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REALIZĂRI 
ISTORICE

e frontispiciul țării, în al 
'' 115-lea an de la procla

marea Republicii, s-au 
0 înscris, ca cea mai înaltă 

treaptă istorică, pe care 
s-a ridicat în cursul se

sătenii știu că munca e muncă și 
că-i a lor, iar legea e lege și tot 
a lor.

colelor poporul nostru, 
cuvintele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dcj 
de la sesiunea extraordi

nară a Marii Adunări Naționale din 
aprilie 1962 : „In Republica Populară 
Romînă socialismul a Învins definitiv 
la orașe șl sate“. Mai mare victorie 
nici n-a repurtat poporul nostru, fie 
in războaie, fie în timp de pace. Căci, 
spre deosebire de trecut cind el, cu 
sîngele și virtutea sa, cum se zice, 
„învingea" pentru alții, de data 
aceasta victoria, eîștigată sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Romin, 
ii aparține în întregime. Muncitori, 
țărani șl intelectuali, cu puteri unite 
și plini de încredere in cuvintul par
tidului nostru, au dat țării o nouă 
întrupare, înfăptuind orinduirea so
cială in care nu mai există clase ex
ploatatoare a muncii omului. Iar prin 
însăși această nouă structură stăpimiă 
de spiritul dreptății și a tiberUpi 
celor ce muncesc, precum și prin ra
dicalele transformări și realizări in 
toate domeniile vieții, economic, cul
tural, social, științific sau artistic, 
ne-am dobîndit loc in rindul popoa
relor ce duc înainte istoria eontem- 
porană, in sinul familiei țărilor 
socialiste.

Poate fostul rege va bilbii ți la în
ceputul anului ce vine • euvintare 
undeva intr-o scuipătoare radioianieă 
a oficinelor de spionaj ți de propa
gandă ale dușmanilor socialismului 
și comunismului ți va rosti ea nn 
r topit in bale amestecate ea vin 
-poporul men**. Poate ci in jurai lai 
se vor agita eițiva ermiotștri care 
cearcă să facă negoț ea zăpezile din 
anul trecut.

Dar au trecut numai rinritptcxccc 
ani de cind poporul nostru a pornii 
cu pași hotăriți pe drumul rovoiauet 
socialiste, după ce s-a sătura: de jo
cul monarhic și de dominația bar

iere ani aa fost de ajstu sădea aa 
alt profil țării, al progresând aabâ- 
Lueral ți al baaăatării aportse săbasc

oare mal e aevzăe fc tac* p« 

ea nici măror ndma să no mat rt-

Nu voi înșira toate înfăptuirile, care 
merită pe deplin calificativele de 
mărețe și de eroice, ale oamenilor 
muncii, nici nu-i nevoie să mai spun 
că înapoierea în agricultură, slaba 
dezvoltare industrială șl neștiința de 
carte sint rele definitiv măturate de 
pe arena vieții poporului nostru și 
aruncate în lada de gunoi a trecutu
lui. Dar neîndoios că este interesant 
să mergi bunăoară la o uzină, cum 
ar fi cea de superfosfat de lingă Nă- 
vodari-Constanța, ridicată pe un loe 
înainte deșert, și să afli că peste 
80% din muncitori, majoritatea tineri 
și mulți dintre ei crescuți acolo de pe 
cind uzina în 1954 era numai șantier, 
frecventează cursurile serale ale Șco
lii Medii, clădită și ea în acești ani 
pe un loc de asemenea gol înainte. 
Mulți dintre acești țineri vor intra in 
școlile superioare, vor deveni ingineri, 
oameni de știință și vor ocupa posturi 
de mare răspundere in producția țării 
sau în viața ei politică. Iar cînd au 
venit pe șantier, ei care azi se 
descurcă în chimie și dirijează de la 
panoul de comandă complicate pro
cese de producție în valoare de, zil
nic, sute de vagoane îngrășăminte și 
milioane de lei cost, știau să minu- 
iască doar lopata și tirnăcopul. Ast
fel de exemple găsești, de la Baia 
Mare la Giurgiu și de la Timișoara 
la Iași, pretutindeni, pas de pas, in 
Romînia.

Mihai BENIUC

(Ce- -_are ta png. I)

Marile construcții, strălucitele rea
lizări urbanistice, hidrocentralele elec
trice, noile păduri de sonde, popularea 
satelor cu case noi, pe acoperișuri cu 
antene pentru radioteleviziune, pot fi 
văzute și nu le pot nega nici cei mai 
străini dintre străini. Dar cînd vor 
bate la ușa sufletului poporului, cind 
vor înțelege noile dimensiuni ale con
științei maselor, abia atunci vor fi 
copleșiți de uimire. Cine va sta de 

vorbă cu colectiviștii, în a căror minte 

îngustul al meu a fost definitiv 
înlocuit cu acel al nostru în care in

dividualul și individualitatea nu se 
mai ridică potrivnică și contradictorie 
ea nn scaiete in cimp, ci se integrează

armonios in colaborarea obștească, 
cu efortul fiecăruia răsplătit după mun
că. va pricepe că „talpa țării"—țărăni

mea — na mai e aceea pe care o călcau 
j -anii in picioare. Agrotehnica, zo- 
•urirota. descoperirea mijloacelor ști

ți economice pentru ca ziua

r ari vi fie doldora de rod. cartea.
csne*aaa*raML enafortal domestic au 

ia -ie ka i «rigla« la sate. Dzpi alifia

D
eunăzi, ar-.'-z- ■mva 
din acele ra

diofonice, în care poeț.- 
zilelor noastre cinau 
republica, ș. caut să 
mărturisesc că ceea ce 

cucerea, dincolo de variata gar-s a 
talentelor, în ritmica desfășura-o a 
poemului, era mai cu seamă vibra
ția convingerilor, conștiința clară 
a destinului istoric pe care-1 trăiau, 
mîndria de a fi martorii și herabii 
unor vremuri de excepție, fericirea 
de a fi evadat, la fel cu Theseu, 
după uciderea minotaurului și gra
ție roșului fir al Ariadnei, din în
tunecosul și întortochiatul labirint 
al trecutului.

Ca într-o nouă „Cîntare a Romi- 
niei” ei ziceau de suferințele zilei 
de ieri, de iobăgia de veacuri a 
țăranului, de jugul îndelung răbdat 
și de vîlvătaia de flacără din 1907. 
de întunericul din case și din minți, 
de paludismul, pelagra și celelalte 
molimi endemice, împărțite fără de 
preferințe, între copii și bătrîni, de 
la un capăt al țării la altul, de rui
na economiei și finanțelor noastre, 
ajunse în pragul controlului străin 
și sechestrului și nu mai puțin de 
dezmățul incurabil din bîlciul vani
tăților politice, prelungit mult din
colo de orice limită, sub oblăduirea 
și cu complicitatea unei monarhi, 
pururi cointeresate.

Dar perdeaua de fum și funingi
ne se da la o parte și, în locul 
peisajului cernit, se instaura o țară 
ca o gură de rai, în care păstorii 
nu-și mai încheiau, ca-n baladă, 
înainte de timp, resemnați și-n țin
tuirea turmelor, firul vieții — și

PERPESS1CIUS
(Csxstfcxro ta jAi Q ,

a i ci
Pe-aceste locuri unde 
lumina bate din aripile-i fierbinți, 
de-odată pentru toți.
Pe-aceste locuri, unde grîul se preface 
în pline pentru fiecare om, 
și nu-n șerpuitoare fișicuri de aur 
ce se strecoară-n cîteva 
misterioase buzunare...
Pe-aceste locuri, unde Iarna 
nu este alba umbrâ-a morții.
Aici, pe unde vîntul 
nu-i o turbată fiară 
ce mușcă din pulpana mizeriei. 
Pe-aceste locuri unde muncitorii 
gîndindu-se la umbrele pierite 
ale desculților, și ascunzîndu-și lacrima - 
fac zi de zi mai multe încălțări 
pentru copiii și nepoții-acelora. 
Pe-aceste locuri unde înțelepții 
cetății nu-și pudrează părul cu praf de pușcă 
Pe-aceste locuri unde minierul, pătrunzînd 
în zidurile nesfîrșite ale cărbunelui, 
știe 
că nu-și mai făurește propriul sicriu, 
ci tae uriașe uși, prin care 
și-nalță zborul, sfîrîind lumina.
Pe-aceste locuri unde marea nu sărută 
picioarele tiranilor.
Aici, unde Carpații-mbrățișează 
în fiecare an o frumusețe 
sporită.
Pe-aceste locuri unde stelele 
au coborît 
pe-acoperișul caselor.
Aici mi-i Patria, 
aici unde Republica-i încununată 
de cincisprezece ori 
cu cincisprezece mari cununi de grîu 
și de văzduhuri, libere pe veci.

Eugen JEBELEANU

15 ANI

Desen de I. MOLNAR

C
înd vodă-Cuza, sprijinit 
de Mihail Kogălniceanu, 
a înfăptuit reforma agra
ră împotriva și peste ca
pul celor două partide, 
liberal și conservator, 

acestea s-au unit, alcătuind ceea ce 
cu drept cuvânt s-a numit „mons
truoasa coaliție". Atrăgînd de partea 
lor cîțiva militari ambițioși, Cuza a 
fost detronat și a fost urcat pe tron 
Carol de Hohenzollern ca un in

strument al „monstruoasei coaliții" 
împotriva muncitorimii și țără
nimii, care își cereau dreptul la 
o viață mai bună. Linia aceasta, 
exprimind interesele claselor exploa
tatoare, a fost urmată cu o feroce 
consecvență de ceilalți trei regi, care 
au urmat la tron, și de politicienii 
care i-au înconjurat. 1907, 13 decem
brie 1918, Lupenii, Grivița, procesele 
înscenate, condamnările care curgeau

DRUM LUMINOS
CULTURII

epeblira r-rartră iinpliaește cincispre
zece oL Măsurat dupd calendar acest 
interval de timp nu e prea mare; 
socotiți dupd rezultatele obținute de 
oamenii muncii din patria noastră în 
toate domeniile de activitate, acești 
cincisprezece ani valorează cit o sută. 
Fiecare dintre noi, aruncind o privire 
înapoi in ramura lui de activitate con
stată imensele progrese realizate fi 

simte o satisfacție adinei știind că a contri
buit fi contribuie, cu o cit de mică parte, 
împreună cu toți ceilalți oameni ai muncii din 
patria noastră, la acțiunea de edificare și acum de 
desăvirșire a construcției socialismului. Acțiune 
grandioasă pe care o vedem cu ochii noștri des- 
fășurindu-se sub îndrumarea înțeleaptă a parti
dului, in fiecare zi, in fiecare clipă, toate forțele 
productive ale țării fiind concentrate spre înfăp
tuirea ei.

Această vastă operă constructivă a pus și pune 
temelii trainice nu numai îmbunătățirii crescinde 
a traiului oamenilor sub raport material dar și 
progresului culturii in patria noastră. In acest do- 
me-.i-- înnoirea a atins proporții uriașe. Vechile 

ale rdipindirii și asimilării valorilor 
î . - . --axate pe cultivarea exclusivă a indivi- 

.. '.-.locuite cu principiile umanismului

socialist, bazat pe interesele colectivității, con
știința individuali participînd cu adincime la 
conștiința colectivă.

Sub regimul burghez cultura era pusă in slujba 
păturii exploatatoare care folosea așa-zisa pro
pagandă .culturală' pentru vehicularea ideilor 
retrograde și obscurantiste, pentru înșelarea 
poporului. Culturalizarea maselor în spiritul 
umanismului socialist este o preocupare princi
pală a partidului și guvernului țării noastre.

In ce privește literatura, transformările sint 
deosebit de profunde. Construcția socialistă sti
mulează creația literară și li oferă teme bogate și 
variate. In cei cincisprezece ani de la instaurarea 
republicei situația scriitorului și gustul publicu
lui s-au schimbat cu totul. Astăzi in republica 
noastră scriitorul se poate consacra pe de-a-ntre- 
gul muncii literare deoarece ea se bucură de 
prețuire și are asigurate condiții optime de 
realizare. In ce privește publicul, transformările 
sint tot atit de adinei. Avem astăzi un public 
format, a cărui receptivitate pentru literatura 
buni a sporit enorm. Gustul lecturii s-a răspîndit 

astăzi în niște proporții care altă dată ar fi 
fost de neconceput.

Literatura urmează la noi, hotărît, altă cale 
decit aceea pe care se împotmolea atunci cind 
țara era pradă exploatării burgheze. Republica 
socialistă a repus pe scriitor în adevărata lui 
funcție, i-a redat demnitatea și i-a creat imense 
posibilități de creație liberă în rind cu toți 
ceilalți oameni ai muncii, constructori ai socia
lismului.

Dezvoltarea economică a țârii, creșterea con
tinuă a bunei stări materiale au drept consecință 
pe de o parte sporirea valorilor culturale iar pe 
de altă parte creșterea interesului față de ele. 
Construcția socialistă, rldicîndu-i la viață nouă 
și luminoasă pe cei ce muncesc, le creează tot
odată condiții mereu mai bune pentru a-și însuși 
cuceririle culturii.

La noi toate aceste realizări n-ar fi fost 
posibile fără înlăturarea claselor exploatatoare, a 
monarhiei. Iată de ce sărbătorim cu entuziasm 
astăzi aniversarea care marchează un strălucit 
bilanț de înfăptuiri in toate ramurile de activi
tate și totodată o etapă glorioasă intr-un drum 
luminos.

Al. PHILIPPIDE

cu ghiotura, oamenii împușcați fără 
judecată sub pretextul că au încercat 
să fugă de sub escortă, confiscarea 
și suprimarea ziarelor democrate, par
tidul comunist aruncat în ilegalitate 
și supus celei mai sălbatice prigoane, 
toate acestea și multe altele alcătu
iesc un lung și zdrobitor act de acu
zare împotriva monarhiei. Dar actul 
nu e complet, dacă nu adăugăm ulti
mele două crime: înfeudarea țării față 
de Germania hitleristă și apoi arun
carea ei în odiosul război împotriva 
Uniunii Sovietice.

La SO decembrie 1947, s-a pus ca
păt odiosului regim monarhic.

Eliberată din încătușarea în care 
fusese ținută, țara a pornit pe dru
mul larg și luminos al socialismului. 
Deși regimul monarhic ne lăsase o 
moștenire grea și apăsătoare, într-un 
răstimp de numai cincisprezece ani, 
sub conducerea înțeleaptă a Partidu
lui Muncitoresc Romin, s-au realizat 
progrese uriașe pe toate tărimurile: 
în industria socializată, în agricultura 
colectivizată, în dezvoltarea învăță- 
mîntului, în materie de sănătate pu
blică, în cultură și artă, în toate, 
dar în absolut toate domeniile vieții.

Muncitorimea și țărănimea au fost 
ridicate la locul ce li se cuvenea, iar 
țara și-a schimbat fața.

Trecînd în revistă ceea ce s-a 
făcut acum, avem dreptul să privim 
cu deplină încredere anii ce vor 
veni.

Tudor TEODORESCU-BRANIȘTE



NICHITA STĂNESCU

ihsiitnției monarhice, caracterul ei 
ostil aspirațiilor poporului. Din 

punct de vedere credem că anto- 
este bine Întocmită. Am reproșa 

studiului introductiv faptul că nu

„MOMENT ISTORIC"

de 
presă

optuzinsl, in oare Intt 
cOlecUțhzării agrițuliv 

idhifrăhil „cttvlnt" HH

(Reportaje)

Al. GÎRNEATA

avaxvxxx nuiuiuii in aț iviiair, mn aprilie 
de la tribuna tătela tovarășul Gheorghe

Urare simplă
esltinea Marii Adunări Naționale, din aprilie 
1962, de la tribuna tăreia tovarășul Gheorghe 
GheOlghîu-Dej anunța deputațilbr și «elor 

u invitau că „in aepubi'.ca
Bciaiiflbuj. a ife’iai (fefini- 
' — â marcat tin îtnpnriant 

pi-e sMțlriirieajli. ful 'flEPseVită "âu ‘’vorbit oon-

— au vorbit și bineînțeles au scris — scriitorii. 
„Mcincnt istoric" jedftat de Edituft pentru 

InmÂnuneheață tocmai cnntrlHiuțiiW acestora, 
rit directe de la tribuna Adunării, fie artl- 

~ Și reportaje. Recitfndit-le 
jresiil. popor a luat acț de 
urii,, tnomgăt cițre i-a pri- 

-----  „—.......... _1 TttWir AWh*brt!'Ca Șt Ml- 
hal Benluc, Zaharia Stancu șl Gen Bogza, poetul ..Frunze-

unsprezece nil! de
Populară Romfția q
tiv ia n¥âșe lațe' _____ ____
moment ieutriz din viata patriei noastre. Des- 
pre semnificați^ lui deosebită au vorbit con- 

cuca lori de partid și de slat, fruntași ai recoltelor bogate, 
muncitori, — au vorbit și bh|eînțeies au scris — scriitorii. 
Volumul „Moment istoric" (editat de Editui* penttii 
literatură) InmAhundieala tocmâî cdritri»'utiil4 acestuia, fie mărturii
cole publicâte în picau J-vpviii*je. iveviiuiuu-ic
acum, trăim încă o dată emoția &dîncă a acelui moment soî»mh și «^ttizir * ** — - -- -*  ---- -
încheierea -r- 
lej’llt un admirai 
r- ~:-------------- T. __ «___
lor“ nu și-a putut exprima bucuria clipei fără să-șl amin*

teasc! de jertfele trecutului, și să facă o revelatoare aso
ciație cu învlforntul an 1907 : „Potrivire ia număr : în 1907 
au fost impușcați unsprezece mii de răsculați. Azi ați venit 
din toată țara unsprezece mii de socialiștii. Dacă i-ara căuta 
la piept, am afla poate, la bătrînii dumnevoastră. dedesubtul 
decorațiilor Republicii biruitoare, semnul gloanțelor regale, 
de acum cincizeci și cinci de ani...“.

Trecutul revine în evocările celor mai mulți dintre scrii
tori ca un termen de comparație. Unei „primăveri de groa
ză*, cum fusese aceea de acum cincizeci și cinci de ani, 
Zaharia Stancu îi opune „primăvara de aiir* a lui 1962 ; 
pe ucișii de atunci, „răspîndiți pe pămintul imens al țării”, 
Geo Bogza ii amintește în contrast cu imag’nea celor „un
sprezece mii ai erei socialiste", adunați „toți la un loc, sub 
aceeași imensă cupolă, ca staminele unei uriașe flori, ca 
atomii dintr-un gigantic sincrofazotron...“.

Lui G. Călinescu momentul încheierii cu succes a colecti
vizării ii apare drept „cea mai splendidă manifestare a 
frumuseții sufletești, a deșteptăciunii, a hărniciei, a capad- 
tâții de a pricepe legile istoriei... cu care este înzestra-, po
porul romin“; iar lui Demostene Botez, ca un început de

ne-o spun, slujindu-se de fapte si exemple grăitoare. aproa
pe toți autorii care figurează în sumarul volumului : Eugen 
Barbu si Traiân Cosovei, Paul Ahghel si Victor Vînnt. Ste
fan Băhuiescu fei iile Puroaru» Al. itan Ghhia si ton is- 
tratl, D. R. Popfcseui Florența Altm și ineă alții.

La cei mai talentați reporteri (de altfel hu numai rewr- 
terl) se observă înclinația pentru imaginile sintetice, eapa- 
bile să informeze, dar și să emoționeze In acela»! tihin, 
Patti AnghOl» de pildă, știe să desprindă semnifiratia celui 
de-al o sută miilea tractor ieșit pe poârta fabricii chiâr în 
niomehtU! cinfl se anunța terttiiharea procesului de colec
tivizare. întîlnirea dintre „țară si conducătorii ei" e văzută 
de autorul povestirii sânte inși într-o oaruțA** — „simfonic, 
într-un tumult frenetic, Uagherian". Fălătorihd în cihipia 
Banatului, Traiân Coșovei observă cum dispar gtahițele 
dintre sat și oraș, Cum viața culturală se îmbogățește 
mereu. Colectivizarea și viața satiiliii nou i se pare „ca 
uh dezgheț, <?a o desprindere dintr-o coajă groasă, enormă *. 
Iii Mădâraș, t). R. Popescu trâhsCHe uh revelator jurnal 
de colectivist, plinind probleme de conștiință socialistă, Iiie 
Purcâru evocă inspirat secerișul în cîmpia Dtinării, Ion 
IRtratl harea?â cu umor popasurile lui prin cîteva sate 
moldovene. De fiecare dată intervin problemele curente și 
arzătoare, precum ridicarea producției la hectar, preocu
parea pentru lărgirea și îmbunătățirea culturilor. La prima 
vedere cifrele hu spun mai mult decît expresia lor mate
matică. Chitind, îhsă ele se însuflețesc, demdnsttîhd patetic 
ilipta și victoria omului asupra naturii, pe care o înregis
trează CU satisfacție Victor Vîntu („ti vOm porunci pâhiîh- 
tuitii să dfevlhă mâl darnic. / Le vom portlnti spicelor să 
devină mai doldora") și cu o substanțială și remarcabilă 
poezie Ștefan Bănulescu în Seceriș. Talentatul reporțer ne 
oferă imaginea unui sece'ris general și permanent, care 
nu contenește vara și iarna, pe uscat și pe ap^7 De la re
coltatul păkiaselor el trece, făcind versuri, foarte bune 
versuri, in lanurile de stuf ale Deltei, unde continuă sece
rișul pe ghiațâ : „Foșnitoare, mi-am arcuit secera pinâ la 
mare. Fluturătoare și albă, secer iarna, pe crivăț și nin
soare. Vara, pămintul meu e apă. plutesc cu el potrivin- 
du-1 din sapă, să crească mătasea ,să dea puf peste valuri 
pădurile mele înalte de stuf. Numai iarna am pămînt alb, 
pămint rece de gheată, bătrin, cu mătasea coaptă în sin. 
VM prin pârhintui de mătase și stidă soarele, cum URi 
apus se ridică. Cine cerul e negru si fără «oare, am cer 
alb sub picioare. Stelele insă fri£ Ulpiie, netezesc nuntii 
sub pași, pentru mătasea pămintUrUdr ht^ie-.

Mărturiile și reportajele adunate in V-dlus-w’ i»«-
ric. ne vorbesc in chip emoiMHiaftx dKpre îslrețLa patriei 
•ocUliste, despre amiiUsmixi poporWU MtW. C a; Ufi- 
Uorilor sâi oMuu.

AL SAN0ULE5CU

MARE. FARSOR, MARI GOGOMANI"
(Literaturi antimonarhică)

Ca mărul, ca părul, ca un fir de trandafir 
să-ti fie sufletul de proaspăt 
și fiecare luceafăr ce-l resfir 
pe bolta ta, răsară pașnic oaspăt

ilerulura antimonarhicii are 
in țara noastră o ivcht >: 
glorioasă tradiție. lstoHb- 
graful literar va îfitUni In 
opera aproape jiecârili seri 
itor valoros, a fiecuriii 

publicist de tnlent. dacă nu podii, schițe 
și articole numeroase, măcar linele te- 
fcripte, totdeuiipn cbtos'te. Id urfHș» 
făPiiliei de lîoheniollerfi. l)e la Bblliac 
la fanții lîarălbașay de la \lacedonski 
și Curâgiale, la Âfghezi și Zăliarîct 
Stâncii, un număr impresionant de poeți, 
prozatori, dramaturgi și-an ascuțit pana 
în lupta pentru demascarea mohaHiiei, 
a cîrdâșiei dintre casa regală șt cl&sele 
exploatatoare. O culegere dip bogata 
Uterdthră antidiMbtică este biPPlenită 
deoarece generațiile măi tihere pot alt
fel să cunoască din imagini iheisire și 
coifcludante rolul nefast pe care La 
jurat la noi sistemul monarhic.

In recenta antoloție apărută sub titlul 
.Mare farsor, mari gogomani*, in în
grijirea cu prefața lui Al, Hanță, 
cititorul va găsi, precedate de un studiu 
amplu care-i oferă o imagine de ansam
blu-, scrieri aparținind lui Bălcesgp, Gr 
AlexanJresc:;. Havdeu. Macedonskl. 0- 
răsar.u. Miile, .Anton și Coast. Ba-calbasa. 
Cnunn Dmetmcn, Pitut-Pincio, dfa- 

ritltufi. Kanetti. Coșbuc, Caeeti,
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îngrijită de Barba Lărăreanu), nu nu
mai tn ceea ce pHltfte cantitatea lu
crărilor reproduse dar și Sub raportul 
critetlllbr după cttte a fost alcătuită. 
Dacă Barbu LuzăreanU a selectat mimul 
lilerătuht tiidleptăta exclusiv imbetriva 
familiei îlolittubllern. Al. Hunii urmă
rește, ăttl fh studiu cît și tn culegere, 
/idțîetrd și eiblufia ideii antimonarhici 
tn thtreăga noastră iiterătură. Studiul 
lui Ilăhță relevă atitiidihi de împotrivire 
față de utili domnitori, incă la croni
cari, pentru cd să accentueie și să stă
ruie asupra literaturii mai noi care ves
tejește mmidrhia ca institute antipopu
lară, antidemocratici, anacronică. Cule
gerea reproduce fragmente edificatoare 
pelitrn potiția tfui'hiată a unor autori 
ca Buddi-beleănu sau Bulcescu In a 
căror operă se exprimă idei republicane. 
Cele scrise apoi de Hâșdeu, de Caragla- 
le, dț Cocea lift să dovedească inutili, 
tatca 
total 
acest 
logia 
insă
se ocupi de loc de literatura populară 
cu carader vbiHdinaslîe foarte bogată 
— de antdefie țrapulArt îndreptate Im 
o»!r.’n« refdui 3 ci trece destul de 
u*ef pesre cnntrîbbra pubUcarillcr mute- 
eitefesel, • peeee. eMuixte ie luptu 
:espetr!s» Credem de ese-
ăăă ci el fi feerie biee *i n „iMBari 

A.'cfc-a «xicWcâi lui Ci Pa 
•>' ciPui Utr, I “f“*. a dus e ti 

■ ro> «ariC—ca ei pan. 
iui !f. de'ămen cere, miruri de C. 
.VOl ■ >1 at rcpariMua

«Ut-» jfcW, ăutri emte-
leție tlpdrti de „Efrtns peu.*B Elb- 
rcxri*. tfi s^epliaește rostul, ff an a M 
eceti de ă preMUa imaginea
a a«Ae-A:«i, <<< tus> s-a păstrdi ea !n 
«Msaria iobi-ului nostru.

ION BĂIEȘU
|țr>ii «bilelor și nuvelelor din acest volum sînt, în majo- 

.- ...ca cazurilor, tineri. Ei iubesc, muncesc,
-: pan probleme, iau viața în serios cu o pasiune și o 

bravară cate le stă biile. Constructori îucrind în ger, legați 
cu frnghii. sus pe schele, mutîndu-se din oraș în oraș 
• dată CU șantierul, ori tractoriști, nevoiți să doarmă nopți 
întregi pe cîmp, ei înfruntă gteuUțile. Sînt capabili de acte 
de eroisfti. de pildă băiatul care oferă șase sute de grame 
din sîngele său pentru a salva viata unui copil („Din aceeași 
grupă"). Nimic nu le repugnă mai mult decît lașitatea. 
Samoilă, flăcăul care cade de la o înălțime de 30 de țțtejri 
„direct pe beton", fără să pățească nimic (nu moare omu’ 
cu una cu două , cum spune el) nu pierde nici un iprilej 
pentru a-și arăta disprețul față de unul care, de frică să 
nu cadă și el, refuză să mai urce pe schelă și se face 
paznic („Omul care a văzut moartea"). Speranțele și visurile 
acestor oameni sînt nemărginite. Un băiat rămîne o noapte 
întreagă închis în laboratorul școlii și lansează semnale în 
cosmos fiind sigur că tiu se poate că în univers să nu 
mai existe ființe rationale care să-l audă și să-i răspundă : 
„Erate, prietenă, de unde mă strigi ?“ („Apel general"). 
Cuprinși de zbueiamul dragostei, sufletul lor ni se dezvăluie 
în întregime. De la adolescentul căruia 1 se pare că iubește 
o fată al cărei portret îl vede într-o expoziție („lutîlnirea 
de mai tîrziu") și pîhă la bărbatul părăsit de nevastă 
(„Noaptea cu dragoste"), eroii lui Ion Băieșu se fixează lu 
memoria cititorului, ca niște prezențe vii, autentice. Este 
un merit al autorului că în aceste descrieri evită sentimenta
lismul. Chiar cînd înfățișează chinurile așteptării unei scri
sori („Scrisoarea de dragoste") ori momentul despărțirii 
(„Un suflet de om") Băieșu folosește cu zgîrcenie „vorbele 
mari" obișnuite în reliefarea unor asemenea situații. S-ar 
putea spune chiar că personajele sale întrebuințează, cînd 
e vorba de sentimentele lor, un limbaj aspru, voit prozaic, 
retezindu-ți cu luciditate efuziunile lirici. Ghicim însă, sub 
cuvintele dure, comune, intensitatea vieții sufletești.

se frămîntă,

Iar mie, muhcitorul, țăranul ori poetul, 
în piscul tău să-mi lumineze țelul, 
căci bezna ți-am scobit-o încetul cu încetul, 
Și tare ești ca fierul, și iute, ca oțelul

Și tare ești ca piatra și iute ca săgeata, 
ca mărul ești, ca părul, și fir de trandc 
patrie-a mea,............ _. ____
cohtinuare-n vremea pe care o îhjir.

ești, ca părul, și fir de trandafir, 
mea, sublima si curata

SZILAGY POMOKOSCincisprezece ani
Noi cincisprezece frați sîntem la număr. 
Cel mai bătrîn e-ntîiul dintre noi 
dar cel mai matur este cel mai tînăr.

La-ntrecere ne-ara luat în dărnicie 
și fiecare-am dat pe rînd, mai bine, 
și minereu si grîu mai mult și noi cvartale, 
mai multă bucurie - 
doar gnjile-au rămas tot mai pufine.

Cei cincisprezece-acum venim.
Noi sîntem timpul. Nu de la Cristos 
ci axi- de la Popor ne socotim.

Doar cincisprezece sîntem 
și toți ca unul ne trudim de zor 
ca dulcele si cel mai nou frâțîn 
să-ntreacă dărnicia tuturor.

în romînește de TEODOR BALS

„Noaptea cu dragostecc

șlnt ocolite, în acest yolum închinat dragostei, nici 
aspecte ale fi'ămîntărilor etice. Se incriminează mani- 

-ie moralei mic-burgheze, huliganismul, lipsa de

Nu 
linele 
festări ale 
respect fața de femeie. Daca în schița „Un suflet de om* 
mîhnirea lui Jliliai e pricinuita de superficialitatea fetei pe 
care o iubește, în nuvela „Noaptea cu dragoste” neînțele
gerea dintre cei doi tineri declanșează o adevărată dramă. 
Incercînd sa descopere motivele pentru care a fost părăsit 
de sofie, eroul nuvelei își dă seama, îngrozit, ca, de fapt, 
el poartă întreaga vina. N-a căutat sa 
pe femeia cu care se căsătorise, i-a înșelat speranțele de 
fericire, uitînd „ce lucru extraordinar 
resant e o căsnicie, cît de mult i se 
pentru ca să poată fi fericiți împreună”. Eroui plătește 
scump această greșeală a sa. Ea îl face să gîndeasca cu 
seriozitate asupra vieții, să devină mai bun.

Zugiăvind în multe din bucățile incluse în yolum viata 
de pe șantierele de construcții, Ion Băieșu nu întîrzie ^supra 
aspectelor peisagistice, asupra elementelor „decorative”, ci 
îl preocupă, <tșa cum am văzut, problemele sufletești ale 
oamenilor, caută să le înțeleagă gîndurile, visurile, dramele, 
să pătrundă mai mult în viața lor.

Dar autorul nu reușește întotdeauna șă transfigurezț artis
tic faptele întîlnite „pe teren". Unele schițe, interesante lu 
genere, supără prin neglijente de stil, au fraze întregi 
parazitare (ca de pildă începutul „Scrisorii de dragoste"). 
De la sobrietatea mijloacelor s« ajunge clteodată la relștjri 
terne, pijnpiifțcatțuire.

In ansamblu însă aceșt yolum aduce o contribuție remar
cabilă la zugrăvirea vieții de azi a tineretului, la o suml 
de realități pe care autorul le cunoaște în profunzime și le 
înfățișează cu talent.

și’o apropie sufletește

de complicat ți inie- 
cere unuia și altuia

T. ROTARU

■ ■■■■■■ cronica literară

O
bservația lui Nekrasov că, intr-o epoci 
de dislocări sociale, spiritul cetățenesc 
este pentru poet — ,.o catorie", se 
verifică în lirica mai nouă prin ten
dința de a uni atitudinea patriotică 
cu poezia, in tațeiesul estetic cel mai 

Înalt, de a asocia temelor mari ale existenței 
sociale și evenimentelor mai importante din istoria 
poporului motive lirice personaje, un univers 
individualizat, descifrabil intr-un context de lite
ratură. Acest gen de poezie, pe care Maiorescu și, 
mai tirziu, Eugen Lovdnescu il găseau efemer, 
și chiar compromis ,,față de estetica pură", are 
la noi o tradiție bogată, fixată in valori de intiia 
mină. Multe din versurile iui Ezninescu (în spe
cial Scrisorile), pornind de la un impuls 6ocial 
imediat, ating condițiile marei arte prin ardoarea, 
gravitatea tonului poetic, prin acel titan ism, spe
cific creației sale, tradus printr-p concepție de 
viață și printr-o tonalitate lirică cu inflexiuni 
filozofice, străbătută de accente teribile de minie 
și exaltare. Specificul acestei poezii (ilustrate pe 
toată întinderea literaturii romine), stă cum ar 
spune G. Călinescu, in profetismul, în ..messia- 
nismul" ei, în tendința de a muta accentul, din 
corelația obiect-subiect, pe primul termen. In 
dialogul cu realitatea, poetul exprimă de obicei 
o lume a sa, un univers sufletesc particular, inimi
tabil ; in cazul acesta poezia se fixează mai mult 
în funcție de subiectul ei- Cînd își propune să 
evoce un eveniment sau să dea o eternitate ar
tistică altuia, din cadrul celei mai recente istorii 
sociale și morale, accentul se deplasează spre ter
menul prim, generator, și poezia se fixează în 
funcție de obiectul ei.

Dacă această disociere poate fi, didactic, ac
ceptată, în realitate nici o creație, oricît de modestă 
sub raport artistic ar fi, nu saltă peste notația 
liniară și nu depășește granițele evenimentului 
fără a-i fi asociată o tonalitate afectivă parti
culară, lămuritoare pentru viziunea și ideologia 
poetului. Scriind despre moartea unei notorietăți 
politice a timpului, Eminescu exprimă, dincolo de 
evenimentul ca atare, un peisaj sufletesc pronun
țat romantic, dominat de sentimentul uneț tristeți 
acordate la proporțiile cosmosului. Neagra aripă 
a tristeții, 6pune el, se întinde peste lume șl na
țiunea vede cum printre norii siniștri se stinge, 
ca o făclie, astrul; tunetul spintecă cerul și pă- 
rnîntul se zbate în sudori de durere. Ceea ce ră
mîne dincolo de măruntul eveniment în cazul amin* 
tit și ceea ce nu poate fi anulat de trecerea vremii 
este sugestia unei dureroase încordări proiectate, 
în chipul romantic cel mai hotărit, într-un spațiu 
astral.

Este adevărat că pe tema patriei și a evenimen
telor istorice s-a scris și o poezie minoră, gen 
Mircea Dem. Radulescu, susținută în trecut de 
o liotă de versificatori și culturali compromiși prin 
lipsa de talent și de elementara sinceritate. Dar ea 
s-a născut, fatal, moartă și a intrat în neant prin- 
tr-un act de justiție istorică.

Tradiția mare a liricii patriotice o susțin în lite* 
ratura noastră, poeții de la 1848, apoț Alecsandrl, 
Eminescu, Coșbuc, Goga (cu versurile de pînă la 
război), o continuă creația lui Arghezi, Beniuc și 
alții, pînă in zilele noastre. Este o tradiție fecun
dă, cu valori incontestabile. Pogzi» ftCțualft o duț? 

mai departe, din perspectiva timpului nostru, aso- 
ciindu-i valorile morale și estetice ale lumii socia
liste. Poeții noștri au relevat nu numai afinitatea 
lor cu tendințele vremii, cu prefacerile vieții din 
jur, au exprimat nu numai încrederea și senti
mentul de recunoștință față de Partid, ci au afir
mat, implicit, principiile uneț arte poetice revo
luționare. Acea mutare de accent spre obiect, spre 
termenul generator de care vorbeam, nu sacrifică 
universul, individualitatea poetului, dimpotrivă, 
ii dă o dimensiune istorică și un conținut social. 
Scriind să spunem, despre republică, poetul nu se 
face interpretul unei conștiințe abstracte. El se 
apropie de temă cu lumea sa particulară $1 o 
sublimează artistic potrivit viziuniț și formulei 
«ale literare proprii. Așa se și explică de ce un 
același eveniment declanșează un lirism nuanțat, 
ușor de disociat.

Posibilitatea de a verifica diversitatea de stiluri 
și modalități, in această direcție, o oferă recenta 
antologie teza.ur, pregătită cu ocazia aniversării 
Republicii Populare Romine de către Editura pen
tru literatură. Sînt însumate, aici, creații aparți- 
r.ind tuturor generațiilor de poeți. Ce le unește ? 
Aș spune : conștiința epocii, în înțelesul că poetul 

LIHICH SICU SI WMffl.0 antologie a ei
trăiește, la modul și la nivelul artei sale, senti
mentul că parcurge un timp nu numai bogat în 
evenimente, dar hotărîtor în viața poporului ; con
știința că se produce, acum, apropierea omului 
de esența lui morală, că destinul lui a ieșit din 
zodia haosului, a unei condiții mizerabile de 
existență.

O personalitate poetică atît de proeminentă cum 
«»te cea a lui Tudor Arghezi și-a dezvăluit în anii 
din urmă laturi inedite, ca o consecință a contac
tului cu o realitate prin esența ei revoluționară.

In Cintare omului (amplul poem în genul..retro
spectivelor istorice — romantice), autorul Psalmilor 
urmărește destinul omului, de-a lungul veacurilor, 
pînă la eliberarea socială și morală de acum, cînd 
robul celui rău, devenind stăpînul său, a atins un 
climat de certitudine și demnitate. Epicul se îm
pletește (ca și în peisajele din 1907) cu pamfletul 
tăios și cu lirismul direct, pătrunzător, într-o ex
presie izbitor de colorată, mustind de seve poetice. 
Simpatiile poetului pentru răsculați, accentele anti
monarhice și eminesciana lui mînie față de asu
pritorii țăranilor, pornesc de la o conștiință a isto
riei pe care, în mod cert, filozofia epocii noastre 
i-a dat-o. Simpatia lui, mai veche, pentru oameni 
I1 PffilfU stipini (între care, sugera poetul, 

era un gol ca la fintini) capătă, detașată de gestu
rile de aspostazie și nonconformism social, o di
recție exactă, în acord cu dezvoltarea obiectivă a 
istoriei. Vechea delimitare făcută de Arghezi între 
indivizi după criterii mai mult morale primește 
aici o determinare precisă de clasă.

Sentimentul că la temelia schimbărilor de ordin 
social și moral, care permit gesturile poetice cele 
mai cutezătoare șl stările de intensă euforie — 
stă acțiunea dirză a acelor oameni de caracter 
rectiliniu, cum îi numea Arghezi pe comuniști, 
poate fi, iarăși, descifrat in multe arte poetice și 
profesiuni de credință scrise în aceste decenii. 
In mod firesc, poeții închină Partidului imnuri 
vibrante, mărturisind cu sinceritate că destinul lor 
literar s-a legat indestructibil de destinul revo
luției. Imaginea cea mai frecventă La poeții care 
iși propun să tălmăcească aceste raporturi (adică 
la toți) este acee^ a ieșirii dintr-o existență de 
apocalips. Dacă la unii stihuitori dialogul cu tre
cutul se traduce într-o notație de un facil optimism 
sau printr-iin pamflet lipsit de culoare, fără a 
angaja resorturi morale și spirituale mai adinei, 
la majoritatea poeților incluși în antologia pe care 
o prezentăm, confruntarea angajează în chipul cel 

mai evident și, șiș spune, mai înalt dramatic, con
știința creatorului. Este senzația cea mai stărui
toare pe care ți-o dau de pildă versurile lui Mihai 
Beniuc, Eugen Jebeleanu, Maria Banuș, Miron 
Radu Paraschivescu, Marcel Breslașu, A. Margul 
Sperber, Mihu Dragomir, Veronica Porumbacu, 
Horvath Imre, Cicerone Theodorescu, I. Bănuță, 
T. Utan, Ion Horea, Letaj Lajos, Aurel Rău etc.

In poemul ,,Sărbătoare", scris în cinstea Par
tidului, raporturile de care vorbeam sînt văzute 
de Mihai Beniuc la un mod filozofic. îmbinarea 
între vulcanism (romantismul fugos) și meditația 
filozofică imprimă creației sale o tonalitate parti
culară. Beniuc înțelege comunismul ca o expansiune 
a cunoașterii spre domenii pînă acum inaccesibile 
minții omenești, iar din punct de vedere moral, 
ca o înfringere Pînă și a celei mai ascunse robii: 
robia exercitată asupra omului de suferințele, per
sonale/. Intrarea în comunism înseamnă, astfel 
completa detașare de putreda stafie a trecutului : 
„Noi zilnic punem stăvili suferinței,/ Lungim in 
Cpsmos raza cunoștința/ Și stavilele tainelor le 
fringem.l De mult la poarta zeilor nu piingenă 
Iar către cer am despicat cărări,/ r-e-aa des Acut 
din propriile zări/ Cu larva d.n cămașă de w : : ’s‘

Partidul ș; 6cci=lis7.;ul idexitiOeA 

poeți contemporani, cu o forță care orientează 
întreaga lor viață morală și spirituală. Scoaterea 
destinului individual de sub tirania hazardului 
este efectul cel mai direct al acestei întîlniri cu 
avangarda proletariatului. Aș fi rămas, mărturi
sește Maria Banuș într-un poem închinat Partidu
lui, „un vag funigel", „o scamă topită ip vint“, 
„o așchie -ntoarsă de val* dacă n-aș fi descoperit, 
in varietatea fenomenelor sociale, „fprțg de șoc“ 
a clasei muncitoare. Lui Szemler Ferenc, Partidul 
i-a dat „o patrie" și o filozofie a înțelegerii inter
naționaliste intre popoare (Soldați cintihd), iar lui 
Miron Radu Paraschivescu o etică a demnității 
comuniste, mai presus de solitudine și deznădejde 
(Dedicație). Pentru autorul Laudelor, Partidul 
clasei muncitoare întruchipează „străvechile nă
dejdi de libertate/ Eroicele panoplii de vise/ și 
catastiful luptelor purtate"., învățătura lui inte
grează „nestinsele ecouri de milenii", altfel spus, 
se plasează pe linia celei mai valoroase tradiții 
de libertate și progres.

Realizările revoluționare de acum nu ar fi fost 
posibile fără lupta eroică și jertfa acelor ostași 
anonimi, stăpîniți de o mare cutezanță și tenacitate. 
In poezia contemporană portretul moral șl comu
nistului a devenit un simbol al eroismului și al 
patriotismului. Dacă în poezia mai veche, liber
tatea era înfățișată, alegoric, prin chipul unej fe
cioare cu ramura de măslin în mină, astăzi ima
ginea libertății și a patriei nu poate fi separată 
de destinul luptătorului revoluționar, tipul social 
care unește o gîndire îndrăzneață cu o etică supe
rioară în sensul cel mai înalt al cuvîntului.

Evocînd traiectoria acestui destin, Eugen Jebe
leanu încearcă a fixa, intr-unui din poemele sale 
(Comuniști), un simbol al romantismului lucid. 
Drumul lui/ în istorie, este presărat cu ziduri 
„cu sute de muchii", barat de granituri „cu vine de 
singe" și pîndit de făpturi tenebroase, zămislite 
de o -„noapte fățarnică". Comuniștii, creîndu-și o 
cale în istorie, au trebuit să învingă toate acește 
împotriviri : Ei nu puteau să aleagă,/ ei trebuiau 
si înainteze/ orice-ar fi fost să fie,/ prin aparenta 
placiditate a pietrei,/ prin noaptea fluidă devenită 
oțel,/ prin vijelia care-i pindea după/ zidul mut/ 
ca o haită ce-și scuturi perii-i metalici".

Comunistul a devenit, apoi, un simbol al uma
nismului fundamental și al incandescenței crea
toare. Intr-o poezie a sa, Nina Cassian parafra
zează vechiul dicton cartezian, stabilind ca prem.nl 
a purității morale „arderea", continua detașare de 
inerție: „Arzi, deci exiști! Cr vilvă-.â: ce 
superb sint anii tăi 1/ — Dac-ai pieri n ia- :<•: 
naște,/ in acest semn te voi cunoaște p----
flăcări, pur, subfirej — fi miiisiț ia pxeasne*— 
(Portret de comunist). Andrițaia aceeao* ele
nistului „marea măreție ■ F
puterea de a face ca :DC--..dEț «4 <5e sub
dominația aspiraț ilor mAr-e:* Par
tidul cornut-»:.lor a «fi i’ •oergule poporului 
pentru a râyp’~" r~«r ~r~irfi. cx klzzației înaintate 
ir.m-o tară rămasă - uee_  cu mult în urma
pochL lî- Lor de dezvoltare. Sentimentul
. - reiT mbxi - «ae kme exprimat de Dan Deșliu 
-z ae fala a tai lac* sau de Radu
Baossa«. poemul ..Patria*. Valoarea acestui li- 

care crit.e» i-a r.umi: de ma< multe or.
. . ,;a *-r^ul că elementele dtn sfer» reali? 

tății, sînt mai bine marcate decît cele propriu zise 
subiective) stă în forța evocării și în exprimarea 
sentimentului legitim de mîndrie al poetuluț față 
de ampioarea unuț asemenea proces de restruc
turare. „Tăria noastră-i doar o scinteie/ Din Soarele 
tău,/ Pe unde trece/ înfloresc grădini, boltesc curcu
bee,/ Se leagănă păduri superbe/ Peste abisuri 
și hău,/ Țișnesc lumini/ Ca-ntr-o nouă cale-laclee“ — 
spune Ion Brad în „Cîntec de brigadier". Dan 
Deșliu condiționează bucuriile, pe care le oferă 
peisajul marin în inima de piatră a muntelui, de 
munca grea și îndelungată a constructorilor (Inscrip
ție pe fata unui lac).

Labiș cita, într-un poem, lumina ideală a para
disului dantesc și „scumpa simbolică femeie" care 
l-a călăuzit. Luînd simbolul în accepția lui strict 
poetică, este de făcut observația că acest spirit 
călăuzitor se traduce, în special în poezia tinerilor 
(mai receptivi la gesturile largi și mai deprinși a 
asocia lumii lor sufletești miturile Și simbolurile 
cele mai înalte !) prin imaginea unei forțe regene
ratoare. Pentru Labiș, Partidul este „marea forță" 
care transformă inimile în clopote de argint și 
unește visurile și iubirile tuturor : „Nu răzimat in 
cirja metaforelor fade,/ ci drept, din zare-n zare, 
sub ceru-mpurpurat,/ crescute larg in suflet clm- 
piile baladei/ cu pași definitiv mi-ai măsurat".

Această identificare de destin o exprimă în 
moduri lirice diferite mulți alți poeți aparținind 
tuturor generațiilor. Sentimentul de împlinire ca
pătă accente deosebite la tineri. Mă gindesc. de 
pildă, la Ion Gheorghe, Nichita Stănescu, Cezar 
Baltag, G. Tomozel, Ilie Constantin, Miron Sco- 
robete, care fixează, în cadrul poeziei noastre, un. 
peisaj extrem de variat ca modalități lirice, cu 
realizări artistice incontestabile, consemnate din 
păcate numai în parte de antologie.

Revoluția a atras și unele astre poetice singu
ratice, ca Lucian Blaga, Bacovia. Ion Barou. Ade
ziunea lor la socialism chiar dacă s-a fixat in 
poezie, mai greu, datorită în primul rind condiției 
precare a destinului individual, poate E urmărită, 
totuși, in efectele ej literare. Unete <Ln aceste 
scrieri au mai mult o valoare rimboLc* (La Bacovia). 
tălmăcind un gest sincer de adez.u=e față de 
republica socialistă Dird o rep-ueâ fai Alecsandri, 
Ion Barbu in poemul r-î riescu tră*nd** așează la 
temeLa rep-bneu nuâszrs rdeaiu revoluționarului 
de ia ’-MS

Detașarea de iînguză^te pare a fi. Ia poeții din 
•rnrr-.tta care a «rrăbăîuî lumea terifiantă a tre- 
riat.-.... actal moral cri mai decisiv cînd vin în 
cac-.xz ea valorile socruSenumentul acesta 
- oesc.Irăm ș; in poez_a ma; nouă a lui Demostene 
Botez. Geo Boeza. Zatarua Srancu. AL Philippide, 
Victor Eftimiu. Adrian Maniu, G. Călinescu, care 
ințeieg acum că dest-zul scriitorului este altul 
decît acela de a toscrie pe cer elipse și de a 
gravita ta jurul st .nc. cr sticloase. G. Călinescu de
clară tatMm ardent manifest poetic, că tristefea 
este stearpă șj laudă cu fervoarea lui Francesco 
D’Assist, dar cu vlztunea poetului de astăzi, diver
sitatea și perenitatea materiei, lucrurile miracu
loase care incoajoară existența noastră, fatal limi
tată in timp: ..Psdsrile se-nmulfesc robuste/ Pă
durile exală efluvii. Lăudafi întinsele puste/ lău
da’,: mărețele flurii- [Lauda materiei).

Eugen SIMION

prem.nl


Prima întrebare pe care i-am pus-o academicianului Tudor Vianu 
6-a referit la creșterea prestigiului internațional al culturii romîne 
în decursul ultimilor ani.

— Pentru a stabili proporțiile reale ale fenomenului actual de 
difuziune universală a culturii romîne, o analiză, fie și sumară, 4 
situației din trecut mi se pare necesară. Ea va scoate în evidență 
pe de o parte, marile succese obținute în acest domeniu de noua 
noastră cultură socialistă; pe de altă parte, ne va descoperi faptu 
că, deși inconsecvent — datorită unor împrejurări obiective — și, 
deci, sărac în rezultatele lui, efortul de a introduce valorile romî
nești în circuitul universal na fost absent nici în etapele ante
rioare ale istoriei culturii noastre. în 1906, cînd începe să apară 
la Iași, „Viața romînească“ include în programul ei de activitate, 
ca pe o direcție importantă, preocuparea de a impune mesajul 
specific al culturii romîne în aria universală. Remarcînd însă pu
ținătatea răspîndirii mondiale a culturii noastre în acea perioadă, 
redacția revistei era pe deplin conștientă de dificultățile unei atari 
întreprinderi. S-ar putea consemna și alte inițiative similare, ale
unor grupări culturale progresiste, dar eficiența lor, — trebuie s-o
recunoaștem — a fost extrem de redusă...

Dacă ar fi să precizăm în timp care au fost primele ecouri
în străinătate ale literaturii romîne moderne, le-am putea stabili pe 
la jumătatea secolului al XIX-lea. Ele se datoresc generației pa
șoptiștilor. E cunoscut, de pildă, faptul că Prosper Merimee se 
apleca plin de interes peste traducerea franceză a poeziilor popu
lare culese de Vasile Alecsandri. Și contribuția altor scriitori ai 
acestei perioade de efervescență spirituală a fost înregistrată peste 
hotare, cel mai adesea însă foarte sporadic. Nu se poate trece 
peste faptul că, și atunci, și mai tîrziu, în raport cu valorile reale 
pe care le reprezintă cultura romînă, răspîndirea ei universală era 
cu totul nesatisfăcătoare.

După părerea mea, prestigiul de care se bucură astăzi cultura 
noastră peste hotare trebuie pus în legătură, în primul rînd, cu 
intensificarea muncii culturale în interiorul țării. Multilateral spri
jinită pe linie de stat, beneficiind de o bună organizare, cultura 
noastră socialistă are, în mod firesc, un răsunet mai amplu în 
străinătate.

0 a doua cauză importantă o constituie legăturile frățești dintre 
țările socialiste. Numeroasele acorduri culturale, schimburile de ex
periențe, vizitele reciproce și relațiile personale care se stabilesc 
între artiștii și savanții din aceste țări, abundența traducerilor au 
făcut ca într-un timp relativ scurt contribuția culturii romîne să 
fie cunoscută și apreciată în Uniunea Sovietică, în Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria etc. Marea forță de atracție pe care-o
exercită socialismul pe plan mondial se verifică și în interesul mereu
sporit față de cultura lui. Iată de ce, avînd ecou în țările socia
liste, cultura romînă atrage totodată atenția întregii lumi.

O a treia împrejurare pe care aș vrea s-o relev este urmă
toarea : socialismul a însemnat pentru poporul nostru o luare in 
posesiune, conștientă și deplină, a valorilor sale specifice. Asistam 
la un proces de creștere a originalității culturii naționale, in foaie 
domeniile și direcțiile ei de manifestare. Acest proces e bogat Im 
consecințe: coordonarea semnificațiilor, precizarea mesajului, cmt- 
știința mai adîncă a originalității, dau dialoguhu nostn nltani 
cu lumea o pondere mai mare, îi sporesc eficiența, râsuneîuL

— Pentru că ați atins problema — pe ore o consider foarte 
importantă în această discuție — a originalității culturii noastre, 
a specificului național — v-aș ruga si înccrca|i o definire mai 
exactă a noțiunii.

•— Mă voi strădui să răspund cererii formulate, firește, ta 
măsura posibilităților pe care le oferă un interviu. Aș începe prin 
a face o precizare. Părerea mea este că o cultură nu devine am- 
știentă de specificul ei național decit într-o etapă avansată a dez
voltării ei. Sau. cu alte cuvinte, specificul național u e punctul 
de plecare al unei culturi, el se cristalizează într-un proces înde- 
lungat de evoluție și poate fi definit abia atunci cînd cultura res
pectivă și-a creat o tradiție, a atins stadiul maturității ei. Consider 
că, pentru noi, condițiile optime de sezisare a originalității culturii 
noastre s-au realizat în anii socialismului. A venit, așadar, timpul 
să ne întrebăm : ce reprezintă cultura romînă pe plan universal ? 
Care este contribuția ei specifică? Deschid. înainte de a schița un 
răspuns acestor întrebări, o paranteză. Interesul mare pe care-l 
suscită astăzi problemele legate de definirea originalității culturii 
noastre a determinat apariția unei noi discipline filologice: romînistica? 
Pe lîngă Biblioteca Academiei R.P.R. funcționează în prezent un cerc 
de studii romînistice, a cărui sarcină este de a cerceta și de a 
coordona numeroasele ecouri în străinătate ale fenomenului cultural 
romînesc. Revenind la problema originalității culturii noastre aș 
spune că, în raport cu alte culturi europene, la noi' s-a realizat o 
interesantă sinteză clasică. Întreaga evoluție a literaturii romîne, 
analizată pe această direcție, revelă un clasicism latent. Ne lipsesc 
mafii fantaști, marii obsesivi, tipurile excesive de patetici neguroși 
sau de contemplativi extatici, pe care-i întîlnim, de pildă, în ro
mantismul european. Romantismul romînesc a fost în bună măsură 
un romantism clasic. Nu e vorba atît de preluarea unor motive și 
modalități din clasicismul francez (proces care își are explicațiile 
lui în situația concret istorică), cîl de afirmarea unei anume struc
turi originale, tipologic clasică. Să ne gîndim de pildă la Eminescu, 
titanic și excesiv, în tinerețe, dar care s-a dezvoltat apoi pe linia 
unei esențializări clasice: poezia maturității lui Eminescu are marea 
simplitate clasică, elementul titanic se sublimează într-o artă plină 
de măsură.

Un alt exemplu : Negruzzi și Odobescu, atrași de genul ro
mantic al nuvelei istorice, dar realizînd în astfel de scrieri un 
echilibru, o economie a ansamblului, în care pitorescul e utilizat cu 
pondere și întrețesut cu observația realității — proprii unui tempe
rament artistic clasic. în afară de acest simț al măsurii care explică 
și lipsa influenței mai puternice a barocului la noi, s-ar putea vorbi, 
ca de o altă latură a originalității noastre culturale, de un perma
nent sentiment de participare la viața largă a colectivității. Marii 
artiști romîni, creatorii celor mai valoroase tradiții de cultură, n-au 
fost niciodată exponenți ai unor idealuri individualiste excesive, 
n-au fost mari solitari orgolioși. Sub o formă sau alta, ei și-au 
arătat interesul viu față de viața colectivității. Un astfel de tip de 
sensibilitate a determinat poate, în domeniul teatrului și prozei 
noastre, succesele remarcabile în notarea vorbirii obștești. Acuitatea 
auditivă, genul stilului oral, care a dat artiști cum sînt Caragiale, 
Arghezi și — mai recent — Marin Preda provin, fără îndoială, 
dintr-o tradiție larg răspîndită în popor, de a fi atent, receptiv la 
ceea ce spun oamenii.

Trecînd de la literatură la plastică, aș afirma că romînii dove
desc o remarcabilă originalitate și în perceperea culorii și formelor. 
Arta populară — atît de prețuită și în alte țări — a creat la noi o 
tradiție fecundă, din care a ieșit geniul lui Brîncuși. Avem un alt 
sculptor genial, Paciurea, și cred că e necesar să ne străduim a 
impune pe plan mondial renumele acestuia.

In pictură, ne putem mîndri cu existența unei „școli romînești? 
începînd cu Grigorescu, Andreescu, Luchian, continuată de marii 
artiști dintre cele două războaie, Petrașcu, Tonitza, Pallady, Șiraio, 
reluată, fi îmbogățită de artiștii contemporani ca Baba, Ciucurencu 
etc. Poate se va considera că exagerez, dar compar înflorirea pic
turii romînești din a doua jumătate a veacului XIX și pini astăzi, 
cu afirmarea. In secolul XIII, a școlii flamande fi almuteze. In 
ambele cazuri, într-o perioadă scurtă de timp, ni-te popoare puțin 
numeroase, au adus o însemnată contribuție in dezvoltarea picturii 
universale. Pictura romtnească se distinge In prim-tl rînd prin cro
matica ei tie, derivată din cromatica populari. Alte calități Jrf.nl- 
torii pentru specificul picturii noastre ar fi «—vWifofre tmidd, dm 
temperată, accentul adevărului, na mutase amestec de ffafie ți mm- 
drețe. Și la pictori se constată acea atenție față de formele vieții 
colective. Mă gtndesc, de pildă, la o parte In umani • «perei lai 
Luchian, In care e înfățișată. In scene cunacUristue, raeSmtaa ati- 
diană, oameni, casele umile de mahala, grupele de țărani icniți la 
oraș să tindă făină, împărțitul porumbului etc. Firește, ar mm fi 
multe de spus despre originalitatea culturii noastre. E imposibil si 
epuizezi uri astfel de subiect intr-o simplă discuție... Aș udiugu 
la cele spuse ptnă acum o mărturisire. Generația noastră — aș 
aminti ca reprezentanți ai ei pe Mihai Bolea, Camil Petrescu, Lucian 
Iilaga — adică generația care a început să se manifeste în jurul 
anului 1920. s-a confruntat cu o problemă importantă ți, pe utunâ, 
nouă. Aveam cu toții sentimentul, după revenirea păcii și după r- 
se realizase unirea cu Ardealul că e necesară o orientare mai 
multilaterală, spre zonele majore, ale culturii țării noastre. Fără si 
ignorăm marile valori create anterior, aveam impresia că stilul cul
turii romîne dinainte de primul război mondial era un „stil proiin- 
cial“. insuficient afirmat în aria culturii universale. Problema ge
nerației noastre a fost aceea a găsirii stilului major al culturii ro
utine : vream sâ ne spunem cuvintul referitor la toate marile pro
bleme ale lumii, să dăm răspunsul nostru ca reprezentanți ai po
porului romln, tuturor întrebărilor care jrâmtntau lumea. Înfăptuirea 
acelui stil major al culturii noastre spre care lindeam a fost po
sibilă doar prin revoluția socialistă. Intr-adevăr, procesul ale cărui 
începuturi le-a trăit generația noastră in preajma anului 1920 iși 
atinge momentul culminant acum. Numai marile posibilități create 
culturii in anii socialismului — și care n-au termen de comparație 
in trecut — sînt ta măsură să explice acest fenomen, impresionant 
prin dimensiunile lui. Creșterea originalității culturii noastre e strlns 
legală de împrejurarea subliniată.

It-eința care ne animă astăzi e aceea de a crea In limba noastră 
toate formele și mijloacele de cultură. Activitatea artistică și știin- 
țiț ei se află tn prezent într-un proces de diversificare. Stntem tn 
ni<urâ să spunem că punctul de vedere al oamenilor de cultură și 
c.' za-.anților romîni se exprimă astăzi tn toate marile dezbateri de 
idă pe plan internațional. Participăm la numeroase congrese, adu- 

contribuția In problemele cele mai diverse — contribuție 
neaua apreciată pentru originalitatea ei. Ne spunem cuvintul tn 
tn.ntroase’e noastre publicații de specialitate, care fie și numai prin 
earleaaten lor, constituie un aspect elocvent al multilateralei efer- 
t • ■ -x-.-j creatoare din interiorul țării. Aplicind consecvent principiile 

e-z -n ..-^suan/ni. anexindu-și domenii mereu noi ale cunoașterii, 
se, caltara noastră socialistă a deienit ceea ce numim

• «nes el
M. C.

DEMOSTENE BOTEZ despre

LITERATURA 
ROMINA IN LUME

Literatura romînă este astăzi cunoscută peste hotare, aducînd o 
contribuție originală, tocmai prin specificul ei, la tezaurul literaturii 
universale.

Traduse în limbile pămîntului, operele de valoare ale literaturii 
noastre n-au pălit, n-au făcut figură de cenușăreasă ci, din contră, 
au constituit o revelație pentru acei care ne ignorau. Confruntarea 
aceasta nc-a sporit încrederea în noi și în valoarea geniului po
porului nostru.

Intrarea literaturii noastre în circuitul literar mondial s-a pro
dus mai ales în anii regimului de democrație populară. 55 de cărți 
cuprinzînd lucrări ale lui Caragiale — 55 de titluri, cum se spune, 
— au fost traduse în 24 de limbi străine, după 23 August 1*444. 
De la 1952 încoace, opera aproape integrală a lui Ion Creangă a 
fost irad«*3 m 10 limbi; de la 1949 pini anul trecui maestrul Sa- 
doveanu a fost tradus m străinătate de 29 de ori. Ineepînd din 
același an. romanele Iui Zaharia Stancu au fost traduse în 30 de
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artei, științei și educației din R.P. Romină. Trebuiau găsite acele 
teme, acele probleme de un interes larg și totodată specific țării 

noastre, acele probleme care să ir.tereseze un public cit mai 
larg. Sectorul nostru editorial a realizat in acest scop publicații de 
bună calitate, care oglindesc marile progrese pe care viața 
noastră culturală și științifică le-a înregistrat pină acum.

— Ați putea să ne amintiți citeva din ele ?
— Am început prin a publica mai intii un Buletin trimestrial 

al Comisiei naționale, in limbile romină și franceză, cu scopul 
de a infâțișa străinătății pe de o pane, realizările noastre -în 
domeniul educației, științei și culturii, iar pe de altă parte, de ia 
prezenta publicului nostru și instituțiilor naționale programul și 
activitatea UNESCO. Acestui buletin trimestrial i s-a alăturat 
recent un buletin lunar, doar în limba romină. El informează, 
într-un sens mai strict, cercurile specializate de la noi.

Cartea rominească peste hotare a fost prezentă ți in planurile 
noastre. Amintesc aici volumul de Opere in limba f-cnceză al 
lui I. L. Caragiale. editat de Comiste și de Editura Mendiane. 
cu occna semi-crwnarului. sau Auzabogui de jrazi .Nouveiles 
roumaines* apărută recent la Pans, i* eă:rx-a lai Pierre 
Seghers. cu o prefață de Jean Bortse-e. profesor la Sorbona, și 
■* stadsa («rroductir semaa: de acad. Tndor Viexx.

A^e tzpirtirn -eclim de Camsssa acționa-i s-za de
aueie rx-i-aie c-x. ulzxnu cai. os bavir-r-ă slbama!
Eucsea. ca oeane a ■ de arz. de la wareiss

nmis, secete* ces—e Tapc-t. Cebcr,
Dkcăexs :x Borzinta, a b-esz—i derp-t rech-ai âi Ce-e-7»cle pe 
s<me> -omisețsi fi zr-fcw ele

— V-*- taârepcar v-r—1 spre tatr-a_<a bejer^r-ră ■■■ ați 
czprae * aie daexsu -

— Am ccxret ți siuenăm >s sâe aspecte <ăe caize» fi <=nS- 
-rpe ramămi~~ Aș pa^za cks as^ei a czpjczn izze-tsstzi 
despre a»-* cuz Hjrc~r a~. breșs-s .Cicn
■neerz.* cere r—- j i —Ar'&ăcmwi
x. P. Bsmtma. o aurA de £ topor---ta stated de am nea 

ai las Z>cs Hia-A-'i. -wr. xra-i r> • 5.—n_i pa-^xond.
despre pezzt-a nex cicna. xa ee~. £r jasaprefa «ir epem -a 

de M se» Ax sc-t as a* am^t—ure osuare de

ta. Ex-vpe. E ene dxțnsaz. H xamerecse păr. s mal
ac- txsr---K=GS«e ntgxze~sz--a-tdi-e. iar aprerrrJa
p-aaee tas pe—ez lor rr-.-. parrrre. De csereeas ăe 

nrcts r-es bac-.-® roJa-eal CarxrXe cOpe-tt. apm d
de s-baz-zr-* albumul Eiesrz-

— Ce rrc.ecte ore Comasa per.tr- ?
— .Va «f pozez si ci sadic tula-i ezacze de lac-£n; pet i-ud 

si vi spu-. d ia afara tipănr.-i^r sossr-r pe-ji-re. ce fere 
a* po-r-.~ mei iaaiate, vom cc-.r.x™ zesa de c-zpzr.r.re de 
sni p-eze-.z:xd pictura ți sculptura accrr-ă ante—.pc-zni; vere 
erc-âs 5 rezi mare atenție broțurilor cz cc-scte- pedagogsc ți 
șr-.-sS.'îc. Za sfirțit cred ci cntenml oațteru doetoruhsi 
Gheorghe Mz—.-xscu inclus ți de Coozilisl Mondial al Pads 
p—.nzs pe-sonalitățile țtiințifice ce urmează si /ie sărbătorite sn 
Bd3. ne va permite să tipărim pentru străinătate o lucrare 
despre tlașa și opera marelui savant romtn. In colecțiile de 

traduceri abordate de UNESCO, va apare Baltagul lui Mihail Sa- 
doveanu. Desigur datele acestea au un caracter provizoriu, planul 
nostru de publicații putindu-se îmbogăți șl cu alte lucrări. Tot ce 
pot spune cititorilor „Gazetei literare" în acest prag de an nou, 
cînd cinstim cea de-a XV-a aniversare a Republicii noastre, e 
că nu vom precupeți nici un efort pentru a contribui și noi la 
difuzarea peste hertare a culturii și științei romînești, acțiune pe 
care o considerăm ca o parte integrantă din revoluția noastră 
culturală și din politica țării noastre, aceea a cunoașterii reci
proce, a înțelegerii internaționale, a prieteniei cu toate popoarele 
lumii.

F. A.LITERATURĂ — mijloc de cunoaștere reciprocă
După cum se știe, în anul 1960, a luat ființă Comunitatea 

Europeană a Scriitorilor cu sediul la Roma, organizație de cola
borare profesională, literară, culturală a scriitorilor din toate 
țările continentului nostru. Imbrățișînd cu căldură orice inițiativă 
care dezvoltă apropierea între popoare, înțelegerea și colaborarea 
internațională, pe baza principiului coexistenței pașnice, țara 
noastră a fost prezentă în mod activ la dezbaterile care au 
permis și pregătit constituirea COMES-ului. In Consiliul de 
direcție al acestei asociații, devenită un viguros organism de 
conlucrare europeană pe plan cultural și spiritual, a intrat din 
chiar momentul înființării ei, și reprezentantul țării noastre, 
poetul Mihai Beniuc. Participarea Rominiei la activitatea Comu
nității a avut un caracter permanent. Delegații de scriitori 
romîni au luat parte la toate reuniunile — de la Roma, Torino, 
Atena, Florența — ale asociației, și-au spus cuvintul și au 
contribuit la întreaga desfășurare a activității COMES-ului, 
alături de colegii lor din celelalte țări.

Totodată, din partea Comunității Europene a Scriitorilor, 
mișcarea noastră literară de astăzi a fost obiectul unui interes 
susținut, care s-a arătat cu diferite prilejuri. Sub, auspiciile 
acestei asociații internaționale au avut loc la Roma manifestări 
literare, ocazionate de sărbătorirea lui Mihail Sadoveanu și 
Tudor Arghezi, la împlinirea a 80 de ani de viață a celor doi 
scriitori. Comunitatea a patronat, împreună cu Asociația scriito
rilor italieni din Nord, reuniunea de poeți francezi, italieni și 
romîni din localitatea Conegliano de lîngă Veneția. Cu acest 
prilej ea a luat act, în cadrul unei manifestări literare desfă
șurate la Roma, da apariția în limba italiană a Antologiei 

poeziei romîne.
Paralel cu aceste aspecte, privind mișcarea noastră literară 

reflectată în activitatea propriu-zisă a Comunității, trebuie să 
semnalăm prezența deosebit de activă a scriitorilor romîni în 
paginile revistei „L’Europa letteraria", de sub direcția criticului 
Gzaricarlo VlgoreU. care este și secretarul general al organizației 
a'ei pr.A După ttn ar, ce apariția „L’Europa 

Mtafaria- a eî MMM an ~.c— er.ț literar european dintre
Mie Mai Hfiifirftirc. in raport cu orientarea literaturii contem- 
perase, fi de im Înalt nivel artistic, inm&nunchind scriitorii cei 
ma_ de «*mi din toate țările europene și bucurindu-se de o 
tar|k MHborare din partea scriitorilor sovietici și a celor din 
țările sodauste.

Mpearea noastră Izierară aci 'ală și-a cucerit, prin valorile 
: ■ ie re- b-- . TU Z.u; r a lelteraria",

- - - . . - ~ MM . cir.s-.e. cu nivelul
de creme atxas de mișcările literare contemporane din alte țări.

Se—- z 1 rină ; ~ . nostru poet Tudor
- , - _ ■ ■- - c- vzaz.a sărbătoririi sale,
, ■ . pr.r.tre 7=s-; — s: frag-
■Mte mn jCMtaie omului- și „1907- și cu un mesaj trimis cu 
prilejui Imtî 1 itițîlnr Rioorgimentului italian. Din opera poetică 
a lat Mia Beriac au apărut poezii din diversele sale culegeri 
de vesmei {Mărul de lingă drum", „Inima bătrinului Vezuv", 
jCa tm ceeu mai de vreme") traduse in colaborare de Elio

. c-.- .'.'...-el. g: Dragoș Vrinceanu — precum 
f. preaer rar; cri:.oe in legătură cu arta sa. O parte din poemul 
„S-rist- Kroshimei* s. poez.. diverse de Eugen Jebeleanu au 
for-. puz_.i* -raducevea poerului Franco Costabile. Al patrulea 
poc. "ocJr. ■wni nl it publicului internațional de către revista 
aVSMopn btMraria*. in cadrul unui grupaj de poeți, ca Jesus 
Lopas ftchaeo, ooedeeul Lindrgren fi poetesa germană Ingeborg 
E- ~ -fe T - -iz ce pcezt. in tradu
cerea poetnhE Acc-oca.

.---dcaie au publicat George Călineacu, Marcel Breslașu, Maria 
Batuf Crăspvnsuri ia o anchetă antifascistă), Paul Georgescu 
(o preaer.ure a lui Mihac! Sadoveanu), N. Tertulian și alții.

In stcpi.rne.-t-.il cinematografic al revistei „L’Europa le’teraria" 
Tints Popovici a semnat o documentată expunere asupra orien
tării și realizărilor cinematografiei romîne. Au fost publicate de 
asemenea versuri scrise in Romir.ia de Salvatore Quasimodo, sub 
titlul „Ore la Brașov", și texte in limba romină, cum a fost 
o traducere a Măriei Banuș din opera poetului italian Leonardo 
Sinisgalli. Cu prilejul apariției Antologiei poeziei romine, revista 
„L’Europa letteraria" a comentat această lucrare printr-un 
interesant articol.

în bogatul material de artă plastică contemporană care înso
țește fiecare număr al acestei elegante publicații, au fost reproduse 
ilustrații semnate de Florica Cordescu și un frumos desen de
Ligia Macovei. < 

N. R.

SPICUIRI DIN PRESA 
STRĂINA

r. ’ .

Prof. RAJ1NI KUMAR
New Delhi-India

Poporul romîn știe nu numai să muncească ci să-și 
folosească la maximum timpul său liber. Teatrele, să
lile de concert, operă și balet sînt totdeauna pline și 
este foarte greu să găsești un bilet... în afară de tea
trele profesionale, toate marile întreprinderi, sindicatele, 
organizațiile de tineret și alte organizații au grupele 
lor de amatori și săli de spectacole. Arta populară, 
muzica și dansul fac parte din viața poporului iar mu
zeele sînt pline de vizitatori. în stațiunile climaterice 
din munți și de pe malul mării sînt numeroase case de 
odihnă și case de cultură unde populația poate să-și 
petreacă concediul anual.

„TANIN"-Turcio
Este vizibilă pretutindeni, în întreaga țară, dragostea 

oamenilor pentru citit. Peste tot în fabrici și la toate 
locurile de muncă, pe străzi, în afara magazinelor, se 
găsesc chioșcuri și servicii de vinderea cărților unde 
fiecare articol se vinde din abundență.

Nivelul cultural este de-a dreptul izbitor.

„IL TEMPO"-Marco Marchini

La București există șapte teatre permanente și 11 
săli de spectacole. Repertoriul este la un înalt nivel. 
...De asemenea, toate orașele mari din provincie au 
cite un teatru de stat permanent. în orașele mai mici 
activează grupuri de amatori. Unele teatre din provincie 
au reușit să-și făurească un renume deosebit.

La București există de asemenea trei teatre de pă
puși și marionete, care, aici, se bucură de mai multă 
atenție decit în Occident. Perfecțiunea acestor specta
cole este cunoscută (...) Bunul gust de care dau dovadă 
spectacolele de marionete egalează cu cel al marilor 
scene.

Teatrele sînt totdeauna pline și biletele trebuie rezer
vate cu multe zile înainte.
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Pe un drum
M

I s-a întîmplat la distantă de cîțiva ani să 
nimeresc din întîmplare prin aceleași lo
curi și să ani sentimentul că s-a intîmplat 
ceva copleșitor care-mi contrazice aducerea 
aminte și mă face să cred că uneori nu 
e numai o închipuire senzația că ai mai 

trăit odată, în timpuri imemoriale. Coboram din munți 
spre văile dulci ale Moldovei, cîntate în pagini nemu
ritoare de bădia Mihai. Era în anul secetei și cătam 
cu lăcomie acele plaiuri verzi, fără contur, cu arbori 
care au relieful unei răsuflări de copil și vite leneșe, 
plecate in cîrd la menuetul bucolic al păscutului. 
Ceea ce vedeam era o tristă contradicție. Locul era 
pîrjolit, călcat de ardoarea fierbinte a unei veri fără 
ploi. Oamenii erau posomoriți ca apele secătuite, numai 
ălbii pietroase, crăpate, ca după un marasm cosmic. 
Copacii, arși și ei, țineau în lumină cioturi negre în 
care nu cîntau nici păsări și nici șoapta frunzelor. 
Cerul avea o povară albastră, albicioasă și soarele 
parcă crescuse lovind cu fierbințeala lui totul. Sate 
pustii, sărace ca la începutul lumii, fintîni fără sclipăt. 
totul era halucinant în această Moldovă care contra
zicea literatura. Troițele pocneau la arșiță ca și cînd 
oasele de sub ele ar fi fost lovite unele de altele. Spre 
drumul meu de țară ruminii plecaseră în bejenie, cu 
trăiști și calabalicuri puține. In curți urlau cîini pără
siți intr-o disperare vecină cu nebunia.

Și iată-mă, printr-o întîmplare rară, în același loc, 
primăvara anului trecut, abia coborînd din imperiile 
văzduhului, unde totul e umed și întunecat și bat 
vinturi la vremea aceea și-abia mai pe la poale răz
bate firul Ierbii cu încăpățîhzre. Spre văile Moldovei 
plutea o ceață ca o maramă, cu electrică violetă în 
ea, un veșmînt dulce de aer. Mai jos, cum tot veneam 
spre drumul meu de țară, se tîrau șopîrle trandafirii, 
tmbîrligate și s-arăta un codru de argint, nefiresc de 
înalt cu trunchiuri și coroane ciudate. Se vedeau și 
fînețele visate, ca după un viscol verde, culeate sub 
rafale de apă, abia căzută din cer ți in înflorirea ade
vărată din jur a primăverii iar mă mirai de păien
jenișul adela ca o fata morgana.

Am stat locului. Era spre seară. Bateau undeva clo
potele ca o părere și parcă aș fi auzit rumegatul enorm 
ai unei dihănii. Nu erau nici greeri și nici căderi de

Tinerețea poeziei

P atria

Iți dăruiesc secunda în care m-am născut, 
primul cuvînt al buzelor, emoția 
ce mi-a iluminat întîia oară chipul 
trezind materia din care sînt alcătuit,

O, anotimpurile trupului meu răsar din tine, 
sîngele meu e amintirea serilor tale, 
pămîntul îmi îmbrățișează umbra, 
apele tale mă cunosc, ecoul văilor 
mă va dori întotdeauna tînăr...

(...Tînăr eram, în Cîmpia Dunării, 
cu tîmple de aer, și parcă zburam. 
Departe... aproape... lovindu-și malurile 
pulsul galeș al Dunării îl auzeam...)

Dar știu; nu vei îmbătrîni niciodată, 
de aceea chipul meu omenesc 
îți continuă chipul, lată mîna 
cu care transfigurez timpul, și alung seceta, 
și opresc nisipurile și le înfloresc 
și ridic orașe, și turnuri, și arcuri de piatră...

O, patrie 
cu fiecare zi care-mi adună 
într-un singur torent, sentimentele 
săpîndu-mi albia destinului, tot mai adine, 
în colinele anilor, 
culorile adolescenței tale 
mâ-nvăluie și zbor îmbrățișat 
de forța legăturii
între mine și patrie. Intre patria mea 
și magnetismul erei leniniste.

Cezar BALTAG

Răspîndeam foxinci

proletare...

Imi aduc aminte anii aceia... «
Cele dintîi sărbători ale noastre...
Ne sculam înainte de-a se crăpa de ziuă 
Și fulgeram pe străzi, cu camioanele, 
Ca pe niște canale tăiate în noapte. 
Glasurile noastre râspîndeau lozinci proletare 
Și ferestrele se aprindeau în urma noastră, 
Deschise spre zori.

Poate că vocile noastre-n schimbare, de atunci, 
Visează în dalele străzii
Și cînd trecătorii grăbiți se-mpiedică-n tulpinele

. lor
Ele se rotesc iar în aer ceasuri întregi
Sau rămîn prin crengile arborilor 
Și cad uneori ca niște frunze 
Pe umerii pietonilor,
Trezindu-le-n suflet imagini uitate
Sau îmbărbătîndu-le gîndul.

Și azi cutreier orașul în zori
O dată cu țipătul de metal al sirenelor.
In urma mea rămîn cînfece
In fiecare fereastră
Și muncitorul grăbit să prindă tramvaiul 
Culege cu fruntea respirația poemului meu...
In rîsul plin cu care intră-n uzină,
In mișcările lui pricepute și sigure
Ca ale unui înotător încercat
E și ceva din glasul meu
Mereu în schimbare...

Anghel DUMBRĂVEANU

de tară
fluvii prin apropiere ca să bănuiesc că în fața mea 
ceva se mișcă ritmic. Batea ei codru a vînt, avea 
arcuș la amurg, dar fiara răsufla altfel. Iar am mai 
mers și ceea ce la început mi se păruse un filigran 
deveni un mozaic de coșuri și nacele deasupra căruia 
plutea un gaz superb, arzind în cununi rubinii. Trebuie 
să fie Săvineștii, mi-am zis și uitindu-mă mai la 
diteapta iar am văzut cum sporește peisajul cu fabrici 
ridicate de om și cu energii duduind secret în caverne 
de sticle și eprubete imense.

Venea întunericul ca o reptilă și cîmpul tot mirosea 
a iarbă strivită de ploaie și in spate se înfiripa un 
adagio al pădurilor părăsite. Mă chema taina nopții 
și mirifica poveste a flăcărilor de dincolo. Atunci, 
pînă la ridicarea stelelor în Cier, ini-am adus aminte 
de cuptoarele Hunedoarei lingă care am vegheat, de 
zbaterea Bistriței captive intr-un cazan de piatră, am 
avut imaginea feerică a Reșiței unde metalul e înco
voiat și căznit, lovit cu duritate și făcut să cinte...

Toată țara mea era un cortegiu de focuri vegheate 
de priviri omenești. Am văzut milioane de oameni 
stînd lingă unelte, pindind mașinile, am avut imaginea 
pădurilor de cărbuni urzind ale patriei mele și mi-am 
închipuit că plutesc în cosmos, deasupra globului și că 
de-acolo zăresc o inimă de pămînt pe care noaptea, 
cu otrava ei de cerneală, u-a biruit-o, pentru că peste 
tot ardeau acele focuri vesele în care clocotea metalul. 
Țara mea muncea, ziua și după căderea soarelui în 
marginea cealaltă a lumii și în retortele care guruiau 
aici, ca porumbeii, se năștea fructul superb al muncii.

Ce salt în timp ! Țara mea cu sarică și opinci, cu 
foamea hălăduind cind voia în ogradă, intrase aproape 
fără să știu în altă eră. De sub copacii argintii ai 
noilor așezări răsări o măduvă de neon, o brățară de 
lumini paradisiace și stelele de sus păliră, pierind în 
marele arc al nopții neindurate.

Azi, la a 15-a aniversare a Republicii, privind bogata 
iarnă de pe acoperișuri, cu beteala ei strălucitoare de 
zăpadă, îmi amintesc fără să știu de ce de drumul 
aeela de țară lingă care am avut revelația acestor 
ani de stăpînire a poporului, cînd Patria a căpătat 
strălucirea fără de margini atit de meritată.

Eugen BARBU
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m mers la țărmul mării 
șj am văzut luminile.

Aș fi putut să strig 
departe, spre miazăzi 
și spre soare-răsare și 
s-ar fi Întors ecou —

luminile.
Țărmul se arcuia ca o aripă înăl

țată în zbor.
I-am spus Dobrogei: frumoaso,

privește-te-n oglindă. Și i-am Întins
- oglindă, marea.

Și se apropiară să se privească-n 
ape — cîmpurile și fabricile, viile și 
vilele litoralului, holdele arămii ale 
Deltei și fructele —. după lumini le 
știam că vin, că se apropie, după 
lumini Ie simțeam prezența.

Pot să-mi ațintesc urechea-n răs
crucile văzduhului și să aud electri
citatea cum crește, arbore aerian cu 
o mie de crengi, cu un milion de 
fructe de aur, din aceste pământuri.

...Păminturî . roșcate, arse, împie
trite, păminturi zgircite, cum să vă 
uit chipul vechi ’ Vă țin minte, v-am 
ir.tîlnit odată, demult, intr-o vară, in 
preajma unei fir.tini, la care trudea 
un măgăruș umil, să aducă apă săl
cie, din străfunduri ; și mai știu o 
casă, ir.genunchiată la pămînt, arsă 
de soare, pe piatra cretatâ a ceru
lui-

Imaginea veche se șter/e — mă-n- 
torc la ea.

Chem luminile la un colocviu, pe 
țărmul mării. Luminile raioanelor 
electrificate — Medgidia și Negru- 
Vodă, luminile laboratorului Maliuc, 
luminile orașului industrial Medgidia 
și încă, luminile Năvodarilor; răsar 
de undeva, mai departe, luminile 
Hirșovei, nou centru raional, răsărit 
la capătul Dobrogei, cu înălțimile 
primelor blocuri moderne; și de al- 
tundc, vin luminile condensate-n 
aroma afuzaleei de Murfatlar și Na- 
zarcea ; pînă tirziu în noapte, rămîn 
aprinse luminile proiectanților, arhi- 
tecților care întîrzie cu orele, dea
supra foilor albe: răsar în linii și 
unghiuri — un nou chip al Constan
ței, al Tulcei, al Medgidiei, al sate
lor Comana sau Chirugeni ; noul chip 
al Dobrogei...

O, de-ar fi șă strig, luminilor 1 
mi-ar răspunde oamenii pe care i-am 
cunoscut. Oamenii Dobrogei; Bălan 
Marin, operator la superfosfați — Nă
vodari și Nicolae Gaidagiu, preșe
dintele colectivei din Topalu, Gadlu 
Isaică, tînăr colectivist, Iubitor al 
cărții și cititului, din comuna Cio- 
banu; ori Pavel Carpov, pescarul 
din Jurilovca, ori doctorul de cir
cumscripție Andrei lanoș, de la Hîr- 
șova, pasionat cercetător al pro
blemei reanimării inimii ; mi-ar răs
punde poeții Dobrogei din cercurile 
literare de la Oltina sau Babadag, 
cîntăreții Dobrogei luminate...

Cite lumini, atîți oameni ar răs
punde.

Despre Dobrogea, ele, luminile, el 
oamenii, sînt cei mai îndreptățiți să 
vorbească.

Dobrogea întreagă — odinioară cea 
mai săracă, cea mai uitată, cea mai 
întunecată provincie a Romîniei, este 
astăzi, certificatul cel mai edificator 
al maturității tale, Republică.

In cinstea sărbătorii tale, chem lu
minile Dobrogei la un colocviu. 
Aici se văd bine, aici încep luminile 
Dobrogei — pe aripa arcuită de zbor, 
a țărmului. Răsfrinte tn ape din 
înalt adine, sînt un amfiteatru mo
numental sau cuvintul la tribună 
creatorii luminii..

Florența ALBU
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Valeți, domenii, miniștri, castele, 
urși, vulpi, cîini, cerbi, cățele, 

covoare, tablouri, samururi, briliante, 
sifilis, aur, maseze, amante, 
haw do you do ? Malaxa, combinații, 
bătăi, pistoale, coniac, senzații, 
jandarmi, cravașe, alcovuri, budoare, 
pocher, ruletă, cortegii, altare, 
coruri, tămîie, cruci, aghiotanți, 
perle, icoane, potire, Bizanț, 
săbii, cătușe, tumori, poleială ; 
miluiește, doamne, casa regală.

Maria BANUȘ

A
m cutreierat toamna a- 
ceasta Maramureșul, tara 
de la capătul munților 
de peste munfi, pentru 
intiia oară. Știam des
pre linului acesta încă 

din copilărie că era sărac. Ba mai 
mult decit atit: socoteam că-i știu 
și chipul; încruntat și trist, așa cum 
il aveau cirdurile de cosași și tăie
tori de pădure, venifi de peste munți 
in satele de pe Bistrifa unde, cre
deau ei, cresc finețe nesfirșite și se 
leagănă codri de nepătruns.

O, cit de oropsit era Maramureșul 
atunciI Istorisirile cosașilor și tăie
torilor de pădure imi plăzmuiau ima
ginea dezolantă a unor sate dărăpă
nate, a unor pribegi umblind pe că
rările lumii, a unor munți de piatră 
seacă și a unor ape ce curg in două 
cu lacră mi...

Dar călătorind anume pe drumurile 
țării de peste munți, vechea imagine 
s-a topit, s-a sjirimat, făclnd loc 
alteia, imaginii unul Maramureș tinăr, 
generos, tulburător, care a dat suflet 
livezilor să legene mere de aur, a 
limpezit apele să oglindească cerul 
senin, a zdrobit rizoarele si răs
toarne pe mesele oamenilor bucuria 
belșugului nemaipipăit, a cobori: 
in pămînt să se bucure el de como
rile găsite, a alcătuit din msaca 
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tuturor sumedenie de arcuri de 
triumf la Baia Mare, prinse ca niște 
ghirlande pe frunțile blocurilor pas
tel, frumoase și fără număr, pe co
șurile fabricilor și pe frontispiciile 
minelor, pe balcoanele caselor — o 
sumedenie de arcuri de triumf îm
pletite din cetină și neon, covoare 
cum n-au avut niciodată maramu
reșenii și cintece. Cintece de bucurie, 
răsunind din Oaș pină la Borșa, din 
Păuliș pină la Cimpulung pe Tisa.

Am întilnit noul Maramureș pe 
culmile Gutinului chemindu-și oile la 
stină. L-am găsit cățărat în merii 
roșii și aurii de la Remefi, culegind. 
Și-am stat să-l văd mușcind din 
carnea dulce și albi a celui mai fru
mos măr. Ridea. Rldea ca un copil. 
Și-atunci mi s-a părut că este in 
rîsul lui bucuria de a fi gustat pen
tru intiia oară, pe deplin, din rodu 
lui. Pentru intiia oară, pe deplin, i- 
anul al 15 lea al Republicii—

Pe urmă l-am fntthutt tu pr* 
Oașului, la Negrești. Se escze.se ts- 
tr-o bancă, tntr-unt d-« rizaew erăr- 
dinții școli medii dta Tsrz zzlneer- 
ci. Ascuhs O prj'esoc-ă c-s ochi 
albaștri, o fs'i Ceneze. Și nu 
știa ea s-t fLcsrt. dar cind foia — 
fe-o'rror-e - și-a sfirșit lecția, el a 
si 4 n4:-un picior țipurind;

A
ș fl putut să denumesc 
această însemnare de că
lător, „cărarea iezilor" 
dintr-un motiv pe care 
vi-1 mărturisesc numai- 
decit. Foarte de curînd 

am fost la Lipova la o consfătuire a 
scriitorilor începători. Am trăit cite- 
va zile de bucurie. încă o dată am a- 
vut certitudinea că zborul șoimilor 
se desfășoară în tot mai înalte evo
luții.

Era toamnă tîrzie. Foșneau vîntu- 
rile mari, prevestitoarele iernii. Co
pacii parcului din Lipova se zgudu
iau din temelii, în așteptarea unei li
niștiri sub zăpezile ce trebuiau să 
vină. Intr-o dimineață, cum m-am 
uitat afară, am văzut, în lumina tul
bure, parcul și clădirile, acoperite 
de-un imens lințoliu alb, și dintr-o 
dată m-am pomenit parcă intr-un tă- 
rîm din istoriile lui Andersen sau 
fraților Grimm... Mă tot uitam apoi, 
sus, în cernerea ninsorii, să dezlușesc 
ce păuni se luptau și-și împrăștiau

Hill I -Oșanu, oșănașu’
Și-o schimbat-o nărăvașu’ 
Că învață s-agrăiască
Pre cea limbă franțuzască !

Apoi s-a plecat pînă la pămînt și 
a zis: „No, mulțam frumos, tovarășă
Maria; Și... jos pălăria!*...

Peste citva timp, l-am întilnit la 
Baia Mare. Era păcurar, și-l chema
Vișovan. Și nu era sipgur; era cu
un vecin de-acolo, de la dinsu'.. 
Umblau amlndoi pe străzile noi și se 
întrebau, cu privirile pe sus :

— No, ăsta ce-o fi ? Șpital ?
— Tii, bre șogore, nu vezi ci scrie 

pă firmă? Blocul F. B., cvartalul D.
— Văd, văd... Da' ce-o fi-n el ?
— Păi fie ce-o fi, destul că-i iert 

fain !
— Fain, mi, fain, da' și de folos!
— No, cum de folos, bre ?
— De folos, că n-o mai fo* nSciaăa- 

tă așa ceva, p-aici pi Ia noi
— N-o fo’, da' ama'ada!
— Vezi bine că asta .* Ck arz» 

ochii, tot este. Și dr.ci mas șoa pă
lăria, mi. că Gvu.-x* mor
fain ca ei, rsSeien-sc-c ?

Șt-e» som asczzAs* piliriue pe 
rt-adi p n twr n ele așa, in 
n-rj. cm prîi or-f-tj, prin pane, 
aesse sac S M~'< la /ie-ar» pas iși 

—i-xoie »fc». -oștind: Jos

L-am izcSast apoi la Baia Borșa. 
Cote»» ta «ML Mrabat .* —
Vai ptfts ?

A vis:
— Ba! S-ma inse-» toate coasele 

oczsd . Cosesc ierburile noastre. S-au 
intors și sezu-.le.^ Nu mai e trebuin
ță de ele. Arem feră:tra.e mecanice. 
Și păduri ale noastre— S-au intors

peste pavilionul de basm miliardele 
de fulgi argintii...

Participanții ia adunare stăteau 
sub cernerea calmă a ninsorilor, în 
timp ce eu mă plimbam pe la ușa 
pavilionului. Dintr-o adincă priete
nie și grijă față de acei oameni care 
abia au luat in miinl arcul dificil și 
temerar al imaginii și ritmului, m-am 
apucat să le pregătesc cu pașii mei 
cărare prin zăpadă, de la ușa pavi
lionului, pînă la sala de mese undo 
trebuiau să vină.

Cred că așa fac și cerbii de grija 
puilor, minați de o etică a singură
tăților. Iezii mei s-au trezit pe rînd, 
in jurul ceasului 7, și au apucat spre 
sala de mese, să-și bea ceaiul. Au 
călcat pe cărărușa deschisă de pașii 
mei. Nu le-am spus-o, și mulți poale 
nici nu mi-ar fi înțeles gestul, sau 
unii, poate, ar fi crezut că așa era 
firesc...

Le mărturisesc fapta mea abia 
acum, spunîndu-le că numai intîmplă- 
tor amintita cărare a iezilor, în in- 
cîlcila, greaua și îndrăzneață carieră 
de scriitor poate simboliza cărarea 
spre cunoașterea cea mai de preț din
tre comorile ființei omenești, cea mai 
fierbinte dintre bucurii! Să ne închi
puim cunoașterea ca pe-un munte 

titanic, de sub ale cărei stînci încă
runțite de timp și arse de vinturi, 
izvorăsc toate minunățiile săvîrșite de 
oameni, încă din cea mai fragedă di
mineață. Artă fără cunoaștere... iată 
ce refuză să accepte pină și cea mai 
elementară minte...

Scriu rindurile acestea, la aniver
sarea Republicii noastre scumpe, căci 
numai in anii dăinuirii ei, scriitorii 
au putut ajunge la aceste inalte ade
văruri, la aceste strălucitoare concep
ții despre artă.

Toată cartea realității ne stă des
chisă in față. E destul s-o privim, 
snre a ne da seama de adevărul ui
mitor, că au scris-o cel puțin cincizeci 
de generații alcătuite din cite 16 mi
lioane de oameni, și toată se oferă 
aripilor gata pentru zbor, inimilor 
gata pentru avînturi! Scriitorul tînăr, 
„iedul" care abia iși arcuiește trupul 
pentru salt, invață de la început 
aceste adevăruri și-și face din ele 
lege de viață. ,

După consfătuirea din Lipova, au 
urmat multe șezători literare prin 
satele din jurul Aradului.

însoțit de cițiva „iezi", eu unul, 
m-am dus la Mîndruloc! Niciodată 
n-am să uit după-amiaza aceea de 
iarnă calmă! Cum am ajuns, mi-am 
amintit un cîntec din bătrîni :

„Și-am zis verde siminoc ! 
Hai, maică, la Mîndruloc, 
Să.ne cumpărăm noroc!"

Și cîntecul îmi trecea prin minte 
ca o mingiiere, ca o alintare, cu cit 
veneau, în sala de adunare, creatorii 
lui, și se așezau în bănci, gata să ne 
asculte... Ne priveau ochi prietenoși 
și adinei, zîmbete calde ea bucuriile, 
și în această atmosferă am prins a 
ceti. îndată am și simțit durindu-se 
intre noi și ei, puntea fluidului co
muniunii, și parcă ne aflam acolo 
de cînd lumea... Gospodarii și gospo
dinele, fetele și feciorii, păreau dul- 
tuiți intr-un monument al Ascultării. 
Pc geam pătrundea un amurg pie- 
lung, ca o oaste in mers pe sub niș.e 
flamuri roșii.

Mi-am smuls ochii din contempla
rea cerului și m-am întors spre 
„iezii" mei și spre Monumentul Ascul
tării. Și mult timp după ce șezătoarea 
s-a isprăvit, oamenii din Mindruloo 
au rămas nemișcați, in aceeași tăcere, 
așteptînd să Ie mai citirii. Cind unui 
s-a ridicat, stricind pentru o secundă 
simetria monumentului, și ne-a poftii 
„să mai zicem", m-am uitat la „iezi", 
să le cer părerea. Dar „iezii" mei îm
pietriseră de-o fericire ce nu se poate 
exprima nici în cele mai meșteșugite 
cuvinte. Mulți dintre ei iși asculta
seră prima dată ecoul celor scrise, 
atunci, acolo la Mîndruloc... Am con
tinuat șezătoarea pină noaptea tirziu. 
și la plecare oamenii ne-au petrecut 
Dină departe, urîndu-ne fericire, și 
poftindu-ne să mai venim... După re 
și ultimele luminițe din Mindruloo 
nu s-au mai văzut, m-am înfășurat 
mai bine în șubă, și simțeam cum mă 
prinde părerea de rău ca după locu
rile natale. Mult timp mi-a stăruit 
înaintea ochilor, Monumentul viu al 
Ascultării. Și acum, e destul să în
chid ochii, pentru a-1 reînvia in toată 
măreția.

Nici „iezii" nici oamenii din Min- 
druloc, nu puteau trăi după-amiaza 
aceea de înnălțare, fără răsturnarea 
bufnițelor originare din Sigmaringen, 
și fără întemeierea Republicii Popu
lare Romine! Oamenii care odinioară 
mergeau la Mîndruloc. „să-și cumpere 
noroc", consideră cîntecul acesta doar 
amintire a unor vremi nedrepte. As
tăzi, în anii republicii, „norocul" și-1 
fac oamenii cu mîna lor, prin muncă 
și răsplată pe dreptate!

„Iezii" au în fața lor toate cărările 
deschise. Dezvoltarea lor n-o va îm
piedica nimeni! Citească deci cartea 
cea mare a realității, scrisă de cele 
cincizeci de generații, citească filele 
scrise de muncitorime. în anii Repu
blicii, și vor putea scrie imnuri, inalte 
de ia firul de iarbă pînă la stele...

Decembrie, 1962
Eusebiu CAMILAR

și minerit... S-a intors tot tllaramui 
reșul acasă ! Jos pălăria !

M-am călătorit mai departe și i-am 
văzut pe oamenii Maramureșului 
socotindu-și aurul toamnei: munți 
de mere, nuci și gutui focare nes<:r- 
șite de păpușoi; palincă aprigă de 
prună, oi țurcane, cirezi de rite 
„Schwitz"... Am espețit la colecti
viștii din Lăplnța și Cimpulung pe 
Tisa și am nuntit cu ei. Am min.-at 
caș dulce la ciobanii din Călinești și 
am intrat la școala populară de artă 
din Sighet, să râd tinerii maramu
reșeni ciatir.d la pian și la acordeon 
Și pretat»u reni am aurit cele două 
curtata tvaMe ea mtadrie și admira
ție:

— Joa păUria !
S- le-em l’.reles atunci fileu!. .Jos 

e «n superlativ al superla- 
tsseior. Dosi cuvinte in care incap 
ar.'ea simțăminte: bucurie, mindrie, 
•dmmsșîe, emoție, încredere, recunoș
tință..

Și ințelegindu-i tilcul, nu m-am 
putut stăplni să nu rostesc și eu 
-Jos pălăria", in fața noii stafii de 
U tare a minereului de la Baia Mare, 
f» fafa complexului turistic din 
Borșa; in fața modernului spital din 
Negrești; in fața cîntecelor și focu
rilor din Certeze; în fața cbvoarelor 
pe care le țese Maria Verbel din 
Vad; în fața băieților șl forestieri
lor, in fața porților incrustate cu se
ceri și ciocane și flori, în fafa sal
tului pe care oamenii aceștia l-au 
făcut în cei 15 ani ai Republicii 
Populare...

Jos pălăria I
Dragoș VICOL

escze.se
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Era,
cum sâ vă spun, 
era un cîmp : 
miriște goală 
sub dealuri mărunte, 
ca niște cucuie, 
de-a lungul drumului strîmb, 
care suie 
alene, la munte.
Cîteva case risipite-n zloată, 
rîul zănatic, 
calea ferată, 
și - cam atît.
Burnița tacticos, prin văzduhul tomnatic, 
cînd am coborît, 
odată cu seara, în haltă.
Să fi fost - douăzeci laolaltă :
croitori de binale 
din Galafi, 
de pe Tei, 
oameni umblați 
la deal și la vale, 
pe unde vrei și pe unde nu vrei, 
din ’47, pe șantiere...
- Bre, nea Matei,
zice unu, c-un glas de muiere, 
unu, Florică, de-l avui ajutor 
prin cinze'ș’trei ,1a Electroputere, 
cum văz eu, am băgat-o-n mohor : 
s'e cam lasă cu nor, 
cu saramură, 
de bine ce-am descâlicat I 
Și i arse, printre dinți, o-njurătură.

Ce-i drept, nu-i păcat: 
împrejur - bălărie pustie, 
sub ploaia cernută prin sită, 
și halta - ca o cutie 
rostogolită, 
din nebăgare de seamă, 
din trenul care 
s-a topit în depărtare...

Nici rnai la ziuă nu se destrame 
ploaia posacă, 
parastas de strigoi...
Batem țărușii adînc. în noroi.
facem safteaua i 
prima baracă 
a șantierului. 
Orișicum, dacă 
se-nchide or curge cișmeaua 
de la porțile cerului, 
baraca, vasăzică.
e sfîntă I

Cum trăgeam, cu Florică 
niște șipci la rindea, 
(nu-ș-ce are ăsta, 
de cîntă
„ză rzâ rea -ză rză 'ea ', 
cît e ziua de mare 
uite-l pe Grecu, ven re a 
ca zmeii pe vînt, 
cu-o falcă-n cer 
și cu ailoltă-n pârr.'-t_
- Floreo - zice - ai fvgo-' 
toată lumea ia ffc'â. ci foc! 
Ne-o lovit un noroc!
Du-te, nu mă-ntreba I

Florică o-ntinde
Grecu pufneș'e pe nări, 
se crucește—
- Ce-i facem, frăț e î 
șoptește -
ciment ne I psea I 
Cine-I trimise incoa, 
zău așa, 
în toate doage e 
n-aș prea crede să fie I

Partea pca-:‘ă- că nu ne slabe 
amărîta de ploaie: 
venea — magaoaie, 
cît o lalomiță 
scăpa‘ă din matcă, 
și cam înspicată 
cu lapoviță...
Păcat că
n-aveam vreme s-o văz cum se-nfoaie I 
Trăgeam tare,

alde Florică și încă vreo doi,
o acoperiș...
i c ’ "etehăiau prin noroaie, 
•'r'ș-grăpiș,
*. sacii-n spinare, 

la haltă la noi,
'* - -;‘e duhuri fără alean...'
- aoapte mare.
- ’ și catran,

cu greu un focșor, 
si - r - ca oe-un cîine,
»*• •« ocrocâ...

y- sce- Lâ și fum... 

prin care forfoteau, fără zăbavă, 
ai noștri, cu poverile lor...

Cînd prindeau să ne sară 
ciocanul și cleștele 
din deștele 
sloi, 
coboram la văpaia amară, 
aprindeam pe seîntei 
un crîmpei 
de țigară, 
și-o luam înapoi, 
tot una de fum și de zoi, 
de ia ochi la țurloi...

Așa o ținurăm, pînă ziseră 
cocoșii,c-ar fi dimineață... 
Meremetul barăcii era încheiat; 
oamenii isprăviseră 
de cărat.
Mi-amintesc, ca prin ceață, 
că m-arn aciuat 
sub o claie de saci, 
cu Florică alături... 
împrejur, mirosea 
parcă - a cherestea 
și-a omături, 
și netotul - adică 
Florică, 
îngîna mai departe, 
pe murmure, pe șoapte, 
„zărzărea-zărzărea..."

Ddrmirăm acolo o zi și o noapte.

(Din ce-a povestit mai de muh, 
într-o seară de primăvară, Matei Dul- 
gheru, șef de sector pe un șantier 
dintr-un capăt de țară - unui vizi
tator...).

II

O luasem spre haltă, 
nu mai țin minte 
cu ce treburi - sau, așa, 
într-o doară, 
unde-mi priește mireazma de gară, 
de zgură fierbinte, 
de locomotivă, 
și - galbene, roșii, verzui, 

poem de DAN DEȘLIU

deopotrivă, 
semafoarele-n seară 
fac semne, prin ceață... 
Cînd, negru la față, 
picherul îmi iese-nainte; 
Zice : - La tanc ai picat I 
Ai niște bulendre, de la nevastă, 
cam barosane, adevărat I 
Vezi, că te-adastă 
la linia-ntîi...

- Iar făcuși gîrlă-n gît, 
hîrb fără căpătîi ! 
bombănesc oțărît, 

miluindu-l în gînd...
Dar, uite, prin burnița sură, 
voaoaneie stau fumegînd, 
ca roibîi-n ploaie, aupâ-olergătură...

Acu - să mă tai, nu-nțe’eg 
ce s-o fi năzărit în mintea mea, 
fusei întreg or neîntreg, 
de-am zis, pînă la urmă :
- Om vedea l 
Dar, mai-nainte, 
țin-te cîrîială !
- Ciment, pentru noi ?!
A turbat careva ? 
Bine, mă, neică, 
da’ voi sînteți orbeți ? 
Un-să-l punem ? în poală ? 
Nimic : - Treaba ta I 
îl iei, - da, or ba ? 
Și,, zisei: - Om vedea !
Și, p-ormă : - Să mă duc după băieți...

La urma urmelor, parcă ce mă costa ?
O zmîngălitură 
pe-un colț de hîrtie, 
și - ducă-se buclucul 
la dracu, înapoi I 
Doar nu-l poftirăm noi 
în ospeție, 
nitam-nisam 
acolea-n arătură, 
unde-ncropeam 
întîiul adăpost... 
Dar, cine știe, 
ploaia să fi fost 
de vină, vălurată de ninsoare, 
vagoanele, tustrei, fumegătoare 
în asfințitul vînăt, 
pe linia ferată...
Vorba-i că m-a trăznit, 
așa, deodată, 
o milă de cimentul nepoftit, 
ca de-un creștin, care-a venit 
să facă treabă, 
și-n loc de „bună ziua"-i spui :
- Nu-i nici o grabă I 
și-l pui, tehui,
pe drumuri fără noimă, colindeț... 
Așa c-am zis : - Mă duc după băieți ! 
Am zis, 
și-am luat-o peste cîmp, către șosea... 
Ba, parcă mai zisei cîte ceva, 
numai că aia nu-i de scris I

(Dintr-o discuție întimplătoare, cu 
Grecu Vasile, vecin de fereastră, ia 
personalul de Baia Mare, pe-o noap
te albastră...).

III

...Grecu-ăsta, pe urda-o —s • 
- i-am pierdut _"ma 
de vreun an ș ma ce — 
ținea cîteva metar 
în degetul mc: 
poot sâ-ti $o.nâ arida*— 
Și-aveo o abâ c* un oca--c. 
De faM « - g-vteen,
CZZ3“-Ș U,
nea Vas., d, sJleinanAiu,

Tot sar.- e- sșc- zicea, 
f.reșt. r^-r !

El știa, și-i plăcea, 
și zîmbea, cînd și cînd, 
sub mustață...
- Mă, Florică, - făcea 
cînd se-ntîmpla să-l prind 
în toane bune,- 
mă, ia spune
cum îmi ziceți voi mie-n ascuns ? 
Și clipea șmecherește - adică :

„Știe, nea Vasilică, 
vezi bine că știe I" - 
și se ducea zîmbind, fără răspuns... 
Era șef peste noi, 
nu așa, pe hîrtie ;
d-alde ăștia, mă rog, 
am văzut - berechet : 
ce-l întrebi 
îți răspunde din carte, 
vorbește-n bobote, 
te ia pe departe, 
ce mai încolo-ncoace - 
băiat de comitet I
Nea Grecu știa, mai ales. 

să se vîre la greu : 
cu astă, cred eu, 
da și clorlalți ghes I 
Și, 6un înțdles, 
se cam și pricepea : 
cum s-ar zice - talentul I 
Și-otunci, tot așa, 
cu cimentul, 
n-a spus doar: „Faceți asta și asta I 
Eu iau seama cum merge - 
și, basta I"
Atunci își dă omul arama 
pe față,
și ce s-arată-atunci - nu se mai șterge I 
Cum zic, eram acolo, la baracă, 
cu nea Matei,
si dedesubt zvîcnea un foc... 
Prin pălălăi, printre seîntei, 
Zăream cum joacă, 
mărindu-se, chircindu-se oleacă, 

frîngîndu-se, ca șerpii, de fnijloC, 
cînd lepădau povara, 
vedenii tremurate...
Acod, ce m-arn dumirit ce poate 
rea Vasilică, sâracu, 
sufie'-sanchiu lw
Roșu cc rccu 
opâr t în rachiu, 
se d^cea și ver.ea, habar n-am 
end și cum,
cu cî*e coi soci, prin puhoaie... 
Mâ uitam aupă el și-l vedeam 
cum - ae ce trage, de ce se-nfoaie, 
și-mi ziceam : De-o mai ține așa, 
crapă, nea Grecu, pe negîndite I 
Și el iar se ducea și venea, 
ca o văpaie mi se-ncingeâ, 
mai vie, cu cît bate viforu*n ea...
Ti priia, pasămite 1

Ne-alinarăm tîrziu, cînd albea 
ziua, peste cîmpie.

Căiurăm ca morții... Dar el, Cine știe 
ce trebi mai avea, 
s-a dus pe (a haltă, 
nea Grecu, 
încolo, spre zori...
Și azi mă întreb uneori,
ca zevzecu, 
cum păcatele mai răzbea 
pe cîmpul clisos, 
înecat de ninsoare, 
prin care se ducea, mătăhălos ? 
După vreo două zile, mi se pare 
că nea Matei - sau altul, mai vechi, 
i-a zvîrlit-o, din mers : - Ai fost tare, 
nea Grecul® I, cică...
- Păi, de, - face el - vasăzică, 
așa sînt eu : cam tare de urechi I

...Acu, te-aș ruga, nu cumva 
să te-apuci să dai sfoară-n țară, 
să le-aduci din plaivaz,
Cîte ți le-am îndrugat astă seară : 
dacă află bătrînul - mă ia de obraz ! 
Are el un necaz 
pe niscai meșteri, de la ziare.,.
Zău, nu-l Zădărî - nu-l știi ce e-n stare I

(Cu Fierea Florică, dulgher de bi
nale - acum, președinte de sfat 
popular, într-un oraș, pe Dunăre, la 
vale - niște taclale, ia un pahar...).

a

„Mînați de un avînt nedOwBL 
luptînd din greu cu vremea depeflaoaA 
care de-a lor voință s-a zz ’ 
ca de o stîncă de gra" ' 
lipsindu-se de casă și de masă 
bravii constructori de pe șan- e*. 
de la Domneasca - au înfăou’t 
o faptă minunată : două zile 
și-aproape două nopți, în timp ce 
tuna și fulgera - cu mîini agile 
au descărcat și-au transportat ore 
opt sute saci de ciment specie', 
realizînd astfel economie 
de timp și de material.
In rezultatu-acesta admirabil 
s-a evidențiat, la loc de frunte, 
brigada de constructori al cărei 

responsabil 
este Vasile Grecu - un maistru cît un 

munte, 
cu care stînd de vorbă apoi, ne-a declarat 
cu o mîndrie vie în priviri :
- Noi vom munci mereu mai avîntat, 
pentru economii și depășiri,
pentru această sarcină măreață, 
care ni s-a trasat 
și ne stâ-n față :
să dăm în folosință, mai curînd, 
un falnic combinat!
Și, pînă cînd 
hu-l vom vedea realizat, 
nu vom avea o clipă de răgaz I 
Așa ne-a spus constructorul viteaz, 
cu tineresc avînt, 
și știm că se va ține de cuvînt I"

(Reportaj liric, confecționat, la vreo 
trei săptâmîni după ce se-ntîmplase 
povestea, de către un poet înflăcărat, 
care aflase toate acestea într-un po
pas de vreo oră jumate pe șantierul 
din Valea Domnească, și pe care, în 
ciuda unor încercări disperate, nea 
Grecu n-a mai reușit să-l întîlneâs- 
câ...

Intrucît episodul a fost luat textual 
- minus o prepoziție și o pauză - 
dintr-un ziar, pesemne, în criză de 
umor, subsemnatul declar .natural, 
că nu revendic drepturi de autor 
pentru fragmentul în cauză...).

V

- Tu!
zise fata, după o tăcere 
de cîteva clipe, 
de-o veșnicie...
Luna tremura, străvezie,
în ochii verzi, cu licăre de miere...
El ii zîmbi,
de cine știe unde,
și flăcările negre, din priviri, 
jucau tăcut 
pe coapsele rotunde, 
pe sînii cruzi, 
pe buzele subțiri...
Erau prima oară-mpreună, 
undeva, într-un bloc 
îh marginea cîmpului, 
în abur de lună, 
amețitori de singuri

și do lot
obișnuiți să tacă, să spună 
pe nume, unui vis, unui gînd...
- Deschide fereastra ! îi șopti, surîzînd.

...Și noaptea pătrunse 
aeolo-n odaie, 
pe licăr de stele, 
pe foșnet de frunze, 
pe miros de lut răcorit.,.
Pe deal, în sus, clipeau nelămurit 
luminii® orașului, de strajă.
Un tren se nărui în depărtare, 
înăbușit, ca un șuier de vrăjă, 
și-n liniștea mare, 
ea întrebă așa, 
ca să nu tacă :
- Ce-o fi fost altădată, aici ?
- O baracă - 
zise bărbatul - 
nimic altceva :
prima baracă de pe șantier...
- De unde știi ?
- Dac-am lucrat la ea I
- Și nu mi-ai povestit niciodată
- Păi -
nici nu văd 
ce-ar fi de povestit... 
Am făcut-o și, gata 1
- A fost greu ?
- Potrivit.
- Și, pe urmă ?
- Pe urmă - ne-am culcat și-am dormit...
- Sărută mâ ! zise fata.



„RISIPITOR li MOBILURI,
CARACTERE, 
ITINERAR!!

A
șteptat eu o legitimă cu
riozitate, romanul „Risi
pitorii" obligă la cîteva 
constatări de ordinul sur
prizei, pe care autorul a 
mizat insă cu bună știin

ță. Numai în puține episoade reîntîi- 
nim de astă dată lumea Moromeților 
și a Modanilor, privită mai mult din 
afară, de acolo de unde zbaterea pen
tru pămînt și viziunea îngustă asupra 
fericirii are, voit, un aspect de un 
ridicol trist. Ceea ce părea un dome
niu închis autorului „Desfășurării", 
adică viața citadină, constituie în 
„Risipitorii" cadrul principal al ac
țiunii. Pe primul plan apar personaje 
desprinse din ambianța muncitorimii 
sau a interectualității, foarte rar și 
episodic zugrăvite în trecut în litera
tura lui Marin Preda. Izbitoare este 
și deosebirea în maniera de narațiune. 
Dacă în „Moromeții" sau „Ferestre în
tunecate" predispoziția autorului spre 
observația psihologică era vizibil pre
cumpănitoare, abia în „Risipitorii" 
stăruința în sondajul lumii interioare 
devine maximă, definind structura 
cărții. Cu rigoare dar și cu nedisimu
late delicii, eroii își dedică multe ore 
scotocirii zonelor sufletești, apreciind 
lucid motivele comportărilor, obținînd, 
numai în acest fel, alte resurse pen
tru acțiune. Referindu-ne la fundalul 
Intîmplărilor, există și aici nenumă
rate imagini pitorești, cu interferențe 
comice neașteptate, dar ele nu mai 
dețin amploarea din „Moromeții" sau 
„Desfășurarea". Acum ele sînt mai 
mult presărate, în număr mare, în 
mici secvențe cu tîlc anecdotic. Con
strucția unitară, urmînd legi stricte 
de conducere gradată, succesivă a in
trigii, face loc în „Risipitorii" unei 
îmbinări de modalități, cu caracter 
mai subiectiv, polivalent. Voi reveni 
asupra acestor particularități.

De unde provine însă schimbarea 
opticii scriitorului ? Ion Lungu a ca
racterizat bine, în cronica din „Tri
buna", universul literar omogen pro
pus de Marin Preda pînă la „Risipi
torii" și ambiția autorului, conju
gata cu o mare sforțare, de a depăși 
hota, ele care i-au fost circumscrise 
de către critică. Am remarcat și cu 
alt prilej faptul că adesea scriitorul 
reia premeditat o unică idee artistică, 
adăugindu-i contururi și nuanțe noi, 
substanțiale. Nu e greu de stabilit o 
înrudire de constituție șl de veleități 
intre Ilie Moromete, Anton Modan 
și Ilie Barbu. O anume sete de li
niște, de contemplare, de asimilare 
tihnită a plăcerilor vieții se arată 
imposibil de satisfăcut atunci cînd 
eroul e sufocai sub presiunea norme
lor burgheze, cînd el nu are conștiin
ța puterii celor ce muncesc și deci 
înțelegerea mecanismului istoriei. 
Drama lui Ilie Moromete se repetă 
cu Anton Modan și cu Ilie Barbu, 
numai că, în climatul socialismului, 
firile sensibile, contemplative, moro- 
mețiene se pot regenera, cucerind o 
încredere calmă în superioritatea lor 
morală, biruind în lupta cu dușmanul. 
Relația între Revoluție și destinul 
eroului era limpede demonstrată. Va
riantele suprapuse au alcătuit pînă 
la urmă o imagine închegată, rotun
dă, la care anevoie s-ar mai fi putut 
adăuga ceva.

De acea „Risipitorii*' evidențiază 
mai curînd tendințe centrifugale atit 
din punctul de vedere al problema
ticei cît și din cel al compoziției. 
Pentru Anton Modan sau Ilie Barbu, 
posibilitatea renașterii era determi
nată de acordul lor cu realitatea nouă, 
de adeziunea la socialism. Cu meticu
lozitate autorul cerceta modurile de 
osmoză ale eroului cu lumea, pe a- 
ceastă porțiune esențială, a convinge
rilor politice, sociale. In „Risipitorii" 
se pornește de Ia premiza integrării 
conștiente, hotărite în socialism, pre- 
miză socotită demonstrată și trainic 
cimentată. Eroii principali (doctorul 
Sîrbu, Vale, Constanța etc.) au solu
ționat mai de mult problema funda
mentală a angajării și ceea ce îl pre
ocupă acum pe autor este armoniza
rea vieții lor intime — dragostea, 
prietenia. Vechea panică în fața uni
versului închis, ilogic și arbitrar, (Ilie 
Moromete derutat de haosul ordinal 
capitaliste) nu mai răzbate în nlciun 
fel la eroii favoriți din „Risipitorii", 
care posedă o viziune clară asupra 
desfășurării istorice, sînt incluși ra
țional și afectiv în munca de con
struire a socialismului. Neliniștile și 
răsucirile care mai apar în existența 
lor au acsum un caracter mai limitat, 
implică regiuni restrînse, de ordin 
privat. Cît de calme, depărtate de 
osoilațil primejdioase, oarecum auxi
liare, se prezentau altădată la Marin 
Preda scenele de iubire într-o operă 
concentrată în alte direcții 1 Nevoia 
de a creia un circuit de încredere în 
zona sentimentelor personale, de a 
introduce aci principiile binefăcătoare 
ale unei morale noi, îl animă însă
pe protagoniștii recentului roman.

Odată cu aceste disocieri, se contu
rează motivele tematice ale cărții șl 
însăși aria de preocupări a articolu
lui. Raporturile între generații șl
sensurile implicate de destinele para
lele — părinți și copii — au fost pe 
larg analizate în cronicile apărute 
(Ov. S. Crohmăiniceanu, I. Lungu, 
N. Manolescu).

Îmi solicită acum atenția, pornind 
de la distincțiile enunțate mai sus, op
tica autorului asupra dramelor senti-
mentale înfățișate și asupra repercu
siunilor lor în existența eroilor. Do
rința acestor oameni este de a se a- 
bandona pornirilor spre dragoste, spre 
prietenie, fără precauțiuni ce știrbesc 
inevitabil din dinamismul sentimentu
lui. Totuși o mecanică a amortizărilor 

u Ie permite 
turali, Ie dă 

ajuns s-o
octorul Sîrbu 

ntenționat, la 
suferinței, a ________ ,,__ ___
grijă care poate lua proporții mari 
în conștiința unui om este să nu se 
piardă pe sine" — îi declară el soției. 
Este necesar un anumit calcul care 
să preceadă investiția de afecțiune ? 
întrebarea apare dureroasă pentru e-

să fie pînă la capăt 
o crispare pe care ci 
considere protectoare, 
revine adesea, în mod 
dezideratul prevenirii 

deziluziilor. „Singura!

roii lui Marin Preda, fiindcă ei s-au
obișnuit să calculeze metodic, opera
ție pe care care o îndeplinesc cu un
simțămînt de povară ca și cum ar fi 
constrînși spre asta. In prima dis-

cuțle-cheie cu Vale, doctorul Sîrbu îi 
expune teza Iui cu privire ia necesi
tatea prudenței deschise, afectuoase 
în relațiile intime. Fără menajamen
te îi înfățișează tînărului loviturile 
ireparabile pe care le poate primi o 
încredere naivă și consecințele, unei 
retezări a iluziilor asupra celorlalte 
sentimente. Chiar și Vale observă 
însă că, prin structură, doctorul Sîrbu 
nu se conformează docil preceptelor 
austere de conduită. In relatarea evo
luției prieteniei sale cu doctorul Mun- 
teanu, doctorul Sîrbu pune o patimă 
neașteptată. La vederea colegului său, 
de care-1 leagă o veche amiciție, dis
trusă treptat odată cu iluziile despre 
fidelitatea și lealitatea doctorului 
Munteanu .— el simte cum îl cuprin
de o roșeață și nu-și poate reprima 
o senzație de amărăciune. Un avînt 
spontan îl împinge spre afecțiune. Și 
în final, după revelațiile asupra vani
tății devastatoare ți asupra spiritului 
intrigant, care-1 caracterizează pe fos
tul său prieten, doctorul Sîrbu măr
turisește că tot mai ține la doctorul 
Munteanu. Ceea ce nu-i poate ierta 
însă acestuia — pozițiile lor ajungind 
ireconciliabile — este tocmai faptul 
că i-a spulberat o anume încredere 
naivă, că i-a impus strategia suspi
ciunii și a prevederii. El ar fi vrut 
să fie un „risipitor". Pe Vale îl aver
tizează bătrinește: „Dumneata însă 
nu ești atent, risipești, nu aduni »i 
nu scazi nimic, fără să știi că unde
va, în ființa dumitale lăuntrică, se a. 
dună și se scade tot ceea ce faci. Iți 
doresc să nu iei niciodată cunoștință 
de această lege, iar dacă e să iei. să 
se întîmple la timp".

Nici în dragoste doctorul Sirbu na 
este mai puțin circumspect. Circums
pect chiar cu propriile impulsuri. 
Pină nu e convins de răspunsul Cons
tanței, încearcă el însuși să se amă
gească, să nu-și recunoască pasiunea, 
ca, la un eventual insucces, să poată 
ocoli dezastrul. Orice motiv de ilu
zionare este repede treeut prin sita 
îndoielii, a posibilităților divergente, 
cu scopul de a domoli anarhia sen
timentului. Pe acest tărîm, inteligența 
nu mai joacă un rol suveran, decit 
dacă se mulează după cerințele sim
țului său de conservare. Cînd reacțiile 
Constanței i se par evazive, chiar descu- 
rajante, străduința doctorului Sirbu 
este de a se reîntoarce Ia starea care 
a precedat declanșarea iubirii, de a 
opera o separație („bucuriile trăite, 
împreună cu ea urmînd să rămînă 
doar un fel de corolar, care nu tre
buiau alungate dar nici să joace un 
rol în bine sau în rău după restsc - 
lirea acestor raporturi"). Sentimental 
este astfel îngrădit, supraveghiat. fe
rit de crize.

Mai tinăr, mai primitor la expe
riențele altora, Vale nu se deose
bește totuși funciar de doctoral Sir
bu. Este adevărat că el nu acceptă 
teza neîncrederii, fiindcă își coaoașre 
echilibrul interior, se socoate stăpiu 
pe sine și mai ales capabil — dato
rită depozitărilor de energie și anei 
anumite seninătăți — de rapide re
surecții. In efortul de a se autoana
liza — efort comun eroilor lai Ma
rin Preda — Vale judecă sigur, de
tașat, fără prea mare atracție peatra 
labirinturi teoretiee, eu lipsă de pre
cipitare (singur observă d ■■ e nki 
„extrem de curios", „nici ea*, re sa 3e 
nepăsător"). In convorbirea ca doc
torul Sirbu ii iritase ideea că ar tre
bui să utilizeze o „plasă de vesft- 
ciuni și presupuneri*. Nu este iasă 
consecvent cu acest refu. Stodedd 
el aplică în fond tactica pradesșei. 
îndrăgostit de Anda, Vale u-are cu
rajul de a înfrunta orice risc i»; 
păzește propria-i liniște. întors după 
o lungă absență, știe să aafae efipo 
revederii, ca să guste din plin, ra
rele momente de expansiune sofle- 
tească Îndelung pregătite. .Stârir t 
de un sentiment care iradia dinir-o 
zonă ascunsă, sentiment care In a- 
dîncul ființei lui nu era un punr: 
întunecat, ci o lumină, că nimic diț 
ceea ce ni se întîmplă in viață nu 
se repetă, Vale ocoli, în orele care 
urmară, cît putu de mult clipa re
vederii lui cu Anda"). înainte de a 
o întilni pe Anda, Vale face nenumă
rate treburi mărunte, depune Aia» 
migală în această ocupație. Urcă a- 
poi fără grabă, treaptă cu treaptă, 
scara în spirală ce duce spre labora
tor. Din satisfacțiile mari ale intilnl- 
rii fac parte și aceste etape preala
bile de tergiversare. După o fază fi
rească de absolutizare a sentimen:e- 
lor, Vale pricepe rostul „ritualurilor* 
în viață, necesitatea de a respecta 
niște conveniențe, care înlesnesc co
municarea între oameni. Mai intii eo 
uimire, apoi cu o înțeleaptă resem
nare, Vale se supune uzanțelor la ce
remonia căsătoriei cu Anda. Deși 
mai puțin crispat, Vale se aseamănă 
totuși In esență cu doctorul Sîrba 
prin modul prevăzător cu care îți 
destăinuia afecțiunile.

Cu privire la determinarea atitu
dinii afective a eroilor, împărtășesc 
explicația dată de Ov. S. Crohmăini
ceanu în cronica publicată în „Gazeta 
literară". Năzuința firească de chel
tuire sentimentală, de transmisie des
chisă a fost continuu penalizată in 
lumea trecutului, unde egoismul zo
ologic, fățarnic, spiritul achizitiv dic
tau comportările. O moștenire grea 
în educarea vieții sentimentale, a in
hibat sufletele eroilor care au de în
vins, în epoca nouă, multe inerții ale 
trecutului. Dezgustat de manifestă
rile ipocrite, răuvoitoare ale priete
nului său, doctorul Sirbu se elibe
rează greu, și din această pricină, 
de vechi deprinderi restrictive. Ro
manul arată cu claritate cum razele 
socialismului vindecă treptat și în
tremează, cum dispar stavilele nefi
rești in circulația sentimentelor. Ex
celent este sugerată în „Risipitorii" 
chemarea spre prietenie, spre apro
piere sufletească, în condițiile stimu
latoare ale lumii noi.

Argumentația Iui Ov. S. Crohmăl- 
niceanu revendică însă, după păre
rea mea, unele corijări, mai mult 
completări. Nu numai date istorice 
generale impun o turnură a acțiuni
lor afective. Trebuie să ținem 
seama și de fizionomia eroilor 
lui Marin Preda. Nu cumva au
torul vădește o predilecție pen
tru un tip specific de erou, 
reeditat in diverse ipostaze ? Răs- 
punzind pozitiv la întrebare, con
statăm că deosebirea intre vechile

scrieri și „Risipitorii" nu este chiar 
radicală, că un filon se continuă stă
ruitor. Există o asemănare de sub
stanță între eroii moromețieni și cei 
din noul roman. (Asemănare și nu 
identificare, căci apar și multe dife
rențieri, pe care le-am notat în ca
racterizarea lor). Ilie Moromete, Va- 
sile Botescu sau ceilalți sînt suflete 
delicate, visătoare, — ca o replică la 
țăranul voluntar al lui Rebreanu — 
marcate de un deficit evident de ini
țiativă. Cu rețineri în fața neprevă
zutului, ei nu pornesc la acțiune de- 
cît forțați de împrejurări, cînd asu
pra lor se exercită presiuni aglome
rate. Descărcarea de energie e atunci 
violentă. în etapele de tranziție, cele 
mai dese, eroii sînt retractili, adoptă 
poziții defensive. Ei își cunosc o slă
biciune de voință pe care vor s-o 
ocrotească în fața intemperiilor, pre- 
întimpinind ravagiile. Aspirația de a 
găsi o pavăză, destinată să apere zone 
sufletești fragile, determină modul 
lor de acțiune. Vale și doctorul Sirbu 
manifestă la rindul lor o pasivitate 
in fata situațiilor și nu decid ei 
cursul evenimentelor. Lipsa de dis
ponibilitate pentru aventură, pentru 
risc, motivează excesul de prevedere 
in prietenie și in dragoste. Odată 
provocați la luptă, pe arena senti
mentelor, ei sint capabili de o rezis
tență susținută, repliindu-se ingenios 
și dind riposte la momentul oportun. 
Toate măsurile de preeauțiune con
travin insă în fond firii lor generoa
se. Prin natură ei sînt niște cons
tructori de miraje. Scrierile lui Ma
rin Preda aa înfățișat adesea o con
fruntare intre iluzie și cerințele rea
lității. eonfrantare dareraasă. La ca
pătul unor experiențe, doctoral Sirbu 
invocă — pildă propusă de soția sa 
— o alegorie din „Adolescental" de 
Dostoievski. aude se arată ei. după 
dispariția zeităților false — așadar a 
saperstițiiior ocrotitoare —„ oamenii 
se vor simți erfellai și vor arca im
perioasa dorință a fraternizării. Pe 
doctoral Sirba B uuhaețZe faptei că 
nevoia lai de solidaritate afectivă 
este stânjenită de purtările unor inși 
ca doctoral Mauteaaa. cei care îl 
constrâng la prudență, la inhibiție.
Doctoral Sirbu — care remarcă mîn- 
dru că. datorită Revelației, conștiința 
libertății i-a devenit organică și că, 
niciodată nu va mai putea reveni 
(impui amiBnteler. al corupției spi
rituale. al Încălcării demnității, — 
luptă să inlătare reminiscențele men- 
talităȘS treeatutai și in sfera relați
ilor iuti nor intre eamenL Pentru el 
socialismul va însemna nu numai 
deoaMașneen muncii creatoare dar și 
plenitudinea vieții afective. Există un 
reaervur care alimentează optimismul 
eruulnit acordul său fundamental cu 
lumea nouă, care alungă treptat nă- 

ștâtoare de odinioară și 
facilitează și eliberarea sentimente-

Vale însă este departe de a extin
de tactica prudenței în alte domenii 
de activitate. In lectură, în studiile 
profesionale, în contactul cu oamenii 
și situațiile de muncă el manifestă 
o receptivitate maximă. Scriitorul îl 
definește ca fiind într-un stadiu de 
așteptare, preocupat de ce o să-i re
zerve soarta, dar pregătit pentru răs
punderi însemnate. Cînd primește o 
însărcinare dificilă pe un tărîm unde 
nu avea o calificare temeinică, Vale 
înțelege cu perspicacitate că exersa
rea sa obținută in alte sectoare de 
muncă ii ajută să gindească într-un 
ritm și cu o profunzime Ce îl fac 
apt să se acomodeze iute cu noile 
exigențe. Dacă Gaby — rivalul său
— trece prin viață cu o ușurătate 
condamnabilă, fără să mediteze asu
pra îndatoririlor sale față de socie
tate, Vale privește lucrurile cu o 
maturitate cetățenească, acționează cu 
gîndul de a fi la înălțimea unei pro
misiuni care i s-a făcut. El știe că 
are de îndeplinit un mandat. La Vale 
vedem tocmai roadele deplinei ar
monii cu orinduirea populară; liniș
tea și elanul in muncă rezultă din 
credința că numai în socialism tine
retul poate ajunge la mari realizări 
Cu antene sensibile, Vale își trăiește 
„anii de ucenicie", recepționează sfa
turile și îndrumările, fiind deschis la 
experiențe.

Prin alăturarea celor două caractere
— doctorul Sirbu, Vale — Marin Pre
da n-a urmărit numai o simuiitudine 
a atitudinilor afective, dar și o de
marcație intre două virste ale cunoaș
terii intelectuale: pe de o parte cum
pănire, sedimentare, o oarecare reti
cență in fața noilor experiențe, pe 
de altă parte permeabilitate și dorin
ță de inițiere. Despre structura a- 
eestur eroi și despre felul cum de
termină ei construcția romanului voi 
discuta intr-un articol ulterior.

Spre deosebire de Vale sau docto
rul Sirbu, Constanța este o „risipi
toare" și pe planul sentimentelor. 
Marin Preda a compus profilul fetei 
alternind regiunile de umbră cu cele 
limpezi, lăsind pînă la urmă și o 
dîră de mister, de inefabil. Proba
bil că este cel mai realizat presonaj 
al cărții. Pe parcursul acțiunii Con
stanța e caracterizată din mai multe 
unghiuri de vedere (părinții, doctorul 
Munteanu, Vale, doctorul Sîrbu), fără 
ca dezlegările aduse să fie clasante.. 
Cu acest personaj scriitorul a încer
cat procedeul dezvăluirilor succesive.

Constanța se simte tare și nu ur
mărește să preîntîmpine nici o situație 
dificultuoasă. Fără presentimente, și 
fără rețineri ea străbate cel puțin 
două crize în roman. Una mai ușoa
ră, de scurtă durată, determinată de 
o momentană îndoială asupra talen
tului ei de profesoară. Criza se sol
dează cu o dezmeticire, regrupînd 
narea forțele sufletești într-o unitate 
nouă, călită. Cealaltă, pe dimensiunea 
sentimentelor, mult mai gravă, pro

duce o perturbare generală. Părăsită 
de soț, rămînindu-i străină, Constanța 
trăiește o prăbușire interioară, se 
îmbolnăvește. De la început, procesul 
ei de deprindere cu lumea fusese a- 
nevoios. Scurtele incursiuni ale ro
manului in perioada copilăriei ilus
trează eforturile ei greoaie de aco
modare la învățătură, la treburile 
gospodăriei. Tocmai acest personaj 
viguros, refractar prudentelor și pre
viziunilor, intră in mod catastrofal în 
derută. Abia acum, silită de boală. 
Constanța meditează îngrijorată : „Am 
pătruns eu fără să-mi dau seama în
tr-o zonă primejdioasă, cu iradiații 
prea puternice ?“ Teribila suferință — 
„moartea afectivă" — o buimăcește, 
fiindcă nu-i descifrează resorturile. 
Dar lecuită, renăscută, nimic nu o 
va opri să recadă într-o asemenea

stare deoarece ea, prin natura ei, nu 
admite manevrele preventive. „N-am 
calculat nici prima și nici a doua 
oară, și nici acum nu gîndesc că 
trebuie calculat și sînt gata să tră
iesc singură, dacă pentru asemenea 
gîndire o femeie trebuie să plătească". 
Dintre eroii lui Marin Preda numai 
Constanța — după lupta cu fantomele 
-— e capabilă să reia totul de la în
ceput, cu un optimism primar.

Ca să-i distingă caracterul, și Vale, 
și doctorul Munteanu, și doctorul Sîr
bu. cum am menționat, înregistrează 
niște reacții specifice, interpretîndu-le, 
ațîțați de curiozitate dar și de afec
țiune. Astfel doctorul Munteanu in
dică un resort al interesului pe 
care i-1 arăta: „manifesta însă un 
gen de absență care te solicita s-o 
aduci mereu la prezent". Rezistența

ei mută, indivizibilă, indiferența el 
obositoare față de „conjurațiile" lui, 
îl decid însă să se despartă de dinsa. 
Pe doctorul Sîrbu intervențiile Cons
tanței, în care alternează ignoranța, 
naivitatea și o sagacitate a spiritului 
neașteptată — îl seduc. Intrigat de 
purtările ei nesinoiiisite de prezența 
altora, puțin cizelate, dar de o cu
rioasă gingășie, el găsește în comu
niunea spirituală cu Constanța și po
sibilitatea lămuririi unei enigme. De 
aceea îi propune spre lectură anu
mite cărți, o incită să-și aducă amin
te de copilărie, să cînte sau să-i trans
mită impresiile despre oamenii în- 
tîlniți. Iubind-o pe Constanța, docto
rul Sîrbu ține să descifreze și ca
racterul dificil al unei femei.

S. DAMIAN
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aduce pentru noi nu numai noi înfăp
tuiri, eâ și • nouă experiență, desă- 
virșindu-I pe fiecare la locul său de 
muncă și pe toți in colectiv la desă
vârșirea construcției socialiste și la 
făurirea comunismului. Căci aceasta 
este, la a 15-a aniversare, noua Romi- 
nie : o țară care-și desărirșește con
strucția socialistă și se pregătește 
de comunism.

Firește că pentru ducerea la înde
plinire a mărețelor noastre planuri, 
care sint totuna eu realizarea fericirii 
intregului popor, noi avem neroie 
de pace și iată de ce sintem pentru 
coexistența pașnică a popoarelor, ală
turi de ințeleapta Uniune Sovietică, 
prima constructoare a comunismului 
in lume. Și tocmai pentru că iubim 
pacea, o apărăm cu toată hotărirea. 
cu gindul ca să nu se poată ajunge 
niciodată la război.

Ca scriitori ne mai gindim Ia ceva, 
cu prilejul marii sărbători a aniver
sării Republicii, și anume la faptul că 
tot ceea ce vedem și știm despre 
țara nouă și despre omul nou, a cărui 
conștiință socialistă se făurește in 
muncă, noi n-am spus încă de ajuns 
in cărțile noastre. Moi 'ui din reali
tate e mai bogat și mai frumos decit 
chipul lui de pe pinză. Dar dacă noi 
vom reuși — o știm și aceasta — să 
zugrăvim cu tot mai multă iscusință 
ceea ce este nou în lupta cu vechiul, 
formele superioare ale vieții socialiste

in luptă cu rămășițele dăunătoare ale 
trecutului și cu întruchipările „noi" 
ale vechiului și învechitului, care 
trebuie cu orice preț învins, atunci 
noi vom face ca oamenii înșiși să 
vadă mai bine, să le, fie mai drag 
ceea ce au făurit trainic și să fie mai 
aprigi in atingerea țintelor ce și le-au 
pus inainte. Noi trebuie să știm face 
ca in cărțile noastre realitatea nouă 
din (ară să apară din plin și in așa 
fel incit cunoscînd-o profund in 
toată complexitatea ei, omul muncii 
din toate domeniile vieții să ne poarte 
cărțile in buzunar cum tinărui poartă 
fotografia fetei iubite sau părinții 
fotografiile copiilor pe care le scot 
si le arată cu mîndrie altora. Avem 
astfel de cărți dar mai trebuie și al
tele. Să ne gindim că la noi lucru
rile se schimbă repede, îneît de la o 
aniversare la alta pot înfățișa din 
măreția unei uriașe munci desfășura
te de un popor de milioane de oameni 
pentru fericirea sa și pentru bună 
conviețuire cu popoarele lumii.

Aceasta va fi întruchiparea prin 
cuvint a desăvârșirii socialismului in 
perspectiva comunismului de către 
omul nou din țara noastră, va fi con
tribuția noastră, nu mică dacă o adu
cem pe măsura cinstei ce i se acordă 
de către partid și popor creației artis
tice și literare, in ridicarea omului pe 
cele mai înalte culmi ale omeniei, 
așa cura l-a văzut Lenin, în drumul 
său revoluționar.

Mihai BENIUC
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poeții ziceau, acum, de vasta ța
rină a țării întregi, peste care tre
ceau calme și inedite, ca ciurdele 
de bouri ai timpilor patriarhali, 
tractoarele, de brazdele adinei și 
de lanurile de aur ale cîmpiilor, de 
aurul negru al sondelor, adulme- 
cînd alte și alte regiuni petrolifere, 
de noile așezări industriale din 
țară, de complexul siderurgic de 
la Galați, de barajul și de lacul 
de acumulare de pe Bistrița, scîn- 
teind de lumini electrice, printre 
care, ca printr-un continuu arc de 
triumf, horind și cu șoimul pe u- 
măr, eroul eminescian ar fi îneîn- 
tat să coboare pînă la Marea cea 
Mare, de plaurul, de stuful și tres
tia din bălți și din deltă, generînd 
celuloză și slovă, de țărmul de ne
recunoscut al Pontului Euxin, peste 
care o nouă Semiramidă a răsturnat 
grădini suspendate și blocuri, prin
tre care nu numai Ovidiu și argo
nauții, dar și un călător din zilele 
noastre, ce n-ar mai fi dat de un 
deceniu pe acolo, ar avea toate mo
tivele să se rătăcească, de miile și 
miile de blocuri svelte și grațioase, 
cite s-au substituit vechilor maida
ne împodobite cu cîte-o magherniță 
și vechilor rampe de gunoi din 
marginea tîrgurilor — și toate ri
dicate peste noapte, ca-n basme, la 
un semnal de baghetă, de parc-am 
fi pe vremea oamenilor din poveș
tile orientalilor.

Iată, mi-am spus, în timp ce-j

st'jasa

ascultam rostindu-și poemele, aezi 
pe care Platan nu i-ar mai alunga 
din cetate, așa cum făcuse cu He
siod și cu Homer, în ciuda înalteî 
prețuiri de care se bucurau în ini
ma lui și numai pentru că născoci
seră j,ficțiunile mincinoase ale că
ror unic scop e să distreze pe oa
meni în toată vremea”. însă cu 
cît va fi cîștigat educația magis- 
traților din republică, de se va ști 
că zeii se gîlceveau între dînșii, că 
Hera fusese păruită și că Hephais- 
tos, zvîrlit din înaltul Olimpului pe 
pămînt șchiopase ? Generația noas
tră, deși trecută pe sub furcile cau
dine ale primului război mondial se 
împăca, totuși, cu ficțiunea mai 
bine decît cu realitatea. Satira aci
dă a lui Caragiale îi era de ajuns. 
Ea consola și făcea bine. Teoriile 
despre republică ale conului Leo
nida erau evident ridicule, dar a- 
muzau cum amuza și disputa politi
că din „Țiganiada”, la care partici
pau, cu lux de argumente, Baroreu, 
Slobozan și alți oratori. Căci Bu- 
dai-Deleanu, hotărît citise pe Platon 
cu „Republica" sa, în timp ce 
poeții, pe care-i ascultam, deunăzi, 
slăvind republica preferau ficțiuni
lor, orieît de fastuoase, realitatea 
nu mai puțin fastuoasă a zilei de 
azi. De aceea poate stihurile lor 
aveau suplețea oțelului și-n ritmu
rile lor se auzea bătînd pulsul tre
pidant al motoarelor ce înalță zidu
rile noii Cetăți.

PERPESSICIUS
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g*fie *-*■ inlirit cu citeva talente 
* *i valaroase, ai/tori ai unor filme 
>r.Au și apreciate cu rnțjlt intgreș 
de opinia publics dip țară și dg 
pe-;e hotare. Succesele obținute (le 
cineaștii romiiii la festivalurile ipțcr- 
naiiouale au contribuit la extinderea 
prestigiului tot mai impunător ai 
artei șl culturii' noastre contempo
rane.

Dezbaterile principiale, binevenite, 
din toamna și iarna aceasta, aplicate 
în mod practic la planurile Iernatice 
și la stilul de mtînră, au dgtermiqaț 
o serie de măsuri a căror realizare 
va duce negreșit la lichidarea unor 
lipsuri existente in acest sector al 
activității filmului.

Răspunderea directă sporită, a 
creatorilor din cinematografie, a țu- 
turar cineaștilor antrenați în produc
ție, le solicită de acum înainte efor
tul unei serioase cotituri în alege
rea temelor, în prezentarea și ela
borarea scenariilor, în ridicarea cali
ficării profesionale a regizorilor și 
operatorilor/ în adîncirea specializă
rii membrilor echipei, în îmbunătă
țirea indicilor de folosire a bazei 
tehnice, în sporire productivității 
materiale și a eficienței ideologice, 
in simțitoarea ridicare calitativă a 
filmului rominesc.

Avem artiști și tehnicieni înzestrați 
și pricepuți; o inepuizabilă rezervă 
de energii și inițiative care abia aș
teaptă să se fructifice. In jurul lor 
trebuie să se formeze un nou și vast 
activ de oameni dedicați artei cine
matografice. Pentru aceasta e nevoie 
ca toate Uniunile de creatori și în 
special Uniunea Scriitorilor să in
troducă, cit mai curînd, în planul lor 
de activitate un program care să 
determine o cplaborare cu cinemato
grafia, o participare sistematică a 
scriitorilor la munca tuturor cole
giilor redacționale ale grupelor de

creație. Ne-ar surîde, bineînțeles, e- 
re ntualitatea constituirii unei secții 
de dramaturgie cinematografică pe 
lingă Uniunea Scriitorilor.

Uniunea ziariștilor, Ia rindu-f, 
și-ar putea extinde preocuparea 
pentru noua disciplină a filmolo- 
giei, contribuind mai organizat la 
educarea gustului spectatorului de 
film, sprijinind revista „Cinema" în 
popularizarea principalelor noțiuni 
de cultură cinematografică, în lupta 
pentru promovarea celor mai bune 
fiîhîe. Scenografia și muzica de film 
sînt și ele sectoare de mare însem
nătate, pe care Uniunile respective 
în<;ă nu le apreciș^ă în lumina rea
lei ior importanțe.

Creșterea producției naționale de 
filme și ridicarea nivelului ei ca- 
litativ va oferi o mai largă are
nă de manifestare noilor cadre de 
cineaști. O problemă care se ridică 
acuma, iarăși, eu acuitate, și cafe-și 
va afla rezolvarea începînd din anul 
viitor, este necesitatea unor forme 
de învățămînt superior în țară, ca
pabile să educe și să califice tinerele 
talente. Un număr de burse a fost re
zervat în plus specializării în străi
nătate a cadrelor existente și se 
preconizează un schimb de experien
ță mai efectiv și mai concret cu ci
nematografia țărilor socialiste și cu 
alțe țări mari producătoare de fil
me. Ne preocupă problema specificu
lui ațtoriei de film. Se elaborează 
concluziile unui proiect pentru ștu- 
cliul introducerii tehnicei celei mai 
actuale în studiourile noastre, acolo 
unde mai există rămîneri în urmă. 
Va crește considerabil și rețeaua di
fuzării filmelor.

Toate acestea sînt gînduri bune, iar 
timpul ne presează să Ie înfăptuim 
repede. Constituirea noilor grupe de 
creație, precum și alte măsuri vin 
în întâmpinarea efortului inpyator al 
cineaștilor noștri. Realizarea năzuin
țelor lor cere totuși o perioadă de 
timp și un sprijin mai coippleg. In 
primul rînd din partea spectatorilor, 
a căror exigență ne este de mare 
folos.

îmbunătățirea pe parcurs a filme

lor din producția curentă (pe anul 
1962) a permis ca anul viitor, pe 
lingă cele două mari pelicule artis- 
tieș <Jc lung metraj (Lupeși și Tu
dor), cinefilii să salute pe ecrane 
încă cel puțin două lucrări originale 
de bună calitate, din genuri cinema
tografice deosebite. Acestora li se va 
adăuga bineînțeles prezentarea co
producției romîno-franceze Godin, 
realizată de regizorul Henri Colpi, 
după cartea lui Panait Isțrati. 
Cîteva noi realizări de scurt metraj 
artistice, prezentate de Studioul „A- 
lețandriț Sahia“, vor satisface ce
rerea îndreptățită a publicului pen
tru spectacole cinematografice mai 
variațe: un film, o „completare" fru
moasă și jurnalul de actualități.

Acum au intrat în producție pri
mele filme artistice care se vor rea
liza pini la sfirșitul anului viitor 
și cițeva din seria unor admirabile 
documentare și scurt-metraje ale stu
dioului nostru mezin. începem un 
an promițător.

Literatura romînă modernă și con
temporană va contribui substanțial 
la această îmbunătățire calitativă a 
filmelor noastre prin cîteva țcrapi- 
zări importante ca : Neamul Șoimă- 
reștilor de M. Sadoveanu (regizor, 
Mircea Drăgan), Pădurea spînzura- 
ților de L. Rebreanu (regizor Liviu 
Ciulei), Străinul de T. Popovici (re
gizor Mihai Iacob), apoi Dunărea 
revărsată de R. Tudoran (regizor 
G. Vitanidis) și Ultimii stăpîni de 
V. Em. Galan (regizor Victor 
Iliu). Pe lingă aceste filme la 
șceijariile cărora toți autorii în viață 
lucrează și ca scenariști, au intrat, 
sau vor iptra curînd în producție fil
mele (cu titlu provizoriu): Pași pe 
lună (Ion Popescu-Gopo), Anotimpu
rile dragostei (Savel Stiopul), Lumi
nile Bucureștiului (M. Drăgan și 
N. Tic), Dragoste la zero grada (C. 
Grigoriu, H. Nicolaide, G. Gheorghe),

Cea mai frumoasă noapte (M. Mar
cus, I. Mihu), La un pas de moarte 
(VI. Popescu, P. Luscaloy, G. Tur- 
cu), Dragoste lungă de o noapte (Ho
rea Popescu, Al. Ivan Ghilia) și al
tele. Se profilează un film după ro
manul Șoseaua Nordului de Eugen 
Barbu, precum și unul despre răs
coala iobagilor conduși de Horia, 
povestit de Mihai Beniuc (regia, Vic
tor Iliu).

Cele peste cincizeci de teme ale 
sectorului (le film dQțiumțnțar yor 
îmbogăți această vastă prezentă ar- 
tiștică a cinematografiei noastre noi, 
cp filme ingenios gîndite despre rea
lizările oamenilor munții din țara 
noașțră în tehnica nouă, în industrie 
și construcții, în agricultură și în 
domeniul social-educativ. Două filme 
speciale vor fi dedicate valorificării 
internaționale a galeriei noastre de 
artă națională și universală; un film 
monQgrafiț despre Sadoveanu, altul 
despre sculptorul Popstantiu Brîn- 
cuși și citeva (jespre ynii artiști frun
tași ai țării (George Georgescu, N. 
Herlea, Vida Gheza ș.a.) se vor a- 
dăuga cțlor dedicate incomparabile
lor fruțnusțți ale patrțți: litoralul, 
munții, florile, Bucureșțiul socialist, 
Muzeul satului. Un film despre Re
publica Populară Romînă va fi creat, 
în condiții tehnice speciale, pentru 
răspîndirea cunoașterii țării în străi
nătate.

Am enumerat o part? din țelurile 
preocupărilor noastre practice în per
spectiva creșterii cinematografiei ro- 
mînești, pe anul imediat următor, 
închei reveninl Ia apelul ca litera
tura să-și dea ajutorul său cinema
tografiei, direct, în studiouri, acolo 
unde se realizează filmele. 11 vom 
primi cu recunoștință, în numele ce- 
lyr 200 de milioane de spectatori la 
carț nț dă dreptul amțl 1963.

Mihnea GHEORGHIU

Slhf îirbitorl alt litortel, gran- 
dlos explozive, momentele cind 
sceptrul regilor se sfarmă, izbit 
de fulgerul vbtnjeî populare. în 
revoluțiile cdre au surpat trbittiri, 
dragostea de libertate i-d făcut 
pe oameni măi mari, capabili de 
fapte pe care nu te poate uita 
viitorimea; popoarele s-aii înălțat, 
in izbucniri de eroism exemplar, 
ele și-au afirmat strălucitor pute-
rea, demnitatea. Poeții n-au gre
șit, cei care au scris, Victor Hugo 
de pildă, că doborirea regilor e 
încoronarea omului.

Să evocăm, la aniversarea de 
acum, pe marii noștri înaintași; 
să ne aminiirh entuziasmul radios, 
îmbătător, difi scrisoarea unde 
Hfțlcescu povestește revoluția lui 
Februarie 1848, cind, la Paris, a 
pătruns cu mulțimea în palat și a 
smuls un petec din catifeaua tro
nului regal. Să evocăm cuge
tul lui curajos și pur, care visa 
rinduielile drepte ale unei „re
publici democratice11. Vedea in 
aceasta cadrul politic pentru o 
operă de continuă desăvîrșire, de 
creștere a omului. Nu sînt, la noi, 
— cum pretindeau reacționarii - 
condiții pentru asemenea repu
blică? poporul „nu e destul de 
luminat cu învățătură"? „Dar toc
mai pentru aceasta are trebuință

Audio, video!
animat

Scriu astăzi, cind am pus punct 
unui nou film de desen 
(„Audio, video!-).

Un film scornit undeva in 
care aveam să-l realizăm 

studiourile de la 
și-a propus să facă

desene animate in Ron 
o temă nu prea ușoară 

deoarece pînă acum 
t vreo cinci, și anume 
j toacele de comunicație 

care au existat de-a
. Și-au zis că eu

să epuizez acest subiect 
în 10 minute, din moment ce-am mai- 
făcut o istorie a lumii în tot atîta 
timp, și-au avut dreptate, am termi
nat istoria informațiilor de la tam-tam 
la sputnici, dar nu In 10, d in 8 și 
45 de minute.

E al patrulea, al patrulea film în 
care folosesc această făptură ia vi
able căreia curge tuș și guașe, al 
patrulea film cu același omuleț, uztt 
cum spune mama, drăguț cum spune 
nevasta, lasă că șt .e ei. cum spune 
tata, frumos ca tine, cum îmi sp>an 
prietenii care mă iubesc. Beniru ~ ue, 
oomlețul acesta este Lterâ. caLgraLe. 
e gTortl care-mi «l-earsl intre âe- 
CBte. secte aa ț—ag.m ce n-a p-tut 
nsctocată insera iu eav.=ce. JC-e 
drag si—1 ucise. S urăsc pec~^ că 
mă efe' f», *-* rupt de mme. ip. £=.- 
pane o perscra' '-ate jxcpr.e. asa- 
rxt ’jR de reșaira pmcăsaeăe. 
pe care eu uefa—le să i le *g—V -e 
drag r pentru el jdeOe eapăâ ri*- 
țl; el le poamă de pe bite. zlr-

prea 
mai 
pre:
1
gul

des- 
sau 

lun- 
voi

gălite, statice, în acțiuni vii car? 
uneori mă surprind și pe mine.

Am terminat filmul pentru UNESCO 
șl am o satisfacție deosebită că 
am terminat acest film și pentru 
mine și că publicul va simți același 
sentiment, că am muncit pentru el.

Omulețul ăsta e făcut din 14.000 de 
desene, un număr destul de mare de 
mișcări s-au creat din stiloul lui Muș
te*,ea Constantin, altele din stiloul

lui Sașu Eduard, Hermeneanu Iulian, 
veteran regizor tn filme animate și 
neprețuit ajutor în alegerea greșeli
lor și filmarea numeroaselor desene. 
Zgomotosul Dumitru Lăzăroiu și cău
tătorul de armonii Dan Ionescu au 
contribuit in mod hotărîtor la reali
zarea acestei pelicule, fără să mai 
numesc pe zecii de colegi care nu 
si-au cruțat nici ei eforturile ca omu
lețul meu să-și continue pe ecran

*

r ‘ >

* ■ *

avent urile cosmice și marile reve
lații contemporane. Am pus punct a- 
cestui film, dar, ca după orice punct, 
urmează o nouă frază...

★

Am „scris" un nou scenariu, cind 
scriu „scris", cei ce mă cunosc „cum 
scriu" pufnesc în rîs. Am povestit, 
am arătat bătind aerul cu mîinile 
cum va fi noul film, tui film cu oa
meni, despre oameni, despre dragoste, 
despre pace.

pentru a ' descoperi luna ci pentru 
ca, așezați comod pe-un colț, să pri
vim mai bine pămîntul, sâ ne pri
vim mai bine pe noi, cuceritorii 
cosmosului.

Trebuie să fie un film bun, doresc, 
voi face ce voi putea pentru ca să 
fie bun.

★
Cind nu mergea cu scrisul, făceam 

o pauză și desenam. Au fost multe 
pauze și iată că am terminat o ex
poziție. Am făcut multe desene, 
felurite, din cele trei filme care 
acum sînt gata, din filme viitoare, 
am făcut multe, multe le-am greșit, 
nu le veți vedea, multe, poate nu 
le-am văzut eu greșelile, am încercat 
să fiu exigent, poate că va place unul 
sau mai multe, pe toate le-am lucrat 
dorind să satisfacă exigențele.

Ion POPESCU-GOPO

/

de 
teatru

pw ZIAJK — Temporar și în tiraj 
rw*s a ts zilele finalei ce-

de el treflee Festival bienal de 
tCftn I. I- Caragiale, un ziar mic 

bine închega: cu numele Festi
valul nostru. Toate numerele lui 
au fost treisprezece, ultimul cuprin- 
:ind numele formațiilor și artiști-- 
or amatori premiați. O foaie bună 
ie hirtie impăturită în două, tipă
rită curat, gindită chibzuit și bine 
inspirată. Un ziar serios de înaltă 
ținută, de atitudine critică, de cro
nici, informativ — un document de 
mare valoare al mișcării artistice 
de amatori.

Cităm cîteva date statistice din 
ziar : 110 spectacole cu piese de
teatru, montaje literar-muzicale, re- 
c.tiri, 33 spectacole de piese și bri-
- de păpuși; aproximativ 14.000 

zpKtâzori în sala C.C.S. ; ziarul
c :•*. 13.000 de exemplare.

n» colaborat la alcătuirea zla- 
«dfiB oameni de artă, ziariști, 

țărani colectiviști și mun. 
eetrcUti culturali și foto- 

-rz< Felicităm strădaniile, ini-
r. rezultatele colectivului

- edtir: i—ef
- - :’-.’E — Fiecare regiune

.i faza republicană, un.
•'«gr1'- : ~ - ș» un program tipărit. 
MBae. ~:-;ramul a contribuit la 

curiozităților șl interesului 
.-~or și a oglindit în fapte 

9 <sr « z:z..itatea culturală reglo- 
«dK de teatru. Teancul de „pro- 

ae zgindăre sd facem unele 
4/H/KKDtn ia ^eaeral: cuprinsul in- 
wwacxr r- o serioasă realizare teh- 

Teucui’n rey-.-xea Orfana
fnrmoese e egrete c p~ezeu- 

■B de Argeșul PComssxI
• •'■gni iiftr et’< SțpB-

r.’.. C'anta, Banatul, Mar amur e- 
* .. . inspirație, culoare frumoasă, 

bi.n. Programul general q.1 
F€<z.ualului, sobru, decent, din punct 
de edere tehnic bine realizat.

LAURI — Tulcea, știută pînă mal 
teri mai mult din conversații pes
cărești, conserve și statistici eco
nomice, a devenit orașul celui mai 
înalt premiu : echipa de teatru a 
casei raionale cu piesa Zări necu
prinse, laureată cu medalia de aur 
și premiul de 5000 de lei. Const. Di- 
nischlotu, foarte talentatul regizor 
al piesei, laureat cu medalia de aur. 
Orașul-uzină Onești, prin clubul 
Constructorul șl cu poemul drama
tic Marele fluviu își adună apele, 
laureat cu medalia de aur a con
cursului și 5000 lei, ca și Căminul 
Cultural Dolhasca din Suceava cu 
piesa îndrăzneală, petroliștii schelei 
Moreni cu montajul Slăvit Partid 
și Căminul Cultural Gîlgău—Cluj cu 
montajul Te slăvim Partid iubit. 
Băietanul Irimie Nicolae, cititor al 
Pupezii din Tei, s-a întors în / sat 
(Bazga—Huși) și el laureat, premiat, 
și cu o medalie de aur...

Laureații păpușari, cu medalia de 
aur și același premiu : Casa de cul
tură Sighet și Sindicatul fabricii 
de mobile „Libertatea" din Cluj.

Orașul București: sindicatul uzi
nelor Electronica (piesa Fiul soa
relui) laureat cu medalia de aur și 
marele premiu. Idem instructorul 
regizor Cornel Elefterescu, plus 
încă șase deținători de pre
miu la categoria interpretare, regie, 
scenografie, păpuși.

Săteni din gQspodărlile colective, 
muncitori, mineri, petroliști, învă
țători, tehnicieni, regizori, pictori 
scenografi, s-au întors acasă la ei 
și la muncile lor cu titlurile de lau- 
reațl, cu medaliile de aur, argint 
și bronz, cu mențiuni și unii chiar 
cu premii personale. Participarea 
masivă a omului care muncește cu 
brațul și cu gîndul, care cîntă șt 
povestește frumos la această între
cere de artă, e o nouă confirmare 
a talentelor poporului nostru și 
încă o imagine a realităților noastre 
socialiste.

Finala concursului republican a 
echipelor de amatori, s-a desfășu
rat sub semnul unei mari satisfac- 

. devenind încă o bucurie mare a 
a tuturora.

PafuțM T. ARGHEZI

Se află în plină desfășurare o nouă ediție a Concursului 
tinerilor actori. O ediție, după cit se vede, adăogită și îm
prospătată. Poate niciodată mai mult ca acum, scena Con
cursului nu s-a caracterizat mai deplin printr-o tinerețe ar
tistică evoluată, mși curînd temerară decît juvenilă. Ceea ce 
atrage atenția la lectura repertoriului spectacolelor selecțio
nate pentru faza finală este interesul stăruitor pentru lucră
rile dramatice inspirate din contemporaneitate. Printre piesele 
îndrăgite de tineri figurează ultimele realizări ale lui Horia 
Loyinescu, Dorel Dorian, paul Everac, Nicuță Tănașe, și, 
chiar, o premieră absolută cu preocupări satirice de o ne
mijlocită actualitate : „Proștii sub clar de lună" de T. Mazilu. 
In același timp se face simțită familiarizarea generațiilor noi 
de tineri actori cu operele dramaturgilor contemporani de 
pe alte meridiane: Brecht, Saroyan, Kruczkowski, Arbuzov, 
Karvaș, Otcenașek, Osvaldo Dragun, Angelo Vaghenstein. 
Trebuie să remarcăm, totodată, că nu puține teatre din re
giuni au adus în faza finală un spirit înaintat, nicidecum 
mai prejos decît al scenelor bucureștene. S-au produs, ca 
un fenomen îndelung pregătit, derivat din întreaga orientare 
a culturii noastre socialiste, roade remarcabile ale fuziunii 
dintre oamenii de teatru experimentați și contingentele tine
rilor formați de școala nouă.

Spectatorii s-au aflat, astfel, în fața unor producții uneori 
inegale, dar, cu puține excepții, credincioase transpunerii 
scenice a unei viziuni dramatice noi. Am vrea să mai sem
nalăm că în continuarea unui proces ceva mai vechi, teatrele 
din regiuni au dat dovadă și de o salutară inițiativă în ale
gerea unor texte („Antigona și ceilalți", „Micile tragedii", 
„Prima zi de libertate" ș.a.) fără „consfințirea" lor prealabilă 
de către un teatru din Capitală. Judicioase și deloc teribi
liste, aceste alegeri au ținut în general seama de posibilită
țile ansamblului respectiv.

Ceea ce dă însă, mai cu seamă, o notă vie de contempora
neitate festivalului acesta, este prezența determinantă în cadrul 
spectacolelor a unui punct de vedere regizoral creator și 
partinic. Ne-am întilnit astfel cu versiuni scenice originale 
ale unor texte cu oarecare tradiție și, in același timp, cu vi- 
zium proprii asupra unor piese străine.

*
Montarea piesei lui Kruczkowski, „Prima zi de libertate", 

a urma*. în interpretarea Teatrului de Stat din Sibiu, o ase
menea linie personală. Drama regretatului dramaturg polonez 
preziniă reale dificultăți scenice, întrucît momentele de un 
dramatism nemijlocit alternează cu lungi discuții în care 
dinamica aparține schimbului viu de argumente. Mai mult 
decît atît, planul imediat al acțiunii, în care se petrec în- 
tîmplări violente, este interferat de celălalt plan al șimbo- 
listicei filosofice iar intilrârile dintre cele două planuri nu 
sint „lustruite" teatral. De fapt conflictul de bază al piesei 
se întemeiază pe efortul defimr.. cenț r _ :ului libert5ții. Auto- 
r- u rvă ptohitra p irXr-r.-.ire U-u« M

Sărbători 
ale istoriei

decît întimplăn stupide: „Unul 
să-ți vorbească de umbra unui 
hor cum tfece peste o livadă, ori 
de un bob de rouă cum tremura 
intr-un fir de iarbă!" Acești mof
tangii, care nu erau in stare să 
vadă nimic, aveau pretenții gro
tești, nesăbuite. Această lume adu
cea creatorilor — cum spune trist 

Caragiale — „atîtea ș-atitea ofense, 
mîhniri și amărăciuni". Geniului 
și marilor talente pornite din 
popor, ea le oferea cel mult „o 
stringere de mină cu run deget, fri
cos la contactul plebeian".

E bine să ne amintim de toate 
acestea, azi cind artistul lucrează 
pentru un public care știe să res
pecte sfințenia muncii, pentru oa
meni cu ochi proaspăt, cu sufletul 
intreg și drgpt. Socialismul chea-

de zile în vamă, la Galați, cind 
au fost trimise în țară spre a 
forma un miizeu. Un obscurantism 
lamentabil, drapat sub pretexte 
severe, făcu autoritatea să refuze 
citeva colecții prețioase ofbrite 
țării. E adevărat, au fost acor
date tot soiul de avantaje fiscale 
pentru averea unui colecționar ; 

era I. Kalinderu, omul Palatului 
și administrator al domeniilor re
gale, care cerea scutiri de taxe 
Pe motiv că-și lasă operele de artă 
statului. Insă la moartea lui sta
tul n-a intrat în posesia colecției 
decît răscumpărind-o de la moș
tenitori ! Muzeul cel mai amplu 
și mai bogat al țării este creația 
anilor noștri. El este al Republicii 
Populare Romine — cum îl arată 
și ngmgle —, nu doar pentru că

dg instituții libere, ca să se poa
tă lumina". „Viața publică și slo
bodă este buna creștere și învă
țătura bărbaților, după cum școala 
este bupa creștere și învățătura 
copiilor". Să n-așteptăm, așadar, 
îndemna Bălcescu; sau — tradu~ 
cind in termeni mai noi — să nu 
ne temem de sperietoarea „forme
lor fără fond" Poporul nostru — 
dovadă a făcut la 1848 — „poate 
prea bine trăi de sineși, fgră stă
pîni"; republica efectiv democrată 
este menită tocmai să-i asigure 
acea dezvoltare frumoasă spre care 
U cheamă aptitudinile sale.

Abia acum, în anii noștri, po
porul roiriin a găsit un astfel de 
climat, acum, în acești ani, țara 
toată a devenit un nesfirșit șan
tier al propășirii și o școală imen
să. „Cine știe carie are pairu 
ochi", spune un proverb, pe care 
l-a însemnat Anton Pann. Această 
a doua pereche de ochi este de 
fapt o disponibilitate sporită pen
tru înfățișările culturii, pentru 
imaginile artei. Republica noastră 
democrat-populară a dăruit mulți
milor acești ochi noi, ea duce des
culții de altădată in incinta celei 
mai înalte culturi. In templul 
poeziei, bolțile au început să ră
sune de vuietul mulțimilor. Fie
care mare lăcaș cultural și-a că
pătat acum adevărata destinație, 
e ca o poartă deschisă generos 
spre viitor. După cum, cu o poar
tă, cu un sistem exaltant de porți, 
seamănă orga colosali, de peste 
șapte mii de tuburi, ce se poate 
vedea la una din noile, admira
bile săli de concert zidite în anii 
aceștia.

Arhitectură, cîntec, poezie și 
arte. Muzele sînt cu noi, cu ziua 
de mîine a istoriei. Ele înseamnă 
cu versuri arzlnde fruntea tirani
lor și a exploatării, ele stigmati
zează amintirea unei monarhii de 
tristă faimă. Care e cel mai bun 
bronz, l-a întrebat un tiran pe un
filozof din vechime. „Acela din 
care e făcută statuia lui Harmo- 
dios și Aristogiton", răspunse tă
ios filozoful. Cel mai bun bronz 
e cel care glorifică apărătorii re
publicii și lupta contra asupririi.

e principalul muzeu al țâră, 
pentru că 
Republicii, 
timp după 
Localul său 
zeci de noi 
cat somata

energic acești oameni spre 
el aduce exz::.;^ arță 

]. ... je calitate, m 
iătești. Țărănci 

pictează astăzi peisaje 
_ Ir — le-am văzut intr-o expo- 

,rie regională de amatori —, mina 
care a ținut sapa sau a muls, 
poate, vacile îndrăznește să apuce

mă 
artă, 
plastică, cu 
cămine 
colect.

s-a născut 
datorită e 
ce a for:

rU
In efervescența acestor 

populare, ii etf-riu--

*** 
minunat, A
tabloul lui Ciucurencu ivit cu
rmă după 1947 ; creație încălzită, 
in însuși miezul ei, în plasma pic
turii, de flacăra unei cauze gene
roase. Artistul a simțit aici că 
răspundea unei chemări vaste; el 
a dobîndit — căci e o cucerire 
a anilor noștri — sentimentul ea 
execută o comandă nobil socială 
Să ne gîndim, in contrast cu aceas
ta, la comenzile de care avură 
parte altă dată artiști ca Luchian, 
la episodul cu un ministru libe
ral, căruia pictorul ii împodobise 
casa, făcîndu-i panouri decorative. 
Dator cu un rest de bani și solici
tat să-i achite, excelența a răspuns 
printr-o grosolănie fără margini; 
i-a trimis pictorului, cum poves
tește Arghezl — o pereche de 
pantaloni uzați. Suficiența obraz
nică a lumii burgheze, meschinăria 
ei penibilă, jigneau talentul și sen
sibilitatea. Ce putea aștepta un 
artist de la astfel de ființe cu su
flet mic ? Cind vin de la băi, se 
indigna Luchian, nu știu să po
vestească decît jalnice vulgarități,

a o re Uție uimitoare, pătrunsă. 
în straturile adinei ale sufletelor, 
acolo de unde izvorăsc speranțele 
cele mai caracteristice, atitudinile 
neașteptate și revelatoare. Mari
lor nedreptățiți gi trecutului, crea
tori în artă și știință, Republica 
noastră le-a dat, curînd după în
ființarea ei, o răsplată postumă, 
făcîhdu-i post-mortem membri ai 
Academiei, care ii refuzase altă 
dată în chip nedemg sau ii ig
norase total. Dar cea mai strălu
cită reparație morală ce li s-a 
adus e însăși difuziunea enormă 
a frumosului și a culturii, pe care 
o realizează vremea noastră to- 
ciaUsță.

Iată muzeul de artă, muzeul 
nostru național, după care au nă
zuit generații întregi, în vremea 
cind operele din Pinacoteca Sta
tului se degradau purtate in loca
luri improprii. Decenii de-a ria
dul, inițiativele unor patrioți ini
moși fură zădărnicite de incuria 
autorităților. Tablouri de valoare 
achiziționate în Apus zăcură ani

generos și 'impunător, totuf glo
rifică și amintește Republica ; în 
toate se cade să slăvim munca 
unui popor slobod de exploatare, 
condus de partid spre memorabile 
izbinzi. Un front unit al genera
țiilor de artiști pășind laolaltă 
spre viitor, un climat de solici
tudine încrezătoare față de tineri. 
Construcții nenumărate, figurină 
concret, în ritmul lor susținut, 
înaintarea irezistibilă a sopialis- 
mului. Aceste ziduri proaspete, pe 
tot întinsul țării, îmbată sufletul, 
îl pogrtă spre creația majoră, spre 
îndrăzneală și optimism. Un gra
vor a personificat Republica, ășe- 
zîndu-i în nțîng — ca în vechile 
fresce cu ctitori — sala Palatului, 
cupola ei energic liniștită. Avîn- 
tul constructiv e semnul Republicii 
Populare Romine: e.a crește, pe 
cerul istoriei noastre, asemenea cu 
o cupolă uriașă, arcuindu-se peste 
elanurile unui popor liber.

Dan HĂULICĂ

termeni adverși, între două răspunsuri egal de categorice 
dar deosebite prin conținutul lor. Fiecare personaj principal 
(Ian Mihai, Inga, Anzelm) propun, in plină acțiune drama
tică, soluții diferite ale problemei. Distanțele sînt variabile, 
profesorul Anzelm cu teoria sa aierb individualistă și, într-o 
mare măsură Inga, se află pe poziții net ostile ideii de uma
nitate. Pe de altă parte, eroul principal însuși dă răspunsuri 
succesive și ned.eeise pînă în scena finală cind concluzia se 
desemnează pregnant și categoric. Sensul libertății este aflat 
astfel în înțelegerea necesității. Mișcarea solidară a eroilor 
împotriva inamicilor vieții confirmă edificator conținutul vieții 
libere fundate pe atașamentul individului față de colectivitate 
într-o exactă înțelegere a contextului istoric.

Dacă regia (Călin P. Florian) ar fi axat întregul spectacol 
pe problema relațiilor dintre polonezii învingători și nemții 
învinși, piesa ar fi fost simțitor diminuată. Dimpotrivă, tână
rul regizor a asigurat relieful înțelesurilor generale ale con
flictului, cu un simț al proporțiilor remarcabil. Teatrul din 
Sibiu a dat o versiune extrem de sobră a dramei lui Krucz
kowski. Dacă ea n-a beneficiat de o interpretare pe deplin 
unitară — a limpezit consecvent desfășurarea ciocnirilor de 
idei. Omenescul a fost pus cu simplitate în evidență, fără 
vreo concesie făcută melodramaticului. Scenograful Erwin 
Kutler a construit, după cite am înțeles, un decor cu intenții 
simbolice, destinat să figureze cursa în care prizonierii 
proaspăt eliberați au nimerit în drumul lor spre libertate. 
Această intenție este sugestiv realizată, fără ca să contribuie 
totuși în mod deosebit la reliefarea conflictului esențial al 
piesei. Tonalitatea sobră și explicită a spectacolului a găsit 
buni slujitori în actorii Costel Rădulescu (Doctorul), Ion GhiȘe 
(Mihail), Romeo Mogoș (Heronim). Ion Bessoiu (Ian) a rea
lizat o figură vie în scenele de trăire exterioară, dar a măr
turisit puțin despre tumultul interior al personajului, mai 
ales în raporturile sale sufletești cu Inga. Un foarte bun 
acțor (Nicu Niculescu) a dat multă culoare profesorului ego- 
centrist, poate chiar prea multă. Tenta demențială atribuită 
personajului a fost cel puțin excesivă. Este regretabil că 
spectacolul n-a beneficiat de o bună interpretă a principa
lului rol feminin. Angela Albani (Inga) s-a mișcat abrupt 
și a spus strident o partitură dramatică de un profund tra
gism a unei figuri condamnabile.

★
Problemele tranzițiilor bruște și repetate de la satira gro- 

tescă la lirica militantă, au fost abordate cu curaj de foarte 
tinărul colectiv al Teatrului din Piatra Neamț. „Generalul 
și nebunul" comedia bulgarului Angelo Vaghenstein nu este 
o lucrare cu pretenții grave. Redactată ca un pamflet satiro- 
poetic de tip maiakovskian (nu fără influențe mai recente 
din Frisch și Durenmatt), piesa se mulțumește — însă — cu 
mijloacele mai ușoare ale genului, fiind susținută de o vervă 
vindicativă de bună calitate. Mesajul antirăzboinic al come
diei este puiernic ruWimat prin evideiijisjea rădăcinilor anti

umane ale naționalismului șovin. Paradoxul apare?
ca suport conflictului net care opune omenirii K||
l;ile belicoase ale urnii pumn de profitori. Astfel,ft I 
demențiali și masa lor de manevră cretinizată tr^^B B| 
„normali" intr-o lume aberantă, profund viciată și în^HH 
oamenii drepți și cutezători sînt închiși in ospicii de nebtHI 
Simbolurile abundă în comedie dar rămân străvezii.

Tinerii de la Piatra-Neamț au realizat sub conducerea re
gizorului Cornel Todea o transpunere eficient satirică, carac
terizată prin fantezie și bun gust. Există și o subțirime a 
sublinierii notelor groase în satiră. Iată ceea ce au făcut 
în mare măsură prin jocul lor actori ca Dumitru Stoica 
(groparul), Constantin Vurtejanu (generalul), Andrei Ionescu 
(judecătorul), ultimul poate prea mult obsedat de ticurile 
celebrului Stan Laurel. In rolul dificil al Prostituatei, actrița 
Ileana Stana Iopescu și-a îndeplinit programul comic, cu o 
tratare distanțată a trivialului, demnă de a fi citată. Specta
colul întreg a trebuit să îngăduie în cuprinsul șău vopselele 
tari ale pamfletului și vibrația emoționantă a intervențiilor 
Omului adevărat, bine interpretate de Traian Stănescu. îmbi
narea celor două registre s-a dovedit — în linii mari — po
sibilă atîta vreme cit regia a evitat grandilocvența scenelor 
lirice, și a adoptat pentru laturile violent comice tehnica 
mecanizării totale a mișcărilor. Au avut loc totuși unele in
consecvențe, ca în neaștpptața schimbare la față a Secretarei. 
S-au făcut simțite unele lungimi ale textului, iar cîțiva dintre 
interpreți au confundat din păcate, verva satirei cu o prezență 
scenică vociferantă : Nelu Manolescu (Redactorul), M. Dudu- 
leanu (Polițistul) ș.a. In singurul. rol cu complicații interioare 
însemnate, Radu Voicescu (Prezentatorul) a fost numai co
rect, pierzîpd din vedere că el deține, o bună parte din ac
țiune, pedala dominantă a ironiei incisive.

★

Concursul tinerilor actori a făcut și de astădată Ioc mici
lor „recitaluri" individuale. Nu este aici locul să detaliăm 
aprecierea pozitivă pe care o merită Magda Popovici în rolul 
Ninucciei din piesa „De Pretore Vincenzo" sau să ne oprim 
asupra izbucnirilor stridente ale lui G. Vrînceanu în „Micuța 
Doritt". Dar n-am vrea să încheiem această filă din însem
nările noastre fără a aminti că și în sectorul recitărilor de 
poezie, s-a produs aceeași îndrumare marcată către ideile 
și sensibilitatea omului contemporan. Am ascultat-o, între 
alții, pe Dana Comnea spunînd, cu un lăudabil simț al nuan
țelor, versurile de o zguduitoare simplitate ale lui Ianis 
Ritsos. Am deosebit aci încă un semn al înnoirii continue a 
teatrului nostru.

V. MÎNDRA



Niculae Sîoian

Țîșnet
Mareei Breslașu:

Maistrului cizmar Dobrilă Tu- 
dose care mi-a bătut primul bla- 
cheu la pantof, cînd împlineam 
15 ani. ‘

UNUI CRITIC
Intr-o revistă de acum o lună, 
Ai spus de mine că sînt inegal 
Dar eu de tine am părere bună,
Tu ești cum nu se poate mai egal.

Lecția 
de patinaj

'Admirator: un domn care-țl cere 
cartea gratis, 
să arăți că-1

înțeleg 
condiție :

plus o dedicație în care 
admiri.

★
fiu modest, dar cu osă

să se știe.
•ir

Asemeni omului elegant, limba li
terară

A 
Du ne

nu trebuie să atragă atenția.
★

șaptea zi s-a odihnit. Biblia 
spune ce-a făcut de atunci. Lung

Bătrînețea nu trebuie să fie o re
nunțare, un final, ci ultima tinerețe.

★

Cînd vreau să scap de un inopor
tun, care are chef de vorbă, încep 
să-i povestesc anecdote cunoscute și 
pleacă el singur.

★
șomaj!

★

A scris mult, dar nu se cunoaște.

Cite artificii 
natural I

nu folosește actorul acesta ca să pară

★

★
înțeleg să scriu prost eu, care produc mult și 

toate.
Dar dumneata, care într-o viață de om, n-ai 

decit două sute de pagini, cum îți permiți să fii 
de mediocru ?

Cel mal bun
e ca inima: nu trebuie să-l simți.

regizor este cel ce nu se vede. Regizorul

de

dat 
atît

★

Bunul gust este arta de a elimina.

Victor EFTIMIU

a l t

SCRIITORUL „MARE"
Un scriitor cu influențe vaste 
Se vede doar atunci cînd își impune, 
Nu lucrurile lui cele mai bune, 
Ci lucrurile lui cele mai proaste.

Tudor MĂINESCU

Prozatorului T. MAZILU 
autor al romanului „Bariera" 
Deși azi nu te mai răsfață, 
vezi, cititorii tot mai speră 
că nu o să rămîi o viață 
la... barieră.

Scriitorului EUGEN BARBU
autorul cărții „Prînzul de Duminică"
Succesul cărții nu mă lasă
să nu-l explic la unison :
Duminica o ștergi de-acasă
și prînzu-l iei pe stadion.

CELOR EDITAȚI
în colecția „Luceafărul"
Pe firmament acum luciți 
străluminați de reflectoare, 
Băgați de seamă să nu fiți 
doar simple stele căzătoare.

LA O DISPUTĂ LITERARĂ 
neprincipială
A fost de-a|uns o-mpunsătură 
și țepii scoși - ca de arici - 
și, unii I, „mari" ne apărură 
deodată, zău, așa de mici 1

(și alte „niște“ lecții)

O rățușcă
Cit o țușcă
Auzind pe derdeluș că
Moș Gerar
Din călindar
Lacul l-a făcut cleștar.
S-a pornit din cușcă 
Pușcă
Înspre patinoar.

Doar o clipă, la răscruce,
Zăbovind lingă uluce,
La rățoiul Mac se duce
(Cel mai vechi sportiv de-aice)
Și îi zice :
— „Sînt novice.
Nu știu ce e un glissando,
Nici cum vine un viraj.
Fii drăguț și dă-mi la ștrand o 
Lecție de patinaj.
Hai, te rog, învață-mă !“

— „Mă uimești, măi rață, mă l
— Profesorul îi răspunde —

Ție, lecții ?.. Aș, de unde I
Ai uitat, pe cît se pare,
Că tu ești patinatoare
Din născare 1

1

Stăm într-un picior în fața ta. 
Mîngîiai pingeaua
Și ciocanul parcă, 
„Durigaș ai frate

mea bălaie... 
îmi (Anta s 
Nicolae ?■»

Cîte nu îi vin, e
Omului cînd gata 
Multe îmi treceau
Cum stăteam așa într-un pictor.

cert, în minte 
e de zbor ? 
pe dinainte

Tălpile-mi crăpate-or să domnească 
In pantofii moi cum e cureaua..
Dar un gînd începe să-ncolțească: 
Fraților, dar merit eu pingeaua ?

Ce-am făcut eu pînă-acum cu har
— Pun problema-n fața orișîcui ■ 
Ca să vină, iată un cizmar
La pingeaua mea să bată-un cui 1

Cunoscînd de mic un unic sens 
Am zvîcnit din brazdă categoric. 
Cine n-a citit de mine-un vers 
Poate să mă-njure aprioric!

...Azi desculț a timpului opincă 
Și nojița dealului o las...
Coada vacii, ca
Este tuiul meu

o horodincă, 
către Parnas.

Inima-și 
Plec din

— Pune
Lung e

vîlvătaia.înalță
satul meu ca o solie.

fier mai mult pe talpa aiai 
drumul pîn-la poezie I

(cu citate) 
și mic", 

literatura ;

prin care am acces la forme noi — 
și vă ofer imaginea perfectă 
a poeziei noastre-n 62.

Am scris un alt articol 
intitulat: „Și mare dar

„mare"-nțele geam

„mic", formatul cărții îl vizam ; 
„dar" urma să-mi facă editura 
„și"-ul îl pusesem tam-nesam).

7 : de an, e foarte bine
at a/tne fi eu cu o sinteză ; 
tel «Mtee MMr (asta-a paranteză) 
s--~ i-- L. --; pe toți cum se cuvine.

Nicolae DUMBRAVĂ

UN CRITIC CARE „O SCALDĂ"- Desen de EUGEN TARU

să am 
măsuri 

și discut, 

generații

in chip abstract 
un

„Și

VAw. •XC’XvIvX'XtX

r--a enervat cu ea o-ntreagă 
! s r.:r.e însă-această enervare 

•u s-a produs decit 
(ca tinăr critic, sînt 
ți-am scris articolul:

Pri-. „mic" eu mă refer

fiind sfirșit de an poetic, 
ie curajos eu mă exprim, 

talentul factor prim, 
Es — total ne-alfabetic;

kC. CrrVK Ionici,
ksok, fi cu Dinei, 
■tlr-orrz.

nara * Fizirf.

TVX. Gact. Gte*.

fcc*.

dintre acei
și le dorim succese îrit mni dese 
pe-al poeziei noastre-eșichier.

E.M.D.G.X.
p. conf. C-tin ADAM

Tu, cu meritele tale, 
Cu patine naturale, 
Campioană pe băltoacă, 
Ai nevoie de dădacă ?

Tocmai tu ?
Nu, dragă, nu! 

Apa e doar mediul tău. 
Ce-ți lipsește-n patinaj 
E o boabă de curaj. 
Hai, fetițo, îndrăznește /e

rățușca mea, orbește, 
avîntă fără trac 
oglinda de pe lac,

Fredonînd sopran: „mac ! mac /«

lat-o I
Cu mișcările staccato, 
Zdup, rățușca
Se lansează 
Pe ghețuș ca
O sfîrlează

Tom a George Maiorescu

Linoleum

mezzosoprani astrali,Vajnica
Cometa,
Parcă și-a suprapus evantaiul cozii 
Peste lumina intrinsecă-a 
Acestui cuvînt:
LINOLEUM!

Da,
In jurul nostru totul
Este ruptu ffrsritațseL 
Priciți :
Totze eaf te

om cu tact) 
mic și mare", 

la versul 
scurt ; 

pr-.n „mare", mă refer la semnătură; 

prin cei doi „și“, încerc

eu meseria, 
nici nu tămiiez 

mic-burghez, 
[ cu poezia.

decit să faci 

altă listă.
i nu există,

Așa-nțeleg să-mi fac 

Eu nici nu cruț, dar 1 

cu stilul unui critic 
și nu-nțeleg s-o scald 

Confrații critici n-au 

bilanțu-acestui an, 
O listă ca a mea 
ca tuturor poeților 

Sinteza mi-e formula predilectă

0S

Cît mai bine
Serpentine
Pe patine...
Dar degeaba
Saltă laba,
Și se-nvîrte, și s-apleacă. 
Echilibrul nu e joacă.

MAI PRESUS 
De ele.

Și deodată — ah, ce bluf! — 
Cade... buf!,

In numele razei de soare
care ne caută
cu 11.000 de kilometri pe secundă, 
in numele milioanelor de bănci 
care ne așteaptă 
vă strig
cu toate ramajanele și 
MAHABHA —
RATELE din glasul meu: 
acesta-i LINOLEUM/

O singură strofă din poemul

ușa rotundă prinsă scrii bine

nu se lege nimenea de mine.
punte deasupra provei.

p. conf. Marin MIHALACHE Marin SORESCUmine nu mă sperie nimic.

☆ Yr ☆’ 'ir ☆ W '☆ 'tir Vf -tr W ☆' ir '☆ ☆ ☆ ☆

George Dan:

său, 
dez- 
dra-

de vorbele mele cam „Pe muche 
cu asprime, spunîndu-ml că așa

pune moto 
viață, genial ?

Ce-a fost după accident ? 
Un crîmpei de-apocalips : 
Luni întregi de tratament 
Cu picioarele în ghips.

sau
N-o
Aci

cei de la mijloc? 
cam gingașe : 
mijlocașe, 

alta nu-i de loc.

Oricum, poetul nostru sus citat 

■ reușit, in versuri rebusiste, 
ugxlste, ba să nu existe, 

Ke iritări a suscitat.

,r vreau să-ntreb: e oare-un

fac și public
pun accent pe

si fie cazul lămurit j

cu
tot 
si placă.

fapt 
penal 

să fii și rebusist, să joci la loto, 

să ai mania de a 
dintr-alt poet, in

Atîta știu: e bine
și știu că nu e bine si scrii prost. 
Lozinca mea intotdeauna-a fost: 

să

Și totuși, am cura) și demnitate.
Pe

In tot ce 

Eu nu că 

dar vreau
e un poet ce-abia a răsărit 

bea de mult cafea cu consacrații? 

fi cumva din 
e o problemă 
două generații JOC

MOP.ALA.

p. conf. 1. BERG p. conf.

CAPTIVANT... PLATITUDINEDOCUMENTAT ?...
Desene de EUGEN TAP.U

HE

Hei. yi acuma, ca învăț, 
Cînd vin condeiul ți cerneala 
Să facă moacei socoteala. 
N-aș vrea, ca mătura pe băț, 
In coada strofei să-i agăț

Tuciul babei L ros de salamastră?... 
S-au deschis tambuchiuri3...Cao tiugă 
Veliera * a ieșit din dană 5...
Nu mai vezi rujarii0 pe teugă\..

RtDACțlAs Buc ui ești — B-duL Ana lpatescu ÎS. Telefon: 12.1)4 44; 12.74.28; 11.89.38. ADM1N1SIRA | IA : Șui. Kiselell ar. 10. Telefon 10389. ABOh^iME: 8 luni 8,SO Iei; 6 luni 13 lei; 1 an 28 lei. Ilparul Întreprinderea Poligrafică nr. 2, str. Brezolanu 23-25.

sînt

deci, una e — iar
Dar generații pot să fie multe, 

sau semi-generații sau s/4;

la urma urmei, ce atitea certuri 
cari dovedesc deprinderi cam inculte!?

Dropii, gîște, găinușe 
de pe tușe,

Bibilici, curci și păune 
din tribune

Și rățuștele mofluze 
din peluze,

Țipă laolaltă cu o
Patimă sportivă : „Huo !* 

(Cum auzi pe stadioane 
și la meciuri mai... umane!)

Nu,
nu există dragoste adevărată 
Dacă
Cei DOI
Nu se iubesc unul pe altul.

' )

Om cu „Inimă tînără" și convins că are un „Destin" al 
„Bietul Ioanide" a încercat în multe „Nopți înfrigurate" să 
lege „Enigma Otiliei". In zadar i-a trimis însă scrisori „De 
goste" și i-a oferit o „Cupă cu garoafe", precum șl „Florile cornu
lui tînăr". Nu știa că va mai curge încă multă apă pe „Dunărea 
revărsată" pînă cînd el va înțelege în sfirșit „Sensul Iubirii", care 
„De la potop încoace", a rămas mereu același.

De atunci, „Omul cu părul cărunt" scrie un „Jurnal" din care 
extragem :

„Cînd „M am făcut băiat mare", mi-am cumpărat „Muzicuță 
cu schimbător", de mă lătrau „Dulăii" pe „Ulița piperului sălba
tec". Mai tîrziu, într-una din „Zilele săptămînii", pe la „Ora șase", 
„Am fugit de acasă". Afară cădeau „Frunze". Trecînd „Bariera" 
m-am îndreptat pe „Dram deschis" spre „Șoseaua Nordului", 
„Unde vîntul miroase a petrol". Pe garduri stăteau lipite, încă 
de la „Solstițiu", vechi „Afișe de bal", anunțînd „Balul intelec
tualilor".

Cum pe o asemenea vreme nu puteam să plec „Desculț", ca 
„Derbedeii", mi-am luat pantofii cei noi din „Scrinul negru". Vă- 
zîndu-mă că plec, mama mi-a strigat îngrijorată: „Să nu fugi 
singur prin ploaie", cum fac „Copiii cartierului". Și să fii cuminte, 
maică, fiindcă nu vreau să primesc de la „Cuscrii" mai știu eu 
ce „Scrisori pe adresa băieților mei".

Mă duceam la „Intîlnirea" cu una din „Fetele Iul Barotă" care 
mă atrăgea ca un „Magnet" din „Strada primăverii", și i-am de
clarat „O iubire din anul 41.042“, cum am citit în „Cartea cu ochi 
albaștri".

Mirată de „îndrăzneala" și 
de cuțit", „Lența" m-a certat

vorbesc numai cei din_„Galeria palavragiilor", pe cînd el îl plac 
„Moromeții" care sînt atît de delirați cînd se duc pe „Bărăgan", 
la „Intîlnirea din pămînturi", scâldați în „Culorile toamnei".

I-am spus că se dă degeaba în „Spectacol în aer liber", pen
tru că are de-a face cu un „Candidat la însurătoare". Am invi
tat-o apoi la „Prînzul de duminică". Pe ea însă o răzbise „Setea" 
și mi-a spus că vrea să asculte „Muzică ușoară". Am făcut deci 
un „Popas" în localul „La drumurile lumii". După o vreme „A 
venit un om“ care avea „Vîrstele anului" ! N-a trecut mult și ea 
a plecat cu „Străinul", declarîndu-mi că-i plac „Risipitorii" și vrea 
să trăiască „La cea mai înaltă tensiune". Știam că „Vintul nu te 
stîrnește din senin" și prin urmare n-avea rost s-o țin „Cu ghla- 
rele și cu dinții". Așa că am ales „Soluția a patra". Am rămas 
singur, pe un „Drum de cîmpie", fluerînd „Marșul Miresii". M-am 
hotărît să mă întorc acasă fără să-mi deranjez „Vecinii".

Supărat de această „Dragoste rea", mi-am zis că nu merită 
să-mi pierd degeaba „Anii tineri", de vreme ce „Șl ziua ard ste
lele".

De acum încolo în „Liniștea iernii", așezat lîngă „Micul tele
vizor", ascult „Romanțe de dragoste" cîntate de „Ana Nucului", 
pînă cînd crainica, zîmbindu-ml discret, îmi șoptește la „Re
vedere".

Dimineața, eliberat de „Obsesia" el, mă duc la muncă spu- 
nîndu-mi că dacă „Am plecat din sat" împreună cu alți „Șapte 
inși într-o căruță", apoi vreau să ajung „Un om între oameni 
despre care lumea să spună: „Deștept bălat‘-‘.l

Dar dacă totuți la-ncheiere 
Un tîlc al fabulei se cere, 
Poftim, îl scriu aici; — cunoască-l 
Și cei mai mici, și cei mai mari: 
Unde nu este cap (la dascăl), 
Vai de picioare (la școlari) !

☆ tV ☆' ir tir ☆ ☆

Cai de mare,
•(( verzi

i) Babă — stîlp gros de tuci de care 
se leagă parîma vasului.

*) Salamastră — capăt de părîmă 
împletit

s) Tambuchi 
punte.

«) Veliere — nave cu vele.
5) Dană — porțiune de chei rezer

vată vaselor.
6) Rujari — hamali.

Teugă —


