr-o vreme a 
■^■.’Ctuale și a crizei va- 

ii dădeau un aspect 
a^B presă a compro.r.i-”.- 
|K a dibuirilor ideoloși- 
NM azi, familiar, intr-o 
|^Bă, militantă cu o po- 

orientare limpede.
Sahia a lucrat dease- 

■Lil viitorului, atacir.d te- 
^■âentale, fiindu-ne atit
■ prin preocupări și re-
■ sînt și ale noastre: te- 
Bitorească, eroul pozitiv.
■ vieții, lupta pentru pa-
■ probleme care ne sint
■ concentrează atenția și 
n cum l-au pasionat și 
lată. E un „altădată" ca-e 
tarte ci ne apropie, căci 
I Sahia a fost cel 
[artid, adică drumul
irumul glorios al viitoru-

in- 
fâră

r 15Ă-
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(Urmare din pag. 1)

tare de păreri utilă pentru clarifica
rea unor probleme de creație ale 
tinerilor prozatori.) M-aș declara de 
acord cu tînăruil Și talentatul critic 
N. Manolescu, care explica deficien
țele volumului într-o cronică din 
„Contemporanul", printr-o „viziune 
reportericească", printr-o insuficientă 
adincire a problematicii umane de 
către scriitor. Această împrejurare s» 
reflectă și asupra modului in car» 
N. Țic concepe conflictul. Aș z..e 
că scriitorul își intuiește personajele 
mai mulț pe latura portretistică. Pe 
de altă parte, îl apropie de reportaj 
și voința de a dq schițelor sale va
loarea de documentar, de autentici
tate imediată, de fapt consemnat in 
febra descoperirii lui, cu prospețime 
și spontaneitate. Conflictul literar va 
avea de suferit din oceastă pricină. 
Nu intenționez cituși de puțin să 
impietez asupra rolului și valorii 
literare a reportajului — prin școala 
'iui au trecut cei maț talentați tineri 
scriitori — dar, cum s-a mai arătat, 
imixtiunile, chiar de un ordin mai 
subtil, intre specii, împrumuturile ?’ 
transferurile de procedee, nu-mi par 
recomandabile. N. Țic beneficiază de 
o bogată cunoaștere a vieții și ima
ginea tinărului muncitor (Bănică din 

. „Multe baloane colorate", „Șapte ore 
de somn", „Casa cu numărul 32", 
prezent în carte și sub alte nume) — 
care se desprinde, după lectură, co
munică optimism, voioșie, sete de 
viață, de cunoaștere și puritate. In
tuiția caracterologică inițială — trans
misă, cum spuneam, prin interme
diul potretului literar — e de bună - 
calitate. Ce se întimplă insă ? Atunci 
cînd personajul intră intr-un conflict 
epic, el e pus in situația de a-Și 
realiza numai parțial, uneori foarte 
neconcludent, potențialitățile cu care 
îl înzestrează autorul. Și aceasta, 
pentru că, de multe ori, conflictul 
propriu-zis, dă impresia de artifi
cial. idilic, minor. Iată, de pildă, o 
schiță: „Un fum de țigară". Șeful 
de echipă Ioniță sărbătorește, îm- 

^reană cu tor-^yișii săi de muncă,

INVITAȚIE LA PATETISM
— un esențial care nu apă-

- ne 
prie-

însutit, prin viața altora, 
altora, pe care comunis- 

i-a prefigurat, i-a vestit, 
deschis adevarăta poartă.

lui. Destinul postum al lui Sahia 
ne face să medităm căci atîtea ex
perimente strălucitoare dinaintea 
războiului apar acum grozav de în
vechite și cam copilărești în vreme 
cg scriitorii care au mers direct la 
esențial 
rea deloc ca atare pe atunci 
sînt contemporani, apropiați, 
teni. Alții au avut norocul unei vieți 
îndelungate, folositoare desigur poe
tului, dar absolut necesară prozato
rului, Sahia însă a căzut la o vîr- 
stă la care cineva începe deabia să 
devină prozator. Oricum, Sahia ră- 
mîne un gest esențial, orientare va
labilă și — ceea ce este enorm
pentru un scriitor, — un simbol.
Dacă literatura sa nu s-a putut des
fășura după legile firești, ci a ră
mas un început doar, acest nucleu e 
solid, rezistent, sămință fecundă ca
re a rodit 
prin opera 
tul Sahia 
cărora le-a 
și care îi păstrează vie memoria.

Ziaristul și scriitorul 
Alexandru Stănescu (Sahia) 
o viață scurtă dar densă. Născu) 
11 octombrie 1908 
rea, Ilfov, este 
liceului, in școala 
rința explicabilă a 
răni de 
cercul mizeriei țărănești.
an. Stănescu Alexandri 
tr-un liceu civil dar. 
uniforma, rămîne cu o s 
că față de cara—rv» buri 
represivă de o stupid 
Dacă la 22 de ani in 
24 întemeiază — din 
tidului — o revistă („Veac 
iar aceasta suprimată, înalță 
(„Bluze albastre*) interzisă 
și ea. Cele doua reviste. cu 
scurta lor existență, au 
o deosebită semnificație 
presei muncitorești ele 
atitudine, un protest și 

comunist 
a trăit 

ța 
in satul Minăsti-

zvirlit. la vârsta 
militară din do- 
părinților săi ță- 

a-și vedea fiul scăpat din 
In ultimul 

i trece in- 
aruncta&i-și 
iră stattrm- 
gbezâ. forță 
tate sadică.

■ă in presă, la 
îndemnul Par- 

Koo*â 
o alta 
repede 

tortă 
și au 
istoria 

muncitorești ele marcând o 
un protest și indjeind o 

direcție ce avea să se vădească sm-

Paul GEORGESCU
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doare. La un moment dat, Ora» Iti 
termină țigările fi, ca prtaîT-ix 
făcut, nimeni nu mm are
Ioniță caută peste tot, ta cele i-1 
urmă dă peste o țigară țcuîi’»^. ta 
fundul unui buzunar, dar xx o 
pentru că se gindește s-o fxmeze 
înainte de a se culca. Oros «s se 
mai simte la largul hsi țx xețeăc 
adunare se destramă. După plex-zt 
prietenilor, Ioniță »e simte trzsl, fi"i 
nici un chef. Are remssfcâri, ișt £z 
seama că nu s-a purtat cam tre
buia și „după o clipi strivi țigz'z 
sub talpă ți cobori ta goaaă ță-ri 
efe prieten:lA-eg două co- rn— 
tarii ale schiței. Oc. S. Crokmi.x:- 
ceanu. cure, pe bunj dreptate otse-- 
vă că. aici, .mișcarea sufitezs.q e 
prea tririalâ ca «â reție aiestxa ri 
concluzia formatată prea d-iz:’ r. 
neconcingătoere". ți I. Lnngu: Jh 
exemplu, o ț;r.;;î renși^ ■< se part 
Un fum de țigară, ta care uu 'ta' 
mărunt, cum este ascus.dereț ‘zi 
de prieten a alamei Ppz- spre 
fuma-o singur, pune ta tamxM ne
cesitatea de • combate - 
indiridualismuiu; burghez. \zrz"<. 
nea este simpli ți coucttpit&m. 
Pină ia urmi tartage xi. X"re- 
vechiului din couftxn’a
lui"). Personal, de ți Bisdd e un 
personaj izbutit, semn:;»cz::r. rctj - 
der schița „Multe baloane eoloreîz* 
printre acelea care reduc «i ror.-h.-r 
adevărat la o schemă mr'.ori. jdihcf 
Principala deficiență ■ sotanHlBi 
„Vintul de seară", cere s*e o serie 
de merite netadoietaicș, auutd, rfspi 
părerea mea, in decalaje existent 
intre mijloacele de sssuestsgeție 
artistică — diferențiate, fine — fi 
construcția conflictului epic. Unec- 
datele acestuia ating xesxrosisBUul 
Eroul povestitor din „După —.:zz’- 
nopții", in virstă de 19 ani, mi-și 
mai poate suporta soția, cate are 
13 ani, din pricină că aceasta e 
„prea tristă". Fost brigadier pe 
mare șantier național, ade esce-.t 
a ajuns — prin 1943—49 — mecet : 
de bloc și duce un trai excesiv ăe 
comod: lucrează trei ore pe z:.
locuiește intr-un excelent apartarr:e'.‘ 

„desgris in. termenii unui anunț pe-:-
..........If^lelocuinte : „apar', '--jtf

gura justă. Anul următor, dramati
cul 1933, îl aducea la putere pe Hit
ler iar la noi făcea să răsune sire
nele de protest muncitoresc, demo
cratic af eroicei Grivițe Roșii. In 
1934, ziaristul Sahia e ia Craiova 
unde asistă la rejudecarea procesu
lui celor de la Grivița, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Asistă ? Nu ! luptă cu judecători: 
care nu vor să-1 lase în sală, cu co
legii de la ziarele burgheze care-1 
pîrăsc la „Siguranță", cu agenții 
„Siguranței", cu directorii poltroni de 
la ziarul unde lucrează și care, pe 
față, se proclamă democrat: ; cu 
cenzura, cu toți are de lupta: Sabla 
ca să vadă, să audă, să scrie și mai 
ales să poată publica. Ca ziar.sn ei 
redactează o rubrică de informat: 
muncitorești la un mare cot; ian si 
trăiește din plin viața ciasei in 
atac. Este epoca crize; economice, 
a șomajului, a „curbe: de sacrificiu*, 
a dezlănțuirii sălbatice a fasrigr.u- 
I»ii lontiilin rts s’tactâ»' fbv* ci

Tinăra
Jtotaifc — ta sofiei pru-
trsxs — at.-tulcxzi țfocxri imense 
ii : ta sf^i ie *!i mente,
ze: ie . ie pauserre fi borcane 
* mMriț, «wltari-. -
ix;..irx3e pnzru Ba ax. după cum 
egeeăgț^ yaaacitornl — ar aut gă- 
ici; ta .neta r de ghete, ulei
de țdr .. paxzi de dix:-., săpunuri 

f«e ie rxs . pe«r» vreo trei
.< . z z'i BObOO;

t-.jrz Irta* ^se gindise 
sz rvzz cumpere altele, 

-i:~s v~mea cir.d s-or 
cmre ta Jalrtr—•. Cu- 

•n-zre plxzu conjugal 
e tta-G sb'.sdent dar

«cartea # ar daer pe aa șantier, 
- - zc-r. sapa zj < fost trimis

":<ri '.xr.iz s afla; insj de
. z . i'. res-

- f pc-s :-.'.ste ae revedere
v :~.ua deschide scrisorile,

- 'e fct v-tai. venind
n ca *r gaoBtr, botiritd să mun
cească aiătsai de ei, are loc o idi- 
Ka* riapăearr. Meaa geaeroasă a

— rerptv.ta-ea anostei como- 
*M|i mse-ăarfăexe ta isaaiele bucu
rie* segeaesadeaee a ssusacii — este 
«aaprortiai gria tratarea ei intr-un

hterar fabricat, fals.
Nai «sitar ca orieatere de ansam- 

Na asi s-r părut coturnul Nopțile 
:o . arășhor mei de Radu Cosașu, 
ieri lead:-.rele literare specifice
prozatorului stat poate mai puțin 
cristafizsta decit ale tai N. Țic. Se 
zerprir.de din carte o atmosferă de 
uatos stenic, sănătos, de eferves
cență a ideilor. Dacă N. Țic are 

•t ma: accentua: dar al observației 
epice, la Cosașu trebuie subliniată o 
preferință marcată, definitorie, pentru 
dezbaterea de idei, o tendință eseis
tică deghizată. De aceea, monologu- 

'.e personajelor sale (pe linia unei 
tehasd, dar ți a unei superstiții a 
^uteattcsUții"), pline de nerv, nu 
favorizează intuiția unor eroi lite
rar: cu profil artistic distinct, in 
.-.:T.b însă, ii revelă Pe autor, cu 

mobilitatea lui psihologică și intelec- 
■ucli de bună calitate. E o trăsă-
turâ caracteristică și nu un defect, 

wenrru că autorul e un „personaj" 
\utit (ar fț grav dacă n-ar fi așa). 

■kîrttai^^rixra co. ace-v pe care

căror prestigiu continuă să exercite 
și după moarte o influență puter
nică : Sahia a fost — neîndoielnic! 
— dintre aceia.

Fără să fie voluminoasă (nici 
ar fi 
și cu 
opera 
indcă < 
haos ' 
tinăru: 
nescu 
nbill 
dinaăe 
tării G 
„Ptca_a 
botului 
Gin ă

A si 
zma

și 
ipia
:oarcerea

nu 
putut fi. pină la acea virstă 
o existență atit de agitată), 

lui Sahia este importantă fi- 
este esențială. Intr-o epoca de 
valoric in cultura rominească, 

șt delicatul Alexandru Stă- 
a strigat. — cu o energie te- 
— in cele patru puncte car- 

rigat Împotriva exploa- 
vje*. „Revolta în port -, 
Iunie*), împotriva răz- 
militarismuluî represiv 
de singe a Mărășești- 

tatii din război*, 
.Moartea tinărului cu termen re- 
cus* a strigat împotriva rușinosu
lui rasism („Șomaj fără rasă*, „Exe- 
-.--.s ■ . ri a striga: îm
potriva antisov-eusmului. care avea 
să &acă ia acea sângeroasă și jalnică 
msteri a războiului împotriva Tă- 

ailui („UJLSS.-Azi-) 
ție a lui Sahia a fost 
după cum el nu și-a 
iată să ne-ge fără a 
constructiv, in schimb 

a depășt realismul 
r.tre precursori: 
Negând exploa- 
ndtorâmu oega- 

o scrie Radu Cosașu deranjează mai 
puțin „viziunea reportericească", de
oarece e mai organică. Dialogul cu 
lumea actuală, cu concretul vieții 
socialiste, continuu, se resimte insă 
și in volumul lui Radu Cosașu de 
pe urma unei atenuări a conflictelor 
etice între nou și vechi. Sint de 
acord cu observația formulată de Al. 
Oprea in cronica din Luceafărul: 
„Datorită acestei tendințe, de a nu 
se dezvălui curajos și pină la capăt 
o seamă de asperități și conflicte, 
apare atit de șablonardă figura secre
tarului de partid, din schițele închi
nate vieții șantierului. Scos din am
bianța tonică Și însuflețitoare a lup
tei, desigur că acestuia nu-i mai 
rămîne altceva decît să se transforme 
intr-un nou tip de confesor care 
primește spovedaniile tuturor acelora 
care au în viața lor cite un necaz". 
Estomparea idilică este, de pildă, 
constatabilă într-o bucată ca „Noapte 
cu proces", în care un strungar, 
numit asesor popular, avind o reac
ție de repulsie față de lumea hidoasă 
reprezentată de infractorii văzuți ia 
primul său proces, vrea să se reîn
toarcă „la bancul lui, între oamenii 
lui, că a doua oară să vadă ce-a 
văzut, nu mai poate". Dacă repulsia 
muncitorului într-o asemenea împre
jurare e firească, atitudinea iui re
tractilă, oarecum speriată, dorința de 
a întoarce ochii din fața uneț reali
tăți urite — vădesc un orizont în
gust, nespecific pentru omul zilelor 
noastre, stăpîn pe marea sa forță 
lăuntrică. Firește, eroului nu i se va 
permite să „dezerteze" din funcția 
in care fusese numit, și atunci nu-i 
va mai rămîne nimic de făcut — 
cum sugerează autorul — decit să 
devină „cel mai bun asesor popular". 
Schematic este tratat conflictul și in 
„Noapte cu baraje in arc". Premi
sele sînt interesante, dar soluționa
rea lor facilă, exterioară, scoate 
dezbaterea propusă de autor din do
meniul unei problematici de viață au
tentice, mutindu-l pe tărimul abstrac
țiunilor didactice, universal acceptabi
le, dar ineficiente. Desigur că e repro
babilă purtarea unei studente care vrea 
să se căsătorească spre a „rămîne in 
București". Desigur că asistentul Celac. 
fiind pus in fața unei astfel de atitu
dini fără echivoc, renunță la gindul

BEI.LISI1IILIII MIC
orbecăiesc spre mausoleul de la 
Mărășești. impresionează : „Inva
lidul ișt ia bucata de lemn de lingă 
pantoful meu sting — și pornește 
ca un pachețel — cu salturi oribile 
de broască". Oratorii se succed la 
tribună, mărturisindu-și infirmitățile, 
la o întrunire de strigoi ; „...un in
valid lung, fără un picior și cu o 
mină moartă de cauciuc vorbește 
celor de față: (...) Da, numai divi
zia 13-a de fier, ea singură, teribila 
divizie a 13-a de fier. Vorbitorul 
transfigurat (...) spune înainte, di
vizia 13-a, teribila divizie a 13-a... 
Și pe urmă a tăcut". Entuziast, un 
orator „se bălăbăne, agită in aer o 
misă riaătă. care nu maj este a 
foi. O scoate de la încheieturi ți o 
■-.rirtește I« ochi; mulțimii". Și du
pă această defilare sinistră, medi
tația tânărului rămas singur pe cim- 
pca de singe a Mărășeștruhii— „Vi 

ce ar fi daci aș gin piciorul 
■xtu Si stea ape drept, încălțat cu 
hocnaesl «egio, cs fireturi de piele, 
ata caoo !-<w văzu: echipat H noap
tea pCeccrh de It H August, noap
tea mobiUzdrii-^" „Atunci '.-as lua 
>■ brațe, 1-cț împacheta ta eera. ta 
v.cre. tn.tix-î, ți cs pleca imediat". 
Tînărul stringe Cori, face un mă
nunchi, dar n-are ce face cu ele, 
tata e î°ca-. și de va auzi de Mără- 
sești va începe să tremure tot. Și 
trist, tinărul aruncă pe fereastră 
florile inutile pe care le ia vintul, 
rlsipindu-le GÎn cimpia de singe a 
Mărășeștilor*). „întoarcerea tatii din 
război* începe brusc, dur; „In oră
șelul dunărean, mototolit ți trist li
niștea ț-a spart dintr-odată. Trenuri 
obosite ți lungi varsă în gară sume
denie de soldați. Se-ntorc din răz
boi. Sint pămintii, slabi și au hai
nele rupte". „Rinjesc neîncrezători 
— 'înstrăinați, sălbăticiți". Profeso
rul e așteptat de familie, prieteni, 
colegi. Se-ntoarce ca un erou. După 
ce-și sărută pe ai săi, strigă la ei : 
„Grupă, drepți ! Drepți, n-auziți ?“ 
Acasă, la masă, cuțitele îl sperie. Pe 
cîmp. la plimbare, un stol de vrăbii 
îl fac să fugă să se trîntească la 
pămint. halucinat, îngrozit. Profeso
rul s-a întors ca un erou, nu mai 
are slujbă: e șomer. In pe drept ce
lebra „Uzina vie“, Bozan, cel care 
neputindu-și sătura copiii le face 
„în schimb" castroane mari de tablă, 
vede astfel fabrica de la comanda 
podului rulant: „El stătea astfel de
asupra motoarelor, deasupra curele
lor de transmisiune care invîrtesc 
roți vifiitoare. Se plimba ca un 
dumnezeu printre norii groși ai abu
rilor cocliți, printre stelele false ale 
becurilor electrice. Jos mișună oa
menii intr-o lume de fier, printre 
grămezi de cărbuni sărind ca țapii 
riurile de sirmă înroșită, trasă la fi
lieră". Exemplele pot fi firește, în
mulțite, am vrut doar să sugerăm 
că tinărul scriitor avea viziuni pu
ternice, puțin obișnuite, asupra unui 
cotidian foarte bine cunoscut. Ten
siunea ,trepidația, credința care di
namizau omul au trecut în operă 
care îi păstrează intactă imaginea.

însurătorii cu superba Viorica. Pro
blema efectiv literară era — căci 
Celac o iubea intr-adevăr pe Vio
rica : ce s-ar fi întimplat dacă 
studenta ar fi procedat „inteligent", 
exploatînd naivitatea cam iritantă a 
asistentului și s-ar fi căsătorit totuși 
cu el. Intr-o asemenea conjunctură, 
dilemele etice și consecințele lor ar 
fi putut prilejui — beneficiind de 
un conflict mai puternic — o de
monstrație artistică mai concludentă. 
Felul cum Se petrec lucrurile în 
schiță — idilic și simplu — anulează 
de fapt orice conflict în termeni 

umani, trăiți : se constată că nimeni 
n-are nimic de pierdut, în cele din 
urmă, că fusese vorba de o neîn
țelegere — neplăcută dar lipsită în 
fond de gravitate. E păcat că auto
rul a introdus in volum și astfel de 
schițe nesemnificative alături de 
altele vibrante, animate de o gîn- 
dire contemporană, vie, care se citesc 
cu reală satisfacție literară („Mărtu
risire in noapte", „Simbătă seara", „Pe 
șosea în soare", „Un costum din plus 
valoarea mea").

In afara unei anume tendințe spre 
idilic in tratarea conflictelor, în 
proza noastră „scurtă" se mai pot 
analiza și alte modalități de ocolire 
a acutelor confruntări din conștiința 
oamenilor de azi: uneori o primej
dioasă ispită a pitorescului, alteori 
o înclinație didactică pot compromite 
sau atenua eficiența mesajului gene
ros al unor lucrări literare scrise cu 
talent și conținînd mulți germeni 
valoroși. Intr-un articol viitor vom 
incerca să cercetăm acest aspect 
in opere ale altor tineri prozatori.

Matei CALINESCU

Vineri, 17 august, ora 19, în aula 
Bibliotecii centrale universitare din 
Calea Victoriei, va avea loc o seară 
literară închinată operei lui Nico
las Guillen, cu prilejul vizitei poe
tului in țara noastră. Reuniunea 
va fi prezidată de Marcel Bres’așu. 
După cuvintul lui Nicolas Guillen, 
actori ai teatrelor Capitalei vor re
cita versuri din opera cunoscutului 
poet cuban.

A
rticolele lui George Munteanu despre Parti
cularitățile realismului critic rom-înesc publi
cate în Contemporanul (2,9 și 30 III 1962) au 
ridicat cîteva probleme cu deosebire impor
tante în etapa actuală, de pregătire și elaborare 
a Tratatului de istoria literaturii române.

Pornind de la cele mai noi puncte de vedere, expri
mate în discuțiile ce au avut loc în Uniunea Sovietică, 
autorul definește realismul ca o metodă istoricește con
stituită, care, în literatura noastră, dă prima sa operă 
concludentă în 1863, odată cu apariția romanului 
Ciocoii vechi și noi de Nicolae Filimon. Arătînd că 
elementele realiste preexistă metodei realist-critice (și 
exemplele operei lui Gr. Alexandrescu, Alecsandri, 
Hașdeu sint edificatoare), George Munteanu readuce 
în discuție foarte importanta problemă a coexistenței 
curentelor, și în primul rind a realismului cu roman
tismul, curente care cunosc în literatura noastră din a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea o evoluție para
lelă și o permanentă contaminare reciprocă. Ideea sus
ținută și de M. Novicov in studiul Din problemele teo
retice ale realismului ■) merită a fi analizată, cu atit 
mai mult, cu cit la noi s-a manifestat (dacă nu cumva 
mai persistă) tendința simplificatoare de a subsuma unui 
singur curent, vag realist, pe toți marii clasici.

Fiind de acord cu multe din opiniile afirmate de 
George Munteanu, simțim totuși nevoia unor precizări 
și delimitări, in primul rînd în ceea ce privește de
terminarea socială a curentelor literare.

Cred că e necesar să spunem, repetind un lucru 
știut, că realismul se definește în esența sa intimă prin 
refuzul oricărei idealizări, prin renunțarea la plăs
muirile imaginației, prin permanenta confruntare cu 
datele realului. Așa cum s-a mai observat, curentul 
căruia ii aparțin cei mai mari prozatori și dramaturgi 
ai secolului al XIX-lea reprezintă o puternică tendință 
către demistificare, către demitizarea unor adevăruri 
ascunse de clasele posedante, clase direct interesate 
în mascarea și poleirea caracterului odios al societății 
bazate pe exploatare. Desigur, intr-un fel 6au altul, o 
asemenea tendință a fost! cunoscută și în perioade isto
rice mai vechi, dar niciodată ea nu s-a impus în lite
ratură cu atâta vigoare. Pentru ca metoda realismului 
critic să devină de sine stătătoare și apoi predominantă, 
nu erau cituși de puțin suficiente numai buna credință, 
inclinațiile temperamentale și formația cultural-artistică 
a scriitorilor. De aceea, — spre a înțelege mai bine care 
sînt cauzele obiective ale apariției realismului critic 
și ale întîietății lui progresive față de Tomantism în 
literatura romînă, să încercăm o scurtă privire asupra 
faptelor social-istorice.

Știm că odată cu realizarea „monstruoasei coaliții", 
revoluționarismul burgheziei romînești se lichidează 
definitiv. Interesele ei se împletesc foarte strîns cu 
ale moșierimii împreună cu care pune la cale detro
narea lui Cuza și aducerea în țară a prințului prusac 
de Hohenzollern. După 1866 urmează o epocă de în
răutățire a situației țărănimii (prin lega învoielilor 
agricole care prevedea scoaterea cu forța la muncă a 
țăranului pe moșia boierească) și, în același timp, de 
înflorire a capitalismului. încep să se construiască pri
mele căi ferate de către concesionari străini, se inten
sifică extracția. petrolului (în 1877 ia ființă Compania 
anonimă pentru exploatare și comerțul cu păcură)’ în 
sfîrșit, se creează Banca Națională, ca bancă de emi
siune. Dezvoltindu-se o burghezie industrială, se dez
voltă și un proletariat, care deși nu luase contact cu 
socialismul științific, agită ideea asupririi de clasă, a 
muncii neplătite, prestată in condiții barbare, muncă 
de pe urma căreia se îmbogățesc patronii și fabricanții. 
In 1872 ia ființă „Asociația lucrătorilor din Romînia", 
care, în pofida unor idei confuze și chiar greșite, își 
propunea să „înfrățească muncitorimea în politică" și 
s-o conducă împotriva a tot ce e rău și vătămător 
lucrătorilor2). între 1874—75 se formează primele cercuri 
revoluționare, sub influența revoluționarilor democrați 
ruși, iar in 1877, apare ziarul Socialistul. Războiul de 
independență, care a adus mari profituri burgheziei 
și apoi guvernarea de 12 anj a „vizirului" cum era 
numit Ion Brătianu, șeful partidului liberal, a reliefat 
la maximum trăsăturile societății capitaliste rolul 
atotputernic al banului și forța sa destructivă, dezuma- 
nizantă. Dacă mai adăugăm și scandalurile publice, 
cum este cel produs de afacerea Stroussberg, în care 
era implicat Carol I, și politica de aservire economică 
a țării către marile puteri străine (ex. Convenția co
mercială înrobitoare cu Austro-Ungaria din 1875), în
țelegem în linii mari modificarea structurii social- 
istorice a Romîniei dn anii 60—80 ai veacului trecut.

Avuseseră loc prin urmare o serie de transformări 
importante economice și politice, care determinau mo
dificări firești în planul conștiinței sociale, în ideologie 
și implicit în literatură. Aspecte ale exploatării și pa
razitismului; mai puțin vizibile cu cîteva decenii înainte, 
deveneau acum clare ca lumina zilei datorită evoluției 
social-istorice, precum și dezvoltării și afirmării pro
letariatului. Prezența lui din ce în ce mai activă, prin 
acțiuni greviste și prin publicațiile sale tot mai nu
meroase, începe să radicalizeze opinia publică populară, 
care manifestă profunde sentimente de aversiune con
tra monarhului afacerist și contra guvernanților trădă
tori și venali. în asemenea condiții creștea menirea 
socială a literaturii, simțindu-se și mai acută necesi
tatea observației directe, a demistificării, a smulgerii 
vălurilor sub care incerca să se ascundă orînduirea 
burghezo-moșierească. Romantismul epocii, chiar cînd 
era protestatar, nu oferea, cel puțin în proză, moda
litatea cea mai eficientă de oglindire și demascare. 
Era greu, dacă nu imposibil, de zugrăvit societatea lui 
Cațavencu și Trahanache cu mijloacele cu care fuse
seră creați Manoil și Elena ai lui Bolintineanu. De 
aceea, încă din romanul Ciocoii vechi și noi (1863) de 
N. Filimon se constată o deplasare de forțe în direcția 
realismului critic. Dar aici, cum observa și Al. Piru 
într-un articol3), se mai păstrează viziunea romantică 
asupra societății împărțită în buni și răi, se mai fo
losesc procedeele false ale idilizării, îneît nu ne găsim 
în fața unei demistificări complete. Romanul lui Fi
limon se apropie din acest! punct de vedere mai mult 
de comediile lui Alecsandri decît de acelea ale lui 
Caragiale. De o victorie deplină a realismului critic, 
în sensul confruntării efective cu datele realului, cred 
că nu putem vorbi pină la premiera Nopții furtunoase, 
care a avut loc în 1879. Dacă apariția Ciocoilor vechi 
și noi, a rămas oarecum izolată și fără un ecou ime
diat comedia lui Caragiale deschide epoca realismului 
critic. în jurul datei de 1880 și apoi după aceea în 
continuare se afirmă Slavici și Creangă, Delavrancea 
și Vlahuță, Coșbuc și Duiliu Zamfirescu, adică marii 
realiști critici. însuși romanticul Eminescu își aduce 
contribuția la consolidarea noii metode prin Scrisori, 
care sînt în bună măsură opere realiste, ce uzează de 
observația directă, demascatoare. Literatura romînă se 
îmbogățește acum cu o vastă galerie de tablouri, cu- 
prinzînd cele mai specifice tipuri și moravuri ale so
cietății burghezo-moșierești. Prin intermediul realiștilor 
critici, luăm cunoștință de aspecte crîncene ale ex
ploatării, de consecințele dezumanizante ale puterii ba
nului, de odioasa farsă politică; prin operele lor, cu
noaștem tipul muncitorului și al țăranului revoltat, 
figura inadaptatului, a parvenitului și a burghezului 
uzurier, în sfîrșit, caracterul opresiv al școlii, justiției 
și armatei. Niciodată în trecut literatura nu îndreptase 
contra societății o critică atit de severă, un protest atit 
de puternic. Și aceasta, pentru că niciodată nu apă
ruseră mai clar contradicțiile și racilele orânduirii și 
moralei burgheze, ca in anii 70-80 a; veacului XIX. 
cînd pe scena literaturii ranine, alături de romantis
mul eminescian, avansează impetuos, realismul critic.

După ce am încercat să explicăm baza sociai-istorică — 
a noii metode pe care au ilustrat-o cei mai de seamă 
dintre scriitorii noștri clasici. — ne rămîne să cercetăm, 
pe cit ne i-a f; cu putință, cauzele indecizie: și fluc
tuației metodologice, precum și a coexistenței curente
lor literare, — ceea ce ne propunem intr-un articol 
viitor.

Al. SANDULESCU

*) Cf. M. Novicov: Realism-Realism critic. Reai^t so
cialist, ESPLA 1961. pp. 123-127.

2) Cf. Istoric Romniei
3) Cf. Locul .i. Cc-ag^ile -. :e-ct--a romini in „Ga

zeta literari" in 17 ma. 1962.
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rezentarea pe ecranele noastre a 
producției sovietice „Planeta 
furtunilor" poate constitui un 
prilej de discutare a unora din
tre problemele romanului și 
filmului științifico-fantastic.

Referindu-se la literatura ști- 
ințifico-fantastică de azi, un cri

tic constata: „De o parte, pacea și 
progresul; de alta războiul și dis
trugerea. De o parte critica nedrep
tății, de alta calomnierea civiliza
ției".

Există, în genul acesta, o prospec- 
ție optimistă a viitorului umanității: 
ea se încheagă din romanele și fil
mele produse in țările socialiste și 
în primul rînd în Uniunea Sovie
tică. (Atracjia scriitorilor ruși pen
tru acest gen e veche. Puțini știu 

).. Tolstoi ne-a lăsat 11 ilus- 
pentru cartea Iui Jules Verne: 

„IneWtjurui lumii în 80 fie zile". 
Eminentul Savant Țiolkovski ne-a 
lăsat .la rindul Iui, cîtcva povestiri. 
Iar Alexei Tolstoi stă, mai cu sea
mă prin „Hiperboloidul inginerului 
Garin", la baza noii literaturi știin- 
țifico-fantastice din U.R.S.S.). Pro
fund pătrunse de spiritul umanis-

rican". O neliniște caracteristică se 
degajă, de pildă, din acest fragment 
din cartea lui Sidney Ward, „Du
minica la frontieră", lucrare in care 
este zugrăvită limita unui univers 
finit: „...Acel mare zid de pulbere 
pe care expansiunea ii alungă din 
toate părțile înaintea sa, cu miliar
de de sori îmbătriniți și planete 
fărîmate înăuntru... Cineva are in
tr-adevăr impresia că ar putea con
tinua la infinit, mergind mereu ina- 
inte, ca in vremurile de odinioară ale 
aventurilor și descoperirilor... dar. 
în schimb, spațiul sfirșește aici: 
sfîrșită lumea, sfirșit și spațiul : se 
știe. Și acele cimpii întunecate care 
se văd. acele puncte luminoase pe 
care le crezi că le vezi, nimic din 
toate acestea nu se află in fața ta. 
ci e doar reflexul a ceea ce ai lăsat 
in urmă și care rămine proiectat 
aici, pentru că aici sfirșește lu
mina" etc.

In lumea imaginată după modelul 
capitalismului monopolist stagnarea 
e legea de bază. Excedentele sint 
distruse. Automobilele fărîmate in 
chip deliberat sint trimise din nou 
fabricii care le-a produs. Nu se mai

PLANETA
FURTUNILOR

mului socialist, povestirile și roma
nele unor scriitori sovietici precum 
A. R. Belaiev, Al. Dalpov, I. Efre
mov, V. Juravliova, A. Kazanțev, 
Obrucev, V. Saparin, Savcenko, A. 
și B. Strugațki ș.a. exprimă, cele 
mai înalte și mai nobile aspirații 
ale omului contemporan. Iar ceea 
Ce se intîmplă in literatură se re
petă in cinematografie, filmul „Pla
neta furtunilor", realizat de A. Ka
zanțev și P. Klusanțev după roma
nul cu același titlu al primului din
tre ei constituind, in acest sens, 
o dovadă peremptorie.

Ocupindu-se de problemele lite
raturii științifieo-fantastice, scriito
rul francez Michel Butor afirma: 
„Curentul literaturii de anticipație, 
pregătit de mai multă vreme și a- 
cuma in plină ascensiune, este in
finit mai caracteristic pentru vea
cul al XX-lea decit acela al ab
surdului sau al romanului negru." 
Noi credem, ca și M. Butor. in im
portanta literaturii de anticipație. 
Dar valoarea ei pozitivă sau nega
tivă nu se poate stabili in abstract, 
adică fără să ținem seama de o- 
rientarea ei reacționară sau progre
sistă. singură cea din urmă puțind 
fi considerată „un spectroscop" al 
viitorului.

In romanele de știință fantastică 
anglo-araericane nu se intilnesc de
cit războaie terestre nimicitoare san 
invazii ale planetei noastre de că
tre locuitori ai altor planete. De 
altfel noua fază a acestei litera
turi a debutat la 30 octombrie 1938 
cu versiunea radiofonică realizată 
de Howard Koch și regizată de Or
son Welles după romanul lui H. G. 
Wells „Războiul lumilor-. Versiu
nea prin tonul ei apocaliptic a de
clanșat o imensă panică in rindul 
ascultătorilor). Chiar scriitori care 
înfierează războiul nu dezvăluiesc 
rădăcinile lui reale. Unul din ei, 
Bill Clother. vorbește intr-o nuve
lă, „Războiul semantic", despre un 
război care pustiește Statele Unite 
și care a pornit de la faptul că 
populația acestora s-a divizat in 
două tabere apărătoare a unor for
mule liră corespondență in realita
tea obiectivă și ca atare goale de 
semnificații reale. In parabola lui. 
Clother vrea să ne facă să credem, 
ca atiția a!ți ideologi reacționari 
din Statele Unite, că oamenii se 
divid și se bat intre ei pe formu
lări care nu le sint clare și care 
nu ascund nimic. Asemenea altora 
dintre specialiștii americani in se
mantică, el ascunde adevăratele 
cauze ale luptei de clasă si ale 
războaielor. Ideologia întreținută 
de colonialism se reflectă in dis
prețul și ura pentru presupușii lo
cuitori ai altor pianele.
j In romanul de anticipație uniri 
'can se reflectă construcțiile ccnna 
mice, sociologice, ideologice din 
slujba capitalismului american, sta
rea de stagnare și de involuție a 
economiei Statelor Unite și multe 
aspecte ale „stilului de viață ame-

fac descoperiri, invenții și inovații. 
Staza științifică și tehnologică e 
totală (R. A. Heinlein: „Poartă 
spre vară"). In această societate 
crudă, a alienării totale, omul a- 
doră și în același timp se teme cel 
mai mult de automate, de roboți 
(„Planeta furtunilor" relevă acest 
fenomen intr-un chip polemic). 
Indivizii de pe pămint emigrează 
temporar pe planete unde vînătoa- 
rea de oameni este reglementată și 
unde ei își afirmă „individualita
tea" (Sheckley: „Ororile de pe Ome
ga"). In oribilele societăți zugrăvite 
se continuă vinzarea in rate. Sint 
transformați in debitori, plata eșa- 
lonîndu-se pe generații, chiar și 
dcscendenții cei mai îndepărtați. 
(Sheckley : „Costul vieții-). .Astfel, 
trusturile își păstrează dreptul de 
a comanda unei lumi transformată 
in închisoare pentru datornici. Nu 
am redat astfel decit unele dintre 
aspectele acestor ficțiuni literare 
care reflectă atit de clar contradic
țiile capitalismului. Individualismu
lui i se oferă — in astfel de lumi
imaginare — o supapă prin legifera
rea dreptului de a ucide. (Sherk- 
ley: „A șaptea victimă*. H. Kott- 
ner: _Requiem pentru un rinătur* 
etc.). in ceea ce privește cultura, 
cărțile sint interzise, lectura e con
siderată un delict și total se re
zumă la emisiunile de leieviaăune 
bine supravegheate de adepții mac- 
carthysmuiui (Eay Broadburv: -tnu 
rugului*).

Literatura de anticipație snvieti- 
că e literatura unei țări din care a 
dispărut exploatarea omului de că
tre om. din care a dispărut aliena
rea și in care a apărut și s-a con
solidat o morală nouă, morala so
cialistă. Ca și savanții, scriitorii so
vietici na uită niciodată consecin
țele sociale și responsabilitatea so
cială a științei. Lucrările de știin
ță fantastică sovietice sint roadele
unei lumi care nu e bintuită de ne
liniștile și ierurile de care e bin
tuită cea capitalistă. Ca atare, scrii
torii sovietici as pruieeteaaă fic
țiuni menite să iugrszeasc-ă pe e*- 
tilori. Iată in acest sens cum >ti 
imaginează tlremav in -Car Ser
pentis- (-Inima sarpeict*) ei va 
arita pâmintal in viitor. -Pinua- 
tul. magnifica noastră planetă, 
transformată de oameni intr-un lă
caș de viată radioasă ti de no

te scrierile literare de autăcipntâe 
sovietice, romanul ti Gtoni -Pu
neți furtunilor- r***-4***! miiiâra
tea cooperării șauagificc tame »•- 
poare. FcM m rare arereareMI so

vietici își ajută colegii americani 
constituie o înaltă lecție de mo
rală. Partîcipind la o societate care 
nu mai cunoaște alienarea, scrii
torii sovietici nu demonstrează în 
lucrările lor acea adorație și spai
mă față de automate, de roboți, pe 
care le-am intilnit in cealaltă lite
ratură științifico-fantastică. Știința, 
tehnica, mașinile, automatizarea fi
ind smulse din miinile capitaliștilor 
slujesc, intr-o lume umană, omul. 
De aceea cea mai mare dragoste se 
revarsă în filmul „Planeta furtu
nilor* nu asupra robotului John, ci 
asupra omului, in film infruntin- 
du-se polemic două orientări si re
flecting u-se două tipuri de socie
tate. Ca in toate lucrările de anti
cipație sovietice, și in ..Planeta fur
tunilor* verificăm incă o dată că 
numai socialismul poate asigura 
condițiile unei dezvoltări libere și 
totale a omului. In locul societă- 
ților de coșmar din literatura a- 
mericană ni se vorbește aici de o 
societate comunistă in care oamenii 
dispun de condițiile unei realizări 
plenare. Ca și in roman, in film nu 
se ignorează nimic din ceea ce e>te 
uman. Personalitățile grandioase ale 
eroilor nu se constituie prin ampu
tări sufletești, ci prin dezvoltarea 
firească a tuturor latențelor pozi
tive. Această societate, această uma
nitate nu debarcă pe Venus cu in
tenții de colonizare, așa cum se 
intimplă in cartea iui Ray Brad
bury („Cronici marțiene"), unde sa
vantul Spender vrea să ucidă echi
pajul temindu-se că acesta va dis
truge rafinata civilizație marțiană. 
Dimpotrivă, există în „Planeta fur
tunilor" ca și in „Nebuloasa Andro
meda" sau in „Inima șarpelui" de 
Efremov o dorință de cooperare, de 
ajutorare a oamenilor din civiliza
țiile descoperite.

Filmul „Planeta furtunilor" e o 
adaptare a romanului cu același tit
lu. Romanul are infinit mai multe 
peripeții la care filmul a trebuit să 
renunțe. Apoi, in roman se desco
peră mai multe urme ale unei ci
vilizații umane (printre altele și 
un elevator uriaș) dar se crede eă 
cei care au lăsat aceste urme na 
erau băștinași, ei o populație emi
grată din Marte pe Venus (roman
cierul servindu-se de ipoteza astro
nomului sovietic Sklovski asupra 
originii artificiale a sateliților lui 
Marte. Deineos și PboibosL Dar. 
fără să iasistâm asupra problemei 
atit de dezbătute a posibilității e- 
xisteniei. pe alte planete, a uaar 
ființe asemenea pâmintenăioe san 
asupra diferenteiac dintre roman ti 
scenariul cinematografic, trebuie să 
scMimem tocă a dată ră „Planeta

F
estivalul de la Helsinki s-4 
terminat de mult. Partici
panta au ajuns in țările 
Si pe la casele lor, sau, ca 
invitați, colindă meleaguri 
noi, adincind legăturile de 

prietenie înfiripate in Finlanda, Pa
riind in practică năzuințele expri
mate la festival: pace și prietenie 
intre tinerii lumii.

Ecourile festivalului nu s-au stins, 
întorși acasă delegații au împărtășit 
prietenilor și tovarășilor de munci 
puternicele impresii culese in timpul 
desfășurării acestei mari sărbători 
a tinereții. .Nici un for internațio
nal nu a întrunit pe reprezentanții 
atitor țări, la nici unul din festiva
lurile precedente nu a participat a- 
titea organizații de tineret", spunea ti- 
nârul muncitor Gh. Eftimie de la 
Uzinele ^23 August". Festivalul de la 
Helsinki a reprezentat o însemnată 
victorie a ideilor păcii și prieteniei 
intre popoare, intre tinerii din toate 
țările.

Delegații romini au desfășurat o 
largă și bogată activitate in cadrul 
festivalului. Ei s-au intilnit cu re
prezentanți ai tinerei generații din 
toate părțile lumii, au dat spectacole, 
au participat ia concursurile artistice 
și la întrecerile sportive ale festiva
lului, au luat cucintul la numeroasele 
adunări, seminarii și colocvii in care 
s-au dezbătut principalele probleme 
zie contemporaneității sau probleme 
specifice tineretului.

Tineretul d.n patria vsestri a a- 
dus o contribuție însemnată la. reu
șita mnsWJi manifestări care c 
fost festivalul. Delegaf-a noastră a 
avut inti'.niri cu reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret și ștadențt 
din peste ăf de țin de pe toate con
tinentele. .Fertirulul c fost n mi
nunat prilej de cusoarte’e neciproet 
notează eleva itiboela CnKtebeesa. 
E'am iu o intiin:re cu delege:: dt 
Statele Unite a’e America. Cred - 
venit rorba de pu i. .::,*•> :rue*i * 
de a invita, eu le-am spas ci le nd 
orișicine pc-zte ti nrete și si ur
meze oripee poală d;-erte.

Tn iot cursul Mituirilor noastre eu 
tinerii americani s-a făcut simțită 
căldura prieteniei, necesitatea de a 
trăi in înțelegere".

Alături de tinerii membri ai dele
gațiilor, la festival au participat și 
numeroși oameni de artă și cultură, 
saranți, personalități din viața pu
blică și socială din numeroase țări. 
Printre aceștia a fost și tinărul scrii
tor Titus Popovici. Referindu-se ia 
reușita programului festivalului și la 
rezultatele obținute Titus PoporSci 
spunea: „In cadrul întilnirilor dintre 
cineaști, scriitori, in inti.’nirile tine
rilor de diferite profesiuni s-a simțit 
o adevărată efervescență spirituală, 
fiecare vorbitor a încercat să se faci 
înțeles, să-și împărtășească preocu
pările, căutările, greutățile, să-și îm
bogățească o experiență proprie. Ide
ile generoase exprimate de tineret Ia 
Helsinki sint purtate in aceste zile 
sab restmintul a zeci de mii de limbi 
pe toate meridianele globului inari- 
plnd sufletele generoase a sute de mii 
de tineri oa-e au fost cu jindul la 
festivul. la manifestările și realiză
rile lui-.

Speczaco» date de delegația r.oas- 
t~i s-eu bucu-c: de o deosebiți a- 
p-ec e-e dia partea spectatorilor. Pre- 
ssriudeni. ar: ia HeT.aki cit și itt 
azîe grase f.ntaadeze. tinerii noștri in- 
bc~z-et: au purtat cn cinste faima 
trze. rom.nețti cucerind pe deplrn 
uct.-'c: ; spuctaîo-tlor. Cintezele si 
deuxxnle earn exprimau optimismul,

voloșta, dragostea de muncă și pa
triotismul tineretului nostru erau 
mult aplaudate și interpreții chemați 
in repetate rinduri la rampă. „Spec
tacolul nostru de gală, declara com
pozitorul Radu Șerban, apreciat ca 
unu: dintre cele mii reușite specta
cole naționale din întreg festivalul, 
a uimit publicul spectator atit prin 
bogăția, expresivitatea și varietatea 
folclorului nostru cit și prin măies
tria interpreților. Tabloul final, „Prie
tenie", o îngemănare polifolclorică de 
cintece și dansuri, a fost un adevărat 
triumf. Mulfi din cei veniți la festi
val s-au convins că poporul romin 
dispune de un nesecat izvor de ta- 
'.ente autentice, că adevărata prețuire 
si excelentele condiții de dezvoltare 
pe care le oferă acestor talente regi- 

nostru democrat popular dau ne
numărate roade".

A'.ituri de tinerii artiști, sportivii 
noastre au cucerit numeroase 

trofee, medalii de aur și de argint, 
ctestind pașii uriași făcuți în dezvol
tarea sportului nostru.

Delegații la festival aduc în zilele 
acestea mărturii despre această re
prezentativă manifestare a tineretu
lui lumii. Festivalul a reflectat din 
plin hotărirea tineretului de a lupta 
per. 'u triumful prieteniei și înțelege
rii reciproce intre tinerii și popoarele 
lumii pentru înfăptuirea dezarmării, 
pentru înfăptuirea păcii.

Tudor ROTARU

eu trucaje de mare dusă ksu se 
vede dm scena luptei ca Plerodac- 
tyiufi. filmul „Planeta furtoniler* 
se inscrie ea un model al genului.

Eugen SCHILERU
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„NU ȘTITI CE ÎNSEAMNĂ Â FI VIU...“
::A-. - Xlor.roe era unul din simbolurile „american way

m iile . inaiuA, cu un corp ce ținea de periecțiune, de o 
xraousețe - Ssea cu greu. echivalent chiar m istoria

. ..z-.a blvnaa, al cărei chip era etalat pe 
- ____ - :a:... concentra, conform legendei, intr-o
: * pervjsar.A. iericirea și bogația, faima și succesul,

care era oferit ca exemplu, fiecare femeie din 
ae state americane poate și trebuie să devină o 

. . .. xc.puia la saturație, creatorii-foarte 
. ă. „modului de viață american". Și cum

moaerne smt mai costisitoare decit cele biblice, nu 
x ,.y. ... ... pentru a lace dm Marilyn Muiiroe nu
■oai o vedeta, o stea, ci, mai mult, un personaj al Ame- 

^.oesuu secol. Al America cu psihiatri și ședatiyfe, cu 
«•eoEun amoroase relatate, m text și imagini, de revistele 

ai Hc..;- v. _ cu toi ceea ce înseamnă aeeastâ
. „„ .-.„.r..tor comun ia toaxe acestea o

valoare-— dolarul. Marilyn Monroe avea la banca 
maOaaae doiap. Vila Itu Marilyn Monroe valorează 

„*i «mi de doian.
w-a-a a. ...se conjugă pentru Marilyn in tristețea 

i a xumicvriior rubricilor de senzație. Este vechea 
z - .-c. c^ic treptue întreținuta, a fardului

-z- t. __ -z.z mor;— epilogul tragic ai unei
r „i.. „x- cin« doctorii rtalpn ureenson și

_.. .. pentru a putea intra 
e l bt aia cd un mbintni ae 

aeBușlificttre. Ua mmH al unui muu de viață a redeve ut 
ur. Tracica irome a soartei tace ea Maiuyn sa tiewna 

i cunoască compătimirea sinceră, dure- 
abia la snrșitui unei povestită,

ar parea vecmă cu o melodrama, dacă datele ei nu ar
Căsătorită Ia 16 am cu Un polițist este 

.uatâ pentru frumusețe..'Urmează totograxtile pentru 
copertele magazinelor ilus .ameie pentru costumele
g= ua.e..........urile, cu cortegiul neîndurător al unui alt
gen de umuințe, nu mai ușor supoitabhe decit cele ale 
supei oferita ca pomană. Anii aceia nu puteau fi uitați 
-ci :n .uxul vilei m stil spanioi ac hiigă eos Angeies. 

Distribuită intr-un prim film m 1946 de producătorul Ben 
Lyon, de ia W2U th Century Fox“, care i-a ales și pseudoni
mul (.numele real, socotit necomercial, era Norma Jean 
Dougherty) Man»: n cunoaște imediat succesul. Ea devine 
„lemuia pe care bărbații o doresc lieroime-' — cum spunea 
cmar titiui unuia din iilmele sale, turnat de Billy Wilder 
(regizor și al filmului „Apartamentul"). Clișeul a fost lan
sat. Aceasta este imaginea pe care o va cunoaște publicul 
in cele peste 20 de filme pe care le-a turnat la Hollywood. Cu 
o excepție, poate. Filmul „The Misfits- („Desaxații"), Ma
rilyn nu a fost numai interpreta rolului principal ci și mo- 
deiui viu oare a servit scenaristului, pe num« Arthur 
Miner, Koselyn, din „The Misfits", este o femeie frumoasă 
care șuieră că nu este decit un obiect de plăceri pentru 
bărbați. Marilyn declara într-u'n interviu publicat in „Lite", 
cu, puțin, timp înaintea morții: „Un simool al sexualității 
devme un obiect. Și este respingător să fiu un obiect”. Ro- 
sriyn caută fericirea, afecțiunea. Dar foarte puține raze 
de lumina străbat in ceață. Marilyn declara in același in
ter, m: „Nu ani •• fost niciodată obișnuită cu fericirea0. Și 
această calcare, aproape perfectă intre viața eroinei șl- cea 
a iutei pieței, ar putea merge mai departe. Arthur Miller 

tea soția, pe Marilyn. Filmul poale fi considerat 
ca o splendidă declarație de dragoste, înțelegerea că taien- 

. iiifcj, speranțele artistei- veneau in contradicție ria- 
£r«ntâ cu imaginea standard fabricată la Hollywood, Ori, 
această imagine o urmărea pretutindeni pe Marilyn, ei tre- 
uaia-să i se conformeze in studiu, ăcasa, oriunde. Nu era 
ăi. o.'.:. Cl U vedetă, un idol oferit mulțimii de „fabricanții 

p blică’. iar momentele de slăbiciune trebuie 
pede-psne. Ele nu sint' prevăzute in contract. Asa că în 
arma cu c.teva săptămini „20th Century Fox" a concediat-o 
pe Marilyn mtrerupind’ turnarea unui nou film, au fost 

motive, absențele și întirzierile artistei, datorită, 
.r. :apr. depresiunii nervoase de care suierea.

N p.t și zile artista a rămas izolată în vila sa. Coșmarul 
a a.n.s maximul in acea seară cind doza prea mare de 
cai name a dus-o ia moarte. Sinucidere, moarte prin into- 
xicațit? .'..'c.cn legiști nu s-au pronunțat. Analizele de la
borator continuă.

u anc .etă. tn fapt, absolut formală. Sedativele sint o 
exprimată de eroina din „The Mis- 

’ i totul, in «iară de ceea ce înseamnă a ii 
i.i-. Monstruoasa mașină a unei societăți a înghițit o 

ure d :ea sa tie vie, să trăiască. Intr-o formă sau 
a. i a - esta es;e și concluzia la care ajunge și „Le Monde” 
„O •.’.cr.’r.ii a star-sistemului") și „Guardian” („Noi sintem 

a 1 a Marilyn”), și chiar „New York 
r-o-.me- care scrie: „Este o istorie umană și-tristă, 

t Căci in afara exploatării vulgare a unei ima-
~f.. ta.se despre Marilyn Monroe, in scopuri comerciale, 
ca a fost o artistă piină de farmec, sensibilă și inteligentă.

Sergiu BRAND

■ ■■■■■■

► novația. ca aci : 
al creației pe care o definețte ca atace. 

j ta o necesitate obiectră. d XeciieS a denMM 
k furii și e,.e; in general; căci, dcțril pfcnea ansat*. sa 
r creator care nu inovează, care na s-a desprins de aao- 
r mite valori și mijloace aSaie de a¥î taănlee kaU care

, 'operă valori «i m poace noi 4e a ie —p-iur». aici ■> a» 
poate constitui ca pers calitate d stindi, aid na poate efari Bte- 
ralurii opere or .. îa’.e 
promis, intr-o măsură, nu nana: tannroiil ei și ideea 4e iaveațe, 
din care cauză, unii scriitori sau critici, cind aud de inorati^ d^ 
dansează automat res 
lipsit uneori de o intenție nobilă), literatura ia. fața y*-
mejdios inamic. Și totuși arta adevărată cu poate exista GH are- 
vație...

★
In cadrul discuției despre .Inovația in creaț’a Lterară* (.Tri

buna", nr. 30), Or. b C* * ■ ■
cu privire la o anumi t *. ~. . . - : ■ .
temperană. Este vorba de . eridința spre exprimare epoci , ros
tind o realitate obiectivă a epocu nrâstre. jOasarefi m se trans
formă din punct de vede- ..
momentele cruciale care țr
și acele procese de durată, evolutive, care cer ca Jpcsa să se eritadi 
în spațiu și timp, păstrir.d . .e *; ree
douâ ore alp spectacolului. Și atund apar oiște ioraae draaredee 
inedite".

Cu mențiunea că tendința de Z*r S Z: -
ceanu nu este de dată atit de C • - ... '-3t i
acest sens, de Brecht), trebuie să : - . .1
intr-adevăr un fenomen real. F ei*. . . : -
dințe inovatoare mai largi, care " . - * • . :*-..■ e
singur autor ți care e deterrr * *'- .t
teatrul contemporan de a-și ex' - : s .*. .*;-.
în funcție de noile cerințe impuse de *. .. :---- 1
epice“ a fost încercată — cu rezultate omori negative — 
dramaturgia noastră contemporană. Ov. S. Crotamfiniccsnu a 
piesa lui Paul Everac Ferestre deschise, se . : - . ’ a;:*:
sens, descoperindu-i principalul defect in lipsa unui conflict central. 
unKLr. Nu credem insă că exemplul .Ferestrelor deschise* este cet 
mai edificator pentru a demonstra - *— e P .sa
Paul Everac posedă totuși o substanță dramatcă și lupta pentru 
„cocsul roniiiiese" in care sint angrenate personajele polarizează, 
într-un fel, conflicte „laterale* și dă un ax. chiar dacă nu suficient 
de solid, dezbaterilor desfășurate pe • Ferestre deschise are 
numai o expunere epică (la momentul respectiv a fost utilizată 
formula „reportai dramatic"), esența ei 1 'd insă de specificul 
teatrului.

Mai concludentă, în direcția unei greșite epicizări a teatrului, 
ni se pare încercarea lui Dan Tărcl.' ă d!n „Marele : .v’.. își adună 
apele" care demonstrează perfect btcapacitritea epicului de a se 
substitui dramaticului. Inovația adusă de Brecht drama: rg ei consta 
in asocierea elementului narativ in procesul dezvobtirii. coriflii-tnlui 
dramatic, fără insă a modifica esența teat, ului N'tii rr nu va 
crntesta fă mesele Im Breiht sint de o de--shate Hrm-it ■) mes tnă, 
că au un ax conflictiial, o permanentă tensiune scemcă. La Brecht

ÎNSEMNĂRI despre
INOVAȚIE IN DRAMATURGIE
r ■—p "nu ur e se rat ec n: es-e-*z 5-re
oum<MC irarw.ci P5aa Da- TîrctLă 4e care aarâdeni 
Msas . i —j oe scenă • titriz jog. 5c-xc*.„-risă. care. Ips tă oe 
ier? ireu »:ec ci iea*r*uri. se satxi Încercam aaiurjiri o-*ș 
*■ nT-: :e- *. :: se rrtdxe * afara ie?--xr «biecine
a’e pr* - „ zxizaa:.z. A . «er*a este eșcă și expunerea drarra- 
■ s -sura, li." * at: ca- -r al arț jtii f nd nu on conflict de 
kaurz. ; ;«*s:r.; _ nc csre trece succesiv prin diferite mo- 
“S-: .t • : : •;*; - s car* r*u ir.Tă in raporturi dramatice 
xnrwrnr cs ceeaia persccaje.

I - ;* i : • .* . urs e — fapt pozitiv șî demn de
— ■ : s- - «uT.iidec:; la împrumuturile

«■ a3e fenta! ESnre sin £n iile arte (cinematograf, muzică etc.) 
pafne cft ne pâdeșae risen! anîhteraiizârii, al menținerii discuției 
a nireU praceadnr firr*mw, rizind exclusiv transferul de mijloace. 
:. i . fn *-.rera'. r:f: inovație
— reni ales in teataa — ataptarea unor procedee noi sau aclimati
zarea aur procedee hepnanutate. negjipnd de multe ori tocmai 
atitoMnea novatoare care angajează direct conținutul piesei.

Ma(, nimeni — din rite ne amintim — nu a folosit-termenul 
-;..*?. ; . : :r :•>; *e riesa iui AL Mirodan Celebrul

Ttt. Șî nimeni ou ; sistat îndeajuns asupra elementului nou 
pe care-1 aduce această piesă in dramaturgia noastră contemporană 
deoarece lucrarea nu apelează ia cmematograf. la epică, la „jocul 
din saiă* etc, ri e. pur și simplu, o piesă de'teatru, și încă în 
trei acte, cum revendica un participant la discuția d:n „Tribuna".

a insă chiar la o . analiză sumară. Celebrul 702 e o 
pTesă satirică .al cărei personaj principal este un condamnat la 
moarte, așadar comedia unui caz tragic. Ea nu seamănă nici cu 

comedii tracice scrise de G. M. Zamfirescu sau Mihail Sorbul, 
cu amarele corned;: i:rice ale lui Cehov sau Sebastian. Aflăm 

. - o Lustrare nouă, originală a însăși complexității vieții care 
:.c : i-.-.i, m desiășurarea ei dialectică, comicul sau tragicul în stare 
pură. Cazul real de la care a plecat Al. Mirodan ar fi impus o 
tratare artistică sobră, gravă', o tonalitate tragică. Dar dramaturgul, 
fără a premedita inovația, sau, în orice caz, fără a o ridica deasupra 
adevărului despre societatea capitalistă pe care intenționa să-l 
înfățișeze, a găs:t implicații noi, inedite în realitățile abordate, 
a dai piesei o factură imprevizibilă. Astfel că personajul central, 
Cheryl Sandman — deși victimă a moralității burgheze ipocrite, 
deși evi'hiiod pe l’nia unui destui trag'c, — intră in relații de 
natură comică, firește la un nivel la care schematismul este exclus, 

r*_ nsTJ mecapritcr, pr:'eju:*xî d.*zmat*jrfj!u: o ve’tme'ti satiri 
la i-iresa motafai de v’ațâ capitalist

Se va sp-jre. poate: români smul a proclamat de peste *xi 
sax. amestecul gerurilor, dind o lovitură cap ta â. n'm.icitcare 
caaoanexv care consacrau. în clasicism, paralelismul ' ■ 
ceau —.erferer’a) comicului cu trag’cul. Dar romanț sn*.ul a fost 
dispus — s : te realitate — doar să dozeze accentele, să nuan
țeze să combine tonalitățile Ab:a în teatrul contemtxr-n, realist șî 
rea ist-sociadst, adaptat mai profund realităț:!or sociale și psTio- 
ng ce. complexității vieții, este posibilă plasarea unu destin tragic 
ir. centrul unei Comedii. Formula lui Mirodan a fest dictată de 
■r.-ț * itui ideologic al piesei, de contradicțiile violente ale societăți: 
capitaliste pe care comedia sa le reliefează. Perspectiva critică, 
din unghiul de vedere a! concepției noastre comuniste, a înlesnit 
dramaturgului deplasarea îndrăzneață intre cei do: poli: tragic și 
comic, fără a oferi cîtuți de puțin imaginea unui joc gratuit, strict 
spectaculos, pe extreme,

★

Mai ales în unele piese recente se remarcă tendința lăudabilă 
de inovare, în planul mijloacelor teatrale, uneori cu bune și intere
sante rezultate.

Unii au contestat sau n-a-u înțeles necesitatea prezenței în 
scenă a lui. Costache (măgarul) din ultima piesă a lui Paul Everac. 
De ce era nevoie de. acest „personaj" pentru a „introduce" mono
logările soților Mălureanu cind de la începutul existenței teatrului 
s-a. monologat pe scenă ? Și totuși bizara apariție își are rostul 
ei. Costache se află în scenă numai atît timp cît cele două perso
naje nu pot comunica între ele, reținute de concepția lor individua
listă conform căreia fiecare trebuie să se preocupe exclusiv de 
propria viață interioară, ridicînd bariere între el și cei din jur. 
Măgarul (simbol, cum s-a mai spus, al opacității individualiste) 
dispare în clipa in care nu mai e necesar, în clipa în care barie
rele sint rupte și cele două personaje își pot mărturisi direct glodu
rile, fără intermediul apaticului patruped. Simbolul nu e forțat, 
artificios; prezența lui se justifică artistic.

In aceeași piesă, însă, o altă tentativă inovatoare ni se pare 
lipsită de o determinare obiectivă, retezînd într-un fel unitatea lu
crării. După ce dramaturgul ne conduce consecvent pe un teren 
realist. în care.se declanșează puternice conflicte etice, în fina] 
ne abandonează brusc in fața unui tablou convențional, cu apariții 
de basoreliefuri, torțe, flamuri și baler'ne (spectacolui montat ia 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" n-a respectat, in acest sens, in

c .-2*. .e de regie ale textului), cu intonarea melodiei „Somnoroase 
păsărele" și cu un „noapte bună" adresat in cor de către personaje 
(inclusiv Costache), publicului.

Spectatorii sau lectorii, pregătiți fiind să „trăiască" evenimen
te piesei și să participe sincer ia viața și frămîntările persona
je se văd deodată siliți să nr.mească dușul rece al convenției, 
cu sentimentul că au fost înșelați, frustrați, trași pe sfoară -- e 
drept, cu subtilitate — de autor. Se pune întrebarea: care este’planul 
auevărat al piesei, cel realist sau cel convențional ? De altfel, între
ruperea continuității s-a produs aici paralel cu soluționarea în 
sp.ri: idilic a conflictului, așa cum încercam să arătăm într-un 
ariicol mai vechi. Eșecul tentativei de inovare de care vorbeam 
n* poate fi rupt de falsa rezolvare a conflictului, dovedindu-se încă 
o dată că inovația nu se justifică decit printr-o cerință stringentă 
a conținutuiui, căruia nu-i poate în nici un caz masca deficiențele.

★ -
Intre dramaturgii tineri, Dorel Dorian s-a remarcat cu deosebire 

ca un căutător de formule noi, în dorința de a evidenția cît mai 
pregnant mesajul de idei al pieselor sale. „Reconstituirii" din „Dacă 
vei fi întrebat..." îi urmează „procesul* din „De n-ar fi iubirile..." 
Faptele ți argumentele sint expuse în fața spectatorului-judecător 
in succesiunea, logică (nu însă și cronoîogxă), personajele vin la 
rampă să comumce direct cu publicul, alîe personaje vin și ele la 
rampă, din sală, să comunice direct cu prc:agoniștii, se intențio
nează înlăturarea convenției teatrale, dar se așează în loc o al'ă 
convenție, pentru ca publicul să aibă senzafa au.enticității celor 
ce se petrec pe scenă dar, totodată, 'ucidhatea deplină a judecăto
rului. Actrița care interpretează roiul Janei M'ncu se recomandă în 
calitatea ei reală pentru a trece apoi in „pielea" personajului și 
a-1 juca pasionat, cu convingere. In acest fel. este subliniat caracte
rul de dezbatere etică al piesei, iar spectatorul este solicitat să 
participe, să-și afirme poziția. Dar. ca și in cazul piesei lui Eve
rac, o dată intrat în „joc", spectatorul nu are timp să-i învețe re
gulile pentru că este brusc chemat la ordine și, intr-o alternanță 
obositoare, îi sint pre - .'. 'e cind ficțiunea, cind realitatea, pe 
măsură ce actrița rostește textu] propriu sau a1 personajului inter
pretat. Răsturnările de r -■ ..r'. revenirile, confruntările se conduc 
după legi probabil foarte compLcate, irtrucît spectatorul nu reu
șește să și le însușească, i.:r b ch. rea cerebrală ia care este supus, 
în loc să-1 apropie de mezul problemelor dezbătute pe scenă, îl 
îndepărtează sau îl lasă indiferent.

Dramaturg talentat. Dore! Dorian a pierdut aici controlul asu
pra mecantsmtilui c -s*r.. : ce el. nemaiputînd stăpîni capriciile 
unei invenții insuficient puse la punct.

★
Vom fi ' ' irr na alături de căutările creatoare ale drama

turgilor îndreptate spre împrospătarea și îmbogățirea mijloacelor 
artistice, c:-d term.r'e.'e adoptate sint cerute de realitatea inte
rioară, ideo'cg câ a lucrări;, dar nu vom fi de acord cu inovațiile 
pur și str ct ifmale. determ nate de mirajul unei originalități ieitnie, 
de suprafață Așteptăm ca, dezvoltînd succesele obținute, dramaturgii 
noștr: de taie.nt să dea întreaga măsură a capacității lor de a-și 
înnoi serjul pe măsura înnoirii vieții pe care o oglindesc.

Dumitru SOLOMON
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Din revista „11 Dramma

Jozsef care a 
culegere bună 
a celor epice 
volum mic șl

cele două popoare, 
sale mai de seamă, 
a fost scrisă de 

textul unei balade 
aflată și în

case de 
eu aș fi 
furturi și 
cărți".

.Porumbeii rboar* 
de pe umerii goi ai UiețOai* 

la poezia lui SALVATOR* qUA- 
vulcani*, prezentată la expoziția

și ale lui 
pregătesc 
semnatari 
constituie 
său liric,

SIMODO : „Caii de lună 
personală

puternica revărsare a cîn- 
tecului liric, frumusețea 
plină de farmec, melodici- 
tatea sînț poate trăsăturile 
cele mai caracteristice ale 
poeziei populare romînești.

Cu ani în urmă, zercetînd caracte
ristica baladelor populare secuiești, 
am confruntat trăsăturile lor funda
mentale cu cele ale popoarelor ve
cine, și am considerat chiar după romînă 

cîmpul poe- 
Pesta 1858). 
doua jumă- 
s-a putut

Ilustrație de LIGIA MACOVEI, ... __ ________
' și de vulcani*, prezenta 

de la ROMA, MAI 19«S
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sărăcia 
italian

.Cineva trebuie să moară", 
fascismul" — care au fost bine pri
orities și de public.

„Celebrul 702“ se inspiră din faimo- 
Chessman. Motivul ii servește auto-

Cărți romînești apărute peste hotare : Li viu Rebreanu : „Răscoala", Cezar Apostol . Zaharia Stancu ; ..Florile pămîntului , „Eugen Barbu • . „Șoseaua Nordului , Al. I. Ștefănescu . „Să nu
fugi singur prin ploaie", floria Lovinescu : „Hanul de. la răscruce', anto logiâ, .Povestiri rominești". ,

POFSIAS
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ocazia 
contai vizita (Scu
ta In Grecia, acad. 
Mihai Beniuc ți 
artistul poporului 
Radu Beligan au 
avut tntîlnirl cu 
scriitori și oameni 
de teatru din Ate
na. Liqa de prie
tenie greco-romlnS 
a oferit tn cin
stea oaspefilor ro- 
mtni un cocfail 
ia care au parti
cipat numeroase 
personalități mar
cante «le vieții cul
turale și obștești 

“ ‘ prin-
Spiros

din Grecia, 
tre care și 
Mtillai.

Puternica personalitate poetică a lui Arghezi a 
depășit de mult granițele țării, fiind recunoscută 
atît de scriitori de frunte, cît și de mari categorii 
de cititori din străinătate, datorită numeroaselor 
traduceri din versurile sale. Iubitorii poeziei din 
Uniunea Sovietică au avut la îndemînă mai multe 
edifii cu versurile lui Anghezi, precum și „Stihurile 
pestrife", publicate separat. In America Latină a 
apărut o traducere excelentă, realizată de cunos- 
cuții scriitori spanioli, Maria Teresa Leon și Rafael 
Alberti, în vreme ce în apropierea noastră, la A- 
tena, un alt poet cu faimă, Iannis Ritsos, tălmăcea 
„Testamentul" și alte poeme în cadrul unei anto
logii a poeziei romînești.

Poezia argheziană, purtătoarea unui cald și nobil 
ideal de umanitate, a intrat în marele tezaur al 
culturii mondiale. In ultimii doi ani doar, tălmăciri 
din versurile lui Arghezi au văzut lunvna tiparulu. 
în 9 țări, în care s-au publicat 11 volume. In Ceho
slovacia au apărut „Cuvinte potrivite", la scurt 
timp după o culegere din poeziile cele mai impor
tante ale lui Arghezi. în R. P. Polonă, R. P. Un
gară, R. P. Bulgară, Italia și Austria au fost pu
blicate ample culegeri din lirica argheziană, în 
vreme ce în Franfa apărea în vitrinele librăriilor 
„Cuvinte potrivite”.

O contribuție însemnată pentru cunoașterea poe
ziei lui Tudor Arghezi a avut-o prezența unora 
dintre cele mai reprezentative poeme ale sale în 
antologiile de lirică romînească apărute în Uniunea 
Sovietică, R. P. Ungară, Franfa, Italia și Grecia.

Faptul că aceste versuri au fost traduse de poeți 
valoroși, care au înțeles gîndul poetului și au știut 
să-i tălmăcească sentimentele și ideile, a înlesnit 
pătrunderea operei lui Arghezi în cercuri largi de 
cititori. Numele lui Alberti, Ritsos — ca 
Quasimodo și Luc Andre Marcel care 
noi versiuni în italiană si franceză — 
ai tălmăcirilor din versurile lui Arghezi, 
o garanție că mesajul poetului, universul

• ajunge nealterat la cititor.
Atît tălmăcitorii cît și presa literară au relevat 

geniul poetic al Iui Arghezi. Vorbind despre auto
rul „Cuvintelor potrivite", Maria Teresa Leon și 
Rafael Alberti scriau în prefața ediției apărute la 
Buenos Aires : „Este un fapt plin de răspundere 
dar și o mare bucurie să ajuți să apară un nume 
nou pentru cititorii de limbă spaniolă în geograf a 
poetică a lumii, cînd acest nume este al lui Tudor 
Arghezi, poet romîn demn să figureze între valo
rile universale”...

Iar prefațatorul culegerii de poeme argheziene 
apărute la Moscova, Salin,ki, spunea ;

„Astăzi, creația Iu- Tudor Arghezi aoar* ine in 
întregime patriei sale revoluționare. întreg ome
niri progresiste. Tot ceea ce dă fru—usete v e’ii, 
lumii care-l înconjoară, îl atrage și mișcă pe 
Arghezi. El îmbrățișează cu privirea sa de poet 
tot universul, de la cea me mică g’ză oină a 
astrele veșnice. întotdeauna însă in cer‘-_ aten
ției sale se află omul cu bucurii e și cu durerile 
sale, cu dezamăgirile și speranțe e sale”.

Poezia lui Arghezi își croiește drum peste meri
dianele lumii înscriindu-se cu autoritate, așa cum 
atestă mărturiile unor mari poeți ca Quasimodo, 
Pablo Neruda, Ritsos, în patrimoniul da aur al 
liricii universale.

nul caracteristic - național, etnic și 
formează valoarea poetică specifică 
a poeziei populare romînești.

Publicind această valoroasă poezie 
populară într-o nouă culegere și în 
traduceri noi, continuăm o veche și 
bună tradiție și ne achităm în același 
timp o veche datorie. Au trecut mai 
bine de 100 de ani, de cînd Acs 
Karoly a publicat culegerea sa din 
creația poetică populară 
(Acs Karoly „Flori de pe 
ziei populare romînești", 
Cititorul din cea de a 
tate a secolului trecut 
orienta în problema poeziei populare 
rominești, răsfoind Analele Socie

tății Kisfaludy, iar în anii 60, prin 
dezbaterile largi ce au urmat apa
riției renumitei culegeri de balade 
populare secuiești, Vadrozsak (Tran
dafiri sălbatici) de Kriza Janos, a 
putut înțelege, că există multă afi
nitate și înrudire între poezia popu
lară romînească și cea maghiară, că 
o seamă de teme epice sînt înrudite.

Trebuie să constatăm faptul, că 
după inițiativa luj Acs, populariza
rea poeziei populare rominești în 
Ungaria s-a făcut sporadic, absolut 
ocazional. In reviste și gazete apare 
cite o traducere, uneori un articol,

cetare sumară că specificul 
•lor. il constituie bogatul lor 
liric, care străbate chiar și in 
Je epico-dramatice, împrimînd 

duios și dulce fiecărei ba- 
irui poem epic. Cititorul 
culegeri de poezie popu- 

rască, în limba maghiară, va 
in primul rînd forța acestui 

Lshl Tocmai acest lirism este sem-

despre frumusețea poeziei populare 
rominești. Pe lingă mica culegere de 
balade ale lui Kadar Imre. cunoaș
tem doar un singur exemplu edi
ficator : acela al lui Bartok Bela. 
El a început din tinerețe să culeagă 
melodii bineînțeles și texte populare 
romînești, având astfel partea lui 
de contribuție în explorarea științi
fică a poeziei populare romînești. 
S-a împrietenit cu mulți romîni, iar 
corespondența sa cu prietenii romîni 
alcătuiește unul din documentele 
istorice cele mai frumoase privind 
înțelegerea dintre 
Una din creațiile 
Cantata Profana, 
Bartok Bela pe
populare romînești, 
volumul de față în traducerea com
pozitorului.

Constatăm cu mare bucurie, că in 
ultimii ani am putut face cunoștință 
nu numai cu unele poeme populare 
romînești dar să și ne apropiem în
tr-o măsură mult mai largă de fru
musețile poeziei populare romînești. 
In ultima vreme au apărut lucră
rile lui Csuka Zoltan, Nagy Laszlo, 
Kiss Karoly, culegerea lui Domo- 
kos Samuel, (volumul, care cuprinde 
baladele haiducești din răsăritul 
Europei, „La focul haiducilor", Buda
pesta 1959). Trebuie să remarcăm în 
primul rînd traducerile în limba ma
ghiară a unor vaste culegeri de poezii 
populare rominești editate în Romî- 
nia Meritul cei snai mare în această 
direcție, îl are Far a go 
publicat de curind o 
a cintecelor vitejești, 
și a baladelor intr-un 
frumos (Cele mai frumoase balade 
populare romînești. București, 1960).

Volumul nostru se înscrie dease- 
menea în rîndul acestor publicații, 
încercăm să dăm o imagine cît se

Aproape că nu trece trimestru fără si nu ni 
se dea prilejul să ne întristăm de 
raporturilor care există intre teatrul 
și cel străin.

Firește însă, dacă ne gindim că tot
19 și chiar și în primul început al secolului
20 noțiunea de
similară cu cea de 
să nu 
inainte 
lărgit, 
Totuși, 
teatrală e vie și înfloritoare, totuși, din păcate 
acestea se află încă la marginea atenției 
noastre și rămin in aceeași situație, dacă 
ecoul vreunui succes, un text interesant, sau 
vizita unei trupe nu ne fac să ne dăm singuri 
seama cit e de absurdă și nedreaptă
această indiferență. Și atunci constatarea făcută 
ne uimește, ne pare. rău... și se întreprinde 
ceva pentru remedierea acestei situații ? De 
cele mai multe ori se fac doar simple dibuiri 
sau investigații, intr-un mod atît de dezorga
nizat și lipsit de discernămînt, incit după puțin 
timp, toate revin ca la început, sau izbucnește 
una din acele manii absurde — să ne amin
tim de mania pentru teatrul maghiar care era 
la modă în juruț anilor 1920—1925 — care pot 
avea ca rezultat, distrugerea reputației unei 
întregi dramaturgii naționale.

Printre victimele acestei atît de vinovate 
indiferențe a noastre, se enumăra pînă acum 
citva timp — și din unele privințe mai e 
încă Și acum — teatrul rominesc. Acum clțiva 
ani, au apărut două antologii tipărite aproape 
simultan la Milano de Editurile „Parenti" și 
„Noua Academie" care ne ofereau o panoramă 
a unei producții dramatice de prima mină,

„teatru străin" era aproape 
„teatru francez" nu putem 

recunoaștem că s-a făcut totuși un pas 
și că sfera preocupărilor noastre s-a 
cuprmzînd Londra și New-York-ul. 
deși sînt încă multe țări unde mișcarea

mărturie a unei vieți teatrale bogate și în
floritoare. Dar poate, tocmai bogăția acelei 
alegeri ne-a împins încetul cu încetul s-o 
considerăm epuizată și volumele odată rinduite 
in biblioteca noastră, să ne amăgim că ne-am 
făcut datoria față de acel teatru și de a-1 
considera — să spunem așa — achiziționat de
finitiv.

Teatrul rominesc, dimpotrivă, își continuă 
drumul, alimentat neîncetat de contribuții noi 
și dă la iveală mereu noi talente. Atent în 
egală măsură, la cele mai de seamă producții 
străine și ale autorilor autohtoni, clasicilor și 
contemporanilor, teatrul rominesc este astăzi 
poate ceț mai tiu teatru din toată Europa 
răsăriteană și poate singurul, care a reușit să 
evite în fazele dificile ale trecerii de la ve
chiul la noul teatru — oarecari rigidități dog
matice, in care au căzut alte teatre.

Un exemplu. Din Rominia ne parvine ecoul 
succesului comediei lui Al. Mirodan „Celebrul 
702“ pe care l-a repurtat Teatrul de Comedie, 
condus de Radu Beligan care e în acelaș timp 
și interpretul principal al piesei. Acest succes 
a dus faima numelui și piesei lui Mirodan pe 
afișele teatrelor din Praga, Sofia, Varșovia, 
Moscova, Leningrad, Zagreb, Havana.

Al. Mirodan, deși e un autor tînăr, totuși 
nu e novice in teatru. S-a afirmat în urmă 
cu 6 ani cu o piesă intitulată „Ziariștii" și 
a mai scris trei piese de proporții mai mici. 
„Cerul nu există", 
„Atenție 
mite de

Piesa 
sul caz 
rului drept punct de plecare pentru o satiră 
atroce la adresa modului de viață american,

poate de complectă atît asupra isto
riei poeziei populare romînești, cit 
și asupra 
cele mai 
elemente 
diferitele 
lirice, cu 
minind 
viața de azi a poporului romin.

genurilor sale, începînd cu 
vechi balade care conțin 
mitologice, continuînd cu 

varietăți ale cintecelor 
chiuiturile satirice și ter- 

cu creațiile care oglindesc 
O 

astfel de lucrare este foarte amplă 
și complexă. Noi ne-am mărginit să 
dăm o imagine generală asupra poe
ziei populare rominești cu o privire 
specială asupra baladelor...

Pentru specialiști, culegerea aceasta 
s-a trudit să redea suplețea poetică, 
cu care poezia populară romînească 
transpune temele și elementele sale 
poetice în diferite genuri. Elemen
tele acestea transpuse pot fi simple 
elemente de formă, imagini de în
cepere a poeziei, formule de compa
rație, care apar deopotrivă în cin- 
tece lirice și epice, în cîntecele legate 
de cite o datină, dar pot fi unități 
mai mari de conținut. Găsim astfel 
motive străvechi de poveste în șira
gul de balade despre Pintea vitea
zul, ca de exemplu imaginea înflo
ririi ramurei uscate, care însoțește 
epica încă dinainte de Homer, sau 
ca motivele de pbveste despre taina 
omorîrii eroului. Pe cea dintîi o 
regăsim în legendele noastre despre 
Matei Corvin, pe celelalte în nenu
mărate povești ale noastre. Dar nu 
numai aceste motive, ci și genurile 
însăși se îmbrățișează mereu, vădesc 
forme de trecere între genuri, pre
cum a arătat și M. Pop într-un stu
diu recent despre poezia populară 
romînească. Studiul lui M. Pop mal 
atrage atenția asupra faptului că ele
mentele lirice predomină în baladele 
romînești, fapt caracteristic semnalat 
și de noi.

Am dorit mai mult să atragem aten
ția cititorului asupra bogăției folclo
rului rominesc. Fără îndoială că el 
va fi captivat în primul rînd de fru
musețea plină de melodie care se re
varsă, ca un șuvoi nesecat, din cîn
tecele populare, atît din cele epice 
cîț și din baladele rominești.

Sperăm că poezia poporului romîn 
o să răsune mai fidel din aceste tradu
ceri noi, cu o mai mare puritate poe
tică, grăind despre suferințele secula
re, despre luptele eroice și despre 
bucuria fierbinte a zilelor noastre.

ORTUTAY GYULA
(Din prefața Volumului „Român 

Nepballadăk es Nepdalok")

și a unor sălbatice contradicții ale sistemului 
capitalist.

Urmează povestirea pe larg a acțiunii pie
sei și caracterizarea personajelor. In continuare 
criticul italian Gigi Lunari scrie :

„Celebrul 702", așa cum am spus-o la înce
put e mai intii de toate și mai presus de 
toate, o satiră și mai mult decit prin temă 
in sine, trăiește prin mii de accente comice, 
prin multele săgeți din acele minunate în- 
tilniri și contraintilniri dintre Sandman și 
Harrison, autentica personificare a lumii afa
ceriștilor americani.

O satiră fățișă, așa cum am mai spus. Harri
son nu e un lup în haină de oaie — așa cum 
se intimplă de obicei in asemenea cazuri — 
ci un lup care se arată așa cum e, cu ade- 
varata lui fizionomie, care terorizează și dă 
in vileag motivele care îl împing să se com
porte astfel.

„Un editor nu are sentimente, are numai 
interese". Aceste cuvinte — dacă vrem — dau 
notă de adevăr omenesc personajului. Fiindcă 
comediei tragice-comice a lui Mirodan nu-i 
lipsește acea latură serioasă și umană fără de 
care un text comic ar fi ceva foarte sărac 
și această latură serioasă se manifestă mai 
ales prin personajul Sandman.

Diana, glasul conștiinței sale, îi clarifică 
sensul vinei sale: „Dacă miinile tale au spart 

bani, cuvintele ard inimile... Dacă 
fost judecător te-aș fi iertat pentru 
te-aș fi condamnat la moarte pentru

„L'Europa letterarla’< 
rul 15—16 publică cine.. . 
de Tiberiu Utan din ciclul 
Caiet italian și alte versuri.

In traducerea lui Elio Filippo 
Accrocca șl Drago, Vrîneeanu 
au apărut poeziileJocuri de 
apă, Piața Spaniei, Orașul pri
măvara. Lampa de miner șl 
Frumusețea. De asemeni, re
vista inserează un articol al 
scriitorului Titus Popovici, In
titulat Orientări și manifestări 
ale cinematografiei romînești 
și reproduce desenul Ligiel 
ilacovel, Femela dormind.

Cu ocazia apariției în Fran
ța a unei antologii de poezie 
romînească, intitulată „Intro
duction â la poăsie roumaine”, 
o serie de ziare au publicat 
numeroase recenzii, în care 
se fac aprecieri elogioase la 
adresa poeziei noastre.

Ziarul „Combat", publică în 
coloanele sale un articol cu 
privire la apariția în Franța 
a culegerii de lirică romîneas
că.

„Antologia nou apărută pre
zintă o deosebită importanță, 
întrucît pînă acum nu exista 
la noi, nici o antologie a poe
ziei romînești, dacă nu luăm 
în considerație prăfuită cule
gerea publicată prin anul 1920. 
Antologia dezvăluie farmecul 
literaturii unui popor a cărui 
originalitate este încă puțin 
cunoscută.

„Culegerea, subliniază ziarul 
„Combat", prezintă poezia ro
mînească, de la începuturile 
sale pînă în zilele noastre".

Referindu-se la aceeași lucra
re, ziarul „Le patriote de Nice 
et de Sud-Est“ apreciază an
tologia ca „pe o privire de 
ansamblu a poeziei romînești 
din cele mai vechi timpuri, 
în care singurele poeme erau 
doinele în care țăranii cintau 
natura și dragostea, pe eroii 
luptelor contra turcilor și con
tra boierilor, haiducii”.

„Cartea evocă pe marele poet 
Eminescu care a înfrumusețat 
(prin limba și stilul său) poe
ziile izvorîte din năzuințele po
porului său, pe poeții moder
ni, inspirați ca și înaintașii 
lor, de dragostea poetului pen
tru pămintul țării și pentru 
libertate șl în sfîrșit pe poeții 
zilelor noastre, întotdeauna 
identificați cu poporul, lucrînd 
alături de acesta pentru con
struirea socialismului”.

Ziarul „La Marseillaise** vor* 
bind despre poezia romîneas
că, consideră lirica emines
ciană „sediul tristeții, forței 
și muzicii care dau măreția 
doinelor șl baladelor".

„Eminescu, subliniază „La 
Marseillaise", reprezintă Ro
minia precum Dante reprezin
tă Italia, Hugo Franța, și Puș- 
kin Rusia".

Cunoscutul critic literar 
Marcel Cornu, menționează 
într-un articol publicat în re
vista „La pensâe” „caracterul 
popular al poeziei rominești, 
care urmărește lenta și dure
roasa formare a națiunii și 
lupta tragică a bieților țărani 
care aspirau la o bucată de 
pămînt în opere însuflețite șl 
nu mai puțin admirabile”.

Cronicile mai sus menționa
te citează numeroase versuri 
din poeții; Eminescu, Coșbuc, 
Goga, M. Beniuc, Jebeleanu^ 
Nina Cassian, Cicerone Theo- 
dorescu explicînd aprecierile 
elogioase despre lirica îȚamî- 
nească.

W V
In revista indiană „Rabindra 

Pras“ a apărut articolul „Ra
bindranath Tagore-Amintirl^ 
de Ion Marin Sadoveanu.

Articolul a fost tradus din 
„Gazeta literară** de către 
scriitoarea Amita Ray din Cal
cutta. în prezent scriitoarea 
traduce piesa „Steaua fără 
nume** de M. Sebastian.

De asemeni,__
publicat in revista 
din 5 iunie 
despre viața 
Sebastian.

Amita Ray a 
„Amrita* 

1962, un articol 
și opera lui M.

muzicaleEeouri
Printre atîtea însemna hr 

chestre străine care au 
în diferite timpuri Atena, la 
loc de frunte trebuie amintită 
Orchestra filarmonică de stat 
din București, care poartă nu
mele marelui fiu al poporului 
romin.

Această admirabilă orches
tră „George Enescu” a dat 
două concerte uimind cu per
fecțiunea ei, cu capacitatea el 
artistică, cu unitatea el de 
sunet — 120 de muzicanți care 
ciută cu sensibilitate, ca un 
singur om, o „masă” de sunete 
surprinzător de flexibilă în 
miinile dirijorului.

La primul concert a dirijat 
vechiul nostru cunoscut Geor
ge Georgescu. Deși, azi, în 
vîrstă de 70 de ani, timpul 
care a trecut — a dirijat la ’ 
Atena in anul 1936 — nu a 
influențat deloc vigoarea lui 
sufletească, dinamismul, pul
sațiile inimei lui muzicale ci 
dimpotrivă au îmbogățit expe
riența lui muzicală și au dat 
personalității sale un astfel 
de prestigiu care poate să 
magnetizeze orchestra, fără 
nervozități, fără exagerate 
mișcări și gesturi fără rost. 
Cu cită căldură a interpretat 
„Rapsodia Romînă No. 1“ a 
lui Enescu, o operă plină de 
inspirație, luminoasă, veselă, 
scrisă de mina unui mare 
creator.

Dar cînd am mal auzit capo
dopera lui Richard Strauss 
„Isprăvile lui Till Buhoglindă** 
interpretată cu o mai mare 
claritate, cu atîta plasticitate, 
ca de rîndul acesta la teatrul 
„irodu Attikos" sub bagheta 
lui George Georgescu ? Desi
gur, niciodată Ia Atena. Este 
o operă de neîntrecută per
fecțiune expresivă, a unei arta 
de neîntrecut.

La al doilea concert am cu
noscut un nou dirijor pe d. 
Mircea Basarab, o certă per
sonalitate muzicală, care in
spiră, antrenează orchestra, o 
face să cînte, reușind sonori
tăți îneîntătoare, de la 
suplu „pianisimo" pînă la un 
dinamic „fortlsimo” cu 
flexibil „crescendo”.
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ALEXANDRU LALAUNI 
(„Varedini”)
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