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Scriitorii din Republica Populară Română, 
întruniți în Conferința pe țară, adresează 
Partidului Muncitoresc Român, Comitetului 
său Central, mărturia celor mai profunde sen
timente de dragoste și recunoștință pentru 
îndrumarea plină de grijă a literaturii noastre, 
pentru sprijinul nețărmurit acordat culturii 
noi, socialiste, în impetuoasă dezvoltare.

Lucrările Conferinței noastre au arătat încă 
o dată atașamentul nezdruncinat și deplin al 
tuturor generațiilor de scriitori, uniți intr-un 
singur și puternic front prin devotamentul lor 
față de politica înțeleaptă și clarvăzătoare a 
Partidului Muncitoresc Român, în toate pro
blemele contemporaneității.

Poeții; prozatorii, dramaturgii, criticii 
literari văd în uriașele transformări înnoi
toare din patria noastră, în avîntul fără pre
cedent al tuturor energiilor creatoare ale 
poporului' român, izvorul mereu viu pentru 
făurirea unor opere literare ale căror pagini 
Să cuprindă în formă variată și de înaltă 
măiestrie, înfăptuirile și idealurile mărețe ale 
omului nou, bogatul său univers de idei, con
cepțiile sale înaintate.

Dezbaterile Conferinței au prilejuit analiza 
multilaterală a problemelor literaturii române 
actuale, a sarcinilor de mare răspundere 
care stau în fața întregului front scriitori
cesc preocupat de continua îmbogățire a lite
raturii noastre cu opere valoroase inspirate 
din suflul tnereu proaspăt al realității so
cialiste.

Sintem «ponștienți de faptul că exigențele 
milioanelor tic cititori din țara noastră sint 
mereu mai înalte, că ei doresc opere literare 
de o profundă și autentică vibrație artistică 
în care să fie înfățișată multilateral expe
riența istorică bogată a poporului nostru, 
angajai cu însuflețire în opera de construire 
a socialismului; 
rale statornicite 
transformări.

Vom urma tu 
toată hărnicia pentru ca în lucrările noastre 
oamenii muncii să se recunoască în toată 
complexitatea personalității lor. Pătrunși de 
gindul că servim cele mai generoase idei, 
vom lărgi și adinei necontenit cîmpul de in
vestigații, orizontul preocupărilor noastre, vom 
aprofunda nețărmuritul univers de ginduri și 
simțăminte al constructorului socialismului, 
convinși fiind că numai astfel vom putea con
tribui la formarea profilului moral al omului 
nou, la educarea maselor de cititori în spiritul 
umanismului socialist, la apărarea idealurilor 
de pace și progres social.

Vom spori preocuparea pentru continua și 
neîntrerupta perfecționare a măiestriei noas
tre artistice, astfel incit versurile, romanele, 
piesele noastre de teatru să afirme convin
gător și cu tot mai mare putere emoțională 
mesajul culturii noastre în lumea întreagă, 
originalitatea și trăsăturile sale proprii, spe
cificul nostru național.

O atenție deosebită vom acorda dezbate
rilor desfășurate pe problemele centrale, e- 
sențiale ale literaturii noastre, menite să 
influențeze pozitiv dezvoltarea tuturor genu
rilor literare. Intensificînd schimbul de opinii 
vom fi atenți ca el să aibă loc într-o atmos
feră constructivă, străină subiectivismului și 
spiritului de grup, de pe pozițiile ferme ale 
esteticii marxist-lcniniste.

Criticii, teoreticienii și istoricii literari își 
vor spori efortul pentru a studia temeinic 
drumul parcurs de literatura noastră contem
porană, pentru a reconsidera științific curen
tele și operele cu aspecte contradictorii din 
literatura română și străină. Incurajind căută
rile artistice creatoare, experiențele înaintate, 
capabile să sporească frumusețea artistică a 
conținutului de idei, critica literară va pro
mova și în viitor creațiile realizate la un înalt 
nivel artistic, pătrunse de spirit de partid, 
axate pe temele mari, fundamentale ale ac
tualității.

Trecind în revistă succesele obținute, Con
ferința a analizat în același timp cu princi
pialitate și spirit de răspundere unele defi
ciențe existente în domeniul creației lite
rare și în munca Uniunii Scriitorilor, a evi
dențiat mijloacele cele mai eficiente de în
depărtare a acestora prin atragerea tuturor 
forțelor scriitoricești la rezolvarea proble
melor de ‘ ”* *"
colectivă 
Uniunii.

Salutul 
Partidului Muncitoresc Român actualei Con
ferințe pe țară a scriitorilor constituie un 
puternic îndemn însuflețitor spre noi și im
portante realizări în activitatea noastră.

Ne angajăm în fața partidului, a încercatei 
sale conduceri leniniste, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, să răspundem 
cu cinste înaltei încrederi care ni se acordă, 
să fim ajutoare de nădejde ale partidului în 
opera măreață pe care o durează poporul 
nostru.

noile relații sociale și mo
ca urmare a acestor uriașe

consecventă acest drum, cu

bază ale vieții literare, prin munca 
a organelor de conducere ale
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Amiezii totul!
Amiezii totul I Din amiază 
spirala orelor topind 
pasarea griului mâ soarbe 
în auspicii de argint

Augurii noștri yrcâ trepte 
de timp suit de șoimi înnot.
Slăvifi să fie în Istorii 
fagurii urnelor de vot I

Atomii inimii pulseze 
un nobil magnetism de steag 
vibrat la marele de țarâ 
socialist Areopag I

TI A
TARĂ

A UNIUNII SCRIITORILOR
Conferința pe țară a Uniunii Scriitorilor, 

întrunită în zilele de 22, 23 și 24 februarie 
1965, a dezbătut problemele actuale ale crea
ției literare și activitatea Uniunii în perisada 
care a urmat celei de a doua Conferințe, din 
ianuarie 1962.

Darea de seamă a Comitetului de condu
cere, referatele pe genuri și discuțiile purtate 
au demonstrat progresele realizate de litera
tura noastră în ultimii trei ani. Strîns uniți 
în jurul partidului, urmînd cu încredere în
demnurile sale, scriitorii din toate generațiile 
și-au validat prin conținutul și expresia ar
tistică a operelor lor aderența la marea cauză 
a poporului muncitor, la idealurile socialis
mului. Salutul adresat Conferinței de către 
C.C. al P.M.R. acordă o înaltă apreciere ope
relor de valoare apărute în ultimii ani, stră
daniei scriitorilor de a da creației lor o sît 
mai mare expresivitate artistică.

„Este îmbucurător faptul — se -spune în 
Salut — că în rindurile scriitorilor se ma
nifestă o preocupare sporită pentru transmi
terea mesajului de idei al operelor lor într-o 
formă artistică înaltă, spirit inovator, năzuința 
de a lărgi și perfecționa mijloacele de expre
sie prin valorificarea creatoare a. tot ce este 
mai de preț în experiența scriitoricească acu
mulată pe plan național și universal".

De la precedenta Conferință pînă azi s-au 
afirmat o seamă de talente noi. Parcurgînd 
un evident proces de maturizare, numeroși 
tineri poeți, prozatori, dramaturgi și critici au 
publicat scrieri remarcabile, ancorate în pro
blematica actualității.

Succesele obținute de literatura noastră, 
mărturie a puterii de creație a poporului ro
mân, cunosc ecouri tot mai largi și dincolo 
de hotarele țării. Cărți scrise în zilele noastre, 
alături de opere din trecut, se bucură în 
străinătate de o apreciere tot mai bună, de 
un interes tot mai mare. Tn același timp, 
opere de seamă ale literaturii universale din 
trecut și contemporane ajung în mîinile citi
torilor români în traduceri 'adesea de bună 
calitate.

Eforturile creatoare ale scriitorilor și-au 
putut da roadele datorită în primul rînd aten
tei îndrumări a literaturii de către partid, 
condițiilor de viață și demnitate pe care 
acesta le-a creat scriitorilor, grijii per
manente a conducerii partidului pentru 
asigurarea- unui climat favorabil creației. 
Niciodată n-a existat la noi un climat atît 
de prielnic elanului creator, căutărilor artis
tice îndrăznețe, dezbaterilor fecunde, înfrun
tărilor principiale de opinii.

Reliefînd înfăptuirile diferitelor genuri de 
creație, Conferința a scos în evidență și o 
seamă de aspecte nesaiisfăcătoare, de rămî- 
neri în urmă. Tn referate și discuții străbate, 
privit din perspectiva giganticei activități 
constructive ce se desfășoară în țara întrea
gă, faptul că succesele literaturii sînt încă 
departe de a putea sta, calitativ, alături de 
realizările majore din sectoarele centrale ale 
activității de construire a socialismului. Con- 
știenți de importanta menire ce revine litera
turii ca unul din principalii factori educativi 
în etapa istorică actuală, cînd lupta dintre nou 
și vechi și-a deplasat centrul de greutate în 
sfera conștiinței, scriitorii sînt deciși să de
pună toate eforturile pentru ridicarea crea
ției lor la nivelul înaltelor exigențe ideolo- 
gico-artistice ale partidului- și poporului. Spre

a putea dezvălui transformările profunde pe 
care le determină în conștiința omului con
temporan procesele caracteristice timpului 
istoric pe care îl străbatem, scriitorii sînt 
preocupați în permanență de nevoia de a-și 
perfecționa mijloacele, de a căuta procedee, 
formule artistice noi și variate, în stare să 
pună în lumină întreaga amploare a transfor
mărilor revoluționare, semnificația lor umană. 
La Conferință . s-a subliniat necesitatea ex
plorării mai adînci a universului contemporan, 
a îmbogățirii conținutului literaturii și a trans
miterii acestui conținut în moduri artistice 
originale, respingîndu-șe tendințele de unila- 
teralizare a _ preocupărilor, superficialitatea și 
rutina, închistarea în formule depășite, ste
rile. Valoarea literară, soluțiile artistice in
teresante, îndrăznețe, sînt singurele care dau 
eficiența dorită ideilor revoluționare, răsunet 
puternic în conștiința cititorilor.

Trăgînd din referatele-prezentate și- din 
discuțiile purtate pe marginea lor conclu
ziile cuvenite, scriitorii își reafirmă hotărîrea 
de a se strădui, fiecare în domeniul său de 
creație să-și sporească realizările, să contri
buie la avîntul unei literaturi de o cit mai 
înaltă calitate.

Prozatorii își propun să atace cu tot 
mai mult curaj tematica majoră a actuali
tății, căutînd să înfățișeze cu forță artistică 
realitatea contemporană, să dezbată o pro
blematică umană pasionantă în opere de 
ținută artistică impunătoare. Romancierii, 
nuveliștii, povestitorii sînt animați mai mult 
decît oricînd de năzuința ue a crea viziuni 
inedite, bogate, reprezentative ale universului 
spiritual al omului de azi. de a sonda în 
adîncime, cu mijloace adecvate, problematica 
sa morală, _ dezvăluind procesul complex, 
adeseori dificil, de cristalizare a noii con
științe, de formare a unor caractere umane 
noi.

Cerințele dezvoltării creației epice infirmă 
tendințele de înregistrare a unor aspecte de 
suprafață, descriptivismul plat, înfățișarea 
pasivă, neinspirată a unor oameni și împre
jurări. E necesară strădania de a desprinde 
semnificații adînci, de ordin ps'hologic, etic, 
de a formula generalizări curajoase, cu im
plicații filozofice și estetice. Pătrunși de 
acest adevăr, prozatorii nu-și vor precupeți 
eforturile de a realiza scrieri durabile care 
să adune m cuorinsul lor imaginea reali
tății și ecoul preocupărilor umanității de 
astăzi.

Năzuind ■ să transmită autentic, vibrant, 
vocea sufletească’”a”'unei "umanități cu o 
experiență istorică și o fizionomie’ interioară 
specifice, poeții își vor împrospăta necontenit 
inspirația căutînd> să exprime emoționant 
trăiri omenești profunde, suflul regenerator 
al revoluției, frumusețea unică a timpului 
nostru, marile elanuri patriotice. Un univers 
liric tot mai bogat, preocuparea de a face 
să sune toate coardele sensibilității, tendința 
către ample generalizări filozofice, diversi
tatea nelimitată a formulelor artis
tice pe jtemeîul” unei* adezfțjnf' de
pline la idealurile comunismului, iată ca
racteristici esențiale ale poeziei românești de 
azi. Pentru continua lor afirmare și îmbogă
țire sînt necesare preocupări susținute pen
tru măiestria poetică, respingerea, versifică
rilor terne, a prozaismului, retoricii fade,

(Continuare In pagina 7)

FRUMOASE 
VERSURI 

SPUNE ȚARA
Manifestul Consiliului Național al Frontului 

Democrației Populare ne apare ca o fereastră 
larg deschisă spre țara întreagă. Cu limpezimea 
și densitatea adevărurilor matematice, susținute 
prin cifre, dovedește încă o dată cît de bine știm 
să ne gospodărim casa părintească.

In văzul și admirația întregii lumi, România 
socialistă pășește ferm pe calea progresului mul
tilateral, datorită politicii înțelepte a Partidului 
Muncitoresc Român, conștiință luminoasă a po
porului nostru, care a creat cu Consecvență con
dițiile materiale și climatul spiritual ce au per
mis dezvoltarea deplină a tuturor energiilor 
creatoare. Mîini și minți agere realizează în pre
zent, într-o singură zi, 9 200 tone de oțel, 8 000 
tone de laminate și 5 300 tone de fontă, aproape 
50 000 000 kWh energie electrică, 50 de tractoare, 
60 de autocamioane și autobuze, peste 1 400 000 
mp diferite țesături și 130 000 perechi încăl
țăminte; numai anul trecut a intrat în funcțiune 
o putere instalată ce depășește capacitatea tutu
ror uzinelor electrice existente pe vremea regi
mului burghezo-moșieresc! Astfel poporul nostru 
dovedește prin fapte cum Făt-Frumos crește în
tr-o zi cît într-un an. Iar la noi, în fiecare 
an, puterea economică a țării se dezvoltă într-un 
ritm pe care specialiștii îl consideră ca fiind 
printre cele mai ridicate din lume: 14,8 la sută. 
Dar nu este acesta singurul vis împlinit; liber
tatea, independența, suveranitatea națională, 

demnitatea pentru care de-a lungul veacurilor 
au luptat înaintașii, au prins chip viu, frumos 
și puternic. In jurul eroicului partid, a Comite
tului său Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, stă strîns, într-o uni
tate de monolit, întregul popor.

Cînd în Manifestul Consiliului Național al 
Frontului Democrației Populare se spune: „So
cialismul se construiește ca oamenii muncii să se 
bucure de o viață îmbelșugată și fericită, avu
țiile țării, forțele și capacitățile creatoare ale 
poporului fiind consacrate în întregime acestui 
nobil scop“, — în fraza laconică, totul se 
întemeiază pe milioane de exemple oferite de 
viața cotidiană a fiecărui cetățean, privind 
condițiile în care locuiește, muncește, cum se 
îmbracă, cum se hrănește, cum se cultivă, cum 
își îngrijește sănătatea, cum se odihnește. înțe
legi că lor, celor ce muncesc, le aparțin în în- 
tregir e și pîinea și trandafirii, și munca și roa
dele sale. Creșterea producției agricole cu 12 
la sută, sporirea salariului real cu aproape 28 la 
sută în 1964 față de 1959, construirea din fon
durile statului a 214 000 apartamente (numai în 
ultimii patru ani !), ridicarea la sate, în ultimii 
cinci ani, a 420 000 de locuințe, gratuitatea în
tregului învățămînt, — sînt doar cîteva exem
ple grăitoare.

încerc să îmi imaginez, întinse pe o vastă 
cîmpie, cele 58 de milioane de cărți editate în 
1964, cele peste un miliard de ziare tipărite 
anual. Pesemne că locuitorii altor planete ar pu
tea traduce gestul ca o semnalizare venită de pe 
Pămînt. De pe Pămîntul acesta drag, cu rotirea 
6a aducătoare de lumină, pe care România so
cialistă își are locul său demn, adueîndu-și cu 
consecvență contribuția la instaurarea unui cli-

Tiberiu UTAN

(Continuare în pagina 7)

NOUL COMITET 
DE CONDUCERE 
AL UNIUNII 
SCRIITORILOR

Andritoiu Alexandru, Arghezi Tudor, Bălăci 
Alexandru, Banuș Maria, Baconsky A. E., Baltag 
Cezar, Barbu Eugen, Baranga Aurel, Boureanu 
Radu, Bogza Geo, Botez Demostene, Breitenhoffer 
Anton, Breslașu Marcel, Călinescu George, Camilar 
Eusebiu, Cassian Nina, Ciopraga Constantin, Cisek 
Oscar Walter,.’Crohmâlniceanu Ov. S., Demetrius 
Lucia, Dejliu Dan, Dumitrescu Geo, Eftimiu Victor, 
Frunzâ Eugen, Galan V. Em., Gheorghiu Mihnea, 
Ghilia Alecu Ivan, Ivașcu George, Jebeleanu 
Eugen, Kovâcs Gyorgy, Lovinescu Horia, Letay 
Lajos, Lâncrânjan Ion, Macovescu George, Micu 
Dumitru, Mircea Dumitru, Mirodan Alexandru, 
Nagy Istvân, Naum Gellu, Neagu Fânuș, Oprea 
Alexandru, Paraschivescu Miron Radu, Paș Ion,

Perpessicius-Panaitescu D., Pop Simion, Popoviei 
Titus, Popescu Dumitru Radu, Preda Marin, Phi- 
lippide Alexandru, Râu Aurel, Râpeanu Valeriu, 
Simion Eugen, Stancu Zaharia, Stânescu Nichita, 
Schuster Paul, Suto Andrâs, Szâbo Gyula, Szâsz 
Jânos, Tâutu Nicolae, Tulbure Victor, Utan Tiberiu.

COMISIA DE REVIZIE

Munteanu Francisc, Colin Vladimir, Istrati Ion, 
luteș Gica, Marosi Peter.

BIROUL UNIUNII 
SCRIITORILOR

BOTEZ Demostene—președinte; PAS Ion, POP 
Simion, STANCU Zaharia — vicepreședinți ; BARBU 
Eugen, BOGZA Geo, BREITENHOFFER Anton, 
CIOPRAGA Const., GHEORGHIU Mihnea, LETAY 
Lajos, LOVINESCU Horia, OPREA Al., POPOV1CI 
Titus, PREDA Marin, RAU Aurel, SUTO Andrâs, 
UTAN Tiberiu — membri.
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INIMA!
Atn 85 de ani împliniți. Ca om al 

condeiului cu experiența de peste o ju
mătate de veac, am avut prilejul să 
trăiesc și să consemnez în povestirile 
mele multe fapte și întîmplări. Prin 
urmare, pot face, în bună cunoștință 
de cauză, comparații instructive între 
trecutul întunecat și prezentul nostru 
atît de strălucitor. Și mai ales să pri
vesc cu încredere viitorul de aur al 
poporului român. Realizările obținute 
în anii din urmă sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Muncitoresc Ro
mân, singura forță politică din istoria 
țării române care reprezintă cu adevă
rat interesele, gîndurile și năzuințele 
celor mulți, sînt o chezășie a acestui 
viitor fericit- Despre el pe vorbesc cu 
tărie și angajamentele cuprinse în 
recentul Manifest F.D.P.

Sînt un scriitor pe care sfîrșitul 
veacului al XIX-lea îl prindea tînăr 
adolescent- De aceea, ochii mei întîr- 
zie astăzi cu multă luare aminte asu
pra acelei minunate și însuflețitoare 
chemări din Manifest, care îi privește 
pe cărturari : „Frontul Democrației 
Populare cheamă întreaga noastră in
telectualitate, participantă activă la 
măreața opera de construcție socia
listă, să-și consacre talentul și cuno
ștințele cauzei progresului patriei, 
dezvoltării economiei și culturii, in
struirii tinerei generații, formării 
omului nou, multilateral pregătit."

La 7 martie 1965 voi vota din toată 
inima pentru necontenita înflorire a 
României socialiste.

Mihail LUNGEANU

VIOLETA ZAMFIRESCU

Semnul tăriei
Bate subțire
Și tulburâ mugurii rouă de lunâ, 
Apa în soare
Desface aripa, stînca la vînt. 
Cresc legâminte de fier și fraged 
Peste pămînt.
Ziua trecuta prin omenie cerc ne adună.

Trunchiuri suite
Din Dundrea luptei neamului meu, 
Mi-au dat sub tîmplă semnul tăriei 
De timpuriu,
Fior la suflet,
Nenăpâdită piatră să fiu
De vreme albă și iarbă dusă în minereu.

Ei, fără care
Aerul tării nu-l înțeleg.
Inimi trecute
Prin foc și noapte, soare au tras, 
Cîntâ-i amiază
Plină ești — frunză — de cuget întreg, 
Gest fără suflet nu-i cu putință la acest 

ceas.
Port neuitarea
Și uit de mine, — umblet mereu —
Cum e cicoarea
Ochi al pămîntului peste cîmpie, 
Sou cuib de pasăre pe cerul zilei 
Care mă știe
Logoditoare de sevă și miere a bobului 

greu.

GEORGE-RADU CHIROVICI

Afiș de elector
Fragilă alcătuire, îndelung trecătoare, 
sînt eu,
(nervi și priviri și neauzitele sunete, numai) 
cum merg, împodobit doar cu marile 
semne-ale veacului meu.
Cutreier febril zile în flăcări, 
nopți de argint tatuează sîngele meu, 
o, știu că 

decît brafele mele mai prețioase 

sînt toate lucrurile pe care le îmbrățișez, 

mai mult decît pieritoarele mele retine 
sînt secundele tipărite acolo.
Martie, planetă cu viată,

ceafă a dulcilor seve, stăpînă a săptămînii de

candoare, 

martie, pref dai trecerii mele prin viata cetății, 
martie, vreme de naștere-a vegetalei lumini, 

planetă de stingerea-a septentrionului, 

luminează-acest ciclic destin : 

și mîna mea pe timona corăbiei.

VLADÎMÎR ciocov

Nu pentru tihnă...
Nu pentru tihnă m-am născut, nu pentru spatii 

străbătute, 
Străin mi-e duhul-mucegai și cel al bălților stătute; 
Străin pâmîntul prins în mușchi-acest al nordului 

semn rece 
Și ceasul trist, puhav, molîu cînd timpul nu se mai 

petrece. 
Nu-mi place ziua fără soare, nici noaptea nopții 

fără lună, 
Nici orele născute moarte cînd hău cu hău tăcînd 

se-adunâ 
Nici inima ce nu-i în stare în fata altei inimi 

stînd 
Sa-nsemne pentru ea lumină și cer și iarbă și 

pămînt. 
Iubesc eu fulgerul cînd zboară deasupra mării 

lung vuind 
Și alba ploaie a primăverii și stelele cînd se aprind 
Și vîntul cînd topind dulci ramuri ca orga apelor 

îmi cîntă 
Si stelele ivite-n stele și lăstărișul ce se-avîntă 
Și veșnic noul joc al viefii, iubesc materia-n 

mișcare 
Și visul, pasăre ce urcă mai sus, mai sus, pîn-la 

culoare.
Și pacea o iubesc mai tare atunci cînd viafa-n 

jur vibrează 
Și mîna, mîna cînd creează și sufletul — această 

rază.

în românește de OLGA MIHAI

candidați ai F.D.P.:

COSTACHE
ANTONIU
Actorul face parte din acea catego

rie de interpreți pe care văzîndu-i o 
singură dată pe scenă nu-i uiți toată 
viața.

L-am urmărit de zece, de sute de 
ori din stal, și de lingă arlechin, do
resc să-i surprind secretele, ispitit să 
aflu ce metale misterioase amestecă 
în creuzetul alhimic al creației sale. 
Simplitate, convingere, emoție, sensi
bilitate, dar poate că mai mult decît 
toate la un loc, reactivul decisiv, e 
măsura artistică, exemplara lui mă
sură care dă tuturor rolurilor sale 
o rară noblețe. Văzut de la distanță, 
jocul său e învăluit de o lumină dis
cretă și firească, incit ești înclinat 
să crezi că actorul improvizează. Mis
terul lui Costache Antoniu — și poate 
cel mai adine — este însă al unei 
munci pe care spectatorul neavizat n-o 
va bănui niciodată. Artistul excepțio
nal, avînd în spatele său una dintre 
cele mai prodigioase cariere și un 
palmares de roluri vast-, se apropie 
de fiecare nou personaj cu o spaimă 
infinită. La peste patruzeci de ani 
de teatru, actorul debutează cu fie
care premieră. L-am văzut de cîteva 
zeci de ori în „Scrisoarea pierdută ', 
uimit și fermecat de fiecare dată de 
prospețimea jocului său, îmbunătățit, 
perfecționat cu fiecare reprezentație.

Am stat în preajma lui, la Teatrul 
Național, în două rînduri, aproape 
nouă ani. Costache Antoniu este din
tre acei actori rari, care nu-și asal
tează directorii, nu cere roluri, nu 
protestează, n-are nemulțumiri sau 
opinii negative despre creațiile con
fraților. Cînd ia cuvîntul cu prilejul 
vizionării unei piese, tot ce spune are 
miez, înțelepciune, bun simț, fiecare 
sfat dat un-ui coleg mai tînăr izvorînd 
din tezaurul unei experiențe personale 
verificate. De aproape cincisprezece 
ani conduce Institutul nostru de tea
tru, de unde ies în fiecare an actori 

■ tineri. Dascălul— și poate că nicio
dată termenul n-a sur,at mai adecvat 
în conținutul său major —, e un~ mo
del de profesor îndrăgostit de învă- 

' țăceii lui, pentru care nutrește senti
mente părintești. Am avut nenumă
rate prilejuri să-i văd bucuria, atunci 
cînd vorbea de cite un elev de al 
său, înzestrat, devenit actor de pres
tigiu Și'succes, sau mîhnirea cînd avea 
convingerea- că sfaturile și strădania 
lui n-au rodit. Profesorul își conti
nuă activitatea pedagogică și după în
cheierea orelor de clasă, și l-am vă
zut urmărindu-și elevii pe scenele din 
țară, la mulți ani de la absolvire.

.Sentimentul său de dragoste izvorăște 
dintr-unul de adîncă și" fundamen
tală răspundere, profesorul și cetă
țeanul contopindu-se într-un singur 
ins de o nobilă înfățișare etică. într-o 
seară, fiindcă e și un neîntrecut po
vestitor, l-am ascultat evocîndu-și îna
intașii. Punea în fiecare vorbă o nu
anță de tandrețe, o notă de o adîncă 
pietate pentru aceia care l-au învățat 
meșteșugul actoricesc și i-au condus 
primii pași pe scenă. Respectul pen
tru trecutul valoros se împletește la 
Costache Antoniu cu grija pentru vii
tor, pentru tinerii cărora le va reveni 
misiunea de a duce mai departe, ca 
în legenda lampadaforilor, făclia veș
nic vie, a artei noastre. Scriu despre 
el emoționat și-mi dau seama că n-am 
găsit cuvintele cele mai potrivite, cu 
sunetul cel mai pur. Aș fi năzuit 
nu să-l laud, ci să-l prezint acelora 
care n-au avut- norocul să-l cunoască 
atît de bine ca mine. N-am reușit, 
îmi dau seama. îmi voi răscumpăra 
greșeala, votîndu-1, încredințat că-rm 
dau votul unui om de o deosebită 
valoare și că făcînd acest lucru, 
cinstesc însăși Arta.

Aurel BARANGA

STEFAN TRIPȘA
5 5

Despre Ștefan Tripșa nu se poate scrie „pe bucăți" : Tripșa oțe- 
larul, deputatul, maistrul-pedagog și prietenul. La el, toate acestea 
sînt componentele inextricabile și organic sudate ale unui tot. El 
e în același timp oțelar, deputat, pedagog și prieten.

Nu de mult, am stat în preajma lui, de dimineața pînă seara, 
vreme de două zile, urmărindu-1 pas cu pas. îmi trebuiau niște 
amănunte despre el pentru un scenariu de film. Am să vă poves
tesc foarte pe scurt cîteva dintre aceste amănunte.

Dimineața, cînd pleacă de acasă (și pleacă foarte de dimineață, 
pe la șase, indiferent la cît se culcă seara) o ia de-a dreptul prin
tre blocurile O.M.-ului, nici prea repede, dar nici prea încet. Nu 
face nici zece pași și este ori ajuns din urmă de cineva, ori ajunge 
el pe cineva. Niciodată el nu merge pe stradă singur, și o spun 
asta după ce am verificat amănuntul la foarte mulți oameni care 
îl cunosc. El este literalmente foarte bine cunoscut de către toți cetă
țenii adulți ai orașului și în felul acesta vă dați seama că este im
posibil să facă doi pași fără să i se adreseze cineva. Este intere
sant și un alt amănunt ; felul cum j se adresează oamenii. „Tu" 
îi zic numai cei care lucrează cu el în oțelărie și cu care este de 
vîrstă aproximativ egală. Restul oamenilor, indiferent de vîrstă, pro
fesiune sau grad de cultură îi spun „dumneavoastră". Trebuie să 
vă spun că pe Tripșa îl deranjează foarte mult cînd i se adresează 
cineva cu exagerată reverență, este intimidat și stînjenit, nu su
portă nici un fel de temenele. „Lasă, zice el, nu-i nevoie să mă 
saluți de două ori, spune care-i baiul".

Deci, din clipa în care pleacă de-acasă și pînă cînd ajunge la 
oțelărie el este înconjurat de oameni, uneori aceștia fiind foarte 
mulți, chiar cîte douăzeci. Fie că au să-i spună sau nu ceva, se 
adună mai mulți în jurul lui și, de obicei, așa cum fac oamenii cînd 
se duc sau pleacă la lucru, spun tot felul de glume unii pe seama 
altora și rîd. Ajungînd la oțelărie Tripșa ia în primire cele două 
cuptoare ale lui de la schimbul de noapte, dar trebuie să știți că 
aceasta este numai o formalitate. El știe exact ce s-a întîmplat, 
pentru că în mod obișnuit el dă o raită pe la cuptoare și în timpul 
nopții. Fără vorbărie, în calitate de maistru spune direct ce s-a 
făcut bine și ce nu, după care schimbul de noapte pleacă. Trebuie 
adăugat că el vine întotdeauna mai devreme, niciodată mai tîrziu.

Munca oțelarului are un specific al ei : e o muncă în asalt. 
Cînd e de muncit, muncești de rupi pămîntul, iar cînd nu e, stai 
sau faci curățenie în jurul cuptorului. Aceste pauze care există 
în mod obiectiv, Tripșa le folosește, vrea el sau nu vrea, la maxi
mum. Vine de pildă la un moment dat o femeie, o macaragiță (cu 
o biografie, am aflat mai tîrziu, formidabilă) care îl roagă să inter
vină pentru ea la serviciul muncă și salarii pentru a i se rezolva 
o chestiune în legătură cu salariul, o indemnizație la care are drep
tul. „Bine, bine", spune Tripșa creindu-mi cel puțin mie impresia 
că chestiunea îl cam enervează, femeia insistînd, ziceam eu, într-o 
problemă în care nu are dreptate. Dar imediat după ce a plecat ea, 
Tripșa și-a pus șapca pe cap, acoperindu-și binecunoscutul lui moț 
blond, care-1 face atît de simpatic și tînăr, și a plecat. Am mers 
după el. Ajungînd la serviciul respectiv de care depindea salariul 
macaragiței, am asistat la o discuție de o oră, cu cercetarea a nu 
știu cîte H.C.M.-uri și alte dispoziții, cu consultarea jurisconsultu
lui, pentru ca în cele din urmă să se dovedească într-adevăr că 
femeia are dreptul la acea indemnizație. în drum spre oțelărie îi 
face semn macaragiței, care e sus, în cabina ei că totul e în regulă. 
Urmează apoi o probă Ia șarjă, și apoi iar o pauză. Tripșa este 
anunțat prin telefon că îl caută cineva la poartă. Cine? întreabă 
el. Niște țărani, i se răspunde. Știe despre ce-i vorba. Se duce 
și discută cu o delegație de cinci oameni dintr-un sat care intră 
în circumscripția lui. Este vorba despre transmutarea unor locuințe 
din pricina unei construcții industriale care se face pe acel teri
toriu. La calculele care s-au făcut (de către niște ageamii) nu s-a 
respectat legea, și oamenii își cereau drepturile. Afacerea dura 
de o lună. Tripșa o știa din fir a păr, a trebuit să facă un drum 
la București (pe cheltuiala lui, merită spus amănuntul) pentru a o 
lămuri definitiv. După ce le-a spus unde trebuie să meargă la sfat 
și cu cine să discute, totul fiind rezolvat, Tripșa se întoarce iarăși 
la oțelărie. Urmează apoi alternativ, ca să scurtez, lucrul la cuptor 
(el merge și la celelalte cuptoare, se ajută cu Stanciu și cu ceilalți 
maiștri), o discuție cu ziariști (care nu scriu întotdeauna despre 
el, dar primesc de la el îndrumări folositoare), o discuție cu cîțiva. 
utemiști în legătură cu o adunare pe tema ridicării calificării pro
fesionale, și cu alți muncitori din secție sau combinat care vin la 
el cu diferite probleme, ca la deputat, la maistru sau prieten.

După terminarea schimbului, el nu pleacă, stă pînă cînd vede 
șarja clocotind în oale, eliberată din cuptoare și pînă cînd se face 
din nou încărcarea. După amiază are o întîlnire cu elevii unei școli 
profesionale, cărora le vorbește despre meserie. Cînd iese de acolo 
trece pe la comitetul de partid, al cărui membru este, pentru a 
rezolva mai multe alte treburi. Plecînd de acolo se întîlnește cu 
niște prieteni și merg toți să bea o bere la gară, pentru că acolo 
există bere la halbă. Rămîne un timp cu halba în mînă, pentru că 
iar se adună în jurul lui cîțiva oameni care au să-i comunice cîte 
ceva, și oamenii, cunoscîndu-1, nu se sfiesc să-i spună ce au de spus 
chiar dacă îl deranjează de la o plăcere personală.

De obicei, seara, se duce la un spectacol. Noaptea, tîrziu, cum 
drumul de la el și pînă la oțelărie nu durează mai mult de cinci 
sau șapte minute, trece pe-acolo, controlează cum stau treburile, și 
abia apoi se culcă.

Aceasta nu este decît o prezentare foarte schematică, cu nimic 
poetizată sau transfigurată artistic, e o simplă relatare de proces 
verbal a desfășurării unei zile oarecari din viața maistrului oțelar, 
deputatului și acum candidatului în alegerile pentru Marea Adu
nare Națională, Ștefan Tripșa.

Ion BĂIEȘU

PROFESORUL
ION CREANGĂ

Numele, uneori, au ca și cărțile soarta lor. Am făcut cunoștință 
mai demult cu un țăran care se numea Vasile Conta, pe un șantier 
am descoperit anii trecuți un zidar fruntaș cu numele de Petre Carp, 
pe mine mă cheamă cum mă cheamă. Dar sînt și cazuri cînd nu
mele purtat în contemporaneitate, prin coincidență, de altcineva 
decît cel ce l-a făcut odinioară cunoscut în bine sau în rău, nu mai 
surprinde, ecoul actual supraetajat îi aparține legitim, personali
tatea noului purtător impunîndu-i alte valențe fie prin anularea 
anterioarelor, fie adăogîndu-li-se. De exemplu, într-un sens, zidarul 
fruntaș de care pomeneam ; în celălalt, dacă vreți, tînărul romancier 
și nuvelist, Vasile Rebreanu.

Rectorul universității din Iași, candidat al F.D.P. pentru Marea 
Adunare Națională în aceste alegeri ca și acum patru ani, se 
numește Ion Creangă, profesorul doctor în științe Ion Creangă, 
membru în Consiliul de Stat.

Mai săptămîna trecută, pe strada 23 August din Iași, în dreptul 
universității, m-am ciocnit piept în piept cu un tinerel care-mi 
semăna, vorba lui Musset, ca o picătură de apă, în ciuda respecta
bilei distanțe în timp, de vreun sfert de veac și ceva, care ne 
6epară. Nu ne-am dat bunăziua, el mă aștepta aici de mulți ani 
și eu, încă din tramvai fusesem sigur c-o să-1 întîlnesc negreșit 
pe-aici, pierdut în mulțimea studenților ieșeni. „Ci mai faci, bre?" 
m-a întrebat melancolic și ireverențios, și mi-a plăcut, nimeni din 
studioasa primăvară, în februarie, a băieților și fetelor care forfo
teau acolo pe stradă în fața universității, n-ar fi binevoit' să se 
adreseze pe acest clasic ton hîtru, moldovenesc — colegial, tîmplelor 
mele soractice („Vides ut alta stet nive candidum Soracte" — „Ia 
uite ce alb e muntele Soracte sub stratul nalt de zăpadă", cum ex
clamă Horațiu). Am replicat nu știu de ce, profesional : „Vreau să 
discut cu rectorul vostru despre..."

— Rectorul, deputatul și candidatul nostru, m-a întrerupt musse- 
tianul meu cunoscut necunoscut. De ce nu faci încă odată facultatea 
la noi ? i-a mai venit imediat o idee umbrei mele de altădată. 
După București sîntem universitatea cu cel mai mare număr de 
studenți în R.P.R. : 5700 — la cursurile cu frecvență obligatorie, 
4200, la fără frecvență 1500. Din fiecare sută de studenți „la frec
vență", peste 60 au burse, aproape 70 locuiesc în cămine. Știi cîte 
cămine și cantine studențești, pentru Universitate, avem la Iași ? 
înainte de centenar... ții minte : 1960, centenarul primei universități 
din țară, vezi broșura editată cu acel prilej și lucrarea Istoricul 
universității Al. I. Cuza din Iași... Rector era tot profesorul Creangă, 
din 1955, — pînă atunci fusese prorector; mai înainte, din 1949 
în 1953, decan al facultății de matematică-fizică...

— Informat mai ești 1 l-am întrerupt la rîndul meu. Nu mă 
luă în seamă, continuă să mi se substituie, gazetărește aferat ;

— înainte de Centenar s-a construit Complexul „30 Decembrie" 
cu 2 cămine a 500 de locuri fiecare și o cantină foarte spațioasă ; 
între 1960—1964 : încă un complex cu 5 cămine și o cantină, și un 
al treilea cu 4 cămine și o cantină. între 1962—1964 s-a construit 
o nouă aripă, pentru Universitate, care întregește fosta clădire a 
Institutului de Științe Economice, aripă de circa 10.000 m2, cunos
cută acum sub numele de „Extinderea Universității". Uite-o !

Mi-a arătat cu mîna și vedeam, ne aflam doar pe str. 23 August, 
și totuși nu vedeam cu adevărat, ochii mei trudiți deslușeau în 
același timp ceea ce fusese în locurile acelea ale „Extinderii" acum 
mulți ani, cînd el era numai eu, student locuind și mîncînd nu la 
cămin, nu la cantină.

în fața mea, de cealaltă parte a mesei, ședea acum un alt stu
dent ieșean de pe vremuri, rectorul. Nu-mi mai aduc aminte cum 
intrasem în clădire îndreptîndu-mă spre Rectorat, și cînd dispăruse 
înțelegător tînărul ireverențios, într-o reverență a timpului fost.

La insistențele mele, rectorul, stingherit că trebuie totuși să 
spună ceva și despre sine însuși, s-a resemnat în cele din urmă 
strîngînd din umeri : născut 1911 ; familie de intelectuali ; frați și 
surori, 6, toți cu studii superioare, „trei sîntem doctori în științe, 
surorile — profesoare în învățămîntul mediu, dar te rog notează sec 
datele care susții că ți-s necesare pentru articol, — un ziar acum 
patru ani, din vina mea, fiindcă nu i-am cerut să verific personal 
textul, n-a spus inexactități, dar erau acolo niște fraze mari, 
emfatice. Și...“

Ne știam de mult, de pe vremea Universității din Iași, mică, 
veche. Era un student strălucit, și de-o modestie exemplară. A 
trebuit să consemnez sec: „Cel mai mic dintre frați, eu, studii: 
liceul în Iași pînă la 1929 ; la bacalaureat clasificare printre primii ; 
student secția matematică din Iași, între 1929—1933 ; licențiat în 
1933 cu mențiune maximă ; doctor în matematici 1939. Preparator 
și asistent 1932—1937, asistent, ...șef de lucrări... (notam. Date, cifre) 
conferențiar prin concurs... prof. univ. 1945—1965, tot la Iași".

Mă revoltasem, prea matematic se încolonau datele în carnet, 
m-a consolat doar, în fugă, ușor sentimentalul „tot aici, în Iași", dar 
mă revoltasem, doream altceva. Tovarășul Creangă îmi dă cu dragă 
inimă amănunte cînd e vorba despre universitatea „lui“, despre stu
denți, despre profesori, despre sesiunile științifice. Totuși...

— Nu. Te rog notează așa, scurt. „Personal: în cercetarea 
științifică vreo 40 de lucrări. Articole de popularizare, recenzii, 
articole în gazete sau materiale de anuar și dări de seamă, care 
prin forța împrejurărilor sînt mult mai numeroase, cîteva sute. 
Lucrările științifice sînt din domeniile Geometriei diferențiale, Alge
brei și Teoria numerelor. Au fost apreciate bine în recenziile apă
rute în revistele de specialitate din țară și de peste graniță. (Dacă 
totuși se vede constrîns el, I. Creangă, să afirme că au fost apre
ciate „bine", înseamnă că... Notez sec, sec :)

în colaborare, am contribuit la scoaterea a trei cărți cu carac
ter didactic și științific pentru studenți și pentru cei ce se intere
sează de studiile matematice : Curs de Geometrie analitică, Algebra 
liniară, Introducere în calcul tensorial. Prima carte a primit Pre-

Aurel LAMBRINO

(Continuare în pagina 7)

MARIA ZIDARU-
„La Păulești, pe Someș..." Două nume, și încă unul, subînțeles, 

iată ce mi-a rămas din mai vechi străduințe de memorizare, cînd 
în plină vară uscată, bărăgăneană, încercasem să arăt țăranilor din 
satul meu, hotărîți pentru întemeieri, fața noutăților din cea mai 
nordică dintre cîmpii, așa cum nu știam dacă o voi vedea vreo
dată, așa cum mă ajutase s-o descopăr un tom gălbui, o revistă.

La Păulești, pe Someș. Și numele celălalt. Și semnătura pe 
care am uitat-o, a autorului sau autoarei, pe care nu mă învredni
cesc a o descifra în colecții, deși poate ar trebui să fiu recunoscător.

Recunoscător fiindcă mi-a rostit întîia oară numele Măriei Zi- 
• daru. Au trecut zece, doisprezece și chiar cincisprezece ani. în 

tot acest timp nu am încetat să aflu, noi și noi, tulburătoare și 
mai tulburătoare, vești mărunte și vești uriașe, din tocmai celă
lalt capăt de țară.

Pe cele mai multe mi le-au adus o vreme ziarele, filmele, ra
dioul. Maria Zidaru se întrupa treptat în fantezia adolescentului 
pornit să înțeleagă pe fețele oamenilor fața vremii pe care se pre
gătea s-o străbată. Caracter ferm, integru, dăruit prosperării satu
lui someșan din care se ridicase.

Cînd s-a vorbit mai puțin despre ea în gazete, am avut o 
neliniște. Am luat acceleratul de Satul Mare, zicîndu-mi că a sosit 
vremea să o cunosc.

M-am dus la ea avînd la îndemînă caietul de însemnări. Dat 
— vai 1 — la ce mi-a folosit această prevedere? Maria Zidaru, pre
ședinta din Păulești, m-a dezarmat dintr-o dată cu modestie sau 
mai degrabă cu sfiiciune, cu bucuria de a te primi după toate le
gile de ospitalitate ale casei de țară.

Era pe vremea aceea deputată în Marea Adunare Națională, din 
partea oșenilor de la Turț. Mai puțin prezentă în văzul lumii, 
biografia ei nu trecuse o clipă în umbră. Dinamismului și ela
nului inițial i se adăugaseră între timp anii de studii agricole 
Cluj, cumpătarea experienței de viață, siguranța și nepărtinirea cu 
care gîndea și hotăra acum faptele zilnice ale satului. OșeniL o 
primiseră cu un entuziasm pe care înțelegeau să și-l exprime I în 
felul lor, prin țîpurituri.

Despre semnificația destinului acestei femei, despre toeurije și 
oamenii dimprejurul ei, s-au scris zeci, sute de pagini. Dar poate 
niciodată n-a fost așa de mișcată, așa de încărcată de lacrimă 
această Maria Zidaru, ca la întîlnirile sale cu oșenii, cînd deZle- 
care dată, spontan, aceștia — simțind pe limbă dulcea înțepătură 
a versului — și-l mărturiseau spontan, țîpurindu-1, ca pe un lucru 
mai firesc, mai adevărat și mai profund ca oricare dintre cuvîntări.

Momentele aniversare sînt onomastici comune, ale Măriei și 
ale întregului sat. Păuleștiului 1 s-a alipit, după depline uniri ale 
pămîntorilor, frați mai tineri : Ambudul și Petinul. Deși din zestrea 
mai înfloritoare a fratelui celui mare, a trecut astfel ceva și asupra 
celorlalți, Maria Zidaru a știut prima că aceasta nu e o pier
dere. în urma ei, cu toții au înțeles că — mărită — familia își 
deschide altă perspectivă a viitorului.

Fiecare an a rezolvat o problemă de căpetenie, consideră pre
ședinta. 1950 a fost „anul pîinii"... Următorul, „al zdrențelor arun
cate..." Altul a însemnat învățătură, altul unire totală, altul dărî- 
marea penultimei cocioabe (ultima, declarată muzeu, a rămas in 
picioare spre amintire). 1962 a fost „anul de încercare a omeniei", 
an în care solidaritatea a dat cea mai mare recoltă.

Din ceasul unei asemenea împliniri, biografia președintei se 
desfășoară poate mai puțin spectaculos. Abia acum, în perioada 
de relativă așezare a rosturilor, o poți cunoaște în deplina comple
xitate a firii sale. Pentru ca aspectul localității acesteia din subur
biile orașului Satu Mare să fie acela al unui orășel agricol, a 
trebuit să vină asemenea vremuri înnoitoare.

De la elevatoarele magaziilor, la pleoapele însomnurate > ale 
garoafelor și trandafirilor (79 de nuanțe!) totul e cuprins Latre 
febrilitate și liniște, între germinații și reverie. în peisajul coi ilex 
și mistuitor al zilelor păuleștene, Maria Zidaru, țăranca aceasta 
mărunțică, aproape sfioasă, e o prezență dinamică, întipărindu-șî 
în totul personalitatea, conducînd destinele celorlalți cu o siguranță^ 
aș spune cu o dotare, în care nu poți să nu observi amprenta vremii 
sale, a interferențelor istorice care i-au modelat destinul.

Noutăți ? La Păulești au autoritate științele agricole și econo
mice. Toată lumea are de lucru, numai bieții paznici de cîmp au 
fost... desființați. După 15—16 ani asemenea profesiune devenise, 
în conștiința păuleștenilor, un arhaism. Cînd amortizarea e conve-
nabilă, investițiile curg: „Serele se amortizează într-un singur 
sezon"... „Costul unui aspersor care irigă 25 ha. poate fi acoperit 
după un singur hectar de roșii... Numai 3% din suprafața arabilă, 
folosită pentru legumicultură, poate asigura 40% din veniturile 
totale ; deci încă 15—20 ha pentru legume". Anul trecut, la o expo
ziție, s-a întîmplat că, dintr-o uitare, nu fusese reprezentat sec
torul zoo. Remediul ? A fost declarat expoziție un întreg grajd...'

Vaci și garoafe, cursuri agrozootehnice și echipă de fotbal cam
pioană, casă-muzeu și mii de prieteni, mii de scrisori de felicitare, 
— iată lumea în care, petreeîndu-și aproape jumătate din viața sa 
matură, Maria Zidaru a adus pretutindenea rigoare și frumusețe, 
eficiență economică și încredere în destinul unit al semenilor săi. 
Așa au cunoscut-o cei din Păulești, așa o știe țara, așa au vorbit 
despre ea țăranii din circumscripția electorală Moftinul Mic, — în 
ziua cînd i-au cerut să fie trimisul lor în Marele Sfat al Repu
blicii, căutînd să descopere și să-și amintească aceleași țîpurituri 
de dragoste și prețuire cu care o primiseră oșenii.

Mihai NEGULESCU



VOTUL DAT CANDIDAȚILOR FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE VA EXPRIMA DRAGOSTEA Șl ÎNCREDEREA POPORULUI FAȚĂ DE PUTEREA POPULARĂ,
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Ziua de 6 Martie 1945 este una din
tre datele importante ale istoriei Ro
mâniei moderne: atunci s-a constituit 
primul guvern într-adevăr democratic 
al țării, guvern instaurat la putere de 
masele largi populare conduse în marea 
luptă pentru progres și socialism de 
către Partidul Comunist Român.

, , In fruntea lui a fost desemnat dr.
• Petru Groza, președintele „Frontului 

plugarilor", un bărbat dirz,_ care 
mai ocupase înalte demnități în stat 
și care, încă din vremea orînduirii bur
gheze, dăduse dovezile unui spirit îna
intat. revoluționar.

Avea o mare popularitate. Era un 
bărbat voinic, frumos, respirînd viață, 
sănătate și voie-bună, totdeauna cu su- 
rîsul pe buze, avînd un cuvînt amabil 
pentru fiecare.

Curagios, cu fruntea totdeauna sus, 
avea un caracter drept, întreg, de o 
profundă onestitate. Dar această ones
titate nu era împinsă pînă la naivitate: 
omul acesta atît de cald, atît de sincer, 
înmagazinase o lungă experiență a 
vieții și a politicii. Iubea literele și 
artele. Crea el însuși. A lăsat cîteva 
remarcabile volume de amintiri, scrise 
cu duioșie și umor, cu putere de evo
care. Apropiat partidului comuniștilor, 
dr. Petru Groza s-a bucurat de în
crederea, dragostea și respectul tu
turor cetățenilor republice!, iar cînd s-a 
stins din viață, a fost plîns de-o țară 
întreagă. Un om al țării. Patriot vi
brant, legat, prin puternice rădăcini 
de acest vechi pămînt românesc. își 
revendica, într-un surîs, originile dacice.

Prim-ministru, apoi președinte al 
Republicii Populare Române, dr. Petru 
Groza a fost ani întregi unul din ani
matorii vieții politice și sociale a țării, 
bucurîndu-se de întreaga prețuire a 
partidului și a conducătorilor săi, a 
membrilor guvernului șl a personalită
ților marcante, specialiștii, tehnicienii, 
muncitorii și țăranii care au contribuit 
la progresul patriei, în acea perioadă.

Ca să ®e ajungă la ziua de 6 Martie 
1945, cînd s-a constituit primul guvern 
reprezentînd consensul național, au 
trebuit ani de zbuciumări, de luptă.

Toate aceste gînduri îmi vin în zilele 
apropiate aniversării a două decenii de 
la constituirea primului guvern demo
cratic al țării și se întîmplă ca, în 
acest an, ziua de 6 Martie să fie ajunul 
datei în care întreg poporul nostru va 
veni cu îndreptățită mîndrie în fața 
urnelor.

Memoria oamenilor din generația 
mea reține triste fapte din trecut. Zbu- 
ciumările unei societăți a exploatării 
și întinării demnității omenești s-au re
flectat dureros și asupra soartei inte
lectualilor. Bunul plac, corupția, tra
ficul de influență — toate mijloacele 
necinstite de parvenire slujeau aceleași 
nemăsurate dorințe de cucerire a pu
terii și de îmbogățire. Nu doar cîțiva 
ani, ci decenii întregi, bătăliile electo- 

ț rale desfășurate In fața cetățenilor 
aduceau cu un jalnic balet.

Pentru mine, a vedea cum în acești 
douăzeci de ani țara noastră s-a schim
bat din temelii este, la anii mei, în 
cel mai înalt grad un veritabil miracol. 
„Miracolul românesc" despre care se 
vorbește acum din ce în ce mai insis
tent este, de fapt, rezultatul firesc al 
efortului cotidian, al energiilor trezite 
la viață de echitabila putere populară. 
Din 1946, de la primele alegeri libere 
și pînă acum — cetățenii patriei noas
tre au votat cu bucurie și încredere le
gitimă înfăptuirile regimului nostru și 
contururile viitorului trasate pînă la 
amănunt de clarvăzătoarea politică a 
Partidului Muncitoresc Român. Alunga
rea monarhiei și instaurarea Republicii 
la 30 Decembrie 1947, importantă dată 
în istoria României socialiste, îndrăz
nețul act al naționalizării din 1948, 
avîntul economic desfășurat cu nemai- 
întîlnită energie, crearea unei agricul
turi puternice, înzestrate cu mijloace 
tehnice modeme de cultivare a mereu 
darnicului nostru pămînt, desfășurarea 
impetuoasă a revoluției culturale — 
au făcut ca în țara noastră să se afirme 
cu evidență roadele socialismului.

In zilele noastre orice muncă se poate 
face în tihnă și cinste. S-a încheiat 
pentru totdeauna era influențelor, a 
traficanților, a celor ce confundau pro
priul lor buzunar cu al statului. Con
strucțiile gigantice cresc în jurul nostru, 
ținuturi întregi, altădată încremenite 
în inerție, sînt conectate acum la tre
pidantul ritm de dezvoltare a țării, cul
tura noastră începe să-și impună din 
ce în ce mai viguros, comorile în cir
cuitul valorilor lumii.

Alăturînd ziua de 6 Martie 1945 ce
lorlalte date istorice: 23 August, eli
berarea de sub jugul fascist și 30 De
cembrie, trecerea la regimul republican, 
aducem un salut cordial și recunoscător 
celor ce l-au înfăptuit, puterii populare 
și conducătorilor ei.

Victor EFTIMIU

Stînd ca mai demult; sub uriașii plopi de pe drumul Știr- 
bățului, asist ca la un concert cîntat pe instrumente nim- 
rodice. Mă întreb și azi, înfiorat de admirație, ce puteri fră- 
mîntă codrii și apucă în poală zăpezi de pe cîmpii întregi 
și le mută în alte cîmpii ; ce puteri mînă munții albi de 
zăpadă dintr-un loc și-i rezidește mai măreți, mai impresio- 
nanți în alt loc ? Nu-mi trebuie nici azi un efort prea mare 
de imaginație, spre a desluși în hora elementelor albe, gi- 
ganți înșfăcați pe după cap, învîrtindu-se în răcnete, în 
timp ce prin preajmă trec călări și sub coviltire umflate de 
vînt, neamuri dislocate ale umbrei.

Dar iată, se face liniște. Răsare soarele. Pe straniul cîmp 
de bătălie se desfășoară o geografie nouă, înfățișînd munți cu 
totul necunoscuți, cîmpii albe sclipind pînă departe.

îmi aduc aminte de aceste furtuni de primă vară, ori de 
cîte ori îmi trec prin minte zbaterile omenești. îmi trec și 
acum pe dinaintea ochilor grupurile compacte de pămînteni, 
pornite într-un avînt primenitor de primăvară să-și ia pămîn- 
turile aflate încă sub stăpînirea ciocoiască.

Bătuse ceasul unei răfuieli pregătite îndelung, din mărun
taiele istoriei. Era prin părțile Argeșului. îmi amintesc cuvîn- 
tul unui pămîntean. Grupul de oameni se oprise la gangul 
de intrare în conac. Sus, pe gang, apăruse un fel de surtucar 
cu fața și mai tîmpă, din cauza spaimei. Pămînteanul ridicase 
cîrja, să-1 trăznească. Dar s-a răzgîndit. Și-a scuipat în palme, 
ca la înșfăcarea uneltelor de lucru. A prins a cuvînta în 
timp ce prin preajmă furtuna de primăvară batea:

— Hei, boiere, boiere, lacom ai fost, hapsîn ai fost, dar 
capătul tot ți-a venit I Acum ne vom lua înapoi pămîntul, și 
vei rămîne și tu, numai cu brațele, să muncești pînă-i crăpa !

Ciocoiul și-a privit speriat, brațele. Pe urmă se uita 
ca-ntr-un întuneric, la mulțimea îngrămădită în preajmă 
și la fuga albă a omăturilor. Judecata continua, sus pe gang. 
Glasul pămînteanului suna zguduitor, era un rechizitoriu pre
gătit de îndelung timp, împletit cu alte rechizitorii, împletite 
de alte și alte generații; pentru ziua aceea de Martie 1945. 
Fața lui neagră ca pămîntul s-a schimbat parcă. S-a văzut în 
fața ciocoiului un alt pămîntean, mai din adîncul veacului. 
Glasul rămăsese însă același, zguduitor prin liniște :

— „...că pînă în ziua de astăzi, toate sarcinile cele mai 
grele numai asupra noastră au fost puse și noi mai nici de 
unele bunuri ale țării nu ne-am îndulcit; iar alții, fără să 
fie supuși la nici o povară, de toată mana țării s-au bucurat; 
că noi biruri grele pe cap am plătit, oameni de oaste numai 
noi am dat; ispravnici, judecători, privighetori, jandarmi, 
numai noi am ținut; drumuri, poduri, șosele, numai noi am 
lucrat; beilicuri, podvezi și hovale, numai noi am făcut; 
boierescuri, zile de meremeturi, numai noi am îndeplinit; clacă 
de voie și de nevoie numai noi am dat; băutură otrăvită, 
numai noi am băut; pîine neagră și amară, udată cu lacrimi, 
numai noi am mîncat..."

Acest cuvînt al moșului Ion Roată suna în zilele acelea 
pe toate meleagurile țării. Se săvîrșea sub fulguirile ultime, 
o judecată așteptată de multe generații. în glasul cuvîntări- 
lor vibra istoria țării, cu toate dramele, nenorocirile și măre- 
țiile. Evul Mediu românesc, prelungit sub cele mai oribile 
forme, amurgea definitiv, în sfîrșit. Țara înmormînta un stîrv 
ce dăinuise sute și sute de ani, peste timpul hărăzit lui de 
legile vieții. Toată suflarea a simțit însemnătatea și măreția 
momentului. Veneau, inevitabil, alte timpuri, de descătușare, 
odată cu primele ape descătușate din zăvoarele gerurilor, 
odată cu primele brîndușe.

Cel dintâi guvern popular, exprimînd cu adevărat vrerile 
mulțimilor, așeza în domnie dreptatea firească.

Ziua de 6 Martie în care masele muncitoare conduse 
de Partidul Comunist Român au adus la putere guvernul 
democratic, va aminti de-a pururi victoria adevă
rului, căci în ziua aceea istoria României își repezea spre soare 
mai cu putere, rădăcini și ramuri fără moarte. își luau locul 
firesc la masa istoriei, satele analfabete, învățătorimea mîn- 
cată de sărăcie și umblînd aproape în zdrențe; își făceau 
loc la față, unde li se cuvenea să șadă, copiii umblînd iarna 
aproape desculți la niște școli cu încăperile înghețate ; își 
făcea loc la frumusețile meleagurilor românești, Ileana Cosîn- 
zeana, ținută desculță, la ușa împăraților nefaști ai timpu
rilor ; în mijlocul unei naturi cu frumuseți de neînchipuit, 
brăzdată de rîuri line ca lumina, Ileana Cosînzeana pierea cu 
zile, în neștiință.

Timpul demagogilor și tuturor palavragiilor, timpul făgă
duințelor deșarte, a murgit, s-a dus definitiv din istoria țării 
noastre, atunci, cînd a preluat puterea, prin voința poporului 
român, primul guvern democrat-popular.

Ce avea să însemne ziua aceea de 6 Martie, o puteau pre
vedea toți oamenii încrezători nu în nu știu ce „destin" al 
nostru, ci în neclintirea comuniștilor, în spiritul de luptă al 
poporului român.

Ecourile acelei zile au devenit demult, imnuri. Visurile 
cele mai temerare s-au întrupat în realități palpabile. După 
atîția ani, putem spune cu toată gura că ceea ce era pe 
atunci rîvnă, speranță, s-a și transformat, doar în douăzeci 
de ani, în adevărate minuni. Țara de pe-atunci, „eminamente 
agricolă", exportă azi peste hotare, aproape în toate cele 
cinci continente, mașini și utilaje industriale 1 Putem spune 
de asemenea, cu toată mîndria că țara pe-atunci cu atîtea sute 
de mii de analfabeți, a și întemeiat’ primele școli cu învă- 
țămînt de opt ani — ceea ce înseamnă că în curînd întreg 
poporul român va ști, în întregimea lui, cît toți învățătorii din 
trecut, căci nu se va afla om care să nu aibă cele patru 
clase gimnaziale !

Oare mai e nevoie să ne perindăm prin minte transfor
marea satelor, radioficate și electrificate ? Mai e nevoie să 
amintim de orașele reconstruite aproape din temelii, de micile 
localități devenite centre industriale celebre, de sătișoare de
venite orășele și orașe ?

Marile speranțe ale oamenilor de știință români n-au avut 
sorți de înfăptuire, demult, sub domnia tagmelor nefaste, dar 
toate și-au găsit și-și găsesc împlinire în timpurile noastre. 
Geologi, medici, geografi, istorici, abia azi își văd cu ochii 
roadele muncii odinioară neapreciate și neînțelese.

Abia în zilele noastre, știința românească a luat loc de 
frunte la colocviile națiunilor. Scrisul românesc, de asemenea. 
Nu există ramură a activității poporului român, care să nu 
fi pătruns sau care să nu pătrundă cît de curînd, în univer
salitate. Nu există ramură în care geniala mînă a poporului 
român să nu fi excelat, spre uimirea celor ce odinioară ne 
contestau pînă și existența.

Iată numai cîteva exemple care adeveresc spusele noastre 
privind însemnătatea zilei de 6 Martie. Ni-i destul să ne în
toarcem ochii în orice punct cardinal, spre a vedea deplin 
roadele muncii unui popor stăpîn pe propriile-i destine, stă- 
pîn pe uneltele de muncă, pe visuri și speranțe.

îndelungile și dramaticele furtuni de Martie n-au fost 
zadarnice. Și dacă am vrea să pomenim iar de concertele 
nimrodice de la începutul acestui cuvînt, am aminti că instru
mentele cîntă pretutindeni și necontenit chiar și pe coardele 
fluide ale tăcerii, liniștii și luminii.

Iată munții : abia se zăresc, încremeniți în seninul ca 
lacrima ! Țara albă sclipește în diamante. Pădurile acoperite 
de promoroacă sugerează reînvierea faunei glaciarului. Dar 
această liniște e doar aparentă, căci știm doar că munții nu 
sînt decît imnuri geologice cîntate cîndva de materia în con
vulsie. Sub liniștea aparentă, rădăcinile se înfig pînă la depo
zitele fierului, pînă Ia barosurile ciclopilor.

Nici spiritul uman nu tace. Mereu și necontenit, ca spi- 
ridușul și ca argintul viu, scormonește și se avîntă, cerce
tează și caută noi și noi culmi, noi și noi înălțimi pentru 
avînturi!

Spiritul creator al poporului român, după ce și-a cucerit 
climatul prielnic zborului, descoperă zi de zi noi taine, spre 
a aduce oamenilor și omenirii mai multe bucurii, mai multe 
speranțe. Acest adevăr e cartea noastră de noblețe și în fața 
celorlalte seminții.

Data de 6 Martie 1945 am scris-o definitiv pe monu
mente durabile.

Eusebiu CAMILAR

ION BRAD

Partidul
Din limpezi adîncimi aduni, 
Tăcut, izvoarele mărunte 
Și-n orizontul vast le suni 
încins de ele ca un munte.

în puls adine, renăscător, 
Ai concentrat, mocniji, vulcanii 
întorși în vis și viitor
Ca-n pulsul veșniciei anii.

Maree
Zenitul știi că e aproape
Cînd vinele se prelungesc în rîuri 
Umflate aprilin de ape;
Cînd, între fruntea ta și lună, munfii 
La miezul nopfii-și luminează fața 
în focul viu, nepămîntesc al frunții ;
Cînd vezi că după-o crîncenă furtună 
Cu fumul din căminul părintesc 
Se-nalță gîndurile-a vreme bună ;
Cînd ai și rădăcini aeriene
Și grijile îți trec prin nervi
Ca pulsul grav al lumii prin antene; 
Cînd steaua ta a început să-fi dee 
O respirație cu mult mai vastă
Ca marea sub magnetica maree...

Mama
Ai rătăcit în amintiri
Printre leagăne scufundate-n pămînt 
Asemeni căzătoarelor stele.
Și nici nu mai respiri
Să nu-fi trezești copiii din ele.

Uită-te bine, mamă, de poți. 
Leagănele toate sînt goale.
Nici copii, nici nepoți
Nu mai cresc, ca linia vieții,
Din palmele reci ale tale.

Lumea poveștii s-a frînt,
Cîntecul e somn jumătate, 
Jumătate-a crescut pe mormînt 
în chip de pom care leagănă 
Primăvara flori, toamna prune brumate.

Tot ce se întindea dincolo de linia de centură a capitalei era „provincie". 
Tramvaiul 6 de pe vremuri, pornind din spatele Teatrului Național și oprin- 
du-se în Bucureștii Noi, realiza cu zgomotul său de fierărie veche și deteriorată, 
excursii zilnice din capitală în provincie. Provincie erau Chitila, Sighetul Marma- 
ției, Colentina și Medgidia, Fundulea și Flămînzi. De la dialogurile „Scrisorii 
pierdute" în „capitala unui județ de munte", de la sfîrșitul veacului trecut, lite
ratura noastră n-a încetat a descoperi în fundurile de provincie subiecte și teme 
pe care le luăm din rafturi ca pe niște tragice documente de istorie. Așa sînt 
„Locul unde nu s-a întîmplat nimic" de M. Sadoveanu, „Romanță provincială" 
de H. Papadat-Bengescu, „Orașul cu salcîmi" de M. Sebastian, „Europolis" de 
Jean Bart, „Comoara regelui Dromichet" de Cezar Petrescu, „Țara de piatră" 
de Geo Bogza. Lista poate cuprinde o apreciabilă întindere din literatura 
noastră clasică vecină cu timpul contemporan, miile de pagini scrise cu un 
condei trist și revoltat zugrăvind indiferența, inactivitatea și moartea lentă, 
mizeria morală și sărăcia care bîntuiau provincia de-a lungul și de-a latul, 
ca o nevindecabilă secetă, sau ca un crivăț neîndurat.

îmi amintesc, din copilăria mea trăită ia Orșova și la Caransebeș, afișele 
electorale de odinioară, lipite pe ulucile și calcanele caselor, și făgăduind pe ton 
solemn, într-un viitor incert, construcția unui... podeț, pavarea unei ulițe oare
care, săparea unei fîntîni, curățirea de scaieți a unui izlaz, sau... mutarea unui 
regiment în garnizoană, problema vizată fiind concertele duminicale de fanfară 
în grădina publică. Țin minte să fi văzut într-un rînd sau două, cîteva movile 
de pietriș deșertate la cotul unei mahalale de oraș, rămase apoi acolo în cea 
mai neagră uitare, simili-șantierul devenind locul nostru preferat de joacă in
fantilă. La un podeț de lemn, peste Timiș, țin minte să fi zărit odată chiar și 
o roabă de ciment, iar în „centru" un butoiaș de smoală zisă asfalt. Cît erau 
ele de meschine, proiectele și promisiunile de pe vechile afișe electorale nu se 
mai realizau pe urmă, deputății aleși avînd alte preocupări.

Drumurile mele, de douăzeci de ani încoace, prin provincie, mi-au arătat 
alte timpuri, altfel de oameni, altă concepție despre muncă și viață, vorba și 
fapta suprapunîndu-se exact peste imaginea visului făgăduit și împlinit. Prin 1948 
și 1949, mergînd la Tumu Măgurele, călcam încă pe ulițele unui modest orășel 
provincial. Ultima oară am fost acolo cu prozatorii C. Chiriță și Octav Pancu- 
Iași, surprinși cîteșitrei că nu mai știm vechile bariere și imagini ale oră
șelului. Un bulevard de blocuri cu numeroase etaje, un port nou în construcție 
la țărmul Dunării, și o margine de oraș devenit șantier al unui combinat chimic 
ne arătau, printr-un exemplu elocvent, noile și tumultoasele dimensiuni ale vieții 
provinciale.

La Baia Mare mergeam, nu cu mulți ani în urmă, cîte o jumătate de ceas de 
la gară pînă în vechiul centru citadin. Azi, trenul te lasă în fața unui magnific 
cartier de blocuri, într-o neîncetată extensiune de binale, străzi și betoniere. 
Despre Onești nici nu mai vorbesc, el fiind acuma, după ce fusese un sat 
oarecare, unul din cele mai frumoase orașe ale țării, un oraș cu aspect 
de metropolă, în ferestrele căruia vezi oglindită în fiecare noapte rever
berația uriașei industrii de pe Valea Trotușului. Dar aș mai alege un exemplu, 
din numeroasele ce mi se îmbulzesc în stropul de cerneală al peniței, și anume 
acela oferit de Negrești. Cei ce au călătorit prin Țara Oașului mai demult, și-l 
amintesc ca pe un sat. Ei bine, mergeți acuma la Negrești, și veți vedea 
un orășel tînăr în care nu lucrul cel mai de pe urmă, demn de a fi vizitat, 
este școala medie.

Dar în orașul copilăriei mele de ce să nu vă îndemn a merge ? Și mai ales, 
de ce să nu amintesc de vechile promisiuni politicianiste în legătură cu forarea 
cîtorva fîntîni publice ? Țin minte, chiar pe strada copilăriei mele, strada Poto- 
cului, o veche fîntînă rurală, cu cumpănă. Găleata scotea o apă infectă, plină 
de melci fără cochilie, dar primarii de pe vremuri spuneau liniștitor : „Dacă 
fierbeți apa, nu se întîmplă nimic". Acum, conductele de apă, instalate în anii 
noștri, au scăpat orașul de ceea ce vreme îndelungată constituia un imperativ 
sanitar. ;

Citesc — în aceste zile — cu bucurie și curiozitate numele candidaților 
de deputați în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare și remarc 
faptul că poporul, afirmîndu-și drepturile fundamentale înscrise în Constituție, 
își alege din mijlocul său reprezentanții cei mai buni, pe aceia care se re
marcă prin hărnicie, entuziasm și putere de muncă. Un laminorist sau un 
forjor, un zidar sau un inginer, un simplu învățător la o școală de țară sau 
un savant cu studii și cercetări vestite în lumea întreagă, un țăran președinte 
al cutărei cooperative agricole de producție sau un mecanic de locomotivă, 
exprimă — fiecare în parte — ceva din forța vie a poporului și ei, fiind can- 
didații unanimității populare, sînt cei mai puternici purtători de cuvînt ai opi
niei publice.

In aceste zile ziarele au publicat textul dens, încărcat de cifre și de fapte, 
ca un fagure de miere, al Manifestului Consiliului Național al Frontului De
mocrației Populare.

Sub conducerea plină de o profundă înțelepciune a partidului nostru, po
porul român își redactează textul afișului electoral nu cu promisiuni la un viitor 
incert, ci invocînd cu legitimă mîndrie însăși istoria contemporană cu pretutin
deni evidentele ei exemple concrete : hidrocentrale și termocentrale, autostrăzi și 
sute de mii de apartamente noi, uzine metalurgice și chimice, mari combinate 
pentru industrializarea lemnului, a sării, a petrolului, a gazului metan, toate 
apărute într-un ritm și cu o amploare care uimesc numai pe cei ce au ignorat 
uriașul zăcămînt de energie creatoare a poporului nostru.

Petru VINTILA

Borzești
Fotografia: DAN GRIGORESCU
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în cuvîntul său, poetul RADU BOUREANU 
a amintit marile realizări obținute de în
tregul nostru front literar în cei 20 de ani de 
la Eliberare, succese care se înscriu în uriașa 
operă de transformare a. societății și a omului, 
inițiată șl condusă cu înțelepciune și clarvi
ziune de către partidul nostru.

Reluând apoi o seamă de considerații pe mar
ginea poeziei, considerații expuse într-un ar
ticol publicat în „Gazeta literară", vorbitorul a 
stăruit asupra succeselor evidente obținute de 
poezia noastră nouă, amintind printre altele cu
ceririle în domeniul măiestriei artistice, căutările 
novatoare, lărgirea continuă a ariei tematice etc., 
evidențiind aportul substanțial al tinerilor poeți 
în toate aceste sectoare ale creației artistice. 
Mărturisindu-și adeziunea și entuziasmul pentru 
valoarea și reușitele tinerilor, concretizate în 
articole și prefețe la volumele unora, vorbitorul 
a spus că pe cei mai buni dintre ei îi consideră 
nu numai nădejdi ci poeți realizați sau în plin 
proces de formare. „Aportul tinerilor la lărgirea 
orizontului poetic este pozitiv — a spus în con
tinuare Radu Boureanu. întotdeauna tinerii au 
constituit un ferment prin fervoarea adolescenței, 
prin curiozitatea și frămîntul de flacără care îi 
duce înainte, luptînd contra procesului de anchi
loză a expresiei și viziunii". Din păcate însă, a 
arătat apoi vorbitorul, unii critici au încurajat 
la tinerii poeți reluarea unor experiențe consu
mate, care le-au îngreunat acestora procesul de 
formare, aflarea drumului lor propriu, a timbru
lui personal și a expresiei lor specifice. Nici 
căutările facile, nici mimarea modalităților poe
tice care nu-și află corespondențe în datele reali
tății noastre contemporane nu-i ajută pe tinerii 
care le practică să devină ei înșiși. în încheierea 

acestei idei, Radu Boureanu a spus : „Substanța 
proprie, inimitabilă a liricii noastre n-o poate da 
decît experiența umană pe care am cîștigat-o 
ca poeți constructori ai unei lumi noi. Prin 
aceasta, cu aceste date, vom putea da o poezie 
originală, capabilă să se înscrie în circuitul 
valorilor liricii mondiale contemporane".

Vorbind despre unitatea frontului nostru lite
rar, expresie a unității ideologice și artistice a 
tuturor generațiilor de scriitori, Radu Boureanu 
s-a referit în continuare la aspectele particulare 
și izolate ale unor polemici din presa literară, 
criticînd felul în care acestea sînt uneori purtate 
înlocuindu-se confruntarea opiniilor cu atacuri 
subiective, neprincipiale. Cititorii au relevat, pe 
bună dreptate, că spectacolul oferit de unii pole
miști este departe de a atrage stima maselor 
largi. Vorbind despre lipsurile manifestate în 
activitatea Uniunii Scriitorilor, Radu Boureanu a 
criticat tendințele de autopropulsie, egocentris
mul și vanitatea pe care le-a dovedit președintele 
ei, tendințe care s-au răsfrînt negativ și asupra 
activității Comitetului.

GEO DUMITRESCU a abordat, în cuvîntul 
său, în principal, cîteva aspecte ale dezvol
tării liricii noastre contemporane. El a arătat 
că frontul nostru liric, în ansamblul său. ur
mează succesiunea firească a vîrstelor. După 
ce a atins sferele tematice cele mai concrete, 
cele mai vii și mai fierbinți, ale revoluției, — 
a spus vorbitorul — poezia noastră se află azi 
în fața sublimărilor, cînd ceea ce a fost cu
cerit în întindere este valorificat în adîncime 
și intensitate, încorporat în esențe, sub sem
nul decisiv de restabilire totală a legăturii 
organice cu strălucitele ei tradiții mai vechi 
și mai noi. Poezia noastră, a adăugat Geo 
Dumitrescu, se află, după părerea sa, prin cul
mile creației ei, prin imensul potențial repre
zentat de „zestrea remarcabilă de condeie", — 
în pas cu ceea ce este cunoscut azi în lumea 
întreagă ca „miracolul românesc".

O problemă importantă a liricii noastre, a 
remarcat el în continuare, este aceea a temati
cei, a debarasării de unele prejudecăți în le
gătură cu motivele „nepoetice". în chestiunea 
temelor „aride", „refractare", „nepoetice", „res
pinse de inefabil", lirica lui Eminescu este un 
exemplu strălucit. Poetul teiului, al lacului, 
al florii albe de cireș a abordat cu curaj via
ța politică a vremii sale, deci o temă aridă, 
pe care a ridicat-o la amețitoare înălțimi 
filozofice. Valoarea artistică a unei poezii nu 
depinde numai de virtuțile sau infirmitățile te
melor, a conchis vorbitorul, ci și de talentul și 
simțirea poetului. Referindu-se apoi la unele 
teorii „puriste" și „inefabiliste", el a relevat ca
racterul lor dogmatic.

Vorbitorul s-a referit apoi la necesitatea de 
a fi în permanență pătrunși de spirit de partid 
în literatură, de a aplica cu competență și 
fidelitate normele de conduită socialistă, de a 
pregăti multilateral cadrele, de a promova a- 
tent oameni potriviți la locul potrivit. Este nor
mal ca acest principiu să-și găsească o largă 
aplicare și în forurile literare.

Geo Dumitrescu s-a ocupat apoi de unele 
îngustimi și practici lipsite de răspundere in 
raporturile redacțiilor și editurilor cu scrii
torii, extinzînd criticile pornite de la cîteva 
cazuri la unele generalizări nefondate care au 
stîrnit replicile altor vorbitori.

El și-a exprimat încrederea deplină că nor
mele de conduită socialistă promovate de par
tidul nostru în toate domeniile de activitate so
cială vor caracteriza activitatea viitoare a tutu
ror organismelor obștei scriitoricești.

în încheiere, Geo Dumitrescu a arătat că fron
tul literaturii noastre e mai larg și mai puter
nic decît oricînd, că „zările literaturii noastre 
sînt luminoase și largi, făgăduind întruchipări 
strălucite, fără precedent".

în cuvîntul său ION BRAD s-a referit mai în- 
tîi la atmosfera dinamică, stimulatoare în care 
se desfășoară viața politică, economică și cultu
rală din țara noastră, la condițiile deosebit de 
prielnice în care se dezvoltă activitatea literară, 
la unitatea ideologică și artistică a frontului nos
tru literar. Ia atașamentul profund al scriitorilor 
față de partid și față de patria noastră socia
listă.

Entuziasmul creator al maselor, optimismul 
Social, încrederea în viitor, dragostea de viață 
și setea de frumos sînt numai cîteva din trăsă
turile specifice ale atmosferei care domnește 
la noi în țară, a arătat vorbitorul. Referindu-se 
la Manifestul F.D.P. pentru alegerile de la 7 
martie, Ion Brad l-a caracterizat drept un docu
ment sintetic care concentrează ca într-un focar 
sentimentele de mîndrie ale poporului nostru 
pentru toate înfăptuirile obținute sub conduce
rea clarvăzătoare a partidului nostru, care este 
,,expresia cea mai înaltă a tuturor virtuților ce 
caracterizează poporul român". Reamintind cî
teva din prețioasele îndrumări din cuvîntarea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la confe
rința anterioară a scriitorilor, privitoare la con
ținutul muncii Uniunii noastre, concretizate în 
ideia că „rodnica desfășurare a activității lite
rare depinde într-o însemnată măsură de munca 
Uniunii Scriitorilor, avînd în centrul preocupă
rilor ei dezbaterea problemelor fundamentale 
ale creației literare, continua consolidare a 
coeziunii tuturor forțelor literaturii pe temelia 
ideologiei marxist-leniniste, creșterea cu dra

goste ți atenție a tineretului scriitoricesc”, vor
bitorul a examinat cîteva aspecte ale vieții 
literare din ultimii ani, în lumina acestor obiec
tive esențiale. El a arătat că mai ales în Comi
tetul Uniunii și în revistele literare s-au desfă
șurat dezbateri importante privind orientarea 
și ținuta artistică a scrisului nostru, orientarea 
și căile de dezvoltare ale literaturii actuale, dis
cuții care au abordat multe probleme complexe, 
cu competență și spirit de răspundere. Ele au 
fost de altfel relevate și în referatele prezen
tate conferinței, analizîndu-se calitățile și unele 
deficiențe încă neînlăturate. Vorbitorul a scos 
în evidență faptul că scriitorii s-au ma
nifestat ca un colectiv unitar, cu indivi
dualități creatoare distincte, afirmînd cele 
mai variate stiluri artistice. Tinerii scriitori 
s-au bucurat de dragoste și de o atenție deose
bită, prezența lor tumultuoasă în cîmpul litera
turii fiind considerată de ■ către vorbitor drept 
unul din rezultatele cele mai de preț și mai 
semnificative din perioada amintită. Multe din 
cărțile publicate în acest răstimp, prin ținuta 
lor artistică sînt o dovadă vie a muncii crea
toare depusă de întregul nostru front literar.

Ion Brad a analizat apoi felul cum a muncit 
conducerea Uniunii Scriitorilor, criticînd mani
festările de subiectivism și abaterea de la prin
cipiile stabilite în statut privind munca colec
tivă, consultarea largă a membrilor comitetului 
și biroului, organizarea de dezbateri în mod 
critic și autocritic. în continuare, vorbitorul a 
arătat o serie de aspecte ale muncii sectare 
duse de Mihai Beniuc ca președinte al Uniunii, 
relevînd tendința acestuia de a lua mereu ho- 
tărîri de unul singur, de a-și impune preferin
țele personale.

în încheiere, Ion Brad a arătat necesitatea 
promovării consecvente în cadrul conducerii 
Uniunii Scriitorilor a unui spirit principial, de
mocratic. în ceea ce privește revistele, el a 
subliniat că acestea trebuie să dezvolte cu mai 
multă consecvență spiritul de răspundere al 
fiecărui redactor, al colegiilor de redacție ca 
forme colective de conducere.

în cuvîntul său, O. W. CISEK a început prin 
a mulțumi, în numele scriitorilor de limbă ger
mană, Partidului Muncitoresc Român pentru 
marea înțelegere, pentru deosebita grijă ară
tată față de dezvoltarea literaturilor scrise în 
limbile minorităților naționale. Vîrstnici și ti
neri, toți acești scriitori sînt conștienți de ceea 
ce datorează partidului și la rândul lor depun, 
toate eforturile de a contribui, prin scrisul lor, 
la formarea conștiinței socialiste a poporului, la 
realizările uluitoare ce se înfăptuiesc în Româ
nia socialistă. Vorbitorul a subliniat contribu
ția valoroasă adusă în ultimii ani de poeții 
Alfred Margul Sperber, Franz Liebhard, Hans 
Kehrer, Werner Bossert, de prozatorii Erwin 
Wittstock, Schuster Dutz, criticii și eseiștii Bern- 
hard Capesius și Harold Krosser.

Revista „Neue Literaturi1 a stimulat creația li
terară a scriitorilor de limbă germană, publi- 
cînd totodată și valoroase tălmăciri din lirica 
și proza română contemporană.

Literatura română, a spus O. W. Cisek în 
continuare, „a înregistrat, mai ales în ultimul 
deceniu, memorabile și răsunătoare izbînzi, cu
noscute și dincolo de hotare. în frunte cu ine
puizabilul și veșnic tînărul creator Tudor Ar- 
ghezi. scrisul românesc a ajuns la o considera
bilă înviorare a formelor tematice care, fără 
îndoială, contribuie într-o largă măsură, la edu
cația omului nou, într-o țară nouă și tot atît 
de prosperă". Scriitorii de limbă germană re
flectă în creațiile lor puternica realitate socia
listă. Ca și în celelalte domenii, contribuția ti
nerei generații în literatură este substanțială și 
surprinzătoare.

în această ordine de idei, vorbitorul s-a ocu
pat de aportul important al unor scriitori tineri 
ca Dieter Schlesack, Anemone Latzina și alții 
care, alături de reprezentanții celorlalte ge ne- 
rații, ca Oskar Pastior de pildă, imprimă un 
impuls nou unei întregi activități creatoare 
pline de elan. O. W. Cisek și-a manifestat con
vingerea că scriitorii din Republica Populară 
Română vor da în viitor tot mai multe opere 
demne de prestigiul pe care l-a cîștigat astăzi 
țara noastră, prin realizările sale economice, so
ciale și culturale, în întreaga lume.

în numele Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, VASILE DINU, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, 
a adus un călduros salut Conferinței pe țară a 
Uniunii Scriitorilor din Republica Populară 
Română.

Lărgirea orizontului tematic al preocupărilor 
și investigațiilor literare, aprofundarea realită
ților românești contemporane, creșterea intere
sului pentru problemele universului în care 
trăim — a spus vorbitorul — au permis apari
ția unor noi modalități de creație, mai potrivite 
cu patosul și ritmul vieții noastre socialiste.

Uustrînd interesul sporit pentru cultură din 
partea publicului larg, Vasile Dinu a dat cîteva 
cifre edificatoare. Astfel, a arătat că în ultimii 
patru ani s-au tipărit (în toate sectoarele lite
raturii beletristice) peste 3.200 de titluri într-un 
tiraj de aproape 70.000.000 de exemplare. Re
țeaua bibliotecilor — a adăugat el — se ex
tinde tot mai mult, cărțile bune se epuizează 
rapid, gustul cititorilor se educă cerințele spi
rituale merg în pas cu extraordinara înflorire 
a economiei și industriei. Puterea de atracție 
și de înrîurire pe care literatura o exercită asu
pra maselor de cititori, legătura ei organică cu 
viața poporului sînt rezultatul politicii cultu
rale profunde a partidului și statului nostru.

Vasile Dinu a subliniat că succesele do- 
bîndite pînă în prezent îndreptățesc o privire 
optimistă asupra viitorului impunînd totodată 
scriitorului creșterea răspunderii și exigenței 
față de propria creație, un efort continuu de 
autodepășire.

Este îmbucurătoare lupta scriitorilor și a cri
ticilor literari împotriva mediocrității, împotri
va lucrărilor inexpresive, sărace în idei, care 
zac prăfuite în depozite sau în rafturile biblio
tecilor.

în încheiere, vorbitorul s-a referit la relațiile 
dintre Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă 
și Uniunea Scriitorilor, la larga participare a 
scriitorilor în diferite organisme de stat și ob
ștești.

TITUS POPOVICI a început prin a releva 
realizările pe care întreaga țară le-a dobîndit 
în munca de construcție și desăvîrșire a socie
tății socialiste, traducînd în fapt hotărârile 
partidului. De aceea, a insistat vorbitorul, res
ponsabilitatea scriitorilor în consemnarea și 
interpretarea realităților epocii a crescut, ca 
și nevoia de a privi lucid, cu o largă perspec
tivă, sarcinile ce revin creatorilor în etapa 
actuală. „Am sentimentul, a subliniat Titus 
Popovici, că expresia artistică a drumu
lui parcurs de noi în cele două decenii se 
iasă prea mult așteptată ; cu atît mai mult, 
cu cît știm că în conștiința covârșitoarei ma
jorități a oamenilor de talent s-au produs nu 
limpeziri de ultimă oră, ci s-au așezat (prin- 
tr-un proces de un inedit estetic unic), cer
titudini temeinice care conțin substanța ace
lor opere pe care le dorim, pe care fiecare 
vrea să le scrie". Această expresie — a ară
tat în continuare el — trebuie să pună în 
lumină adevărată strădaniile poporului, să 
demonstreze curajul de a privi lumea așa 
cum este și în același timp în mișcarea ei 
implacabilă spre socialism. Complexă și opti
mistă, această optică asupra contemporaneită
ții este rezultatul firesc al politicii partidului 
nostru care — de la îndepărtarea aventurieri
lor politici, străini de tot ce era aspirație pro
fundă și istorică a poporului nostru, pînă la 
Declarația din aprilie 1964, document de în
semnătate capitală — prin toate actele sale a 
înarmat pe scriitori cu o multilaterală cunoaș
tere și analiză marxist-leninistă a vieții. Pen
tru oglindirea majoră a realității în operele 
lor, a precizat Titus Popovici în luarea sa de 
cuvînt — e nevoie de un climat stimulatori 
capabil să unească toate eforturile în vederea 
atingerii aceluiași țel și e regretabil că la U- 
niunea Scriitorilor s-a ignorat acest adevăn 
că principiul muncii colective a fost încălcat 
în practica de zi cu zi. Titus Popovici a adău
gat că nici el, ca membru în birou, nu a făcut 
tot ceea ce era necesar pentru instaurarea unei 
atmosfere de lucru și emulație reciprocă.

Evocînd realitățile în mijlocul cărora s-a aflat 
în ultimii ani urmărind procese de viață 
fascinante pentru un scriitor, vorbitorul a 
observat îndreptățit că, din perspectiva pe 
care o dau aceste fenomene înnoitoare, mi
cile rivalități, orgoliile, zbuciumările sterile 
apar meschine și dăunătoare. Polemicile 
neprincipiale, excesele mai mult sau mai pu • 
țin pitorești de limbaj, ignorarea argumente
lor, duc în mod inevitabil la anularea bune
lor intenții și, spre exemplificare, vorbitorul 
a citat în spirit autocritic polemica pe care a 
dus-o cu Eugen Barbu. Raporturile dintre 
scriitori și critici au constituit obiectul unei 
substanțiale părți din cuvîntul lui Titus Po
povici. Apreciind rolul criticii în stabilirea și 
apărarea a tot ceea ce literatura produce rtiai 
valoros, el a remarcat că, așa cum s-a petrecut 
la publicațiile literare de prestigiu din trecut, 
la revistele noastre, criticii ar trebui să aibă 
un rol și mai activ în descoperirea și încura
jarea talentelor. „Cred sincer, a încheiat el, 
că avem o critică matură, oameni a căror 
principialitate, cultură și gust s-au verificat 
în acești 20 de ani; poate ar fi nimerit ca o 
parte din sarcinile care apasă pe umerii scri
itorilor să treacă și asupra lor". împărțirea 
judicioasă a sarcinilor obștești, îndeplinirea 
lor cu spirit de răspundere — constituie un 
prim pas pentru o viitoare activitate serioasă, 
pusă cu fermitate în slujba literaturii.

Ocupîndu-se, la început, de aspectele vieții 
literare, definind tipul de scriitor actual, ca
racteristic pentru spiritul unei epoci de en
tuziasm civic fără precedent în istorie, MATEI 
CĂLINESCU s-a referit, pe larg, la proble
mele criticii literare. El a subliniat, mai întâi, 
necesitatea imperioasă a autorității criticului 
și a amintit că ceea ce o amenință e abando
narea criteriului valoric în aprecierea operei; 
Atitudinile apologetice, ce se manifestă în ac
tivitatea unor critici, a spus Matei Călinescu, 
scad prestigiul criticii și aduc mari prejudicii 
literaturii.

„A spori autoritatea și prestigiul, criticii mi 
se pare una dintre problemele de reală impor
tanță ale întregului front literar, ale culturii 
noastre noi. în operația delicată de stabilire a 
valorii unei opere, criticul literar trebuie să 
respecte riguros normele jeticii profesionale. Cu 
atât mai mult cu cît el trebuie să aprecieze o 
literatură de amplu dialog, o literatură adresată 
celor mulți, o literatură receptivă la cerințele 
lor".

Făcând aprecieri privitoare la viața literară) 
Matei Călinescu a arătat că, după părerea lui, 
lipsurile manifestate în conducerea Uniunii 
Scriitorilor au avut consecințe și în ceea ce 
privește activitatea criticii. O critică servilă, 
apologetică, lipsită de curaj, ca și, la polul 
opus (aparent opus), o critică fals polemică, 
fals curajoasă (căci și negația poate fi o formă 
a servilismului) — deși aceste fenomene n-au 
luat o extindere gravă —• au putut apărea •— 
a spus el — pe terenul unor relații literare 
nesănătoase. Astfel de împrejurări, menite a 
submina autoritatea criticii, vorbitorul â sus
ținut că au fost încurajate și de conducerile 
unor reviste ale Uniunii Scriitorilor, datoare să 
reprezinte cu cît mai multă obiectivitate opinia 
literară în ansamblul ei.

Amintind că articolul din „Scânteia" împo
triva tonului apologetic a avut un rol de o 
crucială însemnătate, vorbitorul a arătat că 
discuțiile care s-au desfășurat în cadrul Con
ferinței pun încă o dată în lumină adevărul 
că numai aplicînd, cît mai consecvent, pre
țioasele indicații date de partid, vom putea 
rezolva problemele ce frământă azi lumea 
scriitoricească.

După ce a subliniat larga difuziune și în
țelegere de care se bucură literatura noastră 
preocupată de problemele constructorilor so
cialismului, KOVĂCS GYORGY a spus■: „Po
porul nostru muncitor — atît clasa munci
toare, cît și țărănimea, precum și' intelectua
litatea — simte și este conștient de faptul că 
cele mai bune creații literare îi aparțin și 
este foarte firească exigența pe care masele 
largi o manifestă față de literatura noastră. 
Este legitimă pretenția de a le pune la dis
poziție opere care oglindesc cu mijloacele ar
tei scriitoricești realitatea vieții lor, care de
vine pe zi ce trece tot mai frumoasă. „Relevînd 
afirmarea fără precedent a energiilor crea
toare pe întreg cuprinsul patriei, nu numai in 
Capitală ci și în toate regiunile țării, vorbi
torul s-a ocupat pe larg de continua dezvol
tare a orașului Tg. Mureș, de înaltul nivel 
de civilizație, de înflorirea fără precedent a 
vieții culturale. După ce a evocat lipsa da 
orizont, mlaștina vieții provinciale în anii 
dinaintea Eliberării, Kovăcs Gydrgy a remarcat 
succesele obținute de scriitorii din Tg, Mureș, 
citind în acest sens numele unor autori bine 
cunosicuți ca Sii'td Andras, Papp Ferenc, Hajdu 
Zoltân, Szekely Jânos și alții. Lor li s-a adău
gat un numeros contingent de tineri talen- 
tați în proces de afirmare (nuveliștii Vasile Spo
ială și Szepreti Lilla, tinerii poeți Szdcs Kal
man și Zeno Ghițulescu). „Fiecare scriitor, fie
care poet, reprezintă un glas, o culoare, o des
tăinuire, a unei noi personalități în viața lite
rară a țării noastre. Dar toți scriitorii noștri 
deopotrivă sînt strîns uniți în hotărârea lor de 
a sluji cu devotament, prin creațiile lor, opera 
de desăvîrșire a construcției socialismului în 
patria noastră. Pe ecranul operelor lor doresc 
să proiecteze dragostea lor fierbinte față' de 
România socialistă, față de poporul ei". Pe larg, 
vorbitorul a definit caracterele specifice, după 
părerea sa, literaturii noastre contemporane, 
relevînd capacitatea ei de înrîurire, umanismul 
ei profund, devotamentul nemărginit față de 
cauza socialismului. O bună parte a cuvântării 
lui Kovăcs Gyorgy a fost consacrată ecoului De
clarației din aprile 1964 a C.C. al P.M.R. în 
rândul scriitorilor. Această declarație — a sub
liniat vorbitorul — „are o importanță istorică 
în viata poporului nostru. Ea corespunde întru 
totul intereselor poporului nostru, ale tuturor 
țărilor socialiste frățești, ale tuturor popoarelor 
iubitoare de pace".'

în încheiere, Kovăcs Gyorgy a mulțumit 
partidului, conducerii sale și personal tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, „pentru îndru
marea justă și sigură, pentru grija atentă și 
plină de căldură, care au contribuit în mod 
hotărâtor la rezultatele obținute în domeniul 
creației literare, la înflorirea fără precedent 
a vieții noastre literare”.

OCTAVIAN NISTOR, secretar al C.C. al 
U.T.M., a adresat Conferinței pe țară a Scrii
torilor un călduros salut din partea Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului Muncitor, 
a celor peste 2.000.000 de utemiști și a întregu
lui tineret din Republica Populară Română. 
„Conferința dvs. — a spus el — este privită 
cu viu interes de milioanele de tineri cititori 
pasionați și perseverenți ai creației literare". 
Vorbitorul a subliniat contribuția literaturii 
la formarea și dezvoltarea înaltelor trăsături 
morale caracteristice tineretului: capacitatea 
de dăruire, setea de cunoaștere, cinstea și 
demnitatea, răspunderea față de colectivitate, 
curajul, prietenia, intransigența ideologică, 
sentimentul patriotismului socialist. Stăruind 
asupra aportului generației scriitoricești afir
mate în ultima vreme, vorbitorul a remarcat 
că mulți tineri scriitori înzestrați cu un talent 
viguros, se străduiesc să-și perfecționeze mij
loacele de expresie și învață cu perseverență 
din experiența înaintașilor. După ce a carac
terizat climatul prielnic în care trăiesc, în
vață și muncesc tinerii din patria noastră, 
educați de partid cu dragoste și grijă părin
tească, Octavian Nistor s-a ocupat de me
nirea literaturii, ca factor educativ deosebit 
de important. El a arătat ce anume așteaptă 
tinerii de la literatură, ce doresc ei să ci
tească. Preferințele lor se îndreaptă spire „acele 
cărți care abordează teme actuale", conflicte 
reale de larg interes, capabile să dea expresie 
unor caractere exemplare. în încheiere, vor
bitorul a spus: „Tinerii cititori, acești critici 
spontani și sîrguincioși ai valorilor ce le sînt 
oferite de întregul front scriitoricesc, așteaptă 
cu încredere izbînzffle dvs. viitoare, vă invită 
cu stimă în mijlocul lor să le cunoașteți tot 
mai profund preocupările, aspirațiile, cerin
țele, să scrieți mai multe opere valoroase în 
care ei să recunoască cu emoție fizionomia 
moral spirituală a poporului nostru".

Numai profunda cunoaștere a realităților 
țării, îmbinată cu înnoire permanentă a expre
siei artistice, în cele mai bune tradiții ale litera
turii noastre — a observat ION ISTRATI — 
va face din scriitorii noștri niște autentici au
tori originali cu prestigiu și în afara grani
țelor — și nu modele literare, nu lecturile re
cente, neîndeajuns asimilate. în acest spirit 
vorbitorul a precizat că e nevoie de o com
petentă îndrumare a tinerilor scriitori, de o 
grijă sporită a Uniunii Scriitorilor față de 
revistele din provincie. Din Iașii în care lu
crează scriitori vîrstnici ca Otilia Cazimir, 
George Lesnea, Al. Dima, a plecat o întreagă 
pleiadă de scriitori itineri, strălucit reprezen
tată în primul rînd de Nicolae Labiș, pleiadă 
demnă de cele mai bune tradiții culturale, mai 
îndepărtate în timp sau mai apropiate, ale Ia
șilor. Pentru a dezvolta aceste prețioase tra
diții revista ieșeană trebuie să tindă către o 
ținută mai înaltă și un timbru propriu mai 
distinct printr-o muncă perseverentă, conju
gată a tuturor factorilor competenți. Există 
pentru aceasta — a conchis el — suficiente 
forțe scriitoricești tinere, însuflețite de dra
goste și răspundere față de cititori.

în cuvîntul său, NICHITA STĂNESCU, 
a arătat că, mulțumită în primul rând condi
țiilor excepționale pe care partidul le creează 
cu grijă părintească scriitorilor, cea mai tânără 
generație își vede împlinirea aspirațiilor ei 
spre o literatură de calitate, profund ancorată 
în viață, adăugîndu-se organic elanului con
structiv al patriei noastre. „Sântem mîndri — a 
spus vorbitorul — de a contribui împreună cu 
întreg frontul scriitoricesc la opera măreață 
de ridicare a României socialiste la un presti
giu cultural pe care ni-l dorim pe măsura ma
rilor succese înregistrate de economia noastră 

care obține astăzi realizări impresionante de 
nivel mondial". El a subliniat faptul că litera
tura poate și trebuie să fie eficientă, mereu ac
tivă, în procesul de transformare a cunoștințelor, 
de oglindire a noilor raporturi ivite în urma 
transformărilor revoluționare din țara noastră. A 
fi actual înseamnă—a spus vorbitorul—să res
pingi dedarativiismul lipsit de emoție, înșirui
rea stereotipă de clișee rimate sau confec
ționarea de psihologii false pe datele locuriloT 
comune. Nichita Stănescu a precizat în con
tinuare că după opinia sa nici expresiile epi- 
gonice sau mimetice, de orioe nivel ar fi ele, 
nu pot duce la o literatură viabilă, cu un con
ținut original șl de valori durabile. Vorbitorul 
a insistat asupra faptului că actualitatea tre
buie înțeleasă în primul rînd ca forță de 
transfigurare artistică a datelor realității noas
tre socialiste, ca profunzime, contemporaneitate 
trăită și devenită gest spontan, profund im
plicat în fenomene. Din această perspectivă 
estetică el a respins, în poezie, clișeele, for
mele retorismului steril, ca și excesiva culti
vare a vagului, snobismul poetic, abstracțiu
nile.

în continuare, Nichita Stănescu a vorbit de 
raporturile care trebuie să existe între scrii
tori și a criticat tendința, manifestată uneori 
în presa literară, de a acorda un tratament 
inegal producției literare a tinerilor. El a cri
ticat, astfel, faptul că au fost expediate sau 
chiar ignorate unele volume valoroase.

în altă ordine de probleme, Nichita Stănescu 
a arătat că tonul violent în dezbateri, gene
rează o stare de irasoibilitate și o confuzie 
de valori dăunătoare unui climat real, fa
vorabil de creație.

Relevînd succesele criticii și istoriografie' 
noastre literare, MIHNEA GHEORGHIU a 
apreciat că referatele propuse dezbaterii Confe
rinței sînt 'Cuprinzătoare și la obiect. El a com
bătut, ceea ce a numit „primitivismul bom
bastic și cel dogmatic", rod al ignoranței, in
sistând asupra întăririi fondului de cultură al 
scriitorilor și cercetătorilor literari, asupra 
unui orizont cît mai larg de cunoștințe și a 
temeinicei pregătiri profesionale. Vorbitorul a 
pus un deosebit accent pe competență, pe studiu, 
pe folosirea integrală a marelui potențial de 
propagandă românească în exterior pe care îl 
reprezintă talentul scriitorilor noștri, patriotis
mul lor.

..Oricine știe azi — a declarat Mihnea Gheor
ghiu — că porțile lumii s-au deschis cu mult 
interes fenomenului românesc. E bine ca a- 
ceastă ofensivă necesară de cunoaștere a artei 
și culturii noastre în ariile cele mai largi să se 
producă masiv și perseverent".

El a vorbit în continuare despre ecourile cul
turii românește peste hotare, insistând asupra 
sarcinilor ce revin în această direcție unor 
publicații ca „Revue Roumaine". Vorbitorul s-a 
ocupat în același timp și de rolul pe care îl are 
în cunoașterea literaturii de peste hotare revista 
„Secolul 20“.

Mihnea Gheorghiu a criticat apoi stilul dc 
muncă al Comitetului de conducere al Uniunii 
Scriitorilor și al președintelui, arătând că or
ganismele statutare n-au funcționat potrivit 
sarcinilor ce le-au fost trasate la Congresul 
și Conferința precedentă și că au tolerat ma
nifestarea unor atitudini netovărășești abuzive, 
incompatibile cu stilul de muncă colectiv, re
comandat și practicat de partidul nostru.

Abordînd problemele cinematografiei noas
tre, vorbitorul a propus înființarea pe lingă 
Uniunea Scriitorilor a unei secții de creație 
dedicată filmului. Aceasta, în vederea scoa
terii scenariului de film din „cercul inițialilor 
improvizați" împrospătând forța dramatică a 
cinematografiei cu idei și concepții artistice 
vii, pentru educația estetică și patriotică a 
milioanelor de spectatori din țara noastră.

Mărturisindu-și mâhnirea pentru dispariția 
cu mult înainte de termen a unor scriitori ca 
Tudor Vianu, Mihail Ralea și Camil Petrescu, 
spirite alese, care prin activitatea lor literară 
și socială, erau capabile să aplece balanța, în 
sufletele tinere, de partea umanismului, acade
micianul GEO BOGZA a arătat că scriitorilor 
români în plină activitate le revine marea răs
pundere de a duce mai departe tradițiile lumi
noase ale. culturii, noastre, stabilite de „atâția 
patetici si nobili creatori ca Nicolae Bălcescu, 
Mihai Eminescu, Vasile Pîrvan, prin opere 
zguduitoare sau fundamentale".

Tradiția aceasta a fost continuată și îmbo
gățită pînă nu de mult de o întreagă pleiadă 
de scriitori străluciți ca Ibrăileanu, Liviu Re- 
breanu, Mihail Sadoveanu, Hortensia Papadat 
Bengescu, Mihail Ralea, Matedu Caragiale, Lu
cian Blaga, Eugen Lovi.nescu, Ion Barbu, Ca
mil Petrescu, Ion Vinea, Tudor Vianu..., dar 
care, datorită fatalității biologice, au trebuit 
să ne părăsească unul după altul.

„Este drept — a adăugat vorbitorul — că ne 
e dat să fim martorii unuia dintre cele mai 
îmbucurătoare și de necrezut fenomene din is
toria culturii noastre, fearomen de care nu-i 
străină grija pe care statul nostru o acordă 
scriitorilor : să vedem cum Tudor Arghezi adau
gă. săptămână de săptămână, noi diamante la 
tezaurul, și așa uriaș, al operei sale ; este drept 
că, deși asaltat de o boală gravă, G. Călinescu 
n-a încetat să-și înalțe peste noi capul lui mîn- 
dru de leu, de rege al celor mai cutezătoare, re
velatorii și fermecătoare asociații de idei ; este 
drept că am citit noi versuri de Alexandru 
Philippide, concentrate ca acele elixiruri mi
nerale sau vegetale din care un singur strop 
poate da cînd viață, cînd moarte, și că de cu
rând am avut bucuria să-d aclam ca președinte 
al secției de literatură a Academiei".

Geo Bogza, trecînd în revistă pe „scriitorii 
în jurul a șaizeci de ani și mai puțin de șai
zeci, pe cei de cincizeci de ani și mai puț n 
de cincizeci" a citat printre prozatorii „capa
bili să intereseze și chiar să pasioneze citito
rii" pe Zaharia Stancu, Marin Preda, iar după 
ei pe Eugen Barbu, Titus Popovici și aflți cîțiva. 
Printre poeți, au fost enumerați Miron Radu Pa- 
raschivescu, Maria Banuș,. Eugen Jebeleanu ș' 
’„numai la o jumătate de cap de ei cel puțin 
încă zece".

Vorbitorul a salutat apoi splendida generație 
a lui Nicolae Labiș, întreaga puzderie de poeți 
și prozatori afirmați în anii de după eliberare : 
Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Dumitru Radu 
Popescu, Nicolae Velea, Fănuș Neagu, Ana 
Blandiana, Grigore Hagiu, Ilie Constantin, Ion 
Gheorghe, Ion Alexandru, Marin Sorescu, Ște
fan Bănuiiescu, Nicolae Breban, Miron Chiropol, 
Gabriela Melinescu, Adrian Păunescu, Ion Chi- 
riac. „Pe toți aceștia — a spus Geo Bogza — 

î-am citit, pe toți aceștia l-am urmărit cu un 
interes și o dragoste de care nu cred că-și pot 
da seama și fiecare dintre ei a făcut, cel puțin 
odată, să-mi bată inima mai tare, cînd nu m-a 
umplut de-a dreptul de entuziasm. Din ei, șl 
din cei ce vor veni lângă ei, vor putea ieși, dacă 
vor fi serioși, dacă nu se vor pierde pe drum; 
dacă li se va deschide calea spre vaste orizon
turi intelectuale, dacă vor scrie la cincizeci de 
ani așa cum au promis la douăzeci — și aici 
e toată problema! — marii scriitori, care să 
facă cinste culturii noastre în anii ce vin".

Pentru ca toți acești scriitori să se formeze 
într-un climat cit mai favorabil, pentru ca va
loarea lor să fie stabilită după criterii obiective, 
Geo Bogza a insistat să se înlăture excesi
vul birocratism la care a ajuns Uniunea Scrii
torilor.

în continuare, Geo Bogza a criticat pe 
fostul președinte al Uniunii, care uzînd de 
autoritatea sa administrativă a căutat să urca 
mai mult decît s-ar fi cuvenit scara ierarhiei 
literare, împingând în umbră pe ceilalți scriitori 
și situîndu-ise pe sine în preajma marilor valori 
naționale. Vorbitorul a atras atenția asupra ne
cesităților imperioase de a se stabili un criteriu 
cît mai obiectiv de apreciere a valorilor, ne
influențat de ierarhia administrativă a Uniunii, 
și a necesității de a se veghea ca în viitor ni
meni să numai poată repeta procedeele fostu
lui președinte.

După ce a arătat că marea satisfacție morală 
a vieții sale este de a-i ști pe conducătorii gre
vei de la Grivița „cei pentru care inima mea 
a sângerat pe cînd lanțurile le rodeau glezna 
și încheietura mâinii", conducătorii de azi ai 
întregului nostru popor, Geo Bogza a 
spus ca o candluzie a cuvîntării sale: „Dacă 
vrem să dăruim în adevăr poporului nostru 
opere de valoare, cată să rămînem în multe pri
vințe, cum am fost la începutul tinereții noastre, 
naivi și plini de candoare, străini de orice ideie 
de parvenire, străini de orice afirmare a perso
nalității noastre, altfel decît prin stima sinceră 
a cititorilor".

Luând cuvîntul în numele Uniunii Compo
zitorilor din Republica IPopularăl Română 
TUDOR CIORTEA a salutat lucrările Confe
rinței pe țară a scriitorilor. „Ceea ce năzuim 
să exprimăm, unii și alții — a spus el — se 
înscrie în aceeași zonă de probleme, în ace
lași climat de dorințe, de simțiri, de viziuni 
asupra viitorului nostru strălucit". Deși mij
loacele noastre artistice diferă atât de mult, ceea 
ce rămâne în străfund, separat de impresii exte
rioare și decantat, este același metal nobil 
din care ne străduim să călim împreună si 
de atâta timp — tezaurul culturii românești". 
Vorbitorul a relevat sorgintea folclorică comu
nă a celor două arte, sugestiile reciproce pe 
care ele și le oferă, cazurile atît de frecvente 
în care cuvîntul și melodia își îngemănează 
puterile evocatoare în sinteze perene. Reamin
tind exemplul unor predecesori iluștri sau al 
unor reputați compozitori contemporani (Geor
ge Enescu, Mihail Jora) care au confirmat stră
lucit prin creația lor posibilitățile largi pe 
care le oferă colaborarea intimă dintre muzică 
și literatură, Tudor Ciortea a pledat, pentru o 
mai strânsă cooperare între cele două arte, pen
tru progresul lor simultan.

„Vă urmărim, pas cu pas, strădaniile—a spus 
în încheiere vorbitorul — drumurile noastre 
mergînd paralel. Problemele pe care, în mod 
firesc, le implică mersul înainte al artelor, le 
abordăm deopotrivă cu frunțile ridicate, din 
perspectiva în care punctele aparent insurmon
tabile devin inele ale spiralei dialectice mereu 
urcătoare".

Generația de tineri scriitori, numită și ge
nerația lui 23 August, din care face parte și 
el, a afirmat FĂNUȘ. NEAGU, se simte da
toare în cel mai înalt grad să transmită m 
cărțile sale pulsul fierbinte al cotidianului so
cialist, imaginea anilor cei mai frământați, cei 
mai vii și cei mai plini de inedit din istoria 
țării. Crescuți și educați de partid — a spus el
— în spiritul celei mai profunde gîndiri — în- 
vă'țătura marxist-leninistă — al dragostei ne
mărginite față de țara și poporul nostru ne 
considerăm urmașii tuturor luptătorilor și tru
ditorilor pe care i-a dat acest pămînt, precum 
ne considerăm și moștenitorii marilor tradiții 
umaniste ale lumii. înscrisurile civilizației noas
tre artistice sînt demult cunoscute și demult 
intrate în veșnicie și ele se numesc „Miorița"; 
„Toma Aliimoș", Eminescu, Creangă, Caragiale, 
Sadoveanu, Arghezi, Blaga. La succesele repurtate 
în cele două decenii de proza noastră datorită 
unor scriitori ca Zaharia Stancu, George Că
linescu, Geo Bogza, Marin Preda, Eugen Bar
bu, Titus Popovici — a adăugat Fănuș Neagu
— proza tinerilor își aduce contribuția sub
stanțială, diversificînd peisajul literaturii noi. 
în numele înaltelor exigențe ale contempora
neității, trebuie să luptăm cu toții împotriva 
producțiilor terne, trebuie să dăm cititorilor 
din țară și de peste hotare o imagine con
cludentă a succeselor frontului nostru literar
— a spus el. Tocmai de aceea s-a declarat 
în dezacord cu modul cum se întocmesc unele 
antologii în proză și poezie traduse în limbi 
străine, și a citat numeroase nume de tineri 
scriitori care ar fi putut figura în ele și pre
zenta cu succes literatura noastră peste ho
tare.

în continuare, vorbitorul s-a ocupat de răs
punderea criticii literare, insistînd asupra fap
tului că ea trebuie să fie mai activă în spri
jinirea adevăratelor valori, să nu stabilească 
criterii rigide de selecție numai în cazul au
torilor tineri, promovînd în același timp, cu 
elogii nefondate, scrieri nu totdeauna izbutite. 
Fănuș Neagu a criticat tendințele de a se 
edita preferențial cărțile unor autori în dauna 
altora și în acest sens s-a referit la munca lui 
Aurel Mihale, ca președinte al Consiliului Edi
turilor. Fănuș Neagu s-a declarat de acord 
cu vorbitorii care au condamnat atitudinile 
sectare și birocratice ale conducerii Uniunii în 
munca cu scriitorii. în încheiere, el și-a expri
mat convingerea că tânăra generație de creatori 
va depune toate eforturile pentru a ridica lite
ratura noastră la înălțimea succeselor cîștigate 
sub conducerea partidului, de întregul popor, 
în toate domeniile de activitate.

în intervenția sa dedicată definirii momen
tului literar contemporan, POP SIMION s-a 
oprit asupra valențelor multiple ale procesului 
de creație care-1 solicită' pe scriitor să țină 
pas cu ritmul emancipării oamenilor și al pre
facerilor social-economice rapide, al dezvoltă
rii noii conștiințe, al mutațiilor continui ce 
se petrec în psihologia colectivității etc., muta
ții impuse de însăși viața în mișcare, de noile 
realități, de modul înțelept și cumpănit cu 
care partidul conduce țara cu mînă sigură pe 
drumul socialismului. Vorbitorul s-a referit 
apoi la Manifestul Frontului Democrației Popu
lare pe care îl consideră o expresie limpede, 
inspirată și sobră a spiritului în care se mun
cește și se gîndește azi in România, un exem
plu concludent al climatului de optimism și 
creație specific vieții noastre, o concretizare 
a caracterului profund democratic de masă, 
pe care îl are la noi puterea de stat, 
un simbol al . deplinei unități între partid 
și popor, al relațiilor comuniste care se stabilesc 
între oameni. în continuare, Pop Simion a 
spus : „Noi scriitorii, reprezentanți spirituali ai 
acestui popor, sîntem partizanii entuziaști ai 
acestui gen de a munci și a gîndi, promovatorii 
acestui climat creator, sîntem propagandiștii 
acestei puteri de stat și ai acestei unități între 
partid și popor, și scriem cu plăcere despre 
acele relații comuniste care se stabilesc între 
oameni".

Ocupîndu-se apoi de unele probleme privind 
activitatea tinerilor scriitori, Pop Simion, a re
levat responsabilitatea lor în frontul comun al 
tuturor generațiilor, însemnătatea pe care o 
au temeinica pregătire profesională, pro
funda și continua cunoaștere a vieții ca și 
o necontenită aspirație spre însușirea veritabi
lelor valori etice. în această ordine de idei. Pop 
Simion a făcut unele sugestii concrete conjugîn- 
du-le cu ideea formulată astfel: „Foarte mulți 
din această sală se știu tineri; ei se consideră 
și uneori nu fără motiv, niște privilegiați ai vîrs- 
tei și ai plenitudinii forțelor. Poate ar fi bine 
ca acest privilegiu să-1 preschimbăm într-un 
acut sentiment al răspunderii, cu atît mai mult 
cu cît tinerețea de care vorbesc este antrenată 
de pe acum, încă din stadiul formării sale, în 



angrenajul vast al vieții literare, alături de 
toate generațiile de scriitori, cu care formează 
un ?orp unitar, frontul unit al literaturii ac
tuale".

Pop Simion s-a ocupat apoi de multiple as
pecte din activitatea Uniunii Scriitorilor, prin
tre care unele privind greșelile grave care au 
dăunat mult dezvoltării vieții literare. Condu
cerea operativă a Uniunii, a spus vorbitorul, 
s-a dovedit prea puțin hotărîtă în a coordona 
activitatea organismelor -Uniunii și prea puțin 
responsabilă față de Comitet în a stimula ini
țiativa tuturor, ceea ce i-a ușurat președintelui 
Uniunii să promoveze acel stil personal, subiec
tivist de a lucra de care au amintit mai toți 
vorbitorii și deprinderea de a .lua hotărîri de 
unul singur, ignorînd Biroul și Comitetul". Tn 
încheiere, Pop Simion a analizat unele aspecte 
ale polemicilor purtate în presa literară, cerînd 
disputelor un ton ponderat și o înaltă princi
pialitate.

„Adevărul nu trebuie să aibă stridențe, să 
tine; el se poate manifesta efectiv doar pe 
«. 'donatele verificării practice, ale cinstei, ale 
modestiei, simplității, trăsături morale către 
care tindem ca oameni și ca scriitori chemați 
să acționăm asupra conștiințelor omenești".

AL. OPREA a început prin a sublinia că dez
voltarea noii noastre societăți a dus la înche
garea unor tipologii umane originale, nemaiîn
tâlnite pînă acum în viața țării.

In prezent, avem în urma noastră nu numai 
20 de ani, ci o întreagă epocă, o istorie furtu
noasă, bogată în înfăptuiri fără precedent, pre
cum și o penspectivă bogată amplă asupra lup
telor care au precedat realizările actuale și 
pe care o oferă documentele partidului, pline 
de curaj principial și de clarviziune.

Dacă vom ține seama de climatul stimulator 
creat prin grija partidului, de experiența dobîn- 
dită de literatura noastră — care și-a făurit 
deja un fond clasic de opere — a spus vor
bitorul, ne vom da seama că în prezent ne 
aflăm în perioada cea mai propice actului crea
tor, în anotimpul marilor realizări ale culturii 
românești".

cupîndu-se apoi de unele aspecte din crea
ția poetică a tinerilor, Al. Oprea a subliniat 
continuitatea care există între activitatea celor 
mai tineri poeți și experiența poeziei noastre 
realist-socialiste, formată și dezvoltată în anii de 
după 23 August 1964. Citind numele Anei Blan- 
diana, al lui Ion Gheorghe, Nichita Stănescu, Ce
zar Baltag, Adrian Păunescu — el a arătat că 
poezia acestora (în ce are ea mai valoros) a- 
duce mărturia individuală și colectivă a ade
ziunii lor sincere și profunde la cele mai bune 
tradiții ale poeziei noastre contemporane. In 
același timp, a subliniat Al. Oprea, ar fi gre
șit dacă nu am vedea și slăbiciunile care exis 
tă la poeții tineri, slăbiciuni care se cer tăl
măcite în termeni adevărați și fără nici o 
exagerare. în focul polemicii îndreptățite cu o 
serie de scheme, unii tineri ajung, repudiind 
manierele învechite, să subaprecieze și anu
mite teme de mare interes, îngustîndu-și ast
fel orizontul problematic. Asistăm adesea, a 
adăugat vorbitorul, la absolutizarea unor cău- 
rări în domeniul formei sau chiar la subiecți- 
vizarea unor probleme de conținut. Efortul de 
asimilare poetică a conținutului complex al 
realității, aspirația către o cit mai mare cu
prindere și putere de comunicare a sentimen
telor omului contemporan e necesar să stea 
în mai mare măsură decît pînă acum în aten
ția criticii literare. Vorbitorul a criticat unele 
manifestări de snobism ale criticii care au 
făcut ca într-o seamă de studii de generali
zare privind poezia românească de după 23 
August să se comită mutilări, amputîndu-se, 
prin ignorare, la o serie de poeți, tocmai crea
țiile lor care mărturisesc crezuri înalte, cetă
țenești.

,.Este cazul — a spus în continuare vorbitorul 
— să amintim un adevăr cunoscut în estetica 
marxist-leninistă, potrivit căruia pot exista 
poeți care să se exprime pe ei înșiși, dar pot 
exista și poeți care, exprimîndu-se pe ei înșiși- 
să exprime în același timp sentimentele și 
gîndirea unui întreg popor. Ultimii sînt uni
versali pentru că sînt naționali — așa precum 
un Eminescu sau un Arghezi. Din păcate, re
considerarea unor personalități poetice contra
dictorii dintre cele două războaie, făcîndu-se 
fără suficient discernămînt științific, s-a creat 
impresia, cum menționează și darea de seamă 
a Comitetului, a unor restricții și minimalizări 
privind creația unor poeți din trecut, mai am
plu și mai armonios ancorați în problematica 
socială a epocii. Trebuie să declarăm deschis, 
că, fără a închide ochii asupra nici uneia din 
experiențele poeziei autohtone și universale, 
literatura noastră, ca parte integrantă a cauzei 
generale a clasei muncitoare, se simte firesc 
împinsă să valorifice cu precădere zestrea pre
țioasă a poeziei românești revoluționare, patrio
tice, care ne ajută la înțelegerea sufletului po
porului, la exprimarea lui".

în continuarea cuvîntului său, Al. Oprea a 
vorbit despre atmosfera din viața literară, 
despre discuțiile purtate în cadrul Conferinței.

După ce s-a declarat de acord cu cei care, 
pe bună dreptate, pledează pentru un ton tovă
rășesc în discuțiile literare și resping etiche
tările brutale la adresa confraților, Al. Oprea 
a. adăugat: „Aș vrea să spun însă că în ace
lași tâmp sînt total împotriva acelora care, res- 
pingînd vehemența tonului tăios pledează în 
forțd pentru o milosîrdie creștinească, pentru un 
sp‘ it de „înfrățire" care practic încurajează 
climatul călduț, mediocritatea și impostura. Vio
lența pamfletară, tonul netovărâșesc reprezintă 
procedee vechi, utilizate de presa veche. De 
acord. Dar să mi se permită să spun că și lipsa 
de curaj și de sinceritate în aprecierea operelor 
confraților constituie procedee tot atît de 
vechi și în egală măsură contravin regulilor 
moralei comuniste".

în cuvântul său, MARIN PREDA s-a referit 
la două categorii de probleme, unele privind 
proza noastră și creația literară în genere, al
tele — activitatea Uniunii Scriitorilor. Proza 
românească de astăzi — a observat el — de
scrie o realitate istorică imposibil de confundat 
și ea a izbutit. în bună măsură să se fixeze 
în solul național și să se maturizeze odată cu 
realitățile socialismului. Procesul acesta trebuie 
să se desfășoare pînă la capăt în cele mai bune 
condițiuni, și în sensul acesta Marin Preda a 
atras atenția asupra unei probleme pe care o 
consideră de importanță vitală : „Problema 
pentru noi nu se mai pune cu privire la ce 
scriem, ci după părerea mea ea constă în cău
tarea unor formule proprii care să facă posi
bilă acea sinteză rară dar căutată totdeauna de 
generațiile de literali din culturile mari în care 
e> 'eriența unică a scriitorului se confundă cu 
u sau cele cîteva teme care domină peisajul 
sp -trial al timpului său". în continuare, vorbi- 
tr ul și-a expus punctul de vedere privind po- 
s ilitatea realizării acestui deziderat. După pă
rerea sa proza noastră contemporană are de 
făcut saltul de la fresca socială în care temele 
principale au în vedere relația dintre om și 
istorie și actul lui creator în vederea construirii 
socialismului, frescă în care experiența unică și 
talentul specific al autorului nu-și pun pe de
plin pecetea asupra evenimentelor descrise și 
să treacă la opere mai concentrate (care bine
înțeles că nu exclud fresca de mare întindere) 
în care temele acestea se păstrează și se diver
sifică și apar colorate puternic și însoțite de 
semnificații inedite, originale și autentice prin 
limitarea descripției la cunoașterea și experiența 
scriitorului și eliminarea literaturizării și a in
venției de raporturi și probleme exterioare cu
noașterii scriitorului.

Concentrarea tuturor forțelor creatoare în 
această direcție presupune înainte de toate — 
a precizat Marin Preda — cristalizarea efortu
rilor menite să realizeze o idee comună, prin 
aportul convergent al tuturor: „Pentru ca o 
literatură să facă o trecere calitativă de la o 
fază la alta, ea trebuie să lase în primul rând 
în urmă o mulțime de prejudecăți și apoi să-și 
încordeze bineînțeles forțele în vederea unui 
efort care să fie în orice caz unitar".

în continuare, Marin Preda a arătat care con
sideră el că sînt mijloacele cele mai potrivite 
pentru a realiza, în cuprinsul literaturii națio
nale, în substanța ei mai profundă, condiția uni
versalității, dînd aici exemplul literaturii con

temporane italiene care, indiferent de mărimea 
talentelor și dincolo de varietatea manifestări
lor sale, a izbutit să intereseze lumea prin pre
zentarea nici idilică, nici negativistă, a unor 
realități specifice.

Faptul — a spus vorbitorul — ar merita să 
fie un subiect de reflexie pentru noi, fiindcă 
dacă în trecut vechile regimuri nu se interesau 
de cultură și marii noștri scriitori n-au fost 
sprijiniți să-și afirme valoarea în ochii lumii, 
astăzi situația e radical schimbată și regimul 
nostru socialist își face un punct de onoare din 
sprijinirea artei și literaturii. O literatură di
versă. oglindind mai profund și mai variat fră- 
mîntările și transformările impresionante prin 
care trece țara noastră ar interesa întreaga 
lume. Unii dintre noi însă — a remarcat Marin 
Preda — nu se gîndesc îndeajuns la acest lucru 
și efortul nostru deși este mare nu este totuși 
destul de unitar. Ajuns aici, el a criticat atitu
dinile unor confrați care după părerea sa „nu-și 
dau seama că numai un efort unitar ne poate 
face mari scriitori și că un succes al unuia, 
nu-1 micșorează pe al altuia, ci, dimpotrivă, îl 
potențează sau îi netezește drumul pentru a se 
afirma la rîndul său".

A doua parte a cuvântării lui Marin Preda au 
constituit-o observațiile privind activitatea 
Uniunii Scriitorilor- în ultimii trei ani și am
bianța vieții literare. La acest capitol, au fost 
incluse considerațiile referitoare la etica scriito
rului. După părerea vorbitorului, aceste aspecte 
sînt strîns legate de sfera problemelor mai ge
nerale ale dezvoltării literaturii. El a pledat 
stăruitor pentru respectarea necondiționată a 
legilor etice, scrise sau nescrise, proprii profe
siunii de scriitor și în afara cărora aceasta nu 
se poate exercita. Consecințele denaturării aces
tor norme comune nu pot fi decît dăunătoare.

Trecând la sfera practicii literare, Marin Preda 
a relevat în spirit critic un caz tipic de ase
menea încălcare a normelor etice scriitoricești, 
rezultatul „creșterii disproporționate a conștiin
ței de sine". în acest plan, vorbitorul s-a referit 
la activitatea președintelui Uniunii Scriitorilor, 
într-o primă fază el s-a complăcut în atmosfera 
unor elogii cu mult peste valoarea reală a ope
rei sale, pentru ca apoi să se obișnuiască cu 
ele, să manifeste o totală lipsă de simț auto
critic iar în cele din urmă să se folosească 
abuziv de funcția sa de conducere pentru a 
face dificultăți acelora care nu-i aduceau 
destule elogii sau refuzau să-i recunoască o au
toritate supremă.

în încheierea cuvântării sale, Marin Preda a 
spus : „Viitorul comitet și birou de conducere 
vor trebui să restabilească pe deplin normele 
statutare și morale de conducere a Uniunii 
Scriitorilor, așa cum totdeauna ne-a cerut 
partidul. Sarcinile trasate de partid literaturii 
în această perioadă de intensă dezvoltare, de 
mobilizare a tuturor energiilor creatoare ale 
poporului nostru pentru desăvârșirea construc
ției socialiste, sarcini ce însuși tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej ni le-a expus și nuanțat în 
două prilejuri memorabile, au crescut odată cu 
înseși marile transformări ale conștiințelor și 
exigența față de noi înșine trebuie de asemenea 
să sporească și ea".

CORNELI U LEU s-a ocupat cu precădere de 
activitatea cenaclelor și cercurilor literare, sub
liniind rolul lor important în munca de îndru
mare și de formare a debutanților și a celor 
mai tineri scriitori. Amintind condițiile deose
bite create de statul nostru pentru dezvoltarea 
armonioasă a tuturor talentelor, vorbitorul s-a 
referit apoi la grija și interesul pe care trebuie 
să-l manifeste scriitorii de prestigiu, cu expe
riență literară îndelungată, față de cei ce-și în
cep ucenicia literară. Cu acest prilej el a adus 
un omagiu memoriei poetului Mihu Dragomir 
care a fost un înflăcărat educator al debutanți
lor în arta scrisului. El a subliniat, de asemeni, 
rolul important ce-i revine revistei „Luceafărul", 
precum și succesele pe care redacția le-a obținut 
în depistarea, îndrumarea și publicarea multor 
debutanți talentați.

Efervescența creatoare a tinerilor, a spus vor
bitorul, este un fenomen specific societății 
noastre, ea constituie un rezultat al revoluției 
culturale impetuoase inițiată și condusă de partid. 
Numai așa poate fi explicată aria tot mai 
întinsă a creației, apariția, în toate regiunile 
țării, a unor talente viguroase care vin să îm
prospăteze continuu forțele frontului nostru li
terar. Creșterea lor impune o permanentă îm
bunătățire a muncii comisiilor de îndrumare, o 
reprofilare a lor pentru a putea fi în pas cu 
cerințele actuale, pentru a cuprinde întregul fe
nomen atît de complex și de delicat al creșterii 
tinerelor cadre de scriitori. Corneliu Leu a fă
cut o serie de propuneri în acest sens care ar 
trebui să angajeze nu numai Uniunea Scriitori
lor ci și U.T.M., sindicatele și așezămintele cul
turale.

în încheiere Corneliu Leu s-a referit la Cule
gerile literare regionale, la consfătuirile și con
ferințele regionale, sau interregionale ale cena
clurilor literare, care au demonstrat încă o dată 
interesul crescînd al maselor pentru literatura 
noastră nouă, forțele inepuizabile pe care 
poporul le oferă cu dărnicie culturii noastre so
cialiste.

EUGEN JEBELEANU și-a început cuvîntuâ 
evocînd momente din perioada constituirii 
Uniunii Scriitorilor în anii imediat următori 
lui 23 August 1944. „De atunci, a spus eh 
au trecut două decenii. Ne aflăm într-o țară 
nouă, prosperă, care poate da fiecăruia ori
cât — pe merit însă. O țară în care parti
dul îi consideră pe scriitori drept „ajutoare 
de nădejde" și în care cuvântul scriitorului 
are o rezonanță pe care niciodată altădată 
n-a avut-o“. Eugen Jebeleanu a evidențiat 
apoi eflorescenta neobișnuită pe care au cu
noscut-o în ultimii 5—6 ani talentele tinere, 
afirmarea lor impetuoasă prin numeroase ope
re de valoare care aduc un aer proaspăt în 
viața literară. „Ceea ce aș vrea să mărturi
sesc, a spus el, este satisfacția pe care o în
cearcă ochii și inima, întîlnind în această 
sală atâția tineri plini de talent și demnita
te, ale căror priviri scrutează cu atîta încre
dere și îndreptățire viitorul. O recoltă splen
didă. Sîntem acum o mică armată pașnică". 
Vorbind apoi despre stilul de muncă din ca
drul conducerii Uniunii Scriitorilor, criticând 
spiritul sectar, tendințele egocentrice și unila
terale ale președintelui, Eugen Jebeleanu a 
arătat că aceste manifestări au constituit una 
din „cauzele care au împiedicat ecloziunea și 
mai multor talente, apariția și mai multor 
cărți".

Eugen Jebeleanu a criticat, aducînd nume
roase exemple concrete, tendința președinte
lui de a-și supraevalua opera, aspect evident 
și în culegerile de poezie apărute la noi sau 
peste hotare, în antologii.enciclopedii, manuale 
etc., unde Mihai Beniuc ocupa un spațiu și o 
atenție disproporționate în raport cu opera 
celorlalți scriitori.

Asemenea tendințe de autoritarism și mun
că sectară, a arătat în continuare vorbitorul, 
puteau fi în mare măsură înfrînte sau măcar 
temperate dacă Biroul Uniunii și, desigur și 
Comitetul ar fi adoptat o atitudine activă,, 
fermă, neconcesivă — lucru care nu s-a întâm
plat, din păcate, decât în mică măsură.

O mare parte a cuvîntului său, Eugen Je
beleanu a consacrat-o problemei reconsideră
rii literaturii dintre cele două războaie. Sub
liniind efectele fecunde ale politicii adoptată 
de partid în domeniul culturii, al preluării 
moștenirii artistice lăsate de înaintași, vor
bitorul a spus: „Încă o dată partidul dove
dește că nimic din ceea ce a îmbogățit lite
ratura noastră, din ceea ce mai poate fi stu
diat cu interes și cu folos și astăzi nu tre
buie lăsat uitării". Arătând că în ultimii ani 
în acest domeniu s-au realizat progrese însem
nate, vorbitorul a accentuat asupra necesi
tății ca munca de revalorificare critică să se 
facă în spirit științific, cu toată grija pentru 
a nu se eluda complexitatea problemelor. 
Eugen Jebeleanu a dat apoi bogate sugestii de 
autori care ar putea sta, în mai mare mă
sură decît până acum, în atenția criticii și 
istoriografiei literare.

Analizînd materialele prezentate la Confe
rință, Darea de seamă a Comitetului de con
ducere al Uniunii Scriitorilor și referatele pe 
genuri, ION LĂNCRĂNJAN a remarcat că 
ele într-adevăr surprind unele aspecte și suc
cese ale literaturii noastre în perioada care 
a trecut de la Conferința din 1962, dar nu 

suficient. El a adus unele critici Dării de seamă 
pentru că nu reflectă întreaga bogăție a miș
cării de idei, din această perioadă și nu scoate 
pregnant în relief caracterul predominant 
actual, al lucrărilor apărute, exigența sporită 
a cititorilor față de realizarea artistică, diver
sitatea peisajului nostru literar actual și preo
cuparea insistentă pentru inovația artistică. Vor
bitorul a obiectat referatului „Cîteva probleme ale 
prozei" că nu relevă câștigurile importante 
realizate de proza română contemporană 
atît în ce privește cuprinderea temelor de ac
tualitate, cît și în ce privește analiza în pro
funzime a fenomenelor sezisate de scriitori. 
El ,’-a referit, în continuare, la o serie de lip
suri manifestate în conducerea Uniunii Scri
itorilor și îndeosebi în activitatea președinte
lui, lipsuri care își au izvorul în modul defec
tuos în care a muncit Biroul Uniunii, parte din 
vină revenind și acelor critici literari care au 
adus elogii exagerate operei lui Mihal Beniuc.

Părerea mea, a spus Ion Lăncrănjan, este că 
în acest răstimp — și nu mă refer numai la 
perioada dintre cele două Conferințe fiindcă fe
nomenul literar nu poate fi rupt în etape atît de 
scurte — în proză și în general în literatură s-a 
produs o simțitoare înviorare. Există căutări bo
gate, preocupări mai intense în ceea ce privește 
măiestria literară, un climat de efervescență 
creatoare care trebuie fructificat. Sînt de acord, 
a spus el, cu acei tovarăși care au subliniat că 
nu se poate realiza ceva cu adevărat valoros în 
domeniul creației decît prin efortul comun, con
jugat al tuturor scriitorilor.

în continuarea acestei idei Ion Lăncrănjan a 
vorbit despre unitatea generațiilor care al
cătuiesc frontul nostru literar. în munca prac
tică, în redacții și edituri, a arătat el, ai să gă
sești și tineri și oameni mai vârstnici muncind 
împreună ; în paginile revistelor se întâlnesc și 
oameni foarte tineri și scriitori în vîrstă. Este 
folositor ca tinerii să fie educați în spiritul con
lucrării și colaborării armonioase, spre binele 
literaturii. Avem o promoție bogată de talente 
tinere și problema principală care se pune înain
tea lor este ca ei să scrie cît mai mult și cît 
mai bine.

Cuvîntul ultim — a adăugat Ion Lăncrănjan
— se cuvine să-1 dăm totdeauna creației lite
rare. „Acesta să fie principalul câmp de între
cere, aici ar fi bine să se încrucișeze mai des 
și cu' mai multă patimă spadele, pentru înnoiri 
și pentru îmbunătățiri efective, pentru reali
zarea unui număr cît mai mare de lucrări va
loroase, demne de epoca pe care o trăim". Vor
bitorul s-a referit apoi la tinerele generații de 
scriitori, și, încheind, a arătat că „tineri și 
vîrstnici, maeștri încercați ai cuvîntului sau 
proaspăt debutanți, scriitorii sânt uniți în efor
tul lor comun pentru realizarea unei litera
turi valoroase."

Scoțînd în evidență succesele poeților și pro
zatorilor noștri, MARIA BANUȘ a menționat că 
literatura română se află într-o etapă fecun
dă a dezvoltării ei, la intersecția unor realizări 
care îi dau un mare impuls. Primul factor la 
care s-a referit vorbitoarea și în care a văzut 
explicația avîntului actual al literelor româ
nești, este înflorirea economiei, industriei și 
culturii țării, sub înțeleaptă conducere a 
partidului.

Maria Banuș a arătat că literatura noastră 
în etapa actuală, se caracterizează printr-o 
vitalitate tinerească, aliată cu maturitatea gîn- 
dirii artistice, cu prospețimea expresiei, cu sen
timentul viu al libertății și bucuriei de a trăi.

Conștientă de realizările ei de pînă acum, 
depășind faza primelor experiențe, literatura 
română de după 23 August ia act de perspec
tivele ei largi, privește în urmă și împrejur 
mai selectiv și cuprinzător totodată, valorile 
trecutului și prezentului.

Maria Banuș a stăruit asupra condițiilor op
time puse la dispoziția scriitorilor și artiștilor 
din țara noastră de regimul democrat-popular, 
condiții materiale care asigură liniștea și pu
terea de creație.

Vorbitoarea s-a referit apoi la atmosfera care 
a domnit în ultimul timp la Uniune, criticînd 
climatul nesănătos creat de unii membri din 
conducere, datorită subiectivismului președin
telui, precum și al unor atitudini necorespunză
toare pe care le-au manifestat față de scriitori 
anumiți membri ai Biroului. Ea a insistat asu
pra faptului că acest climat nu a izbutit să înă
bușe forțele vii, spiritul de. colegialitate.

Vrem să domnească între noi acel climat 
prielnic de colegialitate, — a încheiat Maria 
Banuș — de lucru cot la cot, care să ne ajute 
să dăm cărți de o frumoasă ținută artistică și 
morală poporului nostru și umanității.

Din partea conducerii Ministerului învăță- 
mîntului, a membrilor corpului didactic, al 
studenților și elevilor, JEAN LIVESCU, adjunct 
al ministrului învățământului, a adresat un 
călduros salut lucrărilor Conferinței pe țară a 
scriitorilor. „Conferința dvs. — a spus el
— constituie un eveniment de seamă în viața 
culturală a țării noastre, ea trezește un le
gitim interes în rîndul tuturor oamenilor mun
cii, care văd în bilanțul realizărilor frontului 
scriitoricesc unul din numeroasele și marile 
succese obținute de poporul nostru sub condu
cerea partidului în cei douăzeci de ani de la 
Eliberare".

Vorbitorul s-a referit, printre altele, la im
portanța deosebită pe care literatura o are în 
procesul de formare a conștiinței tinerei gene
rații, stimulînd rodnice dezbateri etice, orien
tând disponibilitățile adolescentine în sensul 
gândirii generoase și al actului temerar, a 
participării entuziaste la opera de edificare a 
socialismului. în continuare tov. Jean Livescu 
s-a ocupat de diferitele aspecte ale predării 
și receptării literaturii române și universale l* 
nivelul școlilor medii și la cel universitar, ale 
redactării programelor și manualelor, ale cla
rificării unor noțiuni și capitole încă contro
versate de teorie și istorie literară, de pro
blema contactelor mai strînse — care prile
juiesc nostalgie și o mai vie conștiință a res
ponsabilităților unora și dorință de emulație 
altora — dintre scriitori și tineri.

PAUL GEORGESCU a amintit la începutul 
cuvîntului său, teza leninistă a celor două cul
turi. Luptând deopotrivă împotriva deformări
lor dogmatice, sociologist-vulgare, cît și a pre
luării necritice, în bloc, istoria literară îndru
mată de partid a reușit să contribuie la înțe
legerea și cunoașterea valorilor trecutului. Vor
bitorul a arătat cum au fost aplicate aceste 
principii în realizările ultimilor ani, — care 
au constituit, după opinia sa — perioada cea 
mai fertilă pentru critică și istoriografie lite
rară. Numeroase monografii și studiii compe
tente apărute, se datorează aproape tuturor cri
ticilor noștri, antrenați în munca de cercetare 
și valorificare a moștenirii literare. în acest 
sens, Paul Georgescu a citat ca un prodigios 
exemplu, activitatea lui G. Călinescu. în clipa 
de față — a adăugat Paul Georgescu — sar
cina primordială a presei literare este extin
derea discuțiilor „trecerea, în mai mare mă
sură. de la monologuri paralele la discuții'1 
care să evidențieze varietatea opiniilor. în nici 
un caz, însă, a cerut el, să nu se tolereze re
crudescența neprincipialității, a spiritului in
sinuant — care mai caracterizează unele in
tervenții, note și polemici din presa literară. 
Vorbitorul a criticat conducerea Uniunii Scri
itorilor pentrucă nu a curmat cu toată hotâ- 
rîrea asemenea practici generatoare de fră
mântări sterile. în afara eticii comuniste. Cu 
privire la munca Uniunii Scriitorilor vor
bitorul a fost în consensul celor care au obiec
tat conducerii, sectarism, instaurarea unei at
mosfere stagnante și a dezaprobat metodele 
administrative aplicate în viața literară. Tn 
încheiere, el s-a referit la oportunitatea unor 
studii temeinice, de un ridicat nivel teoretic, 
care să demonstreze cu mijloacele esteticii 
marxist-leniniste, superioritatea modului nos
tru de gândire, deschizând căi largi și sigure 
artei revoluționare. Condițiile excelente care nl 
s-au creat pentru a scrie o literatură mare arată 
încrederea pe care ne-o acordă partidul și 
poporul român. Să merităm această încredere, 
îndepărtând cu energie tot ce a frînat dezvol
tarea impetuoasă a creației. în desfășurarea 
revoluției socialiste, nu numai eroii noștri, ci 
și noi înșine avem posibilitatea și datoria de a 
ne desăvârși.

La începutul intervenției sale, tov. LETAY 
LAJOS a subliniat că datorită minunatelor 
condiții create de partid, prefacerilor înnoitoa

re pe care socialismul le-a stimulat pretutin
deni, viața literară pulsează astăzi egal pe tot 
întinsul patriei. Arătând că emanciparea tuturor 
regiunilor țării în toate sectoarele de acti
vitate materială și spirituală, deci, și în cel 
literar, antrenarea lor în impetuoasa întrecere 
pentru mai bine în care e angajat, în momen
tul actual, întregul nostru popor, reprezintă unul 
din aspectele cele mai spectaculoase, dar și 
cele mai adânci, ale miracolului românesc, ur
mărit cu atîta uimire în lume, vorbitorul a 
spus: „Azi, scriitorilor din orașele situate în 
provincie — provincie în înțelesul pur 
geografic al cuvîntului — li se deschid exact 
aceleași perspective ca și celor din capitală. 
Perspectiva, orizontul nu pot fi măsurate, de
sigur, în kilometri, metri și milimetri, dar de 
la Oluj, Iași, Craiova sau Constanța este exact 
aceeași distanță pînă la Inima oamenilor ca 
din orice alt punct geografic al țării, unde 
trăiește un adevărat poet". După ce a relevat 
preocuparea din ce în ce mai susținută a re
vistelor bucureștene de a oglindi cît mai va
riat și mai exact tendințele și căutările ce 
caracterizează literatura de limbă maghiară 
din țara noastră, Letây Lăjos a semnalat 
apariția unei noi promoții deosebit de înzestrate 
de poeți și prozatori din care fac parte printre 
alții, Szilâgyi Istvăn, Jamcsik Pal, Szabo Zol- 
tan.

în partea finală a cuvântării sale, Letăy 
Lăjos a arătat că socotește întru totul îndrep
tățite criticile ce au fost aduse stilului de 
muncă sectar al președintelui Uniunii.

EUGEN SIMION a arătat, la începutul cu
vântării sale, că perioada dintre cele două Con
ferințe corespunde perioadei de afirmare a 
unei generații de scriitori care a evoluat in 
chip surprinzător. Aceștia, a subliniat vorbi
torul, conduși și îndrumați de partid, urmând 
îndemnurile luminoase din cuvântările tova
rășului Gheonghe Gheorghiu-Dej se străduiesc, 
alături de generațiile mai vârstnice, să lăr
gească sfera literaturii noastre actuale, să în
noiască și să îmbogățească conținutul ei uma
nist, să descopere și să traducă estetic dra
mele, mutațiile din conștiință, modificările a- 
fective și spirituale pe care le cunoaște omu’ 
contemporan, în procesul construcției noii ci
vilizații socialiste. Având un sănătos dispreț 
față de șabloane, tinerii scriitori fac, după 
părerea vorbitorului, eforturi de a dezvolta 
și alte laturi ale tradiției noastre literare (s-a 
referit îndeosebi la poeți), pe nedrept — igno
rate.

E. Simion, ocupîndu-se în continuare de di
feritele forme de comunicare poetică, a cri
ticat tendința restrictivă în critică de a accepta 
o singură atitudine poetică, susținând că in 
cadrul larg al creației contemporane își pot 
găsi deplina justificare atât o comunicai-» 
poetică nemijlocită cît și forme indi
recte, slujite mai mult de sugestie. Acestea 
din urmă — aflate adeseori îp focul critici», 
nu trebuie, a spus vorbitorul, confundate eu 
formele ermetice. în această privință, el a 
amintit de disocierea făcută mai demult între 
ermetismul „gramatical" și poezia de stări li
rice mai complicate, în care imaginile vieții 
socialiste se unesc cu elanurile spiritului ș> 
viziunile unei sensibilități puternice, curioase 
de sine, de enigmele universului omenesc, 
lacomă de a cunoaște tainele existenței, în
cordată în efortul de a reconstitui, în chip 
particular, imaginea unitară a lumii.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de problema va - 
lorii operei literare, remarcând faptul că, deși 
au apărut în anii din urmă scrieri pe care 
istoria literară le va reține, operele mari, ope
rele care să poarte prin lume și în timp, 
pentru lungă durată, glasul nostru, apar încă 
prea rar. în schimb — a spus el — sânt nu
meroase scrierile mediocre ce mor odată cu 
ultima cronică favorabilă, făcută de un amic 
sau de un critic generos și indiferent la valori.

Vorbitorul a subliniat, In final, necesitatea 
unor dezbateri care să nu degenereze în invec
tive și a criticat unele manifestări de această 
natură. El s-a delimitat, de asemenea, de unele 
luări la cuvânt care au trecut, ușor cu vedere.i 
după părerea sa, succesele dobândite în anii 
din urmă de literatură noastră.

în cuvîntul său, G. IVAȘCL1 s-a ocupat de 
problema responsabilității criticii literare, citind 
în acest sens, sugestive opinii formulate de 
scriitori și critici români din trecut. Respon
sabilitatea actului critic rămâne și astăzi, a 
spus el, o problemă esențială. Autoritatea cri
ticii depinde de mulți factori, dintre care vor
bitorul a amintit pe acela că activitatea cri
ticii trebuie să fie luată în serios, nu trebuie 
să fie disprețuită de către scriitori. G. Ivașcu a 
apreciat referatul asupra dezvoltării prozei, so
cotind că el e bine întocmit, informat, la un 
nivel ideologico-estetic corespunzător. Vorbitorul 
a arătat că a putut găsi, aici, cîteva lucruri 
interesante, cu intenția — binemeritată — a 
contribuției la stabilirea unei ierarhii de va
lori în dezvoltarea prozei noastre, cu o com
petență incontestabilă de specialitate și cu 
o cunoaștere suficientă a stadiului prozei pe 
scara mondială. Cît privește referatul de cri
tică, el a subliniat că sînt cîteva aspecte de 
analiză lucidă, dar acestea apar într-o rapor
tare mai puțin fericită. în continuare, a cri
ticat referatele de poezie și dramaturgie, so
cotind că nu ridică și, ca atare, nu rezolvă 
problemele în nici un fel.

El a cerut criticilor să dea exemplul unei de- 
săvîrșite obiectivități, neinfluențate de nimeni 
și de nimic, însuflețită de spirit de partid și 
principialitate comunistă, contribuind astfel 
la îndrumarea și formarea schimbului 
de mîine, noua generație de critici. Apre
ciind că vechea conducere a Uniunii Scri
itorilor a muncit defectuos, G. Ivașcu a arătat 
că este necesar ca noua conducere să asigure 
criticii literare asemenea condiții de exercitare 
a responsabilității critice, îneît aceasta să de
vină pîrghia principală a vieții noastre literare, 
în încheiere vorbitorul a spus : „Declarația 
din aprilie 1964, ea însăși și dezbaterile în 
jurul ei, cunoașterea de către noi a înaltei prin
cipialități, a înaltului patriotism de care parti
dul nostru a dat și dă atâtea strălucite dovezi — 
iată nu numai o semnificativă succesiune de 
exemple, dar și o succesiune de învățături care 
se transformă pe fiecare zi în ceea ce se cheamă 
«deprinderi». Ele sînt în spiritul celei mai crea
toare învățături și practici a partidului, adică a 
celei mai bune etici umane".

La începutul intervenției sale, EUGEN BARBU 
a amintit chemarea adresată de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la ultima Conferință 
pe țară a scriitorilor de a reflecta în creațiile 
lor schimbările în modul de viață al popo
rului și de a contribui astfel la triumful 
celor mai înaintate idei ale timpului nostru, 
ideile comuniste. Adeziunea intimă a scriito
rilor la acest deziderat o caracterizează fap
tul că: „In ultima perioadă au apărut cărți 
interesante, cărți cu subiecte luate din actua
litatea imediată a vieții noastre. Scriitorii tu
turor generațiilor, urmând politica înțeleaptă 
a partidului, au căutat ca în scrierile lor să 
reflecte acele acțiuni mărețe ale poporului 
nostru, aflat pe un drum constructiv, pe un 
drum pe care nu puțini îl invidiază". Vorbi
torul. ilustrîndu-și ideea, s-a referit la suc
cesele dobîndite de toate generațiile de scri
itori începînd cu aceea a marelui Arghezi 
pînă la promoția reprezentată de Ion Gheor
ghe, Nichita Stănescu, Grigore Hagiu, Cezar 
Baltag, Ilie Constantin, Ion Alexandru, Marin 
Sorescu, Gabriela Melinescu, Adrian Pău
nescu, Ana Blandiana, Constanța Buzea — în 
poezie, și D. R. Popescu, Fănuș Neagu, N. 
Velea, T. Mazilu, N. Țic — în proză. „Putem 
spune fără teamă de a fi contraziși — a adău
gat Eugen Barbu — că avem o cultură mare, 
demnă de a aduce o contribuție însemnată 
în patrimoniul universal al literaturii. Cu pu
țină grijă în actul de a răspîndi această cul
tură., cu mai mari eforturi de a ne face 
cunoscufi peste hotare, vom reuși foarte cu- 
rînd să fim cunoscuți pretutindeni. Un rol 
activ în această îndeletnicire îi va reveni, 
desigur, viitoarei conduceri a Uniunii Scriito
rilor". Mai departe Eugen Barbu a relevat 
aspecte ale muncii de îndrumare și promo
vare a tinerilor în cadrul redacției „Luceafăru
lui" și la cenaclul N. Labiș. El a subliniat că :

CONFERINȚA
PE TARĂ 

A UNIUNII 
SCRIITORILOR

RELATAREA
DISCUȚIILOR

redacția „Luceafărului" a căutat, conform con
cluziilor ultimei Conferințe pe țară a scriito
rilor, să contribuie la instaurarea unui cli
mat de sinceritate și dezbateri creatoare în ce 
privește fenomenul literar. Desigur că se pu
teau pune surdine unor izbucniri prea păti
mașe, — a precizat vorbitorul — dar trebuie 
luptat de asemenea și împotriva manifestării 
unor ostilități ce sînt departe de obiectivitatea 
profesională, care duc la o conspirație a tă
cerii în jurul unor autori. „Trebuie spus că 
fără un climat deschis, fără arătarea curajoasă 
a lipsurilor ce mai dăinuie încă în munca noas
tră, nu putem să dobîndim acele cărți limpezii 
partinice, artistice de care poporul nostru are 
nevoie".

Eugen Barbu s-a referit apoi la unele po
lemici purtate de el în revista „Luceafărul" ară
tând că regretă tonul prea violent al unora 
din ele.

în legătură, cu aceeași problemă, Eugen 
Barbu, a precizat că în repetate rânduri a 
adresat invitația celor vizați prin diferite 
note critice de a-și preciza punctul de vedere 
chiar în paginile „Luceafărului", invitație că
reia, spre regretul său, de cele mai multe ori 
nu i s-a dat curs. In continuare vorbitorul, 
referindu-se la unele recrudescențe ale spi
ritului apologetic, a reprobat atitudinile de 
acest fel ale unor critici care au exagerat 
meritele literare ale președintelui Uniunii, 
și a dat unele exemple în acest sens.

Ală.turîndu-se opiniilor formulate și de alți 
delegați în legătură cu munca sectară a pre
ședintelui, vorbitorul a arătat că multe din
tre defectele semnalate la Conferință puteau fi 
preîntâmpinate dacă ceilalți membri ai biroului 
și ai Comitetului Uniunii și-ar fi exprimat din 

timp și răspicat dezaprobarea.
Eugen Barbu a criticat în continuare felul 

în care în diversele domenii de activitate 
ale Uniunii (relațiile internaționale, alcătuirea 
de antologii destinate străinătății, acordarea de 
ajutoare și premii etc.) președintele a încurajat 
schimbul de servicii reciproce în care s-au com
plăcut și alți scriitori cu funcții de răspundere 
în viața literară.

Referindu-se la unitatea frontului nostru li
terar, la tinerețea tuturor generațiilor care îl 
alcătuiesc, vorbitorul a spus: „Unitatea gene
rațiilor de scriitori din România este o dovadă 
vie a unității de vederi în materie literară. Ță
rii noastre îi trebuie astăzi, mai mult decît 
oricând, niște artiști sinceri și inspirați care 
să-i încunune fruntea cu laurii unei poezii înăl
țătoare.

Datorită strălucitei politici a partidului nos
tru în domeniul cultural, ca și în toate ce
lelalte domenii, nici o generație n-a fost uitatăi 
nici un scriitor, demn într-adevăr de acest 
nume, n-a fost neglijat."

In încheierea cuvîntului său, Eugen Barbu 
a amintit că nici talentul, nici funcțiile noastre 
temporare nu ne apără de greșelile pe care 
le facem. Să luptăm pentru această litera
tură mare pe care o merită minunatul nostru 
popor, condus de partid pe un drum de înfăp
tuiri fără seamăn.

Să trimitem de aici, din sala aceasta, un salut 
conducerii partidului, un cald mesaj tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, precum și 
angajamentul ferm că vom scrie cărțile aștep
tate de lumea noastră muncitoare, că nu vom 
mai repeta unele greșeli, luptând pentru o li
teratură angajată, pentru înălțarea literaturii 
noastre pe cele mai înalte culmi.'

Poetul timișorean ANGHEL DUMBRĂVEANU 
a relevat efervescența liricii noastre mai tinere, 
noblețea inspirației, căutarea înflăcărată a te
melor construcției socialiste.

Trecînd la analiza diverselor moduri de ex
presie poetică, vorbind despre valorificarea 
artisticește superioară a izvoarelor folclorice, 
a comorilor spirituale adunate de-a lungul 
veacurilor de poporul român, A. Dumbrăveanu 
a subliniat că această valorificare, poeții cei 
mai talentați ai zilelor noastre o fac cu mult 
rafinament și fantezie, cu o impresionantă 
stăpînire a meșteșugului poetic. E vorba in 
esență — a adăugat poetul timișorean — de 
a-ți încălzi inima la focul autentic al geniului 
popular, departe de acele „penibile calchieri 
ale versului popular", e vorba de un neconte
nit efort superior de gândire artistică în buna 
tradiție a liricii noastre. Acest efort, plin de 
o nobilă conștiință artistică, implică o proble
mă importantă: lupta împotriva mediocrității, 
oriunde s-ar manifesta. Calitatea constituie azi 
o sarcină de prim ordin a tuturor sectoarelor 
de producție din țara noastră. Și în literatur3 
această luptă trebuie dusă necontenit, cu sen
timentul că slujim cultura patriei, prestigiu1, 
ei în lume.

GALFALVY ZSOLT a apreciat pozitiv 
referatele de proză, poezie, critică și drama
turgie, relevînd în special referatul de proză în 

■ care a constatat o judicioasă și pătrunzătoare 
analiză a problemelor de creație.

Oprindu-se asupra principiilor generale ale 
literaturii noastre vorbitorul a stăruit asupra 
necesității de a contribui prin cuvîntul scris 
la întărirea unei viziuni complexe a realității, 
o viziune în care să se reflecte viața interioară 
și exterioară a omului nou.

Vorbitorul și-a manifestat regretul că în 
focul unor polemici cu caracter personal a fost 
uitată „o problemă foarte arzătoare, problema 
realismului, îmbogățirea conceptului de rea
lism". A vorbi mai pe larg despre realism 
a adăugat Galfalvy Zsolt — înseamnă nu 
a teoretiza pur și simplu de dragul teoretizării 
și al discuțiilor sterile, ci a aborda concret, cu 
răspundere și curaj însuși miezul artei noastre 
închinate năzuințelor poporului care edifică o 
societate superioară — oglindirea conflictelor 
reale din viață, a contradicțiilor vieții, a luptei 
dintre nou și vechi, în care noului prin forța 
lui istorică îi este dat să triumfe.

Vorbind despre perspectivele largi, deschise 
scriitorilor de politica înțeleaptă, clarvăzătoare 
a Partidului Muncitoresc Român, despre rolul 
pe care cultura românească îl are în lume, Gal
falvy Zsolt a arătat că pe linia succeselor do
bîndite pînă în prezent, scriitorii vor da citi
torilor opere din ce în ce mai bune, pline de 
înalt conținut umanist și patriotic.

In intervenția sa, HORIA LOVINESCU s-a 
ocupat de unele aspecte ale dramaturgiei con
temporane, pornind de Ia problemele ridicate 
în referatele prezentate conferinței.

Constatând că în general referatul cu pri
vire la dramaturgie a făcut un tur de orizont 
aproape complet al problemelor, fără să elu
deze nici un aspect esențial, vorbitorul a re
marcat necesitatea de a insista mai mult asupra 

(Continuare în pagina 7)
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dar cade victimă drumului izo- 
și greșit ales al individualismu-
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In cartea sa Cu soțul meu, Fanny 

Liviu Rebreanu povestește episodul de
clanșării tensiunii interioare care a dus 
la scrierea romanului Pădurea spîn
zuraților. „Intr-una din seri, după mie
zul nopții, Liviu îmi destăinuia că moar
tea prin ștreang a fratelui său îl face să 
modifice total romanul despre război 
care-1 preocupa în prezent. Bineînțe
les că-i va păstra același titlu suges
tiv, Pădurea spînzuraților.
însă pe drama lui Emil Rebrea
nu, care, încercînd să se alăture 
armatei române, a fost prins și spîn- 
zurat". Din însemnările soției roman
cierului reiese clar dorința intensă a 
scriitorului de a așterne pe hîrtie ro
manul care-1 interesa și pe care-1 în
cepuse. înainte de a scrie Pădurea 
spînzuraților, războiul este prezent 
în opera Iui Rebreanu (Calvarul, 
Catastrofa, Ițic Ștrul, dezertor etc.) 
cu tot zbuciumul românilor aflați sub 
stăpînirea imperiului austro-ungar, tre
buind să lupte, în numele „datoriei", 
împotriva fraților lor de sînge. Re
breanu mărturisea : „Am dorit ca Pă
durea spînzuraților să nu fie nu
mai o carte de război, ci mai ales 
una de suflet." Realizatorii filmului 
au urmărit o transpunere contempo
rană a problematicii romanului. 
L-am rugat pe regizorul Liviu Ciulei 
să ne vorbească despre 
a pornit Ia realizarea 
scris de Titus Popovici.

LIVIU CIULEI : Am 
tit romanul și evident 
diacentă pentru a cunoaște cît mai 
bine orizontul spiritual al eroilor. E- 
xistă zone de interferență psiho-so- 
cială între personajele din roman și 
cele din nuvele (Catastrofa sau Ițic 
Ștrul, dezertor). Documentarea nu s-a 
oprit numai aici, ci, mergînd pe firul 
romanului, am găsit mormîntul lui 
Emil Rebreanu și pe cel al genera
lului Karg și alte multe urme. Au e- 
xistat mii de fotografii de epocă și 
documente pe care le-am consultat, 
printre care actul de acuzare emis de Co
mandamentul suprem al honvezimii 
regale crăiești, semnat de generalul 
conte Karg la 14 mai 1917. Actul de 
acuzare a fost comunicat întregului 
corp ofițeresc la 27 iulie 1917.

— Cum s-a desfășurat colaborarea 
cu scenaristul Titus Popovici ? întreb 
fiindcă după ce a semnat ecranizarea a 
două din cărțile sale, a întreprins de 
data aceasta o muncă dificilă asupra 
unei opere clasice a literaturii noas
tre, procedînd la eliminarea de episoa
de sau la interferări cu alte lucrări 
despre război ale lui Rebreanu.

LIVIU CIULEI : Am fost bucuros 
cînd Titus Popovici a acceptat ideea 
ecranizării. După părerea mea, ca ro
mancier se înscrie în familia scrii
torilor ardeleni, moștenindu-le vigoa
rea epică, pasiunea pentru adevărul 
social, pasiune și vigoare care au dat 
atîta strălucire prozei lui Rebreanu. 
Am vorbit mult despre romanul 
asupra căruia Titus Popovici are o 
privire de comentator contemporan, 
în cursul acestor discuții s-a hotarît 
introducerea nuvelei Ițic Ștrul, de
zertor și contopirea unor personaje 
(Gros și Ițic Ștrul au dat naștere 
soldatului Johann Maria Muller, an
ticar din Viena, cu domiciliul în sub
solul unei case în care a stat „timp 
de 17 zile Wolfgang Amadeus Mo
zart"), renunțarea la retrospectiva a- 
dolescenței și la alte episoade care 
n-ar fi încăput în prea lungul no
stru film. Nu putem spune că am 
avut un respect literal, fiindcă, pentru a 
comenta, cum cere filmul, am fost obli
gați să renunțăm la nenumărate pagini 
valoroase; repet, pentru a comenta și 
adesea a transfigura sau a adăuga epi
soade explicative. Cred că filmul no
stru trebuie numit „după romanul 
lui Liviu Rebreanu". In tot timpul 
muncii de selecție, Titus Popovici și 
cu mine am urmărit păstrarea esen
ței romanului, a marilor trasee, în loc 
să respectăm întocmai episoadele, 
poate numai în afara primului capitol 
scris chiar de autor foarte cinemato
grafic.

— Liviu Rebreanu afirma: „în A- 
postol Bologa am vrut să sintetizez 
prototipul propriei mele generații. Șo
văirile lui Apostol Bologa sînt șo
văirile noastre, ale tuturor, ca și zbu*

II axa

alăture

tnodul cum 
scenariului

citit și reci- 
literatura a-

ciumările lui... Numai un astfel de 
om putea să fie personajul principal al 
unui roman în care lupta dintre da
torie și sentiment amenință mereu să 
degenereze în fraza goală, patriotar
dă" (L. Rebreanu, „Opere alese" ed. 
N. Liu, vol. V, (1961) p. 228)- Cum 
ați rezolvat cinematografic această 
profesiune de credință ?

LIVIU CIULEI : Pentru a accentua 
declanșarea crizei lui Bologa am că
zut de acord să concentrăm acțiunea 
pe un singur front, cel românesc. în 
felul acesta criza eroului cîștigă în a- 
dîncimea socială și politică. Din roman 
am desprins traiectoria majoră, revolta 
și lupta lui Bologa împotriva unei 
ordini social-politice. Mai ales am 
căutat să accentuăm greșala eroului 
de a lupta individual, de a crede pînă 
la urma în soluția individuală, intre 
Bologa și adevărul care se prezintă di

Tn fotografia din stînga : Vic
tor Rebengiuc (Apostol Bologa), 
Ana Selesz (Ilona), 1. Bencze 
(soldatul)

Tn fotografia din dreapta 
(sus): Liviu Ciulei (Klapka)

în fotografia alăturată : Vic
tor Rebengiuc și 
(Roza)

Gina Patriciii

rect se interpune o placă transluci
dă, care parcă difuzează ideile și 
nu mai reușește să le strîngă pentru 
o cataliză rodnică, transformîndu-le 
în acțiuni. M-a obsedat construcția 
clasică a romanului, simetria dictată 
de cele două capitole de la începutul 
și sfîrșitiil romanului — cele două e- 
xecuții — considerîndu-le drept in- 
postele pe care se reazemă arcul sus
ținut solid de întreg. Nuvela Ițic 
Ștrul, dezertor formează astăzi (așa 
cum apare în film) cheia de boltă 
care-i adună parcă eforturile și răspun
de cu contraeforturi restului povestirii, 
întinzîndu-i implicațiile înaintea și în 
urma ei.

Ilona mi s-a părut că trebuie să în
semne mai mult (după părerea mea 
este episodul cel mai slab al romanu
lui), ea fiind elementul care adună 
puritatea și demnitatea devenind un

simbol al normalului, pe care femeia 
îl menține chiar în momentele de cum
plită criză a civilizației, cum e răz
boiul. Ilona filmului nostru e o fată 
de 16—17 ani, dar nu o adolescentă, 
este cel mai matur dintre toate per
sonajele. Ea este singura care înțele
ge realitatea, dragostea, moartea și 
parcă știe de la început totul- Ilona 
e pămîntul. Și ea e în fond un per
sonaj tragic ca și toate celelalte, dar 
tragismul ei — în interpretarea fil
mului — se înscrie in firescul vie
ții satului, contrapunînd zbuciumului 
lui Bologa, echilibrul. Ilona ilustrea
ză într-un alt mod versurile lui Blaga: 
„Eu cred că veșnicia s-a născut la 
sat. / Aici orice gînd e mai încet / 
și inima-ți svîcnește mai rar, / ca și 
cum nu ți-ar bate în piept / ci adînc 
în pămînt undeva".

Devenind simbol al normalului, Ilo
na capătă grandoare de personaj cla
sic. In această nouă ipostază pe care 
ne-a îngăduit-o romanul a fost posi
bilă conturarea, după părerea mea, 
a celei mai frumoase secvențe a fil
mului. venirea ei la închisoare (în 
roman casa de păpuși). Aici Ilona îi 
aduce lui Bologa să mănînce și în 
gesturile ei, în felul cum îi așterne 
masa, cum îi presară sarea, cum îl 
privește mîncînd, fără a vorbi, adună 
în ea starea permanentă a femeii în

fața bărbatului venit obosit de la 
muncă. Concentrează în ființa ei dra
goste, răbdare și mai presus de toa
te înțelegere. In contextul morții, 
diurnul, respirația capătă proporții 
tragice care vor țîșni în clipa cînd el 
termină de mîncat ca un imens strigăt 
înghețat în privirea plină de spaimă, 
strigăt îndreptat omenirii. El ar tre
bui să însemne în replică : Oameni, 
ce faceți cu noi ? Dar mult mai ade
vărat sună aceste vorbe în încleștarea 
mută a eroinei. E o scenă în care 
moartea, piinea, sarea, femeia sînt 
eroi. Alături de Ilona, Bologa încear
că să-și găsească liniștea, să-și reali
zeze ordinea interioară, izolat de rea
litate. Este o fericire edenică, scoasă 
din istorie, din contextul social, deci 
iluzorie, imposibilă-

De fapt, întregul film, care începe 
ca și romanul odată cu execuția lui 
Svoboda la care Bologa a luat parte 
ca acuzator, este un film despre dă- 
rîmarea „certitudinilor" conformisme- 
lor și a concepțiilor de viață (etico- 
social-politice) pe care s-a grăbit să 
le accepte cu tinerețea lui, obturîndu- 
și privirea spre realitate, spre ade
văr. Ajuns în criză, Bologa caută 
puncte de sprijin, de fapt evadări 
din condiționarea tragică a realității, 
în experiența sexuală alături de Roza 
(personaj împrumutat într-un anumit

cu eroul : „Nu-i adevărat, sîn- 
tot ce-i mai frumos pe lume", 
nuanțe pentru 
sînt uniforme,

un film 1 Costu- 
dar aceste 

caracterizeze 
umanitatea

uni- 
în- 
lui

fel, mai exact inspirat, din Ion), le 
ratează în încrederea si prietenia a- 
cordate lui Klapka, speră că le va 
găsi în amintirea copilăriei, în lumea 
pe care o crede cu totul altfel, în 
viața mic-burgheză, a cărei aparentă 
patriarhalitate o dorește la un mo
ment dat și, în sfîrșit, în’ dragostea 
pură dar ieșită din contextul atro
cităților înconjurătoare, imposibilă, 
deci, cu Ilona, Tot timpul, în toate 
ocaziile, viața îi va cere hotărîre și 
simț de răspundere. Ultimul gest este 
cel 
lo, 
lat 
lui.

Așa se încheie acest arc 'de boltă 
atît de contemporan în dimensiuni și 
în materie 
trucție.

— Cum 
echipa de
grele, inerente unei asemenea 
cinematografice ?

LIVIU CIULEI: 
primul capitol al 
Rebreanu spune că 
un „glob de sticlă
De aici a pornit culoarea, 
mul are culoarea sa specifică, 
șiul, care l-a ajutat pe Ovidiu Go
logan să descopere maniera virulentă 
și obsesivă, și prin aceasta mai moder
nă, a imaginii pe care a desenat-o 
(căci realizarea lui este și poezie și 
pictură). Giulio Ticu, decoratorul fil
mului, împreună cu Ovidiu Bubulac, 
autorul costumelor, au avut de tre
cut piedici foarte grele în crearea 
lumii cuprinse de scenarist și regizor 
și dimensionarea ei. Castelul Bonți- 
da, amestec de Renaștere, baroc și go
tic, cimitirul, camera lui Bologa, casa 
familiei Domșa, frontul, toate trebuiau 
învestite cu suflul epocii, reconstrui
te fără a deveni însă o reconstituire 
arheologică. Costumul lui Klapka, cu 
mantaua îmblănită, i-a fost sugerat 
lui Bubulac de o replică a scenariului: 
„Sîntem mărunți, Apostol, niște rîme, 
niște gîze". Și lumina pusă de Go
logan pe fața lui Bologa răspunde o- 
dată 
tem 
Cîte 
mele
forme trebuiau să 
doiala lui Klapka, 
Cervenco sau scepticismul doctorului, 
aristocrația rece, militaristă a lui Karg, 
să-l definească pe țăran (ordonanța 
Petre) sau pe antimilitaristul Johann 
Maria Muller. Bubulac a înțeles toate 
acestea și alături de exactitatea de 
document a întrepătruns postavul cu 
sensuri și implicații adînci. Totul a 
fost confecționat: mașini de epocă, 
comandamente, puritate și purulență, 
vină și viciu. Totul trebuia să con
cureze pentru a ne convinge, prin 
transfigurarea pe care imaginea o 
implică, de faptul grav că avem în 
față o lume greșit croită și pe dea
supra întoarsă pe dos de război, încît 
se văd și petele de nădușeală ale 
căptușelii. Trebuiau redescoperite tra
diții, incluse și demonstrate. Ele
mentele naturale de sunet, dialogul, 
muzica se împleteau pentru a ilustra 
acțiunea directă, nervoasă, sau pentru 
a explicita, a sublinia—în sfîrșit, a emo
ționa. Această muncă meticuloasă a 
fost întreprinsă de inginerul de sunet 
A. Salamanian. combinîndu-se cu 
munca deloc puțină în desfășurare de 
timp și consum de pricepere, sensibi
litate și înțelegere artistică, dublată 
de energie, a monterului Iolanda Mîn- 
tulescu, care trebuia să stabilească 
coordonate precise valorificatoare și 
edificatoare. Prin parafraze din Bach 
sau Schubert, urmărind printr-o mo
dalitate modern-intelectuală zbuciu
mul lui Bologa, dialogînd cu ceilalți 
eroi, muzica lui Theodor Grigoriu 
este un personaj activ al filmului, 
judecind cu propria-i 
conflictul, comentîndu-l 
du-i semnificațiile. Este 
dernă, care transpare 
cenușii ale imaginii, 1 
tistic.

Dorința de a realiza o operă 
ample semnificații contemporane 
fost factorul dinamizant al muncii 
turor participanților la acest film.

Andriana FIANU
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Mărțișorul ne-aduce o delicata 
expoziție a! căror artiști sînt co
piii... Evenimentul a fost salutat 
de Teatrul „Ion Creangă’’, in 
foaierul căruia zilele trecut a a- 
vut Ioc cel mal gingaș verțttsaj 
bucureștean. Dar șl teatrul "t-a 
tras prima Iul cortină în ±ața 
speetatoriio- mici, nici el de pre1 
multă vreme, așa că prospețlq 
unui eveniment s-a reflectat Too; 
rect In celălalt și amîndouă ÎE 
inimile celor venițl să-l aplaude 
pe Harap-Alb și să inaugureze 
această originală expoziție 
plăci zmălțulte de lut.

Pe harta regiunii București 
xistă un sat al cărui nume 
lega de conversațiile ușoare 
oamenilor cu o oarecare deridere: 
Gheboaia... Un nume venit poate 
de la ghebă șl gheboși, cu toate 
că oamenii satului sînt voinici și 
drepți șl frumoși.

Gheboaia e un străvechi sat de 
olari cu pămînturile bune pentru 
frămlntat și unde o ripă dă un 
pămînțel fermecat, devenind ver
zui la ardere... Meșteșugul făcu
tului ulcelelor, al străchinilor și 
înfiorarea lor a trecut din gene
rații în generații, pe tăcute, de
venind un obicei obștesc, copiii 
crescind deodată cu ulciorul, cu 
stiva de oale șl cu carul plin de 
vase duse prin tîrgurlle țării.

r> idee, un gind bun și o Ini
țiativă excelentă a dus vara tre
cută la înjghebarea unui cerc de 
olărit al copiilor din Gheboajr,. 
Fădndu-se apel în lumea arti' r 
lor plastici pentru îndrumarea > 
organizarea activității, răspur’-tfl 
I-a dat scuiptorița Ana Cordorieț. 
Ea și-a lăsat lucrul în atelierul el 
bucureștean pentru a face dru
mul de nenumărate ori pînă în 
satul micilor el meșteri. I-a strins 
laolaltă șl a început lucrul, nu 
Scolastic șl de la o catedră Im
provizată, cl îndrumîndu-i să 
zgîrie plăcile dreptunghiulare de 
lut după priceperea lor. subiecte
le fiind luate direct de primpre
jur. din activitățile gospodărești, 
după oameni, flori șl animale. 
Arse în cuptor după ce fuseseră 
„pictate" cu aceleași vopsele cu 
care părinții lor încondeiau stră
chinile, ei au realizat citeva sute 
de așa-zise „plăci decorative”.

Expoziția ne înfățișează cîteva 
zeci : o splendoare de bucățele 
de artă, o valoroasă colecție de 
desene șl picturi copilărești pline 
de naivă sinceritate șl de gingașe 
tălmăciri ale proporțiilor răstur
nate. Fără să-1 cunoască pe Bra
que. pe Picasso și fără să treacă 
prin paleta Iul Klee, smalțurile 
micilor meșteri au seînteia de ge
niu a poporului nostru capabil 
să dea sinteze și valori excepțio
nale din elementele cele mai sim
ple.

Vîrstele micilor „artiști” stnt 
Intre 5 șl 13 ani. ,,Lucrările” tor 
zugrăvesc momente simple care 
zgîndăre în fiecare vizitator fră
gezimi copilărești : Bunica mulge 
vaca. Mama înflorează străchini 
Stingerea focului. Oameni pe 
drum. Pupăza, Fluturele. Cocoșul, 
etc. Un panou înfățișează scene 
sugestive, pline de candoare șl 
simplă frumusețe din basmul 
Harap-Alb...

Expoziția copiilor ceramlști este 
și un punct nou de vedere șl de 
plecare spre o activitate care se 
poate generaliza pe genuri în di
ferite centre de artă populară ale 
țării. Repetăm o idee spusă încă 
de cîteva ori șl rămasă fără eco
urile cuvenite : la Peștlșani, sa
tul Iul Brâncușl, un cerc de lem
nărie sculptată. în tradiția locală: 
la cuptorul aproape stins al lui 
Moș Cotoc din Tîrgu Jiu, la Mi- 
triță Viscol din Oboga. la Stella n 
Ogrezeanu din Horezuj cîte un 
cerc de ceramică pentru transmi
terea meșteșugului șl a frumuse
ții moștenite, tinerelor vlăstare ț 
împletituri de pal în satele regiu
nilor Cluj șl Brașov; un cerc de 
cojocărle pe lingă marele meșter 
Sofonea din Drăguș; sumane bro
date la Sîrbeștl, regiunea Crișa- 
na, la meșterul Nica Atanasle ca 
și în multe alte locuri pe care 
etnografii șl folcloriștii le cunosc 
foarte bine. Valorificarea artei 
populare, fără stilizările orășe
nești, de vitrină, e In stare să 
dea veritabile obiecte de artă 
destinate să înfrumusețeze și să 
îmbogățească viața noastră.

O tradiție pe cale de dispariție 
e pictura pe sticlă : vestițll Ico
nari aproape că nu mai sînt. dar 
meșteșugul lor ar putea fi pre
luat în locurile lui de baștină 
(Maramureș. Sibiu) șl reînviat cu 
aceleași valori picturale pe di
verse Interpretări noi...

Exemplul copiilor din Gheboaia, 
al sculptorlțel Ana Cordoneț. al' 
forurilor locale, este o dovadă și 
un Imbold. Poate va urma șl .un 
album Ilustrativ, o expozițț^wn 
străinătate șl poate — cine ști*!? 
— și un concurs viitor al micilor 
artiști ceramlști organizat pe ' 
Deocamdată singurii care 
înțeles, ajutat șl găzduit cu 
căldura, au fost colegii mal 
de artă, actorii Teatrului 
Creangă" în frunte cu directorul 
lor Ion Lucian : îl felicităm I... E 
mărțișorul cel mai de preț pe 
care el, toți la un loc nl-1 oferă 
in primele zile de primăvară 
nouă...
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RAPID

O, rapidiștii I Cită fantezie fi mai cu seamă cîte ceasuri de vorbă n-am 
cheltuit pentru voi, noi cei din tribune și din peluze. Beai Giulești... Cuter Ba- 
sarab... Perla Grantului... Circul Metrano. Pe Dumitriu l-am poreclit Tihany sau 
losefini, pe Ionescu, Pele al girărilor. Dar in fiecare an, cind mai erau doi metri 
pînă la potou, vai, cu precizie matematică i-afi silit pe trompeți (in frunte cu 
veteranul nea Tudorică) să-și plece capul amărîți și să-și ascundă instrumentele 
de alamă sub pulpana hainei. Chingile de clopoței, cumpărate sau (așa-mi vine 
mie să cred) șterpelite de la birjarii de odinioară, au sunat pentru voi de-atîtea 
ori și-n potcoava de la Giulești, prea puțin aducătoare de noroc dacă mă gîndesc 
la dimensiunile terenului și la tendința voastră de-a juca pe spații largi, și-n 
ostrovul de liniște, înconjurat de foișoare de plopi și scăldat 
ganului — stadionul 23 August.

Divulgat recent, în coloanele unei publicații săptă- 
mînale cu zi de apariție sîmbăta (nici un apropo la cele 
trei ceasuri rele), că fac parte din rîndul celor care strigă, 
duminică de duminică: „Hai Bapid, hai băieții, trageți tare 
pe ei să vă știe ăia de stăpîni", declar sub semnătură că nu mă știu trecut 
membru cotizant în listele clubului ceferist. (De prietenii mei, Eugen Barbu și 
Gigi Nicolaescu nu garantez). Ba mai mult, ca să fiu drept, pe vremea cind 
purtam însemne de licean — număr matricol prins în două bolduri pe brațul 
sting și cocardă la șapcă — am pătruns în stadion fără nici un sfanț (sper că 
nu mi se va calcula amenda) printr-o spărtură a gardului sau picind din cer 
(mai precis din salcîmii cu coroana deasupra tribunelor și cu niște ghimpi cit 
așchia de floretă cu care tot mă înțeapă, neștiind că răbdarea are și ea o margine, 
cineva pus să supravegheze o duzină de săbii, săbiuțe, și respectivele teci). 
Omenește vorbind, am manifestat slăbiciune pentru Bapid, dar niciodată în scris. 
Cei neîncrezători pot consulta, spre edificare, cronicile în care de-atîtea ori i-am 
trecut Dunărea (mai cu seamă prin vadul Galaților) pe elevii lui Valentin 
Stănescu.

Ceferiștii, la ora actuală, practică, aș zice, fothalul-spectacol, mai 
acel cuplu de finețe alcătuit din Dumitriu 11 și 1. Ionescu. Puterea lor, 
șilor centrali, forța care i-a impus, se cheamă dribling, inteligență, spontaneitate. 
Din păcate, deseori, și Ionescu ji Dumitriu II uită să tragă la poartă. Noroc, insă, 
că se află mai totdeauna prin apropiere Codreanu, Georgescu, Năsturescu sau 
Dinu. Apărarea, solidă, se menține prin mobilitate și forță de șut (de multe ori, 
însă, mingile sînt expediate fără adresă). Universitarul Motroc, părintele autogolu
rilor, în ultima vreme rivalizează cu Nunweiller HI și cu Solomon. El e cheia 
apărării. Ieșit din formă și menținut, nu știu din ce motive, titular, portarul An
drei. E timpul ca antrenorii să-și aducă aminte de Urziceanu, indiferent că acesta 
nu prea înțelege să degajeze mingea și cu piciorul.

S-ar părea, din cîte am spus pînă acum, că Bapid 
e primo echipă a Bucureștiului. Greu de afirmat, atîta 
vreme cît clasamentul arată cum arată. Trebuie însă să vă 
aduc aminte că meciul cu Dinarno (jucat după întoarcerea 
olimpicilor), Bapid l-a pierdut datorită, în primul rînd, ar

bitrului Em. Martin care, în minutul 59 a refuzat să-i acorde 11 mia un fault în 
careu comis de Petru Emil asupra lui I. Ionescu. (Presa a suhlinat, uimită, atitu
dinea conducătorului de joc pe care, un cronicar sportiv — nu sînt eu acela —> 
la sfîrșit, l-a sfătuit să-și înghită fluierul și să se lase de meserie).

Bapid a fost și rămîne o mare aspirantă la titlul de campioană. Alături, 
bineînțeles, de Dinamo și Steaua. Mai bine zis în luptă (în sensul sportiv al cu- 
vîntului) cu ele. Nu știe, însă, să-și apere șansele în meciurile care cer o încor
dare deosebită, atenție și calm. Cred că uneori îi dăunează și răsfățul galeriei.

Deocamdată, însă, va trebui (și nu știu, zău, cum o va face) să treacă 
hopul de la Iași. Teașcă ăsta, cică, nu prea vrea și nu prea știe să piardă pe 
teren propriu. Teașcă pierde numai pe la federație. C-așa vor unit care știu de 
toate și nu vor s-arate.



CONFERINȚA
PE TARĂ 

A UNIUNII 
SCRIITORILOR

RELATAREA
discuțiilor

(Urmare din pagina 5)

sarcinilor ce stau în fața scriitorilor. „Privesc 
cu jind la euforia care domnește în rîndurile 
poeților și prozatorilor, dar noi trebuie să spu
nem deschis, că — în ciuda incontestabilelor ei 
reușite — dramaturgia noastră este încă sub 
nivelul posibilităților ei reale și că, față de 
progresul altor arte, cel al dramei a fost mai 
laborios și inegal. O astfel de constatare, cred, 
•au e defetistă, ci stimulatorie, constructivă, 
partinică".

Horia Lovinescu și-a exprimat părerea că 
în noua noastră literatură, diferențierea în 
esență, a genului dramatic de celelalte genuri 
literare, descoperirea unor modalități noi și 
proprii, căutarea specificității sale profunde, 
constituie un fenomen mai recent. Dacă la în
ceputurile literaturii socialiste se putea afla o 
identitate a dezvoltării dramaturgiei — în ce 
privește tematica și eroii — cu dezvoltarea ce
lorlalte genuri, astăzi se evidențiază în literatura 
dramatică tendința afirmării unui domeniu 
specific, căutarea unui drum propriu. „înce
pem să regîndim în imagini teatrale", și lucrul 
acesta este important pentru viitorul drama
turgiei noastre a afirmat vorbitorul. Primii 
pași în această direcție au fost făcuți de sce
nografi și regizori care s-au văzut conStrînși, 
o bucată de vreme, să machieze modern o 
dramatizare de substanță parțial nouă, dar 
de o factură tradițională totuși, a spus Horia 
Lovinescu. De aceea, plecînd de la un fond 
neadecvat, mijloacele de expresie au apărut 
uneori formale, stridente. Aceste încercări au 
avut totuși un rol pozitiv deoarece au stimu
lat apariția în dramaturgia noastră, a unor 
elemente noi specifice teatrului modern.

„Sub acest aspect, indiferent de rezervele pe 
care le am față de anvergura sau durabilita
tea lor, o serie de piese recent scrise sau ju
cate — și datorate în special tinerilor — mi 
se par mai importante ca fenomen decît mul
te din piesele citate ani de zile cu atîta res
pect ritual, în toate adunările și articolele 
noastre festive, încît s-au transformat în 
moaște".

în cea de a doua parte a cuvîntului său, 
Horia Lovinescu s-a referit la unele deficien
țe ivite în activitatea Uniunii Scriitorilor, la 
unele aspecte ale climatului favorabil eferves
cenței creatoare, la eliminarea izbucnirilor 
pătimașe și lipsite de modestie din articolele 
unor confrați care confundă violențele verba
le cu argumentele. Vorbitorul a insistat în 
special asupra necesității de a se asigura prin- 
tr-un efort comun buna funcționare a princi
piului muncii colective, considerînd că în Uniu
nea Scriitorilor nu-și are rostul distincția între 
aspectul administrativ și cel profesional „Sîn- 
tem înainte de orice organizație de breaslă, — 
a spus el — în care problemele de creație sînt 
sau ar trebui să fie sudate perfect cu cele de 
existență, în care eu ar trebui să însemne noi. 
iar noi ar trebui să respecte forma maximă de 
organizare și manifestare a posibilităților crea
toare scriitoricești". Ocupîndu-se de unele 
greșeli ale președintelui, Horia Lovinescu și-a 
manifestat surprinderea că dorința acestuia de 
a urca scara valorilor n-a rămas o veleitate 
manifestată în interiorul unui cabinet, că a 
găsit teren și oameni dispuși să-i primească 
sugestia. Pledînd pentru climatul de muncă de 
care avem nevoie, vorbitorul a amintit „ape
lul la modestie de-a dreptul emoționant" lan
sat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
trecuta Conferință pe țară a scriitorilor. El 
și-a afirmat convingerea că lipsurile din acti
vitatea obștei literare, vor fi repede lichidate 
și că scriitorii vor crea opere mai valoroase, 
pc care oamenii muncii ie așteaptă de la ei. 
Aceste opere, ca și climatul însuși al vieții lite
rare, a subliniat Horia Lovinescu în încheiere, 
trebuie să fie expresia „marei înfloriri a patriei, 

?a unității ei morale și politice fără precedent 
care fac ca poporul nostru să poată gusta azi 
din plin fructul libertății".

AUREL RĂU, s-a alăturat acelora care au 
analizat într-un mod critic, deschis, lipsit de 
menajamente, o serie de deficiențe și fapte re
probabile manifestate în activitatea desfășurată 
de conducerea Uniunii Scriitorilor și în primul 
rînd de președinte. El a propus ca decernarea 
premiilor să aibă loc în pragul primăverii și 
nu, ca pînă acum, la începutul anului, pen
tru a se da astfel posibilitatea criticii să de
libereze și cititorilor să se pronunțe. El a relevat 
unele realizări obținute de revista Steaua în 
direcția ancorării mai sensibile în actualitate 
precum și obiectivele cărora publicația trebuie 
să le acorde în viitor mai multă atenție. în con
tinuare Aurel Rău a spus : „Partidul a adresat 
tuturor scriitorilor chemarea sa înaltă de a 
lupta pentru noua noastră literatură și în acest 
fel a fost exprimată încrederea în toate forțele 
creatoare". Vorbitorul și-a consacrat o mare 
parte din intervenția sa problemelor poeziei, 
varietății stilurilor ei, diversității temelor abor
date, capacității ei de a da o reprezentare lirică 
substanțială a universului spiritual al omului 
contemporan.

Este important să se acorde cuvenita atenție 
lui „despre ce scriem" fără însă a ignora un 
moment „ce spunem" și „cum spunem".

„Cert este că în ultimii ani, printr-un proces 
firesc, poezia noastră a cîștigat în autenticitate 
lirică, în complexitate și registru, și eu înclin 
să văd în aceasta șansele cele mai mari pentru 
poet de a da glas lumii de idei, sentimente, 
viziuni, entuziasme, pasiuni izvorînd din viața 
vie a contemporanilor. Sîntem cu toții de acord, 
după toate experiențele pe care lirica le-a în
cercat, că „poezia" se află pretutindeni, „în 
orice și la oricine", „în afară de poeții proști" 
— cum a.r spune Claudel — și că orice aspect 
și fenomen al realității poate fi abordat poetic 
la un mod major. Problema e însă să încredin
țezi poeziei ceea ce numai ei i se poate încre
dința, ceva ce se realizează prin mijloacele aces
tui gen specific, pentru că nu se poate realiza 
prin alte mijloace".

în intervenția sa, OV. S. CROHMALNICEANU 
a arătat că originalitatea principală a literaturii 
române de astăzi constă în capacitatea ei de a 

exprima conținutul nou, revoluționar at vieții 
pe care o clădim cu eforturi eroice, cu tenaci
tate și fidelitate față de idealurile socialismu
lui. El a precizat că o expresie, oricît de 
ingenioasă s-ar dovedi, nu va contribui la crea
rea unor opere care să ne reprezinte cu ade
vărat, dacă conținutul acestora va rămîne 
perimat. Lirica noastră, a exemplificat orato
rul, a înregistrat succese considerabile în ultima 
vreme și, după cum se demonstrează convin
gător în unul din referate, și-a lărgit enorm 
registrul, și-a adîncit izvoarele, și-a făurit 
un limbaj nuanțat și sugestiv, capabil să 
traducă în mod autentic mișcările sufle
tești inedite, trăirile și sentimentele omu
lui contemporan ; totuși ar fi de do
rit, tocmai pentru a-și afirma originalitatea, 
să abordeze încă mai curajos și mai direct 
sfera politicului și socialului, în conținutul con
cret, dramatic, contemporan al acesteia. Res- 
pingînd ideea că o poezie de dragoste sau un 
pastel ar trebui să cuprindă în mod artificial 
lucruri neizvorîte firesc din sentimentele măr
turisite, vorbitorul a adăugat însă că i se pare 
la fel de nenatural, de neautentic și de limitativ 
pe planul aprofundării sentimentelor omenești 
ca un poet care aspiră să exprime conținuturi 
sufletești reprezentative pentru universul nos
tru moral, să nu se simtă împins de la sine 
spre problematica vieții social-politice, ignorînd 
frămîntări acute ale lumii înconjurătoare. în 
această direcție, critica literară are neîndoielnic 
vina de a nu fi insistat asupra elementelor real
mente originale și distincte ale liricii noastre 
revoluționare și de a nu fi valorificat totdeauna 
cum ar fi meritat rezultatele obținute în acest 
sens de numeroși dintre poeții noștri, — de la 
Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Miron Radu 
Paraschivescu, Nina Cassian pînă la atîți tineri, 
„atinși de fulgerul gîndului fericit", cum sînt 
Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Adrian Pău- 
nescu, Ion Gheorghe sau Ana Blandiana.

O altă problemă asupra căreia vorbitorul a 
atras atenția a fost aceea a interesantelor dis
cuții despre realism, despre curentele literare 
contemporane sau despre roman, purtate în 
ultima vreme în presa literară. La îndemnul 
partidului și cu sprijinul său au fost înfrînte 
multe concepții vulgarizatoare care stînjeneau 
dezvoltarea literaturii române. în valorificarea 
moștenirii literare s-a înfăptuit de asemeni o 
operă impresionantă de asimilare critică a tot 
ce a creat durabil geniul poporului nostru. Vor
bitorul a accentuat totodată că lupta împotriva 
interpretărilor simpliste ale fenomenului literar 
se conjugă cu datoria criticii noastre literare 
de a pune în locul concepțiilor dogmatice o 
interpretare marxist-leninlstă, revoluționară, a 
problemelor luate în discuție — o interpretare 
cît mai pătrunzătoare, cît mai suplă, cît mai 
nuanțată, dar fermă, marxist-leninistă.

în ce privește activitatea organizatorică a 
conducerii Uniunii Scriitorilor în ultima pe
rioadă, Ov. S. Crohmălniceanu a criticat exer
cițiul puterii administrative în interes propriu 
și tendința președintelui de a încălca principiul 
democratic al muncii colective în Comitetul 
Uniunii și Biroului. Autopropulsarea prin co- 
borîrea celorlalți, a menționat vorbitorul, a dus 
la încurajarea reapariției spiritului de grup. 
Viitoarea conducere a Uniunii Scriitorilor, a 
încheiat vorbitorul, va trebui să promoveze 
consecvent întrecerea literară cinstită, prin 
opere cît mai bune șl să reinstaureze un climat 
tovărășesc de muncă, de emulație creatoare, de 
discuții cît mai vil, dar civilizate și principiale, 
așa cum ne-a cerut-o mereu partidul.

La începutul intervenției sale, ION DODTJ 
BALAN a subliniat importanța actualei Con
ferințe a scriitorilor, care poate consemna 
cu mîndrie rezultatele remarcabile, atât în 
domeniul literaturii beletristice cît și al cer
cetării literare. Critica, „conștiința de sine 
a unei literaturii", a spus el în continuare, 
„trebuie să fie deschisă dezbaterii despre om, 
despre problemele mari ale existenței omului 
contemporan". Ea are o mare răspundere, 
atît față de opera analizată cît și față de în
tregul fenomen ideologic căruia i se circum
scrie. „Avem nevoie de un spirit filozofic, de 
partid, pe care să-l traducem practic în acti
vitatea noastră, cu o neștirbită combativitate". 
Cu privire la actul critic vorbitorul a arătat 
că acesta nu se poate exercita decît de pe 
pozițiile unei bogate culturi, filozofia marxist- 
leninistă fiind farul călăuzitor al activității 
cercetătorului literar. Judecata de valoare, a 
subliniat criticul — este concludentă în mă
sura în care se constituie ca o manifestare 
a spiritului de partid în literatură. El este cel 
care asigură criticului fermitatea de gîndire, 
ferindu-1 de rigiditatea dogmatică sau de ar- 
bltrariul subiectivismului. Vorbitorul a abor
dat și problema relației viață-literatufă, ară
tând că, în procesul judecății critice, creația 
literară trebuie raportată la întregul complex 
de experiență al epocii, deziderat care îl cere 
criticului să devină și mai pregnant un cetă
țean cu o largă perspectivă filozofică.

Referindu-se la pregătirea tinerilor critici 
literari, I. D. Bălan a făcut o serie de suges
tii menite a îmbunătăți munca Uniunii Scri
itorilor și în acest sector. El a susținut nece
sitatea cunoașterii vieții de către critici în 
egală măsură Cu'însușirea intensă a culturii 
artistice și filozofice. Căutările au valoare în 
măsura în care roadele lor se concretizează 
în rezultate utile.

Ion Dodu Bălan s-a ocupat mai departe de 
conexiunea dintre istoriografia literară și cri
tică afirmînd necesitatea unei împletiri organice 
a celor două tipuri de activitate.

Luînd cuvîntul, acad. ZAHARIA STANCU 
a arătat că ar vrea să vorbească pe 
larg despre literatura noastră, despre 
rosturile scrisului și îndatoririle ce re
vin unul creator în epoca în care trăim. Pro
blema centrală rămîne cea a creațieii. „Noi 
trebuie să scriem cărți despre viața nouă și 
despre omul nou al epocii noastre. Părerea 
mea personală — a spus Zaharia Stancu — este 
că nu vom putea într-adevăr să creăm opere 
literare durabile care să trateze despre viața 
nouă a poporului nostru, despre constructorii so
cialismului și comunismului în patria noastră, 
dacă nu vom da cu noi înșine o mare bătă
lie pentru a deveni noi înșine oameni noi". 
Evocînd situația precară în care se aflau 
scriitorii în România burgheză și subliniind că 
după 23 August 1944 partidul s-a ocupat și se 
ocupă îndeaproape de scriitori și de munca 
acestora, Z. Stancu a spus : „Imediat după ie
șirea din ilegalitate noi am simțit că dru
mul pe care partidul conduce poporul este 
drumul nostru, acesta este . rostul nostru pe 
lume odată pentru totdeauna, — să fim ală
turi de partid, să luptăm cu condeiul și, dacă 
este nevoie, mai mult decît cu condeiul, pen
tru împlinirea scopurilor partidului. încă din 

1946 —‘ a accentuat vorbitorul —'■ Iubitul nos
tru tovarăș Gheorghe Gheorghiu-Dej în cuvîn- 
tarea către intelectuali ținută în sala „Savoy" 
a exprimat linia plină de înțelepciune a par
tidului față de problemele culturale. De la 
întemeierea Uniunii Scriitorilor pînă astăzi 
s-a înregistrat, o creștere necontenită a pro
ducției noastre literare, o creștere nu numai 
numerică, dar și calitativă. în tot acest răs
timp, fie că Uniunea a fost bine condusă., 
fie că a fost mai puțin satisfăcător condusă 
acest lucru nu a influențat într-o măsură im
portantă dezvoltarea continuă a literaturii 
noastre. Munca literară însă, ar fi fost și mai 
spornică dacă conducerea Uniunii reușea- să 
realizeze un climat mai favorabil dezvoltării 
relațiilor principiale între scriitori și redacțiile 
revistelor Uniunii Scriitorilor sau edituri. Pen
tru crearea acestui climat, cum cu toată drep
tatea a observat și H. Lovinescu, este nevoie 
de contribuția tuturor membrilor Uniunii, nu 
numai a unui număr limitat de oameni, a sub
liniat vorbitorul.

Cred că viitoarea conducere a Uniunii Scrii
torilor, va trebui să țină seamă de toate cri- 
ticile aduse aici lui M. Beniuc și va 
munci în așa fel încît la viitoarea noastră 
Conferință, peste trei ani, să nu se mai vor
bească despre astfel de lipsuri.

El a relevat apoi impresia pe care i—a lăr 
sat-o recenta vizită a sa în mai multe sate 
din fostul județ Telorman și de pe valea Căl- 
mățuiului. „Ceea ce m-a izbit revăzînd țără
nimea noastră muncitoare, a fost nu numai 
transformarea înfățișării satelor, ci și trans
formarea oamenilor înșiși, bine îmbrăcați, să
nătoși, frumoși, unii dintre ei vorbind și pu- 
nînd probleme politice cu ascuțime și cu o 
pricepere excepțională". Arătînd că această 
transformare a milioane și milioane de oa
meni se datorește mai înainte de orice parti
dului, vorbitorul a adăugat că și din cîmpul 
literaturii trebuie să dispară ceea ce este vechi, 
ceea ce nu are nimic comun cu felul de viață 
din patria noastră socialistă. Găsesc că este 
esențial de subliniat faptul că pentru noi scri
itorii nu există o ailtă linie în viața noastră 
de scriitori și de publiciști decît linia Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Român. 
Găsesc că pentru nod nu există altceva de făcut 
pe această -parte a scoarței planetei pe care se 
află Republica noastră populară cu hotarele 
ei, decît a sluji cu condeiul și la nevoie 
și cu viața noastră, linia politică a partidului", 
„Cred că nu există om în țară la noi și nici 
scriitor care să nu fie în deplin acord cu De
clarația din aprilie a plenarei C.C. al P.M.R 
Inima noastră și viața noastră trebuie să apar
țină clasei noastre muncitoare, partidului nos
tru, poporului nostru". Referindu-se la convor
birile pe care le-a avut în străinătate cu nume
roși scriitori, ziariști, ingineri, sau politicieni, 
acad. Z. Stancu a arătat că România de astăzi 
se bucură pe întreaga suprafață a planetei de un 
înalt prestigiu și că toți interlocutorii îi vor
beau cu respect despre poziția politică pe plan 
intern și internațional a R.P.R., despre poli
tica ei de pace, de conviețuire pașnică între 
popoare, politică de apărare a suveranității și 
libertății naționale a oricărui popor. Cărțile 
noastre, a adăogat vorbitorul, ar trebui să fie 
scrise așa încît să contribuie și ele cît mai 
mult la creșterea prestigiului patriei noastre 
în domeniul literar. El a citat apoi din Ma
nifestul Frontului Democrației Populare pa
sajul referitor la înflorirea științei și culturii 
socialiste — „Frontul Democrației Populare 
cheamă întreaga noastră intelectualitate, par
ticipantă activă la măreața operă de construc
ție a socialismului, să-și consacre talentul șl 
cunoștințele cauzei progresului patriei, dezvol
tării economiei și culturii, instruirii tinerei ge
nerații, formării omului nou, multilateral pre
gătit. Votul dat Frontului Democrației Popu
lare va fi un vot pentru înflorirea științei și 
culturii socialiste". El a încheiat astfel: „Nu 
știu când și unde forța conducătoare într-un stat 
a arătat mai multă dragoste, mai multă încre
dere față de scriitori și oamenii de artă, și și-a 
pus mai multe speranțe în ei, ca în țara 
noastră. Să întărim și mai mult unitatea fron
tului nostru puternic și să ne ajutăm reciproc 
pentru ca fiecare dintre noi să dea partidu
lui nostru, poporului nostru, miilor și milioa
nelor noastre de cititori acele cărți pe care 
le așteaptă de la noi. Să nu ne mulțumim cu 
ceea ce am făcut pînă acum. Să ne străduim să 
facem mult mai mult, să scriem mai mult și 
mai bine. Eu cred în această posibilitate a noas
tră și cred că de asemenea că numai compor- 
tîndu-ne astfel răspundem și cinstei care 
ni s-a făcut și ni se face. Să ne unim eforturile 
toți laolaltă și să facem în așa fel ca literatura 
noastră să câștige o cît mai mare strălucire.

în încheierea lucrărilor Conferinței, după 
alegerea organelor de conducere ale Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R., DEMOSTENE BOTEZ, 
într-un călduros cuvînt, a mulțumit delegaților 
pentru încrederea acordată, asigurîndu-1 că în 
îndeplinirea sarcinilor care-i revin în calitate 
de președinte al Uniunii Scriitorilor va depune 
toate eforturile în vederea lichidării tuturor 
lipsurilor care s-au manifestat în munca ve
chilor organe de conducere și instaurării unui 
climat de activitate propice dezvoltării continue 
a succeselor obținute de întreg frontul nostru 
literar. „Mă leg — a spus el, — să mă consider 
permanent ca un delegat al dumneavoastră 
într-o muncă grea pentru toți. Dar în aceasta 
vă cer cu stăruință să mă ajutați. Fără con
cursul dumneavoastră sincer nu voi putea face 
nimic. Atmosfera scriitoricească plină de lumi
nă și ozon nu se poate restrînge la pereții unui 
birou. Ea trebuie să fie a întregului nostru 
văzduh literar".

Relevind succesele pe care literatura noastră 
nouă le înregistrează continuu, aportul substan
țial pe care tinerii scriitori l-au adus în reali
zarea unor opere pătrunse de suflul înnoitor al 
contemporaneității, Demostene Botez a adăugat:

„Atent la învățătura și îndrumarea partidului, 
la cuvîntul cald adresat nouă astăzi, atent la 
freamătul creator al poporului, atent la aspi
rațiile și nădejdile dumneavoastră ale tuturor, 
atent la realizarea a tot ce am mai bun în 
sufletul meu, cu ajutorul dumneavoastră sincer, 
sper să pot răspunde mulțumitor nădejdilor 
ce ați avut largheța să le puneți în mine.

Dar succesul cel mare, cel substanțial, cel pe 
care îl așteaptă poporul va sta în cărțile ce 
veți scrie în anii ce vin, în măsura în care 
ele vor cuprinde talazul vieții noastre contem
porane șl-1 vor transfigura în opere de mare 
înălțime artistică, cum ne-a obișnuit însuși 
poporul de secole întregi".

„La asemenea opere — a conchis el — vă 
doresc din toată inima la toți, sucese strălucite. 
In truda grea ce mă așteaptă, va fi cea mai 
mare bucurie".

OMAGIU LUI ȚUCULESCU
...îl văd și acum, la Mangalia, cu 

una dintre fetițe în circă, îndreptîn- 
du-se într-o dimineață spre mare. Nu 
cred să-1 fi văzut mai înainte și nici 
după aceea.

De atunci au trecut aproape două
zeci de ani — și expoziția de la „Dal
les" mi-arată ce uluitoare bogății as
cundeau inima și atelierul iui Țucu- 
lescu. Ce bogății, cîtă dragoste de 
artă și de oameni și cîtă suferință, 
transformată zi cu zi, cu o tenacitate 
de alchimist posedat, în aur virginal.

E, în fabuloasa lume a artei sale, un 
semn repetat la infinit: obsesia Ade
vărului.

Căci, pentru el, culoarea nu este 
niciodată un element în sine, nici o 
caligrafie a ceea ce-i superficial vizibil, 
ci totdeauna instrumentul de foraj 
- filozofic — al necunoscutului, al fru
mosului, al tenebrelor și incertitudini
lor, un instrument prezent pretutindeni 
unde hărțile indică': „terra incognita".

Iluminat, el vorbește enigmelor ca 
unor lei puși de strajă la porțile adevă
rului. Apoi, pătrunde sub bolțile aces
tuia, dar nu ca un gladiator, ci cu mo
destia eroului și martirului anonim.

Neliniștit artist vizionar, el nu se 
mulțumește să răpească lumea culorilor 
pentru a o privi și pentru a ne pro
pune să o privim, ci pentru a vedea 
dincolo de ea. Metaforele sale plastice 
sînt viziuni insinuante, ecouri profun
de, revelații fermecătoare sau stranii, 
semne ale unui cosmos cu infinite 
relații — de apeluri, de semnificații, 
de sensuri — între elementele care 
îl populează.

Viziune vitală și grav reflexivă în 
același timp, adeseori de un dramatism 
cu atît mai zguduitor, cu cît derivă din 
culori care cîntă, dar cîntă cu ochii 
sclipind de lacrimi.

Țuculescu smulge adîncurilor spiri
tului și vieții toate bogățiile, nu însă, 
fără a nu ne avertiza. „Fiți atenți, 
păziți-le de minciună, de inerție, de 
suficiență, de moarte 1“

E arta datorită căreia pictorul —cel 
coborît în infernul splendorilor pro
funde și al suferinței — nu a văzut 
numai, ci a izbutit să elibereze vii, 
insolite, miraculoase, captivele minuni 
văzute, făcîndu-le pe ele să vorbească.

Țuculescu ne ajută, astfel, să auzim 
graiul copacilor și al florilor, să înțe
legem că fluturii se pot preface, atunci 
cînd sărută albastrul mării, în maci 
sau în flăcări, să ne dăm seama că zbo
rul păsărilor poate să fie, uneori, pate
tic și chinuit ca mersul unor oameni 
în cîrji...

Marele artist, fratele. nostru, ne de
monstrează că nu avem dreptul să tre
cem, fără pasiurie, fără participare pe 
lingă nimic ce este al vieții, al pă- 
mîntului, al omului. Totul are implica
ții în viața ta. Totul privește spre 
tine cu mari ochi deschiși, de totul 
ești atins cu invizibile, miraculoase 
(nu mistice) antene ultrasensibile.

împărtășește-te din tot ce aparține 
vieții I — este invitația lui Țuculescu. 
Căci totul este un veșnic rotitor mira
col, care trăiește lîngă tine, pentru 
tine.

Nimic din ce e frumos nu piere 
pentru totdeauna; iama, copacii își 
schimbă doar veșmîntul : ei trăiesc 
mai departe cu „foile lor de zăpadă".

întinderile pămîntului sînt fără în
cetare populate de invizibili mari ochi 
deschiși : semnalizatoare candide sau 
severe, rezervate sau imperioase, ale 
drumului vieții tale. Nu călca niciodată 
în picioare candorile pămîntului, ale 
vieții 1 Ia în seamă aceste radaruri care 
avertizează spiritul ! Fii o conștiință 
dreaptă !

Forța artistică a lui Țuculescu e 
grandioasă, inventivă, proaspătă, poe
tică și scăpărătoare ca natura însăși, 
generoasă ca Patria însăși.

Smulgînd suferinței atîtea chei de 
aur, el ni le-a lăsat nouă, cu inima 
plină de o nesfîrșită tandreță.

O artă magică, în care lumea feno
menelor vizibile și a celor înlănțuite 
încă de tenebre ni se destăinuiesc, ne 
fac să le înțelegem mai adînc sau 
să le presupunem și, astfel, să ne înțe
legem pe noi' înșine mai ‘bine.

Ceea ce a lăsat Țpculeșcu în urma 
sa e o comoară. Ea aparține acestui 
popor și trebuie conservată cu infinită 
dragoste.

în orice parte a lumii, acest tezaur 
va fi salutat, orieind, cu emoție, ca un 
semn major al unei umanități ge
neroase.

O umanitate, care a avut —și are—- 
în Țuculescu, în marele nostru Țucu
lescu, o lumină fără de moarte.

Eugen JEBELEANU

P.S. — Nu mă îndoiesc că, nu peste 
multă vreme, un Muzeu Țuculescu va 
putea prezenta, în permanență, fasci
nantul univers al ilustrului artist.

e. j.

REZOLUȚIA CONFERINȚEI PE TARĂ
A UNIUNII SCRIITORILOR
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clișeelor, spiritului rutinier, ca și 
a modernismului superficial, a expe
riențelor epigonice, a exercițiilor lirice 
sterile, agreate doar de un cerc re
strâns de snobi.

Dramaturgii sînt hotărîți să-și* con
centreze tematica și preocupările în ju
rul unor conflicte reale, esențiale, evi- 
tînd zonele periferice, creînd teatrelor 
posibilitatea de a-și îmbogăți necontenit 
repertoriul cu piese de o mare, bogăție 
de idei. Autorii de scenarii cinemato
grafice vor căuta să surprindă acele 
conflicte noi și interesante care, pun 
în lumină marea forță a conștiinței 
noi, hotărîtoare în rezolvarea situațiilor 
dramatice.

încurajați de succesele obținute în ul
timii ani, scriitorii, pentru copii și ti
neret consideră o cinste pentru ei sfor
țarea de a da noi și cît mai mulfe 
cărți bune tinerelor generații, celor 
care vor trăi în comunism. Literatura 
destinată copiilor și tineretului merită 
să rețină în mai mare măsură decît 
pînă acum atenția criticii literare, iar 
discuțiile în jurul acestei literaturi se 
cade să se desfășoare cu seriozitatea 
cerută de misiunea ei educativă.

Referatele prezentate și dezbaterile 
Conferinței au relevat calitatea ridicată 
a unor realizări ale criticii și istorio
grafiei literare. Aprecierea operelor se 
face la un nivel științific mai ridicat, 
se manifestă mai multă obiectivitate, se 
constată mai rar excese apologetice sau 
negativiste, tendințe subiectiviste. Spre 
a consolida realizările făcînd din acti
vitatea lor în și mai mare măsură un 
factor de orientare a creației artistice 
pe baza principiilor marxist-leniniste, 
criticii se angajează să depună toate 
silințele pentru a-și întemeia consecvent 
judecățile de valoare pe criterii juste, 

/obiective, riguros argumentate. Un cri
teriu de seamă în stabilirea semnifica
ției unei opere literare este raportarea 
ei nuanțată la problematica umană 
contemporană, la viziunea de viitor 
a aspirațiilor poporului nostru, la 
sensurile fundamentale ale reali
tății. Totodată, judecata de va
loare implică încadrarea operei în
tr-un context literar mai larg. Conti- 
nuînd preocupările de valorificare știin
țifică a moștenirii literare — preocu
pări care au dat în anii din urină rezul
tate remarcabile, — istoricii literari 
vor acorda și în viitor toată atenția 
interpretării de pe poziții marxist-le
niniste a creației scriitorilor din trecut, 
a curentelor literare, străduindu-se în
deosebi să explice și să aprecieze just 
aspectele contradictorii din litera- 
teratura română și străină. In lucrările 
lor consacrate fenomenului literar con
temporan, criticii vor fi animați de 
preocuparea de a dezbate și generaliza 
experiența literaturii noastre noi, de a 
pune în lumină contribuția, particula
ritățile ei. Ei își propun să com
bată în continuare tendințele de 
ignorare a specificului creației artis
tice, mediocritatea, platitudinea, să res
pingă orice manifestări ideologice 
străine marxism-leninismului, inten- 
sificîndu-și totodată lupta împo
triva dogmatismului, a îngus
timii de vederi. Revistele literare 
sînt chemat, să stimuleze permanent 
schimburile largi de opinii, activitatea 
critică susținută, într-o atmosferă con
structivă, colegială, oombătînd pole- 
micile neprincipiale, spiritul de grup.

O importanță deosebită în viața lite
rară prezintă activitatea secțiilor de 
creație ale Uniunii Scriitorilor. Este ne

cesar ca acestea să-și îmbunătățească 
stilul de muncă, să desfășoare o acti
vitate concretă, eliberată de formalism 
și întemeiată pe cunoașterea îndeaproa
pe a preocupărilor profesionale ale scri
itorilor. Ele trebuie să organizeze dez
bateri vii asupra ultimelor opere li
terare apărute, să prilejuiască schim
buri de păreri rodnice.

* Filialele Uniunii Scriitorilor sînt, la 
rîndul lor, chemate să se preocupe activ, 
cu mai mult spirit de inițiativă,. de 
problemele creației din regiunile unde 
își au reședința, potrivit condițiilor Fo
cale, aspectelor specifice fiecărei re
giuni. Eie trebuie să acorde cea mai 
mare atenție formării noilor promoții 
scriitoricești."

Conducerea Uniunii Scriitorilor va a- 
corda o atenție corespunzătoare publi- 
caițiilor literare, orientării și îndru
mării lor în funcție de profilul fie
căreia. Revistele sînt chemate să 
promoveze în continuare literatura 
de valoare, să se ocupe cu dragoste 
și grijă de tinerii scriitori care bat la 
ușa lor, să manifeste soirit receptiv 
și combativitate în opera de selecție pe 
care o întreprind. Legătura cu masele 
de cititori este o condiție a prosperi
tății publicațiilor noastre. E de dorit ca 
acestea să facă în paginile lor un loc 
cît mai larg părerilor și sugestiilor 
celor mai diverse categorii de cititori, 
să promoveze un climat sănătos, ostil

intereselor înguste, manifestărilor su
biectiviste, violente și jignitoare.

Comitetul de conducere. Biroul Uniu
nii Scriitorilor se angajează să se că
lăuzească în activitatea lor, fără aba
tere, după principiile muncii colective, 
respectînd cu strictețe prevederile sta
tutului. Hotărîrile menite să rezolve 
probleme importante din viața Uniunii 
trebuie să fie adoptate în urma unor 
discuții purtate într-un spirit demo
cratic.

Conferința pe țară consideră că o 
importanță cu totul deosebită prezintă 
înmulțirea contactelor personale șl co
lective cu scriitorii din țările socialiste, 
cu scriitorii progresiști de pretutindeni.

întreaga activitate a Uniunii Scriito
rilor va fi și de aici înainte călăuzită 
de preocuparea de a sluji marea cauză 
a poporului muncitor, politica înțeleap
tă a Partidului Atuncitoresc Român, a 
cărui îndrumare va constitui și în viitor 
călăuza sigură a dezvoltării sănătoase, 
partinice a literaturii noastre.

Conferința asigură Partidul Munci
toresc Român, Comitetul său Central, 
pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
personal, că scriitorii își vor dărui fără 
precupețire întreaga lor energie crea
toare făuririi unei literaturi pe măsura 
idealurilor poporului nostru, a muncii 
sale eroice, a minunatelor sale calități 
de.constructor și creator de opere ma
teriale și spirituale nemuritoare.

FRUMOASE VERSURI SPUNE ȚARA

(Urmare din pagina 1) 

mat de înțelegere, prietenie și cunoaș- 
‘Fre ,rec*procă între popoare, în lupta 
titanică a omenirii pentru pace și pro
gres social. Pe aceste imense pagini 
de lumină sînt înscrise versurile pe 
care zilnic Ie creează țara, acolo stră
lucesc faptele eroice ale constructori
lor socialismului, fixate în opere du
rabile de către scriitorii vîrstnici și 
tineri laolaltă.

Grija, sprijinul multilateral, drago
stea și stima cu care sînt înconjurați, 
>n socialism, oamenii de cultură, 
știință, artă și literatură, reies încă 
o dată, cu multă căldură și claritate 
din Manifestul Consiliului Național al

Frontului Democrației Populare. Ie- 
șiți din popor, contopiți cu poporul, 
ei sporesc necontenit tezaurul științei 
și culturii naționale, înscriindu-1 tot 
mai puternic în circuitul universal. 
Multora dintre ei li se va face cins
tea de a fi aleși în Marele Sfat al 
Țării.

La 7 martie întregul popor este 
chemat să-și exprime voința, să-și 
aleagă deputați din rîndurile celor ce 
prin fapte, capacitate, devotament, pa
triotism, s-au dovedit a fi cei mai 
vrednici.

O vom face cu toată luciditatea, cu 
tot spiritul de răspundere cetățenească. 
O vom face din toată inima, în nu
mele prezentului și viitorului acestei 
țări.

PROFESORUL ION CREANGĂ

(Urmare din pagina 2) 

miul de Stat. Sub tipar se găsește încă o carte scoasă în colabo
rare ; Introducere în teoria numerelor.

Pe lîngă munca de la rectorat am dus în continuare munca 
mea de profesor. Țin două cursuri : Algebra liniară și Teoria nume
relor. Am polarizat un colectiv în catedra de algebră, care se 
ocuipă cu problemele moderne ale acestei discipline. Anual îndru- 
mez 10—12 lucrări ale absolvenților pentru examenul de stat. 
Și-au trecut aspirantura sub îndrumarea mea cinci aspiranți și sînt 
în curs de pregătire încă cinci... Am fost distins cu mai multe or
dine și medalii... Altceva nu trebuie, am fobia adjectivelor, 
mă știi".

Cînd, la despărțire, ne-am strâns mîinile invltîndu-ne reciproc 
să ne mai întâlnim, a reapărut nu știu de unde umbra mea invi
zibilă. Ba nu : cred că erau două. Și, de fapt, foarte vizibile, dar 
numai pentru rector și pentru mine.

Am zâmbit amîndoi în același timp.
— Tot ce am reușit să realizez în anii puterii populare, mi-a 

mai spus profesorul Ion Creangă, datoresc și ca om de știință și ca 
îndrumător al activității studenților și profesorilor — partidului, 
în știință, în munca obștească, și în orice domeniu, el e chezășia 
victoriei.

Și, pe un ton confidențial : Știi ? Tocmai asta am înțeles dintr-o- 
dată, deplin, în 1947, cînd am fost primit în partid.

încă o cifră, încă o dată. N-ani mai notat-o. Era chintesența a 
tot ce notasem.



C^B.CHRIȘTISEN

D I
IMPRESII 
ROMÂNIA ATLAS LIRIC I

Scriitorul australian C. B. Chris
tis en ne-a vizitat țara de două 
ori : ultima oară cu prilejul come
morării lui Mihai Eminescu. In nu
mărul din decembrie 1964 al re
vistei „Meanjin Quarterly", 
Christisen împărtășește cititorilor 
impresiile sale din aceste călătorii. 
Reproducem în cele ce urmează 
cîteva pasaje semnificative din ar
ticolul poetului australian.

y
i..în cursul primei mele vizite în Ro

mânia, care a avut loc în 1957, am 
petrecut acolo aproape toată luna au
gust. în cea mai mare parte a timpului 
am întîlnit scriitori și artiști, publi
ciști și redactori literari; dar am fost 
atras și de problemele sociale și poli
tice; desigur, observațiile mele nu s-au 
limitat în mod strict numai la arena 
culturală.

Acum am constatat că progresul 
realizat în acești șapte ani e într-adevăr 
remarcabil. Lucrul acesta mi-a devenit 
limpede de îndată ce am făcut o plim
bare prin București. In centrul orașu
lui au fost construite multe clădiri noi 
și frumoase, dar poate că și mai im
presionante sînt enormele cartiere de 
locuit ce s-au ridicat în cartierele 
mărginașe. De jur împrejurul orașului 
și în interiorul lui pot fi văzute blocuri 
masive de locuințe moderne, în con
trast izbitor cu locuințele dărăpănate 
dinainte. Fiecare asemenea cartier are 
propriul său centru comercial și este 
înconjurat de grădini spațioase și de 
terenuri de joc pentru copii. Cînd am 
fost acolo, trandafirii erau în plină 
floare, așa că priveliștea avea un far
mec deosebit. Chiar și pentru un vizi

tator întîmplător este evident faptul 
că economia națională se află în con
tinuă înflorire. Seara era o adevărată 
plăcere să iei masa la restaurantele și 
localurile în aer liber, să asculți mu
zica veselă și antrenantă de dans, să 
stai de vorbă pînă la ore tîrzii din 
noapte. Oamenii sînt mai bine îm- 
brăcați, magazinele conțin mărfuri va
riate de mai bună calitate. Deși unele 
mărfuri, cum ar fi aparatele de televi
ziune și stofele importate par să fie 
mai costisitoare (așa cum de fapt sînt 
și în Australia), prețul lor este echili
brat de chiriile, transporturile în co
mun și biletele la spectacole, foarte 
ieftine, de serviciile sociale generos 
finanțate de stat și prețurile mici ale 
fructelor și legumelor de sezon.

îmbunătățirea grăitoare în standar
dul general de viață nu se limitează la 
Capitală. în orașe și sate — și eu am 
călătorit mult prin această frumoasă 
țară — poți vedea construcții asemănă
toare : case noi, spitale, școli, centrale 
hidroelectrice și așa mai departe. De 
fapt, unele orașe au fost complet re
construite și au devenit centre indus
triale. In alte regiuni s-au construit 
mari rafinării de petrol și combinate 
petrochimice, ridicate acolo unde nu
mai cu cîțiva ani în urmă se întin
dea cîmpul- România este una din prin
cipalele țări producătoare de petrol din 
Europa, una dintre cele mai mari produ
cătoare de cereale, iar industria ei side
rurgică crește rapid. După ce agricul
tura a fost în întregime cooperativizată, 
surplusul de brațe de muncă din agri
cultură este acum absorbit de marile 
întreprinderi industriale care au fost

construite intenționat în apropierea 
unor întinse regiuni rurale.

Cînd am vizitat în 1957 litora
lul, Mamaia abia începea să se dez
volte. Acum constituie un minunat loc 
de odihnă ce se întinde de-a lungul 
unui istm între Marea Neagră și un 
lac. Numeroase hoteluri moderne cu 
multe etaje oferă condiții excelente. 
Un teatru în aer liber, centre comer
ciale, cluburi de noapte, sculpturi de 
înaltă calitate, parcuri, grădini și pro
menade ce se întind de-a lungul u- 
nor largi plaje de nisip, toate acestea 
contribuie la bucuria odihnei. Noaptea 
localitatea devine o țară de basm, cu 
lumini strălucitoare și este un adevărat 
du-te vino la localurile unde se dansea
ză în sunetele orchestrelor de prima 
mînă. Turiștii abia acum încep să cu
noască un fenomen care se numește 
Mamaia.

După înapoierea noastră la Bucu
rești, sărbătorirea lui Eminescu a în
ceput cu adevărat. Academicieni și cri
tici de frunte au făcut expozeuri despre 
poezia lui Eminescu. La Teatrul Na
țional s-a jucat o piesă bazată pe viața 
lui — aș adăuga că a fost o viață 
tragică — iar „Festivalul internațional 
de poezie* s-a bucurat de un mare 
succes.

Este plăcut să menționezi înaltul 
grad de cinstire acordat de români 
artiștilor și scriitorilor, atît celor în 
viață cît și celor defuncți. Nu prea sîn- 
tem obișnuiți cu asemenea lucruri în 
Australia. Pot adăuga că ajutorul a- 
cordat scriitorilor și artiștilor este în
tr-adevăr foarte substanțial și depășeș
te cu mult, cu foarte mult, stările e- 
xistente în Australia.

în continuare, autorul articolului se 
referă la vizita făcută în regiunea Su
ceava și la pelerinajul de la Ipotești. 
Vizita la mînăstirile din nordul Moldo
vei l-a impresionat în chip deosebit-

Aici sînt cîteva peisaje dintre cele 
mai frumoase în întreaga Europă. A- 
proape că nu ești surprins cînd afli că 
regiunea aceasta a produs un număr 
cu totul neobișnuit de scriitori, com
pozitori și artiști faimoși. Mihail Sa- 
dovcanu a trăit și a lucrat aici în cea 
mai mare parte a vieții sale. Noi am 
vizitat de asemenea Botoșanii, și în a- 
propierea lui, Tpoteștii, situat la mar
ginea pădurii, unde, sub razele _ fier
binți ale soarelui, am asistat la jocuri 
populare care păreau cu totul dintr-o 
altă lume. După aceasta am luat masa 
în pădure și am dansat faimosul joc 
„Perinița* sau „dansul sărutului".

Mănăstirile Voroneț și Sucevița, cons
truite în secolul al XVI-lea, frumoa
se biserici pictate, sînt puțin cunoscu
te lumii occidentale, deși menționez 
că UNESCO a publicat de curînd o 
carte intitulată „Bisericile pictate ale 
Moldovei*, Frescele exterioare și in
terioare reprezintă scene din Biblie 
și din viața martirilor, constituind o 
serie unică de momente ce nu-și au 
pereche în Occident și nici altundeva 
în lumea ortodoxă.

Care au fost impresiile cele mai 
pregnante ? Frumusețea neobișnuită a 
peisajelor și a litoralului, evidenta 
creștere a puterii industriale, atmos
fera de încredere ce domnește în rîn- 
dul poporului. Aș spune că întreaga 
față a României este într-o rapida 
schimbare.

DIN POEZIA

LUhPRECOLlim
cele mal interesante *1 mal fermecătoare ae- 

pecte ale poeziei latlno-amerieano se Înscrie lirica po
poarelor băștinașe, făurită înainte de descoperirea 
noului continent șl cunoscută sub numele de poezie 
precolumbian*.

începi nd eu anii în care Cezar împingea epre nord 
hotarele Imperiului rom. n, purtind războaiele cu 
galii fl triburile germanice de dincolo de Rin. fi in 
tot cursul primului mileniu al erei noastre, tn pe
rioada cind peste meleagurile Europei răsăritene șl 
centrale ie revărsau valurile popoarelor migratoare, 
pe cind Carol tel Mare făurea Sflntul Imperiu roman, 
in America se înălțau marile construcții ale unor ci
vilizații cu puternlee temelii, înfloreau artele, astro
nomia, matematica. Aztecii tfl creaseră un calendar 
științific, bazat pe ciclul solar fl conțlntnd o eroare 
de calcul mai mică derit aceea a calendarului grego
rian reformat, știința matematică In civilizația maya 
cunoștea cifra zer», europenii o vor prelua pentru 
calcule superioare mult mal ttrziu de Ia arabi, iar 
chirurgii incași practicau tn mod curent trepanații 
craniene fi alte operații dificile. Cu secole mal ttrziu, 
cind ta Europa va începe profunda Înnoire a Renaș
terii, In valea Mexicului, tn America centrală fl pe 
platourile Înalte ale Anzllor se ridicau orașe care În
treceau tot ce •• construise pină atunci in Lumea

tn secolul eare precede cucerirea Mexicului de către 
spanioli, j^tăstă parte a lumii a fost dominat* de 
tribul războinic al mexicanilor sau aztecilor, eare — 
tn perioada de trecere de la societatea gentUlc* la

CÂRTI Și IDEI

pc marginea 
unor reflecții

DUPĂ CINCIZECI DE ANI Sînt oameni care 
aduc in lume-n)elepeiunea 
și știu secretele cernelii,

sclavagism — a făurit o societate In ear* Hu Intre* 
nit condițiile materiale necesare pentru o bogată 
viață culturală, pentru o mare dezvoltare a arhitec
turii. a sculpturii, a literaturii, a astronomiei, a ma
tematicii. a medicine!, etc.

O Importantă înflorire an înregistrat în Mexicul 
precolumbian poezia, muzica șl dansul. Flecare tem
plu șl palat avea grupuri de poeți, muzicieni, etntă
ceți și dansatori de meserie, care îndeplineau un rol 
Importam in marile ceremonii religioase sau război
nice, la toate manifestările oficiale ca șl Ia serbările 
cu caracter privat ale aristocrației. Dezvoltarea poe
ziei aztece a fost favorizată șl de bogăția șl subtilita
tea limbii nahuall. limbii comună a triburilor din 
Mexic, care are — potrivit constatărilor specialiștilor 
— un vocabular foarte bogat șl e capabilă să redea 
toate subtilitățile gîndlrll teoretice ori să oglindească 
multilateral șl cu o admirabilă plasticitate aspectele 
realității.

Poezia Mexicului preooluniblan, păstrată parțial In 
codicele Întocmite In perioada imediat următoare cu
ceririi spaniole, dintre care cele mal valoroaat stat 
cele alo Iul Bernardino de Sahagdn, se distinge prln- 
tr-o mare varietate, mergtnd de la imnurile religioase 
la elntece războinice, de la poeme mitologice com
plicate șl pină la poezia lirică ori eea fUoaoHc*. Tăl
măcirile de față Înfățișează cîteva piese caracteristice 
ale acestei poezii, opere ale unor autori culțl al căror 
nume nu a foit păstrat de codicele In eare apar, tran- 
■crlae din memories fragmente din operele lor.

sculptorul

Vom atinge ta cele ce urmează o 
problemă de artă, care, lâ un moment 
dat, va fi părăsită de noi In vederea 
unei sfere de preocupări cu mult mal 
vaste. Lipsa de unitate a reflecțiilor re
zultate pe această cale provine din fap
tul că ele se leagă nu de o anumită 
problemă, ci de sugestiile in ordine dlJ 
ferită pe care ni le-a provocat o re
marcabilă personalitate a timpului nos
tru.

Să începem prin evocarea antecedente
lor. In cercul istoricilor de artă și al 
esteticienilor de pe la începutul veacu
lui a stîrnit mare vîlvă lucrarea de 
doctorat a unul tinăr student, german, 
scoasă in 1908 de vechea șt ilustra edi
tură miincheneză Piper. Acel tinăr, de
venit Imediat un nume cunoscut, este 
Wilhelm Worringer, iar cartea sa, deo
potrivă de cunoscută, poartă titlul Abs
tracție și simpatie (Abstraktion und Ein- 
fUhlung).

Pe atunci se bucura încă de un mare 
prestigiu așa numita „estetică a simpa
tiei”. (Einfuhlung), reprezentată îndeo
sebi prin scrierile lui Theodor Lipps. 
Această concepție arhisubiectivlstă ve
dea în actul receptării artistice o obiec
tivare sau o proiectare in afară a pro
priei noastre ființe. Bunăoară, colosalele 
dimensiuni verticale ale unui munte tre
zesc in persoana ce-1 contemplă propri
ile resurse morale ascendente — în spe
ță, de măreție, Iar aceste însușiri, care 
aparțin numai insului privitor, se atri
buie antropomorfic obiectului care 1 
le-a adus la conștiință : șl atunci se 
spune : muntele cel măreț. In felul aces
ta, persoana umană ajunge să se oglin
dească șl să pătrundă panteistfc — în
tr-un chip asemănător Upanishadelor — 
orice aspect al naturii.

Fără a răsturna cu totul pozițiile es
teticei Einfjjhiung, Worringer are totuși 
meritul de a fl scos printr-o aplicare 
mal strictă la obiectul artei din toate 
timpurile, acea concepție din făgașul 
absolutismului el. șl de a fi așezat-o pe 
planul mai modest dar mai real al re
lativității istorice. Dilatarea persoanei 
umane In lumea elementelor nu oferă 
materia unei trăiri estetice exclusive. 
Există momente în decursul veacurilor 
cînd omul nu mai recunoaște și nu se 
mai recunoaște In natură, cind o con
sideră străină, confuză, ostilă, și ca 
atare, urmărește să-i suprastructureze a- 
numlte principii de ordine sau sâ-i fi
xeze unele scheme esențiale prin abs
tracție. Aceasta se întîmplă fie în so
cietățile primitive fie dimpotrivă, în 
cele care au trecut printr-un stadiu 
îndelung de cultură, au depășit elanul 
panic de revărsare în natură, și acum 
caută să domine mediul natural prin
tr-o optică reflexivă, care extrage nu
mai esența geometrică a aspectelor lu
mii. Acea tendință ultra rafinată a unei 
anumite formule artistice din veacul 
nostru, precum șl criteriile formale ale 
artei primitive, la care prima apelează, 
tși află in Worringer pe unul din cei 
dlntîl ginditori care le-a surprins și 
le-a explicat legătura. Făcînd cu mult 
discernămînt acest lucru, el stabilește 
că, deși în amîndouă cazurile rezultă o 
artă stilizată, totuși mobilele și punctele 
de plecare sînt diferite. In primul ca
dru, ele se află decise de presiunea unui 
instinct ascuțit de spaimă, în al doilea 
cadru, reprezentind modernitatea, de cu
noștința superioară pe care o dă re
flecția.

Ca să ne pregătim o legătură mal 
directă cu ceea ce va urma, ne vom 
opri numai la condițiile care, după Wor
ringer, dictează apariția artei primitive. 
Omul începuturilor s-a văzut aruncat 
Intr-o natură vrăjmașă, necunoscută, 
perfld-pinditoare, aducătoare de pri
mejdii, împrejurări care au răscolit in
tr-insul stări de neliniște și da spaimă. 
Asemenea stări; provocate de mediul 
natural, care se identifică în mintea pri
mitivului cu însuși spațiul se manifestă 
prin ceea ce Worringer numește uneori 
topofobie (Raumschen), alteori agorafo
bie (Plwtzangst). Zdruncinat de neliniștea 
lui în fața naturii imense, încllcite, lip
site de puncte de reper, care-i incubea- 
ză frica de spațiu, omul acestor socie
tăți neevoluate simte nevoia unul mare 
repaos. Și. astfel, refugiul din universul 
ce-1 înconjoară se stabilește într-o anu
mită voință de artă (Kunstwollen), în
dreptată către formele mal puțin con
crete, opuse aspectelor naturale, cărora 
li se extrage cel mult unele coordonate 
anorganice. In expresia de artă astfel 
rezultată, primitivul își găsește ur. punct 
de reazem și de odihnă. Numai după 
un îndelung proces de obișnuință și de 
împrietenire cu natura; omul va simți 
nevoia unei contopiri cu ea într-o artă 
care reproduce caracterul organic, si
nuos, schimbător al ei, artă numită im
propriu naturistă. In orice caz., arta în
ceputurilor,- țlntad seama de condițiile 
discutate, nu poate fi decît abstractă.

Toate cele spuse sint; în fond, lucruri 
cunoscute de aproape șase decenii, de 
cind a apărut cartea tînărului pe atunci 
Wilhelm Worringer. Ele ne servesc ca 
un fel de recapitulare, dar mai cu sea
mă ca introducere la ceea ce tot Wor
ringer, de astă dată bătrîn, a adăugat 
ta 1959 cărții sale, reapărută la același 
Piper din Milnchen, sub formă de Cu-

vînt concluzie după cincizeci de ani. 
Autorul urmărește — după cum șt de
clară — să-și apare vechea teză care 
atinsese jumătate de veac de existență. 
Pe un plan mai adine, însă, spiritul său, 
îmbogățit prlnlr-o experiență științifică 
de decenii, atinge probleme atit de in
teresante șl care depășesc într-atit do
meniul strict al cercetării artistice Incit 
ne prilejuiește șl nouă cîteva reflecții 
pe o arie mai vastă de preocupări. A- 
ceste reflecții, privind societatea, cul
tura șl Istoria, ne vor călăuzi in cele 
din urmă către reamintirea unei gene
rale trăsături distinctive a veacului nos
tru.

Worringer urmărește acum să-șl apere 
poziția Inițială in lumina unor noi eve
nimente științifice. El se referă anume la 
faptul că in cursul veacului nostru anu
mite descoperiri, efectuate prin săpă
turi. împing dimensiunea tempornlă, cu
noscută de istoria artei, afară din 
timpul istoric, făcînd-o să pătrundă în 
uriașul timp geologic. Din cele patru 
ere glaciale ale pămintulul, despărțite 
între ele prin diferite catastrofe cosmice, 
ultima — și anume pe la mijlocul ei — 
este șl aceea car» cuprinde primele in
dicii biologice ale existenței omului. 
Faptul se cunoaște de mult. Ceea ce ne 
atrage, însă, mal stăruitor atenția este 
amănuntul că s-au găsit în peșteri șl 
mărturii artistice ale acelui îndepărtat 
tip uman, Împrejurare care face să se 
vorbească de o „artă a erei glaciale”. 
Această apropiere de termeni ar fi fost 
apreciată doar ca o reușită glumă stu
dențească de către invățațll de acum 
cîteva decenii. Dar să revenim la legă
tura descoperirilor amintite cu tezele 
inițiale din Abstraktion und Einfiih- 
lung. In mod surprinzător, această artă 
apartenență timpului geologic, departe 
de a-șl însuși caracterul abstract, atri
buit de Worringer, manifestărilor artis
tice ale începuturilor, prezintă un ca
racter — cum se pronunță el — natu
ralist evoluat chiar pînă la rafinamen
tele impresionismului. Faptele par, deci, 
să infirme construcția gîndlrll sale pe 
care 1 se fundează celebra lucrare.'

Nerenunțînd, totuși la teza sa din ti
nerețe, șl apărîndu-șl-o, învățatul face 
mal mult decît alții. El atinge șl valori
fică noile dimensiuni pe cale de-a se 
integra în volumul cercetărilor istorice. 
Este adevărat că acele mărturii artistice 
ale unui timp care intra pină acum nu
mai sub jurisdicția geologiei relevă un 
caracter „naturalist”, iar nu abstract. 
Este adevărat, de asemenea, că ele ex
primă formele de artă ale primei socie
tăți umane, cunoscute pînă-n prezent. 
Dar nimeni nu poate afirma că ea re
prezintă prima societate umană ta mod 
absolut. Pentru acele timpuri nu pose
dăm o cunoaștere a societății în linia 
continuă a mersului el, ci stăpînlm nu
mai infime fragmente din acest curs 
istoric, așa cum le-au putut surprinde 
săpăturile ce le-au dat la iveală. Intre 
asemenea frtaturi de străvechi mărturii 
umane se Interpun uriașe intervale de 
tăcere, uneori de zece mii de ani, mai 
mult decît întregul parcurs al istoriei, 
înregistrat de cunoașterea noastră șt 
care numără aproximativ șase mii de 
ani. Autorul crede, In consecință, că 
acele vestigii de artă naturallsto-lmpre- 
slonistă figurează doar ca niște rezultate 
tîrzii ale unei întregi evoluții istorice, 
scufundate in întuneric, dar care poate) 
cu vremea, să fie parțial scoasă la lu
mină. Intențlonind, deci, să apere po
ziția vechei sale lucrări, Worringer pre
conizează criterii și oferă puncte de 
plecare atît pentru căutarea unul în
ceput mal depărtat al umanității, cît șl 
pentru o activare a sondărilor In istoria 
din „era glacială”.

Iată deci; cum acest Cuvînt concluzlv 
după cincizeci de ani, mlșcindu-se pe o 
arie mal vastă de interese șl răsuntad 
cu ecouri Intr-adevăr amețitoare, devine 
mal important decît însăși cartea care 
l-a prilejuit. O parte din reflecțiile pe 
care ni le-a sugerat tîrziul epilog al lu
crării ne permitem a le comunica șl 
noi. Plecăm anume de la constatarea că 
istoria ca știință are încă un caracter 
extrem de limitat în comparație cu rea
litatea faptică a cuprinsului ei. Negreșit 
că acest lucru se poate afirma șl în 
legătură cu oricare altă știință. In ca
zul istoriei, vorbim, însă; chiar de o li
mitare ta circumscrierea obiectului, care 
acum e pe cale de a-șl pierde pragul 
stabilit. Toate datele Istorice pe care 
le-am cules din ultimii șase mii de ani 
adăugîndu-se unele la altele; converg 
toate către formația omului actual. Ele 
constitulesc laolaltă ceea ce noi ne-am 
obișnuit a numi Istoria. Natural că; 
atit sub raportul spațiului cît și al 
timpului; există șl în aceste milenii 
mari soluții de continuitate sau dezvol
tări cu totul separate de cadre etnice 
șl culturale. Totuși; o privire riguros 
sintetică le surprinde punctele de con
fluență; momentele care string toate 
aceste date aparent disparate, șl le fac, 
în mod inteligibil; să se Îndrepte către 
istoria prezentului; către actuala fază 
socialistă, sau, ta orice caz, de conștiință 
dominatoare a maselor; chiar sociologii 
americani William Whyte, David Ries- 
man șl John cuber vorbesc și ei de

spiritul de masă care structurează Între
gul stil al vieții moderne.

Dar aceasta, care, pentru noi, înseam
nă istoria, este numai una din Istoriile 
umanității. Istorii separate între ele de a- 
ceeașl pereți despărțitori al catastrofelor 
— catastrofe, in parte de aceeași na
tură, ta parte de altă natură — ca și 
erele geologice. Omul ale cărui Indicii 
artistice atit de depărtate sint discutate 
de Worringer aparține unei alte Istorii 
decît aceea care a însumat tot ceea ce 
cunoaștem — mal clar, mâl confuz sau 
doar ipotetic — de cîteva mii de ani, 
alcătuind suma din care am rezultat noi 
cei de astăzi, șl pe care o considerăm 
drept domeniul exhaustiv al științei is
torice. Ar fi însă ca șl cum am crede 
că o singură eră geologică, era cuater- 
nară bunăoară, ar acoperi întregul o- 
blectiv al geologiei. Firește că geologia 
cuprinde infinit mal mult decit atit. Re
prezentantul „artei din era glacială”, fi
gurează drept unul din Indiciile care 
ne revelă că aceiași lucru se întîmplă 
șl în cuprinsul Istoriei. Acel decorator 
al bătrlnelor peșteri nu mal converge 
astăzi, așa cum converge tot ceea ce 
știm istoricește pînă acum ; el se în
dreaptă către un alt punct final, care 
s-o fl pierdut în tenebrele unei catas

trofe istorice; după care urmează lacune 
de zeci de mii de ani in cunoașterea 
noastră.

Am văzut că aceste reflecții pe care 
ni le-a oferit după cincizeci de ani cu- 
vintul concluzlv al esteticianului ger
man ne deschid în față galaxia unei 
multitudini de constelații istorice, n-am 
spune ale umanității, ci ale umanltățl- 
lor. Dar mai avem de adăugat că fe
nomenul se încadrează stilistic în coor
donatele specifice ale veacului nostru 
pe care l-am vedea viețuind sub sem
nul alergătorului de la Maraton, ceea 
ce-1 proclamă cuceritor al marilor de
părtări. După cum în acest furore al 
alergărilor, omul ajunge, pe firul infinit 
al depărtărilor spațiale, să ancoreze in 
alte planete, tot astfel șl pe linia de
părtării temporale, el aleargă afară din 
Istoria noastră, așa cum s-a desprins 
de pe planeta noastră, minat să debarce 
în alte Istorii trăite de specia umană.

Edgar PAPU
Wilhelm Worringer: „Abstraktion 

und Etnfilhlung", Plperverlag, MUn- 
chen 1963,
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Prezentarea grafică i 
Radu Georgescu

cîntărilor și zugrăvelii.
Aceștia poariă-n inimi totul: 
și veacuri ce-au apus și vremea 
ce răsări-va-n iume-odală 
și vraja versului > și zvonul 
cel dulce-al muzicii din flaut.

E cel ce iscă o ființă 
din lutul neînsufie|it 
cu ochii-i scrutători, cu mina i 
ce dă fiori și glas argilei. 
Făuritorul de statui 
sădește propria-i simțire 
în lutul mut, și graiul tainic 
al inimii 
și-ai ultimului înțeles.
Tot ce atinge cu privirea 
prin niîna lui sc schimbă-n formă, 
in zbor și-n înțeles deplin. 
Cunoaște firea ca și un toltec’) 
și meșterele-i mîini desăvîrșesc 
ca pe un cîntec, armonii-n argilă.

ț) Aztecii se mîndreau că sint ur
mașii tollecitOr, făuritorii primei 
culturi importante în valea Mexi
cului. In limba lor cuvîntul toltec 
a devenit sinonim cu artist desă- 
Vîrșit.

falsul

înțelept

F înțeleptul falș ca vraciul neștiutor, om fără cumpăt 
ce .rătăcește prin hățișul necercelat de el al firii, 
vînînd doar năluciri deșarte, orbit de-atita îngîmtare. 
Tneurcă-n bezna grea a nopfii și lucrurile din lumină, 
o ca o mlaștină stătută, dormind sub lișifă și mîzgă. 
Îndrăgostit de întunerec, umflat de falsele-i mistere, 
• ca un hoț car» răpește din focul cel obștesc lumina, 
încearcă biete vrăji deșarte și doctorii fără putere, 
îți măsluiejfe-nfâțișareo și îți falsifică obrazul’), 
te face sa îți pierzi cărarea, cu beznă îți astupă ochii, 
împinge-n noapte oarbă toiul, încurcă trainice-adevăruri, 
lumina o îneacă-n umbre și lucrurile le destramă, 
el face să se năruiască ființa-n moarte și împinge 
întreaga viață în genune de nălucire și mister.

t) In poezia aztecă, obraz și înfățișare înseamnă 
racter.

cintec

de luptă
ea,

■ Unde mergeți, unde mergeți ?
- La război, la apa vie, 
unde-i scaldă pe voinici 
mama noastră, Itzpapalotl3) 

în viitoarea luptei grele.
- Suie fumul, fumul gros, 
din viitori de vîlvătăi, 
inimile cad zdrobite
sub pașii lui Huitzilpachtli *) 
Metlacueyotzin, Macuilmalinaltzin •) 
bătălia-i ca o floare 
care vă-nflorește-n mîini.

•) Numele zeiței Mame tn ipos
taza ei nocturnă de fluture negru 
ca obsidians.

•) Zeul războiului.
•) Personaje istorice din Tlaxcala.

chemare

Vino aproape,
tu, cea cu păr do fum, cu păr

de neguri, 
femeie albă-nvăluită-n rochie de jad. 
Veniți aproape 
zei ai iubirii >
tu Cualon, tu Coxoch, 
tu Tlahui, tu 1xapel‘) 
și-mi privegheați 
iubirea rubinie, 
iubirea albă, 

albăstrie.
Vino aproape
tu care iști viața tn cîmpie, 
ploaie albastră, 
ploaie fumurie.

•) Zei ai iubiri carnale.

femeia frumoasă și moartea

REGINA r

Mi se închină principii și regii 
robiți de slava frumuseții mele, 
și-a florilor pe care le plăsmuiesC

POETUL:

Ți se închină ție tot soborul.
Stăpînă în palatul tău și-n lumea 
care-i fierbinte pe unde treci tu.
O cînt, slăvind-o ca pe o zeiță 
căci se-ncălzește glia, unde calcă.
O spumă-nmiresmată o floarea de cacao, 
eu beau licoarea florilor, cu inima 

ferice, 
mi-e inima cuprinsă de dulcea ei beție I 

(Cîntec fără cuvinte și dans)

POETUL»
Slăvită-i ca o roșie guacamaya 
și mîndru i se-naljă, ca floarea rară, 

gîtul. 
Î>, mamă a plăcerilor, femeie dulce I 

u floare albă, cu mireasmă de porumb, 
care te-mbii plăcerii bărbătești.» 
Și totuși, te vor părăsi cu toții 
plecînd pe rînd in țara cea de taină I 
Tu treci mlădie printre regi și principi, 
făptură minunată, și te îmbii plăcerii, 
treci unduind, de parc-ai fi tesută 
dintr-un penaj albastru, galben, verde, 
cu-ntreaga fire îmbiind plăcere.» 
și totuși te vor părăsi cu toții 
plecînd pe rînd spre țara cea de faină!...

(Cîntec și dans)
In românește 
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