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de
DUMITRU 
CORBEA

hi inima Africei, In 
pustiul dt nisip al Sa
hara, a explodat o 
bombă atomică grea. .4 
explodat in duda tu
turor protestelor dtn 
lumea întreaga. /I ex
plodat in momentul 
tind sc pun la punct 
ultimele tratative pen
tru vizita președintelui 
Consiliului de Mtnrs:ri 
al Uniunii Sofistice In 
franța, tind se pun la 
punct tratativele diplo
matice pentru /nlilnt- 
rra la tunet înalt, tind 
se apropie ctipa ciutei 
președintelui Eisenhn. 
ipcr In marea și victo
rioasa fard a socialis
mului, iii care a biruti 
vitejia fi munca, raltu- 
aea si tehnica. Ce 
semnificație poete tivea 
un asemenea gest In 
clipa de fală ? Poate fi 
un avertisment oopoa. 
relor africane care 
lupiâ cu înverșunare 
pentru independența 
lor? Gestul guvernan
ților din Franța nu 
poate oprt istoria. Is
toria nu poate fi oprită 
In loc de explozii ato- 
mtce. Acest lucru 11 
țae rranla foarte bine. 
Pun acest gest nu au 
crescut de loc puterea 
fi prestigiul Franței- 
Dimpotrivă. Actst lucru 
i! spun savanții, con
ducătorii de state, opi. 
ni a publică mondială 
ultragiată. Franța n a 
ținut seama nici de n- 
ptnia publică mond’alâ, 
nici de recomandarea 
Organizației Națiunilor 
Unite, din care face, 
parte, așa cum fac var
ie toata țările care i-ati 
făcut recomandarea.

Lj 8 martie e Ziua 
Internațională a Femeii. 
Mamele var să doarmă 
hnlșliți copiii lor. Ele 
vor să le poală spune 
basme copiilor tor. 
1 isme fantastico-fiiinți- 
zze, cu side fi oameni 
rorț călătoresc In ele... 
Explozia bombei fran- 
reze a trezii pe copii 
din somnul lor liniștit, 
le-a făcut pe mame sd 
se ridice In picioare de 
•ngâ leagăne, de la lo- 
.ttl lor ă£ veghe.

Cerul senin, curat ol 
Afrtrei, a fost murdă
rit de fumul exploziei 
atomice. Ca o ciupercă 
:;’iașâ S-a ridicat acest 
fum fi a fost văzut de 
toată Africa, de toate 
■ onlinentele și de toate 
țările din lumea Întrea
gă. A fost ca un nori 
semnal de alarmă- 
Franța nu-Și poa:e sal
va prestigiul cu Înar
marea atomică. Presti
giul fi măreția Franței 
coastă In rațiunea ei. 
in fot ceea ce a adus 
ea bun in artă. In Iile- 
raturd. In filozofie. Mă
reția i-o aduce poporul 
francez, conștient, se
rios, matur. Măreția 
Franței contemporane 
rr^ița In ceea ce între
prinde acum poporul tt 
muncitor cu privire la 
:'' ertatca poporului al- 
gerian, cu privire la 
autodeterminarea aces
tei țâri. Adevărata *nd- 
rețic este înțelegerea 
momentului de față. 
,-ste contribuția rea
lă pe care o vor 
aduce toate țările h 
dezarmarea generală șt 
totală, la reglementa
rea problemelor hti- 
2ioas“ orintr-un șir de 
intllr.iri șt conferințe, 
așa cum provin țările 
'apărultit socialist l.t 
Irnnie cu Uniunea So
vietică. Este măreția e- 
poai atomului pus in 

omului, pentru 
fericirea socteiâfti, nu 
pentru distrugerea ei. 
\resfa este un dezide

rat a! tuturor popoare
lor. Pentru acest dezi
derat popoarele luptă- 
Biruința ea fi de par
tea popoarelor.

IULIAN 0LAR1U |N BIBLIOTECĂ (-Linogravură)

EROUL POZITIV 
AL LITERATURII 
REALIST-SOCIALISTE 
PENTRU COPII

da LUCIA OLTEANU

Merii scriitori realiști allt de diferiți ca per
sonalitate artistici cum stat Pușkin. Lev. 
Tolstoi, Dickens. Twain, Jules Verne. An
dersen, Cehov, Mihail Sadoveanu, intere
sați deopotrivă tn formarea conștiinței, ca
racterului, idealurilor viitoarelor generații, 

au scris pentru copii cărți devenite celebre în 
literatura universala și care, prin valoarea lor. 
au incinlat cititorii de țoale vlrstele. Marea lile- 
raturâ pentru copii a fost întotdeauna o litera
tură militantă, umanista, un instrument de «fir. 
mare a lot ce este drept, generos, in om și ta 
societate. împotriva a tot ce este odios, perimat 
șl anti.uman.

Scriitorii realismului critic, indignați și În
durerați In fața crimelor sociale la orc asistau, 
au demascat și prin destinul tragic al unor eroi 
copii, monstruozitatea societății bazata pe ex
ploatare, cult ivind in iei ui acesta la tinerele 
generali! scnlimentiil dc dezaprobare 1a|a de 
orice orindulre sociala nedreapta. Dramele sur
prinse de scriitori sint cu alit mal zguduitoare, 
cu cit micii eroi opun uneori cruzimilor sociale 
o inocența dezarmanta.

Vanca, eroul unei povesliri de Cehov, trimite 
bunicului sau o scrisoare in care-1 implora sa-1 
salveze de torturile pe care le indura In casa 
stapinului. Pe plic, copilul scrie cu o zguduitoare 
naivitate : „Bunicului — ta sat ia zio«t“

Oliver Twist, eroul Iul Charles Dickens, fugii 
din orfelinat spre a scipa dc mizerie, nu știe 
cum sa și exprime recunoștința In fața „gene, 
rozilații** noilor sal protectori care i-au dat de 
mincare cu condiția să participe la un joc cu
rios : sitstragerea m ..^-A’c'Lr'c- a obiectelor 
din buzunarele străine.

Duduia Lizuca, eroina Dumbrăvii mințim1' 
a lui M. Sadoveanu. fuge de-acall spre a scapa 
de persecuțiile mamei vitrege ți rătăcind dru
mul se adresează cu respect florii soarelui : 
„Nu mata Soro Soarelui. drumul sp*e
iiunfri ?“

Prin asemenea eroi, la care se adaugă prin, 
tre mulfi alții șl eroina lui Andersen, fetița 
care se încălzește Iarna la flacăra cbibritetar, 
marii scriitori au dezvăluit copiilor o realitate 
socială zguduitoare, solicitindud să mediteze la 
cauzele care o generează.

îndurerați de soarta eroilor lor. scriitorii în
cearcă să ofere solufii. Andersen Iși „salvează** 
eroii prin moarte. Sadoveanu li poarta Intr-o 
lume dc basm : suferințele Duduii Lizuca stat 
alinate dc feeria dumbrăvii minunate. Copila lip
sită de dragostea părinteasca, înduioșează cu 
povestea ei tristă pe Sora Soarelui, care lasă

>1-1 cadi do* pel«le, doi 
floturi, ea do>l lacrimi de 
Inmlnă- Pricterrie li arată fe- 
ti|ei și clinele Patrocle. pe 
care ea li iubește șl-l respec
tă ca pe ■■ am. a dres iu
rta-i-se de fiecare dată ca for- 
mula poliikoasâ : mata. Inte
resant este faptul că din 
aceste opere na se degajă 
deznădejdea, ci se transmite 
copiilor • durere bărbăieaaca. 
însutită de dorința fierbinte 
de a ie schimba această ila
re de lucruri.

In polida oprimării exerci
tată de societatea vremii, op
timismul. vigoarea proprie 
poporului, continuă să m afir
ma Partălorii unul asemenea 
mesaj sini eroii ,.Am>\:.. 
lar** lui Creangă sau cei ai 
Aventurilor lut Tom Saașer 
de Twain.

Cncarit de peripețiile lui 
Tem Sawyer, micul cititor 
dezaprobă împreună ca auto
rul societatea care încearcă 
să deformeze caracterele vil 
ale copiilor Explozia de 

bucurie a poznașului Tom In fața tumbelor unui 
gtndăcel care, Indiferent la rtgulele existente I" 
societatea respectiva, tulbura slujba religioasa, 
condamna canoanele care vor ea strivească ve
selia. nea st Impârul firesc ți vitalitatea exube
rantă a copiilor.

Scriitorii au creat, alături de eroii învinși de 
orlnduirea nedreapta, croi înaintați, modele ideale 
de curaj, de spirit dc sacrificiu, dc simț al drep
tății. Aceste calități dc Întotdeauna ale poporului 
alnt exprimate șl In creațiile noastre populare, 
ta ligura lui Făt-frumos, Miu-Copilu sau Corb ca.

Julcs Veme folosește In acest scop multe din
tre fantasticele sale curți de aventari. Căpitanul 
tn vlrstă numai de 15 ani. ca și copiii căpitanu
lui Grant, sint ecoi poate unilateral descriși, 
poate ta mod tendențios ideali, dar ei sint pur
tătorii mesajului generos al lui Jules Verne, care 
condamna necinstea, lașitatea și care s-a ridicat 
Împotriva nedreptăților sociale.

Cărțile pentru copii amintite nasc In sulteiul 
cititorului un sentiment dc inflignare pentru va
lorile umane distruse, pentru acel eroi alit de 
înzestrați pe care societatea i-ă strivit Încă din 
copilărie, pregâtindu-i sâ îngroașe rindurile ro
bilor, ale exploatați lor.

Marea Revoluție Socialista din Octombrie a 
deschis u eră nouă ta istoria omenirii. Ea a 
deschis o eră nouă șl In dezvoltarea gindirii 
artistice. Proletariatul pășind 1n arena istoriei 
cu idealuri noi, comuniste, și-a creat. folosinJ 
experiența artei universale, noi concepții estetice. 
Literatura pentru copii a devenit o forma impor
tanta de educație a tinerel generații In spiritul 
ideilor comunismului.

Literatura pentru copil și tineret nouă, rea
list.socialistă. contribuie la formarea caracterelor, 
zugrăvind caractere reprezentative ale epocii 
noastre. Conlrlhuția esențiala pe care o aduce rea. 
lismul socialist In literatura pentru copii este 
crearea unor figuri dc eroi pozitivi, cu o struc
tură sufleteasca nou.i, complexă, modele veridice, 
profund artistice, tn stare Sâ înaripeze fantezia 
tineretului, trczlndu-i dorința dc a Ir imita ți 
urina.

Un bogat izvor de inspirație pentru crearea 
acestor caracicrc este istoria luptelor duse Impo- 
Iriva exploatării, Istoria revoluției socialiste, isto
ria luptelor împotriva fascismului și istoria pe 
care o făurim In aceste zile, construind socialis. 
mul șl comunismul.

Trăsălura de caracter dominantă a acestor eroi 
este fermitatea cu care ramin credincioși idea- 
talul In cele mai grele Împrejurări din viață, fn

cozurita ta caza scrutării an recoastltuit In căr
țile Iar viața naer erai reali, nu nu limitat să 
expună cronologic și amănunțit biografia aces
tora. ci aa urmărit să dezvăluie sensul social al 
activității lor. Alături de eroii pozitivi cu trași- 
tari de caracter excepțiooale. cam ar fi Pavtl Cor. 
ceagbio. al carai prafi 11 cunoaștem de la în
ceput. ta liter al ura penlni copii și tineret apar 
alți erai, la început simpli și obișaniți. care ni se 
dezvalate și se desavlrșevc In lupta ca dașrnj- 
nnl. oglindind procesai dc formare a unei înalte 
caoșbtațe patriotice și a cooșbințeî dc claia. 
Acest lacra tace să crească puterea edneativa a 
cărților peatra cop ii. ele adreslndu-ve deopotrivă 
tataror copiilor care Înțeleg astfel că an ca lefii 
dramei deschis pentru a se ridica la înălțimea 
eroilor.

P ton ie ral Volodia Dubinin, erotal cărții Slruja 
Mt z . de Lev Kassil și M. Pollanovski. este 
nn asefoenca copil abișonit care da multa bătaie 
da cap părinților și învățătoarei.

Dur acest piaaier, ta anii Marelui Război de 
Apărură a Patriei, ciad devine partizan și pri
mește prima misiune. Iți alirmă adevăratul sau 
profit moral. Volodia. lulud toate masurile de pre
vedere pentra a nu fi descoperit de la&dștl. fără 
a se arata măcar mamei sale care II crede mort, 
deși îmbătat de parfumul ce plutește tn aer, dc 
lumina orbitoare a cerului și de o teribilă dorința 
de a trăi, nu ezită nici o clipa și se întoarce In 
subterana asediată a partizanilor, daclndu-le • 
știre groaznică și botartad sa moara împreuna eu 
ei. Prin prezentarea nani asemenea personagiu, 
dotat cn multe contradicții, scriitorul II mai în
vață pe micii cititori sa deosebească in caracterul 
oamenilor trăsăturile dominante, sa distingă 
esența de aparențe.

Comsornoitstul Oltg Koșevoi. tn virstj de 17 
ani. (eroul romanului Tl:;JTa Garda scris dc 
Fadeev), Indura sa I sc scrie pe piept cu fierul 
roșu numărul carnetului de comsomolist. să i se 
scoată ochit. Indura torturile care-l albesc parul 
Intr-o singură noapte, dar ou trădează cauza Par
tidului. Acest erou, ca și Pavel Corceaghm. fiul 
literar al Iul Nkolaa Ostrovski, au devenit mia. 
dria șl gloria unei federații.

Boala a curmat pretimpuriu și In chip tragic 
activitatea acestui tinar. dar faptul că steagul sau 
de lupta este preluat de ceilalți tovarăși, lasă ta 
sufletul micului cililor nu spaima la fața morții. 
ci imaginea neștearsa. strălucitoare a unei vieți 
tachinate poporului.

In literatura real ist-social ista moartea unui 
erou nu este o drama a dispariției biologice, ci 
drama unui luptător tare a căzut înainte de a 
ajunge la victorie, dar al cărui destin se lmpli 
neșle ta marșul glorios spre comunism. Idealul 
comunist căreia Corceaghin li închină ultima sa 
picătură de stage, face din drama sa o tragedie 
optimistă.

Asemenea croi au multe trăsături romantice, 
romantismul ncliind numai un atribut al vlrstel 
lor sau al viziunii scriitorului, ci el fâclnd parte 
organic din viața societății noastre, a oamenilor 
noi. animați dc cele mai îndrăznețe visuri.

Eroii pozitivi literari ca și eroii din viațj pe 
care-i reprezintă, se afirmă in lupta dusa alătur] 
dc popor, pentru societatea noua, forța lor izvo- 
rind tocmai din colectivul pe carc-l reprezintă.

In literatura realismului critic, eroii pozitivi 
apjreau ca figuri excepționale, care In mod izolat 
șe ridicau împotriva societății. Acum, eroul, prin 
taiilâțilc sale personale, nu face dedt să afirme 
caracteristicile categoriei sociale pe care o repre. 
zințj. Pavcl Corceaghin, condamnat prin orbire 
și paralizie la izolare totala, continuă să facă 
parte din detașamentul consiructoplor comunis
mului. folosește toate posibilitățile pentru a crea 
o legătură strinsă cu viața, cu tovarășii. Vizitele 
pe care le primește, corespondențele pc care le 
poartă, discursurile înflăcărate pe care le adre
sează prin radio tineretului, fac din el, ptnă in 
clipa morțil, un tovarăș fericit care înaintează 
umăr la umăr cu marea coloană a constructorilor 
comunismului.

Se știe că fn toate timpurile au existat «rol

AUTOBIOGRAFIE DUBA 
JUMĂTATE DE SECOL

da GICA IUTEȘ

Secate de-orindul n-am avut nume. 
h— *atac*1 ai pruncul la sin 0* ma- 
->'• «ora za* m o'a umilind ți desna 
ve.z . bri-d după gtesn«< mele ub- 
14 lanțurile ți durerea întregii ome-

Aan arat > oe secerat în genunchi 
agorei M am ocfc-i IMN plinși au Căzut 
pe ta**~d P<x roditoare.

S- ‘ -deâ eu a« gustat cea dinții 
d--i oprit, pare*» loc ia foamea
pruna or >«l aa ftârmnzit

Eu a trebuit tă așXupt să r-< se în- 
ftatrcă dm râzbo* frațu, mireîe ți fecio- 

- a n MemMc mea neag'ă s-a năs
cut o texte» u pe lume, biestemul meu.

D.aa dfcDui meu brăzdat de suferin
ță. flaDa ptetate mete cărunte îmrirte- 
pee de furfe*ă. Lenin a descris cum va 
fi pernei xi a Marii Revoluții.

Si cutei *oaptoa s-a despărțit de zi. 
ou. femeia, mî-om căpătai numele de 
■e~e țî as useeat să stau lingă u- 
t&â ui bârbatajlwi hum. de-a seamă.

Atunci om început să gindesc. să 
»uu. să-mi descopăr frumutețea ți 
c* început să iau d>n viață pentru 
r -a ceea ce adevărat mi ie cuvine.

Dacă aveam Lbertate voiam ți pu
ne v pe_teu acestea amîndai doream 
pace.

Și e-flB rdzwăM să mai aștept să 
mi se î“too red din lăzboi hoții. mirele 
ți feciori,. Din marama mea rație i-a 
născut puterea ți funia : pute-ea mea 
ți lupta mea.

In fiecare colț al continentului mi-am 
găsit an nume, fie că mi se spunea 
Dolores. Danca. Danielle, ori Olga. 
luptam pentru pace, libertate ți piint-

Că‘5 ’ m-au aruncat in temnițe ți.au 
născocit torturi.

M au asasinat la Rawensb’uek, la 
Buchenwald, la Auschwitz ți Trebiinca, 
rn grotele Adreatine. la marginea salu* 
lu1, in piețele orațetar, pe ager in 
timpul secerișului, in casa in timp 
ce-mi alăptam mezinul.

Dar eu mă întruchipam d«n nau in 
Zaia Kosmodemianskaia, in Uliana 
Gromova, in toate partiia.sele care e- 
preau cu trupul lor mașina diabolică 
a marții.

Copiii mei au purtat gheluțele găsi
te la Lublin.

Mica mea leliță Anna Frank a ră
mas cu jurnalul zilnic nelerminat țl 
totuși eu am supraviețuit.

Am supraviețuit in marmoră ți poe
mele poeților.

Pe tunica mea de soldat, președinte
le Mae a prins a medalie de aer.

Sint fata Siaa : singură mi am tăiat 
cosițele negre ca abanosul ca să în
tăresc cu firul Iar lung ți mlădiu zăga
zul orezdtiilar.

O legendă vietnameză mă cintâ sub 
numele de partiiana M;n-Hai.

Pieptul meu e plin de medalii : eu 
am sădit grădinile de trandafiri din 
Lidice ; am șuierat simfonia eroică a 
Leningradului, pe schelele tutuior ora
șelor eliberate de fascism ; am domi
nat ogoarele cu holde călcate de șe
nilele tancurilor ; dragostea mea a 
pulsat în amperii barajelor iar Marea 
Moscovei s-a format sub tălpile mele. 
Și cu virful degetelor pot isca valuri in 
Marea Liniște! selenore-

Sint președintă de colhoz și deputa
tă în Marea Adunare Națională.

Dețin taina tinereții fără hătrinețe 
ți numai cu a privite pot desfereca 
pieile pentru fertilizarea pământurilor 
sterpe.

Și part nume simple de eroină a 
muncii socialiste, ca acela al țârâncii 
Maria 2idaru, ori ca a țesătoarei Ana 
Bogh:nâ«

Part zeci de mii de nume simple țl 
duioase, in orice limbă s-ar rosti ele, 
te pat traduce : pilne, libertate țl 
pace.

Dar pruncul cind mi-l legăn incă mal 
tresar...

Aud din nou îngrozitorii pași : călăii 
ce nu-s încă in juvețe, le apropie tip
til de cosa mea sâ pună foc.

Poetul mtinilor încătușate da la Mo. 
kranisos 1mi cîntă sub fereastră.

In palmele mele t-au inters primele 
rindunde in Orodcur sur Seine ți fiui 
meu cel mare imi scrie din Alger.

O, chipul meu se face negru șl 
spăimos...

Marama cea neagră se aprinde ca 
un rug.

Ciuperca de la Hiroshima se leagă
nă peste Ecuator.

Dar nu orbesc ți nu cad in genun
chi- Acum Îmi cunosc frumusețea ți

pozitivi, care au întruchipat calitățile și năzuin
țele poporalul dintr.un annrait moment istoric con
cret. Diferența cotii la — și acext lucru desparte 
literatura progresista din trecut de cea realist, 
socialistă — In faptul ca tn trecui, eroul pozitiv 
lupta împotriva societății. împotriva claselor ex
ploatatoare. In numele poporului asuprit, pe clnd 
as t azi. eroul pozitiv lupta pentru «oc ie la le, alături 
cu întreg poporal. De aid calitatea nona a cran
ia i pozMiv.

Literatura pentru copii începe să tie mal popu
lata da erai pozitivi maturi dia rindurile oame
ni tor comuniști, fii al clasei muncitoare,
care, ca și la viață, elfeerați dc exploatare, fși 
valorifică ta mod impresionant energiile, deve
nind demne modele de armat In viață de cătra 
copii.

In literatura aoaâ. munca devine nn clrap In 
care eroii pozitivi. creatori de valori, se pot afir
ma la tel de puternic ca și 1a lupta.

Capiilor daraki de a-și exprima dragostea față 
de patrie, de a aâvlrși lucruri extraordinare, lite
ratura aoaa le deschide prin eroii săi, această 
perspectiva : moaca producătoare de bunuri apare 
ca aa miracol de supunere șl transformare a 
naturii de către omul nou.

la aojoritatei cărților sovietice pentru copil 
alnt tachinate nenumărate pagini eroismului ma
nifestat de către oamenii simpli ai muncii, culti- 
vlnd prin calitățile acestor eroi. In sufletul mici
lor cititori, respectul șl dragostea pentru cei ee-i 
eparâ. care fi brunete, ti tncaMu. H îmbracă, ie 
clădesc pceli. ie tipăresc cărți șl le deschid caile 
• pre toate proleiiite. Acești eroi ai epocii noastre 
Si ai literaturii pentru copii n-au calitățile fizice 
ale feților fromoșj din basme, puterea nu le este 
dăruită de un raib m ta că tor de jaratcc sau de un 
inel terme cat, dar ei se impun prin frumusețea 
idealului lor de viață. Sentimentul cel mal pu
ternic ta atare să declanșeze energii nehămiitc la 
fiecare erau literar, copil sau matur, este dra
gostea do patrie. Ia cazul eroilor literari copii, 
acțiunile patriotice chiar daca an aparentele unul 
ioc. datorita romantismului propriu copilăriei, 
<om aa lallmpla la cartea lai Gaidar Timur și 
băieții iu:, dincolo de ..ultimabunuri**, de parole, 
telegraf cu sfori iastaJat la pod. admtri patriotis
mul acelor pmoitri care ian sub protecția lor 
casele pe care au vopsit o stea roșie, semn că 
acolo râțnl tatal ian fial. lipsesc de ecaia, 
fiind plecați pe front.

Literatura nOăitră realist-socialistă are desigur 
o experiență ntnit mai reslrlnsa dedt literatura 
sovietică. Acest lapt a șl determinat ca majori
tatea referirilor coacrete privind trasaturi carac
teristice ale erodai pozitiv creat in literatura rea. 
Iist-1 odăiiitâ. să fie luate din literatura sovie
tici. Dar chiar ta ttaara noastră literatură rea- 
ltet-*ocidkla pentru copil apar schițate unele 
trăsături ale eroului pozitiv contemporan, experi
ențe a drept pafta numeroase, dar In stare sa 
constituie premisele creării unor eroi pozitivi 
copii, figuri ce se afirmă In număr din ce ta ce 
mai mare tn viața tumultoasă șl plina de poezie 
a patriei noailre.

Critica literară nr putea oieri un ajutor con
sistent. subliniind cu prilejul apariției fiecărei 
cărți pentru copii, reușitele și nereușitele tn acea
stă problemă atlt de importantă a literaturii pen
tru copii cum este crearea unor figuri de eroi 
pozitivi de neuitat.

Cu riscul de a repeta un deziderat exprimat In 
articolul ..Caracterele în literatura pentru copii* 
publkat In revista Contemporanul, subliniem ne
cesitatea apropierii scriitorilor noștri fruntași de 
această literatură. In primul rind artiștii cu o 
mare experiență profesională, atlt de interesați tn 
procesul de educație al tinerel generații, pot crea 
acele cărți ta care aă stralikcascâ figurile eroilor 
noștri contemporani, figuri care să înflăcăreze 
tinăra generație șl s-o Iacă dornică de a le urma 
exemplu, devenind vrednici cotxetructorl ai comu
nismului.

Pe clnd, In literatura no latră pentru copil, mai 
mtilți, md bine realizați erai pozitivi care să îna
ripeze visurile tinerel noastre generații >.

puterea...
Chipul meu căpătă trăsături grave șl 

liniștite.
Din inima mea zboară stoluri de po

rumbei uguind In eter:
„N-a sosit oara timpul, domnilor, să 

fie aruncate în Cuptoarele Martin, 
pentru a fi retopite, stocurile de arme 
acumulate, n-a sosit timpul ca tancu
rile sâ fie transformate în tractoare, 
tunurile in treîerâtoare, ca intraaga 
putere a atomului sâ fie Îndreptată 
spre scopuri pașnice î*

Și răspunsul II dau ou. intorcindu- 
mo lingă leagănul pruncului meu.

GH. TOMOZE1

Mliniia miei, e>i degete Mibfiri. 
ferecate de eituțe, nu moi 

puteau să ie ridice 
tpra aaarele iernii 
și pe umerii albi, lumuid a 

primei iuiiri, 
zăpada risipea albăitriile-i 

epice-

Grea, ea de piatră, 
i-au attrnat da gil inscripția : 

Incendiatoare*1.
Clnd nu era dedt o fetifd, 
tname, o m tuira ztinbilnarc, 
cd nu țlie id aprindă focul 

tn veird.-.

fi-am găsit podoabe de aur, 
la ea, 

n-avea nimic, in afara auto
matului greu- 

Qnd nu era dedt o fetiță 
In /ața școlii, ie tndlfau doi- 

tprezece lei 
fi Zoia tpttnca ;
„Mamă, ai unsprezecelea e al 

meu"..-

Fulfîi sa alungau, fn nevdzurș 
jocuri, 

ne ultima bieții ci cale 
fi Zoia înainta prin zdperi, cu 

picioarele goale 
pentru ca fetele lumii 
•d te Ineilzeasei fn pace, la 

focuri...

Nu s-au pleoat, suh ger, 
genunchii ei rotunzi, de gutuie, 
țața plăptndă, xub cerul 

moartei amiezi, 
părea, a izbinzii uriașd statuie, 
din lut și zăpezi.-.
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Titiani Sltmi-Caucu:
LIMBAJ ȘI 
CONTEXT

După ce, in urmi cu Irel ani. 
ne-a dăruit o valoroasă lucrare 
desțve Relațiile dintre glndlre și 
limbai In ontogenezâ (Ed. Aca
demiei R.P.R. 1957) Tatiana 
Slama-Cazacu Imfengățește as
tăzi literatura de specialitate cu 
o nouă carie Intitalată Limbaj 
și context.

Autoarea. înarmata cu temei
nice cunoștințe de lingvistici și 
fină observatoare a reac|iilor 
psihologice, este unul dintre pu
tinii cercetători 
din |ara noastră 
care abordează 
cu egală compe
tentă ambele do
menii. strins în
rudite intre ele. 
dar ale căror re
lații intime nu
au constituit
la noi nici In trecut șl nici 
astăzi — obiectul unor studii 
mai vaste.

Limbaj și context esle prima 
contribufie de scamă a psiholo
giei rominești tn problema lim
bajului. Lucrarea este o încercare 
reușită de a sistematiza proble
matica limbajului dintr-un punct 
de vedere personal, avlnd In ve
dere actul de limbai In comple
xitatea sa. care Include atlt pe 
vorbitor cit șl pe auditor. In 
prima parte Prolegomene istorice 
$i metodologice, autoarea anali
zează pe scurt, dar cu un dezvol
tat spirit critic, diversele ten
dințe șl curente mal importante 
manifestate In cursul secolelor 
al XlX-lea șl al XX-lea In pro
blema Umbli, Tot aici sini 
expuse principiile concepției 
materialiste asupra limbii, idei
le Iul Pavlov care au avut 
o mare Inrlurlre asupra im
portantei acordate de lingviștii, 
psihologii și fiziologii sovietici 
problemei contextului. Parcurge
rea primului capitol pune in evi
dentă Ideea însemnătății „an
samblului*' in fenomenele de lim
baj ; „ansamblul" este înțeles In 
două direcții: fie că este vorba 
de faptul că un cuvtnt are o va
loare „relativă", dependentă de 
contextul de care eMe desprins, 
fie că este vorba de ..întreg" In 
legătură eu fenomenul mal larg 
al limbajului, asociat cu totali
tatea vieții psihice și cu siluațla 
specifică in care se mooifestb. 
!n capitolul al doilea al primei 
Rării autoarea Iți formulează 
principiul metodologic principal 
de a conchide asupra fenomenu
lui studiat numai pe baza fapte
lor concrete, culese fie prin in
vestigații personale, lie prin 
datele sigure oferite de alji cer
cetători.

Partea a doua Faptul de lim
baj. împărțit la rindul său in trei 
capitole, pornește de la ideea că 
numai o terminologic univocă, 
precisă, este capabilă sa ducă la 
o justă înțelegere a faptelor.

1«i partea ■ doua a lucrării, 
autoarea acordă o deosebită Im
portantă sensului social a| lim
bii. Ea arată că limbajul joacă 
roiul unei „plrghii sociale" Intre 
unul sau mai mulțl etnlfăforl șl 
unul sau mal multi auditori, In 
care necesitățile de cooperare 
obligă pe cineva să comunice o 
stare psihică a sa auditoriului In 
Intenția de a-l face să acționeze 
Intr-un anumit mod.

„Coordonatele (interne și ex
ternei ale limbajului" „compo
nentele limbii- (sunete, cuvinte, 
fraze) constituie obiceiul ultime

lor două capitole ala părții a 
doua. Aici ie formulează legea 
determinării de către ansamblu 
care atrage atenția asupra rela
tivității elementelor constitutive 
ale limbii in funcție de relațiile 
reciproce din interiorul unui 
cadru dat.

Partea a treia a cârtii intilu- 
lală Emiterea șl receptarea aduce 
in discuție problema semnului șl 
a valorii lui.

In capitolul Tehnica limbajului, 
autoarea analizează felul in care 
vorbitorul și auditoriul caută aă 
se adapteze fiecare la celălalt, 
primul ișl organizează come ni
ci rea pentru șl după interlocu
tor, Iar aceata din urma se gă
sește Intr-o continuă activitate 
d« Înțelegere, de ..interpretare" 
a datelor culese de la vorbi tor. 
Influenta reciprocă a parteneri
lor este o particularitate funda
mentală, de obicei neglijată in 
studiile de specialitate dar bine 
pusă In lumină de autoare.

Ultimul capitol al lucrării 
aduce precizări asupra noțiunii 
de bază din carte, contexial. Aici 
se discută cele trei arii princi
pale ale contextului: cel mai re- 
slrins. contextul Ifagvislfc este 
format din Însușirea lineară a 
cuvintelor. Aceasta se integrează 
in sfera mal largă a contextului 
explicit, alcătuit din toate cele
lalte semne auxiliare. Contextul 
total sau Implicit cu aria cea mal 
vastă, cuprinde allt expresia cit 
șl mediul In care apare ; aceata 
este contextul real, tn toate ri- 
tuaflile, principiul adaptării la 
context Intervine ca o lege ca 
caracter universal, atlt In emi
tere cit șl In receptare.

Lucrarea Taflanei Slama-Ca- 
zacu esle Insoțilă In „Anexe" de 
relatarea unor interesante expe
rimente — majoritatea executate 
pentru prima oară cu acest scop 
— prin care autoarea a căutat 
să pătrundă in cauzele reacțiilor 
respective. Experimentele expuse 
au marele merii de a nu fi fost 
realizate, dec ii rareori, intr-un 
„laborator" p/opriuiIs, in așa lei 
incit s-au păstrat condițiile fi
rești ale apariției faptelor de 
limhaj. Lucrarea in discuție este, 
in totalitatea el, o pledoarie pen
tru utilizarea consecventă in sta
diile asupra llmbelulul. a metodei 
experimentale; pe hună dreptate 
autoarea se ridica împotriva ex
periențelor arlllklale șl consi
deră că experimentele trebuie să 
decurgă In ambiantă naturală, 
singura propice să dezvăluie 
cauzele fenomenelor constatate. 
Experimentele bine gindite șl 
minuțios pregătite ale autoarei 
șl-au atins scopul de ■ folosi te
oriei llmbalulul sau unor apli
cări practice. Numărul mare al 
persoanelor anchetate (110) nu 
face decit să confirme Impresia 
de soliditate a concluziilor trase 
la flecare experiment In parte. 
La numeroasele experimente 
etecluate am avea de tăcut o 
singura obiecție ta exp. 1 (exer
cițiul r»r. 2) unde inlr-un șir de 
27 de manosilabe erau risipite S 
cuvinte cu sens. In realitate se 
observă 7 cuvinte — In pJus slnt 
crea șl buc din locuțiunea intr- 
un buc a căror apariție pulea 
„strica ansamblului**, deoarece 
celelalte 5 cuvinte alcătuiau in 
ordinea apariției lor o scurta 
propoziție.

Pentru bogăția șl varietatea 
concluziilor la care se poale 
ajunge pe calea experimentelor, 
i-am sugera autoarei să apeleze 
mal des ta colaborarea cu tineri 
lingviști pentru a pregăti cadre 
de specialitate, dind astfel un 
nmi orizont cercetărilor pe lărlm

comun lingvistic șl psihologic, 
de can avem a ti ta nevoie.

Nu putem Încheia această 
scurtă prezentare liră a men
ționa bogăția notelor bibliogra
fice. Singurul reproș pe care I 
l-am aduce autoarei erte in legă
tură cu modalitatea trimiterilor: 
spre deosebire de procedeul obiș
nuit care cere ca la flecare pro
blemă sa lie date notele ta locul 
citai, pe pagina respectivă, TatI- 
aaa Slame-Cazacu preferă să dea 
întregul aparat, pe capitole, ta 
sllrșitul volumului. Ori este des
tul de Incomod ca lot timpul să 
răsfoiești cartea pentru a urmări 
la ce se referă o anumită aflr- 
mațit. O bibliografie dală In în
tregime la slfrșil eliberează 
intr-adevăr pagina de un wbsol 
încărcat și permite lectura mal 
cursivă, dar uneori face ca citi
torul să abandoneze continua 
căutare a notelor.

Scrisă intr-un stil plăcat care 
dovedește însușiri literare, car
tea examinată este o lucrare cu 
totul remarcabili, una dintre re
ușitele de seamă atit ale lingvis
ticii. cit și ale piihnlogiei romi
nești. Limbaj șl context mar
chează o dată importantă hi is
toria retațiilor dintre cale două 
discipline apropiate, o lucrare 
cu rezonante raaltipk. o valo
roasă cofiteibuțto a științei 
noastre fundată pe filozofia 
marxist-l comitet.

FLORICA DIMITRESCU

Haralamb Zincă:
POPASURI

Raportor aclia ți scridar har
nic. Haralamb Zincă a da/, /me
dial dopd Un civJ In tranș*«. 
volumul de reporta/e intdalat 
Popasuri. Luate iospreand șt m- 
pariate ta In/zecfo creație. acosta 
c&ți te mire gete ipmatic. Cu ti 
kt Jurnal de front Un civil In 
tranșee rasped un odios Jond 
de umanitate. a puternică ard 
împotriva războitul de cotras ■'* 
ți. impiiad. a 
sete de vudă 
pasnMd. <xw 
dnectipă. in sta
re să rodea o 
nuna i rărea ga
sa frumusețe ■«- 
rald. Canidunia- 
tea Popasurilor 
CM tmlumda pe 
teme de râzbos nu m Jena faad 
numai pe baza atoedet osotisf - 
subterani. Ata.'ior no liu dm 
ultima tarte, rddbtădă, a arme
nie lai. le-au Ideeă urme iMd 
jj. Unui elev t-ou murii a- 
mindot pânnttu an cm. altă
dată otg-r-.s ti și-a
pterddl p- etrdr. ax <
rdbm urat. £-* ochi: libe
re întregi au foot arse sau dă-
rimate de bombardament. O-ime
nii n-au irt'rf toate acestea, in a- 
n urnite momente ei drapând ne
norocirile trecute. Exprimarea 
lor se face ații pentru a terii 
oroarea fața de aceste vremuri 
cit. moi dies, spre a tren con
știința frumuseții timpan tor noi. 
In tare omul are siguranța 
existentei. 1st poale afirma oer- 
sonnlifaiea' creatoare, demnita
tea si inteligenta. Volumul 
Popasuri este, de aceea, a con- 
seci niâ fireasca a năzuințelor 
scriitorului de a afirma frumu
sețea vremurilor ți oamenilor 
noi. Haralamb Zincă se mărtu
risește îndrăgostit de meseria de 
reporter pentru cA e*te 'ndrăgos- 
iii de neim^ni

„îmi ptooe să hoinăresc prin 
țară; aă poposesc pe meleaguri 
necunoscute, să ascult <-»:neni 
povestind ; să-mi Întipăresc în 
minte figurile povestitorilor; 
să-mi notez In carnet tot felul de 
Intlmplări, căci carnetul, aseme
nea unui prieten bun, mă înso
țește pretutindeni". Reporterul 
face „popasuri" diverse: ia an 
orfelinat din Sibiu, la fabrica de 
sticlă din Pădurea Neagră, uzi
na de mașini-unelte din Oradea, 
muzeul istoric al raionului Turao, 
uzinele de tractoare din Orașul 
Stalin, gospodăria de stat Prn- 
grcsul-Dragahna. etc. Ceva ee-l 
interesează nu este procesul de 
producție .za atare' (fapt sim
plu de înțeles, deși nu întotdea
una respectat] ci oamenii care 
să d Ir țese corutrucfia socialismu
lui : un itnăr care studiază ingi
neria In U.R.S S. ti care, in tim
pul vacantelor, se ocupă cu edu
cația copiilor dintr-un orfelinat, 
a fată care minuiețte cu îndrăz
neală ți iscusință o namilă de 
macara, un agronom care a fă
cut dintr-o goepoddfu agricoiâ de 
slut, rdmasâ in urmă, an exem
plu de întreprindere sociaiixiă 
etc Mult zdbovețle reporterul ia 
uzinele Tractorul romlnese că
rare le face un istoric, inceplnd 
dm 1925 ptnă In ultimul au. Aici 
trebuie sd obser o*m că uneori, 
d'»~tial de date, reoorterui le 
substituie pre2ist(ei oamenilor, 
(în legatară cu documentara! 
Tractorul romineoc i-am sugera 
audoeuUd ca. pe baza dalelor ca
iete. ta care s-or putea adâoga 
altele, toate trecute prin ficțiu
nea proprie, să încerce perierea 
unui roman despre marile uzme 
din Orașul StaUn. Desigur că 
tnitiaiiua e dificilă, dar perspec
tive retuMaielor poate infringe 
temerea). In. coiumul Popasuri 
jdocawnJiarar. care ocupă o 
mere parte a ooinnuilui. nu e 
suficient legat de restul cărții ți 
nu prin gen, ca atare, cli prin 
Ingerarea cronograf ied e datelor, 
prin uiiiizaraa auto âtil istori- 
Mt. nepreiucrut artistic tot
deauna. suaca^tbil de finisare.

Drueur dfnle sini cenoingă- 
•**r# I- rrtucipta. dar trebuie 
ca ete ed fie încadrate intr-un 
context care le eoUciii cu nece- 
ettate. Prezența rifreior „tn sine- 
na este, tatupi ..cd mai bun <i 
mai cmvir^ălor eoamitariM". 
Am Mi acM de ebiorveă ci ut- 
timeie două report» ie (Pe armele 
arniHttritor șt L* <*•*■ W Lenin) 
ne sta/ xeda/r fa tematica so- 
tumalui. tâelnd impresia ei eu- 
torui le-a introdus Inltmpldțor.

Haralamb Zincă n-o ales dina
inte locurile pe care le-a vizitai, 
„popea urile stat Inttmplâtoare. 
și Koaoia ce torni științl" Idem 
de care e-a călăuzii reporterul, 
pută, este aceea :â. oriunde vel 
poposi, pe •ansiui țantiee al raa- 
strurțifi eociabste dm patrii 
noastră, totul merită să fie vă
zut. Rezultatele muncii slnt vizi
bile, entuziasmează, salic iiă pe 
reporter la orice pas. Autorul în
suți pare a ne spune: ..Oriunde 
veți merge. 1n framoasa no«frl 
tară, totul vi se va înfățișa in
teresant. demn de reținut și d? 
consemnat. Cei mai interesant! 
slnt insă oamenii noi al palrid, 
pe ei trebuie să-1 prezinți mai 
Inlli". De aceea slnlem intru to
tul de acord cu senilortA care 
reflectează astfel In momentul In 
care vizitează un muzeu raional: 
..Ce bine ar fi. daca, lingă aceste 
machete, conducerea muzeului ar 
expune graficul creșterii demni
tății «menești în societatea noas

tră soci date pe care o fău
rim eu trudă șl bucurie."

Prin Popasuri Haralamb Zincă 
a încercat a tnregistrare a „gra
ficului creșterii demnității" omu
lui nou; ți a reușit lnir-o mă
sură care-l onorează.

POMPIL1U MARCEA

Dumitru Isac:
AR1STOTEL

Grija pentru moștenirea cultu
rală, pentru tezaurul de idei al 
trecutului se concretizează In 
munca editurilor noastre — pe 
lingă substanțiale și numeroase 
reeditări ale creației înaintașilor 
— și In prezentarea unor intere
sante monografii, a kă tui te cu 
pricepere șl migală, cu pasiune 
și căldură.

Semnalăm cu acest prilej fap
tul că ne aflăm In posesia unui 
material vast, care reclamă fără 
lot ir t MT« din
cartea criticii 
noastre articole 
de sinteza, cu
prinzătoare.

Intre ultimele 
cărți tipărite in 
colecția Oameni 
de seamă a E- 
diturU Tineretu
lui. se Înscrie și valoroasa lu
crare Aristotel de Dumitru Isac. 
Concepută sub forme unei bio
grafii aniDle. In cadrul Căreia 
este expusă pe larg concepția 
ginditorului din Stagvra, cartea 
lui D. Isac se adresează unor 
Pituri largi de cititori, dezvă 
luind Intr-un limbaj accesibil, 
conținutul de idei al operei aris
totelice, valoarea ei istoriei șl 
filozofică.

Adversar concepției idealist 
hegeliene conform căreia „istoria 
filoloflel" trebuie nrivîta cs '-n 
„Pantheon a| formelor divine ale 
glndiriî", ca un sanctuar In care 
zac mumificate ideile, autorul 
cirtii de fată, înarmai cu con
cepția marxrsl-lesiinislă. abor
dează probleme filozofiei lui 
Aristotel. de pe o poziție științi
fică. creatoare, stabilind care slnt 
lun tr-ta Istorice șl de clasă ale 
acesteia, oscilațiile ri. desprin- 
zind din ca ceea ce cete viu. ne
pieritor. urmărind Influența ei 
po«itivi, fecundă, pentru gindi- 
rea umani de-a lunge! Ikînu i- 
lor. Spirit exhaustiv prin exce
lentă. enciclopedie vie a antichi
tății. „mintea caa mai anivee* 
sală" cum l a numit Engels, 
Aristotel aduce un orizont uriaș 
de preocupări șl probleme a că
ror cinteza Intr-o lucrare mono
graf x-â cere, pe Ungă staplnirea 
metodologiei mar list-leniniste, 
pe lingă o largă infomlie fi- 
lezoftci și istorică, elasricitate 
de glndire ș: limbaj, logică și 
simplitate.

Urmărind rădăcinile gindirii 
aristotelice In Îndepărtatele sis
teme ale filozofilor milesieni 
(Thak-s. Anaximandros. Anaxi
menes), la Heraclit Empedocle 
la eleați. apoi la Democrit și 
Leucip. autorul sintetizează un 
vast material, dcsprinzlnd ele
mentele materialiste care au cap
tivat progresiv atenția lui Aris
totel.

Partea cea mai interesantă a 
lucrării, axa ei propriu zisa, se 
referă la raportul dintre cri dai 
mari filozofi. Plafon și Aristotel, 
de la procesul de IdtrepMnicdere 
Initial! care a existat intre con
cepțiile acestora și pini la rup
turi totali dintre ei. dnd atagv- 
ritul devine unul dintre princi

palii critici șl adversari ai „doc
trinei ideilor- respectiv ai idea
lismului platonician.

Depășind importanța unei sim
ple digresiuni biografice, partea 
referitoare la relațiile dintre fi
lozof și Alexandru Macedon are 
meri iul de a pune in lumină ca
litățile neobositului cercetător și 
savant care a fost Aristotel. De 
reală valoare se dovedește a fi 
analiza cu caracter mai condu- 
ziv In jurul celei -de a doua pe
rioade ateniene, perioadă de ma
ximă intensitate a muncii, de 
vâsle cercetări, ci nd ca urmare 
a acestora, filozoful fundamen
tează logica sa, Ișl cristalizează 
poziția sa materialistă fața de 
existenta, fată de cunoaștere.

Pozitivă, progresivă, glndirea 
aristotelica, chiar dacă nu înre
gistrează întotdeauna un ritm 
continuu ascendent, se face sim
țită tn toate epocile, impulsionând 
glndirea ti*l"Wică. pasiunea cer
cetătoare. Prezentă In curentele 
filozofice ale epocii elenistice, 
preluata și apărată de peripate
ticienii arabi (Avicenna, Aver- 
roes), de peripateticienii pado- 
vani ca Pompon a zzi, In ciuda 
mistificărilor ei de către scolas
tica medievală, glndirea aristote
lică, mai ales logica sa, rămine 
ca una dintre cele mai vii cuce
riri ale rațiunii umane.

Pentru a sublinia mai ,4ie viu" 
importanta acestei laturi a gfn- 
diril aristotelice era necesar ca 
autorul să facă accesibile proble
matica silogismului șl a demon
strației din cele două Analitice 
(„Formularea In toata amploarea 
a silogiafliului etic opera ncț-lt- 
ritoare a tai Aristotel". <rezi M. 
Florian. Preliminarii ta „Anali
tica primă — Organon". Ari sto
le!. Editura șlii ntifică). Firi 
îndoială că lucrul acesta ar fi 
fost dealul de greu, dar la inte
resantele și originalele comen
tarii de ansamblu privitoare ta 
forța logicei aristotelice de-a lun
gul timpurilor, cititorul simle 
nevoia unui suport argumentați* 
mal bogat, mai larg.

Nu tot atit de dificilă Igsă ar 
fi fost „tălmăcirea*1 ca să opu
nem așa. ■ ideilor estetice din 
Poetica, efort care ar fl relevai 
una din fațetele importante ale 
gindirii aristotelice, ale sistemu
lui filozofic al stagyritului.

.Mal precis sub raportul ținu
tei llloeollce și al clarității ni 
a a părut capitolul Căite Înțelep
ciunii șl fericirii un fel de mi- 
crceiru axat pe Etka mc om a- 
hlcă In mod deosebit pe rapo>- 
ful dintre con ținutul acesteia și 
conduita morală a filozofului.

Concepția etică aristotelică, 
aflarea fericirii supreme In viata 
contempla li vă, îșl află oblrșia 
după părerea lui D Isac. In „at
mosfera de epuizare și sfirșire. 
de oboMală și decadență mei pi 
«■ti. de evaziune din real a 
proprietarilor de sclavi — trăsă
tură caracteristică etkd eleniste 
in ansamblu, stanei" — subtih 
xt justa observație a autorului 
nu pare să se acorde cu o altă 
Idee afirmată In aceeași pagină 
idee con for cu căreia, aceași epo 
că falhiire. va fi sugerat marelui 
filozof „legătură vie cu realită
țile". și „luciditatea rațiunii", 
<p. 167)

Prin calitățile da concepție și 
stil ale cărtn. ca și prin tonui 
cald, pasionat, cu care autorul 
prezintă o viață închinată cu 
abnegație. cu eroism chiar, 
științei și adavărulut. monogra
fia Aristotel se înscrie intre a 
ce'e creați’ care tși «ting din 
plin scopul educativ, cultural, 
sconta! de adilurl.

VASILE NICOLESCU

Pronume 
sau prenume ?

Datorită eforturilor lingviștilor 
noștri, In ultimii ani. s-au eliminat 
din limba vorbită și din cea scrisă 
multe greșeli tipice și persistente 
Cu toate acestea, mai apar, chiar 
In scris, unele confuzii nejustificate. 
Strădania lingviștilor trebuie con
tinuată cu perseverență de presă șl 
de radio. Un rol preponderent are, 
In această acțiune, școala, care dis
pune de posibilități multiple de a 
instrui multilateral tinerelul.

Destul de supărătoare șl aproape 
generalizată «te confuzia care se 
face curent Intre prenume și pro
nume. Oricine face o cerere, întoc
mește un tabel nominal, completea
ză o fișă sau un formular tși scrie 
numele de familie și pe cel de naș
tere. Adesea pe formularele impri
mate sau In instrucțiunile dale In ve 
derea completării unor tabele no
minale, găsim o Indicație laconică : 
se vor trece numele și pronumele. 
Multi se întreabă : care este numele 
și care pronumele ? Problema nu
melui este mai simplă. Chiar dacă 
nu știe fiecare că numele se refera

la familie și confunda numele de 
familie cu cel de naștere, greșeala 
nu esle prea mare. .Mai complicată 
este siluatia pronumelui. Din pri
mele clase elementare, se învață ea 
pronumele este partea de voebire 
care fine locul unui nume (substan
tiv) Eu, Iu, ol. noi. voi. ei, al meu, 
al vostru, acesta, celălalt, care, etc., 
slnt pronume. Cine Insă zice sau 
scrie: Popescu Eu. lontșcu Tu, Du
mitrescu Noi. Vasite Aceste, ric ? 
Deci așa-zisul „pronume" nu este 
de fapt pronume, fiindcă nu ține 
locul unui nume, ci el însuși este 
un nume.

Cum se explică totuși folosirea 
acestei denumiri 7 La mijloc este o 
regretabilă confuzie, tolerată cu 
oarecare indiferentă, In virtutea unei 
tradiții acceptate chiar șl de inte
lectualii cu suficiente cunoștințe de 
limbă. Larg răsptndită tn admini- 
strațle, ea nu se sfiește să se afișe
ze ptnă și in școlile noastre de 
toate gradele. Conluzia constă In 
substituirea cuvin tu Iul prenume prin 
pronume. Denumirea prenume este 
foarte veche șl singura corectă. Tn 
antichitate, romanii purtau de obi
cei trei nume: nomen țnumele de

In limba rommă cuvinlul praeno- 
men a lost tradus prin prenume și a 
pătruns prin intermediul limbii fran
ceze (prenom), care l-a moștenii, la 
rindul ei, din limba latină

Deși astăzi numele de naștere nu 
se mal scrie totdeauna înaintea celui 
de familie, denumirea s-a păstrat. 
Cu timpul, proveniența și înțelesul 
cuvtntulul tnceplnd să se uite, pre
numele a început să se confunde cu 
pronumele, care esle mult mal cunos
cut și mai frecvent In limbă. Din 
cauza aceasta, uneori chiar acel care 
cunosc bine sensul celor două cu
vinte nu dovedesc suficient curaj sâ 
învingă Iradiții. folosind eronat tot 
denumirea de „pronume".

Este timpul ca un cuvlnt des moș
tenit fără nici un temei să fie repus 
In drepturile sale, In1ilurlndu-.se cu 
fermitate și fără cruțare o confuzie 
prea mult timp tolerată.

Prof. ION POPESCU 
Școala medie ,.Gh. Lazâr' 

București

Mai trebuie Vara Muhmai PUNE (ghips)

I

Au apărut pină acum primele două numere de 
revistei Viața literară sovietici. Necesitatea unei 
publicații menită să Informeze cititorii din țara 
noastră despre ultimele noutăți beletristice Și des
pre dezbaterile de istorie și critică literară, de teorie 
a literaturii, estetică etc., din presa sovietica, era 
resimțită de multă vreme. Realismul socialist 
esle o metodă de creafie vie, ce se definește, 
așa cum s-a mai spus, in permanent contact cu 
practica scrisului. Experiența literatorii sovie
tice, experiența literaturii din celelalte țări de demo
crație populară constituie pentru noi un ajutor prețios, 
un îndreptar in lupta pentru promovarea unor opere 
literare legale de viața șl interesele poporului, in 
munca de educare a maselor In spiritul eticei comu
niste. Așa cum subliniază și I. Anisimov (O epocă 
nouă In literatură — Viața literara sovietică nr. 1). 
in vremea noastră noțiunea de literatură universala 
a căpătat o semnificație deosebita. Anallzlnd si- 
tuațla literaturii mondiale* I. Anisimov ajunge 
la concluzia că. mai mult decit oricind, In mo
mentul de față se poate vorbi despre o literatură 
a lumii capitaliste, aservită Interesele* burghe
ziei șl o literatură a realismului socialist care 
cultivă tradițiile progresiste din trecut, llleratură 
avlnd ca obiectiv omul In măreția $1 aspirațiile salt 
spre viitor. I Anisimov consideră că. totuși, in duda 
deosebirilor arătate, literatura universală contempo
rană are șl anumite elemente unice, comune. E vorba 
mai intîl de desprinderea din cadrul literaturii bur
gheze decadente, a unui detașament de scriitori pro
gresiști. hotăriți să slujească prin pana lor masele de 
oameni ai muncii. Frontal realismului socialist se 
lărgește astlel incluzind și o seamă de scriitori legafl 
de aspirațiile populare, de Învățătura marxist-lenl- 
nistă. din țările capitaliste. Starea jalnică a 
esteticienilor revizioniști reiese și din faptul că 
el încearcă sa tăgăduiască conștient sensul nou, 
determinat de legi obiective, al metodei realis
mului socialist- Revizioniștii CL<porte>ză Ideea 
că literatura se află In afara claselor, a luptei de 
clasă »l deci, toate elucubrațiile moderniste, ce de
gradează condiția generali a operei de artă, ar 
reprezenta Inovații de care trebuie ținut seama, 
clnd In realitate, nu avem de-atace decit cu unul 
din aspectele adînclrlî pripășii ei, din ce in ce 
mal mari, dintre cultura burgheză $1 popor.

Problema caracterului suprastructural al literaturii 
formează, direct sau Indirect obiectai a multe din 
articolele, traduse din limba rusă, inserate in revista 
Viața literari eovielică. nr. I și 2. V. Scerhina in 
articolul Congresul scriitorilor și unele pTohtemc de 
teorie literari citează chiar cuvintele lui Ortega V 
Gassel, lllozof șl estetician burghez contemporan, ce 
recunoștea odată : ..Nu Irebuie să uitam că In toate 
epocile clnd existau două lipuri de artă — una pen 
teu minoritate, iar ceelal'.a pentru majoritate — cea 
din urmă era totdeauna realistă. De exemplu, In Evul 
Mediu, corespunzător structurii duble a societății 
împărțită in certe — nobilime și plebe — au existat 
două tipuri de artă : arta aristocratica care era ..con
vențională-, „Idealistă" și arta populară realistă și 
satirică*. V. Scerblna dezbate pe larg, in lumina cu- 
vlntăril Iul N. S. Hrușclov la al treilea Congres al 
scriitorilor sovlelici raportul dintre principiul critic 
și cel afirmativ In literatura realismului socialist, 
raport pe care II considera una dial re problemele* 
chete ate metodei noastre de creație. Așa cum pentru 
filozofie Marx zicea că ea n-a făcui pini acum decit 
sS interpreteze lumea, e vorba insa de a o schimbi, 
tot așa pentru literatură, scriitorului realist-socialist 
II este străină pnzlția contemplării pasive, neputin
cioase. Creația noastră, continuă V. Sccrblna ..este 
inspirată de paloșul influențării active a istoriei, al 
promovării elementului nou. pozitiv, al contribuirii 
la mersul ascendent al istorici". In articol se dezbate 
de asemeni problema eroului pozitiv in literatura 
sovietică, a relației dintre autentic și conventional In 
literatura realismului socialist, accentuindu-se ca noi 
nu sintem împotriva s orice lei de conventional, ti 
numai împotriva acelui conventional ce iese din ca
drul artei, din cadrul criteriilor unanim acceptate de 
înțelegere a Inimosului.

In Dușmanii rațiunii. A. Egorov procedează ta o 
analiză amănunțită a principalelor orientări reacțio
nare din cri^"^. teoria literatorii $1 estetica ae/tjeaita 
contemporană. Bazat pe citate elocvente cu referiri 
ta principalii autori americani, englezi germani si 
francezi, in cauză. A. Egorov lace o scurtă Incursiune 
In Istoria freudismului — principalul curent irațional 
din literatura contemporană apuseană. ..In estetica 
burgheză de astazi. - conclude A. Egorov — pata 
logia esle ridicată la rangul de valoare estetică șl 
proclamata trăsături necesară a artei contemporane" 
Șl mai departe: ..Pornind de la teza freudlană că 
arta satisface dorințele sexuale refulate din copilărie, 
arta reacționară deschide un clmp larg pentru porno
grafie. Ea preamărește imoralitatea, cultul rgolwnu. 
lui. violenta. Scopul tuturor acestor» este de .1-1 
corupe pe am, de a-i paraliza voința de împotrivire 
față de forțele întunecate ale reacțiunii, de a-l trans
forma intr-o unealtă docilă a agresiunii imnrcbliste- 
Nici intuiționismul bcrgsontan, nici mistica iul Jacques 
Maritain nu merg mai departe.

Articolul Contemporaneitatea și valoarea artistică, 
de N. Ghei, are meritul de a sublinia că paralel cu 
lupta impotriva Influentelor esteticii burgheze și revi
zioniste, trebuie să veghem impotriva vulgarizărilor 
și tendințelor subiectiviste ce sint vizibile uneori in 
activitatea criticilor literari.

In nr. 1. mal semnează : V. Arhipov despre Docu 
montul program (cuvtntarea Iul N. S. HtușcIov la 
Al treilea Congres al scriitorilor sovietici). S. Gaisa- 
rian : După cel de-al 111-lea Congres a| scriitorilor : 
V. Nazarenco : Trăsăturile stilului rusesc, K- Zellnskl 
și S. Britburg: Realismul socialist și neorealismul: 
T. Moți leva ; Despre realism și caracter conventional, 
etc.. Mc.

In numărul 2. B. Suclkov vorbește despre Caracte
risticile anului literar 1959; V. Scerbina despre Per
spectiva revoluționară In literatura; A. Anikst — 
Noutați tn domeniul studierii lui Shakespeare. Revista 
publică un cklu de articole despre literatura chineză 
in interpretarea specialiștilor sovietici. Bogat este 
reprezentata aniversarea a 100 de ani de ta nașterea 
lui A P. Cehov (V Ermilov, Unele particularități ale 
creației lui Cehov, Despre specificul comicului la 
Crtiov; G. Ohotina. Parodiile literare ale lui A P. 
Cehov; M. Kolodociko, A. P. Cehov In China și 
India).

Viața literară sovietică cuprinde n bogată rubrică 
de note, bibliografia cărților literare apărute In 
ultimul timp- Cronică șl Calendar. Așteptăm cu 
interes următoarele numere.

Gh. Achite i

luceararul
Raviatâ a Unjunji Scriitorilor 

diu R.P.R
Director : acad, Mihai BENIUC 

COLEGIUL DE BEDACȚ1E 
Dumiltu CORBEA (membra 

in Comllalul da dnacțle), DQn 
DEȘL1U (membru In Comitatul 
de driec|le); Mlhu DBAGOMIB 
(membru In Comitetul de dl- 
recile); V. Em. GALAN; Silvi an 
IOS1FESCU; Auie! MIHALE; 
Mihai NOV1COV; acad Fana- 
Unica PERPESS1C1US; Tllm 
POFOV1CI: Tiberlu UTAN;
Haralamb ZINCA (membru in 
Corni latul de direcție).

familie) ; praenomen (numele de 
naștere) și cognomen (porecla). De 
pildă, Cicero se numea Marcus 
Tullto* Cicero, iar Ovidiu: Publius 
Ovidius Naso. Marcus și Publius 
erau numele de naștere: Tullius și 
Ovidius. de familie, iar Cicero și 
Naso erau porecla (cognomen). Ele 
se scriau sau se pronunțau In ordi
nea aceasta : numele de naștere 
(praenomen), numele de familie (no
men) șl porecla (cognomen). Primul 
era praenomen -- numele de naș
tere — denumit astfel, fiindcă stă
tea Înaintea numelui (din prepozi
ția prae -• înainte șl nomen «■ 
nume).

ceva...
Printre numeroasele lucrări, apăru

te in ultima vreme, un loc deosebit 
I] ocupi volumele tipărite in colecția 
Biblioteca Școlarului și Biblioteca 
pentru toți — ambele nienllc să răs
pundă nevoilor celor mal stringente 
ale școlarului și studentului.

Faptul că In primele zece zile de Ja 
apariția numerelor din Biblioteca 
pentru toți se șț epuizaseră stocu
rile din M. Em In eseu — Poezii, 
F. M. Dostoevski—Amintiri'din casa 
morțltor. că tn multe librării slnt pe 
sflrșile cantitățile de tiraj din L L. 
Caraglale—Teatru sau V. Alecsandri

-Călătorie in Aăricji reflectă inte
resul stfrnit de noua colecție în ron
durile maselor de cititori. Dacă 
E.S.P.L-A. va ține seama de suges
tiile cititorilor pe marginea colecției 
1n ceea ce privește unele lipsuri cum 
ar fi întrebuințarea unei hirtil mai 
adecuate, broșa rea mal cu răspun
dere a volumelor, (lipsuri inerente, 
se pare, începutului, dar care nu se 
cade să umbrească o frumoasă și 
utilă realizare editorială) atunci 
succesul de care se bucură colecția 
va li din ce In ce mai sporit.

O nedumerire insă. Printre ljcră- 
rrle apărute to cita tete colec

ta te taMnete unele — puține 
e drept — al căror titlu impri
mat pe coperta nu reflecta In modul 
cel mai fericit conținu tal volumelor. 
Dimpotrivă, tl sărăcesc. De exem
plu, titlul numărului 16 din Biblio
teca Școlarului ne dovedește ca 
avem de-a face cu Balade șl Idile 
de G. Coșbuc. Ei bine, lucrurile nu 
stau chiar așa. Cccetind sumarul 
altam că, departe de ceea ce spune 
titlul, volumul continuă o selecție 
din poezia clasicului nostru șl că 
alături de versurile din Balade $1 
Idile slnt prezente poezii din Fire 
de Tort, Ziarul unui pierde-vară,

Cintece de vitejie, ba și unele ,.Pos
tume" mu din „Poeziile rămase ta 
mânu serile".

Același lucru se observă și ta nu
merele 4 și 5 din Biblioteca pentru 
toți- Respectiv nr. 4 din Bibliote
ca pentru lo|l este intitulat V. 
Alecsandri—Călătorie in Africa, iar 
nr. 5 — V. Alecsandri—Dridri. Dar 
In bibliografia elevului, de pildă, nu 
se pomenește nicăieri de aceste tit
luri. Ii slnt necunoscute. Așa se și 
explică cum unii cititori mai puțin 
avizați înainte de a cerceta volumul, 
la prima vedere, se Întreabă dacă 
nu ar fi binevenită o nouă ediție din

proza bardului dr Ia Mircești. Fi
rește, pină ]a urmă, lucrurile se cla
rifică. Sumarul salvează „vitrina* 
cărții. Volumele conțin intr-adevăr 
proza lui Alecsandri și nu numai 
Călătorie în Africa sau Dridri. De 
nelci|eles tn privința aceslor două 
volume rămtne criteriul care l-a de
terminat pe îngrijitorul ediției si se 
oprească asupra acestor titluri, cu 
atlt mai mult cu cit Alecsandri nici 
odată nu le-a găsit atil de semnifi
cative pentru a te pune In fruntea 
unul volum al său.

ȘTEFAN DUMITRESCU
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strada ta și care se

Eo virsta care se declară dintr-o 
răsuflare — riguros exacta pină 
la amănunt * douăzeci și... o 

luna, și o siptămînă șl trei zile — 
cam așa cum se răspunde la între
barea — ce oră e — cind ai ieșit 
în lume cu primul tău ceasornic la 
braț Și cind ți se pare că lumea ar 
ramlne în loc daca tu n-al .surprinde 
pe cadran zvicnetul secundarului — 
viu ca pulsația 6inge1ui — oprit ca 
un semn de exclamație tonic 
dreptul trecătoarei secunde.

Douăzeci de ani este o vlrsla 
mantiei, foste visele vfslesc și 
corează pe aceiași stradă care 
Întotdeauna 
cheamă fără greș întotdeauna : do
uăzeci de ani.

$1 lumea e a (a și are virsla ta.
Douăzeci dc ani și nu «tiu cile 

zile și nopți și ctte ore șl minute 
am aflat că a Împlinit — din guri 
ei — intr-o răsuflare. Nkylina 
Raicu $i cam tot atit celelalte trei 
fete. Viorica Sterpu, Seva$ti|a Bucur 
și Elena Stroe. Fac parte toate patru 
dintr-o brigadă numeroasă, frun- 

tasă luni de luni, a sec
ție; nev edit de pregătirea 
urzelii centru războaiele 
din Fabrica de Textile 
„Dorica Slmo“.

In secția aceasta lu
crează numai femei, (de 
aHminleri *€5% din tota
lul de salariati II repre
zintă femeile, iar direc
toarea fabricii este tova
rășa Elena lordăeheseu) 
și toate par a citita două 
Cite două la a baraj

așa cum sLau imu tai fata ctfeiatte 
pe cite un scaun acuad — riaapar- 
țife de perdeaua fzrriar despletite la 
nesflrșfre de pe un Imens sui — prin 
care își zăresc doar ceha ți-«i ur
măresc mișcările ndnilor .

Bata aceea înaltă, brună, bane le
gată — da acolo... ( s a ndxat 
acum în picioare) e Nxulma Rateu

...Dragă Niculîna Raicn, na se 
pare de datoria mea să te atentez : 
le-am furat: voi comite un plasat 
cu dumneata I Te voi copta și Jtram- 
planta așa cum ești — faatr-o ooselă 
a mea, fi,ud că am nevoie de dum
neata exact «șa cum ești și de ande 
ești și cu lot drumul pe care J-a 
parcurs. Am nevoie de o troică ca 
biografia, d unii taie: să fie Idea ®a 
muncitoare foarte harnice, care, 
despărțită de soțul ei de prea Uniri 
și-a dăruit toată viata fiicei ei. Am 
nevoie de o eroină care să-fi se
mene: să fie pasionată de munca ei 
a>a cum ești dumneata. SI a.bă 
conștiința valorii partinice și patri
otice a muncii ei — cum o ai dum
neata.

Să-l placă poezia, muzica, dansul 
cum Iti place dumilale.

Iți mulțumesc pentru tot ce ml-gi 
povestit din cel patru ani ai curni- 
tale de stadiu al baletului das.v și 
al dansului de caracter.

Eroina mea va Invita carte ca 
să ajungă ingineră texlilisti. >ja 
cum vrei să ajungi dumneata. Im: 
convine că ești ta douăzeci de ani 
elevă In ctasa a oola 1 unui curs se
ral de Isceu. Asta înseamnă câ 
n-o; prejndecata viratei și lor place 
că ești , 

sulul aici pe pămint și o vor ajuta 
In drumul ei. $1 pentru că și eroina 
mea va ști — ci șt dumneata — că 
avem nevoie de ingineri buni, ta- 
drăgosbti de treaba pe care o lac 
și care să plece d:D rlndurife celor 1 
In m i locul cărora te afli și mun
cești dumneata.

*
.Cind a venit din Cmmești — sa

tul ț. natal, care se află intre Clm- 
pn’ung Muscel și Piteț:; — si t-i- 
vrfe o mescTK (jp tali, Sevis-

*

griji s-o prevină — Intr-o acciden
tare vremelnică a legaturi: lor sen
timentale. provocată de dorința ru
delor fetii de a o casator; cu un 
altul : — ..Dacă te măriți cu celă
lalt. am să te tur miroasă * Dar 
n-A fost nevose de măaari atit de 
drastice! Deși îndatorată radelor te 
casa cărora Iși gâs-ve adăpost <î 
ocrot.re, ea a știut să iespuagă vo- 
□La străina care încerca să se rah- 

stitzie romfef e. Așa mică țs deli
cată cam e — ca ochii e: ca k.itrf 

h w>~«e-<cr«i a*- ■

4*
j-ț ' e. a « *î . »

is

K1**

ft < ft 
te U

b * Cte

cu bir- 
in gra

large după fluturi și să se hucure 
de soare.

împreună. Elena Slroe șî 
baiul ei, au sădit puiandrii 
d>fiă — pentru puiul lor.

ImprwBa Iși pregătesc 
pentru lovatimintul de partid. lm- 
preună au mirai ;n partid. Impre- 
■■1 aa r atent dm temelii o casă, 
taupreoa* fu alndrsc viitorul pHă 
la rfkrtal rieU w

— Acest cuvin! Joiparonă** revine 
-r ‘.jt ce-n povestește Elena 

Stroe de%p*e câsecia ei. fără sâ-m; 
«mă — dar știu ea o 
c--4e — câ icrsî înr>re:- 
țj e<e o phefe a ur*t >• 
---‘n sivr-'e ș« atit de a- 
' i»,- c.*-e
dM oi-oe'i c -* a-j 

?ă hm 
toi — o viata a k-?

- ?< • « e •> ~-j

•« lo ^Bk 
u^MB «»te

> ia
3 IrihtaMă «oM
? Va l>«?

lingi el șt că o voi vedea tntr-a 
zi pe scena unul teatru.

PIna acum totul i-a reușit In viață. 
A venit singură In București, din 
satul In anul 1953 — a dat exa
men la șcmI> profesională și a reu
șit. A intrat Ia Fabrica „Donca 
Simo" ca ajutoare. A muncit bine, 
a avut succese «i a obținut repede 
calificarea. E astăzi șefa unei bri
găzi fruntașe și foarte importante 
d n fabr.-câ. Aici se pregătesc firele 
pentru războaie. De calitatea aces
tor urzeli depinde In primul rlnd 
calitatea mi:kw de metri de plnze- 

ia toate culorile, care ies din 
fabreă.

Toate fetele d n brigada asta — 
ftni spune Viorica — sini niște fete 
rAteuaafe Xe înțelegem, slnteen u- 
n ie. d-scipl rule — ne iubim munca 
ș: ee -”-iduuu să ae îndeplinim 
toa'e sanc.ate de plan și de pro- 
dsepe. La fel au-a vorbit despre 
r*e și directoarea fabric;:, tovarașa 
Efena lordăchescu

Dar aezis. după ce am cunos
cut o și pe Viorica Sterpu — cu 
preocupările et diverse — cu inte
rred ei deoseb t pentru lectură — 
cu ”uzt=e care o v iz!tea ză — cu 
voca'Ji ei pentru artă — cu inle- 
Iteența ei foarte vie și cu farmecul
• — ~i ■ .: 7-toare să 
îsăr—’iaev: al doilea plagiat din 
xeV= pe care sint ispitită să-1 
-îvirșesc .. Vreau *ă-i spun că o voi 
prozenta rșa cum mi s-a zugrăvit 
ea imâși, a^teptiod cu flori pe brațe
— teîr-o zi a wmei acesteia — pe 
Aeroportul Băoeasa — delegația ti
nerelor dm Regiunea Țărilor Bal<- 
-•z.a «le Mâr.i Adriatic^ A« 
ceasta va fi pruna futUnire dintre 
sune și eroina mea. Așa am hotărît. 
Si o «â-mi placă si a privesc a- 
tec Li de la ma&a mea de scris cum

■ — ctm I se a- 
buresc ochii, cum ii rid dinții toll, 
urmănnd spectacolul de pe scena 
casei de cultură Tudor Vladimi- 
resco_ Dar vreau să știu, Viorica 
Stcrpo. a: d-nsjt pe urmă în ziua 
aceea acolo, la casa de cultură Tu- 
0 Vtad ■ - reșca? In schița sau 
itnela mea ai să dansezi foarte 
irmos și n-«i să fi nici o clipă 
melancolică pentru că o să fie și tt- 
tj acela... blood cu ochi aibașj 
Ifî acolo.

Si no voi uita să spun că In zilele 
tri-.ijcrului împlinești douăzeci de 
an;, abea douăzeci de ani.

Dur de ca să scriu numai despre 
dnnineata $1 despre hi icul ma Raicu ? 
Ma; an< ti f'.a de personaj a Se-

• ‘■c Bucur și a Elenei Stroe... 
$ nu știa de ce, Îmi vine acum la
- -t t In minte, povestea cu fiul de 
împărat, rivnit deodată de trei fele 
dintre care una li făcea făgăduia la
• «* ..cocon ca totul șl cu lotul de 
-• * — a doua — nu mai știu cu

' so|râa«cila — dar a treia, sigur, 
'«vota că se simte vrednică să-î 
btu toată casa cu un singur fuior... 
Ce a-ar fi făcui fiul de împărat ni- 
wind aici in secția asta ? Intr-o 
bri'zsdj cu douăzeci și patru de 

cc sate de fuioare, miini și 
fuk»re din care ies mii și mii de 
‘tatmaDte pentru coconii cu totul șl 
cu lotul de aur. ai noștri ?

P^treit de WHV VSLCAXESCS

KALANGA ABDAUA BEGAZA KOBA
;um ctteva luni it/Azilc dis Stanleyville au faat 
InfMate de consolezi. Au venit detașamenle dt 
polițiști, apoi soldați), lodlrjlta. «ulpaiea a 

reziliat. S-a apărat cu bite yi autiti Împotriva gloan
țelor și a rămas acolo, sub locul ucigător dc mitra
lieră. ceri nd libert alea. Nici cind au venit tancurile, 
mulllrnea n-a dat îndărăt. Unul din moriU ridicai! 
de pe caldarlmul înroșit de singe, cu trupul strivit 
de șenile, ae numește Begaza. Am aliat numele lui 
Intlmplător, dar Inii revine mereu tu minte chinuln- 
du ma cu Inlrebarea : „e același ?"

Begaza nu e un nume des Intllnlt. $tiu ci un neg'a 
<u numele de Begaza Koha. muncitor necalillcai la 
o mină din Katanga s-a Întors acum șapte sau apt 
ani In satul luj din hllee. Acolo 1 s-a Inilmplat a ne
norocire. O li același > Să vă povestesc cc s-a !■- 
timpiat cu Begaza Xcba.

S.a întors In satul lui Intr.una din lunile ploioase. 
Lra frig. Un miros greu, grtțo*. de care se dezoblș. 
nul se. se ridica din băltoacele Întinse, lungulele.

Cu hainele ude. lipite pa el. a-a clocit pe pragul 
colibei ca Intrare joasa.

— Jambe Kila ! >l-a salariat el cumnata.
— Ai venit. Koba ? Vai ce frumos ești Imbricat ?! 

Ca la oraș...
— Unde e Tubu ?
— O 00. Ie așteaptă I A 1 rec ut pe la noi omul trimis 

de line șl știe ca vii sa-1 iei. Ce era nebunatic lnainle, 
dar acuma aâJ vezi cum a capiat de nerăbdare.

— Așa? s.a bucurat Koba și a zlrabit timid, stlu. 
gtierit. așa cum zimbea ori de cile ori avea a bucurie

— II găsești In Poiana Baiefilor. l-a Informat apoi 
kila. F. acolo de azi dimineață, căci anul acesla se 
lace inițierea.

— Se face Inițierea ? Foarte bine, să ne mai Invest. 
Hm șl noi.

— Dar se lace ca lnainle cu Întregul rit, nu-l ține 
numai la post.

— Cum cu întregul rit ? Nu s-a făcut astfel de atlta 
vreme. Plnă și bătrlnll au hotărlt că nu trebuie să 
ma| punem In primejdie viața băieților.

— Așa a hotărlt Gobindc.
— Și Tubu cum este ? Tot așa dc slab?
— Că nu era să.l Îngraș in ăștia doi ani cit al lip. 

sit. Gohlnde ne-a luat impozitele pini la ultima cen
timă. Plantațiile slnt păzite acum de polițai șl ăla Ișl 
invirieau bicele In jurul lui de cite ori 11 Intllncau. 
amenlnțlndu-l că-1 vor snopi In bătaie dacă nu plă. 
leșie. Gobinde nu e prost să se lase biciuit pentru noi. 
Luna trecută s-a năpustit prin colibe Împreună cu 
oamenii lui șl ne-a jumulit de toți banii. Eye Iși cum
părase niște oale și nu mal avea bani desiul. Știi 
ce i.a făcut Gobinde ? 1-a luat oalele.

Pe Koba Insă 11 îngrijora vestea despre inițiere. 
Asculta neatent.

Cercetlnd coliba Inlunecată șl plină dc îum, a zărit 
o strachină cu fiertură de mei abia atinsă Intr-un 
colț.

— Dt-acolo a mlncat Tubu ? șl-a întrerupt el cum
nata

— Da... O face pe boierul, pe albul. Nu mănincă 
deci! ce-l place. N.am avut melasă.-

— Cit stau In Poiana Băieților, fi fine la post ?
— Bineînțeles. Nu țl-am spus că se face totul așa 

cum e obiceiul ? Gobinde e hotărlt.
Koba a murmurat un tel de bun rămas șl rldicln- 

du.se s-a îndreptat către locul numit Poiana Băie
ților.

Nu era prea mult de mers. Pe frunzișul întunecai 
șl compact picurll se prelingeau șl cădeau reci ca 
gheața. înalt, sprinten, se cățăra In picioarele goale 
pe trunchiurile căzute, care barau dramul. Mergea un 
timp pe unul, apoi sărea pe altul, scă pl nd astfel de 
bălțile noroioase care se întindeau dedesubt. Se gin. 
dea speriat la ceea ce-l aștepta pe Tubu. Cu trei ani 
mai mic, mezinul avea vreo 15 ani șl era șeitan sau 
llu-său cel puțin. II iubea.

Odald ajuns la poiană, Begaza a rămas pe loc zlni. 
bind șl privind. Tubu avea o Îndeletnicire grozava. 
Iu picioare, In ploaie. înconjurat de ceilalți băieți 
caic urmau să lie inițiațl, maimuțărea femeile din sat.

— Cumnata mea Kila, zicea el. n-a spus nimic. S a 
glndit pe semne că eu slnt slăbănog șl n.o si mal 
Inviu la stlrșitul ritului, dar celelalte... Ale-ie-iecee ' 
Ce-au zbierat * . „Să fie Inițiațl lu țipa băiatul prop- 

tinds-M cu burtj înainte pe picioarele deslacute. wSa 
fie Inițiațl!* țipa legănlndu.șt trupul Șt bâtind din 
palme pentru ca apei să-și asvlrte brațele iu lături.

Koba. rezemat de au trunebi ud. privea de la d*va 
zeci de pași chlpur drag, ocării dulci, prelungi.

-- Clț despre bdtrlnr. povestea mai departe Tabu, 
an spus lucrurilor pe șleau: _Nepoatele voastre tre
buie să albe copil, iar el u*au să știe ce să te tacă 
depd ouată- N-au să poată *â -“-

Tubu vroia să dea drumul la o serie de poecaoii. 
dar usai 1^11 s-a uKat Io jur 1emiudba.se poate aă uo-1 
audă cineva din sat. In clipa aceea La vazM pe 
Begaza

— Kobaaa ’. a strigat «I nebun de bucurie. Din doua 
sării uri a fad lingă fratele sau mai mare, j v-a agațat 
de git șl a început pă-l pape pe gură, pe ironie, pe 
nai. rfzlnd. nerblndu-l cu ecM lui negri, uunm du 
lacrimi. Apoi s-a Infers către ce da Mi hăup« a prins 
sa țopăie pe loc și să chink.

— Să jucăm. mi-> venit tratele !
Tubu știa să danseze bine. Batrtn h boleau ritmai 

din palme șl se mișcau încet, in jur. cu pap unei. 
Iar el juca Și ciuta (■pruvialnd:

..Fratele, fratele useu
Cel raai drag 
Ol tuai drag mLo fralrle meu !“

Dar s-a oprit repede din joc pi fraglndn-l de Mină 
pe koba 1-a așezat cu sila sub acopenșul sprijinit de 
șapte stllpi.

— E noroi, s.a împotrivit slăbind Begaza si Aipd 
ce s-a uxral.

— Asta-I adevarat. Iar tu ai haine tare frumoase a 
zis mezinul luindu-l iar dc git. sarutludo-l

— Am venit să te Iau la oraș. așa cum ți-am fa - 
gadult.

— Îmi pzre bine. Te așlepiam cu nerăbdare.
Ol doi frați șl-ae vorbit nitind cu lotul de ceilalți 

băieți
— Ml-a fost dor de line. Seara cind mă idortram 

de la lucru au puteam adormi din pricina foamei, 
închideam Insă ochif și-țl vedeam nasul cita, oebă 
Iți auzeam rlsnl. Așa uitam totul, aduimi hm. .

— Hmm 1 a mormăi! Tubu râs!ritsginAi.șl bnu de 
sus și allnglndu-și astfel cu ea viriui aasa uL h . 
acolo nu se mănincă. Ai răbdat de foame.

— Al să vezi la. Am găsit loc la o mină Car pe- 
mlnt roșu cu roaba. De învățat a meserie nu e roti 
căci pe noi nn ne primește ca ucenici. Foarte pofiM 
negri ajung muncitori calificați.

Tubu l-a Întrerupt pe neașteptate.
— Spune-mi frate, cine este șef peslc oraș ?
— Nu știu.
— Dar clți oameni are orașul ? Cile case ? Sitd lu

mini multe ?
— Pul întotdeauna niște Întrebări ..
— Nu-i așa că dacă ne ducem acolo ajungem nis

caiva șefi pe undeva?
— Al să dai tu de greu șl n-ai sa mai întrebi ai. 

mic
— La oraș oamenii sint Intățațl ; vezi și afli o 

groază dc lucruri. Putem mlnca șl la Irel zile odată 
doar să slăm acolo, să vedem, să aflăm.

Koba a rămas un limp tăcu! privindu-șl fratele. Ce 
slab era! Iar el a venit să-l ia. să-l ducă la o viața 
grea. Trebuia Insă să-l scoată din satul înăbușit de 
pădure și de credințe bătrinejti.

S.a zbătut, a adunat carton și culll de co>iserve și 
a înjghebat o colibă In vecinătatea minei. Tnha era 
fliuța care făcea ca toate suferințele Șl umilințele 
să albe un rost. Vroia să-1 ocrotească pentru că-l soco
tea pe mezin mai inteligent, mal înzestrat declt el. Er ■ 
gafa să.șl împingă tratele înainte pe calea vieții ce-l 
aștepta șl la nevoie să rămlnă In urmă, trudind cil 
Lor ține puterile. Pe mezinul ăsta Insă, slab cam era. 
satul vroia să-l supună ritului inițierii, rit in care 
băieți mal bine legați declt el au murit

Ploua cu picuri mari. Stropii cădeau pe băltoace. 
Ccrculcțcle se Intllneau. Se pătrundeau unele pe altele, 
se spărgeau pe fața cafenie a apel In lumina săraca 
a poienii, sub cerul cenușiu șl coborlt plnă la vlrlul 
rapacilor. In tăcerea ce se lăsase In grupul băieților. 
Koba chlbzuia. Stătea încruntat, cu bărbia rotunda 
-ezemată pe genunchi, Iși mușca buzele pline, arcuite 
șl privea un lucru pe care nu-l vedea.

— Dacă moare Tubu ? s-a întrebat el neliniștit, cu 
n Îngrijorare cresclndă.

★
La clteva zile după aceea Begaza se dusț.la Go- 

binde. Acești era o uamlli.de om, pricepui La multe.

dar mai alea la atringerej Impouriafat ho cel mh! 
scarf timp cjI și fao a scoate «aaoaaa La doaduăe***. 
■■ prtcopej șl ta iMg|e. Eaa chiar vraci șuz plăcea 
si he Mit aurit>. Docă pe iMu^ța la rhui mura al 
luiDeril luscMua djl pieidea aaa flu iuactuk *■- 
porta

— RM alMi d« noi m drăcia Begaza sA4 late.

— Dtea as lac« tai sătealecl ae zfc.
— Doz M |ihmh dfe ril^-.
— Laoa ’ Og« Kaaiala. M >riteu< diu «afari «acta, 

a lHiatal bIhj l-a ajuna vwmz te iasarilaute la 
tac sa ttt IwvUaier • >aăer La aiM M asta mU lotul. 
Noasta e'aalaSoruiaKJ. a>a mart, grava, il pteaatșia 
priit fala ta vazal tstaror. .11 ples.-xste te > x xa_ 
tară crcSeca iu cap Icnește sîngrie pe »*v Once 
am fact M aia *e-se.

— Btoe ! Fie caas zitx dar daca MMm vrceeaf d> 
baira ?

Așa a început tirgwiala cu Gabia le. Got—rit. oJncat 
trăi apCMge nuna in șalul care teitahara haoaul 

te «opaci ri te rldteim arrwor pe^ro piaurialorii 
te calea. t)«vca I* r*- Dorea larhîaaarra ia car« avea 
la miini viața celor care «mua va ftc inCiaȘL cit 
și Inimile hrtpem*wlale ale pariu£_or. To4&h plaa bl 
m*a. ricvt tatr-oma te Brgr-- » > iavaf iodopltcaL 
II prt:>aa pe t-narad lofaucs te «* «caș. >1 respecta 
căci știa sa serve* Gnbiudt m «etalase sa facă asia 
>1 ceva ca na dor tâlMH. ntvizal prea blau mei te 
ri. mocnea tu sufleful Ion. targr^l i~a3 șz masiv fă
cea v> rasane paterna ctad «rij . Ertxc —. pornirea 
La desfeleurire. piplia Jmă ca mumie trcBimiod ușor. 
oric« peăic te terii* Pe el se puie a sene, pe ef se 
podeau cNI fapte și luftaiplan te dmcota'te pădurea 
mLăștiapasl-

— Dor aaa sl-< țiu auu amil pe copn in puteai, i-a 
zis el

— Trebuie «a plec repete, hm paced tacul la mma
— Mă acu* din ti re sj dezlaMait Cmbtnte lud 

pornure-jăl cc să fac ? Iml stric» tat rit ai ?
— Nu. m ! s~a retras repete Kaba diad din m.»m. 
Kșâ aa rămas oriodmle toentrfe pîaă-a j patra zi.

ctad at fl urmai că se facă partea pe realeasa a m«- 
țterii latre timp, hmslot și !««cW. Begaza î*-l cuzățai 
salopeta la piază alhasl'ă a stat la lailaa cu voci, 
ml. iar Tubu parlaii ia potaua ca ceilalți buneii a 
flămiuzrit la ploaie șl frig.

•
In ziua a patra, irulote Ce amiază, s.a iscat zarva 

In sal. Cituri Ulrau. (ai mir zburaUcte te femei fii- 
lima priter* ceaune : se lachateaa va cateta pasările 
ri ia țarcuri capra** s« Uiaprau lai mite din vetre. 
Toată lumea pteca. Se înrimpia ceva te aoccezat. Ve
neau la ei la sat rilșJe damM alte Gobtete șt ceilalți 
capita porniseră |B lutimpirtarea tar iar sătenii 
riad ii urmau cu copai cu bătrite pisă La uMimwi om. 
Femeile au luat rogefitete bune să te pună ia cMp te 
acoperiș deasatpra tipoșentor care-i că<aa pe musaiirii 
slăpite Poale aameczlor care-i admeaa nu te dada** 
prin glad să-1 ocrotească atriri. V«mau stăpiori de 
la plantarii șl prsetcmi Iar >« chiar dacă fuseseră ba. 
tuli te ei. Mii llli. prada ți de banii care li se caneaeaa. 
sătenii un voiau să te p-ătcasca asta acum

In al doilea tipoy era Cesar Grlndut. administrato
rul lenlorial. L-au recunoscut de Îndată Gobinde și 
koba

— administratorul terMoria!!
— Osar Griudot. administratorul Ieri lori al ! șop

teați sătenii iaformindu-se unul pe altul și priiioda-l 
pe alb cu ochii mirați, larg căscați. plini de curtezi, 
tate. respect și frica.

Numele lui Ce sar Grindot pete Huli sfringerea îm- 
pazilelor Cesar Grindot fisa data perceperii. Daca 
nu se respecta termenul. Gobinde eia amenințat cu 
biciuirea. Și Gobinde năvălea In colibe și le întorcea 
Pt dos. Ini nd tot.

In haine cenușiu-dese hlș, eu o fața osoasă, prelunga 
bronzai! spre auriu. Cesar Grindot rldea vâzlnd ne
gresele cum cărau rogojini.

In primul tipoy era Fkury Thuillcrs. fiica marelui 
plantator. Avea fața albă ca laplele, ochii negri, bu
zele vopsite In singeriu aprins și la urechi purta <er- 
cel lungi din pietre scumpe. Era atit dc frumoasă. 
dc răsfățată șl de scinteletoare cum slilca in tipoy. 
invelllă Intr.o haină de un verde crud, proaspăt. In
cit negresele tinere. HnbAtrlnlle de griji, cu trupurile 
și fețele urlțitc. delormatc de tuullă muncă, o priveau 
cu lăcomie, c* vrăjite.

CI sar Grindot l-a chemat pe Gobinde șl 1-a întrebat

ceva. S-a Hurte a ax lud rBu^nsu!. apte cu sprincenelu

— Cu a «I 
tari In Tteregime.

— Am tateteu. a marmflf negrul pieriuda-tl Inmtea. 
ăpal a arlăte la grabă Hpagenlar drwnal spre talia 
mlățtiaouă șl a parandl u fiu rited acnlo te băieții

XteM. speria* da iteanătera neasicpCali a lucratei lor. 
rflfa âă fală. s.a «epetel să-i vorbească fu] Crsar 
Cnaăte Acnaaa. sm pe tip*y. hm Is litas șl amabil, ta- 
trvba ceva pe Fteury case ae Irtarmau cMre el șLi 
asculta. ■ răspundea- Begaza șl-a terivh ptetoarcla 
pntere radtaciale și crtoșpte rupă* de fariuna trvculă. 
a pnmil cltava ghtateurl la burta d« la Lpoșczb pe 
carv-i încurca, dar n-a ajuna dcteul te aproape. n_a 
gâsM cflpa pterivMă ca să-1 poată Itererupu pe dam
nai Ctenrite care ite sartar-
- O lanhi te mtee IncercteU te stlad nuri m«terit< 
de mușchi despărțea balta te rta. Ceva mal la vale, 
rial au arunca de la Înălțime. vteW Jter-o cataractă 
dublă, apele Im lteilatndu.se aici ca cute ate ante 
aflnete. taouteM. Fuirrnsc. mitermpl. v afetul apel 
care te spărgea laspumală iierbind lter< st Incite 
lari, era Iteaell te ecote păduru. fa jurul cataractei 
capodi gemeau șl arian. Vafaerlle in efecte se bMeaa 
Iterr efe. pumeaa ku*atrt*a părindor. se rasmceaa 
Șl •* amestecau. In coterasi cu lupta îpumegiuda dii 
cataractă, balta mlășttoMSă. nragft. verzuie ca 
terava. Itelusa șl răa ni rutei na rt sla nemixată. De 
o parte a el s-a a așezat utapItetorH. Plantatorul 
ThsIIIeri, roșu ta fată, numaipnamnll fc gras, asuda. 
Hesuy. fuca fel. și Ceur Grindul Iși spuneau vorbe 
a mate ta șl Iși slriageaa pe «ț hainele elegante, axate 
De partea cealaMa negrii m înghesuiau, strigau toți 
odată. IreiMrlud uzi. mal mult gol. slate, catiid umili 
către stăpltel mlnrirl șl siguri pe ri.

Lai Koba M băi ea Inima rar. ca pteere II darea, li 
darea ri fără să vrea Iși apăsa mina pe piept. Tuba 
a venit pfMuL clatinindn-M pe ptamare. Nemiaczt 
de Irei zzte. ri-a zărit 1 ral ele ca prin ceață Kjunș la 
marginea taUțu, ș-a Mtat lung la el w i-a rfanbit 
clipind tacet.

Deznădăjduit, koba a întors capul către >lbl. Era 
sigur că Tabu 'b-avea să rcrisle. 11 vedea la ce hal 
era. •

— Boanu. a biiguif el ca voce sugrumată, acoperita 
cu lotul te zgaantenl cataractei

N-a auzit piexăMsl ș| cind a items fața la Go. 
blate. acesla II și râstmnase pe meri a ca capei In 
apă ri-l ținea de pXtaare. Băiatul se zvircteea. se 
chinuia să-ri eliberez* gleznele din sir însoare. Bun 
inotălor. a ferit la fata apel mlăștinoase, s-a ținut aa 
ilmp deasupra, apoi obosit a început sa « afunde

Grindul, plate atacul, fiica lui și ceilalți nai veniți 
se apruplaseră te mal și se uitau curieri-

—■ Te distrează ritul ? a întrebat Fleury.
— Da ! Mă distrează șl să șlH te la mine că e ne

cesară Africa estetei, ca rituri, dansuri șl magic.
— Na găsești că ■ o barbarie ce vedem ?
— O barbarie pe placul tor și pr placul mteru
— Al dreptate, dmă auar fi sălbatki. u-ar ii di*. 

IracHvi. Tubu se svlrcolea mai slab. Mixările li erau 
încete. zvkaPe. Apa iavteburată la cercuri ririnse In 
jurul Ite Ids* să s* vadă trupul subțire cu brațele fa- 
tlasț înainte. Balbaane de aer mai bășicau Încă 
la|a ei.

Acum trebuie să-1 xoată. gindea Koba. văzlnd câ 
ratei* Iul nn mal mixa te toc. Gobinde Insă na l-a 
xes S-a uitat mal lteB la albi și cum l-a văzut cu. 
riori. mulțumiți de specfacte. La mai flaut Apoi, ciad 
să-l tragă afară i-a xăpat. i.a ahmecal miinile de pe 
pteteare. Koba s-a aruncat primul, apoi încă doi negri 
s-au repezit ca fulgerai Inotlnd către locul unde Tubu 
x alunda. L-a prins altcineva, au Koba. L.au scos 
împreună, răsuflind dia greu, lacomi de aer proaspăt, 
căci apa mlaștinci mirosea Îngrozitor. Trupal băiatu
lui crp înghețat, fața mal neagră, gura șl nările pline 
de apa noroioasă.

Tabu a fost lungit pe pămlnt cu fața In sus. Iar 
Gobinde a Ingeaunchiat lingă el. Cu mișcări dibace, 
a prins minerul cuțitului anume pregătit șl încet, cu 
mulla băgare de uimi a început să vlre lama lata 
cu amlndouă marginile ascuțite sub pielea de pe pin- 
lec. Toată grija Iul era conceotrală In calea pe care 
o urma cuțitul nu cumva să Intr* mai adine. Toți 
cel din față priveau Încordați mlinlie lui ixusite. 
Lama tăioasă, odată pătrunsă In Întregime, se vedea 
inalntind sub piele. Singele Insă. In loc să țlșncasca 
roșu aprins și cu putere, de abia se prelingea Iii pi
caturi rare, Mulți inițiațl se întorceau In clipa asta la 

«ijlă desninrțiți de durere. Tubu Insă zăc<a mor le. 
Vraciul a scos incet cuțitul. Ia Înfipt In pâmlnt lingă 
capul băiatului, apoi i I.a Inminat Iul Koba ca mar. 
Iurte el fratele sau putea li socotit bărbat, om care 
■miage chinurile și moartea.

Moartea lusâ ramlnea de văzut dacă avea să lie 
IniiMia de Irupnl slab al Inițialului. La semnul lui 
Gohirdc. sătenii au început să țipe In ritm sacadai.

— Na mișcă! Erie mort!
Este mort ca adesârat!
Erie mori! strigau ci axuțit. aratlnd cu degetul 

către Tabu.
ănzladu-i și lăzlndu-i. fiica plantatorului a Izbucnit 

lutr.-ua rit strident care a acoperit larma cataractei. 
Grindot ridea ca locrfate. zgilțllndu.și burta enorma.

Cu fața brobonalâ de sudoare, răsufllnd pripit, 
koba privea cu ochi îngroziți cum vraciul duce blla- 
fal p« hra|a la primul capac șLl splnzură cu eapul In 
ins Icglnda-i picmarcle te o creangă. Ajutat de o bă. 
1 oi. Gobinde Ba apucat să-i siringă pieptul și aă-î 
tragă limba afară, ritmic.

Săăaate adunați In cerc băleau din palme țipi nd: 
..Laie mari, csle mort". Stapinil albi nu mal puteau 
te rts Iri ștergeau nasurile și ochii de lacrimi.

Bat rina 11 pălmuia pe Tubu pe obraji. Gobinde II 
xteej mllul diu gură șl din nări, iar Koba, cenușiu 
la laie, xaturat te aa tremur puternic, li strliigea 
pseptul Na-i spunea insă nimeni nimic, căci trecuse 
de mult vremea cind strigătul fericii și Irlumffttor al 
vraciului trebuia sa |* anunțe întoarcerea la viață.

— Ce-l umi trage te limbă ? a strigat deodată C4sar 
Grindot. Ala * murit! Să treacă la altul.

Gobinde ri-a întors capul către el. iar domnul Grlti- 
•-I a Insistat cu «acea răspicată, răsunătoare ca Să 
ffe bine auzit :

— Treci li altui ! ăla s-a dus.
Gobinde. zăpăcit, se uita îndurerai la ini|ial șl la 

Koba. O negresa i-a vlrit In mina, cu n mișcare fu- 
iute, a oglinjoară. El a pus.o sub nările băiatu

lui. dar oglinjoara... nu s-a aburit.
1 4 «a xoaU o vorba. L- -se uite la nimeni, 

b'iba a așteptat ca Gobinde să deslegc picioarele mor. 
laiul Sătenii l-au deschis drum In rindurlle lor. Iar 
el. pariind pe brațe trupul Înghețat al fratelui, s.a 
depărtat te local unde inițierea continua cu ceilalți 
băieți.

L-a dus In Poiana Băieților. N.a mai venit nimeni, 
xma ta elini n-a mai lâcut altă victimă Așa cum 
cerea datina, sătenii au ocolit acel loc ca să nu slrlce 
litiislea mortul□). Koba a rămas să-1 vegheze.

S-.i pornit iar ploaia. Begaza a aprins a lanterna 
electrică, a allrnat-o deasupra capului celui care La 
last atit de drag șl s-a ghemuit alaiuri, sub acoperi
șul sprijinit de cel șapte stilpl Un tunet puternic 
«-■ auzit in pădure, alergind printre copaci in ecou 
prelung, zbatindu.se Intre trunchiurile înalte Apoi 
talgere dese au claplrțit bolta neagra a cerului. 
Ploaia a prins să cadă In palop.

Frlnt. cu mintea tulbure, s-a Întrebat Begaza o 
noapte inlreagâ cum de și-a putut pierde astfel lra. 
lele. Nu înțelegea de ce nimeni n-a vrut să oprească 
ritul, de ce a venit administratorul teritorial $1 a po. 
runcif sa se facă atunci cind el II Înduplecase pe 
înapoiatul Gobinde sa nu-l mal Iacă. Neobișnuit sa 
acuzț pe alții, dade* vina pe el. Trebuia măcar P* 
dramul din pădure sau la ba1fa mlăștinoasă să fl 
spus. Să 11 strigai, să li rugat pe alba aceea tlnără.

Aa temi să-1 civilizeze și In numele acestei cauze 
Ic luau ultimul ban. se amestecau In viața lor la oraș 
cu Ici de fel de opreliști, la sat prin șetl și prin preoți. 
Se virau In viața lor, șilau lotul. II conduceau, il 
stapineau. Au venit să-l civilizeze. Iar fralele lui ză
cea mort din pricina unui rit sălbatic. De ce ? Dc ce 
s.a Inllmplat aș* cind salul părăsise obiceiul acesta r

In zori s-a luminat, a stat ploaia, dar ceața grea a 
ramas aninată de plante și rădăcini Cum nu putea 
pleca pe ceață, a rămas pe loc. a zăbovit îndelung 
prins ca Intr-o capcana Iară Ieșire. Nici glndurile iul 
iu->l gaseau alunei o cale, o dezlegare Imensă, cu 
trunchiurile *1 puternice, rece și cotropită de ceața, 
pădurea 11 țlntnia pe loc. II strivea ca șl durerea care 
II sugruma.

★

Ceea ce v-am poiestlt sini lucruri petrecute acum 
șaple sau apt ani. Iml vine In minte iar inlrebarea : 
„e același ?•*

Drumul din satul izolat In hllee plnă la Stanley, 
viile e lung, dar e drumul Iul. al lui Koba Begaza 
a ajuns acolo. In mijlocul mulțimii care cerea liber, 
lalea. Încetarea Jafului, a umilinței, a înapoierii. A 
ajuns pini acolo, in fața detașamentelor de polițiști 
șl soldați. Unul din tancurile grele s-a repezit scriș- 
ni nd din șenile, a trecut peste trupul zvelt al flăcăului 
din pădure și asfaltul s-a înroșit de singe. Asia e po
vestea lui Begaza.

luceafărul

1emiudba.se
uamlli.de
lteilatndu.se
zbatindu.se


Tudor Arghezi

Dedicație
9

Rlspunzlnd cerințelor citito
rilor noștri, revista ..LUceata- 
ruF“ începe publicarea unor pa
gini* biografice argheziene, acri- 

de fiul poetului.

Pismașul scuipă-n lacrimile mele, 
Usca-l-s-ar gingia cu măsele, 
Batjocorind oflatu-meu cinstit, 
Decum a tremurat șf s-a ivit 
Inlra-i-ar mucegaiurile-n oase, 
Îmi pismuie ți florile frumoase- 
Râmîne-rar și limba-n glt.
Dece, Întotdeauna fățarnic m-a urli ‘f 
Pentru câ mie-mi plouă pe gradină l 
Că mi-e spulală casa cu luminS ?
El suferă bolind și-l doare 
Câ dau știuleții mei mărgăritare 
Și griul spic mai gros și bobul mare 
Că plugul mi-e iot nou șl toi curat, 
In dimineața sură, la aratf 
Vedca-l-aș spînzurat.
Câ-mi sini mai iuți șl mai deștepti plăvanii 
Șl mlnjli plin! 1n șolduri, ca bostanii ? 
Câ mi-e nevasta sprintenă șl ciulă ? 
Că-i harnică și pricepută ?
Câ-mi sin! copiii zdraveni și cuminți f 
Pismașule, le cred și clnd mă minți. 
Ne-ai aruncat otravă și-n izvor, 
Spurclndu-ne șl plinea lor.

p

Dar nu m-am plina și-am Indurat, 
Că știu să rabd, neminglial, 
Si murdării șl nedreptăți.
Eu mi le-ascund șl iu m-arâfi.
Ce-s vinovat, dacă-n tot locul 
Mâ-ntlmpinfi belșugul și norocul?
Te-am blestemat, pismasule Cutare, 
Sfi putrezești de viu și pe picioare.

1911

e tata 11 cheamă țărănește, Ion.' 
Ion. scos din călindarele 

cătunelor din Gorj, a rămas 
întotdeauna fără alterări și

diminutive- ion s a născu/ la 21 mal 
1880.

Moda numelor Jorj, Basil, Jenică, 
din sindrofiile de conac sau țour fixe, 
peste Ghiorghe, Vasile sau Ion, deo
potrivă cu unele fasoane, desenau tn 
mintea oamenilor de pe-atunci că unui 
intelectual — advocat, popă sau ofi
țer — li era necesară o codiță mai 
altfel dec li pe raminește. Cam tot de 
pe atunci ne-a rămas și suplimenta
rea numelor cu localitatea de origine. 
Și tntr-o lume de Popescu, lonescu. 
Vasilești ți Teodor ești, să te cheme 
cu eseu In coadă și să te remarci, 
era aproape imposibil. In orice caz 
Teodor eseu-Olt sau Teodorescu-Bucu
rești. nu prea mergea ...

— Mi-a trebuii un nume care să 
sune ți care sd nu mai semene cu 
un altul, completa la întrebarea din
ții tata, după ce-mi dăduse uncie 
explicații:

— Și ți-ai căutat un pseudonim. 
.— Aș zice mal repede un nume... 

pseudonime, dacă vrei să 
le spui așa, au fast altele...

Eadeoârat că Arghezi 
a semnat in mai multe 
feluri. Fără a face vreo 
clasificare, semnăturile an 
avut totuși o legătură cu 
evoluția lui și cu materia
lele publicate.

Răsfoind pagini vechi de zia'e 
sau reviste, treetnd prin timp și via
ță. cititorul atent poate culege pseu
donimele tui Arghezi ți adăuga 
teancurilor de tipărituri, fârlme nai.

Mă sfiesc să i cer tatii prea multe 
amănunte, pentru 
întrebările directe, 
trecutul îndepărtat 
cum nu l-a plăcut 
vestească prea multe despre copilă
ria lui. cu toate c& a fost deseori 
solicitat s-o faed.

— Nu vreau sd te 
bindu-ți de viața mea 
răspunde, totuși, tata, 
nu a fost ca a voastră... Tristețe 
multă, suferință și lipsuri . Unii 
spun, ca o laudă Că or vrea să mai 
fie copii odată. Eu n-aș mai vrea?

— Clnd i-ni luai pe „Arghezi' 
cu tine pe Ungă Teodorescu?

— Cam prin jurul anilor 1900...
Minute de așteptare. Indiscreția 

comisă de a pătrunde îndărătul unei 
jumătăți de veac printre sensibilități 
și poate că ți printre ața zisele 
„secrete profesionale*, mă făceau sd 
cred că nu-ml puteam realiza inten
ția pe care cred că cititorii nu mi-o 
var lua In nume de rău nici de astă 
dală. Literatura de laudă In familie 
nu ne caracterizează. Tovarășii re
dactori ai revistei „Luceafărul* slnt 
amabili și spun ci e totuși intere
sant ca ți fiul sd spuie ceva despre 
tâtlne-su: vina mea. prin urmare, e 
ceva mai mită...

— La „Liga OrtodoxF am dat 
primele poezii semnate tnireg Ion 
Teodorescu, apoi Ion Theo... aveam

■ 
f

16 ani... La Linia dreaptă iscăleam 
Gabriol Și Tndar Arghezi.. eram pa- 
atunci la Mitropolie și pentru că 
n-ai'eam dreptul In calitate de călugăr 
să particip la viața gazetărească, 
scoteam Linia dreaptă, pe furiș dim
preună cu mult regretatul Deme
trius. El figura pe copertă ca direc
tor. Ne rAzboiam amlndoi cu ne
dreptățile și cu gazetele mari...

în timpul călugăriei Arghezi a 
fost losif, nume dat de mitropolitul 
losif Gheorghian, care-i primise In 
mlnâsfire.

— După ce-am plecat de la Mitro
polie om iscălii cil va timp Ex-iero- 
diaconul losif Tecdorescu... unele 
cronici de teatru apăreau iscălite 
Strapontini...

Fiecare pseudonim era de fapt și 
un Început, IscălUura nouă reflecta 
ceva nou: o cronică, un pamflet, o 
notiță.

In ziarul Dimineața, cotidian In 
cite 16 și 24 de pagini mari cit un 
cea'ceaf, pline de reclame ți anun
țuri sau cu articole pe 5—6 coloane, 
puțin probabil că ți citite. Arghezi, 
de pildă, a început seria cltoroa 
articole cu subiect edilitar. Vorbea 
de noroaiele și mizeria mahalalelor 
Văcăreștilor dintre închisoare și 
Mărțișor, despre casele dărăpănate 
și insalubre, despre copiii, femeile 
și tații nefericiți de sub acoperișu
rile cocoșate.

Pe vremea aceea era doctorul 
N ic u Laie Minovici primarul Capita
lei și. slciit mereu de articolele ci
tite, s-a ho țâri t să viziteze maha
laua despre care se vorbea. Dar 
nu-i sleita numai atit, cl ți faptul 
că un oarecare Jon pinâ-n glt" tși 
permitea, atit de răzvrătit, sd ia pu
blic o atitudine core-t cam vexa.

George Coșbuc: 
Balade și idile
BIBLIOTECA ȘCOLARULUI
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că lui nu-i pla: 
Scormonirea t*i 

nu-i surlde. după 
niciodată să pa

întristez vor- 
de copil, Îmi 
pentru că ea

/I vrut să afle cutei Îndrăznețul, 
dar din redacție n-a aflat nimic. 
Atunci primarul a dat o notiță 
Intr-alii gazetă In care-i incita pe 
„Ion pinâ-n gtl* la o intilnire la 
țața locului.

Niculaie Minovici era doctorul care 
ne-a lăsat casa muzeu de la Șosea 
pe Ungă altele, un om fin ți sen
sibil ți care acea, mal mult dec it 
alți contemporani, un spirit 
gospodar.

Pe la .Sub-coasfdT, unde 
vlrnea dealul Mărțișor, In 
închisorii Văcărești. N. Minovici s-a 
Intllnit cu Arghezi.

— Ascultă domnule Arghezi, l-a 
spus primarul, este unui Jan plnă-n 
fit" care se ține scai de capul meu...

am dat t nil Intre aici ți odd ca n-a 
venit... dumneata care stai prin par
tea locului, nu știi cine mă-sa o fi ?

Argheri s-a recomandat: Ion 
pinâ-n glt I

ir
în vremea Biletelor de Papagal, 

formatul lung, cotidian și cel scurt, 
ca o țurubiță, sâpidmlnal. Arghezi, 

cunoscute sa 
simple inițiala 
Alteori, la fel

tn afara semnăturii 
mai folosit de CocA. 
T. /I. sau B. de P. 
de scurt, Rep-rfp.

— Te-aș întreba.

ales de

se DO- 
zidurile

deși ■ cred că 
răspunsul l-am și ghicit, de ce le-ai 
folosit de atitea iscălituri ?

— Uneori e o problemă de stil, 
alteori « o necesitate ți clte-odaiâ 
fantezii... depinde.

Arghezi și-a căutat un nume pini 
și l-a găsii și după aceea l-au mai 
trebuit fârlme de nume in legătură

Discuții despre
măiestria
dramaturgului

Secfia de dramă a Uniunii 
Scriitorilor a organizat vineri 
12 februarie i960, a discuție 
privind problemele rnliedriel 
In dramaturgie. Discuția a in. 
ccput prin referatul prezentat 
de criticul Simian Alterescu. 
Au luat cuvintul apoi Mihail 
Da vidoglu. -Liviu Bratolovea- 
nu. Ion Șahighian. Teofil Bu- 
țtcan. Ludovic Bruckstein. Ho- 
ria Delcanu, Călin Căliman, 
Victor Blrlădeanu. loan Ma- 
soff, Paul Everac. In Încheiere 
a vorbit dramaturgul Aurel 
Baranga. Discuțiile s-au pur
tat pe marginea problemei 
inovației In teatru 5I a necesi
tății Inlrebulnțăril anumitor 
formule de expresie. ■ promo
vării tinerilor dramaturgi, a 
rostului criticii dramatice țl o 
situației autorilor de teatru 
din provincie. Discuția, a tost 
In general utilă ți a prilejuit 
unele schimburi interesante de 
puncte de vedere. de$l uneori 
s-a mărginit numai la obiecti
ve cu caracter personal. Cum 
Insă din această dezbatere se 
desprind citeva probleme inte
resante care preocupă In mo. 
meniul de lață frontul noslru 
teatral, ne luăm ingădulnța să 
revenim Intr-un material mai 
amplu asupra celor discutate.

★

!n cronJca noaatrd din nu
mărul trecut a lost omis nu
mele actorului Constantin 
Vinlliâ, care a adus o con
tribuție poți li vă la desldțu- 
rarea apectacolului cu piesa 
„In căutarea extraordinaru
lui".

CRONICA DRAMATICA

Dt două ori pe aăplămlnă, lunea și marțea, 
pe scena Teatrului Național din €raiova lumi
nile nu se aprind, cortina nu se coboară și îtii 
Se ridică, iar fotoliile, lojile ți stalurile rămln 
goale. In fața clădirii teatrului, acolo In piața 
unde in Ifi57 crai oven ii au kieins. J« lumina fă
cliilor- Hore Unirii, moment imortalizat In cele
brul tablou al lui Theodor Aman, nu te va ln- 
timpina nimeni cu obișnuitul „N-avcți un bilet 
in plus?** Sar părea că 1n aceste două zile 
actorii se odihnesc și că ecUvltatea teatrului 
este temporar întreruptă. Craiovenli știu Insă 
că In flecare luni șl marți, Artiștii teatralul joa
că la seci Șl zeci de kilometri, pe scenele unor 
cămine culturale, case de cultură, cluburi mun
citorești-Ei știu că In aceste două zile artiștii 
pe care ii răsplălesc cu aplauze !n cele șapte 
spectacole săptămlnale slnt ațteptali cu aceeași 
dragoste In sate îndepărtate unde pini mai 
acum cițiva ani despre teatru se știa doar cite 
ceva, din auzite, aria fiind prin părțile acelea 
doar domeniul șarlatanilor, improvizatori de 
turnee comerciale, vchiculind fie inepții pa
triotarde, fie pornografii culese din recuzita 
cine știe cărei trupe de revistă.

Aproape toți cei ce ne ocupăm de consem
narea fenomenului teatral am scria adeseori 
despre ceea ce a realizat cutare teatru In do
meniu! stringerii legăturilor cu oamenii mun
cii, am publicat bucuroși cifre și date Impre
sionant de grăitoare, am dogiat colectivele șl 
artiștii care au mers tn fabrici sau în safe. 
Cit de palide șl dc puțin grăitoare mi s-au 
părut toate aceste informații, fie ele poetic 
aduse din condei, și toate consemnările pate
tice scrise din birou, mi-am dat seama atunci 
cînd air, plecat alaiuri de artiștii Teatrului Na
țional din Craiova în<r-o localitate din regiune, 
și anume ta Balș. Atunci pentru prima dată 
am regretat sincer că nu slnt înzestrat cu da
rurile unui poet ca să pot descrie ața cum 
se cuvine clipele cmoțtonanle trăite in mijlocul 
acestor oameni, veniți Intr-o seară de iarnă 
In sala unei casc de cultură, să vadă piesa 
lui Erich Maria Remarque. Comuniunea lor cu 
aria, — aceasta comoară pînă nu demult ne
cunoscută — părea firească, datind dc ani de 
zile. Dar cu deosebire emoționant era respec
tul pe care acești oameni |l arătau operei de 
arta Nu sfiala copilului care se apropie spe
riat de un lucru necunoscut, cl prețuirea a- 
dlncă a unul tapt a cărui valoare și mesaj 
11 cunosc și îl pătrund ișa cum se cuvine.

Pentru că la Italș am văzut oameni simpli, 
lucrători de prin părțile locului, țărani, munci
tori ta gospodăriile agricole dc stat, venind 
la teatru însuflețiți de dorința de a se bucura 
și de a cunoaște și nu din obligație, nu che
mați sau aduți prin cine știe ce mijloace de 
ața zisa propagandă cum iți Închipuie domnii 

de la vocile

luceafărul

apusene sau transoceanice. Vestea 
sos.Til Teatrului Național din 
Craiova pentru ziua res
pectivă. nu era nict cel 
puțin cu ostentație șl recla
mă adusă la cunoțtinți. Cl- 
teva afișe tn comună, un 
anunț la stația de radio-

n

t

cu ideea, spațiul tipografic și căzut 
relatat. De multe ori ieșea cu cite 
două articole de-odată In ziar: unul, 
atunci II semna T. Arghezi și, celă
lalt. Coco.

— Mai om o întrebare tn numele 
unor cititori: lucrări întregi, cărți 
sau volume, au fost semnate și alt
fel?

— Niciodată... întotdeauna Tudor 
Arghezi.

în nardul țării. La cițiva ki
lometri de Halva, am cunoscut 
acum cițiva ani satul lui Coș- 
buc, străvechiul Hordou, ațe 
sat dex> parte șl de alta a riu- 
lui cu mxnt de alint, Sâjâuța. 
în citet’a ore petrecute in >ața 
morii bairlne. cu lopetile roți, 
lor t/wremenite ori pe ulițele 
străbătute de strănepoții lui 
Georeicd, feciorul popii din 
Hordou. Intorclndu-mă, penlru 
o clipă, cu gindui Înapoi, am 
avut uluitoarea impresie rid nu 
poetul s-a născut In acest sat 
ci satul descinde din stihurile 
sate. Oamenii au tnnoit mult 
peisajul, dar ocrotesc și astăzi 
cu sfințenie plopii strâjulnd 
cărările singuratice ce duceau 
spre moara. După Eminescu, 
Coșbuc g poate cel mai ci
tit poet romin și nu trebuia sa 
se ignoreze acest lucru. Poe. 
zta sa, optimistă și generoasă, 
a pătruns adine In conștiința 
poporului fibrele subtile ale 
simțirii poetului s-au întrețesut 
tu șiragul lacrimilor ori cu per
lele scinieietoarg ale risului.

Coșbuc rămine un mare poet 
al literaturii rotnlne, un poet 
cu lotul surprinzător core a a. 
păsat pe unele pedale al că
ror sunet ne răscolește sufle, 
lele. Laboratorul poetic al Iul 
Coșbuc a foit ru dărnicie do
tat de către natură. Imagini 
sclnteiefoare transpar ca bul
gări de Jauâ fierbinte. In rit
muri ingenioase, de o sonori, 
tatc deplină. Ținuta stihurilor 
lui Coșbuc nu ne lasă sd Intre-
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♦
..începături* poate cd j-j» 
Intilnirea cu Caragiale, In 
expoziții de pictură de pe

Tal la 
adăoga și 
sala unei 
vremuri, din centrul Capitalei. Arghe
zi era băgat un fel de custode la 
expoziție. Vara, ca să-și adune ceua 
parale. Theo se angaja In cite-un loc. 
pe timpul oacanțelor școlare.

Povestește Arghezi:
— Citeam o carte In sala mare și 

goală, clnd de-odată intră un grup 
gălăgios de tineri condus de Cara
giale.- El umbla adeseori cu cite un 
grup de tineri, un fel de băiețași de 
bani-gata, cu baston și fercheși, care-i 
țineau isonul... Caragiale se complă
cea ironic in mijlocul lor. Se opresc 
tn fața unui tablou celebru, al lui 
Puvis de Chavannes... Uitați, mă. zise 
Caragiale, arâtlnd cu bastonul, asta 
e un tablou de P... ia Chavannes... 
Toți pufnesc tn rls dindu și coaie și 
repeți nd pe voci diferite gluma nepo
trivită... M-am ridicat din scaun ți 
m-am dus drept la Caragiale : ați gre
șit domnule, i-am spus, nu se citește 
așa, cl Puvis de Chavannes. cu v... 
Caragiale râmase surprins... Aid. tu 
știi cine sini eu?... Nu, i-am țâș

puns... Fisticii Caragiale 
a plecat. .4 doua zt pe la 
prim veni din nou la ex
poziție, de dala asta sin
gur. S-a așezat pe un 
scaun în fața mea și s-a 
ui lat in ochii mei... ,\tă, 
iu știi cine slnt... Da, 
șltam. i-am răspuns... Aid.

tu scrii!... Nu. nu scriu... Aid. tu nu 
md minți pe mine câ slnt vulpe bă- 
trină. Tu scrii!.,. Nu. n-am scris 
niciodată... Uite, zise din nou Cara- 
gtale. eu văz câ 
mie... Ai nevoie de chichițe pe cort 
tu nu le cunoști... Nu, domnule Ca- 
rogiale, dacă n-o sd fiu In stare sd 
găsesc singur chichițele astea, n-o 
sd scriu niciodată...

Tata face o pauză de glndire. Peste 
citii vreme? Peste cile evenimente 
trec glodurile lui ?!

— Eu fusesem In străinătate ți mă 
întorsesem. Caragiale, care devenise 
scriitor mare șl cunoscut de toți, fu
sese Intre timp acuzat pe nedrept că 
plagiate piesa Năpasta ți eu ti luasem 
apărarea... Intr-o 2l losif Nădejde, 
redactor la Adevărul, veni la gazeta 
la care lucram : In redacție la noi » 
Caragiale, mi-a spus... S-a întors de 
la Berlin și vrea sd te cunoască... 
L-am găsit Intr-un birou cu clteva 
halbe goale In fațâ. înconjurat de ga
zetari... Clnd am deschis ușa șl clnd 
Caragiale a dat cu ochii de mine, a 
izbucnit: 
iu scrii 1

scrii. Arată-mi și

nit ți-am spus eu, mă. I 
Și m-a îmbrățișai...

*
telefonul. Convorbirea -rTlriie 

întrerupe.
— Nu duduia, aici e Arghezi, «0 

Algaze...
Trinteșle receptorul.
— Probabil că e unui Algaze -< 

care telefonul e In atingere... Spe* 
că nu face și ăla literatură I

Baruțu T. Arghezi

Cu Teatrul Național
1

din Craiova în regiune

Artistul emerit .MÂNU NEDE1ANU, 
' văzut de SILVAN

amplificare și nimic mat mult, (5înd am sosit 
noi, cu cinci ore înainte de începerea specta
colului, trei sferturi din cele trei sute nouăzeci 
de locuri ciau vindute. Am pornit alături dc 
cițiva actori prin sat. La Alimentara, în li
brăria sau biblioteca satului am fost martorii 
următoarelor discuții Intre locuitori: „Veni
ră artiștii*' — „Veniră acum cu mașina". 
„Luarăți bilele?" — „Luaram azi de dimi
neața". Era* pentru ei ceva firesc, dar șl ceva 
așteptat cu emoția cu care te apropii de fap- 
lele cu adevărat minunate ale vieții. Am stat 
apoi mai bine de două ore alături de admi
nistratorul turneului și Fam privit pe cei ve
niți să cumpere bilete. Treceau de la lucru 
spre casă sau lăsaseră treaba P?n'riJ dtava 
clipe 51 se repeziseră pini la Sasa de cul
tură. €u deosebire emoționantă era teama pe 
care flecare din cei ce intrau pe ușă o aveau 
la gindui că nu vor mai găsi un bilet penlru 
scara.

Dar mai era ceva. Pentru că cei din Balș 
nu veneau 1a teatru penlru prima data. Si 
asta se vedea după cum cercetau răbdători 
schema sălii dc spectacol, nemulțumiți că ve
niseră prea Hrziu și-l rugau pe casier să vadă 
dacă nu cumva nu mai sint bilete .bune". 
Pentru ei faptul era cit se poate de normal și 
dc la locul lui. Dar mie mi se părea că asist 
ta cel mai minunat spectacol pe care 11 văzu
sem vreodată : acela al deșteptării omului, al 
ridicării lut pe o treaptă dc cultură, inaccesi
bilă altădată.

®înd a bătut gongul liniștea a cuprins în
treaga saJâ. Din momentul acela n-am mai 
făcut distincția Intre o sală din București și 
una dintr-o Îndepărtata așezare de provincie. 
Spectatorii de la Balș au ascultat cu atenție, 
s-au înduioșat și s-au bucurat odată cu eroii 
piesei. Dacă mai adăugăm,’ că tot aici Pygma
lion de Bernard Shaw a înregistrat nu mai 
puțin de 810 spectatori, matineu și seara, ne 
dăm seama cit de mare este dragostea de tea 
tru a celor ce muncesc.

Concomitent cu spectacolul am urmărit și 
reacția silii. Pe fețele tuturor spectatorilor se 
citea nu mirarea ci interesul, 
care vroiau si înțeleagă și si pătrundă totul. 
De aceea au reacționat la momentele chele ale 
piesei și au surprins cu multă finețe ideile ei

pasiunea cu
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esențiale. Discuțiile din antract ți de la 
tul spectacolului, ca șl aplauzele la scenă des
chisa, rr.-au dus la concluzia că tntr-adevar 
mesajul piesei trecuse In această seară rampa 
E drept, interesul 
cltva in final, dar 
ferului monoton și 
mente ce nu aduc 
racterologică a personajelor ți In Împlinirea 
conflictului.

Sare sint cauzele pentru care publicul din 
Bal; înțelege și prețuiește astăzi teatrul ? Cred 
că ele trebuiesc văzute tn temeinica operă dc 
educație artistică pe c^re Teatrul Național din 
Craiova o Întreprinde aici de ani de zile. Mai 
Intii prin Îndrumarea atentă a echipei artistice 
de amatori din localitate (urla din cele mai 
hune din regiune) șj apoi prin spectacolele 
de o serioasă ținută artistică prezentate Jn 
mod sistematic aici, ca și In alte localități.

Pentru că, apre lauda lor, artiștii și tehni
cienii Teatrului Național din Craiova nu fac 
nici o distincție Intre spectacolul de la sediu 
și cel din turneu. In cele cinci orc cite au pre
cedat începerea spectacolului, tehnicienii șt ar
tiștii au pregătit reprezentația de scară cu 
emoția și minuțiozitatea unei adevărate pre
miere. Nu s-a neglijat nici un amănunt, nu 
s-a „improvizat" nimic, nu s-a uitat nici cel 
mai neînsemnat accesoriu, 
pentru reglarea luminilor, 
tridenii au studiat cel mai 
sare a reflectoarelor, totul 
rarea pe care o simți atunci dnd știi că seara 
vei intîlni un public exigent, Și să nu credeți 
că (oaie acestea slnt detalii lipsite de im por
tari [4 pe cart publicul nu le seziscază. Dimpo
trivă 1 Vazlndu-se respectat, publicul 
pectâ ți ci pe cei ce vin în mijlocul lui, 
In același tirr_p să deosebească arta de 
vizalia superficială. Ața se și explică 
mulți din locuitorii comunei Ealț mi-au 
risit nemulțumirea lor față

sflrși-

publicului scăzuse Intru 
aceasta din pricina ca rac. 
discursiv al uliimclor mo- 
nimic nou In definirea ca-

S-a lucrat intens 
maținițtii ți else, 
bun loc de ampla- 

a denotat Infrigu-

li res- 
Invațâ 
impro- 
de ce 

mărtu- 
de turneul unor 

cintăreți dc muzică populară ți ușoară, care 
au venit nu de mult In mijlocul lor, cu pro
grame învechite, executate la intimplare, fără 
nici un fel de considerente artistice. După 
cum ne încredința directorul Gasei dc cultură, 
tovarășul Prolopopescu, un inimos ți priceput 
organizator, cei dc la Balț sint hotărlți să nu 
mai primească pe scena lor asemenea înjghe
bări pscudo-artistice. Dar pentru a ajunge la 
această conștiință a trebuit ca ani dc zile, un 
teatru național să vie aici cu spectacolele ede 
mai valoroase, jucate In condițiile tehnice ți 
de interpretare cele mai bune.

Pentru că important șî demn de relevat este 
faptul că actorii din distribuția „Ullimei etape" 
— Paula fiulitză-tSoiistantinescu, D. Aurelin, 
Mana Balint, Vasile Gonslantinesctij T. Pă- 
1,-așcu, Pavel <&su, M, tîonstantinescu, artista 
emerită Margot Bolea nu Păcurar u, S. yiaditnir

ți P. IBescu — au dovedit o înalta conștiință 
profesională și artistică.

Faptul este cu prisosință lăudabil, mai ales 
câ pentru tehnicieni și aclori aceste deplasări 
necesită uneori eforturi destul de serioase. Este 
suficient să amintim Că după terminarea spec
tacolului s-a lucrat la desfacerea ți rcair.bala- 
rea decorului In camion aproape o oră. in 
timp ce termometrul scăzuse binișor sub minus 
cincisprezece grade. Iar actorii erau după o 
altă deplasare, cu o seară înainte la Filiași, și 
după o dimineață de repetiție 1a sediu,

$i totuși, voia bună nu-i părăsise nicio clipă. 
Nici cliiar atunci cind ne-atn Întors țn auto
buzul neîncâlzit. Dar discutind despre specta
col, despre viitoarele turnee, despre Caragiale 
și In general despre teatru, abia la Craityva 
privind ceasul din centrul orașului, ne am dat 
seama ca de multa vreme bătuse miezul nopții.

♦
Am pleoat la €raiova cu intenția să scriu 

despre citeva spectacole ale Naționalului din 
localitate. Dar ceea ce am văzut la Balș ir.-a 
îndreptățit să amin analiza propriu zisă a 
spectacolelor ;,Gasa din strada Goșbuc nr. 10", 
^Pygmalion* șl „URinia etapă" pentru numă
rul viitor. Asistasem însă la un fapt de cul
tură ailt de plin de eemnificații. Incit a-1 trece 
cu vederea ini se părea o adevărată impietate.

Valeriu Rîpeanu
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vedem procese de alchimie în
delungate. ci ne duce mal de 
grabă cu gindui la {Lșnirea iz
voarelor, la revărsarea perpe
tuă a marilor fiuvit

Despre viața iui Coșbuc nu 
x.a scris prea mult si omul a- 
cesia ridicat din vatra Hordou. 
lui din ale cărui versuri se de
gajă lumină, sele de frumos și 
voioșie, a due o viață umbrită 
de timpuriu de amărăciune. In 
care singura bucurie a fo^l 
munca. Poet militant, preocu
pai dg dritinelg țârii sale, ga
zetar strălucii, popularizator și 
culegător al comorilor folclori 
ce. tată diferite imagini care 
l-au nemurit pe Coșbuc. El a 
Influențat procesul literar, nu 
numai prin neșovăitoarea so 
integrare țn tabăra apărătorilor 
celor obidiți, dar și prin activi, 
lat ea sa de șef de revistă. 
„Fără luptă, nu e literatura" 
spunea poetul și opera sa e>te 
rezultatul unei luptg pornită 
demult, In paginile rgvisieiot 
sibiene .'a care și-a începui cu- 
laborarea și se continuă In con
temporaneitate.

„Poetul țărănimii** cum l.a 
numii Gfierea in studiul său. 
a reconstituit, precis șl convin 
gător, imaginea satului romi, 
nesc In perioada asupririi mo 
șiereșil șț s-a făcut ecoul unor 
strigate de revoltă șl deznădcj- 
de, Noi vrem pămțnt rdmine 
un poem viguros, avertisment 
lucia pe core robii păminiului 
ll dau nesățioșilor ciocoi. In 
versurile sale sg oglindesc mo. 
mentg ale unor ascuțite con
flicte de clasă, satul nu este 
văzul numai prin prisma mij
loacelor picturale ei slnt dezvă
luite înțelesuri subterane. se 
sugerează idei care frâmlntau 
țărănimea In drumul el spre vi
sata „dreptate". Muite „Idile" 
Iți lașa gustul lor de amără
ciune. Dlsprețuuid parcă dt. 
mensiunlle rigide ale unor ex. 
gresii cortsocrate, Coșbuc tg In. 
tregcșle sensurile. E cazul „I- 
dilelor" chiar. Poetul nu s-a 
împăcat Cu descrierea unor ima. 
gini suave ote vieții, ci a pro. 
leciat totdeauna asupra lor lan
terna magică a crudelor reali- 
tați sociale. $i dacă n-a fâcutM 
direct, in versuri, a strecurat 
această lumina realistă In |n- 
sâși tonalitatea unor poeme. In 
melodia discretă șl tulburâtoa. 
re a stihurilor, Acest lucru a 
fost cu atit mai greu, credem 
noi, cu cit Coșbuc poseda, așa 
cum am mai spus neobișnuite 
calități de versificare, care nu 
[ziu dus decit rareori la facili, 
tatc. Atunci cind nu s-a putut 
exprima In chin direct, poetul 
a invocat mărite umbre ale Is-

’ toriei naționale. In hlamida câ- 
’ rora a strecurat tendințele sate 
t de îndreptare a râului saciaL 
t Coșbuc a fast unul dintre cei 
. mai înverșunați duș/^ofu ai >,io. 
f narhiel pe carg a condamnat-o
* și pe care n acoperit-o cu cele 

mai aspre Învinuiri. Soarta tra-
1 gled a wui ca firul vieții poe- 
t tulul sd să fringă m 1918. de- 
r parte d« meleagurile copilăriei.
• in timpul războiului mondial.

El face parie din galeria acf- 
’ >or creatori care au fost mereu ' 
', preocupai! de Uuininurcp pa. 
, porului și din acest punct de

I vaiere, trebuie sd amintim o. 
para de tălmăcitor al valorilor 
literaturii universale, pe care 
Coșbuc a Intrcprbis-O. temerar. 
In condiții puțin faoarabile.

O pildă vU pentru generații, 
un poet care merită dragostea 
șl stima tuturora, un poet tn 
care ng regăsim cite puțin fie. 
care din noi, dar, lucru și mai 
de preț, tn care se regăsesc pă
durile și riurde. rintecetg oa- 

imendor și freamătul cimpiilor. 
Poetul trebuie studiat In con
dițiile epocii In care a trăit și 
„poetul țărănimii* este o pet. 
sanalitaie de prim ordin a li. j 
teraiuril noastre, o creafig a 
geniului popular al poporului 
nostru, căruia i-a închinat cete 
mal frumoase versuri ale sale. »

Gh. T.
• f
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Leonid MARTINOV

Pasul
Paiul a fast fâcul...
Nici n-are vreme colbul
Sâ scirțiia sub menu.ți apâial, 
Câ - in dipifa-aceea scurtâ - 
Globul
In unrio-i mii de leghe-a ți lâzat.

Din indrâznațu-i ibor 
Nu păți sâ-nlorci pâmintul, 
Nu-I poți întrece 
Oricit ai goni I 
Nici implorindu-l, 
Nici amenințindu-l - 
In loc nu-l poți opri, - 
Nu poți sâ ții pe loc 
Cu nici o-mbrâțișare, 
Strivit sub lâlpi, pâmintul fârâ glas...

Pâmintul, - veșnic sprijin la plecare i 
Pe el înscriem
Următorul pas I

In ronilnește de TIBERIU UTAN

Latay LAJOS

Poezie 
și realitate
Aproape toatâ noaptea am scris, vegheat de 

stele, 
ca n zorii albi un cintec sâ duc iubitei mele. 
Spre ziua, poezia vâiui câ i prea puținâ, 
cind șușoteau, la geamuri, grâdinile-n 

lumină-

In romi neț te de ION BRAD

Primul volum al romanului Bărăgan a siirnlt un 
interes explicabil: o carte de actualitate, xcrisi cu 
vervă, puni nd interesante probleme de munci, lumi- 
nind Intr-un chip original a a ea mi de relații Intre 
oameni tipice epocii noastre, cu multe personaje faine 
conturate, iar In centra — un erou de tip nou, viu, 
atrigifor, un muncitor comunist, energic, generos, 
plin de neastlmpir. Tocmai datorit! interesului știr- 
nit mulțl se întrebau cum va continua romanul ? în
ceput domol, pe îndelete, ca o inițiere treptat! â 
eroului principal In diverse aspecte ale „mediului" 
in care urmează să impIincase! sarcina sa de partid 
(deci cu o construcție intr-un fel de tipul celei din 
Sui ide moarte ale lui Gogol, cu posibilități deschise 
pentru autor de a lărgi mereu ilera investițiilor), 
primul volum se termina pe neașteptate ca schițarea 
unei drame in stil șolohovian. prin ieșirea „de pe 
lumea cealalt!" a Iul Tiherîa Erhaa. intrwalarea 
intre cei doi frați, etc. Ce va iraz ? Va reveni au
torul la formula romanulai-rcpertaj (sas a romanu
lui cronic!), limitindn-se la ..angajaaeatol" (ne
scris) luat de a ne relata conștiincios toate peripe
țiile „carierei" de director a lui Anton Filip ? Saa, 
dlmpoirivi, va ti ispitit de a ..dramatiza' In conti
nuare subiectul, obligindn $1 eroii ii trese! prin 
procese sufletești complicate, s! iu decizii spec
taculoase, să-și încordeze in situații nepre«tesle
tacultifile umane de care dispun ? Trebuie rtriee 
cut de la bun început d V. Em. Galan n< mers 
pe niciuna din di le previzibile, d ne a dai In volu
mul II ceva ca total deosebit de maierialul vntamsn- 
lul I. Partea a doua a romaaulai e In primul riod 
o carte de almoslefi- 

Nina CASSIAN

De genul 
feminin
Așa e pacea. 
Așa e munca.
Așa e dragostea.
Și ploaia - ca o logodnic! 
Sclipitoare și lericitâ, 
imbrâțișind pâmintul ;
și iarba pe care vinlul o biciuia, 
sporindu-i reiistența.
De genul feminin : 
așa e toamna.
Așa e râbdarea 
și fecunditatea.
Și piatra cu volute dulci (și dure) 
și furtuna râzvrâtîtâ animind spațiile 
cu strigatul el triumfâtor.
Așa e nâdejdea 
și revoluția 
și frumusețea.

*

li

Diversitatea de .amtdi" și _iiteețl" »-a ptohk s* 
nu dud șl la îmbogățirea tipoiegid a rum ama tai 
Aceast! particularitate a mai lost relevați In crilbcâ. 
Nu putem si subscriem, evident, aprecierea d avem 
dea face cu un roman al ..sulMelor moarte", ter- 
mentul ne puți nd 11 folosit decis in accepțhmea pe 
care ia dat-o Gogol, adică de personaje care exiști 
doar In plăsmuirea cuiva, fictiv. Uri posibilitatea

Chipul luptătorului comunist
în proza noastră
III. BĂRĂGAN - de V. Em. Galan (voL il)

de a influenta mersul evenimentelor. Dimpotrivă, șl 
Berijan șl Crisfcscu șl Spira Nedelea și Gustav 
Panici șl chiar popa Chiri op sini personaje loarle 
reale, loarle vil, de existența cărora in 1H1- dar șl 
inei mult timp, nu se putea si nu se țin! seama. 
Rlmlne ins! valabili constatatei d ia volaral U 
antonii t-a ocupat mai mult de personajele negaiiue. 
Nu lotri In intențiile noastre șl discatâm acum dl 
de justificat! pare a ii această orientare. im pniem 
si ne proaunlim tir! si cunoaștem illrșital rwma- 
notai De asemenea vom lisa deschise alte probtera. 
ca de pildl cxteleoța sau inexistența unor 
gtmi", sau mai explicit: dt de Încadrate arlntk sini 
unele descrieri biografice sau scenele lăturalnice, 
deșt!șurii* ca -bătălia' pe scara conacului Băneai, 
perefrmirîle tai Qrmiș, panica de care e captai 
ete- sau dl de -motivate" slto >cotitarite* in «n

Ar 1 nejast ti «pmnra d portretai hd Anton 
FI lip m t-a lahogifit De to unoisou hri to t nponi

iboagte. teto ptota trimtaoal da tatatefi. mut W* 

pe hotărtrite oala oi — ta cmasecmfB — ca pnbîl de 
inițiteive indrlnețo. diad la Iveai! iooașiri recur 
catale de organizator pi cotehsciior- Dar acestea 
erau pvevixMte p In vai. I< rrarirrolagic persona
jul rtmine aczJhși De altfel p ori al lui in dueliști 
razna acțiuni c ^o|taol- Despre ceMalți cmnunipti 
de ta Lecții de asemenea nu te poale M«ne ■>*

De aceea, to raport cn Imna cnamai a acentni cidu 
do urBcote. ne-a atena In med fehe ifcnțta chipul 
taf Maleș. Fenaaaj eptaodic ta volumul I. acest 
acfivirt de perfid se dexvilta* amplu ia ccl de al 
dallea F gwn tal ? intermauti pi pentru ci. In 
apanalA. Maieș an ace nimic proeminecl. un este 
louotiat ca vrea tampf'e demehati. Mai nmlt pare 
a I șten. c mante, dnmtaat de ehdznkia ți vlolen- 
țete hd Lenea. Dar e ctamfc ț| devotat pertiduluL 
Na an tad • pftgAfir* palifid lama in ari, a-a tre
cui prin vna ucaaM inmate de ■ drveto acttvita. de

cmd de jardto cnruata" ți ti vad! mai departe, 
dar sânte <Me te tacn. ta tace cn atauegațta. pentru 
ci mmxa de pmfid a devenit viața tal. cmațintonl 
printed ai MOlntal tin pe pdmtal Lal Males li 
pare Mneut a* petevne! o buni parte a ziteier ta ne-

ido fad* ta perfid țl ktataaag* aceastl z urne denie ta 
htota nlrunto. <mto atei daci acestea m hdtârisc 
ta mi fep cn Lencn) dar M* câ acmmâ tegitmi 
eiitoâ p| de aceea aptoapci cn râhdart. chiar cn un 
tai ta "iiMamu. llmirMu care m vor putea sa

V. Em GnlM ■ serprtaii. pe «tales lalr un mo
meai gmn ; Ișpufe ta «spmveoțâ șl de tirla lâzin- 
hrfci. e dnmtetol ta Lmurn. ta acest centrist țl ta- 
mnfwc- case a num* ti4 lege de el cind prin înșe
li dans, ctad prin penmsmott. dmd por șl simpla 
«parând aM spiritad ta -dmriplmi" al Iul Maleș. 
car« ptame taaKțieeeaai i«ci tas Iul dr meca-
nuc- Itei ta te ta «Arini omului imsplu care este 
Matei m pretam m fel ta dedublare: pe ta • parte 
s-a oAumtal si ^notele" ți ti execute lulocmal toate 
.jonmdmdie" M Lunca, pe de alt! parte simte din 
ce ta ce mai acte ci eL comunulu1 Maleț. nu poate li 
de acord cn Lencn. Dnr dmacardul țl l manifest! 
p utatat le prta rapoarte acrite pe care Leacu le 
rupe, fie prin protesta verbale In discu|ille Intre 
pateu arid. Mutei e mcoateslabil na naiv, un candid, 
ar imachcral mirginh Lencn știe sâ loleseasc! nai- 
lit toe a tal. Beaten câ Maleș mereu nu este de acord, 
ri L-a tat pared! de „amrtT (pranunțatl. bineînțe
les. pâritoeșia). II cearti uneori, uneori țipi, alteori 
II hale pe mnari. se amuzi etc. Teat! acensti falsi
tate a rapattaritar tatae ei dai Maleș o simte, dar 
mb m ștoe w trnmahan, old si tragi consecințele.

Amin! totul pini la ,, veri licăre". Dar nu poate s! 
nu simt! șl o anumit! lașitate, chiar duplicitatea 
unei atari poziții. De aceea a devenit apatic, posac, 
resemnat, de aceea.II « sili de e! însuși, fapt sub* 
liniat atit de discret dar șl atft de apăsat de au
tor ta scena cu oglinda.

Volumul II al Bărăganului . cuprinde Pe ling! 
multe alte situații șl Intimplărj și pe aceea pe care 
am putea-o numi ..trezirea* lui Maleș. Personajul 
parc! se eliberează din plasa deas! de inhibați! 
ți renunțări In momentul In care il împiedic! pe Be
rijan s! puni la cale o nou! diversiune. I se pare 
ci nu tace nimic deosebit: Berijan l-a pus (cum o 
liceu și Lencn Iu mod curenlț s! expun! și s! 
apere au părerile sale, cl pe cele ale lu| Berijan. Maleș 
se supune (din obișnuință) dar tot din obișnuință 
încape cu Inimoasa formulă de desolidarizare, deve
nii! aproape stereotip! la el. prtcizlnd c! ..sugestiile 
au ilnt ale lui* șj că. după părerea Iul, sint „gre
șite șl dăunătoare*..- In timp ce ..acasă", adică ling! 
Leacu, precizările de acest fel nici nu erau luate in 
seamă, aici produc efectul unei bombe..- In atmos
fera adevărat! de partid imprimată de Filip colecti
vului. orice atitudine cinstit! nu poate s! nu fie 
sprijinit!; Berijan iși d! seama de asta, de aceea 
hate In retragere (fuga-i rușinoasă, dar sănătoasă).

Maleș e singurul personaj In volumul II al ..Bă
răganului" care se transformă, crește. In 24 ore sub 
ochg noștri, iar această transformare e foaric fin șl 
semnificativ motivat! de autor- Obișnuit — din 
cauza Ini Lencu — să activeze in sili, s! îndepli
nească tot lelul de ..sarcini** roslul cărora nu II În
țelege. dar ajuns In preajma Birsanllor in plini 
„evacuare Mali". Maleș este prins de șuvoi și —cu 
mult! plăcere -- face o baie de muncă avlntall, en
tuziast!. rudimentară dar orientat! clar către u» 
scop, prin excelentă colectivă, mobilizatoare. Tocmai 
această baie de muncă socialistă II ajui! s! se cu
rețe de multe sloiuri de apalie. birocratism, desperso
nalizare. care se suprapuseser! pe sulletul slu 
cinstit ia atmosfera viciat! de activitate stil Lencu. 
De aceea ajunge noaptea la Lespezi alt om decit cel 
care a plecat de la Paroșeni, mai precis la destinație 
ajunge acel Maleș naiv șl neexperimentat dar cinstit 
și lacrenitor in forțele sale, care a existat înainte de 
a fi copleplt de influența nefast! a Iul Lencu. Șl 
tocmai d« aceea devine capabil de o atitudine 
demni, partinică. Lu| Maleș de la Paroșeni I a-a a- 
diugat ..Grasulei* de la Birsanl șl din această 
combinație renaște vechiul activist de partid, 
adevăratul activist de partid.

V. Era. Galan a mai rămas dator cititorilor cu o 
serie de precizări in legătură cu Lencu. Nici dup! 
lectura volumului II nu ne devine clar ce lei de tip 
e acest individ, ce urmărește, cum a ajuns activist 
de răspundere, de ce este menținut atlta limp intr-un 
post de răspundere ? Nu e grav- Autorul mai are 
timp si aduc! lămuririle necesare Dar ceva s-a lă
murit : ci oameni ca Lencu pot altera pentru un 
timp Intr-un sector limitat stilul muncii de partid, 
pot frlna vremelnic rezolvarea partinici a sarcinilor, 
pot intlrzia procesul de întărire a muncii de partid, 
dar nu pot schimba conținutul esen|la] al luptei par
tidului, nu pot abate viața partidului de la desfășu
rarea el firească. Pentru ci partidul nostru e in așa 
fel plămădit incit In el cresc, firesc, ca o semănă
tură pe un pămint bine arat, oameni ca Maleș, 
cinstijl. devotați, demni, gata orlctnd să valorifi
ce Însușirile lor umane in situații neprevăzute, 
periculoase. Activistul de rlnd al partidului, acest 
erou adesea anonim al mărețelor transformări re
voluționare pe care le-a înfăptuit poporul nostru, 
a găsii in persoana iul Maleș un reprezentant ti
pic. de o aultnlic! frumusețe morală.

Mihai Novicov

Lucian VALEA

Cintec 
despre copilul 
minerului
Pentru ochii lui deschiși sâ învețe, 
Pentru surisul lui înflorit ca o nalbâ, 
Lumea are de la-nceput două fețe : 
Fața tatei, suind din adincuri — neagrâ — 
Fața mamei, venind din luminâ - albâ

Pentru obrazul lui de lunâ nouă
Mingiierile sint ca niște ploi - 
Miinile mamei, albe și mai.
Seamânâ c-0 ploaie de stele ; 
Miinile talei, negre amindouâ,
Cu niște ploi râcoroase și grele.

Pentru somnul lui cuminte și teatăr, 
Pentru viitorul lui, sfint tezaur,
Miinile negre in fiecare zi aprind un luceafăr 
Cind freiesc, din amorțeala lor de moarte, 

cârbunii
In timp ce miinile albe, ca niște

pâsâri subțiri 
II urcâ, pe aripile lor, in leagănul lunii...

Nkhita STÂNESCU

Stihuri de 
îmbărbătare 

lâcuți atlantozauri - mileniile ncete 
pe galbena Sahara câlcarâ cete cete, 
havuzurile toate in forfotă de chipuri 
ți murii-i râsturnarâ, cu lurlele-n nisipuri ; 
iar șiruri de câmile supt hâțuri beduine, 
ritmară cu copita doar muchii de ruine. 

La ce, deșert al verii, zimbalele ciuperca 
cu nefirească moarte se-ncearcâ sâ te ncercel 
O temelie stearpă sâ fii, cind lungi canale 
ți-am hatârit, și codri, la linurile tale I... 
La ca ai lâsat sâ și salte, din tine, gropi 

intoarse, 
de-au prâvâlit văzduhuri, cu marginile arse 1 
De ce-ai lâsat la pieptul tău, încrețit de 

vinturi. 
să-și scuture ciuperca doar racle și 

morminturi 1 
Și pinâ de sub soare ți-au dârimat lumina 
din țârmurri de mare la dunga zării, lina I

Ji-au otrăvit pustiul, o, galbenâ Sahara, 
dar dorul meu de pace mai strins te 

înconjoară, 
mai viu mi apare acuma și mai de neinfrint: 
iți va preface, miine, nisipul in pămint 
ți stătătoc re oaze, pe dunele acele 
vor înverzi, in virful gindurilor mele.

cronica literară

£ooiu(ia spre mo/urixare a poeziei 
Măriei Bănuț, succesele reinoece- 
btie ale liricii sale din anii regiitut- 

lui democrat-popular, ca ți ia aifi poeți 
din generația sa, nit se păi ezptica, desi
gur. doar prin scurgerea obiectiod a tim
pului, prin deprinderea unei tehnici poe
tice, obținută printr-un ezerctția prozodic 
îndelungai. Cda. intre pnmui ooium to 
poetai, Țara lelriar. apărut in 1SJ7 p 
Tarenlul. hpdrj/ In anstai cefei de a 15-a 
amoersâri a ehberaru țârii noadre 
de sub jugul tiraniei fasciste, nn 
e numai o simplă deosebire de mijloace 
artistice, d una structurală, ideologică, 
indicind distanța valorică dintre instinct 
ți conțtiințd. Important este faptul că 
această conțtiințâ se afirmă ca o con
ți tin ță polii ied, partinică ți constituie 
suportul celor mai variate reacții psihice 
ale portei. Această trează conștiință po- 
tilică. formată de-a lungul anilor prin 
însușirea ideologiei mar just-leniniste, prin 
intensificarea legăturii poet ei cu viața, 
cu evenimentele istorice ți sociale ale 
contemporaneității, a avut o Inrlurire 
directă, salutară pentru creația sa. £a 
i-a călăuzit drumul de la un intimism 
mărunt, de la un orizont poetic limitat 
la senzații acute, spre o înțelegere 
profundă a luptei oamenilor muncii, spre 
un unioers artistic larg, capabil sâ cuprin‘ 
dă problemele majore ale omuhd, ale cla‘ 
sei muncitoare ți ale partidului ei. Această 
evoluție fericită a creației sale, doc ta o 
datareste partidului si o mărturisește emo
ționant inlr-una din cele mai izbutite poe
zii ale Dolumului. un fel de ars poetica, 
intitulată Partidului meu :

Puteam li un vag funigel, 
O scamă topită tn vînt. 
Ori bobul nevolnic, mișel,

Ce aa fazeoițește-a ptaainL 
Patera fi un vag ftmigd

Ci na tzz-a-agtațti aici pitant 
Nici aer. aici valai. aia lac. 
Partita! II hinearint 
$i dasa ca fort! de joc.
De nu a-a-nghițit aki pfcaiaL

/n aczto proces, eal brie s-a aăiechvaf. 
s-a identificat ca interesele generalii afe 
datei, ca aspectele cete mm tammale ale 

tații Senlsmeatai anei atari legă
turi organice cn achtaiilaiea e mir tunat 
direct In finalul amplul» poem Torentd- 
ta care, la prima parte, st eooci aspede 
ale Morii Renoinții Sodotisie din Octom
brie, ier In a dona, se htalță an ebogta 
tnfiicârei epocii noastre ffănrăoare a n- 
aei lumi cu adevărat umane:

MARIA BANUȘ:

TORENTUL
la strop slat: doer atit mă pot aălta 
CM poa1e-ua strop să-și nege unda sa. 
Si lotuși, prizărit Intre noiane. 
Intlmplitor, firav dt un grăunte. 
Sint as din tine, veacule cărunte. 
Ceva din ce ești tu, 
TtăieșLe-n aline;
Ceva din ce ae naște di ocol 
încerc și eu fiorul demiurgic 
tn gestul cumpănit din discobol 
Ce-azvlrle-n crug metalice planete. 
Cunosc șl eu înfricoșata sete 
Ce-o simte ziditoru-n ziua-ntlî, 
Cind zilele de noapte se despart 
Dar de mai are hăul cipâtii 
Eu setei de gindîre nu-i pun gard. 
Neantul Ingenunchi și-i cer: ,.S! fu !- 
$i duhul meu se-ncheagâ-n veșnicii.

Identificată cu idealurile veacului, 
paeta se arată, tn cele trei cicluri ale 
prezentului volum: Album, Jurnal de 
bord. Spații noi. interesată Îndeaproape 
de cele mai acute teme lirice ale actu
alității: construirea socialismului, lupta 
pentru pace, pentru Innăbuțirea reîn
vierii fascismului. Chiar teme cu un ața- 
zis caracter etern uman, cum ar fi, de 
pildă, moartea, viața, iubirea nu sini 
tratate tn șabloane străvechi. înfățișarea 
lor artistică prilejuiește portei afi/marra 
unul ideal estetic Înalt, optimst, străbă
tui de convingerea biruinței noului asu
pra vechiului, a vieții asupra morții.

Maria Banuș se arată preocupată, 
cele mai adese orit sd evite, in irata/ra 
temelor majore, politice, tonul retoric, 
țipător, bombastic sau gra» acade
mic. O idee poiiticâ de o deosebită 
importanță istorici, e înfățișată cu o

de I. D. Bălan
W. tatr-M ta rratete fakiorice.
mrtat mirt maU ți m bnm atancto:

— B.«-ai wtoL stateae I

— Ce vețti at-atad ta afetafrk.
pe-ake ’

Si De atavăcat
Ce a zvoate a tarei ?
Mie pan!

Si spaa « povslea :
De ntște rasei...
De-a baM rea
Cic-a teșit pe lane
Odată ca atonii

— Aia-s. zmei —
Si că-și clocește ouăle
§i n apă.
Și-a viat.
Și pe pimlnt-

Poezia se încheie simbolic, exprimind 
— pa de-o parte — dezgust de întuneric 
și moarta iar pa da alia o imensă seta 
de viață a tot ce există, de ta pldplnda 
floare și pini la omul cu o clară con
știință socială:

Mirosea a pimint și-a ninsoare 
A clorofilă fragedă de lapfe 
De-abii ieșisem
— Și ce greu —
Din noapte,
Și eu șl el,
Nici eu nu crai, nici eu.

Versul final rămlne In conștiința citi
torului ea un ecou al sensului etic din 
întreaga poezie, ca un Îndemn indirect 
la vigilență fi la luptă pentru dezarma
rea atomică. Te-ai aștepta ca o convor
bire cu a floare atit de gingașe să nu 
se poarte decit pe-o temă cel mult ero
tică. Și totuși. Maria Banuș prime
nește tradiția, dă sensuri majore gestu
rilor celor mai neutre tn aparență.

Abordlnd aceste teme, poeta face do
vada aceluieș lirism proaspăt, autentic, 
care caracterizează partea cea mai Izbu
tită a poeziei sale.

Remarcabile !/t acest sens sint 'poe
ziile Balada micului polonez, răsco
litoare evocare a solidarității luptători- 

iar ant^ancifS. La Irievxzor — Bătălia 
Sataapaaatai. Gcautisch. Io tabăra cea 
AriaprL Gtaaal tai Ltaia. poezk carac- 
ianaate priatr-a aacBatiti țermitMa poă 
tied. In astfel da potsr, teaofta Ikic! 
* taarf. apoataadL ta a antanticilate 
car» m hanamita fime oricărui cititor. 
Oe gpeeap. incitate brici stat ți oarsa- 
hta ■Ktantoe rataru. cam sbd cete din 
Stetaatone. o iabatiti poezie a tihnei fi a

S^ferare, tanaaapto Mte al*
pe hornuri barza; 

Grad na ae tastat! ta graiek-i
culori; 

!■ vinete ariazzrt ae proslăvește varza 
$i-c roții arde-tm singe rlvoM

da muritori.

Sub cuhnia de var! e-o clocot bulionul; 
Pe prispă cercetași! revarsă-avarii; 
Cetind, adolescentul se lasă dus

de teonul
Șl de mirenama dulcii, prin timp,

copilării.

Unele poezii sini f/ud mai reci, ea 
a/iumr note prozaice, cu versuri șterse 
ți inaxpresive, cu intenții satirice osten
tativ căutate, care ating prea puțin 
coarda poeziei, cum sini de pildă unele 
versuri din Ecuații :

Am cunoscut oameni subtili 
și parfumați 
ca o țigară de foi.
Sensibili și informați —
li delectau ooemele nai, 
cea mai fia! mișcare la burs! 
și Marea Ursă. 
Pricepeau brice, 
etntăreau orice, 
cu zhnbet subțire, 
dintr-o privire.
Viața ; o ecuație, 
rezolvată cu grație. 
Viața ; o bacanta, 
picant!, 
care-ți întinde tipsia 
plin! de fructe: 
la I

Notabilă. In prezentul aolum de ver
suri al Măriei Banuș, este lipsa orică
rei prejudecăți tn ceea ce privește folo
sirea versului liber, alb sort a celai me
lodic, cu rimă.

Poeta folosește In egală măsură toate 
pasibilitățbe prozodice, pe care i le so- 
licită conținutul uneia sau alteia dintre 
poezii.

Atitudinea nu e Intlmplăloare șl se 
bazează pe un crez estetic, care, fard a 
K eclectic, e elastic și cuprinzător, cu o 
ușoară ironie îndreptată împotriva extre
miștilor :

— Hm. versul alb i-așa și pe dincolo...
— Ei aș. el este unicul, modernul I
— Dă-mi mîe, colo, un sonet —

eternul...
— Rondelu-i slăbiciunea lui Apollo...

Natura-i mai cuminte ca pedanlul, 
Ea face urși, vitei și căprioare,
Iar noi ne-nduioșăm cind mielul sare 
Si nc-nchinâm cind trece elefantul.

Maria Banuș Întrebuințează, după ce
rințe organice poeziei, cind un vers tipic 
D'o2odiei lui Șt. O. losif :

Mă mai fii tu azi In lanț, 
Babă rea, lăliic.
Mline-ți sfarim eu. In dant, 
Vraja, sub Caklie.

dnd aceleia a Iul Toplrceanu .*

In Parnas. Ia noi, de-o vreme
Mare agitație,
Delicata muză geme, 
Lung, cu ostentație.

Au ieșit la bal, In lume.
Stele noi, cu grație,
Și ea n-a primit anume,
Nici o invitație.

cind. dacă nu cri mai adesea, un vers 
liber de constnngeren ritmului și a 
rimei.

Există In inima lumii, pe ‘Armul 
Medileranei.

a minune aibă de piatră :
Acropole.
Există pe lume mi ini spurcate

de crime : 
ele-au înfipt cindva pe Acropole 
steagul lor bleslcmat, 
steagul cu svastica.

Așadar, varietatea prozodică nu con
stituie un act de snobism pentru Marin 
Banuș ci a cerință firească a conținutu 
lui de idei și sentimente pe care v'ea 
sd-1 exprime poeta. Un conținut revelator 
pentru preocupările și sensibilitatea oa
menilor care construiesc socialismul.

lucearărul
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Pe calea
poeziei

La începutul accitui februarie 
zvăpăiat și contradictoriu, cind 
primele pale de vifor alungau 

primăvara pretimpurie, cind zăpada 
măruntă se răsucea pe șleaurile in* 
ghețate bocnă ca intr-un viitej da 
marame și zuveld, am pornii îm
preună cu zece tovarâși din Bucu
rești și Craiova intr-o adevărata ca
ravană literară pe plaiurile Olteniei. 

Neobișnuita expediția, organizată 
de Comitetul regional de partid și de 
Sfatul popular regional, in colaborare 
cu „Luceafărul', a durat aproape a 
lâptâmină — timp in care am itrâ 
bălul apt raioane șl ne-am intilnit in 
cadrul celor 15 șezători și consfătuiri 
cu 1fl MO de oameni, cititori și eroi 
ai cărților noastre. Dar nu despre ci
fre vroiam sâ vorbesc, deși cifrele au 
și ele poezia lor. Poate mai degrabă 
despre farmecul locurilor, de la Du
nărea ca un balaur sub sabia crivă
țului intre Turnu Severin și Ada Kaleh, 
pinâ la feeria de focuri in zăpadă, 
noaptea, la Țiclani, in Gorjul petro
lifer... Despre evocatorul Tirg al Jiu
lui, cu amintirea vechilor lupte, cu 
Maia Tăcerii și Columna fâră sfirșit 
- capodoperele lui Brincuș, despre 
majestuaasa uzină de vinuri de la 
Segarcea, unde, intrind, iți vine sâ te 
pleci pinâ la pâmmt înaintea butiilor 
cit casa, ca in fața unor meșteri ve
nerabili, sau despre Căminul cultural 
din Dâbuleni - comună maro, cu 
16.000 de locuitori - cămin pe care 
și l-ar putea d « drept teatru unele 
din orașele țârii...

Dar locurile, oriert de lermecătaare 
ar fi, ți se inscriu in suflet mai ales 
prin chipuri, priviri și cuvinte — câci 
oamenii fac toată frumusețea pămin 
tuluî. Știu că fiecare dintre noi a a* 
dus cu sine, din călătoria aceasta, a 
lume de glasuri și de ginduri in care 
palpită ființa viitoarelor imagini...

latâl pe nea Mitru Ba b ic an, 
nul da 70 da ani, care na-a intim- 
pinat cu plina și sară pe treptele câ 
minului din Dd bule ni... II văd, malt 
fi albit, cu o singurd lumină leafătâ 
tub marginea cușmei de oaia lâiaiâ 
pe sprineena; ii aud glasul, 
tremurat dar limpede încă: - 
băieții moșului, apăi sâ Irăîți 
de ani 1

latâ-l pe tovaiâțul Moneanu, prim 
secretar al raionului de partid Stre- 
haia: un om tinâr, cumpânit, care 
știe sâ tacă ți sâ asculte, privifldu ta 
țintă cu ochii sâi negri, rotunzi. Ve
nea de la o ședință iirxie, avea să 
înceapă poate alta in zorii zilei. A 
poposit inlre noi la cină, interesin- 
du se de proiectele ți impresiile 
noastre, varfaindu-ne despre munca 
activiștilor din raion, despre proble
mele ți sarcinile comuniștilor. Simplu, 
țâră ostentație, lârâ fraxe do efect 
— cu a claritate proprie adevărului.

Dar cile fi cite alte fizionomii ți 
împrejurări nu mi nălucesc in fieca'O 
clipă in oglinsile amintirii !

...Șoferul Pobedei noastre, luplind 
vitejește o sută ți ceva de kilometri 
cu vintul orbilor da zăpadă, in noap
tea aceea de pomină, intre Calafat 
și Craiava...

..■Tovarășul Bițâ, inginerul de la 
Segarcea, cu figură blajină ți rume
nă, de am pe care vinul I a lăcut filo
zof șl nu nebun ca pe alții, fiindcă a 
știut sâ-l pătrundă...

...Hota In xăpadâ, sub vifor, pa la 
miei de noapte, in curtea gospodă
riei de la Dăfauleni, unda s au prins 
la joc ți moșnegii ca re-ți mai adu
ceau aminte de 807...

Dar fetița aceea, bălană și pis
truiată, care mi-a dat cravata da 
pionier la Strahaia și a recitat o pae 
tie - ți era foarte emoționată, inc’t 
a trebuit să-i șoptesc da vrea două 
ori continuarea I Dar lăutarii întune
cați de la Poiana Mare, care ne-au 
cintat cu mare loc : „Păsărică da 
sub nor, ia mă și pa mina-n ibor.-" 
ori balada despre unul, 
la Bistreț. se purta cu 
era altu n județ-..'

Vai, biată Rosinantă 
turnului de fildeș, pe 
inâlbind oasele î

puțin
Mâi, 

e mia

.Faaică de 
pârul creț, nu

a cavalerilor 
unde țiot H

Lucian ZATTI

Invitafie
la Țicleni

Povesteam, nu de mult, unar prie- 
leru despre felul simplu, barbă- 
iese și sincer in tare un mănun

chi de petroliști dc ia Țicleni sărbăto
reau nndarea unei sonde dudr-utt foc 
In altul, inir-tm nmp record.

leștseră din schimbul de zi. Înce
pea cel de noapte. <J>i brigadierul Pa
tru Golea P inginerul Țucra Petre și 
Ion Popescu și Vasile Mureșan. acolo 
in barata de lemn, transformată in 
grabă ii iir-un restaurant, stăteau tă
cu fi in la fa halbelor cu bere. Se cui
bărise in toată ftinfa lor mulțumirea 
celor care se odihnesc după o muncă 
de care sini îndrăgostiți și care le-a 
dat din belșug satisfacție.

In schelă, panglici de foc se sbii- 
feau sd se rupă din gurile .^coșurilor* 
pentru arderea gazelor, rumenind ce
rul. Alergau umbrele dimineții peste 
Țicleni și sondele cu becuri la cingă
toare, sfațta de desbenzinare. bale- 
riile de forță, presărate printre ..tor
țele" uriașe ale schelei, ansamblatt 
vastul tablou petrolifer gorțan la 
care oamenii tăcuți In fața halbelor 
cu bere schimbaseră un detaliu.

l-am văzut pe acești oameni trăind 
la fel de bărbătești ^1 de sincer mf- 
curia de a fi gazdele grupului de 
scriitori de la revista „LuceafăruF, 
■ are la invitația Comitetului regional 
de parltd din Craiova a vizitat așeză
rile dtn nordul Olteniei.

l-au ascultai petroliștii cu dragos
te fie scriitori. Alajoritatea au ascul- 
:at lucrări pe care le mai citiseră iiitt 
cărțile împrumutate de la biblioteca 
clubului sau din cărțile pe care le. au 
bi hibhoiecile lor personale. Lucrări
le in lectura autorilor, insă, au avut 
darul de a cimenta legătură 
scriitori și cititori.

Dacă ar trebui sâ vorbim In 
citeva cuvinte despre această 
festare — nouă in uiafa Țicleniului — 
ar fi suficient numai atit: ,..4 avut 
loc o Iniilnife așieptata"...

Sondorii au avut multe twuri de 
comunicat scriitorilor Iar. In primul 
find le-au mult umil pentru că s-au re
cunoscut printre eroii operelor citite 
in fața lor. In al tforlea tind le-aa pn- 
veshi crimpeie din muma lor si pe 
care oaspeții le vor pune cu mește
șug br pagini de carte.

— Pie. ca vizita aceasta să ud che
me mai mult printre nor'. Să luati fă- 
rime din această mare poezie a Țicle- 
mului și să le șlefuiți pentru Ca stră
lucind să ne mulțumească eulleiul.

A‘u e poet Nicolae Vâlău. care a în
demnat astfel oaspeții. E un vechi 
petrolist. Prin cuvintele lui. Insă, au 
vorbit petroliștii din întreaga Schelă 
Țicleni.

V. STÂNESCU

Profil
cultural

D Intre orașele patriei noastre,
Craiova se poate tnindri cu o 
tradiție culturală tn adevăratul 

înțeles al cuvfntului. Un tealru care 
a trecut de o sută dc ani, o școală 
populară de arte ce și-a sărbătorit 
semicentenarul, scriitori, pictori șl 
muzicieni născuțl și crescuți pe locu
rile acestea — de care și-au legat a 
[xirlc a ecllvltății lor. reviste și pu
blicații literare etc. Dar ațe cum re
marca un interlocutor a! nostru, — 
profesorul Ion Haglescu. directorul 
școlii populare de arte din oraș — 
cultura craioveană din trecut a evo
luat cu greu prin sacrificii șl jertfe 
dureroase șl nu a avut o viață conti
nuă. Nu e locul să evocăm aief dr-i 
melc petrecute In trecut, datorate nc. 
înțelegerii și disprețului autorităților 
șl statului, șl agonia tn care

I
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o r

ze caocfrțe de shel «rtisric remar
cabil. Ne -am dat seama asiMlnd la 
elteva «epttlțiT -->* «xcbeslra in roo- 

da lașa m .«'U intr-un cor<- 
progrev ck->i durilâțfk- de 

atv Ia alamă mai slot
Inca evideate. In afara celor doaă 
concerte săptâmlnale k; ««.«ma si e4&- 
g*nta sail a Fllarmoakdi. orchestra 
simfonică a-a deplasai la uzinele 
..Electropulerc**. la Depoul CF R, la 
gospodăriile agricole de stil »: In 
0ti«podârM« agricole onlectAe. in 
«ale șl in Școli. Se urfjc zează cen- 
îrrințe-lecțle ce %e bucuri de i Ini
moasă primire din partea publicul 
șl recent s-a luai inițiativa
rll unei unhersitați muraLtiurcști ra 
teme muzicale. Orchestra populară 
..Doina Olteniei**, formată din vir
tuoși Instrumentiști. e>te intimpînata 
cu shnpalte $1 dragoste In șalele șî 
In orașele regiunii. N-am putea în 
■cest profil cultural să trecem cu ve
derea o altă invtiluție cu alft de 
rtidnlei activitate, rare este Școala 
populară de arie din Crafova. Cel 
peste 430 de elevi Înscriși la na- 
mernașele «ecțfî ale școllt slnt mur- 
cltori, fit de muncitori |i de coterii 
viști. Instructori artistici care iți de- 
săvlrșesc aici pregătirea sap învață 
primele semne ale alfabetului muzi
cal. Am asistat timp de o zl la exa
menele școlii șf ne am dat seama că 
ae duce <r muncă taleri4ă ev rezultate

Petro DRAGU

La Filiași

De ta Tg. Jiu la Oaiova. cdll- 
lorul poate șă vadă cuta dea
lurile, bulbacate. semețe, te 

aștern iot mai mult pămlntului plnd 
ce nh mai tint. Trecerea ăe la deal 
la cimpie e insqlita. aproape mate
matic, da o trecere d« la lumea 
sondelor — la început dese ca o 
pădure finiră, către cimpie rare ca 
barba unui licean — la lumea li
niștită șl firi zare a locurilor de 
șea. Un aaejpenaa loc e Filiașul. tn 
după amiaza în care i am fost oas- 

• i n jiâsit alb incotoșmănit 
*» llrffoarea deasă îi nhărfl 
se poiKrrc de cu dimineața îi 
sd stfâiie pini a doua zi in 

Era uiFdecor festie care ne-a 
ișiniie noaa-

f ■ 
b •.
care
■vea

Wo/L
făcui ad tegreiam ad
tre nu au. in locul banalelor ciac- 
toane, clopofei de troica și că in
trarea pe șoseaua dreaptă a aces
tei tinere reședințe de raion nu s-a 
petrecul în pocnete de bici ca In 
proza lui Tolttoj ori Sadoveanu.
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2=5-=: 4e în epactal
ha <e rein at fo" 
de țwst cov*-s.-e. in care 
coîemrijli. arriac'iaad jagenvu* cm- 
șepcuțe!-* a»Mete oltenești, rcuve-c 
cr?^sc ’ i* • f' jrn,j"?,’1e impre.
s!==asli.

Casc ia inc«-p»». acti
vitatea culiuraia * r'.ra»u«e« -r dc*4 
f£ș.-^ri pe plamur! wrî* mai tiMe. 
A- jfietatwa a «ci Școala
eiesM^ară de ■uica. Meieul dc arii 
fin crre p-j'.rm admir* de
inrere«.iiatf larran de Aman. Grl«o- 

Pdra^u. Pallrdi, Corneliu 
Babi. Kkn^r.d'j C j J !.
BibKe4eea refhxiala etc . dar «pvțtal 

ne pc-'Sâ». *30 numai să
jf, ?«p; : că ceea ce ta țre- 

rwîrrf C’j'lri-a! c-'j wrsr. era «jur de 
domeiî‘ al s«-»ufu:.
ceea ce taUpîui doar pen
tru '<u?.'.r fr-itîe. ; u <t^i*er«>a*e rc 
Sianțări și ‘ta.Trî.cii. a căpătat
viață depUn.'i și jhe-'^cr*.s ?-«**<. Con- 
frsiul dir.”e în care »-a
dezvoltat teri ți Z'făzl
viața artista4 s,s C.rai©*a. nete rit se 
poete de eMdewi Dar -3 aceiași iferap 
datele t>*i er-rx *’e refer? j și una 
iftfi MtTi ni tic a ,v.i.--,re ~c culturii 

*oc*«l*<*e ți arsume caracterul 
ei larn de nsa«;>. 51. ts ve.-Eea cetate 
a Ban 'jc. aer-:.* prunul fapt
ca re-ți reține aîeejia.

j'dîerul'j;
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era osiepiatfi de o 
Ja retui și chiar 

a ailii de apecia- 
biruie Digul (deși 
ed se străduie dia

me Cutia hataaati de i.sr ne-a fă
cui cu»oștinti ai cititori Intre 12 
*1 70 de ani. rar iaplul ci s:\~iorita- 
tea cărților au arătau ca scoase 
din vitrină, ci cartau urmele unor 
Îndelungi și repetate lecturi, ne-a 
arătat că biblioteca raională e o In
stituție căutată-

Șezătoarea
mM plină pini 
dacă unica boM 
col nu putea sd 
duduitul ei ard fa
răsputeri si o tacit, cei care au ci
tit n-au avut vreme sa observe că 
In timp ce spun versuri bou citesc 
proiă ie ret aburi din gură. Cavîn- 
lul de salut al secretarului cu pro
blemele de propagandă al Comite
tului raional de partid— Dinulescu 
—a Fost cald ca nil de primivwd,*- 
iar aplauzele ascultătorilor — e/evjfc 
și dascăli, activiști și |*a> 
lori — ne-au făcut să glndim: parcă 
era mai irig ci nd am zair at ia oaia 
aceasta 1

După șezătoare, la Intlinirea cu 
activiști ai Comitetului raional de

tici al Băii de Fier si de Ungă Du
nărea cu pește. In mîinile iui de 
tiu de țărani invăfat de partid să 
împartă dreptate, fluieratul de lemn- 
ni a a părut rupi din iMUl luj Pan 
cel vestit in cinlări împrumutate de 
ia ape și codri șl vinturt- Șt ne-a 
plăcut nespus cd acest intelectual 
Unăr iubește clntecele pdminiului 
sdu șt sa străduiește sâ le ducâ mai 
departe.

Am mai cunoscut un cinlăref: 
flăcăul Tlnlăreanu. Înlocuind gor- 
duna cu un băj frecat de degetul 
arătător și vioara cu un șucrai mlă- 
dios cu care Jși îngăduie nebfinuite 
variații, ne-a cintat doine și clnte- 
ce de dor care ne-au fdcuț să gln- 
dim încd o dată la marea bogăție 
arflșlicd a poporului E greu de ex
plicat cum einiă Tin/ăjeanu. dar 
clnfecui șău — primitv dar nu lip
sit de profunzime — se cere neln- 
tirziat imprimat pe bandă și studiat 
de cei care se acupA de așa ceva.

O invitafie asemânâloare pentru 
etnologis“ at’e. cercellnd. din ce 
soluri si prlrt ce măiastră fierbere 
lșt frag FiHeeenii pelinul roșcat cu 
care ne-au cinstit, rcvelalor, in mie- 
raF clmpiei.

fmbogdfifl cu buchetul, acestui 
pelin, plini de semnificațiile Iru- 
osoase ale dragostei judoedloruiut 
Popescu pentru elnleeu! pq*ular. ui- 
mifi de meșteșugul lui TInfd/eanu. 
lesopji de vorbele calde ale secre
tarului Dinulescu (care a reproșat 

urd_nn vjn IZiOi dfs ptin 
FiTiașt) ne-am urcat In mașini și am 

iu în piept. . Farurile 
J Jn noapte, roiuri de 

stele vifr'itn motorul părea gordu- 
hii Tlntăreanti -

Peste 
albd și 
nord.

Iul naval din Turnu-Severin. cuprin- 
zind Istoria bltrinului port care nu 
de mult șha sărbătorit 100 de ani 
de existent*.

Seara. Casa de cultură a orașului 
era arhiplină. Au venit să se intil- 
nească cu grupul de poeți. munci
tori. activiști de partid și de stat, 
cadre didactice, elevi ți militari. Un 
număr de 600 de cititori dornici de 
poezie au ascultat cu adlncă înțele
gere și atenție versurile, dovedind 
odată in plus creșlerea considerabi
la a numărului de 
maselor de oameni

Prin aplauzele 
brusc cei prezenți 
arătau in același timp care este dru
mul poeziei pe care trebuie să mear
gă poeții noștri.

A dnua zi- după ce am vizitat ora. 
șui. am plecat spre insula Ada-Kaleii.

Gerul se aciuise șl prin aceste 
locuri unde cresc smochinii șl mig
dalii. In ciuda viatului rece care bi
ciuia apele involburate și ne înțepa 
felele, barca cu motor Ișl tăia drum 
din ce in ce mal iute printre ghe
țuri. Incit nici nu apucasem 
infășurăm bine, că ne am și 
nit pe pămintul vechii cetăți,

cititori in rindul 
ai muncii.
care izbucneau 

răsplăteau dar și

Niculae STOIAN

re

$1 lovarășii care

. . luat nin^taie 
n, muncu. de2valuJi, ^ 
Jim- nrt/rJ .J.-- ’’

un ceas am găsit Craiova 
în viscol, ca un oraj de ,Q

să nc 
pome- 
incon-

ia

Jurați de pionierii 
veniseră in infimpinarea noastră.

Drumul spre centrul insulei 1rcce 
prin porțile și catacombele cetăți! 
feudale. Pe alocuri se mai văd poj
ghițele de var și ferestrele făctile in 
groasele ziduri de cărămidă, urme 
ale locuințelor celor de pe insulă, 
care au trăit in mizerie In regimul 
burghezo-moșicresc.

Stalul democrat-popular a creat 
condiții dc muncă șl trai oamenilor 
de aci. condiții pe care nu le-au cu* 
noscut vreodată. Pe insulă am vizi
tat creșa, fabrica de țigarete Ada- 
Kaleh', fabrica de confecții șl o lo
cuință specifică locuitorilor de pe 
insulă. 1

Pe Medi Hatem, gazda căreia i^m| 
vizitat locuința, am regăsilo la fa* 
brica de țigarete. Este șefa uneia 
din secțiile fabricii. Produce o im
presie deosebită iuțeala și exactita
tea cu care lucrează Emine Marda- 
re, Oiner Reîie $1 tovarășele lor, care 
reușesc să lipească un număr record 
de 10.000 jwchele in 8 ore.

Scurtul popas pe insulă ne-a ară
tat căldura șl ospitalitatea oameni
lor de aci, care prin Iscusința și in- 
deminarea lor, se angrenează In 
marele front de constructori ai so
cialismului in (ara noastră.

tin mat 
mani-

dintre

Severin și

s a zhăiut ani șl ani de zile tea
trul. ca și alte instituții artisti
ce. Cultura de astăzi a Cnaiovei 
este o continuare firească a celor mai 
bune șl înaripate ginduri pe care 
le-^u nutrit intelectualii petrioțl din 
trecut și care In eca mal mare parte 
atunci nu s-au puiuț realiza sau au 
rămas ca simple scînteleri ce s-an 
pierdut repede fără urmă. Specificul 
culturii craiovene de astăzi este ca
racterul el de masă și anume faptul 
că toate Instituțiile artistice din Cra
iova Ișl așează în fruntea preocupă
rilor lor 1n primul rlnd răspîndlrea 
tezaurului artistic In rlndurlle mun
citorilor din fabrici și ale țărărymil 
muncitoare.

Am remarcai acest fapt mal fntll 
la Teatrul de Stat din localitate care 
in anul 1959 șl.a triplai numărul de
plasărilor față de 1958, reușind s# 
atragă numai In deplasările din pro
vincie peste 34.000 de oameni sora 
teatru.

O Instituție artistică cu o bogată 
activitate este șl Filarmonica de Stat 
..Oltenia**, cunoscută șl publicului 
hucureștean dlnlr-un turneu care a 
avut loc In urmă cu 4 ani. Dirijorul 
Teodor Cost In

mașinilor și dacă nu cum- 
oiteneasci le-a adus niște 
Înghețați. Le-am răspuns 
dacă s-ar fi întlmplai așa.

HINOVEANU

La Turnu

Ada-Kaleh

luceafărul

este un talentat repre
zentant al tinerel 
generații și a reu
șit alături de Vic
tor Golescu, prin- 
tr-o munca perse
verent*. sl resltze-

Cei care ne așteptau — activiști al 
Comitetului raional de partid — e- 
rau ceva mai departe de asemenea 
ginduri poetice și ne-au întrebai, 
grifuiil, dacă a functional bine ca 
loriierul 
va iarna 
oaapefi 
că chiar
o asemenea primire plină de grijă 
ar putea sd dezghețe și pe cel mai 
bălrin aisberg, dar ml-te pe noi. 
călători Jn mașini cu încălzire si
gură |i modernă.

Pe urmd am lost oaspeții Casei de 
cultură. Am văzut aici, alintate — 
ca niște bravi oșteni ai revoluției 
rfWftfrWe — apfflflpe 20 000 de volu-

partid și ai Statului popular raio
nal. am alia! lucruri interesante $1 
nu lipsite de poezie despre Irtlfl. 
rirea economico-otganlzalorică a 
întovărășirilor agricole din raion, 
despre sulele de oi aduse la cimpie 
tocmai dintre xiincile cu brazi ale 
raionului Novaci, despre cărțile pe 
care ar vrea sd le cileasci oamenii 
acestor locuri și despre folclorul 
din cimpia Filiașulul. Iubitor al a- 
cestui folclor s-a arălal a li tlnUrut 
judecător Popescu. Cu măiestria 
moștenită de la străbunii să! (iovă- 
cenl si cu forța, de stilizare pe 
care ia dat-o cui tui n acumulată, 
ne-a cintat sîrbe și hore din cimpia . 
Jiiior șl Amaradiel, din munfl! pi- 1

lurnu-Sevcrin am ajuns in 
pâ amiaza zilei de 4 februa

rie. Orașul creat pe ruinele fos- 
Drubete și a Celății Severinului. 

urma decretului de înființare dat 
generalul Kisclef In anul 1833. 
revarsă intr-o simetrie deslvirșl- 
in cimpia Sdverinului, aci unde 

Dunărea îșî domolește mersul după 
o adincâ șl răscolitoare 2batere în 
chingile sfinților de la Cazane șî 
fWțile de fier.

De-a lungul Dunării, orașul pre
zinte contraste izbitoare : alături de 
ruinele vechilor cetăți se ridică 
blocuri muncitorești cu ferestrele în
dreptate spre parcurile de pe terasa 
băfrinului fluviu.

Din centrul orașului și pini la 
Schela, pe o distanță de 2-3 kilome
tri, în lungul malului Dunării, se în. 
tind Uzinele mecanice, puternică u- 
nitafe a industriei noastre grele.

Gerul, care încolțise orașul, fa pri
ma vedere ar fi dat impresia că lo
calnicii ar sla mai mult pe la case
le lor. Dur la sflrșitul zilei de mun
că muncitorii Uzinelor mecanice se 
îndreptau spre clubul uzinelor, unde 
i-am intilnit la orele 17, intr-o sală 
spațioasă și luminoasă. Veniseră 
după o zi de muncă să se întâlneas
că cu poeții p« care ii cunoșteau din 
cărți, reviste și ziare.

fntllnirea deosebit de călduroasă 
a dovedit dragostea muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor fața de 
poezia „care să mearga direct la 
inimă", așa cum s-a exprimat tova
rășul inginer Oiaru V'asile, care a 
luat cuvintul in numele coleclivulul 
uzinelor. To| in cuvintul său. tos1, 
inginer Olaru a spus că ..leclura din 
lucrările poeților prezențl la aceaslă 
inlilnire a constituit pentru cel de 
față a destindere șl o însemnat* 
contribuție la cunoașterea și mai 
profundă a literaturii socialiste din 
țara noastră". „Dorim ca intilniri în
tre scriitori șl muncitorii din uzine
le noastre să aibă loc cit mai des** 
— a spus fov. inginer Olaru.

la dur. JUiiiiciturii Uzinelor meca- 
r~n1ce* nc-^ii oaf monografia șantleru-

Gerul era la fel de tăios și la 
Slrehaia. Ba fiind spre seară, 
parca se întețise șl mai mult. La 

splendida casa dr cultură din locali
tate ne-a Intanpinat insă un public 
prietenos și entuziast de mai multe 
sute de oameni. muncitori, activiști 
de partid șl de stat, țaranl. prote 
sori șl elevi. Șezătoarea a deschiș o 
primuj secretar al Comitetului raio
nal de partid. Moneanu. La cuvintele 
calde cu care am fost salutați, a răs
puns |on Brad.

Deodată In sală au răsunat lobde 
pionierești și o delegație de pionieri 
a urcat pe scenă, 
șurile recitate, ca 
signele de pionieri 
stărui puternic In
șl a celor prezențl la șezătoare.

După șezătoare o formație corală a 
interpretat cu multă sensibilitate 
citeva dnicce șl au urmat bineînțeles 
discuții, aceleași pasionante discuții 
de peste tot.

Saluturile șl ver
și cravatele $1 In- 
dăruite de ci, vor 
amintirea noaslra

De conlemnâ! de asemenea faptul 
i seara, la o ora foarte ttrzie, după 

și-au încheiat programul, tovărășii 
■ la stația de radioficare au cerut 
i Ic dam un Interviu și să facem 

citeva înregistrări la magnetofon. 
Operativitatea șl insistența cu care 
redactorul stației de radlolicare șl-a 
îndeplinit această misiune sini demne 
de invidiat.

Dimineața, cind abia se luminase, 
alic invitații ne așteptau șl, cu toate 
ca noi trebuia să ajungem tocmai la 
Poiana Mare piua in prinz, am răs
puns la citeva din ele.

La $coah medie din localitate, aliata 
tnlr-o clădire moderna, spațioasa, 
construită de curind, ne am intilnit 
cu. elevi $!■ prcdesorl. Elevii Gh. T.'i- 
taru șl Irina Raceanu au pus deosebit 
de interesante întrebări iar profesorii 
Anton Alexandru, tzbâțoln și Proto- 
popescu au făcut judicioase șl foarte 
utile observații ți propuneri privind 
discuția organizată dc revista noastra 
despre literatura roniînă in școli.

Ne a bucurat de asemeni vestea 
că in școală urmează sa se înfiin
țeze un cerc literar de care Șina 
Danciulescu și-a luat angajamentul 
sa se ocupe îndeaproape. Consemnăm 
aici acest angajament ca să fim si
guri că el nu va fi uitat.

că 
ce 
de 
sâ

Poiana
Mare

Drumul spre Poiana .Mere pentru 
noi. poeții, ena o adevărată re- 
verîe. Vintul tnvlrlejea zăpa4a șl 

o văf urca pe șosea înaintea mașinilor. 
Zăpada părea că se ridică de undrvo 
din pămlnt Tovarășii șoferi nu se o.* 
rătau însă de loc Inclntațl dc imagi
nația năstrușnică g virilului. F<aUl 
morgană « zăpezii care dănțula pe 
șosea nu fe hispina... prea multă in. 
credere. Mașinile alergau totuși cu 
șaptezeci dc kilometri ka oră. Numai 
prin sate viteza scădea brusc. Mași
nile răsuflau ușurate parcă. Iar noi 
admiram cu nesaț noul peisaj rural. 
Casele trainice de cărămidă, proas, 
păi conslruitc, cu lațodele zugrăvite 
multicolor erau pentru noi dovezi eloc. 
vente «Ie bunăstării țărănimii noastre 
colectiviste de prin aceste părți.

In sflrșit, dună clleva orc dc mers 
dt făcusem dc |a Strehalo la Poiana 
Mare, iotă-ne și tntr-una din cele 
mal mari comune din țară, comună ce 
numără peste 1'2.000 dc locuitori I

AUt de ospitaliera Oltenie ne pre
gătise aici o surpriză deosebită. O 
ceată de flăcăi ne eșleptau ta margl. 
nea satului călări pe cai șl cu alaa- 
guri roșii. Primirea ce nl se făcea ne 
bucura dar tn aceiași timp ne hlgri. 
jora : ©arc merităm

Știam Insă că nu 
modcșțj ambasadori 
pc aceste meleaguri 
se fâceo sc datora 
neslfrșit de poeți ai «cestul popor cofe 
«II ridicat cfntecul noslru pfnă ta a- 
ceastă înaltă prețuire. Primirea sir. 
bâlarcască însemna așadar un prinos 
adus poeziei noastre, acelei poezii 
care o fast $1 este .^suflet din sufle- 
tul44 poporului.

Urmtnd pilcul de călăreți, am stră. 
bătut după aceea salul pînă la Sta
tui Popular unde eram așteptați de 
un număr mare dc oamciiL

nnl atll*a cinsle ? 
cram dcdt niște 
«ai poeziei sosiți 
șl că iot ceea cs 

de fapt șirului

Pînă la ora etnd fncopaa șezătoarea 
mal oro destul timp. ci pornirăm 
Sâ vizităm gospodărie colectivă ol că. 
rci sediu e într-un fost conac. Acolo 
unde pe timpul boerilor. după cum 
spun localnicii, nu pătrundea nici pa. 
sfirc măiastră, vine astăîl fiecare Om, 
Și Intră ca fn propria Iu: casă. Pri. 
vim ululți graficul color 37 dc brigăzi 
de muncă, in oare slnt cuprinse cele 
3154 do hamllll de colectiviști. Ne In. 
chipuim «această uriașă armată de oo. 
meni Impre.surfnd

, acea oră dormil.au 
Viziunea aceasta 
o <kită tn minte tn 
h|«a celor peste 900 «de 
Căminul cultural, vorba 
.nflfel e un tentru In lege, are o arhi
tectură sobră și eleganta. c« o acuș, 
tlcă excelentă și cu o scenă dc di
mensiuni uriașe, pc oare se poate în
toarce carul. Freamătul sălii « amu. 
țit de îndată ce au Început lecturile, 
pentru « izbucni impetuos după fie. 
aire por zic.

Bucurtndu-ne dc atenția șl dragos. 
tea cu care erau primite poeziile, uol 
nc ghideatn cu recunoștință la bătri. 
nil rapsozi populari ca Den Gruia, pe 
care !l cunoscusem chiar In ziua n. 
coca, la acești oameni «arc în condiții 
vitrege au păstrat nestinsă In sufle, 
fele lor dnagoslea pentru fru
mos ș| ne gindeem nul cu eeamă tn 
condițiile minunate dc culturalizare a 
țărănimii, create de regimul nostru fii 
această comună, oa In atltea altele. 
Ne gîndeom la cele patru școli d!:t 
sat. la vaste bibliotecă, la căminul 
cultural terminat tn 1939, la numeros. 
se4e iormoții artistice din comună.

Invitația de a reveni țn mijlocul lor 
nu era o formulă de politețe, ci izvora 
din prețuirea sinceră a noii noastre 
literaturi.

Tirziu, noaptea, ne-ecn desprins cu 
greu dintre g-azdefc noastre, după co 
din sulă In sută de metri ne opre«ri 
pentru a ne lua rămas bun. Dc fapt, 
numai «aparent ne despărțeam, căd 
duceam cu no| ioată dragostea, te* 
entuziasmul bunilor noștri prieten’.

câmpurile care la 
pustii sub zăpadă, 
ne.a revenii încă 
timpul șezătorii, fu 

ascultători, 
vine, căci

dormil.au


Ion BRAD

Segarcea

//I ultima zi a turneului nostru Ii
le rar, dumineca 7 februarie. îna
inte de masd, am poposit la Se

garcea. In drum, dinspre Craiova, vis
colul făcea tumbe primejdioase, in- 
virtejind zăpada peste ctmpiile albe, 
nemărginite.

Cu toata asprimea uremii, ia orele 
zece și jumătate, sala căminului cul
tural dm Segarcea era plină. Țărani 
colectiviști, tractoriști și mecanizatori 
de la Gostat, elevi și învățători. oa
meni in olrstd. dar mai ales tinere
tul. au ținut să fie cu toții prezenți (șt 
erau peste cina sute/) la irtiilnrea 
cu scriitorii oemți din București și 
Craiova. Gazdele spumau ca aiearia 
era prima șezătoare literară mm am
plă care aura loc in Segarcea-

După cu mate ie de ..bun sosit". an 
urmat uersurite citite de Dan Desk a. 
llarie llinoueanu. fricuine Stoian, Șina 
Dănciulescu și Ion Brad.

Apoi întrebări, discuții-..
Vorbitorii au reliefa; cu justificată 

mindrie transformările remarcabile 
ce-au aout toc ln anii regimului de
mocrat-popular și Ln raionul Segartea 
fi in satul devenit azi centru de raion, 
al cărui nume era cunoscut altă datd 
numai cu adausul in coadă .dome
niu regal'. După ce poporul nostru a 
elinnat. odată cu monarhia, ți peni
bilul apendice agățat mereu de nu
mele localității Se ga rc ea, bogățiile 
acestui pâmlnt au început sâ se râs- 
fringă asupra uleții oamenilor. Invi
tația de-a le cunoaște roadele muncii 
libere, atit ln gospodăria caiet tiud. di 
ți in gospodăria de stat — și a scrie 
despre mănătorii ți colectiviștii frun
tași, a fost primită cu dragă inimă 
de către oaspeți.

S-a vorbii fi despre literatură, nu 
mult, dar cu temeinicie; îndeosebi 
despre problema accesibilității poezi
ei. dlndu-se ln acest sens exemplul

bun al unora dintre versurile cu ca
racter folcloric scrise de diferiți poeți 
romini contemporani.

Cititorii ne-au rugat sd transmitem 
Uniunii Scriitorilor dorința iot de-a 
inii Ini cit mai des in presa literară și 
articole entire^ sense principial, in
tr-un stil clar, pe ințelasul acelora 
care au nevoie de o îndrumare efi
cientă in acest sens.

După șezătoare, conducerea Gospo
dăriei de stat — Segarcea ae-a «sgi- 
tat să facem o scurtă viniâ. bineîn
țeles. veshtei crame, con strut ta acum 
peste cina teri de am.

Pe . cimp. âmmd înghețat-bocnă, 
desfundat uud din toamna. se Iasă 
foarte greu străbătut de majHw. 1 
f oarele lanuri de griu dorm îngrijoră
tor de amorțite. Gospodari: insă ne 
spun câ au luat zilnic probe șt că 
firicelele pidpinde rezistă cu succes 
la ger.

i ret nia câ-i pasă, doarme sub pa- 
mi nl țși slringe paten an. ca U iz
bucnească in prind pnmdcard- Spa
lierele nesfirșiie. dezgolite de nta. 
zgrtburd in pustiu și seuiuand o o 
imensă livadd cu pom retezat! de Iu 
jumătate.

Ce pătai, parcă spun toate, câ nu 
putem lua înapoi citeva ptctdun dn 
mustul dat ln toamnă, ca sd ne mai 
încălzim

.Mustul Insă nu te răspunde nimic, 
a începui sd Imbotrineascd. Are sorite 
gindun țt caută sâ p le bmpnească 
pe toate, btu.urindu-se de tăcerea ier
nii. fnginend-șef ne asgurd cd ama
nte, ca s oamenii btririm, an ttvM 
de liniște.

Crama. CU etajele ti SabadmpnZtae. 
a devenit netncdpâtoare oenlra via 
dublată ca suprafață in ttUmui am.

Cultură ftitnțJtca. ^^e sour: de 
viță, noi sau imbundidMe. prud-rt- 
mari la hectar ■ o tefoncd aedr*! a 
otnifiedrit—

Dar cum sd Ie ocp aaaatte pe 
toate. Intr-un timp aht dr scurt»

Telefoanele zbimise nrdmtfue p 
ne amatțd cd ia lârtufd de 734V ta* 
kilometri. coietriaPn din Ddduiem 
au incepri sd se stztaga ta eforamf 
caiiarai.

La revedere, prietem (tn Segurreef

Olga avra 20 de ani șl era sigură 
ca viața ei s-a încheiat. Anii de 
învățătura, la școala de sanri, 
au cuprins țoale bucuriile șl 
toate necazurile obișnuite dar 
și marea prăbușire care a urmat. 

Profesorul i-n vorbit părintește : „Olga >m 
greșit. Eu am greșit Dar nu im dreptul sâ 
merg înainte orbește, nu mal am de ale^ Tre
buie sa-mi respect viața de familie, nevasla. 
copiii. Nu pot iă continui beția. E clar. Pen
tru tine o sâ lie mai ușor. Ai 20 de ani, via
ța abia începe'.

In ziua aceea Olga iși luase diploma. Urma 
sâ plece undeva la țară, la un punct sanitar. 
Clnd a venit aa-și ia rămas bun âm crezut câ 
s-a sculat după a beai* lungă, grea Fața-i 
era prea albă ; ochii prea mari, prea negri, 
prea ratxazi. păreau opaci ca niște cărbuni 
lulipți la chipul unui om de zăpadă. 
Mi-a istorisit luarte pe scurt tot ce I s-a ln- 
tlmpiat Bazele il tremurau și cu o voce ra- 
gușjtâ pe care ■■ i-am recunoscut-a ra-a 
asigurat câ via|a ei s-a terminal :

„Nu poți sa îoȘetegi. nu știi cit da sus m-a 
ridicat p* brațele Iau amețitor de sas. Și de 
acolo ma-o doi Bromul. Am sfanții ci mă fac 
cioburi. Nu știu cum to sâ adun aceste cio
buri Dar >la câ viața mea s-a Incfaoial".

Oga a pleca! pe na șatairr la an post de 
prim afoâur «a sarâ. Trei luni un trecut for! 
•ești Apoi an ua plic mare. gros,
am crezul că-i

lași praf, același vtnt. aceiași laldmi maho- 
rlți. Acum parca nici o zi na seamănă co 
alin. Parei la fiecare ata? alttd bate viatul, 
Altfel se așterne lumina șl umbra.

Printre tăbliile de cintarc se zărește jos 
camionul basculant tras sub stafie. La fle
care deschidere a manetei de blocare uslaltul 
curge In ele intr-un virtej de abun viaeți. 
Dtn «pi <1 Mare -de«circale mațlu* t-a um
plut Jcaeștc cu greu, paraiod ca viteza Ira, 
șl uMul H trece fo Bc.

Deasupra stației coșul iaalt al ocleuului 
împroașcă Iwh dras. Negru șJ acru Din cauza 
violului îl samt piaâ la plămlai. Șl totuși, 
mi atrage pe zi ce trece mai malt șarfml- 
Șaseaua in dewairv e vie- Totul e »ta- B>- 
lumul fierbe cu bășici de curtubra. Butea tete 
de taWf slnt rldteate c« macaraua, care să 
desprinde pe cerși de turn ca ua eeeos wa» 
de intrebarv. Sub e! lucrează ectapa topitaa- 
rrlar. An lașă bocanci cu tălpi de terân și 
mânuși mari de cinepă Viului le-a IfoR pe 
piept și pe tea(e șuviȘe n*grr de bitum În
chegat. Mî-ar place sâ fto mecanic pe mașanâ 
sau ajutor la ■oborul uscatetafoi sau la Or-, 
sel-ul mental pe malaxor L rmdrvic mișcăflle 
lor toți precite Rădvt șefa' meeaaac. pdteșle 
atent capele elevatoarei or Parcă afoalmecâ 
bătaia tadmrtă a rautaafeter. Arc o voce pe 
care ■ rrcuuMc de departe.

făceau posele la cald. Atunci a plecat 
și Damilru pe șa "Her. Eu 1-am che
mat.- Dutollru era coletar. Au plecat atunci 
■ai toulțl alteai— cl noi slotem din Craiova. 
Și Inginerul e de pe la ual. L-a luat In seama 
Iul L-a învățat cnm sâ spele sculele, cum să 
lușanibeie una >1 alta . Asfaltul teșea ca o 
piftte. uu se întărea. Culoarea iu loc să iaca 
frumoasă cam e cifeataa ra hpfe. ieșea ce
nușie, nritA. S-aa facR. ei.» s-pu Invirlit. de^ 
graba. Ri. cine ct«i <A I* eeait de 
Dumitru aJ to!i- Grasa'

— EL cum așa ?
— Iacă așa— s-a (tadif omul meu. 

nn s-ar turna apa deodată și s-ar pune 
tară ca picătură ca la maioneză? Și așa » 
font-

— Adevărat ?
— Adevărat.. A ieșit o naimme Da' Grasa' 

lat n-a vru! sâ ramite Da raci tovarășul 
Stancta nu s-a lăsat pi«a a-a aliat de ce se 
perpelește Dam lira„ și piaă nu m-a adus pe 
Mat*r- Ei- Inano, mi-a spus, — ce-i amo
ral ă<a prin corespondență ?"

bac ?

Dacă 
pica-

Slna DÂNCIULESCU

Dăbuleni

Scriseseră despre acei a*meni >| 
despre ctaipiMe mlnctoa* aterpe 
de la poalele Olteniei, asupra că

rora ei s-au aplecat generații după ge
nerații nu numai cu gesturi de munci 
istovitoare, ci și cu sufletul. Fiecare 
Întindere de ploi Ini de aici «oiicită 
din partea (Iranului care-l lucrează 
deopotrivă încordarea trupului și 
priceperea mintii- 1° stepele capri
cioase. înecate de nisipuri șl bălți, 
încercate clnd de secetă. cînd de re
vărsarea Implacabili a Dunării, sau 
blnluhe de furtunile de nisip pustii
tor — vMtiții dibuleni au crescut 
vi(s de vie șl pornii tn șanțuri adinei, 
sub pirntnt. și au trăit cum au putnt. 
retractări mal ales l* orice tendință 
de înrobire, fie chiar din partea „su
veranului monarh“ pe care nu l-au 
recunoscut niciodată.

Printre aer Iilor 11 bucureșieni care 
aveau aă țină șezătoarea literari la 
Dibuleni, eu veneam ca un om de al 
locurilor ; cu ani tn urmi poposisem 
rin limp printre școlarii dlntr-un sat 
apropiat <j| nu de mult timp, printre 
clnllrețil și dansa lorii populari oare 
participau la cel deal v-lea concurs 
el artiștilor amatori. Am urmărit 
cum viața din această parte i țării 
parcurge drumul de ta doina trist* 
și tenehroasi, la cin tecul eliberat al 
ctocfrllei șl — marele eveniment — 
digul 1 Ctteva zile din trecuta toam
nă. pe șantierul de hidroameliorații 
BcchelGighera. m au readus printre 
țiranll de le poalele Olteniei, porniți 
de această dată sl se războiască pe

laț! ca natura, pewsra a și '"w 
forma viața tarăcâraț»-» *4 Wte» ; tl 
ta buoâatore «■ siguranță

MaKi dintre cei pentru care aerl- 
sesom . Bucuriile- m a ..Digul- era a 
stane4 In sate ctaataahii cattsrnl d1- 
tMtadeni. Nhwe aai aelintu-tor pen
tru mina... Priejni u-a taat bis! de 
timpi! șcxdraart. d de tadtaărv ta 
miliari, de ddroire și autentici a- 
poopiere umani, revelatoare șt de c 
porta și de alto, de bucarll ea*e ■ a» 
angajat ta «ta dnrtașa de croație ..

Dibuleni ac-a a lotlmpma: cfnîr- 
cele - totoscs; ci^mathr «cest tee- 
nsen — cu slrHtorrscal aspital-tlța 
tradiționale, de Ia n ml ta triiral. 
Inieiactmltj și frtmașd aerului au 
hotirtt Încheierea programului noa 
tru de șezătoare literar! cu dntecete 
șl jocarile tar. iar Invftțitoarele. tn 
portul Dlbutaaitor. renumit pentm 
exceațtaaalul lui rafinament, «u ser 
vit ta .jMplțul- pe rare colectiviștii 
l-eu împlinit m noi In cinslra poe
ziei... Intllnlrea ca ei s-a adiugai 
In «uitatul nostru astfel și ca a fru
moasă și prețios ki experiență de 
viață Chei oamenii acestor tacuri au 
Intrat In viața nouă, socialist!, nn 
doar cu plralntul și eu munca tar. 
ci șl cu caii și plcștiie de conăcar. 
cu scoarțele descriind coooși și dl! 
feti semeți.- cu dansurile lor numai 
„fluture", cu toate glodurile de viitor 
pentru care ei construiesc socialis
mul ellturi de muncitorii, intelec
tualii aau poeții acestei țiri.

Cuvfntul cel din urmi, al primului 
secretar raional de partid. Iov Din 
dore, a însemnat pentru toți un ade- 
virat manifest : ..Prieteni, sl crease! 
griul bogat, să se fac! porumb mul*, 
și orez și vin hon șl poezie fru- 
moașă și să ne-ntflnim și peste o 
aut! de ani. să petrecem 1a fel..."

Fle-I îmbrățișat gtadul de toți 
poeții țării *

S-aa pregătit o oapUniiaă pentru bal.
S-a tăiat a vacă, aa spinzurat-o nu prea 

atrăgător la macaraua de ridicai motoare. 
O mașina specială a lost trimisa după vin 
până in podgoria Bazăulai. ,-Șehr* nc încu
rajează :

— Sîaieți tineri, munciți bine, aveți lot

Teodor BALȘ

De la Țicleni 
la Tîrgu Jiu

Era o noapte slkfoata. cu ger po
lar. Dupl vizita noastră de cite 
va ore prin decorul fantastic al 
schelei petrolifere din Țicleni. pără

sind dealurile tmptnzite de instala
țiile moderne de extracție Și prelu
crare a țițeiului, lislnd In urmi șerpii 
Increroeniții al conductelor, eprube
tele uriașe ale stației de dezbenzl- 
nare. sondele suple profitate pe un 
cer de tacriml împietrit! și (luciră 
uriaș! care despice noaptea, ne In• 
torceam ta una din baricile provi
zorii ale noului șantier.

Acolo. In sediul organizației de 
Partid, de la fereastra căruia se ve
deau focurile și o luni oarbi răii 
clnd printre sonde, am asistat la o 
ședință impresionant!, ținut! In pi
cioare. ca un miting. Ne vorbeau co
muniștii petroliști :

..Aici eu (ost dealuri sterpe : așe 
zări puține și sărace. Plmtnțul a 
păstrat pentru gorjenl, ascunsl. sin
gura comoară scăpat! de ta jaful 
ciocoiesc * petrolul Acum e-a noas 
trl Peste dealurile noastre s-eu 
înălțat sonde șl stilpll de înalt! ten-

alune. Cătunul cu dteva fumuri de
vine orei.

Drumul de la plug ta sondă, de 1a 
cioban ta ingfner e scurt : mlsoară 
ctțlve ani Oamenii pe care l-ați 
văzut au muncit eroic.

Veniți aici, printre ei. și forați in 
Inimile tar ; captați în cărțile vo=s 
tre bogăția sufletească a acestor oa
meni, frumusețea acestor tacuri, mîîne 
de ne recunoscut. Să rlmlnă mlr- 
turle".

Tovarășe Mihatache. Vito iu. Dumi
trescu șl ceilalți comuniști, voi ați 
forat primii In Inimile noastre, pini 
acolo unde uitarea nu poate pătrun
de. Vom veni și vom acrie.

*
Seam pisici. Columna fără «flrșit 

sau Coloana l-ftiitulu! a foi Bri:>c--jsj 
nu mal domină singură Tlrgui Jiuiai.

După modelul stfJpitor sculptați ei 
pridvoaretor țărinctșli. artistul a con
ceput-o poale Intr-o noapte în oare 
cerul I s-e părut el stă gata să se 
surpe peste sărăcia ptaiurilor gor- 
jene Poale a vrut să Înalțe streașină 
țării, să pătrund! tn «a mal mull 
«oare, mal mult! lumină. Peste zbo 
rul ctocfrllei l-a îndemnat să arunce 
infinitului o scară. Dup! an- de sin
gurătate Intre pămtnt și cer. cons
tructorii epocii noastre au Irtalțat. In
tr-o aii! margine a orașul ai Tirgu- 
Jiu. coloanele moderne, din beton 
armat. ale combinatului forestier, 
stllpil de fier al rebelei electrice 
coborlnd de ta Paroșeni. turlele sub
țiri ale sondelor. Coloane lui Brfncuși 
a anticipat co toanele viitorului.

*
Ningea. Ena noapte tlrzte. Jiul Iși 

tir a apele uegre de cărbune pe 
prundul înghețat.

Eram singurii călători care de a- 
proapr un cras. străbătlnd orașul 
adormit, lăsam prunele urme pe ză
pada proaspăt! Ne-am fi așezat 
poate pe scaunele de piatră ale 
.Mesei tăcerii, ta marginea Jiului, dar 
acolo se cuvine să te așezi ta stat 
cu tine însuți si să taci. Nu i-am 
mal tulburat liniștea acoperită de 
nra și am cutreierat orașul dlscutfnd. 
Era ca noi un om ai lacului care ne 
deacifra istoria așezării, pe viu. Ne 
vorbea despre oamenii care la ora 
acera munceau In schimbul de 
noapte, despre cei care dormeau li
niștiți In blocurile noi. despre anii 
oare vor veni, despre tioul chip al 
orașului, despre revoluția culturală 
care a primenii sufletele oimenilor 
a dată cu schimbarea la față a raio
nului de la poalele munților Paring 
și Vulcan.

Clnd am Intrat In piața așternută 
CU zăpadă proaspătă, ca o Imensă 
ooelă de htrtie. s-a oprit :

„Așa arată cartea — nescrisă fnc! 
— despre aceste locuri"...

Era unul din secretarii comitetu
lui raional de partid, tovarășul ble
gi roiu.

♦
A doua zl. in drum spre Flliașl, 

intre două cfntece fluierate la volan, 
tovarășul Codreț Ion (care asistase, 
ca șl celălalt simpatic „pobedist" 
Popa Ion, la toate șezălorlle noastre) 
fi spunra Iul Zattf:

— De ml-ar tace cineva și mie on 
clntcc să-mi (ie de urit la drum...

5tai tîrziu am aflat că amtndoi, 
dupl prima șezătoare de ta Creiona, 
s-au abonat ta „Luceafărul"

Poți să nu scrii despre asemenea 
oameni ?

Asfaltai negru curge fierbinte din șubăr 
Intr-un vlrtej de aburi vineții.

De-a lungul nesflrșitei șosele, basculantele 
aleargă cu mixtura Inlr-un lanț fără capăt. 
Co mpresoarele, tancul repartlzalor de la lo
cul de turnare, periile mecanice, țoale lu
crează intr-un angrenaj gigantic șl nevăzut.

Nu-mi dau seama cum au trecut trei luni 
lără să mă despart o zl de șantier- $1 lată, 
a venit primăvara. Aș vrea de dragul ei să-ml 
cumpăr o jachetă de lină albastră-

Mi se pare acum că nici o zi nu seamănă 
cu alta, deși pe șanlier toți slnt la posturile 
obișnuite și in cadența vie impusă de mașină, 
toți luptă pentru același țel Fiecare metru 
da asfalt cu care înaintează șoseaua e o iz- 
blndă a tuturor.

C*ag»

laiaiaarv iși are a li 
tăcuta. salată ia rada.

l**ă

«A «•

«■ li 
aaaU

cbc ca • iavrr^aarv 11 
axba ca o*, «rfoumm da 
cur» Ima ataa ta dtagi 
■d g*adrt< la ce a test

Pratotai «Atatar c a baraca de cutaarea 
haifoM. *»ăr-a maca Litera dr laicRBi. uagwa 
xxgxCatâr m aervt parai de putrâ p de oral

Cdaeargtala Ș^a dat ca ctecaMi la deget 
și toebate pamjdt \lidtate. am a raaâ la 
ptewr fă vata «â Ira «ffoL «b-< mag a fașă. 
Lfo Cafc te tac o rajact» aaia 
top rar d pu M D» ce m 
Itoâa daiaduXâ. de oa ta ram vi* di
lai* de ară. cund ci ar» aflăa treaba. _ 
a»XâZ3 ciad taaraâ astalbta^ EJ e de ta «ta
pa de ai tal ti re și ew Iralura sa ra|eirg". Irai

— Dar ce ea te tatrab de Ce faci aranltcul
de așa fi ta aâtăei >

— PM taBraabd-ar seri Otga. xirabtic 
^alteT taeT aMf ta ta fW ?

Eta. frebaw sa ftoa Da." cu c* m iacep ? 
.ta aaateau" — m-a stttaâ secretarul oc- 
gamxatrai L.T M lt ctaaraa Rădaț-. Grigare 
Răduț

Zilele trec r^ede htoili raze ale Iul 
mante bat in fereastră, te eteamâ.

Șuieratul vintalai veșaic Pe ■
ajuns sâ-rai zblrniie ia creier. Uruitul me
canic al stațiilor de malaiare răbufnește la- 
calăcit pe vlrfejal prafului piaâ la remiza 
mașinilor.

De sub botul anui ZIS ies doaâ pKioare 
lungi In salopetă. Alături ua oai scund : ata 
Raicu $apca a poartă îndesată ca cazarocal 
peste sticla imbulbscala a ochelarilor.

— Ce cauți acolo, se răstește lunganul care 
lese de sub botul mașinii.

— Am strins lagărele-
— Ce. asta-l ireaba la? ar mai vrea sâ se 

supere nea Raicu.dar un surîs blajin II în
florește sub mustața incămațltâ.

— Ce era ta fac ?- Ara nevoie de ma
șină pentru molaxor

— Ai nevoie, ai nevoie! Zi mai bine că-ți 
place sâ le bagi la toate .. Și Către mine : De 
treaba asta se feresc toți. Uite la el cum ara
tă. Uite îl curge uleiul pe minecă. sub mlnecă. 
pe față.

Alunei m-am uitat șl am văzut o țață min
țită de ulei și niște ochi albaștri curați.

— Ce să mal aștept echipa de depanare 
ca să scoată lagărele de la niște cuzineți.- 
Raduț căuta parcă să mă Iacă să inle'eg că 
de partea lui e dreptatea.

Pe lingă noi treceau trepidind răgușit ca
mioanele de asfalt. In bascula sclipea mix
tura proaspătă, fierbinte. In urma ei a ră
mas un fum albastru cu miros de bitum.

Două săptămini mai linia.
Stațiile lucrează din plin. Lineari aș vrea 

să las bandajele mele albe, termometrul, sti
cluțele șl să mă urc pe locomotiva aceea mică 
șl verde cu profil de jucărie care Irudeșle 
impingiod vagonețl) cu criblură. O aud de 
departe cum țăcănește harnică de a lungul 
Halei inguste De la siloz. Ia raalaxaure și 
înapoi.

Aia trecut prin bucătărie să văd daca fa
tal e curat șl In bană ordine. Dar Ioana, 
bucătăreasa, nu e In apele ei-

— Ce ai?
— Aș ralaca numai murături., varză acră, 

lat butoiul-_ Dar aii e in program varză 
călită. Și de clnd ca sarcina nu «alăr mi
rosul ..

— Unde e ajutoarea ?
— S-a jnvoit tă-șl Iacă actele- Acs l-a venit 

să se minte
— Plimbă-te puțin, șl chiar o plimbare 

lung! nu țl-ar siriei. Iți gătesc eu- 
lăcat ochii mari.

— Cum. dumneata ? și slrlngind 
Să te mal iei după vorbe... Te-au 
„sloi de gheață" Dar. Iasă că le spun eu la 
prinz.

— Dac-o ieși buna varza. Altfel, nu sufli 
un cuvint. le rog

La început, cind mă uitam pe geam ml se 
parea nespus de monoton Același lum. acf-

Desene de IULIAN OIJ»

S-'

Ioana a

buzele : 
poreclit

Au trecut multe zile lără să-l văd pe Ră
duț, multe zile lără să ies pe șantier. In 
limpul liber am croșetat ciuboțele, scufiță și 
o jachețkă pentru fala Ioanei, căci fată va 
fi această cochetă care Intirzie ia prima ei 
Intilnire cu viața ..

Dar azi, lată-mă Iar In fața basculantei, 
care la început mă speria ; o namilă de șapte 
tone. Bena ndicală. Motorul toarce pe loc. 
In spate un șasiu. Răduț cercetează diferen
țialul. La volan. In ușa cabinei deschise, un 
șofer așteaptă atent. Se aude huruitul moto
cicletei șl inginerul vine inlr-un iureș de praf. 
O frină scrișnilă scurt și e lingă mașină.

— Ioana a năs
cut I strigă cit II 
ține gura.

Aș vrea să-l în
treb dacă-i fată, 
dar el, vesel, ridi
că din ataș un cio
can, il aruncă-n 
cabină. Ciocanul 
cade peste manela 
de comandă a bas
culei, care coboară 
brusc, tocmai in 
clipa in care Răduț 
lese de sub mași- 

dln 
la 
de

nă. Oh Ion ul 
spate, desprins 
izbitura benei 
șasiu, II lovește in 
cap. Se clatină. In
ginerul 11 sprijină.

— N-am vrut, 
n-am vrut! 11

— Știu, nu-l ni
mic. nu alarmați 
lumea ! Lucrul tre
buie să meargă 
înainte.

invadată de 
Basculante- 

mixtură a- 
in lanțul 
sflrșit. lin 

se urcă 
pe catar-

Io 
Ae «o 
m 4o 
rei w Jot*» fl «W 
pe Pâa.*

a snfo* apâtat 
ta «fota *• atooânr

tacă Prim șl am 
lăcat 54 de 1om.

Mă latreh. voi ajunge 
bncur ta le! u șl ei că 
înne) ..Știu" parcă mi-a ghk< gindul.

— Ei. ce zici, soră Olga ? In rapoarte și 
situații, in lumea celor cu condei, se scrie 
scurt : stația de mata tare a produs in ziua 
de.„ Dar pentru noi cei de aici e ceva viu, 
trait intens. Dumneata iți dai seama ?

— Da, încep să-mi dau seama Fără voie, 
buzele mele au șoptii : Ș-apoi ?

— Și apoi, încă o șosea, tovarășa Olga. 
Și ochii verzi care mă slredelrsc au aerul să 
Inlrrbe ; _jiu-|i dai seama ce fnseamna iacă 
o șosea ?"

Venind din direcții opuse, asfaltul s-a (n- 
titnit azi undeva. In cimp. Băieții și-au 
strins mina și s-au îmbrățișat Pe radia- 
lorul maștnei cu ultima încărcătură 
flutura înnodată slingaci o basma roșie. In 
cablu! a damigeana de molan (vin roșu de 
prlo partea locului). Mixtura fierbinte a fost 
repede întinsă șl călcată de cilindri compre
sori.

Oamenii s-au strins lingă camion.
— Sa lie Intr-un ceas bun. măi fraților.
— Cu noroc sâ He. Ce zici, soră Olga ?
Șelui de echipă. Ștaneiu Marin, șl-a dat 

șapca pe ceafă, a prins gital damigenei și 
și-a turnat molan In palma. Raduț. prezent 
In orice clip!, oriunde, a stropit cu vin asfal
tai cald șl a băut prelung, cu sete, din dami
geana aplecata. Au băut toți, s-au șlers fa 
gură șl au plecat. Răduț, cu ei; dar după 
primii păți s-a oprit și a venii la mine.

— De mi ine dimineață turnăm Intr-o nouă 
direc|te .. Nu știa ce s-a așteptat să-1 răs- - 
pund. dar tăcerea mea l-a scos din sărite.

— Sa-ți pai termometrul, soră Olga.
— De ce?
— Cred câ ai temperatura scăzută...

vreodată sa 
s-au făcut 54 de

dreptul să pdreceți. Aveți grijă c.a flăcăii 
din sat să s« simtă aici ca la el acasă-

21 
soare, 
le cu 
leargă
lor fără 
mecanic 
sprinten 
gul macaralei din 
virful stației. Prin
tre colacii de fum 
spulberați de vint, 
din coșul 
se ridică 
roșu care 
sel prste 
șanllerului. Făclnd 
un eforf să nu-l 
tremure mina, Ră
duț scrie cu creta, 
slingaci dar apăsat, 
pe cazanul negru al 
topilorulul j „Am a- 

In cinstea lui I Mai turnăm 
azi aslalf in conlul anului viilor".
juns la 1094-500.

ciclonului 
un sleag 
fllfîie vc- 
tumultul

Azi. am auzit de departe zgomot de voci, 
veselie. Veselia s-a apropiat de baraca mea. 
Trei tineri guralivi, h cunosc. Facem parte 
din aceeași organizație de ll.T.M. Slnt 
mecaaici. Parca a intrat In baraca mea 
măvara.

— Am vtflit să vă spunem despre hal.
— Vrem să organizăm o reuniune la 

pe șantier.
— Avem nevoie de un sfat.
— Am vrea aă-î chemăm și pe cei din sat. 

Să ne dațl o mina de ajutor pentru agitație 
și propagandă.

— Și pentru bufet.

Boți 
pn-

Plimbare lungă, pe Jos, pînâ in sat. M^ 
însoțit Ioana Și așa am aflat că e pe șan
tier din '51. Li început au lucrat numai. Ia 
asfalt, care se 
mari cit casa 
Iacă kilometri

— Și de ca
— E mai

lurna la cald din niște mașini 
Abia mai tirziu au ajuns 

întregi cu asinii rece... 
e mai bine la rece ?

Ieftin.,. Mai demult

să

se

^50

Azi am luat haina pe umeri șl am ieșit pe 
șantier grăbită de parca aș ti avut intilnire 
cu cineva. Nu mă aștepta declt soarele, im- 
hlinzit. auriu. Am privit șoseaua in toată 
splendida ei desfășurare. Imi venea să-l spun 
ca unui copil : »,Ce mull ai crescut". De de
parte venea o mașina. In inașlnâ doi oameni. 
Nu îl cunosc dar șliu că se intorc de la lu
cru Fețe arse de vint. stropite de bitum.. 
Acum știu ce aștrpt. pe cine aștept, ce vreau. 
Mașina virează larg $1 intră in șantier. Mă 
indrept intr-acolo. Dominind zarea, stația 
de beton asfallic e in plină mișcare. O auzi 
trepidind In cadența hubuită a motoarelor- 
Un mecanic coboară-din -balconul chitarelor 
de la amestec. Slrigă cu palma la guru :

— Șeful mecanic la inginer.
Strigătul se repeta. Nu trece mult șl apare 

Raduț. Are azi parcă trăsături mai dure, pri
vire* trece peste mine cenușie, absentă. Poar
tă aceeași salopetă prăluită, părul e ca de 
obicei decolorat de soare, zburlit de vlnt. 
aspru ca o bidinea- Mecanicul se îndreaptă 
spre el.

— Ședința fulger cu mecanicii. Convocată 
de Inginerul șei de la frust.

Fraza e repetata ca un ecou din om In om.
Motoarele Iși dau duhul in ultimele bufni

turi ale eșapamentelor.

Seara, masă tn baraca de la cantină. Ghir
lande de verdeață și flori, portrete, lozinci. 
In capul mesei inginerul-șel de la trust, cu 
paharul in mină, felicită muncitorii. Alături, 
Inginerul noslru, palid. In colțul gurii a că
pătat parcă nn 11c nervos. Suh sprlncenele 
îmbinate, ochii căprui lucesc parcă de lacrimi 
abia slăpbiite.

— Răduț trebuie să între de urgență in 
spllal, Iml șoptește ,,șefu“. Uite-| cum arată, 
abia se ține pe picioare.

In numele mecanicilor răspunde Răduț.
— Dragi tovarăși, sint fericit că aslăzl... 

astăzi... dar forțele il părăsesc și cade gră
mada

In camera albă a spitalului, privirea lui 
Răduț se indreapta spre ușă, mă caula, Sînt 
lingă ef-

— Dar eu trebuie să plec, 
grafia e bună- Sini liniștită.

Raduț îmi slringe mina-
— Tcatâ lumea te iubeșle, 

venit te-am poreclit „sloi de 
le-ai

Răduț. Radio

Olga. Clnd al 
gheată". Cum

tul ?

schimbat I
Cum, iu m-ai poreclit ? Tu ești vinova- 
Dacă știam.,.
Șl dacă ai li știut ce s-ar fl schimbat? 
Râduț, tu nu știi nimic despre mine- A- 
trei luni clnd am pornit spre șanlier

Unul din băieții de la echipa de asfaltare, 
deși are nasul 
poit! de vorba

Azi a fost 
ținut mult S-a 
să ajungă la cola kilomelrică din plan, in 
timpul

umflat ca o pătlăgică, are

ședință in sala de mese. N-a 
cerut ca turnarea astallului

fixat.

aflam seara In biroul atelierului de 
Venisem să întreb daca pleaca vreo 

Prin fereastra des- 
g<flgaș al greerilor. 
registru fără să mă 
au apărut inginerul

Mă
Zonă, 
mașină spre Constanța 
chist se auzea țirlitul 
Răduț nota ceva intr-un 
bage in scamă. In ușă 
Cli St ane iu, secretarul de partid. Convorbirea 
intre ei era caldă, animala.

— Trebuie sâ terminăm la timp, spunea 
„șefb’“« E primul șantier cu toate utilajele 
produse la noi in țară. Acum Ișl dau exa
menul ln fața sarcinilor de plan și a celor 
din afară.

cufn
eram sigură că viața mea s-a sfirșlt. Aș vrea 
să-ți povestesc ..

— Nu-i nevoie s£-ml povestești. E nevoie 
să mi spui că viața 1a abia începe acum. Spu
ne. Olga, nu-i așa că incepe acum ?

— Da, n-am știut că exlslă oameni ca tine, 
ca voi cel de pe șanlier, că oamenii pot pune 
atila suflet in munca pe care o lac, ca Iu
birea se poate naște din admirație, nu știam 
că se poale impleli zi de zi din emoții, greu
tăți șl bucurii-

— Nu trebuie să explicăm .nimic. Olga. 
Trebuie să ne iubim simplu, cu încredere in 
no| ș| in viața. Să avem mereu același țel.

— Mi-e dragă viața, Răduț șl oamenii iirtl 
slnt dragi. Abia aștept să fiu iar pe șantier. 
Tu ești așa cum e clima acolo, aspră dar 
plina de soare șl de farmec.

— Olga, draga mea...

M-am trezit mal devreme ca de obicei. Am 
•* urmărit freamătul viu al șanlierulul. Crește 

treptat.
începe pulsația zilnică a muncii, din 

ln ce mai jnclnsă, mal aprigă, mai iebrtla-
Stațla huruit harnică. Toiul e mișcare.

ce

De-a lungul nesflrșitei șosele gonește un 
camion. Un viraj larg și se oprește lingă 
postamentul de beton proaspăt al stației de 
montare. O nouă stafie.

Răduț a cohorit din mașină și privește 
atent macaraua care ridică, balansind. In 
aer. capacul silozului de agregale. De sus, 
trei miini flutură prietenește.

— Noroc bun. șefule I Aici sintem noi, 
„băieții*4.

Răduț mă la în brațe, o ploaie de sărutări.
In jurul nostru s-au strins secretarul orga

nizației de bază, ,.șefu“ liniștit ca de obicei, 
înalt, solid, cu ochi de viezure. Nea Raicu 
gătit cu ochelari noi, Ioana cu voinicu* ei in 
plâpomița albaslră galit șl alții, alții, Zamlir, 
Vladimir. Grasu'. Prin praful șoselei iși tace 
plrtie motocicleta. La ghidon inginerul, in 
spalr un l'acău, in ataș cravate roșii 
flori multicolore. Semne cu mina. Inginerul 
oprește șl intr-un elan ne slringe miinile, 
deodată cu ale mele — ale Iui Răduț.

— Ați auzit, montam pe 23-K4-010-05.
— Ce înseamnă asia ? întreabă copiii.
— înseamnă că la toamnă o să fie aici 

asfalt... șosete... asfalt

Cella Serqhi



liHrucit discuția Inițiata de revista noastră, privind problemele pre- 
dfirii limbii șl literaturii romine in școli, a găsit un larg ecou in rindurllc 
cadrelor didactice șl ale elevilor, in scopul de a da rubricii noastre o 
eficacitate sporită șl pentru a o lega mai direct dc nevoile reale ale 
școlii, am inițiat o serie de consfătuiri in citeva din orașele țării. Pină 
in prezent s-au ținut asemenea consfătuiri in orașul Craiova, In ziua 
de 3 februarie, in localul Școlii medii nr. 2 „Frații Buzeșți“ șl la Ploești. 
in ziua de 20 februarie, in localul Școli] medii nr. 1 „I. L. Caraglale". 
I>a aceste consfătuiri au participat, din partea rcdac|tei, acad. Mihai 
Beniuc, directorul revistei „Luceafărul"*, Dumitru Corbea, Dan Deșliu. 
Mihu Dragomir, Haralamb Zincă, membri In Comitetul de direcție al 
revistei. Teodor Balș, 1. D. Bălan, Ion Brad, V. Rlpeanu, N. Stoian.

Publicăm In această pagină o dare de seamă asupra discuțiilor pur
tate In cele două consfătuiri.

Dezbătind modul in care sint tratate problemele de limbă și litera
tură romină in programele și manualele pentru clasele V—VII. vorbitorii 
au subliniat o serie de aspecte deosebit de interesante. Astfel, profe
soara Elena P au Ies cu, din Ploești, a arătat ci In manualele respective 

puțin semnificative 
din unele romane. 
Nxolae Bălan

din 
de

sint prevăzute fragmente mal 
de vedere ol expresiei literare, 
a fost subliniat șl de profesorul 
a arătat că intr-un fragment < 
sinf termeni și expresii greu 
țiuni in limbi străine de asemeni inaccesibile elevilor, care 
studiat încă aceste limbi. Tot prof.

din punct 
Același lucru 

din Ploețti, care 
In manuale, 

elevi sau locu- 
n-au 

studiat încă aceste limbi. Tot prof. Nicolae Bălan a remarcat că 
un fragment din Semnul sărăciei de D. R Popescu suferă de asemenea 
din punct de vedere stilistic. Așa cum a reieșit din discuțiile de la 
Ploeștl și de la Craiova, fragmentele incluse in manualele pentru clasele 
V—VII trebuie să lie scrise Intr-o limbă literară model, fără expresii 
greoaie sau tributare unui naturalism lingvistic. Trebuie să se țină seamă 
de faptul că mulți dintre elevi rămin cu cunoștințele acumulate pină la 
clasa a VI l-a. De aceea e necesar ca autorii programei școlare și ai ma
nualelor pentru aceste clase să aibă In vedere atlt nivelul cunoștințelor 
generale, cit șl faptul că elevii trebuie să termine clasa a VII.a avind 
un tablou oarecum complet asupra dezvoltării literaturii noastre. In 
aceeași ordine de idei, a remarcat prof. N. Bălan, nu este Indicată intro
ducerea prea multor fragmente sau chiar pasaje extrem de reduse, așa 
cum se intîmplă in manualul din clasa a V-a. E nevoie, pe de altă parte, 
atunci cind se introduc fragmentele, ca ele să fie in concordanță cu opera 
din care au fost extrase. Un exemplu 11 constituie fragmentul din 
Sultănica de B. Șt. Delavrancea. inclus in manualul de clasa a Vl-a. 
Deși Sultănica este o lucrare cu pronunțat caracter epic, fragmentul ales 
(descrierea iernii) este prin excelență liric, necorespunzind astfel genu
lui lucrării respective.

S-a sugerat, de către prof. Cocoș Barbu din Craiova, necesitatea pre
zenței in manualele pentru clasele V—Vil a unor lucrări care să cultive 
tema prieteniei, dragostea pentru frumusețile patriei noastre, sentimen
tele patriotice, sentimenu! dragostei ..Cil dc frumos ar fl — spunea 
prof, B. Cocoș — șl ce minunat exemplu educativ ar constitui o lucrare
literară de acest fel închinată prieteniei dintre Marx șl Engels. Sau dacă 
în cărțile noastre am întilni înfățișată dragostea dintre tineri, așa cum 
de pildă e tratată In Tinăra Gardă ■ Iul Fadeev**.

In această privință, prof. Luca Preda din Craiova, amintind exemplul 
unor mari scriitori, cum ar fi Coșbuc. Creangă, Sadoveanu, a propus ca 
la alcătuirea manualelor pentru clasele acestui ciclu să se solicite colabo
rarea unor scriitori de prestigiu, alătur] de profesori și Învățători cu o 
îndelungată experiență didactică.

Teoria literaturii 
în școală

In curant dezbaterilor de la Crniova 
ți Ploești, numeroși profesori ți elevi 
s-au oprit asupra problemelor ridicn- 
te de predarea noțiunilor de teoria li
teraturii în școala. Aproape toți vor
bitorii — elevi sau profesori au sub
liniat carnclcrdi foarte greu nrcceihil 
— din pricina prolixității, bombusli- 
rismului și abstracțiunilor — al nur 
nunlului ,<lc teoria literaturii care încă 
se folosește in școală- Dată fiind impor
tanța noțiunilor fundamentale dc li
teratură, fără de core nu se poate în
țelege nici istoria titersiLurii sludinlfi în 
clasele urmă toane, Ministerul Învață- 
înînlului și Culturii și EdiLura de Stat 
Didactică ți Pedagogică au datoria «A 
treacă neîntirziat la elaborarea unui 
nou manual. In acest sens, prof. Elena 
Paulcicu din Ploești a subliniat că 
elevii clasei n Vlll.a, venind din di
verse centre școlare, lâfești sau orășe
nești, uau un nivel egal dc pregătire. 
Dc aceea, . jinînd scama dc aceste 
realități, este necesar ca manualul să 
fie redactat intr-un stil limpede, lipsit 
de orice artificii ți explicații tangen
țiale. autorii tonccnlrîndu sc asupra 
precizării cit mai riguroase a noțiuni
lor de teoria literaturii**-

l’rof. Gh. Dogarii din Craiova a in
sistat asupra tapiului că manualul tre
buie să a:bă ți nn folos practic, iă fie 
un instrument practic dc prim ordin, 
„termenii alistracți sînt, firește, nece
sari in definirea noțiunilor dc teo
ria literară, dur se cade să fie inte
grați în context în ața fel, incit sft 
nu fie nevoie de ajutorul dicționarului 
și să nn deruleze pe elevi". Tot prof. 
(»/i. Dogaru. dcmonslrtnd că analiza 
gramatical A este tic fapt o profundă 
analiză literară, a subliniat faptul că 
se studiază prea puțin uncie forme 
cum ar Ii voriiiiou directă și vorbi
rea indirectă, care pot constitui un 
punct dc plecare pentru explicurea 
specificului genurilor literare.

Elevul Grițorc Nicolae din PI neț li', 
din clasa a Vlll-a, a spus printre altele 
că „exemplificările nu sînt întotdeau
na lip'ce și elevii rămin cu noțiuni 
greșite**. Elevul a dat ca exemplu lup 
tul că pentru ilustrarea caracteristici
lor nuvelei, ca specie literară ii genului 
epic, s.a înlocuit nuvela Alexandru 
Lăpufneatui dc Cosi ache Ncgriiz/.i cu 
îndrăzneala de Marin Preda. In afară 
dc faptul că Alcjanrfru lApufncanu, 
capodoperă a literaturii clasice nomi
ne, reprezintă un model Înalt pentru 
ilustrarea speciei nuvelă, înlocuirea 
stirneșie nedumerire ți datorită fap
tului că Lidrăiiicala. o valoroasă lu
crare a iui Marin Preda, ilustrează 
mult mai bine caracteristicile povestirii 
ca sp«re literată. De altfel, ar fi fost 
necesară o precizare moi nuanțată a 
deosebirilor dintre specii, din punct

luceafărul

Străinul. inclus 
Înțeles pentru

dc vedere teoretic, în cazul de față 
dintre nuvelă ți povestire. Exemple 
nscuicniiloare au fost date și de praf. 
Ch. Milica din Ploești, fn specia] cu 
privim la haladă și poemă.

In acest sens s-n criticat și slaba 
contrihuție adusă de presa literară la 
lămurirea unor probleme importante 
ide teoriei literare, contribuție care ar 
fi fost cu alit mai necesară cu cît 
manualul este de multă vreme neco
respunzător.

Prof. Dogaru din Crai ova arăta ne
cesitatea tipăririi unei metodici pentru 
predarea teoriei literaturii.

Manuale, 
nu tratate 
de istorie literară

In privința manualelor pentru cla
sele IX-X, prof. Nicolae Balan din 
Ploești a spus că noile manuale sini 
de fapt tratatele de istoria literatu
rii, apărute cu cițiua ani in urmă, 
fără nici o adăugire. Majoritatea 
profesorilor au arătat că actualele 
manuale de clasa a IX-a și a X-a 
se adresează mai mult studenți
lor. și nu elevilor. Pe de altă par
te, lucrările respective, după cum 
spunea prof. Luca Preda din Craiova, 
sint alcătuite după criteriile proprii 
unor istorii literare. Pentru predarea 
tn școală, insă, ar fi fost nevoie de 
manuale care să fina seama Șl de ni
velul elevilor și de cerințele pedago
gice. Un exemplu tn acest sens l-a 
dat prof. Elena Paul eseu din Ploești, 
demonstrind că biografiile scriitorilor 
sint prea încărcate cu date puțin 
semnificative pentru elevi, râpindu-se 
astfel din timpul necesar cunoașterii 
și analizei operelor literare. Pe de 
altă parte, dteodată, biografiile sini 
întretăiate in mod nefiresc cu anali
ze literare Elevul Basarab Nicolcscu 
constata că uneori se produce un ra
port invers intre scriitori și operă, 
incit s-ar părea că scriitorul este o 
anexă a operei sale. De aceea, este 
nevoie ca prezentarea vieții și operei 
unui scriitor sâ se facă intr-o viziune 
unitară, dlndu-se importanță numai 
elementelor semnificative, atlt din 
viață, Cit și din operă.

O altă observație, privind manua
lele pentru clasele a IX-a și a X-a, a 
fost făcută de prof. Gh. Milica din 
Ploești. Too. Milica releva faptul că 
unii dintre marii noștri clasici sint 
prezentați In lumina unor studii și 
interpretări depășite. Ații asupra lui 

EmineSCu, cit și a- 
supra lui Grigore 
Alexandresou. N. Fi- 
limon. 1. L. Cara- 
giale șl alții, au a- 
părul in ultimii

Din cerințele actuale ale profesorilor și elevilor
• Aparifia neîntirztotă a manualului de clasa a Xl-a.

• întocmirea imediată a unui nou manual de teoria literaturii (clasa a Vil l-a).

• îmbunătățirea manualelor pentru clasele IX—X, in spiritul cerințelor școlii.

• Editurile și presa literară să publice studii și articole privind scriitorii și operele prevăzute 
in programa analitică.

• Editura tineretului și ESPLA să tipărească antologii și culegeri cu scriitorii prevăzuți in 
programa analitică.

• O culegere de studii despre scriitorii studiați in școală.

• Editurile și Direcția difuzării cărții să asigure prezența permanentă in librării a lucră
rilor necesare elevilor.

• Rezolvarea neconcordanțelor dintre programa analitică și manuale, ca și dintre programa 
analitică și timpul necesar studierii operelor propuse.

• O scurtă istorie a artei și muzicii rominești.

• Atenție deosebită față de limbă și față de normele gramaticale și ortografice in vigoare, în
manuale, presa literară și lucrările critice șl beletristice.

CONSFĂTUIRILE REDACȚIEI „LUCEAFĂRUL
CU PROFESORII Șl
DIN ORAȘELE CRAIOVA Șl

ani studii deosebii de importante, 
scrise de pe parița marxisi-teninisie, 
ca și noi data biografice oare ar tre
bui sâ se reflecte p Vi manualele șco
lare.

Aproape taft particLpanțu la discu
ție și-aa exprimat părerea că pentru 
realizarea ana ban manual de istorie 
literatorii romine e necesară o colabo
rare între istorici ți critici literari, 
profesori anioersitari de specialitate 
și profesori la școlile medii, ca o te. 
meinteâ experiență pedagogică. Pină 
In prezent, insă, așa cam spanea și 
P'of. Ion Negrei nu din Craiooa. par
ticiparea profesorilor de la școlile 
medii la redactarea manualelor na a 
fost suficient solicitată.
. Prezentam școli a acestui manual. 
In mare măsură depășit, se explică și 
prin păstrarea aceleiași programe a- 
nalitice de aproximativ S ani. Com
pletările făcute ulterior au lăsat ne
schimbată, de fapt, programa anali
tică, iar unele dintre ele nu sini deloc 
îndreptățite. Astfel, prof. Ion Negrea nu 
tși exprima mirarea că pentru studie
rea operei marelui nostru scriitor re
voluționar Nicolae Bâicescu și a gin- 
dirii sale nu sint rezervate dedt două 
are de predare. Fapta! că despre Băl- 
cesca se studiază și la cursul de isto
rie. na îndreptățește Intru nimic redu
cerea numârulai de ore la istoria lite
raturii romlne. irdraclt Nicolae Băl- 
cescu a anat o deosebită inriurire a- 
supra dezvoltării literaturii și gindirii 
avansate materialiste Vi țara noastră, 
fiind el Însuși un artist al cuointu- 
lui.

In ajutor ut manualelor ar putea 
reni studiile publicate ca prefață in 
Biblioteca școlarului șl Biblioteca 
pentru toți. Din păcate, așa cum a 
arătat elevul Budicâ Dan din Cra
iooa. unele dintre cărțile apărate in 
aceste colecții sint lipsite de prefață 
sau prezintă prefețe ca un caracter 
prea abstract, nefinind seama că se 
adresează elevilor. Chiar prefețele a- 
părute fn noua serie a Bibliotecii pen
tru toți, deși bine orientate și cuprin- 
zind interpretări judicioase, sint lip
site de un minimum de date biogra
fice. Intrudi aceste cărți se adresea
ză tinerilor, este absolut necesar ca 
ele să conțină și aceste elemente.

Pentru întregirea imaginii epocii In 
care au lucrat marii noșiri clasici, 
elevul Basarab Nicol eseu din Ploești 
și-a exprimat dorința de a vedea pu
blicate cărți cu amintiri despre scrii
tori. despre împrejurările tn care s-au 
creat unele opere capitale ale litera
turii noastre, etc.

Uneori există o neconcordanță între 
programa analitică și manualul res
pectiv. Astfel, la manualul de clasa a 
IX-a. spunea prof. Adela Pop, progra
ma analitică indică spre studia fabu
la Toporul și pădurea de Gr. Alexan
dre seu. iar manualul analizează fabu
la Boul și vițelul.

Literatura 
contemporană 
în școală

Toți particlpanții la discuție au 
subliniat ca o gravă lipsă faptul că 
pină acum Ministerul Invățămlntulul 
șl Culturii nu a asigurat apariția 
unui manual pentru clasa a Xl-a, lu
crare de o covfrșifoare importanță, 
întrucît dezbate problemele literatu
rii romlne contemporane, șl In spe
cial ale literaturii noastre reallst-so- 
cialiste. De aceea ni s-au părut în
dreptățite afirmațiile unor profesori 
care, făclrul haz de necaz, au afirmat 
că nici nu mai așteaptă apariția ma
nualului, Întrucît. Ia ora actuală, 
după |2 ani de absență, există mii 
de a9tfel de manuale In toată țara, 
fiecare profesor avtnd de fapt ma
nualul său, întocmit oral tn fiecare 
an. Desigur, programa ar putea su
plini întrucîtva lipsa manualului, 
dind o indicație, ce-i drept sumară, 
totuși reprezentind un fir călăuzitor. 
Nici programa Insă nu este suficient 
de clară, avtnd o serie de deficiențe 
serioase. Astfel, din pricina lipsei de 
manual, c< șl fi marii cantități decu-i 
noștințe ce trebuie transmise elevilor, 
multe dintre orele de literatură romi- 
nă din clasa » Xla se transformă 

ln ore de dictare a tiUnrilor $1 da
lelor. în așa fel incit nici profesorul 
nu-și poate dezvolta tema și nici ele
vii nu pot fi suficient de atențî pen. 
tn a o recepționa Această proble
mă a fost ridicată de mai mulți par- 
ticipaați la discuție, printre care 
elevul Papuc Ștefan din Craiova șl 
eleva Mariana Drosa din Ploești. 
Pentru studierea unor sen Hori se 
prevede un mimăr de ore cu totul 
insuficient (Trebuie *i ținem sea
ma și de faplul că ora de clasă nu 
are dedt SO de minute, timp ln care 
se face și examinarea elevilor, ceea 
ce. practic, reduce ora ia 30 de mi
nute). Astfel, pentru literatura din
tre cele două războaie se rezervă 
o oră (adică, de fapt. 30 de minu
te), iitnp In care urmează si fie stu
diați nu mai pufio de fi scriitori și 
anume: Hortensia Papadat-Benges- 
cu. Ionel Teodoreanu. Victor Ion 
Popa. Mihail Ralea, Tudor Vianu 
etc. Comentariile sint inutile ln fața 
unei astfel de situații, lntrudt timpul 
repartizat nu ajunge nici măcar pen
tru înșiruirea titlurilor lucrărilor a- 
cestor autori.

O situație asemănătoare prezintă 
și programa pentru literatura actua
lă. Astfel. în două ore ar trebui *5 
sj studieze aspectele esențiale ale 
operei următorilor scriitori r Demos- 
lene Botez, Cicerone Theodor eseu. 
Radu Boureanu, Dumitru Corbea, 
A. E. Baconski, Mihu Dragomir, 
Vidor Tulbure, Nina Casslan.

„Predarea acestor scriitori In două 
ore de curs (adică de fapt o oră) 
este o operație de-a dreptul impo
sibilă** a spus prof. Constantin En- 
ciu din Ploești.

Intr-adevăr, literatura actuală, prin 
bogăția de opere realizate, cunoscu
te $i iubite de masele largi, nu poa
le fi predată in atlt de puține are și 
In această privință alcătuitorii pro
gramei au avut de întimpinat difi
cultăți reale. O sugestie tn sensul 
rezolvării, măcar parțiale, a acestei 
situații, a adus-o elevul Basarab Ni- 
colescu din Ploești, ară- 
iind ca simplificarea ma
nualului de teoria literatu
rii pină la nivelul real de 
înțelegere al elevilor de 
clasa a V!H-a. ar putea 
crea timp pentru cunoaște
rea și studierea mai apro
fundata a literaturii noas
tre actuate.

Toți participants fa dis
cuție care s-au referit Ia 
problemele manualului de 
clasa a Xl-a, au arătat că 
lipse manualului pul ea fi 
înlocuită în bună măsură 
prin existența unei Cule
geri din autorii prevăzuți 
in progTamâ, cuprinzînd, 
pe lingă textele literare, 
succinte dale bio-bibliogra- 
fice, scurte caracterizări a- 
suprâ operei — și material 
ihislrativ.

ln ambele consfătuiri, 
alit profesorii cit și elevii' 
au cerut cu insistență ca 
activitatea criticii literare 
să fie mai mult legată de nevoile 
școlii. S-a cerut ca revistele literare 
— Viafa rominească, Luceafărul, 
Gazeta literară, Contemporanul. 
Tribuna, Steaua — să găzduiască în 
paginile lor articole de sinteză des
pre literatura contemporană realist- 
socialistă și despre problemele moș
tenirii literare. A fost salutată ini
țiativa revistei Viața rominească 
care a publicat un studiu despre se- 
mănătorism, Insă s-au exprimat re
grete că revista n-a continuat acea
sta valoroasă preocupare. Printre 
alții, prof. Barbu Cocoș a cerut ca 
revista să publice studii asemănă
toare șl despre poporanism, simbo
lism, sau despre unii scriitori mal 
puțin cunoscuți.

O gravă deficiență a editurilor șl 
e Direcției difuzării cărții o fost sem
nalată de mulți din participant la 
consfătuirile noastre. Este vorba de 
faptul că unele dintre cărțite prevă
zute ln program, cum ar fi Bărăgan, 
Străinul, Enigma Otiliei etc., nu 
s au aflat în librării timp îndelun
gat N-ar fi oare bine ca tovarășii 
de la editurile noastre să mai con
sulte din clnd în cind șl programele 
analitice ?

O situație «normală din acest 
punct de vedere o prezintă opera 
poeților prevăzuți In program. Inlru- 
clt o buna parte a poeziilor indicate 

de programă sînt cuprinse 1n diver
se volume, apărute la mari răs
timpuri, iar unele din ele demult 
epuizate, studierea operei respective 
se face cu mari greutăți, răpind ele
vilor un timp prețios. De aceea so
cotim îndreptățită propunerea prof, 
lonescu Vasile de la Școala medie 
din Slănlc, căruia i s^au asociat Și 
ceilalți participant la consfătuirea 
de la Ploești. de a se edita, fn Biblio
teca școlarului și în Biblioteca pen
tru toți, antologii ale poeților pre
văzuți In programă, care să cuprin
dă poeziile Indicate In mod expres 
de program precum și alte poezii re
prezentative, canear contribui la de
finirea personalității fiecărui autor.

Pe de altă parte, există situații 
derutante prin prezența tn librării a 
mai multor ediții, cu mari diferențe 
intre ele, ale aceleași opere. Prof. 
Gh. Milica din Ploești și alfi parti
cipant la discuție au arătat astfel 
dificultățile create de faptul că in
tre cete trei ediții ale romanului 
Pasărea furtunii de Petru Dumitriu. 
există deosebiri substanțiale din 
punct de* vedere ideologic și artis
tic ; cum toate edițiile te găsesc lao
laltă Ia librării și Io biblioteci, nu 
se poate asigura aa studiu unitar.

Se indică uneori In programa ana
litică fragmente mai puțin semnifi
cative pentru opera studiată sau al 
căror sena este greu de descifrat 2- 
tanci cind sînt rupte din context 
Un exemplu In acest sens a dat prof. 
Adela Pop de te Ploești. In ceea ce 
privește fragmentul ales din Sarlsul 
Hiroshime] de Eugen Jebeleanu. (Cu
vin tul pescarului japonez către asa
sin). S-a arătet pe drept cuvlnt că, 
in acest poem, una dintre creațiile 
cele mai izbutite ale poetului Eugen 
Jebeleanu, se pot găsi cu ușurință 
multe alte Iragmente mai accesi
bile elevilor-

S-a arătat de asemeni, in cadrul 
celor două consfătuiri, faptul că 1n 
clasa a X]-a se studiază literatura 
noastră actuală, cere se îmbogățește 

Aspect din timpul consfătuirii de la Ploesli

necontenit cu opere de o deosebită 
valoare artistică, presa literară avind 
datoria să urmărească și să anali
zeze cu claritate toate aceste suc
cese ale frontului nostru literar. 
Pentru ca studiile, articolele, croni
cile și recenzide publicate să poată 
fi folositoare zecilor și zecilor de mii 
de elevi, participanții la consfătuiri 
au arătat că stilul criticii literare 
trebuie să fie clar, accesibil, lipsit 
de prețiozitate și afectare. Aceasta 
Idee a revenit cu insistență In toate 
Intervențiile participanților la discu
ții. In acest sens, credem că trebuie 
însușită propunerea făcută In cadrul 
consfătuirii, de a se publica ln re
viste articole de sinteză privind: 
dezvoltarea poeziei noastre actuale, 
a prozei, a dramaturgiei $1,1n gene
ral, problemele literaturii noastre 
realist-socialiste Considerăm de a- 
semenea justă propunerea editării 
unei reviste de recenzii, în care să 
fie incluse cele mai interesante ar
ticole și cronici despre cărjile scrii
torilor noștri actuali și In primul 
rtnd despre acelea cuprinse in pro
grama analitică.

Dezvoltarea literaturii noastre 
reali st-socialiste Înseamnă și înflo
rirea literaturii fn limbile minorită
ților naționale. Cum este și firesc, 
în programa analitică se prevede 
un capitol specia] pentru studierea
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literaturii minorităților na | ion a le. 
Așa cum a arătat prof. C. Enciu din 
Ploești. predarea acestui capitol ,fn- 
tlmpină unele dificultăți din mai 
multe motive : tn primul rlnd. In unele 
antologii și culegeri destinate școlii, 
sînt pre< puține traduceri d.n opere, 
te cele mai reprezentative ale scrii
torilor aparținind minorităților națio
nale. apoi nu se publică destule stu
dii sistematice de sinteză, privind 
creația acestor scriitori in perspec
tiva istorică. Socotim că rezolvarea 
acestor probleme reprez.ntă pentru 
editurile noaslre o sarcină extrem de 
urgentă.

Problemele dezbătute au fost va
riate, urmărind formarea multilate
rali. armonioasă, a personalității 
elevilor, educarea lor tn spiritul 
moralei comuniste. In ajutorul aces
tei munci educative s-a solicitat din 
partea profesorilor și elevilor spri
jinul neprecupețit al scriitorilor de 
a2i. Astfel, prof. B. Cocoș din Cra
iova const.ițind lipsa unei literaturi 
menite a fi folosită cu ocazia serbă
rilor școlare, a manifestațiilor dc 
masă, a propus Uniunii Scriitorilor 
să inițieze editarea unor culegeri de 
poe7. scenete, piese scurte și lucrări 
dramatice la nivelul tineretului, în
chinate marilor evenimente din is
toria patriei noastre și a mișcării 
muncitorești mondiale. Această idee 
a lost prezentă și In consfătuirea de 
la Ploești unde s-a cerut editarea 
unor antologii noi privind marile 
zile și evenimente din viața omeni
rii (7 Noiembrie. I Mai. 8 Mar- 
tie etc.). Eleva Guran Georgeta 
din Craiova, ca și alji pârtiei- 
panți la discuții, arăttnd cit de mult 
a învățat din operele scriilorilor noș
tri de azi, și-a manifestat dorința de 
a citi și lucrări inspirate din viața 
tineretului nostru, a școlii, subliniind 
cît de interesante conflicte s-ar pu
tea extrage din cunoașterea atentă a 
preocupărilor lor. Elevii și profesorii 
au arătat cit de așteptate stnt lucră
rile al căror personaj central să fie 
figura profesorului de lip nou, a ele

vului utemist, etc. De asemenea, 
considerînd că ttriarul de azi se ca
racterizează prinlr-o dezvoltare mul
tilaterală și armonioasă, participa nț ii 
la discuții au cerut editarea unor 
scurte istorii a le artei șl muzicii romî- 
nești. Aceasta cu atît mai mult, cu 
cit dezvoltarea literalurii romine s-a 
făcut In sfrinsă legătură cu dezvol
tarea artei plastice și muzicii In țara 
noastră, existînd o permanentă in
fluență reciprocă. In această privin
ță credem că nu-i lipsită de însem
nătate observația elevului Budică 
Dan din Craiova care a ară ta 1 că 
multe dintre reproducerile după o- 
pere plastice, in manualele școlare, 
sinf făcute ln condițiuni grafice 
inacceptabile și nu contribuie de fel 
la dezvoltarea gustului șl a pasiu
nii elevilor pentru frumos.

S-a discutat de asemenea proble
ma lecturii în afară de clasă a ele
vilor. In acest sens. prof. Negreanu 
Ion a Împărtășit experiența sa, pe 
care o supunem atenției și altor pro
fesori din țară. Este vorba de orga, 
nizarea unui caiet de lectură pentru 
fiecare elev, care se deschide cu o 
scurlă culegere de ginduri despre 
rostul lecturii. (Miron Costin, Emi
ne seu, Ptrvan etc.). Lecturile sint 
rezumate fn caiet după un punctaj 
general, slabilit de profesor și care 
cuprinde: ideile principale, acțiunea, 

conflictul, păreri personale ale ele
vului despre valoarea ideologică șl 
artt&lîcă a lucrării-

Socotind că experiența de mai sus 
este valoroasă și cum lectura în a- 
fara de clasă a elevilor reprezintă o 
activitate Importantă, solicităm pe 
această cale pe profesori să ne co
munice și alte asemenea metode de 
lucru, pentru a le populariza și a 
realiza astfel un schimb de experien
ță în toată țara.

Cultivarea 
limbii

Faptul ca toți participant!] Ia dis
cuție, profesori și elevi, au ridicat cu 
o deosebită ascuțime problemele 
limbii literare, ale stilului scriitori
lor șl ale însușirii gramaticii, ne a- 
rată că In această direcție manua
lele și presa literară au datoria să 
creeze condițiile optime pentru o 
exprimare clară, artistică și corectă.

Considerăm că este pe deplin Jus
tificată părerea profesorilor Barbu 
Cocoș, Dogaru Gheorghe, N. Bălan, 
l.uca Preda. Dumitru Banu, Elena 
Paulescu, Adela Pop, Pupu Romulus, 
Mihai Vulpescu și a elevilor Pi- 
percu Mariana. Nula Maria. Guran 
Georgeta, Peleccl Stela — care au 
arătat că in manualele de școală nu 
trebuie să-$l găsească loc lucrări 
sau fragmente in care se intilnesc 
vulgarități, expresii argotice etc. 
.Dacă marele nostru Sadoveanu a 
putut să scrie o sută de volume fără 
să Întrebuințeze niciodată un cuvlnt 
din care nu se poate scrie decit ini
țiala — a spus prof. Elena Paulescu 
— nu înțelegem de ce un tinăr care 
este abia la al doilea sau la al treilea 
volum nu se poate dispensa de ase
menea termeni care n-au nimic co
mun cu limba literară*.

Această discuție a avut un carac
ter mai larg, pârtieipanțli referin- 
du-se nu numai la lucrările indicate 
de programă, ci și la restul litera
turii noastre actuale. Din acest punct 
de vedere au fost criticate de elevi șl 
profesori lucrări ca Greupa de Eu
gen Barhu, unele fragmente din 
l'ronică de familie do Petru Du
mitriu. Mocomeții de Marin Preda, 
precum și traducerea baladelor lui 
Franțois Villon de Romulus Vul
pesc u. „Pornografiile trebuie excluse 
nu numai din literatura destinată 
școlarului, ci din întreaga noastră 
literatură. Ele nu ne dau un exem. 
piu bun. ~ a spus eleva Mariana 
Pioercu din Craiova. La virsla noas
tră. noi nu avem Încă un drum defi
nit in viață șl ele ne pot influența 
in rău. Cred că uoll scriitori Îmbracă 
realitatea In haine meschine, in sti
lul neglijenței lor*'.

S-a mai subliniat că nu există su
ficiente studii despre limba scriito
rilor noștri, clasici șl contemporani, 
care să ajute pe profesori șl elevi. 
Profesorul Gh. Dogaru din Craiova, 
arăfind că analiza gramaticală și 
stilistică este de fapt o profundă 
analiză literară, a demonstrat că 
manualele șl profesorii trebuie să 
Îmbine permanent, In mod organic, 
aceste analizf cu predarea literaturii. 
De un mare ajutor ar fi publicarea 
In traducere a unor sfudij sovietice 
de specialitate șl a unor melodici. 
Presa literară este foarte săracă In 
articolele de acest fel, șl chiar re
vista Luceafărul, ore ar avea da
toria «ă se ocupe de ea In pagina 
închinată limbii și literaturii romine 
in școli, n-a acordat atenția cuvenită 
acestei probleme. „Nu este nevoie 
de o analiză formală — a spus 
etevul Basarab Nicolescu din Ploe. 
ști — care sâ numere epitetele, 
comparațiile etc., cl de a analiză 
stilistică profundă, care să puna ln 
evidență valorile literare și conținu
tul de idei**.

Problemele gramaticii au suscitat 
de asemenea interesul parlicipanților 
la discuție. Arătind că profesorii iși 
Însușesc concluzia articolului publi
cat de pro!. Ion Popescu In revista 
noastră („Nici o greșeală de ortogra
fie în școala noastxăl**), prof. Luca 
Preda din Craiova a spus că această 
chemare ar trebui să se adreseze șl 
presei literare, ca și tuluror scrilto- 
rilor noștri. Profesori] șl elevii sint 

deseori nedumeriți de pre
zența unor forme grama
ticale in contradicție cu 
normele Academiei R P.R. 
De asemenea și radio-ul 
are datoria să unifice di
feritele sale emisiuni, a- 
d re si nd u-se ascultătorilor
intr-o limba literară, așa 
cum o recomandă In mod 
competent acad. prof. 
Graur in apreciata sa e- 
misiune „Limba noastră". 
(O doleanță din partea e- 
levilor; emisiunea este 
programată la ore nepo
trivite pentru eil).

Faptul că din clasa a 
VI l-a nu sc mai studiază 
gramatica limbii romine. 
trează unele dificultăți 
nu numai in predarea lite
raturii noastre, cl șl la alic 
obiecte de studiu. Astfel, 
prol. Romulus Pupu (pro
fesor de limba rusă) ară
ta că neinsușlrea temeini
că a gramaticii limbii noas

tre crează dificultăți in însușirea 
limbii ruse și a altor limbi străine. 
Ar fi necesar ca măcar in programa 
clasei a Xl-a să se prevadă citeva ore 
dc recapitulare a cunoșlinfelor grama
ticale îmbinate cu analiza stilistico- 
gramaticală a operelor literare, aces
te ore de recapitulare ar contribui la 
fixarea definitivă, prin Intermediul 
practicii, a principalelor noțiuni de 
gramalică și ortografie.

★

ln cadrul acestor discuții au mal 
participat, aducind exmple concrete 
din activitatea lor $1 relulnd unele 
idei exprimate In darea noastră de 
seamă, profesorii: Constantin lo
nescu, Mircea Radu, Natalia Boncu, 
Patron Elena șl elevul Ioan Arghi- 
ripol din clasa a Vill a.

Sperăm că publicarea acestei dări 
de seamă a discuțiilor purtate la 
Craiova și Ploești va constitui un 
prilej de verificare a propriei munci, 
pentru profesorii și elevii din întrea
ga țară, pe care ii rugăm să ne co
munice In scris părerile lor. atlt des
pre problemele relatate, cit șl despre 
oricare alte probleme privind preda
rea limbh șl literalurii romine in 
școală,



adevărate
enzația că pășesc 
tr-un continent 
am avut-o prima oară 
cind s-a ridicat avi> 

nul de pe aerodromul 
din Irkutsk, îndrepfin- 

du s« către Pekin, capitala Chinei 
populare, in ceața alburie care «s- 
tompa priveliștea am vă2U( jos. de
parte. lacul Baikal, cu apa (remu- 
rînd întunecată. $ăgeta(ă ades de 
zborul alb al unui sol de pescăruși. 
Apoi negurile au învăluit o vreme 
aparatul, care a rămas parca piu* 
tind pe loc; insă undeva. Ia peste 
două mii de metri dedesubt, munții 
șl dealurile înzăpezite lu gr au cu 
repeziciune îndărăt pe măsura ce 
avionul se indepărla de teritoriul 
Uniunii Sovietice După aproape 
două ceasuri, nourii s-au tras brusc 
In lături șl pâmintul Republicii Popu
lare Mongole a prinsa sticli In soare. 
Un popas de două ceasuri in clădi
rea aeroportului din Ulan-Bator. 
xub un cer senin ca lacrima, apoi 
din nou zbor peste munți pleșuvi, 
peste întinderi netede. încremenite 
In lumina strălucitoare ; am știut că 
$e deslâșoară înainte șl In lături 
pustiul Gobi- Ceața a șters inca- 
odatâ întinderile lîsind numai arar 
privirea să străbată pină la fața 
pămintulul. unde au început să se 
ghicească mai lntîi ogoare șerpui te 
Intre coaste prăpăstioase. apoi 
cimpuri tot mai largi, hrăz^ale in 
toate direcțiile de un păienjeniș de 
fire — canalele de Irigație — și 
satele semănate, pretutindeni, mici 
șl dese, cu conture geometrice ca 
trase cu linia. Ne aflam deasupra 
Republicii Populare Chineze- Avio
nul cobora grăbit, peisajul prindea 
forme și cu’.ori tot mai lămurite și 
numai un nou val de cțflță ■ răpit 
ochilor vederea marelui zid lung 
de trei mii de kilometri, care se 
pierdea spre dreapta șl spre t-tinga 
In impieirirea Iul de dyul mneBlI. 
Cind am ieșit din nouri, s-au văzut 
jos, aproape, clădirile aeroport- su 
Intre care aparatul s-a așezat e>l«. 
cirmuit de mina mețterâ a pltot»- 
lui chinez. Erau ceasurile patra 
după-amiazi; la București in acea 
clipă era încă dimineața- ora ze.e 
Căci Intre Pekin și Capitala țarii 
noastre sint nu mai puțin de <*• 
meridiane .

Și totuși, brusc, senzația aceslef 
distanțe uriașa s a șters In fața 
căldurii cu care m au înconjurai 
prietenii chinezi. Am uitat că n-am 
putut desdlra inscripția de pe clă
direa aeroportului, am uitat miile 
de kilometri înghițite de avioane — 
cind am auzlf vorbă românească 
rostită de prieteni, dnd la ieșirea 
din clădire» aer.iportvlui am vlțu* 
statuia cunoscută din fotografii. în
chinată păcii, cind am trecut pe 
dinaintea primelor mari construcții 
deasupra cărora flutura steagul 
roșu cu secera țl ciocanul : la alt 
meridian, atit de îndepărtat. In mij
locul unei mulțimi cu alttel de obi
ceiuri. infr-un peisaj schimbat, — 
mă allam insă lntr-o lume care 
pune mai presus de orice aceleași 
mari valori ale vremii noastre, care 
xlnt la locul cel mai de P'Cț și 
țara mea: pacea, prietenia, con
struirea socialismului și comunis
mului. Și dlntr-odată, in mijlocul a- 
cestcl mulțimi cu obiceiuri și în
fățișare atit de diferite de acelea 
cu care eram obișnuit. In acest 
peisaj atit de altfel, m am simțit In
tr-un mediu familiar, apropiat Și 
am rostit din toată Inima primului 
localnic care ne-a Intimpinâl. cu
vintele de salut, de bun găsit fl 
de urare, primele pe care le-am în
vățat pe pâmintul Chinei: Ni-ha ! 
bună vremea, sănătate bună I

rîorul Marelui călători ca
spătarul Nicolae Milescu acum 
trei secole, s-au oprit țl el la 
minunile palatelor Împărătești» 
la ceremonialul legendar, la obice
iurile necunoscute europenilor, șl 
Imaginația le.a acceptat mal cu ușu
rință pe acestea, decit intimplltoarc- 
le referiri la groaznica salerință a 
unui popor de sate de milioane. 
Marele Zid de trei mii de kilometri 
se afli ți azi in fimți. pe toată în
tinderea lui, in partea dinspre nord 
a |ării. — dar ce înseamnă oare trei 
mii de kilometri, de pildă, față de 
lungimea letală a frontierelor Chi
nei. de peste 2ăDM kilometri ? Ce 
înseamnă el. cu uriațrieH țerpuiri 
peste munți ți văl.chiar lață de lun
gimea șl lățimea teritoriului ch rxz. 
care măsurate in linie dreapta, depă
șesc fiecare S-Mg km ?

A opta ml nane a tamii. Marele Zid 
este ■" colos, o nebomie a imafiox- 
|iej ți a puterii omulj; țî na 
cuvinte să-mi exprim «murea c-ad 
Lam vizat fi am privii ămti tonne 
gigantice ți I a-n câkăl pieîre’.e 
vechi de doua Dar cu cit mai
colusală 1 fost citea care isdxâ mt- 
liaanele ți milioanele de morți pr?- 
liți pentru înălțarea tai sas care so
mări flămt^x. stinși cn zita de 
nemiocare Clei loamea a lns»*:î 
istoria Chinei ca o ctowta de ar-i de 
ani. pină aram an de--»«*m.

Imaginația altor timpari a dat te 
• parte Meri’îe intumEcale despre 
post ml Ciobi, aceasta nord îe a Saba- 
râ,situată la meî de Liiamemi ăe tro
picul nude geografa a iptzaz do «v- 
gală deperhXkte. s«o-
gnrâlâti ule mmcaaounr
vor fi test acttoa c*-r n sAtdm 
veacuri vechi cam pc m
istoriei poporutat oo«m. vena»; > 
din acea parte a tater il
spre răsănt > spre smă m rântart 
de hrana. Laterite tmte mbor- 
plăriî-?.' au Iom înnâ *^noat« pe*- 
tru o imagine iatr «cei

trei ori fața de ceî al anului 195? ; 
această creștere a fost Îndeplinită 
șl depășită încă înainte de sflrșltul 
anulu] 1959. adică In mai puțin de 
doi ani. Producția agricolă trebuia 
să atingă. Ia siirșitul lui 1962, o 
creștere de 35%. față de 1957, dar. 
de pe acum ea w șl apropie de 50%.

Anii 1959 șl 1959 an'constituit un 
uriaș salt înainte, cum denumesc cu 
mlndrie oamenii muncii din China 
marile tor înfăptuiri. Imaginea unei 
țâri fabuloase râmine tal mai mult 
in urma, șl China 
lei progresului, a 
■e înfăptuiri ale 
din urmă in multe 
dus triale avansate ca Angjta sau Ja
ponia. De altfel, legenda ți misterul 
reprezentau numai un văl, țesut cn 
•aivîiale ți romantism de vechii po
vestitori. in vch-.-rh cn interese pre
cise de exploatatorii de acum cile va 
mim•! ț; secole, ca ș* de colonialiș- 
tri moderni, incepind din secatul al 
XVII l-tea. La adaposlul legendelor. 
■■ rototal popor era supus anei apă
sări cart am se poate descrie in cn- 
sânte sau care chiar descriu. e tot 
atit de grtn de tmr■nU ta i » to 
geoda

înaintează pe ca» 
celor mai moder- 
fehnicii. uungind 
sectoare state in-

PîouS-n munte, plouă doar o rl 
$1 Huai-Ho tneacl-n jur clmpil. 
Plouă-n munte-o zl țl una iar. 
Nu mal are nld Yang-Tse hotar, 
Nu mai au puhoaiele hotar.

Noul ani din zece, nouX-n 5Ir 
La Fon-Yan aduc nenorociri. 
N-are omul hrană, casă nu. 
11 rămll din toate numai tu. 
Suni, sună loba mea. hua.ku. 
Săpfamini stau apele pe țes. 
Vind avuții cal și-asini pe-ales. 
Flamlnzesc săracii 
Ce să vlndă omul 
Doar copii săracii

luni la rind. 
ce! îlamlnd ? 
daci vi nd.

tt-an cofropl nfcî a tocea parte 
din eit înecaseră cu 23 de ani mai 
înainte șl cu o putere incomparabil 
scăzută. Ahmcl. In 1954. pe zeci Ș< 
zeci de kilometri s-a desfășurat • 
dramatică Întrecere cn stRda : digu
rile au fost Inâlțaie pe oaăsnră ce 
apa creștea, adală ca tn. dar nul re
pede decit sporul ralsrilar. Era o În
trecere In care contau nu zilele, ci 
orele ți uneori minatele, lutr-un sin
gur lac flcviul a test o clipă 
tare șl a spart digul, 
spărturii, oamenii au 
toupurife tor. biruind

■Ml

Dar In dreptul 
făcut rid din 
bătaia valari-

lor dotrf ffavfl. se afli „orașul celor 
Irel orașe*. L'han, centru al Indus
triei siderurgice șl constructoare de 
mașini. Marile oțelăril din Uhan, 
create inceplnd de acum cind ani. 
au depășit de mult un milion de 
tone producție anuală, iar In 1961 ca
pacitatea Iar v< li de trei milioane 
tone. Uzina de mașini ■•dernă uti
lată iu întreg «ne de Uniunea Sovie
tică. Ia tel cu marile oțelării. produce 
tipurile cele mai complicate de in
stalații. Aici. înainte de eliberare, nu 
se preducea alei și Ionii, deși In re
giune tint mari zăcăminte de mine
rea ierni.

China
celor trei orașe" era «pin-

„Toba înflorată 
dis Fia-Tir

populara
’w p n im *U al
a>c-* ucresc-vC dr afta

OOmba a emba dbupa» ocnotoâ 
•v*—» 1 Ir mm»- ri, io aoaa lor vi*, 
ti fa 4 • •• Jrha ți ropotul tobei

» plia de tiaraI
N«r.» incb-xjnd Sfl

al tobei din

• M
taxartoc o

II

Dincolo de lețendi
De ce oare, cind vorbeam despre 

China, ne-am simțit indrumațl sa ne 
închipuim numai priveliști fabuloase, 
pagode zvelte la tot pasul, sâgetind 
cerul, pavilioane grațioase in grădini 
îmbălsămate și poduri arcuite p«ște 
lacuri dc smarald, în care se oglin
desc lampioane de toate formele șl 
culorile — o lume stranie. Ia care ne 
glndeam cu emoție amestecată cu oa
recare teamă ! Aceasta e imaginea 
pe care ne-a dat-o despre țara Chi
liilor. Marco-Polo, călător acum 
șapte secole, In părțile răsăritului, 
unde i se păstrează pină astaxi nu. 
mele: „drumul luj Marco Polo** suie 
și acum din Canton spte nord și a- 
junge pină In părțile Pekinului, unde 
încă se afla un „pod al lui Marco- 
Polo".

Fostul oaspete, consilier ți comi
sar a| lui Kubilai, hanul tătarilor, a 
statornicit o legendă, pe care seco
lele au dezvollal-o darnice. Au ră
mas. drept unica imagine a Chinei. 
mai cu seamă descrierile sale despre 
pal aiul de vară din San-tun. întreaga 
China era socotita un fel de țara 
împăratului verde sau a Iul lăt-lru- 
mos din basme, undeva pe târimul 
celălalt Iubitorilor de povești ie-a 
plăcut sâ uite relatările vestitului că
lător și despre Înfățișări mai puțin 
leerice ale Chinei, despre semințiile 
lăsate încă In stare de sălbăticie, in 
vreme ce 1a curțile imperiale se rts- 
fățau comorile șl minunățiile lumii.

In timpuri mai apropiate, poveștile 
au adaugat știri despre Marele Zid. 
pe car* imaginația l-a vrut să încon
joare bina, ca o pavăză, despăr- 
țind-o de rolul universului. In inte-

Secolifl trecui a sporit „taina Chi
nei'. zugrăvind porturi tixite de lu
me, cu taverne ale celor mai ispiti
toare plăceri țl dezmățuri- nade 
apăreau chinezi enigmatici șl «ade 
se desfășurau iatimpUri miste
rioase. învăluite io abaml latraca- 
los al opiului. Cărți ca ale tal Clamfe 
Farrere amplificau la nivelul capi- 
lalismulul modern ți al gustului per
vertit burghez feeria veche, pigme*- 
lind-o cu obscenități țJ pimtitație. 
Și in adevăr, existau și a^tea ta 
porturile pe nude se scurgeai bega- 
țiile Chinei, jeluite de avonop» r*i>j 
englezi, franceii, japonezi, german1 
țl americani. Existau, amesteciod 
deopotrivă in tulbarea beție a up*a- 
lui șl pe uni] dintre tocatairi. dar 
mai ales pc nepoftiții oaspeți de pes
te miri ți țări. Mai ales pe acețlta.

Dar dincolo de ele. ram 1 nea mia- 
țu! popor a| Chinei, de sate de mi
lioane. cel mal numeros popor d a 
lume, care nu Irâia In palatele im
periale. nki In tavernele din Sbao- 
hai. Canton sau Hong Kong.

dcat*r »to * 
**!•<*< •*<

*r Sta* «H

ui
China construiește

Viața acestui popbr s-a desilți»- 
ral grea |l plină de satefinț* pină 
cind. la I octombrie IMt. a last 
prociaiaaiâ Republica Populară Chi
neză. in «raa Mior lungi fapt? pie
tate sub conducerea Partidntal Co
ni tints ț Chinez. împotriva cotrofriko- 
ri’ijr străini ți a slagîtar tar In
terne. aripa reecțtoaarâ a Go«inda- 
nnlnt. Din 1949, poporal de șase 
uite de milioane al Chinei face 
parte din lumea soclalimdta șl a 
păcii- construind Intr-im ritm oitel- 
tor ceea ce secolele «i miteobl* dc 
exploatare nao permis te m iau Ițe. 
Dintr-a |ară 1n>p-.4ata. China Popu
lară devine, sub înțeleaptă coadu- 
cer« a Partidului Comunist Chinez, 
un puternic stat industrial.

Planul de cinci ani. proiectat pc 
intervalul 1958—19®2 a șt lost În
deplinit. in mai pația de doi aai. la 
principalii indici. Mă uitam* in 
Shanhai. riad m aparat ia presă 
comunicatele vestind acest mare 
succes. Pentru a sugera nt de cit 
ritmul uluitor al dezvoltării econo
miei țârii In acești aai. e deajoas 
să arăt câ planul cincinal prevedea 
ca volumul producției Industriale m 
ansamblul ei să crească In 1992 de

De itksi riad poracaa viatarite 
toamnei. ]■ r*giaa«a Mațukii Ha Fei. 
tocegea M amaaai migzaba pasardar 
sfrt mmL dar yi a «ameaitor bl da
tare de tea*L Pâaletel puțin era 
ți aceia naglstad de revarvari. Cc 
putea sâ ajungă uu ??*.□ ta doai fa- 
ndin? Șt mur mult de jumătate din 
fatailiite accsLai ț<aut u-avean ia 
mijtecta deciț ■■ ba dear cam 
a șasea parte au ave* aici a palam 
de pâ mint. De ce sa tie de mirare d 
odată cu taamma a treime dia popu
lație punea ia cerșit, flagumdu-și 
durerea ta ciatece triste, iasofite dk 
butiia tobei.

Ața s-a aascaI c index ol tobei în
florate dm Foa-Yaa. iadureratul 
JFon-Yaa-HM-Ku'. la 1955. o fe
tiță de 14 ani. O-Cea-lia. dia orașul 
Foa.Yaa. aliat la clteva zeci de ki- 
tometri de Ho-Fei. l-a cinlat la Pekin 
ia cadrul unui concurs, obțiaind pre
miul I. Transcria in roaiiaeșJe acest 
cialec.

Numai ta mi-ai mai rămas, fana-ku. 
Rătăcim pria lame, eu ta.
Suaa. suna toba, plaagi. avas: 
Nu 1 pamialul di.-ax U F^r-Yaa. 
Nw-< Irunuoasl viața te Fomlaa.

O-Cealta. aviâzi membră a «*> 
samWalui art tat X dm Foa-Yan. a i*- 
vâțat melodia și cn^-OT'te de te 
ma»a ei, Lta-0 la*, cart te-a ciaXat 
ți ea mai demult, cerțjad o lingura 
de orez, ia 'epatai jnâbuțit al labei 
La Pekin, ia fața satelor de i~z=’t=- 
teri, ciad a lermiaaf cântecul, tet ța 
a ațeia! laba pe pimiat ți bețele ia- 
crocișatc deasupra. Ciutecal tobei ’♦> 
fiara te dia Foe-^aa se io^hemse. dat 
O-Cea-tin mai avea de adaugat cava. 
Făptură puțiatka. BegricMasă la o 
braz. ca toata luauan dia țiaatal ei- 
a schimbat ctatecul ca na dna» vi- 
jeltos. a cascada de rotiri ți râs^xvi 
te Început, ca o întruchipare a tft- 
țieriter seauAate de toarne, a mor- 
țli. pricinuite de navala apdor. A 
urmat O unduire potolita, tot avii 
Iova și grațioasă «Mi apoi, ctad chi
pul fetei v-a luminat spre soare. In 
jurul vechii labe care sunase plio- 
glad m*j luatele, se deslâțura na 
daas al bucuriei, al biruinței. Prîv>- 
tord an înțeles tilcul — lata vorbea 
acum dia toată tuo|a. ia limbajul vta 
al educărilor trupului ei, despre anii 
do după eliberarea țarii

Fm-Tm:

Pin’ pe mante î*;, pe Fon-Uan-$an 
E vesti? pamintoi din Fon-Yan 
Leagl-=-se, tezgxna In tint 
Roadele mănosului pămint,

tu. hna-kn ți eu clnt
Ptouă a Dă-tfite. mult >1 des.
Apele - strâmte jos pe țes.
Arde soare emneind văpăi. 
Apele sîr»p»>w: cu=:~«i ia vai 
Lanuri șl grădini departe-n văi

Nimeni na mai saleră dc foame In 
provincia An-Huei. OrațaJ Ho-Fei. re- 
«ediața provinciei, este astazi un pu 
Terne centru tadastrial. cu peste nn 
ov ’ton de locuitori. — de unde acum 
zece ani awa decit a donâzecea 
parte, adaposhndu-se atunci ia co
libe de hiî. ghemuite ca niște muțu- 
•»< la fața pamialulm. Se rid<ca 

astazi indrăza^e spre (end ifter pl
iatele cu talîe etaje și cn coloane 
svefle, marile nziae. Sît-curiîe de-lo
cuit testK b it de cultură.
Vecb îor de demult ie stă
tn tata toba înfiorate din Foa-Yna. 
ca ropotirea ei grăitoare. — iar din 
co1» de ele. m proli caza Revoluția 
rnfaptoiti de Partidul Comunist CM. 
uez in ultimul deceniu.

..Orașul cdor trei orașe" era spin
tecat de Yang-Tse cire și rostogolea 
taindrn apele, purtind spre ocean 
vapoarele mari ale colonialiștilor, ln- 
cârcate cu bogățiile solului $1 suh- 
solului Chinei și abia tirind bărcile 
sărace ale localnicilor care-și duceau 
de ici colo suferința și nevoia. Nu
mai acum peste un secol, tatplngll, 
rasculafii care au dcsJanțuit războiul 
țărănesc impolriva asupritorilor, au 
îndrăznit să încerce un pod peste 
Yang-Tse. Puterea ta!plngllor a fost 
înfrântă după un deceniu, ca și cu
rajoasa lor încercare de a lega intre 
ele cele trei orașe.

Mi te povestea toate acestea scrii
torul Li-Pin, cu vorbe potulltc în 
acea Inserare de neuitat, cind tn-a 
călăuzit spre lacul llorilor de 1o1us.

Spuae-ve. m spune-n lung și-n lat 
La Fon-Yan pâmintul câ-l bogat. 
Mers-a veste-n lume an de an 
Că-i 
Că-i

minai pâminlul la Fon-Yan 
frumoasa viața la Fon»¥an.

Malurile tui Yang-Tse nu mai sini îndepărtai*

V

Lacul (lorilor de lotus
Cam la 

tou. către 
jellosul Yang-Tse, peste căra nimeni

jumâtale cale de la Can-
Pekin iți mina apele vi-

Marele

O-Coe-lin era numai de-o șchioapă 
cind. In I960, a Început supunerea 
lluviului Huai-Ho. Milioane de oa
meni au pășit la o luptă crâncena, 
pe care anii au dus-o la biruință. O 
rețea de canale ș] rezervoare, diguri 
și stăvilire, înțelept distribuite, «u 
răsărit printr-o muncă uriașă, desfă
șurată rapid ; alături de cursul prin
cipal al fluviului, care-și mină apele 
să și le verse in Yang-Tse, oamenii 
au săpat o albie noul, de a dreptul 
către mare, pe urma unei albii vechi, 
astupate in urma unei catastrofale 
revărsări. In 1194.

Acum, In timpul marilor ploi, pu
terea talazurilor e sorbită de canale 
șl rezervoare șl împiedicată sa se 
deslănțuie; diguri tari o strunesc, 
tăindu-i bruma de avlnt rămasa. La 
fel Yang-Tse a trebuit si se supună, 
imprăștiindu-și apa liniștit pe caile 
aratate de omul contemporan al Chi
nei comuniste. In vremea inundației 
din 1954, cind nivelul fluviului » 
crescut cu aproape un metru și ju
mătate mai mult decit in 1931, apele

n-a putut arunca pod, mii de ani la 
rind.

Aproape cine] mii cinci sute de ki
lometri de Ia vest spre est, Incovo- 
indu-se printre munți șl brăzdind șe
sul, sau cotroplndu-l adesea, Yang- 
Tse a fost un hotar intre China de 
Nord șl cea de Sud. Trecerea peste 
valurile lui era anevoioasa Șl. in 
multe perioade ale anului, cu nepu
tință. Adine șl repede, tirind spre 
Marea Galbena uriașe cantități de 
aluviuni, Yang-Tse este cel care a 
creat in milioane de ani cimpia din 
centrul Chinei, Impingind marea toi 
mal spre răsărit; dar a fost și cel 
mai mare nimicitor a! el, tigrul ei. 
așa cum e denumit adesea, din 
cauza dușmăniei cu care a împiedicai 
contactul dintre nord și sud ca și 
din cauza revărsărilor Iul pustii 
loare.

Undeva, cu peste o mie de kilo 
metri inainte de vărsare, el primește 
ca alluent fluviul H«n-$uei, sărac 
In ape vara, dar adevărat potop In 
vremea ploilor. Aici, ia întllnirea co

mf-d ridicam spre ntiîurf. nici <pi< 
coastele din Jur. damnate.

Asfințitul murise de mult pe dea
luri, fa(a lacului era Întunecată. Dar 
in fundul Iul ca-nlr-o oglindă cerul 
se zugrăvea uriaș cu lumina i încă 
roșie ca jarul, ari ca dragostea poe
tului pe care anii n-au inlrint-o... 
Printre florile de lațus risipite, ce
rul. In adine, aurea ca-n răsărit de 
ziuă...

SI deodată a izbucnit in apa lacu
lui un cordon lung șj strălucitor de 
lumini, Inșiruindu-se de la malul a- 
propiat al fluviului, pe care-1 pri
veam oglindindu se răsturnat In apa 
lacului. Torentul de lumină galbenă 
alerga spre malul celălalt, pe 
oglinda 
prinde; 
posește 
Si-șan.

Erau 
Yang Tse, pe care l-a dorit de mult 
pactul Li-Tai-pe șl pe care, In anii 
noștri, l-au 
populare.

care 
lacului nu-l mal putea cu
lma acolo II știam că po
li poalele colinei șarpelui

luminile marelui pod peste

Înfăptuit oamenii Chinei

Privit de depar. 
te. din minunatele 
locuri ale lac 11 lut 
din vest, 
podul 
braț 
două 
coboară pină 
malurile fluviului; 
săgetează mașini 
șl autocamioane 
pe autostrada de 
sus. legi nd malu
rile pe care poetul 
nu le credea cu 
putință de unit; la 
două-zeci de me
tri, dedesubt, pe 
linia de cale fera
tă trec In goană 
trenurile, 
nordul cu 
Chinei. Iar la alțl 
30 siu 40 de me
tri dedesubt. Y'ang- 
Î9« iți rostogoleș
te apele puternice 
mlnind vapoare gre
le șl bărcile sprin
tene cu pinze ori cu 
vâsle. Sint 1128 in. 
de o|e1 șl beton In- 
linșl deasupra va* 
linilor, 
du-se l 
fi 
a Iți aproape 
metri de 
beton, cu 
poduri, cu 
metri de 
rată cu 
menț înalt.

Cai opt piloni de susținere, situați 
la cile 128 metri unul de altul, co
boară sub fața apel și cite 40 metri, 
ca niște uriașe mănunchiuri de tu
buri dure de oțel ■ ele se înfig in 
pâmintul lare cu cite 3—7 metri. Nu 
este cel mai mare pod al Chinei, dor 
a fost cel mai greu de conslrult. Ex
periența lui va sluji la construcția 
altor poduri, cum e cc] de la Nan
kin, tot peste Yang-Tse, care va tre
bui să fie dublu de lung tată de a- 
cesta de la Uhan, sau cum e cel de 
peste fluviul Galben la vreo 300 kilo
metri mai spre nord.

Umbrei de demult a poetului LI- 
Tai-pe ii trimit un salut șl o închi
nare. Ochii colinda lărâ voie preaj
ma, însoțind minunea de șosea care 
se arcuiește pe după colină prin la
tura cartierului de locuințe unde au 
stat acum cinci ani constructorii so
vietici, in frunte cu inginerul Șilin, 
care au ajutat la proiectarea și exe
cutarea podului. Poetul Li-Pin a 
muncit cu alți tovarăși aici. Iacul 
florilor de lotus ii e apropiat și fa
miliar, tiu numai din cmfeceie Iul 
Li-Tai-pe, cl și pentru că o partici
pat Ia amenajarea împrejurimilor.

Ton-ti
pare un 

intre cele 
coline care 

la

legind
sudul

conținuta* 
la un capăt 

1a celălalt cu 
500 

oțel șl 
alte 10 
18 kllo- 
cale le* 

terasa-

îte/i-.4/rAfm — Poarta păcii cercai

De aid pină la apele Iul Yang-Tse 
nu sint decit poate cind sule de 
metri — o limbă tare de pămint 
străjuită acum și de digul construit 
in 1954. Se aud sirenele vapoarelor 
trecind in sus și-n jos pe fluviu. De
parte, dincolo de apa, se ghicește 
abia in plcla inserării, unul din cele 
trei orașe «le (Jhanulul. Aici, in 
Han-Yan, unde ne aflăm, sub colina 
broașlel țestoase, a locuit, acnm pes-' 
te șase secole, poetul Li-Tai pe, unul 
din cei mai mari cinlărețl ai Chinei. 
Poetul a lasat o operă de o vigoare 
neobișnuita, de o rară prospețime, 
inchinînd bucuriei de a trai, dragos
tei, prieteniei, clntece cum rar au 
răsunat In grai omenesc. Lacul flo
rilor de lotus era unul din lacurile 
plimbărilor obișnuite cu prietenii; 
aci și-a scris multe din poeziile sale 
șl poate câ spre fundul acestui lac 
s-e aplecat să îmbrățișeze luna...

In dntecele sale poetul s-a vese
lit dc vin, de viaja ușoară pe care 
o ducea, — s-a incinta! de apropie
rea prietenilor și a rostit nepăsător 
blesteme către stăpinitoril nemiloși.

Dar s-a întristat amarnic de atitea 
ori, gindindu-se ca apa fluviului 
Yang-Tse desparte Irați care nu-ți 
pot auzi vorbele de pe un mai pe 
celălalt, II împiedica pe îndrăgostiți 
sățl siringă cu iubire miinile. Va
lurile înalte cit munții trag hotar de 
netrecut Intre dinții—suspina poetul. 
Așa cum apa lui Hoang-Ho, fluviul 
galben, e totdeauna tulbure, tot ast
fel e cu neputința să se întindă pod 
peste Yang-Tse.

Ascullam povestea din alt veac pl- 
curind trisla Și priveam apele to

nurile le florilor dc 
wu. Neted, lacul 
asfințitul soarelui 
In adincul Iul se 

norii

... Privirile ml se
unul turn monstruos, profilat negru 
pe cer, pe dealul dinspre răsărit, sub 
luna care sa ridicat aurie. In armo
nioasa îmbinare de linii șl arcuiri « 
acestor locuri, turnul pare un semn 
urii ca un cancer ori ca o molimă. E 
o veche construcție de pază a Go- 
mindanului, pentru a supraveghea de 
pe deal fluviul $1 valea pină departe. 
Oamenii Chinei noi nu s-au apropiat 
să răstoarne monstrul de piatră și 
beton. L-au lăsat in ființă — dar la 
poala lui dealul e smuls Irintură cu 
frântură $1 transformat in ciment pen
tru clădirile din cele trei orașe. 
Gorganul va dispărea cindva, nu 
tirziu, Iar trupul lui de asta2l, mul
tiplicat In mii de ziduri albe. In co
loane, va lăsa privirii cale liberă că
tre zări. Săpaturile au ajuns In a- 
propierea acestui anacronic, jignitor 
edificiu, rămășiță a vechil orinduiri, 
care, undeva peste mări, s-a crampo
nat sa mai ramiie in ființă pe insula 
Taiwan, pâmint milenar al Chinei;

Dar curind, in detunătură unei în
cărcături puternice de dinamită, o- 
dată cu dealul care-1 susține, mons
trul gumindanist se va prăbuși ames- 
tccindu-se In pulberea stlncll dislo
cate. Măselele puternice ale malaxoa- 
rclor il vor mesteca 
lelalte pietre șl urma 

pentru totdeauna. Iar 
preajmă, se va înălța,
victoriei, o pagodă cu multe etaje, cu 
acoperișuri albe șl verzi și roșii, după 
tradiția locurilor, eternlzind victoria 
dobindita de eroicii constructori ei 

hinei Populare.

opresc asupra

laolaltă cu ce
lui va dispărea 
pe un de»i. In 
ca un senin a.

cuiul care poartă 
lotus : l.ieng-hua 
florilor de lotus, 
11 sorbea tainic ; 
alungau in joacă 
foși șj leneși. Noaptea 
cu cețuri alburii; 
simțeam cum case 
șl copaci se-nde- 
părtau și se pier
deau in întuneric, 
dar privirea nu

tegănați. pu- 
mă-mpresura Mihai Ga fița

luceafărul



*

VICTOR NISTEA: Poezia debu
tează cu o expunere de motive a- 
dunale intr-o strofă corectă:

Foșnesc In mine vremi întirziate 
Si vremuri noi Ia geamuri Îmi

colindă. 
Sini visuri vechi, neimplinite-agite, 
$i doruri noi ce-ficeț> să se aprindă.

Din acest punct de plecare, ur
mărirea celor două linii (vechi-nou) 
ar fi putut da versuri de reală ten
siune lirică, ceea ce nu se intimplă, 
Insă, deoarece se apelează la locuri 
de mult comune, și chiar mai mult, 
aparținind unei poetici defuncte :

Ca-nlr-un sicriu am adunat durerea 
In inimă un ghimpe ce mă-mpunge 
$i-ur» cinice .trist și mai amar ca 

fierea 
Și ura ce-a zi încearcă să le-alunge.

Nimic din toată această recuzită 
poetică nu mal poale trezi inleresul 
cititorului de «li. Desuetudinea lor 
este cu atit mai flagrantă cu cit, in
tr-a variantă, ne vorbești, in conti
nuare, despre palatele de marmoră 
din Venus sau din Marte !... Alătu
rarea, chiar contradictorie, dintre a- 
sementa imagini nu rezistă, șl Ima

ginea globală pe care o urmăreai se 
descompune Înainte de a se I] înjghe
bat.

Mai trimile-ne.

DOREL SCHOR: „Intenția satiri
că" pe «are al vrui s-o însutii poe
ziei ..Caracterizare'* a-a nimerit toc
mai unde trebuia. Generalizarea ■■ 
este conformă realității, mai ales că 
d-ta nu utilizezi nici» nuanță. Un 
director de întreprindere poate fl așa 
cum l-ai descris d-la. dar aceasta 
nu acordă dreptul de a-l preieula 
drept tipic. Reținem „Dăruire*.

MIHAI MUNTEANUf In poezia 
.Tudor Arghezi** slnt multe versuri 
realizate, suculente, și atn li publi
cat-o in întregime dacă finalul nu 
eșua in atemporalitate. iar unele 
strofe ar li fost mai precise, ca idee 
(slrola 2, 6. 8). Așteptind e formă 
îmbunătățită, reproducem cite ceva :

Destin ta t-a versul rominese 
Moșul cu mustață și-ochelari... 
A vorbit cum trebuia, firesc. 
Nu s-a fandosit cu vorbe mar:.

Sfat ținu cu unii și la zdup. 
Și cu zvelte Rade, ori cu Tinci.

A trecut prin viață ca uu lup 
Moșul ridicat de la opinci.

Hărțăgos, cu frunlea-naltă-n vlnt, 
Azvlrii cu tifla-n domni și regi, 
Pe săraci i-a pline lingă mormânt, 
Ori pe la zăvorul unui beci.

Unii i-au plătit șl sărindar 
Numai ca să-1 vadă dus In iad, 
Dar moșneagul, azi octogenar, 
E la fel de lainic, ca un brad.

BET! 1OSIF: Cum d-ta ne trimiți, 
mereu, versuri scrise In aceeași ma
nieră, și la același nivel artistic, și 
răspunsul noslru va II cel vechi: al 
talent, dar 11 risipești in firimituri 
de imagini, uneori interesante, dar 
de foarte multe ori neconcludente. 
Faptul că nu revii de loc asupra ver
surilor, și nu încerci să închegi ima
ginile Intr-o viziune poetică unitară, 
ne împiedică să le putem analiza alt
fel de cit pină acum, lată o poezie:

SPICUL

Se pleacă lin 
Pîn-la păminl. 
De grea pace 
Vibrînd.

Se-ndoaie-n vlnt 
Bucurii legiuind. •
Alba ta mină
Chemind...

Ca viatele piu lese iutr-uu vag ce 
derutează orice cititor, stat aui pa- 
ția chiar deci! o notiță fugară pe ■■ 
colț de hirtie. Care este ideea poe
tici ce le-a germ ia al ? Și cw| se a- 
dreseaxă ?

ION ALEX. ANGHELUȘ: Debitul 
verbal eu este saficieat coatralat ia 
anele tacercărt -Portocali, tranda
firi de pace, de mancă, de-avint', 
suna și cartas și aepLfarnt. Cercetea
ză mai aleat corespoadeața diatre 
diferitele elemente ale imaginii, pen
tru a aa mai compara ..înserarea pe 
dealuri* ca ..raza de luna pe -rare*, 
adică, de lapl seara ca noaptea ’ 
Drumul pe care trebuie sl-l urmezi 
este c«i din .Partiduljî*. pt cart a 
și reproducem. Mal trimite-ne.

D RADLLESCL: Alee tandri este 
na mare poet, șl u»i tați avem de 
învățat de la el. dar au imitladu-l. 
D-ta scrii:

Tot dmpa-i plia dt oameni, dt 
zgomot și de soare. 

De rumene copile ca Ide zlmbîloare

saa

Văd cer aba sfera. plia de soare, 
Cimpti Întinse, roditoare.

Șl oamcfiu munctad cu sirg 
Prin holdele ce-au dat Ia pkg.

Nota optimiști din clasicele „Pas
tel ori*, d-ta ai transformai-o violent 
In idilism, gonind adevărata poezie 
a muncii. Incit apelai lansat In fi
nalul „Chemării* seal IaH nu nu
mai din cauza exprimării improprii, 
ci >| din cauza lipsei de cnafiaut:

Poete, haide, vină, pășește fără jenă 
Și-adună-n poezie această noua-

arenă !

Studiază cu sertazitale poezia con
temporana. pentru a vedea i*la 1 
cum șl io care poefil noștri de frun
te preiau experiența clasicilor.

G. POGINGEASL: 4a chit cele 
12 poezii (..unicat și duplicai, loial 
454 versuri**), dar deocamdată nu 
putem fi de acord ca d-ta el ..vor 
vedea lumina tiparului cit mai carind 
posibil*. Oarecum corecte ca ritm și 
rimă, lncerclrie d-taLe păcătuiesc 
prin lipsa fiorului poetic, fiind a- 
proape toate versificări ak unor 
impresii comune, sau discuții rimate, 
presărate uneori și de vulgarități :

Tu mă-Dsinuești aJr-ea 
Că de jocuri nu mă las. 
far iubirii nu-i dau pas — 
Și.dndva. voi rădea mesa—

Tu fr.ă G«iaiiești mereu 
Ci iubesc alte femei ; 
Mă conjuri — pe ac:: mei —• 
JUta-n vkjță să dj vreu.

Este adevărat că versurile sint da
tate 1*27. dar de ce mai era nece
sari deshumarea Iar ? la scrisoare 
ne ceri «1 arătăm .devierile de la 
arta adevărată, real*, atit d<u punct 
de vedere ortografic (gramaticali cit 
■ai ales din punct de vedere al 
concepției despre viață și omenire*. 
Dia pancf de vedere ortografic n-am 
prea găsit erori, (șl lotuși nu se 
scrie ve-ți I) dar dia celălalt punct 
de vedere, dia picule, caietul trimis 
suferă cumplit Nu pentru ci inten
țiile d-tale n-ar fi lăudabile, dar sim
pla ariaduire a unor ravlate sub 
formă de stroll nu are nimic comun 
cu poezia I

FECIOARA ROȘIE

In marmord-l sculptat un bust de ‘ctd 
Și-un nume-i dedesubt: Louise MichoL 
E-așa modest, dar s-a mindrit cu el. 
Comuna din Parii, însinge-atâ.

Ai imbricat, tu, roșie fecioară, 
Tunică și chipiu dc federal: 
Și-n fruntea tuturor ta ci avîntat — 
O armă ți-era singura comoară.

Ta-ai stins sub lovituri da baioneta. 
Mult ta-a unt acel hidos Voraci lies 1 
Da co-ol fost vinovată î Corectai 
La masa ta un maldăr da caiete,

Și Indraptfnd a literă ctingae» 
Făcuta cam In pripă d«-un copil,
Ie-ai străduit sâ-î făurești azil 
Științei, șl In casele sărace.

Ca toți eraii, moartea In picioare 
Ai preferat-a vieții în genunch*.
Știai, că dacă tai un pom, din trunchi, 
In primăvară ies din nau lăstare.

LILIANA POPA

PARTIDULUI

In adine,
Aco'e unda noaptea nu ■ slirșește 

nicloda tă.
Șl unde nu flutură adierea domoală 

a vintului
Ca un steag la catarg -
In adine
Lucesc steleîe-albastre-ale lămpii 

minerului
Și cărbunele - piinea luminii I

Acolo lucesc st ele Ic-ai ba st re-a le 
minețulul,

Dar tu, Partid
Ești lumina noastră I

Și apa se-nvolbură...
Cuprinsă de panică se string» la 

baraj.
Omul, uriașul,
O string» mănunchi,
O vrăjește
Și din valuri cresc torțe!» aprinse 
Peste lări nesfirșite I

Din valuri cresc torțele-aprinse. 
Dar tu. Partid,
Ești torța noastră I

Vedeți I
Copilu-ji întinde minuțel»
Albe ca floarea de cireș.-
Iși întinde minuțeta spre mama-.
Vedeți I
Zîmbește I
Și zimbetul Iul e floare de prun.

Zimbetul lui e floare de prun.
Dar tu. Partid,
Ești liniștea bucuriei 

și zimbetului 
copriului I

ION ALEX- ANGHELLȘ

MINA
Coboară-te aici, să pipăi șl sa simți 
Căldura și lumina in starea 

de-nccput, 
Cristalizata-n blocuri de pietre șl dc 

zgrumțl, 
S-cjzI cum se stărimă cu geamătul 

temut:

Cofa oară-ta In bezna densă și 
vi scoasă 

Și-n atmosfera asta glacială, dură, 
Șl fără a ta tem» efi-țl va pătrunde-n 

oase 
Dedt lumină blindă șl lujeri de 

căldură.

Coboară-te aici ca iă-nțel«gi. afară. 
Ce sens e In chemarea sirenei de 

uzină,
Și care-i elementul ce se topește-n 

pară 
Cind bezna impietrită zbucaețte in 

lumină.

LUMINA CE CURGE...
Lumina ce curge prin cabluri, felină. 
Poartă cu ea șl visele noastre. 
De-aceea ne mingîie cald pe retină 
Altaum deeit noaptea recile astre.

Lumina aceasta, nai, alchimiștii. 
O scoatem din ape momind-o cu 

stele,
Fiindcă te mingii» cald pe retină, 
E că din Inimi căldura curge-n 

rețele.

GH. SUCIU

DĂRUIRE
E dimineață străvezie șj calmă... 
In vale, orașul Întins ca In palmă 
Respiră aerul rece șl clar 
Ca Infer-un peisaj inspirat.
De aici nu zăresc nici pe străzi 

furnicar.
Nici măcar
Nu aud glasul răgușit șl ritmat 
Al motoarelor.
De aici Începe împărăția ogoarelor... 
Ș| tatnși. pe cerul cu aripi albastre 
Zăreec și acum
Semnătura cu negru de fum 
A uzinelor noastre.
Si totuși, de-a ici unde slnt 
Zăresc zidurț roșii și schele. 
Înnoitorul veșmirt 
Croit In zecile de șantiere. 
Prin care orașul tinereții mele 
Mă cheanu la el
Cu putere.
_.Și-f simt zvlcnindu-i pulsul la mine 

In artere...

DOREL SCHOR

GH. SUCIU: Deși cu multe stin- 
găcll, versurile d-tale au zvlcnlrl 
promițătoare, și 
• autentică tendință 
de a. surprinde Im a* 
ginea nouă In do
menii deseori cin- 
taie de alții- Desi
gur. pin» I» reali
zarea pe care o do
rești m«l al drum 
de parcurs, dar 

baza de plecare ni se pare bună. Te 
rugim să treci pe la redacție. Repro
ducem, deocamdată, două dintre 
poezii.

LILIANA POPA: Dacă ai reușit 
si îndepărtezi o sumă de stlngăcii, 
prin cercetarea atentă a sensurilor 
din care se Împletește imaginea. ■- 
vem impresia că In prezent te p1n< 
dește pericolul unei rîtmări dc me
tronom, căreia li acorzi prea multă 
Importanță. Lasă versurile să se 
desfășoare ma| firesc (fără a le stilci. 
bineînțeles!) și mai in concordanță 
cu virsta diimilale. Am reținut ,|Fe- 
cioara roșie". In credința că vom 
citi in curind versuri conținind ni al 
mult decit promisiuni.

Nicolae Popenici: Lelia Avrlgearai, 
Is a ceea ; Dumitru Țiganiuc, Trușeșlî; 
Sava Ion, Grădiștea ; Marian Stoica, 
Ploiești ; Albu Grlgorc, Cluj ; Theo« 
dor Cazan. Mediaș; Gh. S. Maria, 
Șiria ; Mihail Volcu, Oltenița ; Po
pescu Mircea, Carocal: Theodor 

Freamăt, lași ; V. Conslanlinescu, 
Galați ; Paul Dobrogeanu, București; 
Vasile Burlacu — regiunea Bucu
rești; A. Sergiu, București; Elena 
Zarescu, Argeș; Victor Nistea; Radu 
Slănescu, Riurenj; A- Barnova, Bucu
rești; Andu C., Bucuroșii; Beli lo- 
sil. Cluj; Kivu Constantin ; Cernă. 
țeanu Viorica ; MAI TRIMITEȚI.

V. Dragomirescu; V. Timoianu. 
București; I. Galavan, Arad : Vesa 
I. Mircea, Cioccna ; 1. fon. Slobo
zia ; Vasilescu Cezar, lași: Cazan 
I.; Caran Ion ; Buciu Vasile, Bucu
rești; Drăgol Vasile, Făgăraș; Vic
tor Moldovan, Petroșani; Mazăre 
Constantin, Luna ; Chiseliță Gh. Re
șița : Borgovanu Ion, Bistrița ; Alex. 
Epure, Lupeni; Vasile Dumitru, 
Sabăoani; Sașa Roman. Sibiu; George 
Nănău, Reșița; Aurel Ciopa, lași: 
V. N. Vaslkeanu, Voluntari; Horațiu 
Opriș, Cluj; Titus Popescu. Bucu
rești: Leon T. Brătulișteanu, Bucu
rești, Ostafi Aurelia, București; Slelian 
Lambă, Tuzla ; Bărbulescu lancu. 
Arad. DEOCAMDATĂ NU.

I

Mihu Draqomir

Ion CAZAN

Consfătuirea 
de la Constanța

La Constanta, tn sala 
Comitetului Orășenesc de 
Partid. <a avut loc, in 
cursul zilei de 21 februa
rie, Consfătuirea creato
rilor literari din regiune. 
La primul punct, tovară
șul Anton Nițescu, Pre
ședintele Comitetului exe. 
cutlv al Sfatului popular 
regional Constanța, a fă
cut o amplă expunere cu 
privire la problemele ere- 
afle! literare in regiunea 
Constanta. In continuare 
au urinat discuții pe mar
ginea activității cercuri
lor literare dnhrogene. 
Numeroși vorbitori au 
subliniat utilitatea eces. 
tei consfătuiri $1 eu mul
țumit organelor de par
tid șl de stat pentru spri
jinul acordat cercurilor 
literare in ultima vreme.

Sau dezbătut nume
roase probleme privind 
compoziția cercurilor li. 
terare. situația debulanfi- 
lor, promovarea oameni
lor talentați, apariția 
unui supliment literar al 
ziarului Dobrogea Noua 
etc... A fost expus apoi 
planul de munca pe anul 
I960 al Comisiei de în
drumare a cercurilor li
terare din regiunea Con
stanța. El prevede o am
plă răsplndire a mișcării 
literare de amatori, îm
bunătățirea discuțiilor șl 
dezbaterilor pe marginea 
creației, ridicarea nivelu
lui ideologic șl cultural 
al membrilor cercurilor 
literare.

In inchcierea discuții
lor. a luat cuvîntul Iov. 
Vasile Vilcil, prim-secre- 
tar al Comitetului Regio
nal de partid Constanța, 
Care a condus lucrările 
acestei consfătuiri. To
varășul Vilcu a subliniat 
îndeosebi rolul ce revine 
cercurilor literare in pro
movarea șl afirmarea 
scriitorilor tineri talen- 
tațl, in munca de agita* 
fie $1 popularizare a rea
lizărilor noastre socialis
te. După amiază a urmat 
un simpozion literar cu 
tema Viață nouă in Do- 
brogea Au cilii peste 20 
de tineri scriitori din 
toate cercurile literare 
«le regiunii Constanța.

In cinstea Consfătuirii, 
a lost organizată in oraș 
o expoziție retrospectivă 
Intitulată Condeie dobro
gene 1956-1960, care se 
bucuri de un real succes.

In numărul viitor al 
revistei noastre vom re
lata pe larg prohlemcle 
dezbătute și propunerile 
ce s-au făcut la această 
consfătuire.

Cind eram mic, așa cam pe la opt nouă ani. Îmi 
plăcea să mu duc Împreună cu prietenul și colegul 
meu Călanu la scăldat. în spatele cantonului de 
cale ferată. Alegeam regulat locul acela fiindcă 
apa Tîrnavei era mai pujin adincă iar prundul, pe 
care ne prăjeam la soare. Începea chiar din margi
nea liniei ferate.

Uneori, fugeam de acasă cind soarele se ridica 
de o sulifă pe cer și ne întorceam seara, odaia cu 
ciurda, lipăind cu picioarele goale, prin praful din 
mijlocul ulițelor.

Abia clnd ajungeam în apropierea casei, ne adu
ceam aminte de cheifăneala ce ne aștepta.

Pe mine mu butea de obicei In aceste ocazii 
mama, iar pe Cătană, Au
relia, sora lui mai mare. 
Cind se întimpla să mă 
ierte mama o zbugheam 
în gradină și tupilat sub 
gard ascultam cu groază 
văicărelile prietenului 
meu, mult timp după ce 
scăpa din mîinile Aure. 
Hei-

După cina vorbeam 
amindoj printr-o spărtură 
a gardului.

De cele mai multe ori ne fura somnul și simțeam 
ca prin vis cum cei ai casei ne ridioau ca pe două 
ghemotoace ca su ne duca la culcare-

Aveam multe de vorbit amîndoi. Sub gardul 
care despărțea curiile noastre, ne hotărâm In fie
care seară su mai lămurim odată lucrurile ce ne 
irâmintau, de îndată ce vom guși prilejul sâ fugim 
de acasă, pe prundul din spatele cantonului de 
cale ferată.

Prilej de fugă aveam în toate diminețile.
De cum observam că soarele face ochi, săream 

ulucile și ne întîlneam In plrlul din dosul școlii. 
Prin plrîu străbateam jumătate satul, pină ajun
geam In ulița care ducea la haită.

Clnd ne grăbeam, reușeam să iim pe prund ca 
sâ apucam trecerea acceleratului de 7 și douăzeci.

Așezați cu burțile pe nisipul răcoros, urmăream 
de fiecare dală, Înmărmurii!, trecerea trenului- 
Intii auzeam un fluierai prelung ce răbufnea cam 
de pe la curba din dreplul podețului de fier. Apoi 
auzeam lămurii și lot mai puternic țăcănitul șine* 
lor. Curînd pămintul din preajma liniilor începea 
Su tremure §i, In sfirșit, de după canton, apărea 
locomotiva mare elf un zmeu și iute ca a nălucă. 
Vagoanele zburau ca vrăjite prin dreptul noslru. 
descoperindu-ne pentru aiteva clipe o lume necu
noscută.

In urma trenului se ivea o roată de praf, iar fi
rele de iarbă tremurau parcă înspâimîntate, ca și 
inimile noastre.

După trecerea acceleratului, ne câtâram pe po
dul de lemn de peste Tîrnavă și urmăream vagoa
nele pină clnd se mai zăreau doar cil o rimă, sfre- 
curîndu-sc pe sub pieptul dealului din spre Teiuș-

După ce nu se mai zarea nimic din accelerai, 
reveneam pe prund, ne înveleam picioarele cu ni
sip, ne strlngeam cile o movilă de nisip sub piept 
și Cătană deschidea vorba:

— Daca aș li împărat, maj mare peste loji Im- 
păratii. mai mare ca șeful de post, aș da ordin s& 
oprească acceleratul la haltă.

— Eu dacă aș fi împărat, mai mare peste toți 
împuralii, și peste nenea Marcu primarul, aș da 
ordin să se iacă douăsprezece linii In dreptul can* 
ionuiui-

— Nu se poate douăsprezece linii, sarea Că- 
tană.

— Și de ce nu se poale ?... mâ oțăram eu de fie
care dală, deșt cunoșteam răspunsul prietenului 
meu.

— Fiindcă vreo cîteva linii ar trece prin curtea 
lui nenea Dumitru.

— Ei și f Dacă eu slnt mai mare ca nenea Du
mitru f

— Daca ne spune la soru-mea J mu Întreba el 
pe un ion rugător.

Argumentul era puternic, astfel co ne tocmeam 
mereu și de teama Aureliei reduceam numărul li
niilor ferate plnâ ajungeam la cinci.

La aceaslti sumă, Cătană se declara mulțumit și 
rămlneam, după obicei, o bună bucala de vreme 
tăcufi, penlru a ne putea imagina fiecare, cum 
arăla canionul noslru transformat in gara cu cinci 
linii, așa cum povestea tata că slnt gările mari șl 
cum ar arata acceleratul cu oamenii din el. dacO

Priveam apoi unduirile molcome ale apelor Tir 
navei, «pălind In trecere râmași [ele podului de 
lemn, care pe vremuri, făcuse legătură cu malul 
din spre comuna vecina.

— Eu daca aș fi Împărat, mai mare peste toii 
Împărații, aș da ordin să se iacă aici un pod 
numai și numai din argint, zicea Câlanâ.

— Eu l-aș iace numai și numai din aur și nu 
l-aș lăsa pe nenea Marcu primarul sâ treacă peste 
el, răspundeam eu-

— De ce f... mfl Întreba C&lanfi.
— Păi nenea Marcu nu vrea sâ repare podul de 

lemn, fiindcă are un pod plutitor și cișligă multi 
bani cu el-

— De unde știi t sarea Cătană cu gura.
— Așa zice lata.
Și iar tâceam un timp ca să ne gindjm cum ar

arăta podul de aur și pum s-ar ruga nenea Marcu 
de nai su-1 lâsâm să treacă cu carul pe celălalt 
mal. ca să-și aducă porumbul din luncă-

Pinâ la prlnz mai construiam o moară, o cetate 
mare cit cetatea Neamțului și o peșteră In fundul 
pămlniului, ferecată cu nouăzeci și nouă de 
cercuri, pentru clinele șefului dc post-

Apoi luam de la Bonta — pricopsiiul satului — 
două perechi de boi și-l împărțeam. Cei bâlfați și 
cu coarne scurte li lua Cutanâ, iar cei albi cu 
coarne lungi ii păstram pentru tata.

Aceasta era o înțelegere mai veche, cam de pe 
vremea cind fusese seceta și pSrinfii noștri vlndu- 
seră vitele pe porumb. Le cumpărase Bonta. La el 
gemeau hambarele de bucate strinse de an pe an, 
de la moară și de pe cele nouăzeci de iugăre din 
luncă-

Mai făceam o șosea asfaltată, la Je! ca aceea 
despre care spunea tatăl lui Cătană că ar exista pe 
undeva.

Eu hotărâm apoi să-l tragem o păruială zdra
vănă jandarmului care l-a bătut pe tata, fiindcă 
n-a vrut sâ are pămintul Iul nenea Marcu. Cătană 
dădea ordin s8 se deie la toată lumea pline alba in 
loc de mămăligă, așa cum vedeam că mănincă cei 
pricopsifi.

De atunci au trecut 
rinții lui Cătană s-au 
au venit in București. 
mă glndeam de multe 
și la prundul nostru.

Jn 1956 aveam treburi in Hunedoara- Pe Cătană 
l-am Intllnit pe stradă. Ne-am uitat lung unul la 
altul. El nu crescuse prea mult, dar era vln/os. 
L-am recunoscut după nasul roșu plin de coji.

Ne-am sâruiaf, apoi, am început să dezgropăm 
amintirile.

Intr-un iirziu m-am pomenit zicînd:
— Eu dac-aș ii împărat, mai mare peste toll Îm

părații, as da un ordin sa mergem să ne vedem 
satul-

Cătană a zimbil vesel. Noaptea am petrecut-o la 
el. Era însurat șf avea un Cătinel de vreo 4—5 

leit latul lui, cu nasul roșu șl cojit. Prietenul 
meu era maistru la turnătoria uzi
nelor din oraș-

Darul de prundul nostru ne-a 
făcut să pornim cu noaptea*n cap. 
pentru două zile, spre locurile 
copilăriei noastre.

Am sosit cu acceleratul. Canto* 
nul devenise gară și avea trei li
nii, nu cinci cum visasem noi. 
Podul de peste Tlrnavă era din 
fier, nu din aur. Vechii noștri pri
eteni de copilărie ne-au primit cu 
pline albă. Despre jandarmul ca- 
re-1 bătuse pe lata, am aflat cu 
fugise din comună după 23 august 
1944.

Se vede că am ajuns împărați 
mal mari peste toți împărații, de 
vreme ce visurile noastre s-au 
Împlinit *...

mal bine de 25 de ani. PS- 
mulat In Dobrogea. Ai mei 
Ne-am pierdut urma- Totuși 
ori cu dor la prietenul meu

La mormîntul 
tovarășului 

căzut
Lut M- G. Roșu, ucis 
mișelește acum 12 ani.

Era un (idcoiandfu. Căzu intr-un augujl. 
De-a roata. fără margini, In evantai, ogoare- 
Pitit aci in umbra porumbului robust 
Mormîntul iul e-e rană, adincâ, ce ne doare.

Averea lui î Carnetul cu semnul proletar 
Și o inimă cit vatra văpăii din tărie. 
Treci nd cu noua lege al satului hotar 
In sullete sărmane sădea credința vie.

Din tăblițe stătuta, cu zborul Ier tiptil, 
Țtșnlrâ liliecii spre tirul de lumină...
Era un flăcăiandru cu ochii de copil 
Ce aducea prin sate tumultul do uzmâ.

Se-ntoarnâ jurâmintul tăcut atunci de noi, 
Cind l-a răpus In taina vrăjmașul clonț dc 

bardă.
A fost la fel dc tinâr ca Oleg Koșavoi 
Și flacără nestinsă ca tinâra lui garda.

Era un flăcăiandru. Căzu intr-un august... 
De-a raata. fără margini, in evantai, ogoare 
Pilit aci in umbra porumbului robust 
Moimintul Iul e-o rană, adincâ. ce ne doare

Fărimă cu fârimâ de suflet ne-nfricat. 
Cu spicele odată au strins culegătorii.
Și bura purpurie c«-n Iarbă-a picurat 
Va arde-n nai de-apururi, cum ard in slava 

zării-

dan 1OAN 
muncitor

Desen de CONSTANTIN ABALUTA

Noaptea 
Doftanei
Stăm aici din cc milenii î 
Clip» trec sau anii goi î 
Bat cadențe gardrenii 
Feste dragile vedenii. 
Bat cadențe peste noi.

De afară nici o veste... 
Timpul pare împietrit. 
Parc-au fost într.o poveste 
Prunci, Iubite sau ncvesto 
Șl ca vraja au pierit-

Ne cuprinde dor de vatra, 
Dor d» marele semn.
Sună sec pustiu de piatră. 
Indirjit zavoare latră. 
Iar au luat inc-un vecin.

Șl încet ne soarbe vidul 
Beznei, sac fără de fund. 
Grai a prins să poarta zidul, 
Cheamă nețtiut Partidul — 
La apel ciți mai răspund ?

Fierul siringa cu putere, 
Ghiera-i scurmă pin' la os. 
Ne pindește in tăcere. 
Licărind venin și fiere, 
Ochiul ușii ticălos.

Ne nfășoarâ noaptea-n straie. 
Fioros cadențe bat.
Și pe mucedele paie 
Arde inima-n văpa'<e 
Ca un steag desfășurat.

Surdă balta hohotește. 
Bat cadențe piatra trist. 
Ritmu-n noi se însutește 
Șl prin zid parcă șoptețte 
Viu, Partidul Comunist.
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Aproape jamătaie din cei șaispreze
ce mii de cetățeni ai orașului lucrea
ză in tndasirta textilă. Probabil, cet 
pe care li inlilnesc prin „Alimentare*, 
la cofetăria „Garofița~ sau in fața oi- 
trinei plină de porțelanuri albastre a 
magazinaiai .Menațur sini sdtiatbal 
liber. In fața sfatiĂm. in pdrcalefui 
chenămii de dantetuța albă a gardu
lui din prefabricate, se baniță — cn 
dintr-o giasiră aunusculă. m. it te 
miri cam de nu se răstoarnă, mt brad 
unaf Încărcat ca pm-befe bcabte ia 

ti ^ea
tautatatog. £ tatav tar 

• manmta l^oa 
ata» mMb MM ta
pa tnmtafi ta

- taM
rtatapp arm owpa^w 
ătata p-« ZtataT aMMta

ta« tară mp ta

țspecscâ ea pină In primăcari. Poa
te sâ doarmă linișMâ câ atunci o uor 
deytepia. ndoâtind prin sâiile mari de 
Ia parter fi etaj, pe terase. Intre co
loanele de pridvor nminesc. Huierete 
bucuriei.

Străzile coboară dc pe rdfU dea
luri cn ode. se adună in matca cea- 
fulid. iau un aer gras, dterbn. Ifi a- 
nind pe piept cocerdeie npd ale afi- 
feior. se sJrecoarâ printre marile uzi
ne textile, trec pnn piață, pe la d- 
nemaiogmf. ji urcă apei spre alte

scundă, tinârâ care tocmai a uenit de 
la filatura „11 Iunie" unde lucrează. 
Sa recomnndd Rozi «o Sander, sofia 
meșterului zidar Sander Ioan, de la 
șantierul de construcții, /{parlamentul 
are ui total patruzeci de metri pairați. 
Impâriți in dormitor, sufragerie, bu
cătărie. baie și oestibul. Aid conduce 
peste toi volubilă fi bine dispusă. Mo
bilă populară, cooerturi elegante, co
voare pe pereți fi pe jos. In sufrage
rie un pătuc de copil, desfăcut, cu ză
pezile imaculate ale cearșafului. Lin

gă el un aparat de radio 
„Balada". Acum cotului 
e la bunica. .-Ur'-i închipui 
seara laolaltă Tooarăfa 
Sander îmi 
magi nația:

— Sintem 
te fericiți, 
numai lingă
trece cm ochiul de la a- 
paratul de radia la pă
tucul copilului. Acum e 
pe șantierul spitalului, a-

stimulează î-

fericițl. foăr- 
Soțul meu 

ele stă — fi

r

Florile 
de 
mușcată

Venite In garâ cu d»e*a eemori 
înainta ta aoairaa trenului. Votee 

cu orke preț oă-și aștepte cop Buf ta 
Focșani șl pentru aata tăcuse pe jo* 
drum de patru conturi, cu ghetele 
bisate In Iraiela ți cu tratata allr. 
natâ de un umăr Ar 11 putut lua 
curta, avea bani, dar aocottee ci *•- 
goanele.' mari, oamenii multi. m|ile 
durute $1 ea voia si He singuri nu
mai cu glndurile ei. Atara de asia 
car h gisll curioși «a «c uite ta 
picioarele el * trim be. la «latura el
mirunta. la florile de mușcata ți
nute slrtns intr-o mini ți ar ii He 
de ea, ci cel firi treaba dm nimic 
ac izmenesc șl-și lac prilej de glumi.

Peronul era pustiu. întreba la ce 
ori eoeește personalul de tați >1 abia 
după ce ee uita la cea«ul mare. a- 
ttmat dc tavan. Iți dade seama ci 
umblase neînchipuit de repede. Nu 
eimțtae oboseala.

— Îmi vine feciorul de la țcoali 
din Moscova, se simți ea obligați 
aa «pună unui hamal care la oca 
aceea se îndeletnicea cu maturatul. 
Omul dădu din umeri neîncrezător. 
&e uită la făptura el pitică, zlmbl și 
îngăduitor II zise :

— Umbla sănătoasă femele, că eu 
nu.țl cer biletul.

L>nța nu pricepu șl se duse. Cerce, 
ti platforma de la un capat la allul 
îl cind dădu de o banca libera se 
ghemui la un capat ți sufla peste

pe la ța bd ta-i o mai de brtțaiwt 
răspunse :

— .Pătrund te tau dar tapa «ta
va «lipe da tăcere m ta
ca «brasul spre «tadas teL «a ftaeta 
scăzut. Mc ca de tapa tatb
tremei x upl te tara aa m avtapte 
rugalJL m stafr dan ar» «d Mteu. 
ivaici de ee are «tata ani <fl a «■ 
« dosea «ari te au aUl dl « da prv 
ma data...

...Inaurtea ei ca când ani m naa- 
cum o soră. După citeva tauri a «au
rit. Erau l« lotul «ecertiedui te coue 
Eltlmie. la car< lucrau nu l-a lAsal 
pe tatcă-siu ai mearga șl ai anunțe 
primarele. Comuna era departe 
1 reaba multă, boierul neingaduitor 
Dupi cinci ani s-a niscai ta. Unla 
9I ca să nu dea de buclat ca atlete 
moartei ți să nu mai plaleasca pen
tru allele I le-au lăsat ei *1 de aceea 
acu pe țldutâ are pairaaari te tat 
cind d« fapt a a taaptta t tatb trvî. 
zeci ți opt...

Soldatul încetă oi anei mea tare

ta «Ma io atapna

Nicoltata STOE

tae raptata M

aa a-a laeme ta «al la fura, «• 
sarutaae la placare te teancta dm 
sat a-aa a««t a captata ■ a ahtrnm 
de apmauăit. dadl ci tad tea

bma gwde mie să barna Jtaa <«

de la Mpd «aa aetan ta ta. Maga

ta*p w. «e ■ e ta te ta *0

daugd ea, aici peste deal, 
pe strada Băilor, cum 
mergi spre ștrand...

— Cum. se construiește fi un spi- 
UJ?

— Da. unul mare cu o sulă fi unul 
de paturi. De sas U puteți vedea.

hri place cifra o sută fi unu. de 
aceea nu md pot siăpini fi orc la 
etajul doi. Pe o culme de deal. Intre 
nifta ode rămase acum pitice, se 
înaltă un pachebot de Cărămidă ca 
prora In uini. fi număr printre schele 
cela aoaâ ferestre largi ale fațadei, 
care privesc spre marea zbirlită și 
neagră o pădurilor.

îmi întorc privirea către oraf și 
moi odd risipite printre casele mă
runte. asemenea pete uriașe cărămi
zii, ca fi cam ar fi fost scăpate de 
pe paieta unui picior prea zorit. Se 
construiește. Se construiește spre 
toate cele patru puncte cardinale și 
intre ele, ca razele dinlr-a roză a 
violurilor, se înalță liniile trandafi
rii ale clădirilor. $i toate astea ou 
răsărit aici numai intr-un an.

Aurel Câllneicu

ileqalutidui
Data fiecare interogatoriu, după flecare tortură 
Tragu-te «o arau ta aței, Iar ochii u mp Iuți do 

tăcere șl ură,

Era ca a tăiere a unui ram de pe trunchi 
te d'T nea ța căzută pe clmp in genunchi.

Tran nr eu pesta 
Cnd cineva i-a

Jacuri ogliniile vinete, 
șoptit: ii

afrâptma

uităm cn

tore I...

inimile ca un cuțit
cat* arde 

va fi mai depărta...

Lisa drumul de cară și luă dealul 
pieptiș, urdnd pe o potecă bătă
torită. Soarele amiezi) de vară 

o ardea In creștet. Ișl desnodă bas
maua. lăsind-o să-l fluture pe umeri, 
ca pe vremea cind era lată. Se opri 
o clipi, sullind greu, apoi mută ul
ciorul cu apă in cealaltă mină șl 
porni iar. In deal era mai răcoare. 
Trăgea, dinspre brazi, o adiere ușoa
ră. aducind. odală cu răcoarea pă
durii, miros crud de «luniș. Trase 
adine aer In piept, apoi se slobozi 
pe o pantă ușoară de cealaltă parte 
a dealului. Pățea legănat, unduin- 
du-șl irupul tlnăr. abia împlinit, in 
timp ce pieptul II sălta Iacă grăbit 
de urcușul abia lăsat in urmă... In 
fata ei se-niindea cimpul Întins, cu 
miriștea uscată ca un covor auriu.

După ciflva paji, tresari. Avu In- 
tii o mișcare de ciută fugărită, 
apoi tulburarea I se potoli șl lua iută 
pe poteca îngustă. Iși simțea obrajii 
dogorind ca-n preajma lacului. Iar 
ochii încețoșați ca zarea cind se-a- 
propie furtuna. Zărise, mal la vale. 
In marginea tarlalei de orz a colec
tivei, pe Toader, ascuțlndu-și coasa. 
Nehotărirea o (intui, o clipă, In loc, 
apoi porni Iar. automat, ca șl cum 
ceva a atrăgea spre el fără putință 
dc împotrivire. Cit de mult aștep
tase Intllnirea aceea ! Cit o dorise I 
Și-acum, se lemea O leamă nelămu
rită, străină, pe care nu și-o putea 
tălmăci, dar carc-l strecurase in tru
pul llnăr un fior. Ișl înălță umerii, 
cerci nd să se stăpinească șl, pășind 
dreaptă, se apropie de el.

— Buna vremea 1 rosti cu tremur 
In glas șl vru sa freacă mai departe, 
dar picioarele sa opriră singure, ca 
țintuite in poteca din fața lui

Toader luă din brazdă un pumn de 
Iarbă șl începu să șteargă, fără gra
bă. tăișul coasei. Nu se grăbea cu 
răspunsul. O privea pe sub arcul 
coasei ridicate, de parcă ar li vrut 
s-o dntărească bucată cu bucată. 
Fața lui negricioasă, ca ochi ifltu- 
necoșl, cu umbra unei mustăți abia 
ghicite, tresări ușor, apoi se împie
tri asemeni păralntulul cuprlas de 
arșiță.. Continua s-o privească ne
cruțător. finind încă la mină șomo- 
iogul de Iarbă cu care netezea. In 
neștire, tăișul lucitor al coasei. După 
o vreme rosti rar. fără s-o mai pri
vească :

— Bună, cui ii șl inima bună I
Femeia înțelese. Privi miinile Iul 

atit de cunoscute, atlt de dorite și 
aștepta ca mlinila acelea să se întin
dă sprea ea, 1-0 cuprindă, s-o adune 
lingă el, așa cum făcură dc-atitea 
ori. Dor ele ședeau străine, dușmă
noase, Încleștate pe dlrjala coasei. 
Văzu pata neagră, cit un bob de 
linte, de pe unghia arătătorului 
-»ting, strivită lnlr-o seară cind i-a 
i rin s-o lanțul houlut la dejugat. 
Păli. Ișl amintise de hol, de boli el 
pe care-a vrut să-i ducl-n colectivă, 
înduioșarea 1 se risipi ce o creangă 
de mălin. Se scutură de amintiri, .ca 
de omăt șl-1 privi In față dreot. cu 
hotărlre. .,De ce n-ol l| pierind ? se 
mustră ea, nedumerită, dar nu In-

OLIMPIA MARCU

cercă sa Iad aici ■■ pas ta*«nara 
sioițea că picioarele n-or s-e aveteta 
util ta adine w iafipsort ta poteca 
bătătorită.

SUIort nu timp aia ttaă să-vi 
«orbească, fără să se privească. ta- 
«ălarți ia aceeași dogoare. te ta 
știau care arde miai tare : acaaa care 
cobora dta văzduhul mc tas. ari oca 
care urca din ei. Apta ochii tai cuta 
rirâ, opriadu-se pe tata et I1 prinși 
Ca și iși uită de boi. ta enteefi vi dc 
iot ce-a tata înaintea acelei clipe, în
cercă să descopere la ochi lai taanl- 
aița aceea tainică cr i| plăcuse atit 
de moli. O tremurare surdă trecu 
prin trupul bărbate lui și se opri-o 
clipitul des al feselor. Lăsă coasa-u 
jos. lugropiodu-l tăișul ta brazda 
prosspUă O clipă- soarele st oglindi 
la el, râ siringi udo-și lumtaa pe 
chipul ei. Ochii de culoarea ceaușei 
clipiră mirați sub fruutea-ualtă dc 
copil

— Porțl năframa des legată, ca fe
tele. Poate ți-al pus Io glod să le 
măriți ?

Asprimea din glasul Iu] a lovi ca 
o pleasna de bici. Nu zise abale, 
dar se înroși pină-n albul ochilor, li 
venea să plingă. Apoi lăsă ulciorul 
jos și Ișl înnodă încet basmaua. 
Privi cu ochi răi coasa. De n-ar sta 
intre ei. dușmană, s-or apropia de 
el și l-ar privi in ochi, de-aproape. 
Ar privi-o șl el cu privirea Iul răs
colitoare și apoi s-ar împăca. „De ce 
n-o azvlrle** se nedumeri ea înciuda
tă ? Dar el se jlnta de dirjalș cu 
toată greutatea Irupulul proptită In 
ea.

— Ești rău I zise ea după un 
timp, apoi cercind să-1 Imbune, în
trebă Încet : cum ai dus-o singur. 
Toadere ?

— Dacă vrei să știi, să li venit să

«w • ruafl ci afli de tata de ua--ar 
fi avat rtapmnsta pregătit —a d*-

de MttptaL $1 daedată ■ la dadă 
pe ta. ta onpăsarM taL pe coasa de 
care se țtaea ca auaaataaă tataile. 
Spmat mc. cu aa lai de cochetărie 
avtataU:

— Iacă! N-w ««rit? SI «plecta
ta -M Iod de ta> «Idecui înflorat Și 
porni pe potecă liră să-l mai pri
vească. Du-acum știa dl talul se sfir- 
șise Mal simțci- pc-o arsură, ta- 
i tar a rea mijlocului ei ce așteplase 
răcoarea brațului său. O cuprinse u 
deznădejde cumplită. Lacrimile prin
se a-| șmi pe obrajii încinși. I] era 
dudă șj rușine și necaz că o lăsase 
să plece ca pe-o străină. Aștepta s-o 
strige, s-o cheme înapoi, dar impre- 
juml rămase tăcut.

Era sigură, totdeauna a fost si
gură că. dacă se vor Intilni undeva 
numai el doi. așa ca acuma, se vor 
împăca. Dar el Stătuse țeapăn, de 
stană, ca ochi) încruntați sub fruntea 
pe care arșița verii lipise o șuvița 
dc păr castaniu. Continua să meargă 
pe poteca îngustă, in timp ce lacri
mile i se rostogoleau pe obraji, pc 
șurța înflorată, de unde picau jos 
lăsindu-se Înghițite de pămintul în
cins...

Ajunsă Iu holda ..lor' lega un snnp 
de grin. 11 puse In picioare șl. la um
bra Iul închipuită, așeză ulciorul 
Amintirile veniră s-o împresoare. Sc 
revăzu cu Toader. in casa lor din 
malul văii unde-au trăit fericiți mai 
bine dc cind luni, plnă in toamnă 
cind cu inscrlerca-n colectivă. Re
văzu seara cețoasă cind s-au Irezll 
cu talcl-său In prag: ,.lo nu fl-am 
dat fata s-o bagi Iu sfăpln I strigase 
el, înfuriat, Daca-i vorba să fie slu-

,l,Md4 Amrta. că vita eL ta

a ae tari prta saL ca lapbrleie prta 
tarta. H de H de n im că « 
sfriel colectiv a. că nu se-o*r*eg dta 
vita, din pămita și dte a*e_ Tta- 
că-său tasea pe uljl ta hoc are seară, 
ta te aduna ca pe oiște teorie oUri- 
»lr Se bacara : .Lnsă-i să se stata- 
re de goinuu. Aoață ! Să-i «ezi tu 
pocăit u să se-tanarae ! Il udate boa, 
pdsaiataf. zrtarea ta de fată înstă
rită *■

La începutul lui martie, cuăudll- 
viștii tacredmțaa păsa iotului priatate 
boabe, la pofida n onoriim și uoeă- 
tiriter. «dectln „| Mar dta -Vata 
Tirna ser rămlnea la pir bure. Se 
oui cfăltaa puțin. Ce-l drept dar ta- 
cet-lncel iși iuligua rădăcini ta tar
laua de arz, la temănăturle de sle- 
clă. m porumbișle. Trebuia luptat 
cu haturile, cu răroarrie șe-unewri — 
ca oamenii. Acum știe ca Toader n-o 
să se mal latoame 11 OMă grea-, apoi 
prinse secarea in milei și-o ievrlea 
in neștire, cercind să se imulga din 
ginduri Privi cerul, pe cart nari al
burii Începeau să se adune, să st 
destrame, ca niște scame „Dac-or 
plou, se gindi ea. pute mi s-ar po
toli șl sufletul din mine-, dar soa
rele dogorea mai departe, ca gura 
unul cuptor încins. Din lanul de tri
foi a unchieșului Victor venea- in va
luri, mirosul dulceag al florilor albe. 
Și iar 11 revăzu pe Toader, iu tarlaua 
de orz a colectivei. Cit de mare, de 
bogal, părea In întinderea necu
prinsă a holdei aurii. Șl cit de stră
in ! Acum știe că nu-l desperi cele 
8 luni de cind plecase de la el. ci 
Iute glndurile lui, toate năzuințele 
spre o viață nouă in care ea nu 
voise să-1 urmeze.

Iși roti apoi privirea peste cimpul 
întins. Iși odihni ochii pe verdeața 
frunzelnr de sfecle, puț'n pilite dt 
arșiță, apoi porumbiștea bogată, tar 
laua de orz unde cosea Toader și

pm. A dtan ta Taidbr s--a dtas <n <n- 
rwea. L-m prwmt.

era drug du e*. d ttndka cmnar dL 
ptatamd. ■ va UI pa ta să dea tao-

Se «ălu unguri, ca a etamatA. 
tar.șaM mta arta, ta nndi-« privea 
■■tataag. wUImiL Era acaia 
«Mate și Dmatau Dragată, vă 
ra-uăn Bte ra Măr a tei șl badea 
Sivu. vnriM Tootar.cu tali taîca- 
saș< făcria bot tartafau ta grte. Fe
tele și tacit «ariugana grtel ta-l 
puneai tegbtarl km criUițl tegu 
sânta ta-i r«a« ilătMt. pe teul 
Ar ărtaL muta fi ctebn. la mod cate 
l'beră secerătoarei ta cărui dudei! 
se-aozea dinspre pătare.

OcM ri II căutau pe Tataer Ajuns 
prumal cu brazdă In capnl tecului, se 
sprijorna-n dlrjală. ntaetiodH-și cu 
• tană părul umezit. aștraptă pe 
Ileana*" gindi ea șl lataa | se strln- 
se. Dar Toader strecura printre gene 
priviri iscoditoare spre belda lor 
unde-a știa, cercind să străbată 
prin sălciile șl arinișul din malul 
văii. Ochi] Iul lacomi, aprinși, o 
căutau. Păreau mirați că nu o vede. 
Era atit de aproape de el, incit 1 se 
pirca că-l aude respirația.

Ajunseră șl ceilalți cu brazda In 
buza văii șl, după ce-și ascuțiri 
coasele, porniră Înapoi. Porni șl 
Toader pe urma lor Respiră ușurată. 
Pieptul insă continua să i se zbală 
sub iia albă cu înflorituri. Era feri
cită 1 Se întoarse încet la locul lor 
Privi o clipă păsările care urcau dn- 
tind, in văzduhul domolit, apoi 
azvlrli secera In postați netermi 
naiă...

Odată cu răcoarea ce venea dins
pre brazi 1 se limpezea aflfea șl atl- 
lea nedumeriri, apoi începu să cinte 
șl ea. Implelindu-șl glasul cu al celor 
de dincolo de vale...

Adrian MUNțlU

r£)a.ittl
9 cadoau și cădeau peste lagăr xăpeil 
"raxreo din bice iama In nevăzute sânii 
St teiati de mijloc arbori In vint bateau 1 

poale oameni fulgii se adunau grămezi.

Cm finenre clipă io amic slinsâ, ni se 
temkbdtau speranțe ia Șoapte și In gind 
te traponle nocta, ca niște răni daschisa, 
Ardon«i ca sarda Aftcări, in noopta scăpărind.

O. laagi și raci pasteluri din vremuri da război, 
ZApoz* codeau prin ramuri cu legănări da ape 

fi-gâ tai de inimi ca na arau aproape 
Stivam poștalul rdlim cu singele din noi...

Ib" adri .Vplttri i/ifiaM**.

Ștefan STATESCU

jHăstuni
la geamul lunii

Hei, cerule, deschide și ne lasă 
să-ți sfișiem cortina da mătasă 
pa după care ții închis in eufăi 
al nemuririi lujer alb, de nufăr, 
că degaiole parcă ni i-au trim 
tot căutindu-i umbra pe pămint, 
ți frunțile ca plumbul nl-s dn grele 
de dorul vechi al 1 borului spre stele.

Ne-am rupt din basne și-am irupf In soar*. 
Nu ne mai sună lanțuri la picioare 
ți umerii, desferecați din clipe, 
șl-au ascuțit conturul spre aripe, 
și cresc in ei îndemnuri nai spre xL 
S-u il făcut pămintul mai ușor t

lari, ne-am trimis in carul pur lăstuni 
să botă-nent eu ciocu-n gnomul Iun 
și luna n|.| daschisa, și pa prag 
il stă de-atunci, ca flacăra un stao 
dind Cosmosului parcă mărturia 
că după staog, și omul o să «b.

lucearârul



klkllIMkSI
Pe lingă cxpozlflile 

noastre de stat, I11 
care vizitatorii urmă
resc efortul artiștilor ro- 

mlni dc a-șl însuși măies
tria redării realiste a vie. 
țll, expozițiile sovietice 
constituie un îndreptar. 
Ele 11 ajută pe vlzltator 
sâ aprecieze culmile mă
iestriei la care au ajuns 
artișHi sovietici și, In a- 
celași (imp, să urmăreas
că aspectele bogate ale 
construirii comunismului, 
aspecte im preș i<m an Ic. in- 
care arta, ca și literatura 
sovietică. Ic ilustrează cu 
vigoare, accentulnd sen* 
șurile eroice ale încorda. 
ri| >1 capacității muncito
rului sovietic.

Oglindire* veridică Iu 
opera de artă a unor ast
fel dc conținuturi, artiștii 
sovietici o realizează cu 
o măiestrie gravă, iu care 
simțul răspunderii pe nir6 
mesajul comunicat devi
ne emoționant. Ideea dc 
Irumus rezultă din coezlu. 
ue severă, ce survine In
tre niale«trie și Ierna, 
coeziune care dovedește 
înaltul grad de sinceri
tate șl atașament față dc 
obiectivele 
cit șl credința 
rea culturală a 
de arta.

Aceste calități 
pat vizitatorilor 
teul, Iar artiștii 
care se alia In faza însu
șirii acestei umane șl su
perioare gramatici esteti
ce. se conving efl drumul 
e bun.

revoluționare, 
In valox- 

opcrelor

ii.au scâ- 
bucureș. 
roiulnl,

*
Vasilievki ku. 

Proliri Ntkiikl 
Nkofai Alexan-

Mihalț 
prianuv, 
Krllov. 
drovlcl Socolov, artiști ai 
poporului și membri 
Academiei de arte 
U.R.S.S. vlzuțl In expozi. 
fia de la Simu, In lumina 
operelor expuse, surprind 
șl Impresionează, mal In- 
tii prin varietatea genuri
lor abordate, și. In aceeași 
măsură, prin nițelul rea
lizării artistice. \

Sa observam că a la^c 
trecerea de la o ilustrație 
la caricatură iau de la 
pictura la afiș, obligă ar- 
tlslul la o radicală acMm- 
bare > pozițiiter egtettee. 
ceea ce include nu numai 
altă măiestrie, ci mal alea 
un orizont critic, aubatao. 
țlal modificat, io aborda
rea temelor.

Strunirea acestor poliva
lențe Intr-o viziune echili
brată cere, fără îndoială, 
o Judditata de glndlrt șl 
un elort care depășesc 
pulerile unui singur oni. 
Justificarea acestui colec
tiv se impune deci de 
sine.

Impresii dc vigoare 
rezultă din pluralilatea 
melor cit >1 din nuanțele 
conținutului lemalîc. abor. 
dat la acară de posibilil.il> 
a tuturor genurilor ataca
te, ne oferă alt argument : 
că sudura acestor trei ta
lente asie nu numai adrtil. 
râbll realizata, cl >1 aceea 
că Inițiativa colaborării 
In procesul de creație poa- 
le largi și dinamiza in 
mod fructuos expresia ar
tistică.

Mutica In colectiv, știm 
cu tolli, este o metodă pe 
care se bkuic construirea 
socialisw.liil, dar In artă, 
din pricina unei vechi 
concepții asupla persona
lității, cit și pentru impli
cațiile intime pe care le 
angajează procesul de 
creație, este tncl privită 
cu neîncredere.

Expoziția Kukriiiiksi-lor 
reactualizează problema, 
cu un prestigiu șl cu uii 
îndemn pe care artiștii 
tioșlri 11 înțeleg ca atare.

★

Urmărind conținutul Iu. 
crăcilor, apare In prim 
plan spiritul militant, par
tinic. combativ, ale cărui

ai 
din

la

ce 
te-

la Muzeul Simu

aspecte șl etape te atrag 
spre gravitatea pe care ar
tiștii sovietici au pus-o In 
teallzarea scopurilor uma
ne legale dc revoluția 
proletariatului.

Imaginile din afișele ‘jo. 
lltlce dau măsura și nive
lul clarității in exprimate* 
unul mesaj agitatoric. De. 
senul puternic. Interpreta, 
rea laconica, împing ex
presia spre un dramatism 
optimist, mobilizator ca 
un strigăt impotriva urîțe
niei morale, a nedreptății 
șl a violenței ucigașe.

Războiul odios. — pe 
care alții slut gala să i 
uite, — este evocat I11 îi. 
gurile hidoase ale citorvă 
conducători fasciști ale 
Căror imagini te Îngro
zesc. Spiritul de luptă al 
oamenilor sovietici, opti
mismul eroic, față In față 
cu monstruozitatea 
lanțultă * războiului tas. 
clsl, sint exprimate 
știința șl cu un patos epic 
care ridică arta afișului 
!a o ncuâ treaptă, punln- 
du-l alături de cele mal 
puternice mijloace mobili
zatoare, In lupt* ideologi
ca a construirii socialis
mului.

Eermltalea cu care Ku. 
kriniksl știu să pună ac
centul pe Idee, cit și ale. 
gere* tematicii, denota un 
dezvollai siml politic pe 
care ei II exprima cu mij
loace formale just echili
brate. Aceit ecoilibru ln- 
tre conținut și formă a. 
parc spontan, fapt care 
subliniază momenlul de 
maturitate a] operei lor.

tu ml îndoiesc că alt* 
flșlll noștri vor primi a- 
ceastă lecție de sobrietate 
și prestigiu artistic. pc 
cue genul afișului, supus 
In treacăt reclamei mino
re, șl.o însușește prin 
munca acestei personali, 
lăfi triptice : Kukriniksl.

Al doilea gen In care 
latentul lor se manifestă, 
la alt orizont, dar cu a- 
celaș spirit de discernă
mânt politic șl valoare ar. 
Hstică, esle caricatura. Sa
tira corosivă, de un umor 
popular direct șl dens In 
Ironie, cel trei artiști 
o manevrează cu u- 
șurință de la o temă la 
alta, oferind privitorului 
prilejul unul hohot de rls, 
care amintește epicul mo. 
meni descris <le Tolstoi In 
nuvela „Cazacii". Mu- 
ment pc care l-a pkîat și 
martie Peplu IiiL'-ihi i*. 
blou care se dlafu/ă celui 
mai valoros tezaur . rlistlc 
al artei sovietice.

Acest utunr «ânalos. Io. 
nlc șl mobilizator, poale 
II urmărit șl In Ilustrații, 
gen iu care linia progre
sista a tematicii este ur
mărită In operele literare 
ale scriitorilor clasici, ruși 
și străin). Aici, lalenlul 
Kukrinlksi-lor înregistrea
ză nuanțe, cu pricepere 
subliniate, fixlnd Imagini
le unor eroi. In care bur. 
Icscul sc împletește cu 
grotescul Intr-o expresie 
artistică, susținută de teh
nica lavlalul sau a peniței, 
Iti (orme care merg cu u- 
șurtnță spre detaliul seni, 
ntiicativ.

Satira făloasă a lui Ce. 
Iiov, Gogol, a luj Saltl- 
kov.Scedrln sau a lut 
Maxim Gorki, oglindită 
grafic, nu pierde nimic 
din caracterul el Islorlc. 
am spune dimpotrivă, 
un adaos In precizia 
ccnluărli a ceea cc

dez-

cu o

cu
ac. 

este

CRONICA SPORTIVA | Spori

și meteorologie

rldkol Iu înfățișarea fizică 
șl ținuta clică a unor c- 
rul.

Esle util să prevr<il-ii 
vizitatorii că secretul eino- 
|id pc care nc-o dau a. 
ceste lacrari. nu sta nu
mai Iii ceea ce obișnuit 
numim măiestrie cl mai 
aleș In modul de a sink- 
liza plastic aspecte ș! ai. 
luații, I11 imagini și fi
guri llplce, In a căror fi
zionomie recuna7ti fa'A 
greutate direcția Ideologi, 
că spre care este iridrep. 
lată atenția privitorului.

Spre deosebire de afișul 
politic, gen In care 
incaza instantaneul 
surpriza interpretării, 
lentul Kukriniskl-lor rcăH. 
zează, datorita acestui 
mod, cerințele de adindre 
psihologic* a Imaginilor 
despre text. Iar* * cadra 
pc pani* interpretării su- 
biectivc. cec* 
ge după sine 
al den*turârii 
luslratc

pri- 
și 

ta

ce ar *lr*- 
riscul grav 
operelor i.

Este un panou In expo
ziție pe care artiștii l-au 
Intitulat ..Șarjâ priete
neasca-, panou care cler! 
vixllatorllor a spirituala 
călătorie In istoria artelor 
plaslke. a cârti noutate o 
constituie transmutația es. 
teRica de la uKtlul gri*, 
major, al acestor opere, 
la nițelul umorislic al 
caricaturii. Umoral obți
nui este bulon >i dovedeș
te Inc! o dată cit de larg 
este domeniul caricaturii. 
Rembrandt. El Greca, 
hrrcht Durer. Michel 
gelo. acești poeții i 
creației plastice, s-ax 
muza neîndoielnic, privin. 
du.ți operele In haina ve
stii a umorului Kukrlni- 
ksl-an dirijat de la o o- 
perâ la alta, cu întregul 
bun simț, angajat de per. 
sonalltate șl geniu. Umo. 
ru| devine sarcastic In sin
gurul caz al unul tablou, 
semnal de unul din repre
zentanții curentului supra
realist. apusean, opera «I 
cârti dezmăț șl caboti
na], Kukriniksl ll demis, 
că cu necruțătoare Ironie, 
Iu asentimentul general al 
vizitatorilor noștri, 
de altfel n.au 
■drlodata elucubrația 
silă, nici chiar atunci 
3-a intitulat, pictura

★

Clieva lahlauri In 
semnale tot cu pseudoni
mul colectivului. ridica 
prnbkma limitei Intre ge. 
nul ilustrației ți acela al 
picturii, problem! destul 
de spinoasa, flindcâ Iii 
timp cc o Ilustrație Iți are 
rădăcinile șl motivarea a- 
prlorică lutr-uu text, pic
tura are ntindrla de a pu
tea să exprime un conți, 
nut fără concursul narativ 
al unui text. Practica lun
gă a artiștilor sovietici a 
ajuns Intr-un stadiu de 
realizări allt de avansat 
Iii cunoașterea probleme, 
lor ridicate dc viața nouă 
revoluționară
Incit distincția intre des
cripție ți expresie ei o 
realizează fără echivoc, la 
nivelul celor mai exigente 
cerințe picturale.

Dr exemplu, tablourile 
intitulate, ..Ultima apari. 
Uc a Iul Kerenski-, ,.Euga 
lascițtilor din Novgorod", 
„Eu ga fabricantului-, 
„Dimineața ofițerului din 
armata țaristă", au perso
naje șl acțiuni care chiar

AU 
An

al 
a-

care 
admirat 

vop- 
clnd

nici,

socialist!.

lâră o prealabilă cunoaș
tere a istoriei politice sint 
ușor dc înțeles.

Kukriniksl cunosc meș
teșugul culorilor de ulei, 
și nu avem nici o îndoiala 
că dlnșll au dat alt rost 
acestor lucrări decit acela 
de evocare a unor momeli
le de importantă istorică, 
ceea cc de altfel constltu. 
ie insași torțj șl specificul 
creației Jnr principale.

Cititorul sa nu rămliia 
cu impresia ca specificul 
picturii exclude sensul do
cumentar al vieții. Ar li o 
greșeala, pe care pentru 
a o evita, repet că pictura 
trebuie și poate exprima 
orice moment din actuali
tate sau din trecut, expri
mi ud cu patos direct, or- 
gaulc Înscris In forme și 
culori, conținutul oricărei 
lematkl-

Privind opera Kukrinl. 
ksl-lor ne dăm seama de 
planul superior in care 
este situată sa reins artis
tului canonist. In timp ce 
estetica burgheză. sub 
masca unei libertăți apa
rente. izolează artistul la 
periferia vieții sociale și 
politice, metoda rvalist-so. 
ci al ivtâ Include eloriul 
creator, di ud art (stolul 
sarcina dc onoare de a H 
promotor spiritual al vle|i| 
socialiste, inșertindu-se 
astfel in ritmul dinamic a 
realizărilor, cot la cot 
masele populare, dio 
căror as lut constructiv 
pera dc artă Iși trage 
aența.

Dacă stal alaiuri cu 
rigid compas estetic dea
supra frunții, poți pleca 
din expoziție lăra sa II 
simțit tensiunea dinamică 
cn care creează acest ar. 
tist cu trei inimi, din care 
nici una nu c rece, după 
cum nu e rece nkl judeca
ta Iul. In care experiența 
anilor a adunat o șllințâ 
pc care o recunoști In 
meșleșugul sfăpinlt. In 
gestul ferm și sensibil Ip 
acelaș timp cu care se 
exprima.

Pictura d« șevalet ofe
ră vlzllatorilor dovada cea 
mai elocventă că sobrieta
tea combativă a lucrărilor 
de grafică dac! reușește 
să fie mobilizatoare est< 
fiindcă artiștii au sullelul 
destul de cald pentru a 
simți șl frumusețea simplă, 
direclă. a naturii înconju
rătoare.

Impresia pe caic 11 al 
trec irul <1111 sălile dc gra. 
fică In acckâ cu pklura, 
este aceea pc care ■» simți 
1 re dud dlntr-o saj! 
arme intr-o grădină. E 
liniște in lucrările lor. 
sul Iu uman carc te 
dcamnă să trăiești la 
vrtul cald al vieții.

I* drept, paleta noastră 
este mai deschisă. Ilrls. 
mul suav a Iul Grlgorcscti, 
Andrcescu sau Luchlan, 
au deliul! un speciile In 
care noi ne simțim mal a. 
casă. Din fericire, nici {la
lelele nici specificul liric 
nu constituie bariere de 
netrecut pentru un spirit 
obiectiv și astfel pictura 
Kukrlniksl-lor. ca șl 
ireaga plclură rusă, 
trrnicâ șl evocatoare, 
teresează șl atrage vizita
tori de toate prolesiu. 
«iile inlr-un număr a- 
tit de mare lucit cu greu 
te Poți apropia de panouri.

Este un omagiu și un 
succes cu care flecare din
tre ncl s-ar mlndrl 
bună dreptate.

Ion Vlasiu

Strauss, contemporanulValsul Iul

O demnitate călcată în

Un roman francez
al rezistenței t

JEAN PIERRE CHABROL

UN OM IN PLUS
scriitorului
J. P. Cho

In primul rlnd prin sin
ceritatea fi ardoarea cu 
care autorul se situează 
pe pozițiile inainiate ale 
luptei clasei muncitoare 
pentru libertatea întregu
lui popor, Pe de alta 
parte, el a știut să se fo
losească artistic de tra
diția literaturii clash, e 
franceze și să preia con
cizia expresiei șl concen
trarea acțiunii. gustul 
pentru dezbaterile morale, 
și problematica psihola. 
gird, n«on de altfel cam 
prea accentuat.

Acțiunea se petrece In 
J943, intr-o tabăra de par
tizani din munții Ceveni. 
Tema este acera a vigi- 

revoiuționare. a 
colective și a 
de a distinge 
rau. Eroii, 
lor. slnt 
principiul

lenței 
disciplinei 
capacității 
binele de 
și autorul 
trunși de _ 
binele este acel ce 
veșle tn primul 
cauzei generale a poț 
lui. In aplicarea tui 
cretă, se ivesc Insă, 
tot parcursul cărții, 
vergenfe Intre punctul 
de vedere al lui lean, 
comisar politic ai deta
șamentului. tinăr munci
tor devotat partidului pt- 
nd ia abnegație, insă ri
gid, pedant și stlngist 
șl Intre cel al lui Tho
mas, comisarul tehnic, 
tinăr Incăfâtor umanita
rist și sentimental, cu 
resturi de individualism 
Uber a U si. Poziția cea mai 
justă o are 2idarul Paolo, 
comandantul detașamen. 
lului, care unește princi- 
plalitaiea revoluționară 
cu înțelegerea sufletului 
omenesc.

Ciocnirea din tre propu
nerile lui Jean și ' cele 
ale lui Thomas se acctn- 
lueaza îndeosebi lntr-o 
Împrejurare care formea
ză truuși nucleul naratiu 
al cărții. Maqulzarzii au 
eliberat din temnița ora. 
șu lui unsprezece patrioți 
francezi condamnați la 
moarte de către hiileriști. 
in focul acțiunii insă, au 
teas din tnchisoare șl au 
dus cu ei în munți unui 
mas'mult, omul In plus. 
Referințele fi informațiile 
abținute apoi dovedesc ca 
necunoscutul e un deținut 
de drept comun, condam- 
nat la moarte pentru asa
sinat. dar totodată și rd 
e a victimă evidentă a ex
ploatării și asupririi care 
i-au schilodit sufletește și 
l.au îndobitocit, lean vede 
In el pe criminalul care 
trebuie suprimat, fiindcă 
strică unitatea morala a 
detașamentului, pe cita 
creme Thomas 11 socotește 
o victimă a societății ca
pitaliste Și cere să |:e 
cruțat. Clnd maquizarzi- 
lor ll se face, de către un 
for superior, comunicarea 
că vor avea de intlmpinat 
a doua 2I un atac al hitie- 
riștilor, ii se dă totodată 
fi dispoziția ca necunos. 
cuiul — reprucntlnd tn 
asemenea împrejurări o 
primejdie gravă pentru 
colectivitate — să fie exe
cutat. Thomas, pentru a se 
sancționa pe sine însuși 
de slăbiciunea și lipsa de 
disciplină de care a dai 
dovadă tn cursul dezbair- 
rilor, se oferă. Intr-un im
puls, să ducâ cl sarcina la 
Îndeplinire, tntr-o pădure 
din apropierea taberei. Pe 
drum trud, Înduioșai de 
dragostea umilă pe care 
omul țn plus — neștiutor 
de ceea ce 11 așteaptă — 
[■o arată, de canpoarea lui 
dezarmată, are lașitatea 
sd-1 facă scăpat. Rezulta
tul e că necunoscutul, că- 
zt»d La mlinile unei for. 
mafii dn SS, trădeaea, la

ra 
pa
ca 

ser.
riad 

tporu- 
con-

dl-

picioare

prima amenințare, facili- 
tind astfel atacul hitleriș- 
iilor. Jean și Thomas 
prinși și spltuurați, 
Paolo, care reușește 
scape și care a avut . 
vederea să ngneze dina
inte terenurile înconjură
toare. conduce cu succes 
lupta detașamentului îm
potriva hiilcriștilor.

J. P. C.habroi constru
iește narațiunea cu o 
mare economie de mijloa. 
ce, eviți nd orice episod 
inutil. Acțiunea sirlttsd. 
rapida și clara, gradată 
cu măiestrie, suscita de 
ia țnceput pină ia sfirștt 
interesul cititorului. Unul 
din meritele principale ale 
cărții e de a fi creat in 
persoana lui Paola o fi
gură frumoasă și veridica 
de muncitor comunist, t'.e 
luptător experimentat. 
Eroismul său apare ca o 
trăsătură din cele mai fi
rești. invecinindu-se ar
monios cu simplitatea și 
modestia, cu înțelepciunea 
populară șl cu luciditatea 
îndrăzneață a comunistu. 
lui. Autorul nu-l ideali
zează. Paolo are duritatea 
oșteanului, insuficiențele 
lipsei de cultura, nesigu
ranță In anumite Împreju
rări. dar atașamentul pro. 
fund peniței partid și dra
gostea lui de oameni ii a - 
țută să găsească drumul 
just.

Chabrol prezintă de ase
meni cu realism șl pito
resc viața din tabăra, pre
cum și figurile maquizar- 
zi.lor luate In ansamblu. 
Măruntele preocupări de 
un prozaism cotidian, as
primea băiețeasca sini 
transfigurate și înălțate de 
devotamentul nedezmințit, 
dc curajul conștient al a. 
cestor tineri muncitori 
care-șl riscă vtafa tn face

sini 
iar 
sa 

pre-

eeas. pentru o cauză 
dreapta. Atunci insă clnd 
Încearcă să-i particulari-* 
zeze, scriitorul făcurge 7ar‘ 
anumite trăsături definito
rii periferice, neesenfia'.c 
(de ex. unuia ti e mereu 
foame, altui are pasiunea 
rămășaguliu. pe al treilea 
ll dor dinții, etc.). Aee^t 
procedeu sărăcește sub
stanța adincă a personaje
lor și e surprinzător la un 
psiholog atit de vcrsol ta 
Chabrol.

Un aspect oarecum de
rutant al lărpi e figurp 
iui Jean, comisarul polii *. 
Acest muncitor prin d'a- 
gostea lui prea generala 
și abstracta pentru umani
tate. prift lipsa lui dc în
țelegere dialectica, prin 
alașamentNi arzator dar 
dogmatic la principii, e 
mai degrabă un iacobin 
decit un comunist, mai a- 
iiropiai de factura lui Ro- 
tespirrre decit de cea a 

discipolilor lui .Murx și 
l.enin. Rigiditatea ini pe. 
danta îndepărtează simpa
tia cititorilor. In ciuda 
eroismului de care dă do
vada. f-aru îndoială cti 
autorul n-a intenționat sa 
creeze un modei in per
soana lui, dar faptul rd. 
pină la urma, cl aparu 
jnizifia juxtă și că desța- 
șurarea acțiunii li da lui 
dreptate țioate crea anu
mite confuzii. E adevărat 
că, la o analiza mai adlti. 
rd u romanului. tragem 
concluzia că, prin rupe- ea 
Iul de masa inaquIZrirziJnr, 
Jean e aproape toi aiit de 
vinovat de tragedia Jipală 
ca șl Thomas. Dar tn ochii 
cititorului grăbit sau mai 
puțin educai, el riscă să 
dea a imagine insuficien
ta a comunistului.

In ansamblu Insă, car
tea emoționează și motor, 
hz vaza pentru cauza re
voluției. Abnegația, cam. 
haiivitaica, consecvența 
care însuflețesc persona
jele dau o tensiune inultd 
și nobilă întregii povestiri. 
Cititorul din țara noastră 
regăsește aci cu emoție 
principiile înalte pentm 
care mililcazd. precum și 
a serie de probleme mu
rale care-l preocupă. Ro
manul contribuie astfel la 
Întărirea legaturilor fră
țești dintre luptătorii pen
tru socialism, la interna
ționalismul proletar.

Letiția Papu

I

Poeți belgieni

Maurice Careme

Clnd fara-i departe. cind nu ești cu tu 
Din «•r ți se pare desprinsă o sica. 
$1 visul gonește de mina tu gindul. 
Iubitul meleag, dureros ștrăbatindu-l.

Mi pare și vlntul iu zori mai rebel. 
ȘI plnala l mal rece, ți nu e la Ici.
Șl rozei* ți par mal puțin parfumate. 
Șl creanga de mar in fereastră nu-țj hale.

Zefirului poale al vrea sa-1 vorbești, 
Să-i dejictil străvechile 
Dar ci i|l șoptește clnd 
„Degeaba ! Străini vom

ia Ic povesti, 
luge dc line: 
rămine. străine !..."

Garoafa de ceară, ci nd
Se uită !■ tine cu ochii
Zvirllndu-țj prlvlrea-L Irumoasă dar înnurlă.
Ca lata cc-n suflet pe allul 11 poartă...

treci prin grădini, 
străini,

In romineșle dc M. DJLNTEMIROV

Charles Moisse

Scrisoare lui

Na zim Hikmet

■*1

De
Nu
Hi 
Să

n al 11 fost iu Praga, Nazim Hikmet o știu, 
ar ii larg poemul cerni adincețle viața 1 
înflorea surâsul; o stea ce sparge ceața 
lumineze cerul privirilor, lirzlu.

După cutn so poate observa cu ochii liberi, vremea — vorba 
amiculului Nac — cita foarte mizerabilă. In cile va zile 
trecem de la ghiocei la șoșoni, da la casata sîciliamî la țuica 

fiartd, dc la cercul polar de nord la pardesiu umbrelă. Com
plet buimăcit dc acrobațiile barometrului, cetățeanul renunță în 
cele din urmă să-fi mai bată capul cu probleme de metabolism 
terestru și pleacă dimineața în fulgarin — deși viscolește — ca zd 
se-ntoarcă radios după sece ore. Intr-un superb amurg de stpttm- 
bne. ......

Pentru sportivi, situația e ceva mai complicată. Niște plai pu
trede în plin sezon de hochei anulează pa jumătate eforturile fn- 
goriferului dc la August*4 șt Oglinda fermecată n patinoarului 
se tulbură in așa mătură, Incit ta tnlrcbî de ce megafonul oonUnud 
3d emită „Ciau. dau, bambino " In loc da ..Trece rața Dundrau...-

Plecați tn abișnuitul rulaj către dunga Carpațîlor, Dumitrescu- 
Zanoni et comp, constată adesea — ce-i drept, fără prea mare en
tuziasm — ed Toplifa s-a mutat la Pucheni și Reghinul la Hâicr/i. 
tn vreme ce jscruă" ta Floroasca. înotătorii se tnircobd ce rost arc 
bolta de sticlă deasupra bazinului, odată cc soarele de februarie 
bicălzcște ca la sfIr și Iul lui mai ?

'• acum, după citeva zimbeta dulcvacrișuare pa teme tporiivo- 
meteorologice, ini se pare că esle cazul sâ saluidtn fără rezerve — 
tn acest debut da început de sezon — pc unii dintre cci mai iubiți, 
ocăriți, răsjățați, critieafi, dc. — copii ai publicului noitru : cava
lerii balonului rotund. Niciodată nu i-am vilzut pe fotbaliștis buai- 
reșteni prcgălindu-se cu atita gravitate, înlr-o perioadă tn care 
antrenamentele constau. îndeobște, în duminicala partidă de ichiu/i 
pe Cocioc sau la „Trei brazi**.

De astă dală toată lumea a luat lucrurile in serios ; prcvixuți 
cu treninguri și capușoane dc lină, cu mtnuși fi fulare asemenea, 
băieții t'ou aliniat pe terenurile vucoliie. ca la plecarea intr-o ex
pediție arctică.

Abia se obișnuiserd cu gazonul de nea. cind giumbușlucurile 
vlntului i-au silit să-fi adapteze eforturile și... echipamentul la 
cerințele unui sport nou și foarte simpatie : fotbal pe baltă. Cum- 
necum, cine te scoală mai de dimineață...

Rezultatele Încep să se vadă, inca do la primele amicale*4. Echi
pele noastre 10 prezintă mai bine — acum, in februarie, — decit 
anul trecut, tn aprilie, iar primele confruntări internațională ne 
sini favorabile nu doar prin prisma scorului. Desigur, rapidișlii nu 
s*au îndurat id ic... abțină nici de această dată fi ne~au servit tri 
txtiuecințd o repriză secundă, cu Lokomoliv-l^eipzig ca in cela mai 
triste zile ale lor. Cu toate astea, e limpede că jt la ci lucrurile 
merg altfel decit altă dată. In sfirșit, om (rdi ji-om vedea...

Așadar, fotbaliștii noștri au pornit-o cu dreptul ! Insă, după 
cum te știe, sportul cu balonul rotund oere să folosești la fel dc 
bina... ambele picioare — incit felicitările prefer sd fe expediez in 
seara de 1 Mai pe adresa „Echipa H P. R,-Sofia44 (hotelul nu inte
resează,.-). Zău așa, abia aștept!

” lîl» Cronicar

A/f arile metropole apusene, prin zvirco- 
5 * lirea lor amețitoare, te uluiesc pentru 
citevâ clipe, dîndu-ți impresia că viața se 
revarsă cu puterea unui torent nestăvilit, 
în care vei descoperi o bogăție de forme, 
dg nuanțe pe toată scara omenescului, de 
la rău la bine.

Intilnești intr-adevăr o sumedenie de 
fețe, mai ales ale hidoșeniei umane, rin- 
jind și intorcindu-se dc la privirea des
chisa, luminoasă a adevăratei frumuseți 
omenești. In acest peisaj dantesc de dez
gust. de umilința și de mizerie, cel mai 
mult se zbate și se luptă femeia.

Parisul, cu strălucirea lui, te îndeamnă 
sa-1 cercetezi cu indiscreție pină in cele 
mai tăinuite unghere. Pariziencele, cu gra
ția și gustul lor inegalabil, dau farmec 
străvechiului oraș și mai ales o notă de 
prospețime primăvăratecă- Dar cita tris
tețe, cita durere se ascunde sub acest far
mec înșelător I

Parisul, devenit un centru de mari dis
tracții pentru bogătașii lumii, a-impins un 
marc număr do femei, care se zbateau în 
ghiarele mizeriei și ale foametei, spre cel 
mai odios negoț pe care l-a cunoscut ome
nirea — prostituția. In fața bisericii Sa- 
cre-Coeur din Montmartre, polițiștii iși au 
lunar asigurata o sumă pentru fiecare me
tru pătrat de trotuar pe cărei închiriază- 
Porțiunea de caldarim plătită este con
sfințită și apărata. Se intîmpla uneori cite 
o neînțelegere cind, pentru acelaș ioc, au 
plătit două femei. Păruiala care urmează 
nu mai are nimfe comun cu zimbetu! cuce
ritor al pariziencei.

Noaptea, cind pașii Jc poarta pe cheiu
rile Senei, este bine să nu-ți arunci privi
rea pe sub poduri. Femei ajunse in pragul 
batrîncții, fără nici un sprijin, pensiona
rele tuturor caselor de toleranță, stau în 
așteptarea unui cîștig. Nu trebuie să 
pierzi multa vreme pentru a fi martorul 
unor scene de zguduitoare degradare a 
ființei umane.

La Londra, ca In atitea alte mari centre

alo Angliei, domnește o atmosfera sobra, 
dar tot atit de înșelătoare, precum la 
Paris era surisul și bunavoia.

In capitala britanica, In apropiere dc 
Picadilly Circus, la unul din marile maga
zine, se înghesuie curioșii. S-a schimbat 
vitrina, s-a adus marfa noua și, pentru a 
atrage clientela, patronul a angajat doua 
fote, de o frumusețe ireala, care stau In 
ușa magazinului. Sint aproape goale și 
lumina soarelui unei zile de o rara seni
nătate le face sâ pară și mai goale.

In prea cucernica Italie, promiscuitatea 
care domnește în rînduhle sărăcimii este 
de domeniul coșmarului. O mama îndure
rată din Milano povestește prietenelor 
cum tatăl și-a povățuit fiu! proaspăt an
gajat într-o slujba sa nu irosească vreun 
ban cu femeile, ca doar are pentru așa 
ceva destule surori, iar banii ar râmine 
astfel în familie. Nu este o intimplarc izo
lata, ci una din miile de chipuri ale pro
miscuității în care trăiesc desmoșteniții 
soartej în însorita Italic

Siciliana Pia Alberti din Napoli, care 
caută prin coșurile de gunoi resturi de 
hrana pentru copiii ei, are fața plină de 
vînatai. Stă înlr-o cocioabă, are o droaie 
de copii, un bărbat care nu cîșligă și care, 
de supărare, o bate. Așa i-a fost dat. Cind 
află de unde ești, rămino înmărmurită — 
Santa Madonna! acolo femeile sint deo
potrivă cu bărbații si s-au răzvrătit împo
triva lui dumnezeu — i-a spus odată acest 
lucru Giuseppe al ei. Ce explicație Ii mai 
poți da, cind o ia la goana de parcă ar fi 
văzut pe diavolul în persoana ?

In Olanda, mai mult decit în Italia, fe
meia este cu totul robita^ bisericii. Lupta 
dintre credința protestantă și cea catolica 
te fac să te simți in plin ev mediu, iar 
victima acestei lupte este, în primul rind, 
femeia. Pentru supremația numerica a bi
sericii de care ține, femeia este datoare să 
aducă pe lume un cit mai mare număr dc 
copii- Astfel, viata ei se trece între zidu
rile reci ale bisericii și cele ale căminului

sau, la fel de rece, de unde privește prin 
ceața spre un cer veșnic mohor it. Ea nu 
cunoaște decit predicile și grija zilei de 
mi ine.

In civilizata Elvețic, bărbații au hotârit 
să voteze dacă femeile trebuie ori nu să 
aibă drept de vot.

Pe lingă numărul impresionant de femei 
din Occident, care se zbat în mizerie, 
mai exista și o pătură de femei care tră
iesc în aceeași neagra neștiința, numai 
ca se răsfață In cel mai deachiat lux. 
Sint acele păpuși frumoase, pentru care 
casele de modă și institutele de infrumu* 
setare inventează zilnic tat felul de năz
drăvanii pentru a le exploata prostia, de 
care ce-i drept nu duc lipsa. Dar, in alara 
femeii preocupate de efemera ei frumu
sețe sau de femeia martira, exploatata 
tară milă Incepînd cu propria ei familie și 
terminind cu biserica, femeia care lupta 
eroic pentru descătușarea sa și a semenc- 
lor safe nu lipsește din nici una din țările 
occidentale. Ea se alia pretutindeni și pre
zența ei se face mereu tot mai simțită-

Femeile Apusului, ca atîtea femei din 
nenumărate colțuri ale lumii unde apasă 
încă o beznă grea, poartă în inimile lor 
flacăra sentimentelor care înalță omul, fla
căra pe care, în iureșul celor mai grele în
cercară o aprind cu grijă în inima genera
țiilor cărora le dau viață. Mama, soția, so
ra ori fiica lumii accidentale stau în umbră 
cu surîsul pe buze, cu durerea și lumina 
încleștate puternic in suflet.

Dar surîsul gol al păpușii trăite în hu
zur și neștiință, ori surisul amar al mize
riei umane care ascunde o demnitate căl
cată in picioare, precum și surîsul de în
credere al atîtor femei carc-și închina 
viața luptei lor de dezrobire, flutură dec 
potrivă ca o cumplită acuzare adusa unei 
strîmbe orinduiri, ca o nădejde și ca o 
prevestire a unui viitor luminos ce va 
veni, ce trebuie sa vină I

Nemâsuralel in Irul ce-o porțl ii șliu 
candoarea; 

Iți urmărisem pașii, pe trepte, la Congres. 
Prlvindit.țl chipul palid, ani murmurat ades ; 
Curaju l liră margini dar liniștit ca marca

Pe pagina la albă ce nou poem ai scris ? 
Ce fac Ivan și loslf acolo-n zări afunde? 
De-atci te chem cu gindul ți te ascult pe unde; 
Garoafele-|l Iubite s-au veștejit in vis.

Vorbesc viori $1 glasuri sub nori purtând 
surdina.

Tu, care către oameni aprinzi In sullct far 
Ai suferit — (vezi totul, fi-e inima radar!) 
La noi. minieri, trei sute-au murit

— mal feri — in mină.

In romineșle de RADU BOURtANU

David Schelnert

Marșalumi de zor 
Cu cinice In cor...

Sini cuie-ci pingele 
Și.n talpa beșki; 
Adio, tu, înlndro. 
Cu bluz«-n arnfci. 
Iitiulcc o coală.
E.am iaz a In lol. 
t)au dragostea naibii. 
Plecam la război.

Visam la <i fata. 
E noapte in 4oi. 
Ne clanțanc dinții 
Culcațj In noroi.

Ucidem de zor. 
Cădem pc-un razor.

Veronica Ruiso

<‘.u citi fee In cor 
Uc idem de zor.

pale 
ninge.

Picioarcle.n 
Și mlbiile n 
Hei ! unde «il.s anii 
Și cine ni-i pllnge?

Cu griul deasupra, 
Picioartk-n glie... 
Cc cauți, mindruțo ? 
H n.o să mai vie. 
Și viniu-a uscat 
Mari lacrimi de ciulă. 
Și violul a pllns 
Iubirea pierduta.

Cade ni pc clmpii 
Ne.ngroapa de vii.

In rominește de DEMOSTENE BOTEZ
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