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E
u nu vreau să re
vin asupra tuturor 
problemelor mul
tilaterale din re
ferat. Mă mărgi
nesc la o singură 

problemă: apropierea de
viată.

Eu aș modifica această lo
zincă, în sensul că să nu fim

doar „mai aproape" ci cu to
tul în viața pe care o trăim. 
De fapt, cu toții trăim in via
ță, însă nu toți scriitorii tră
iesc în mod conștient. Trebuie 
trăit conștient din punct de 
vedere filozofic, din punct de 
vedere al conștiinței marxist- 
leniniste, din punct de vedere 
al cunoașterii societății și di-

Grîul copt și-apleacă lungile Iui ciocan 
De spice arămii și gînditoare.
Maci rari și-naltă florile pe-alocuri, — 
Mici steaguri comuniste pe ogoare.

Pe sat în vale înserarea lasă
Din turn și ceafă, o albastră dună. 
Si-i parcă-un văl subțire de mătasă 
Și parcă-s zorii unui clar de lună.

Țărani trudiți pe prispe stau la rînd -, 
E ceasul de odihnă-al înserării 
Și grîul copt îi văd din nou in gînd, 
Cit (ine nesfîrșitul depărtării.

muncii lor 
păminlul ud, 
tărnă și din nor

E vară, și plămada 
Dospește singură-n 
Si-ncheagâ rod din
Și floare și tulpini din coltul crud-

E-o liniște adîncă, fără nume, 
in oameni qîndu-i calm și împăcat. 
Așa e Pacea pe la noi, în sat, 
Și-așa e~n toate satele din lume.

iulie 1960.

*) Din ciclul: „Cîntarea Păcii"

▲na Blandiana

Copaci cu 
frunze fierbinți

Poate c-aș fi vrui să mă risipesc ta un codec. 
Să freamăt îp vîntul fiecărui an și al fiecărei 

generații.
Poale atunci, frunzele mele de aur căzător 
Oămenii le-ar fi păstrat ca pe niște amnare.

Dar printre crengi aerul nu mi-a fost niciodată solid, 
Pământul îmi răsucea rădăcinile parcă m-ar fi căutat, 

Din totdeauna vîntului ra fost dor de mine
și rn-a chemat,

Iar oamenii, oamenii îmi cereau nu numai frunze-

Sufletul meu de copac îl dărui sub Inrtmî
Eu peste mine m.-a-t ’.r . "
Mereu ceva mai înal: crăt r- •zrr
Părinte și fiu îi sînt cu iiece treaptă.

Milioane de pași i-am curățat de noroi
Și-atîtea mistrii mi-au scrijelat anonimele riduri... 
Pînă cînd zidul va ii sărutat cerul pe Irunte 
Turnul timpului va mai avea nevoie de schele.

Peste ani, nu mă va răsădi nimeni în grădinile 
memoriei

Si nu va bănui nimeni c-aș fi putut să rodesc
în generații ca un copac :

Entuziasmul fluid prin care vîslesc spre înalt
Mă va dizolva, peste ani, într-un cîntec uitat

Dar azi, cînd simt cum fără mine timpul
nici nu s-ar naște,

Fericirea mă străbate ardent ca o sevă
Și înmuguresc cu mîndria celui mai vital

dintre sensuri —
Schelele sînt niște copaci cu frunze fierbinți cînd o contribuție de preț 

Ia obținerea tuturor victorii
lor noastre".

După ce a subliniat mari-

Consfătuirea tinerilor scriitori a constituit un moment de 
seama în viața Uniunii noastre da creație — și aceasta nu 
numai pentru cei tineri — începători sau de curind afirmați — 
ci pentru întregul front literar. într-adevăr, nu problemele spe
cifice ale stadiului de evoluție sînt precumpănitoare în ase
menea împrejurări, ci acelea generale : de etică profesională, 
de angajare și apartenență, de concepție despre lume și de 
expresie artistică a ei. Socotesc dezbaterile — pe baza unui 
raport bogat de idei și concret în ilustrarea acestora — ca o 
dovadă a creșterii nivelului de cultură generală și de pregă
tire politică, luările la cuvint curajoase și vădind simțul de 
răspundere al celor care s-au perindat la tribună. Maturizarea 
nu a adus însă cu ea o prematură scădere a elanurilor juve
nile, a patosului propriu acestor ani; polemicile angajate au 
rămas, în genere, în limitele principialității, ale unei sănătoase 
lupte de opinii, temperamentele atît ie diferențiate — și e bine 
că sint așa — găsind limbajul comun al realismului socialist, 
punctele de vedere înscriindu-se pe coordonatele majore ale 
partinității și actualității.

Pentru noi cei mai virstnici (singurii care am urmărit evo
luția consfătuirilor succesive de-a lungul anilor, dintr-o pers
pectivă stabilă — căci zece ani înseamnă altceva intre 20 și

Am asistai, timp de două zile, la cea de a 3-a consfătuire 
pe țară a scriitorilor tineri și am plecat de acolo cu sentimen
tul bucuriei. M-am convins din nou că scriitorii noștri tiveri vor 
să creeze o literatură bună, care s-o ducă mai departe pe cea 
a predecesorilor lor. Consider aceasta ca o dorință nobilă, pe 
care trebuie s-o susținem cu toată fervoarea inimilor noastre, 
deoarece numai o literatură bună și nouă pătrunde in inima 
oamenilor, numai cu ajutorul unei asemenea arte le putem 
comunica ideile noastre, cele ale socialismului, ale comunis
mului.

In statul nostru democrat popular căutarea și întruchiparea 
noului artistic nu mai este un proces dureros, cum a fost în 
timpul regimului burghezo moșieresc. Firește nici această cale 
nu este ușoară. Trebuie s-o plătești cu o muncă de pregătire 
migălcasâ. Aceasta se cheamă procesul de cunoaștere a vieții. 
Totuși prețul plătii azi de un scriitor tînăr este mult mai scăzut 
decit cel de altă dată. Azi, scriitorul tinăr nu mai este nevoit 
să se facă întîi profesor ca Mihai Beniuc, sau gazetar ca Za 
haria Stancu, sau timplar ca Nagy Istvăn, sau funcționar ca 
A. M. Sperber. Trebuie însă că cunoască fără greș viața țării

Maestrul TU DOR ARGHEZ1 diud autografe, intr-o pauza a Consfătuirii

▲
uînd cuvîntul în 
numele și din în
sărcinarea Corni- 
îo fr ț i :j ■ (_■ r- ji l Ț O • fj !

șui Nicoiae Ro
man a adresat participanti- 
lor la cea de~a treia Consfă
tuire ne tară a tinerilor scri-

duros salut-
i.-n'-il.iird lumina Con~ 

g r c - d-c etl .-1 P.M
marile succese obținute «i 
poporul muncilor in opera 
de construcție socialițiu, 
vorbitorul a citat aprecie
rea dată de tovarășul Gh. 
Gheorqhiu-Dej în raportul 
său prezentat la cel de-trl 
Ill-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn contri
buției tineretului: „alo furi 
de întregul popor munci
tor- tinerelul patriei noas
tre participă cu entuziasm 
la lupta pentru dezvoltarea 
economiei și culturii, adu-

scriitori în trecut, el a re
liefat condițiile deosebit de 
prielnice asigurate tinerilor 
■’rectori de către partid și 
stei- Trecind apoi la litera- 
'ura produsă de tinerii scrii
tori. tovarășul .V. Roman a 
spus ;

.-După :;:m a reieșit din 
analiza și din aprecierile fă
cute în raport, tematica do- 
minantâ a literaturii tineri
lor scriitori este o tema
tică a actualității, ' pătrunsă 
de spirit de partid. Tinerii 
scriitori au reușit să se im
pună opiniei publice prin 
lucrări de valoare, în măsu
ra în care au cuprins în pa
ginile cărților lor clocotul 
inilor noștri, marile teme 
ale construirii socialismu
lui.

Secretar al C. C. al U. T.

„Sch imbul de mîine"
de Marcel Breslațu

30, sau 40 ți 50 1) progresul este incontestabil, atît la fiecare 
participant cit, mai ales, prin însumarea acestor creșteri indi
viduale, în configurarea „profilului" tineretului scriitoricesc de 
acum.

Așteptăm cu încredere noile lucrări ale „schimbului de 
miine care de pe acum se vădește atit de pregătit' teoretic. 
Pentru orice artist și mai ales pentru noi toți, bătrîni și tineri 
cari constituim „schimbul de azi". ceea ce contează pinâ la 
urmă este opera, capacitatea ei de a sluji cauzei noastre : 
construcția socialismului și aceea a conștiinței constructorilor 
lui. Din consfătuire a rezultat că cei mai buni tineri scriitori 
știu „să privească" — rămîne să și- vadă, să transcrie, să 
transmită această viziune, marilor mase de cititori, eroi și mo
dele în același timp ale cărților noastre.

Pentru o literatură bună si nouă!
de Szemler Ferenc

salo, a poporului său. Materialul lui de viață este prezentul, 
este chiar viitorul. Trebuie să-l trăiască din plin, să-l cunoască 
profund, deoarece numai atunci va produce o literatură bună 
și nouă, la care — potrivit mărturiei consfătuirii — toți rivnesc.

Am încercat un sentiment cald de siguranță constatind ca 
la baza acestei dorinți nobile au stat și stau ideile exprimate 
la Congresul al I!I-Iea al Partidului.......Creatorii noștri — spu
nea acolo tovarășul Gheorghiu-Dej — au îndatorirea de a iăuri 
opere ta nivelul înaltelor exigențe artistice ți ideologice ale 
partidului și poporului. Pentru aceasta... se cere îndeosebi cu 
noașterea aprofundată a realităților, studierea lor îndelungată, 
contactul viu, permanent al artistului cu oamenii muncii..."

Cuvinte de rară înțelepciune ! Mă bucur că îndemnul cu
prins in ele a fost mereu urmat de participanții la consfătuire !

. Nivelul artistic al lucrări
lor tinerilor scriitori, capaci
tatea de cunoaștere a vie
ții și muncii constructorilor 
socialismului sînt 'într-o 
continuă creștere, lucru 'îm
bucurător și firesc totoda
tă, dale fiind condițiile op
time de creație oferite scrii
torilor.

Dezbaterile consfătuirii 
noastre au confirmat din 
plin holărîrea tinerilor scrii
tori de a contribui și mai 
activ prin creația lor, ală
turi de clasa muncitoare, de 
întregul popor muncitor, sub 
conducerea partidului, la 
pera de construire a socia
lismului în scumpa noastră 
patrie".

Subliniind aspectele po
zitive și cuceririle literatu
rii tinerilor, tovarășul N. 
Roman s-a oprit la lipsurile 
și neajunsurile ei- Atrâgînd 
atenția asupra dezvoltării 
impetuoase a vieții,, el a 
semnalat că tinerii scriitori 
au încă înaintea lor o serie 
de sarcini neîmplinite. Prin
tre aceste sarcini, cele mai 
de preț sînt- zugrăvirea mul
tilaterală a chipului omului 
înaintat și în 'primul rînd a 
muncitorului, oglindirea mai 
cuprinzătoare a vieții tine
retului și a copiiloi „A 
scrie pentru copii și tineret, 
nu e lucru oarecare, bun de

făcut, după mentalitatea u- 
nora, doar în pauzele dintre 
două opere, așazis ,,serioa
se" . Literatura constituie u~ 
nul din mijloacele cele mai 
eficace în activitatea de e- 
ducafie comunistă a copii
lor și tineretului De aceea, 
ar trebui ca și. tinerii scrii
tori să-și facă un titlu, de 
onoare din munca lor pe a~ 
cest tărîm al creației". .

Totodată, el a apelat și la 
necesitatea unui stil îngri
jit, a unei limbi literare ex
presive, alese, a unui stil 
cura ta t de expresii vulga
re, care au efecte dăună
toare și care denotă lipsă 
de respect și de grijă a a- 
ceslor scriitori ' fată de lim
ba bogată și frumoasă a- po
porului nostru, atît de sti
mată și cultivată de marii 
noștri scriitori. „Cei mai ti
neri cititori așteaptă cu 
dragoste și interes cărți a- 
tracli.ve, accesibile, în pagi
nile cărora să înlîlnegscă 
personaje menite să le de
vină prieteni și sfătuitori 
apropiati. Cărțile acestea 
trebuie să aducă, în culori 
puternice, chipul celui mai 
înaintai erou al zilelor noa
stre, al comunistului, exem
plu viu în formarea perso
nalității viitorului cetățean

al patriei socialiste. 
De asemenea, e- 
xemplul muncitori
lor fruntași, al ță
ranilor colectiviști, 
trebuie să-și qă- 

tscascii o expresie 
artistică în pagini 
emoționante, mobi
lizatoare.

Au rămas în
mare măsura în
afara preocupărilor 
tinerilor scriitori 
munca tineretului 
studios, a elevilor și 
studenților, pasiu
nea cu care tinere
tul patriei noastre 
luptă să cucerească 
noi cunoștințe la ni
velul' celor mai 'a~ 
vansate date ale ști
inței și tehnicii. Sînt

încă prea puține romane, 
nuvele, schițe în care să 
se reflecte morala nouă a 
tineretului nostru, atitudi
nea sa față de munca, spi
ritul de răspundere, curajul, 
'îndrăzneala, concepția sa 
sănătoasă despre dragoste 
si prietenie.

Unele dintre poeziile sem
nate de tinerii poeți suferă 
încă de pe urma unei re
flectări superficiale a senti
mentelor și gfndurilor con
temporanilor noștri. Este fi
rească . dorința tineretului 
de a avea mai multe poezii 
care să îndemne fierbinte la 
muncă și luptă pentru so
cialism, isfi,cînte bucuriile 
vieții noi, frumusețea și mă
reția epocii noastre, poezii 
capabile și mobilizeze ener
giile, să înflăcăreze inimile 
tinere, care să poată ii în
vățate și recitate oricînd se 
simte nevoia ..tcuvîntului 
înaripat al poeziei.

Nu putem nqgliia faptul 
că într-un qen literar ca 
dramaturgia, atît de impor
tant și iubit de tineret, își 
mai fac loc unele tendințe 
ca înlocuirea conflictelor 
reale, interesante, ale vieții 
contemporanilor noștri cu

recției în care se dezvoltă so
cietatea noastră. Și ca să i- 
lustrez acest lucru necesar, 
vă voi spune cite ceva din 
experiența mea scriitoricească.

Aveam 28 de ani cînd am 
început să scriu. Nu am fă
cut nici liceul, ci doar cinci 
clase elementare. Primul text 
pe care l-am scris a fost o 
povestire mai mare, despre 
lupta muncitorilor din acel 
timp.

Cît credeți că m-am docu
mentat eu pentru această pri
mă nuvelă ? Timp de 28 de 
ani m-am documentat pentru 
ea. Sigur că ar fi fost o pe
rioadă mai scurtă dacă eu, cel 
puțin de la zece sau cinci
sprezece ani, sau chiar de 1% 
douăzeci de ani, aș fi plecat 
cu ideea că voi deveni scrii
tor. Dar pe atunci nu aveam 
acest gînd. Atunci m-am gin- 
dit doar să fiu un tîmplar ex
celent.

Ce conținut au avut acești 
28 de ani, în care m-am stră
duit să scriu această primă 
nuvelă ? O viață proletară, o 
copilărie zbuciumată. In 1914, 
cînd aveam 10 ani, eram deja 
muncitor in fabrică. Cînd eram 
de 9 ani — intre clasa a treia 
și a patra — am mers cu ta 
tăi meu să lucrez cu ziua < i 
zugrav ți vopsitor. TatAf m-t: 
mi-a spus : ..Vite, băiatule 
trebuie să cițtigi p„ra’.c p-r.- 
tru ghete ți pentru cărți . 
eu intr-adevăr am cițtigat.

Am cunoscut ți am studia 
viața zugravilor, a vopsitori 
le?, viața meșterului, a soției 
meșterului, a fiicei sale ți f’t 
acel mediu. Apoi am lucrat 
la zidărie, după aceea la fa
brica de chibrituri, apoi • a 
ucenic în fabrică, ucenic <!r 
probă la brutărie și ața mu 
departe, o mulțime de mese 
rii. Am văzut fel ți fel de oa
meni.

Dacă citiți în scrierile mc’.r 
despre brutari, sa știți <ă i- 
ceasta nu o scriu numai an 
că mi-a venit poftă să scriu 
despre brutari; scriu fiindcă 
am studiat această viață. Nu 
am făcut „documentare" prin
tre brutari, ci am lost ucenic 
brutar. Și nici alunei poat 
nu aș fi început să scriu, 
dacă tovarășii comuniști ți to
varășii muncitori printre care 
munceam, nu mi-ar fi spus ; 
„Uite, tovarășe Nagy, ar li 
bine ca dumneata să scrii des
pre aceste lucruri, fiindcă ar 
fi foarte folositor și pentru 
alții".

Mi-am spus : hai să-nter. 
Am încercat atitea mescri. 
De ce să nu inccrc ți meseria 
aceasta ? Mai ales că am avui 
în fața mea un marc extra 
piu : pe Maxim Gorki. L-an 
citit pe Maxim Gorki, v 
mare pasiune, cînd eram ti
năr muncitor, ca ți pe mulți 
alți scriitori revoluționari.

Cam in felul acesta m-am 
documentat pentru prima nu
velă pe care am scris-o cind 
aveam 28 de ani. Pot să de
clar aici, in fața dumneavoas
tră, că fiecare nuvelă, fiecare 
roman pe care l-am scris mai 
lirziu, erau rezultatul întregii 
vieți pe care am trăit-o pina 
atunci, cu adăugirile pe care 
le-a adus timpul, pe care le-a 
adus Partidul, cu învățătura 
sa.

Deci nu trebuie spus „mai 
aproape de viață", ci trebuie 
să trăim în mod „conștient" 
viața aceasta pe care o trăim.

întotdeauna cind vine un 
tînăr scriitor la mine, cu pri
ma sa lucrare — o nuvelă sau 
o poezie — mă uit la el ți il 
întreb : Ce ești dumneata ? El 
spune : „Am fost student"... 
sau altceva. După aceea, mă 
uit ce scrie. Dacă văd că el a 
fost student sau țăran ți-mi 
scrie despre un rege din evul 
mediu, atunci mă îndoiesc in- 
trucitva că omul acesta are 
talent.

De ce ? Fiindcă scriitorul, 
despre nimic nu poate să scrie 
mai bine decit despre ceea ce 
cunoaște el, ceea ce a trăit, 
ceea ce a analizat el in mod 
corn fient cu filozofia noastră, 
cu tilozolia comunistă. Dacă 
văd că el nu pornește de la 
cc cunoaște el cel mai bine, 
atunci primul sfat pe care i-1 
dau lui este acesta : „Dum
neata ai fost student cinci ani, 
ți ai mai făcut opt clase pinâ 
cind ai ajuns student. Deci

(Continuare In pag. 2-a) (Continuare In pag 2-a)



Cuvîntul
tovarășului Nicolae Roman

(Urmare din pag. l-a)

unele „conflicte" fabricate, 
artificiale.

Formarea trăsăturilor po- 
î ‘-co-mărale ale omului nou 
al societății socialiste, ata
șamentul fierbinte al tineri
lor fafă de partid $i patria 
socialistă, dezvoltarea îft 
rindul tineretului a atitudi
nii noi, socialiste fală de 
muncă și avutul obștesc, a 
a ritului colectivist, a 6to- 
imului, cinstei și curajului, 

■rebuie să-ți pășească te* 
'setarea in Operele tinerilor 

scriitori.
Viata oferă prozatorilor, 

dramaturgilor, poeților su- 
‘"•■ 'e nenumărate, conilic- 
e puternice, între ceea CC 

«’«■€ nou. viabil și luminos, 
r-reu biruitor In lupta eu 
r ^men'eie ce lin de vechile 
mentalități, rămășițe sau itl- 

cnțe ală educației bur- 
e'neze"-

Ocuplndu-te de căușele 
-c minerii în urmă In Unele 
r- . nțe a creație/ flMtilot 
scriitori față de cerințele 
vieții, tovarășul N. Roman 
S a oprit asupra „insuficien
tei conoașteri a faptelor și 
oamenilor zilelor noastre", 
asupra lipsei de adinei re și 
înțelegere a problemelor 
puse de realitateă tttît de 
bogată a zilelor noaiftc.

Scoțind In evidentă Im* 
prejurarea că lipsa de 6- 
rientare politică principială 
împiedică ,,sezisarea pre
zenței ofensive a noului", 
tovarășul N. Roman a stăru
it asupra necesității ..stu- 
dierii de către tinerii scrii
tori a invfifdtutit marxist* 
leniniste, a luptei glorioase 
a partidului nostru, pentru 
făurirea regimului demo
crat-popular, a politicii de 
construire a socialismului, 
tocmai pentru ca operele 
lor să corespundă tnaltâior 
exigențe ală partidului și 
poporului".

„Operele clasicilor mar- 
xism-leninismului și docu
mentele partidului nostru 
constituie călăuza sigură în 
orientarea tinărului seriilor 
— însușirea temeinică a 
mărețelor idei ale comunis
mului Cile sarcina funda
mentală a tuturor căloi che
mați să fie cronicarii timpu
rilor noastre in pagini de li
teratură

Din acest punct de vede
re, trebuie apreciat faptul 
că tinerii scriitori, în majo
ritatea lor, aU înțelăs aceas
tă sdreiftă de mare răs
pundere. Dar. din păcate, 
mai sînt unii — care stu
diază superficial, se mulțu
mesc cu cunoștințele căpăta
te cu mufti ani în urmă, nu 
se preocupă de creșterea 
continuă a nivelului lor po
litic șl ideologic",

Arătlnd că „talentul tre
buie asociat cu o cunoâș1 
tere temeinică și profundă 
a întregului tezaur pe care

(Urmare din păg. l-a) 

acest lucru ii cunoști dumrtea 
ta cel mai bine la virStă ă- 
ceasta De c« nu adud ceva 
nou din această viață, de ce 
nu arăți cum ai ajuns dum
neata elev, student sau pro
fesor ? Aceasta cunoști mai 
bine, această vlafâ al trăît-O. 
Bineînțeles, dacă al trăit din 
plin șl nu ușuratic, cum tră
iesc mulți".

Trebuie să trăim activ, să 
fim lâ curent cu tdt ce se in- 
timplă în universități, in școli, 
cum se lucrează in organizația 
de pionieri, în U.T.M. cum se 
prezintă profesorii, si cunoaș
tem așadar cum se realizează 
toate aceste lucruri ne tare 
nâi ie numim „viață nouă", Și 
viață nouă nu există numai 
in fabrici, sau in gospodării 
colective Viața nouă e pre
zentă oriunde. Putem desco
peri această viață nouă ori
unde descoprrim prezența 
Partidului și influența lui.

Preaența aceasta trebuie să 
fie însă in primul rînd in con
știința și in sufletul nostru. 

! a elaborat omenirea", vor
bitorul a îndemnat pe tinerii 
Scriitori să-și însușească 
„cultura Si arta progresistă a 
poporului nostru. In epoca 
mărețelor descoperiri ale 
științei și tehnicii — a de
clarat el — cind oamenii 
sovietici au pornit asaltul 
asupra cosmosului, orizontul 
de cunoștințe al tinerilor 
creatori trebuie să fie cit 
mai larg, pentru a ti la înăl
țimea cerințelor epocii so
cialismului și comunismu
lui".

„AcUm, cind pdrtidul ne-a 
arătat că ctc'fivitatea ideolo
gică, munca de lichidare a 
înrîurirlldf burgheze din 
conștiința oamenilor este tă- 
tlhiul principal dl luptei de 
clasă, al luptei dintre vechi 
și nou, cdpătă d însemnă
tate deosebită formarea in 
rîndurile Unetllot scriitori 
a unei opinii puternice pen
tru stlrpitea unor rămășițe 
ale moralei burgheze cum 
fit fi spiritul de boemă, a- 
titudinea de îngîmiăre și de 
aniomulțumire, de admirație 
reciprocă neprincipială, ten
dința unora de a scrie 
mai ales in versuri, luctăti 
ce pot ti înțelese numai de 
cercuri înguste de „aleși".

Reierindu-se la etica ti
nărului scriitor, tovarășul 
N, Roman a criticat și „pă
rerea care mal dăinuie in 
mintea unor tineri scrii
tori, aceea că unui om ta
lentat li Asie permisă sus
tragerea de Id răspunderile 
fe revin unui activist pe tă- 
tîmul culturii și artei, Intre 
cuvîntul scris și comporta
rea de liece zi a Scriitorului 
se cere să fie o dăplirtă con
cordanță. Însușirea utilii 
nou mod de ă glndi, de a te 
comporta în toate împreju
rările Vieții în spiritul mo
ralei comuniste, este o da
torie de prim ordin pentru 
fiecare tînăr Scriitor. E ne
cesar de aceea să se acorde 
O mai mare importanță 
muncii educative în rîndu
rile tinerilor scriitori, să ne 
îngrijim permanent și con
cret de viața acestora.

Un rol de seămă în pro
movarea și educația tinere
lor talente revine organiza
țiilor Uniunii Tineretului 
Muncitor. în organizația re
voluționară a tineretului 
nostru se făuresc trăsături
le tînătului Scriitor comu
nist, devotamentul său față 
de politica partidului clasei 
muncitoare, hotătlrca de a 
Sluji cu toată forța sa crea
toare la înfăptuirea marilor 
idei ale socialismului Șl co
munismului.

Sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, organizații
le U.T.M. s-au preocupat cu 
mai măre competență de ri
dicarea nivelului ideologic- 
Artistic al creației tinerilor 
scriitori, dă realizarea unor 
opere literare care să răs

Cuvîntul
tovarășului Nagy Istv

Spun aceasta din experiența 
mea. Cu alte cuvinte, trebuie 
să trăiești cu foarte multă pa
siune.

tn oric0 muncă trebuie pa
siune. Fără pasiune ești un 
executor, un simplu funcțio
nar și nu creator

Din experiența mea știu că 
poți să fii creator ori și unde, 
în cizmărie, in brutărie, in 
Orice meserie, in orice dome
niu unde lucrezi, dacă lucrezi 
eu pasiune și dacă ai această 
dorință: In meseria asta in 
care activez nu sint mulțumit 
cu ceea ce există pină. acum, 
în meseria aceasta trebuie să 
se meargă inainte $1 dacă st 
poate, să fiu eu acela care să 
dea ud brinci ca ea să evo
lueze, să se dezvolte mai de
parte.

Dar să vorbesc și despre o 
altă experiență, de după 83 
August 1944.

Am cunoscut foarte bine 
viața muncitorilor, mai aies 
la Cluj, dar credeți că aceste 
cunoștințe mă ajută astăzi prea 
mult? Mă ajută, tovarăși, in
tr-o oarecare măsură. Totuși, 

pundă cerințelor înalte ale 
vieții.

Apreciem unele inițiative 
menite să edîncească cu
noașterea vieții din uzine, 
fie sub forma alcătuirii tex
telor pentru brigăzile de a- 
gitație, tie sum forma spri
jinirii concrete a gazelelor 
de uzină- De asemenea, or
ganizarea unor brigăzi for
male din tineri artiști și scri
itori care se deplasează în 
diferite locuri de producție 
cri programe artistice menite 
să dezvolte gustul pentru li
teratură și artă al tinerilor 
muncitori, sprijinirea con
cretă a desfășurării în bune 
condițiuni a concursului „iu
biți cartea", constituie in a- 
celași timp și un btin prilej 
de cunoaștere mai îndea
proape a vieții tineretului.

Socotim că tinerii noștri 
scriitori au obligații deose
bite față de munca cercuri
lor literare din țară. SI nu 
numai pentru faptul că. aici, 
in aceste ateliere literare, au 
poposit la început aproape 
eu toții, că aici au primii 
primele încurajări alîl de 
neCesaie talentului și pre
gătirilor sale pentru un zbor 
lung, înalt, îndrăzneț.

Cercurile literate consti
tuie forme deosebit de a- 
tractive ale muncii educati
ve șl cultilrai-arlistlce de 
masă, ele sîiit direct legate 
de Viața din uzine și fabrici, 
de pe mari șantiere, din școli 
și facultăți, de la orașe și 
de la sate. A le sprijini în 
activitate™ lor. însemnează 
nu numai a vă face o dato
rie politiaă, patriotică, dar 
șt a găsi una din acele mo
dalități lo>arte potrivite pen
tru cunoașterea vieții.

Romantismul revoluționar, 
carp animă generația linără 
în toate înfăptuirile sale, 
poate constitui un perma
nent izvor de inspirație. Lu
crările dedicate tinerelului 
au menirea să dezvăluie 
torțele morale care-i în
deamnă pe tinerii noștri la 
fapte eroice, să dezvăluie 
procesul de creștere al con
științei acelora care parti
cipă la transformarea socie
tății, se transformă pe ei în
șiși, eliberîndu-se de înriuri- 
rile vechilor deprinderi și 
moravuri-

Avem convingerea că nu 
va trece mult timp și noi lu
crări literare vot zugrăvi ta
bloul amplu șl bogat al vie
ții poporului nostru, fericirea 
tinetetului de a participa, 
sub conducerea partidului 
nostru drag, la desăvitșirea 
construcției societății socia
liste și de a se îndrepta spre 
ziua comunistă de mîine .

In încheiere, tovarășul N. 
Roman a adresat tinerilor ir 
rarea de „succes deplin în a- 
ceastă muncă nobilă și de 
mare răspundere".

— Text prescurtat — 

cind scriu despre muncitorii 
de astăzi, mă simt ca un scrii
tor tinăr, începător, și știu că 
trebuie să merg inapoi, (le-a
colo de unde am pornit, ca să-i 
văd și să-i cunosc mai bine.

Dar nu este vorba numai să 
călătoresc cu trenul sau cu 
tramvaiul prin cartierele unde 
am trăit cîndva. Trebuie să 
pătrund in viața nouă a mun
citorilor, in familiile munci
torilor. Ca să cunoști această 
viață nouă, multiplă, ca să 
distingi ceea ce ii este esen
țial, trebuie să trăiești încon
tinuu in sinul ei.

Eu dau dreptate acelor to
varăși tineri care iși iau an
gajamentul să meargă in uzi
nă și să petreacă acolo un timp 
foarte îndelungat, să munceas
că acolo, să încerce diferite 
meserii, să pătrundă in men
talitatea muncitorilor, fiindcă 
muncitorii diferă unii de alții 
chiar și după meserie.

Pot spune că, iu general, am 
reușit să cunosc oamenii cel 
mai bine, cunoscindu-i in mun
ca lor. Spun aceasta din ex
periența mea. Deci. Închei cu

P
entru o revistă li 
terară care apare 
in vrerttea neas 
tră, care iși are un 
loc și an rust him 
determinat in ma

rele front at cunstrucțtef so 
cteliste, împlinirea virstei de 
doi ani și jumătate de la ti
părirea primului număr, poate 
să justifice Un t>opas și o ju
decată. O asemenea judecată 
este cu atît mai necesară eu 
cit in acest răstimp societatea 
noastră a făcut păși uriași 
inainte. probleme nOi »aii ri
dicat in fața poporului, per
spective emoționante prin fru
musețea și măreția tor s-au 
deschis in urma celui de al 
III lea Congres ai Partidului. 
Este firesc ca aceste schimbări 
să se fi făcut simțite și în 
muncii redacției noastre, este 
firesc ca ea să fi vrut să țină 
pasul cu ritmul impetuos al 
epocii.

In Prologul care anunța a- 
pariția ..Luceafărului", se spu
nea : „Vrem să rezervăm cit 
mai mult spațiu talentelor ce 
pornesc la asaltul dificilelor 
înălțimi ale artei rcaiist-so- 
cialiste". Dorința aceasta e- 
chivsleiză cu rivna de a ră 
mine vestic tînăr. de a-ti 
pâsh- ochiul limpede și 
prdaspăi, de a fi mereu sen 
slbll la ivirea unui nott talent 
literar, dc a găsi puterea ne
cesară «ă-I ocrotești ș, să-l 
crești. Paginile revistei noas
tre mărturisesc că acest anga
jament a fost, într o bună mă
sură, Îndeplinit.

La recenta Consfătuire pe 
țară a scriitorilor tineri. „Lu 
ceafărul" a recunoscut printre 
participant!, zeci și zeci de 
nume și chipuri pe care cl le-a 
publicat și le-a făcut cunos
cute Vorbind de prozatorii ti
neri, pentru că acesta este ros
tul articolului de față, se 
poate spune că mulți din cei 
care-și văd azi numele țipă 
rit pe un volum sau au ajuns 
să fie cnnoscitți de publicul 
cititor, an trecut prin paginile 
„Luceafărului", au înfruntat 
aici proba debutului și s au 
călit in marca intîlnire eu ju
decătorul suprem : cititorul. 
Ion Băieșu, Radu Cosașu, 
Cornelîu Leu, Fănuș Neagu, 
Vasile Nicorovici, llic Pnr- 
cartt. P. Sălcudeanu, Sorin Tl- 
tel, Lucian Zatti (nu vă 
alarmați, ordinea este alfa
betică !) lată numai ciieva 
nume cunoscute, care an cin
stit paginile „Luceafărului" eu 
talentul lor și poate au învă
țat cite ceva de la cei ce tril 
dese in secția dc proză a re
vistei. In legătură cu aceștia 
munca nu a fost grea pentru 
că el venean cu solide expe 
riențe ce se înșiră pe cițiva 
ani în urmă și sîniem fericiți 
să-i vedem azi definitiv con- 
saerați. ffămin ceilalți, mulți, 
foarte mulți, Încă in stadiul 
de ucenicie, dar din rîndurif* 
cărora sc va alege, fără îndo
ială. o nouă generație de scrii
tori. Condeiul lor fragil și șo
văielnic adesea. vocabularul 
crud, construcția epică așeza, 
tă uneori pe o schelărie ne
potrivită, necesită în conți 
nuare din partea redacției 0 
marc atenție, un efort susți
nut șî mai cu seamă o dra
goste nelimitată.

Ceea ce car eterizează c-. ea 
ția acestor tineri și constituie 
in același timp o calitate de 
preț, este orientarea aproape 
exclusivă către problematica 
de. actualitate. Marile con
strucții, colectivizarea agri
culturii, transformările din 
conștiința oamenilor, noile în
fățișări ale dragostei și prie
teniei, sînt motive care atrag 
Pe tinerii prozatori, conștienți 
de misiunea omului care scrie 
și de faptul că numai astfel 
talentul lor se poate dezvolta 
și rodi, tmpreslonează de ase
menea marea varietate a te- 
melor șl subiectelor, fapt care 
dă un răspuns concludent afir
mațiilor dușmănoase precum 
că realismul socialist ar impti 
ne uniformizarea preocupări
lor scriitoricești șl restrlnge- 
rea ariei de inspirație. In 
multe cazuri tinerii noștri co
laboratori scrin despre expe
riențele lor nemijlocite, se in
spiră din mediul in eare tră
iesc și muncesc, sini chiar 
muncitori la strung, in mină, 
sau la furnal. Putem număra 
printre aceștia pe Gh. Ruja, 
Ion Dan, Ion Grozav, Gh. Hoi
nărit. Mircea Tuț#. Mireea 
Neagu ele. Se simte in lucră 
rile acestora atmosfera fremâ- 

această sugestie că, in afară 
de invățătura marxist-lcninis- 
tâ și de însușirea ei perma
nentă din toate punctele de 
vedere, sc cere să trăiești in 
mod conștient viața aceea pe 
care ai posibilitatea s-o tră
iești, s-o cunoști mai bine și 
să-ți îmbogățești aceste cuno
ștințe din viață, de acolo de 
unde trăiești. Numai atunci 
poți face lucrul acesta, dacă 
participi in mod activ Ia bucu
riile poporului, la luptele și 
ia succesele lui. la construirea 
socialismului.

Pentru aceasta este nevoie 
și de un schimb de experien
ță Un schimb dc experiență 
nu numai intre scriitorii mai 
in vlrstă și scriitorii tineri, 
dar cred că este nevoie de un 
schimb dc experiență în ge
neral intre scriitorii tineri.

Mă gindesc in primul rind 
la operele scrise in limbile 
minorităților naționale. Să 
căutăm să ne traducem reci
proc operele noastre, ca să ne 
putem da scama oricind ce 
scrie cutare scriitor rornin ce 
scriu scriitorii maghiari sau 
germani și chiar, cred, că ar 

tătoare a uzinelor, aspirația 
muncitorilor către calificare 
înaltă și cultură, este surprin
să viața lor Marte complexă, 
morala nouă eare-i unește pe 
oameni și-j Îndreaptă spre un 
țel comun. In eluda multor 
imperfecțiuni, aceste lucrări 
se remarcă prin noutatea și 
autenticitatea conflictelor, ca 
litate ia care s.ar cuveni să 
rivnCască și unii scriitori for
mați, eare continuă să prito 
ceașcă niște experiențe foarte 
veelll.

Ceea ce constituie incă o 
piedică serioasă in activitatea 
tinerilor prozatori, este necu
noașterea legilor artei litern- 
i-e. șovăiala și deruta lor in 
fața fenomenelor complexe ale 
realității, nepriceperea de a 
selecta faptele. Ion Grozav, de 
pildă, elev la o școală de 
maiștri, «e arătă pasionat dc 

Proza începătorilor 
în „Luceafărul"

noile relații intr-un colectiv 
de muncă. Vrea să serie scurt 
si asta e bine, dar el iși con
sumă spațiul propus eonsem- 
rtind dialoguri nesemnificati
ve și neprelucratc. Rezultă o 
înregistrare naturalistă a 
unor convorbiri obișnuite ba 
nale. Redacția a lucrat cu el, 
l-a văzut cum se minte pe 
propria-i stingăcte. cum i se 
aprind ochii din dorința de a 
scrie bine și nu ne indoim 
că va izbuti eindva.

Un tinăr care se dovedește 
foarte productiv este Cornel 
Omeseu din Arad. Aria lui de 
preocupări este Vastă, notația 
amănunțită și psihologia eroi
lor nuanțată. Dar foarte ade
sea, după lectura prozei lui, 
nu știi ce a vrut să spună, 
ce idee a intenționat să ne co
munice. El trebuie să dea do- 
vadă de curaj, să atace in
plin temele actualității, să
renunțe la ideea că aluzia, su
gestia cețoasă, mesajul abscons 
dau valoare lucrării și o fac 
mai interesantă. Un prozator 
cu reale însușiri este și Ema 
noii Petrttț. atent Ia procesele 
mari ale umanității. Lucrările 
sînt străbătute de o sensibili
tate deosebită față de nedrep
tățile pe care omenirea ie cu
noaște incă, el pare a voi să 
se lupte cu acele forțe întu
necate care minjesc, obra
zul umanității și amenin
ță liniștea popoarelor. In 
acest sens scriitorul este 
actual și izbutește să comuni
ce cititorului emoția sa. Nn 
mai că, uneori, notația să 
cade in considerații generale, 
personajele nu prind viață, 
nu sint individualizate și dra
ma se estompează. înclinația 
spre exotism îl apropie de su 
bieete insuficient cunoscute, 
ii obligă la o tratare superfi
cială. cu puternice accente li
vrești. Se face simțită ehlar 
influența așa numitei litera
turi a faptului nud. in care 
simpla înșiruire de intimplări 
înlocuiește construcția rațio
nală și selectivă. Nu metoda 
în sine e periculoasă ci apli 
carea ei cu prea marc ușurin
ță șj iluzia că tema singură 
poate salva prestigiul artistic 
al lucrării.

Am publicat la un moment 
dat trei schițe de Ante Lau 
tian, apreciabile pentru cla
ritatea ideii care le dăduse 
viață și așteptam ca autorul 
să persevereze pe drumul în
ceput. Am constatat cu sur
prindere că la o distanță de 
eiteva luni. Ante LaUrian ne-a 
prezentat lucrări în care tiu-l 
mai recunoșteam. Aeeste os 
eilațiț și inegalități silit fi
rești in perioada de Început, 
dar trebuie să atragem aten 
ția tinerilor noștri colabora
tori că munca literară cere e- 
forturi mari și de lungă du
rată Uneori este bine să lași 
pentru un timp condeiul de 
o parte, să cercetezi oamenii 

fi bine să avem un schimb de 
experiență direct.

Scrieți, tovarăși tineri, nu 
numai romane, dar scrieți tot 
felul de reportaje asupra felu- 
lului cum munciți, acolo unde 
trăiți. unde vă documentați 
pentru operele viitoare, des
pre fenomenele pe care le in- 
tilnițl. Scrieți cum vă gindiți 
să realizați aceste opere lite
rare. pentru ca și in felul a- 
cesta să lărgim posibilitățile 
de schimb de experiență. Avem 
mare nevoie de aceasta tocmai 
pentru că nici părinții noștri, 
nici noi, nu am trăit in siste
mul socialist. Trăim astăzi și. 
pentru noi toți, aceste lucruri 
sint foarte noi, această viață 
este foarte nouă

Trebuie să îmbunătățim ac
tivitatea noastră, să ridicăm 
la un nivel mai înalt litera
tura generală și literatura fie
căruia dintre dumneavoastră. 
Rezultatele ei sînt apreciabile 
și ne bucură. Fac apel în nu
mele tuturor scriitorilor ți în 
numele meu ți vă cer să mer
geți inainte, și vă urez să ne 
intreceți și pe noi ți dacă se 
va putea chiar pe clasici. 

și să citești mult, cit mal 
mult, să lași să se acumuleze 
o mare doză de fapte și de e 
moții care nn vor intirzia să 
se ceară mărturisite in scris. 
Prin aceasta nu vrem că acre
dităm teoria „gestației", de 
care ar avea nevoie un subiect 
dar se știe că graba este cel 
mai marc dușman al muncii 
artistice. Mulți tineri iși pre 
zintă lucrările in forme em
brionare. nefinisate. Chiar 
dacă talentul unora este evi 
dent, ci ne lipsesc de posibi
litatea de a-i publica sau de 
a le da îndrumările necesare.

Putem cita insă și cazuri in 
eare exigența față de propria 
creație promovează relații 
rod lice intre redacție și co
laboratorul respectiv. Am pu
blicat anul trecut două schițe 
de Ion Ilie Mileșan, remarca
bile prin conținutul lor de 

idei cit și prin forma aleasă. 
Se simțea o îndelungă elabo 
rare, o cultură temeinică, o 
cunoaștere adîncă a faptelor șl 
a oamenilor. Aceste calități 
ne-au îndreptățit să semnalăm 
intr un articol apariția unul 
scriitor autentic. Ne-am Îngă
duit atunci și eiteva sfaturi 
pe marginea schițelor Rcpotă 
și în sat e o ședință. Am fost 
bucuroși să constatăm că sfa
turile noastre au fost asculta 
ie și Ion Ilie Mileșan sc apro
pie acum cu curaj de unele 
probleme esențiale ale con 
struirii socialismului la sate. 
Același lucru se poate spune 
și despre Vaier Hossu, autorul 
t>nor schițe izbutite, deși de 
valoare inegală.

Nădejdile noastre se leagă 
in aceeași măsură și de alte 
numeroase nume de tineri pro
zatori publicați in paginile

Cuvîntul 
tovarășului Vasile Mușat 

vice-președinle al C. C. S.

T
dvârăși, in primul rind 
vreau să mulțumesc 
organizatorilor aces
tei Consfătuiri, con
ducerii Uniunii Scrii
torilor. ca ne-a invi

tat sa asistăm la o adunare 
așa de importanta și așa de 
interesanta

Nu vreau sa repet ceea 
ce s-a spus de mulți aci și 
in referat că tinerii scrii
tori și-au adus o contribu
ție <le seama la dezvolta
rea literaturii noastre. Lu
crările tinerilor scriitori au 
avut și au un rol important 
in dezvoltarea conștiinței 
socialiste a oamenilor mun
cii, a muncitorilor, ingineri
lor, funcționarilor, țăranilor.

Tinerii scriitori, așa cum 
s-a dovedit și din discu
țiile de aici, sînt plini de 
avînt, de entuziasm, ei sînt 
mai receptivi la nou, sînt oa
meni crescuți de regimul 
nostru, în spiritul ideologiei 
noastre marxist-leniniste, cu 
dorința de a fi folosi lori po
porului, clasei muncitoare.

Trebuie spus, ceea ce de 
asemenea s-a mai spus, 
că ei au și condiții deosebit 
de favorabile pe care nu 
îe-au avut și nici nu puteau 
sa le aibă niciodată vreo altă 
generație de tineri în gene
ral și de tineri scriitori în 
special. Ei au toate posibili
tățile pentru învățătură, nu 
sînt nici cum frămîntați, nu 
au motive să fie frămîntați 
de gîndurile și grijile exis
tenței, ale pîinii, ale mun
cii".

Apoi vorbitorul a aratat 
că „nu putem fi mulțu
miți de ceea ce s-a realizat 
pe frontul tinerilor scrii
tori. Nu putem fi mulțumiți 
nici cu cantitatea și mai 
ales cu calitatea lucrărilor 
pe care ei le-au dat pentru 
a-și aduce contribuția la 
construcția socialismului in 
tara noastră. Eu aș vrea să 
mă refer în primul rind la 
faptul că se simte încă o 
mare lipsă de lucrări în do
meniul vieții muncitori - 
lor. Sint puține lucrări, 
în primul rînd prea pu
ține romane, în al doilea 
rînd prea puține piese de 

lucearărul
Revistă a Uniunii Scriitorilor din B.PX

Director: acad. Mihai BENIUC
COLEGIUL DE REDACȚIE
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VICOV; acad. Panaitescu-PERPESSICIUS ; Ti
tus POPOVICI.- AL I. ȘTEFANESCU (membru in 
Comitetul de direcție),- Tiberiu UTAN ; Hara- 
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„Luceafărului" Ne gindim la 
P. Surupăceanu, M Eraclide, 
Crișan Radu, Mireea Herivan. 
V. Chiriacescu, George Carpal. 
St. Cizmaru, Mireea Moise. 
Gh. Gheorghe, Stelian lMihuț, 
Florian Avranlescu, Catinca 
Spătarii, Traian Bădulescu. 
Vasile Gaftonc și mulți alții.

Precum se vede, recolta ob 
(inută de revista noastră pe 
tărimul descoperirii și promo
vării ele noi talente, este boga
tă și la proză. Dar ar fi gre
șit să socotim că mai mult nu 
se putea face. Din motive care 
țin in mare măsură (le felul 
cum a muncit redacția, mulți 
tineri au rămas in aria vastă 
a stelelor fără nume, nu i-am 
căutat și nu i-am urmărit, lă- 
sindu-ne noi ihșine pradă 

ideii că talentul, dacă este, 
răzbate oricum. Firește, in 
orinduirea noastră este cti 
neputință risipirea și pierde 
rea unui talent adevărat, dar 
„Luceafărul” face parte toc
mai din acel sistem dc pro
tecție și de creștere a talen
telor tinere și munca noastră 
trebuie judecată din acest 
punct de vedere. Redacția n-a 
păstrat o legătură strinsă cu 
cenaclurile și cercurile litera, 
re, locul unde apar de obicei 
cele dinții semne ale înzestră
rii. Propriul nostru cenaclu de 
proză se întrunește sporadic 
și fără o pregătire temeinică.

Răspunsurile la Poșta re
dacției au intirziat uneori, ne- 
ținitldu-se seama de sensibi
litatea și nerăbdarea celor 
care ne-au încredințat încer
cările lor.

teatru intr-un act, în doua 
acte sau in trei acte și în al 
treilea rind prea puține sce
narii cinematografice care 
sa reflecte munca eroica a 
clasei muncitoare in frun
tea întregului popor, pentru 
făurirea socialismului, pen
tru făurirea unei vieți feri
cite întregului popor mun
ci tor-

Cei care au umblat mai 
mult, au cunoscut desi
gur figuri înaintate ale 
muncitorilor noștri luptători 
pentru cauza socialismului. 
Aș vrea sa ma refer — cu 
toate că am auzit ca s-a 
mai referit cineva — la o 
astfel de figura de muncitor 
inaintat cum ar fi oțelarul 

Ștefan Tripșa. însăși activi
tatea lui, am putea spune, 
îl impune în paginile unei 
lucrări de literatură. Acest 
tînăr, acest muncitor cres
cut în timpul regimului nos
tru democrat popular, dove
dește, prin întreaga sa acti
vitate, o conștiință înainta
tă, socialistă. El nu ține nici
decum socoteala timpului pe 
care-1 dă societății: oricind 
este nevoie de el la oțelărie, 
îl găsești. Și Tripșa nu este 
singurul. Acest spirit nou co
munist,de muncă, aceasta 
suprapuneri a intereselor 
colectivității față de inte
resele personale se manifes
ta la sute și mii de oameni 
conducători de briqazi de 
producție, cum ar fi Niculae 
Militaru care avînd în con
ducerea sa o brigadă frun
tașă, împreună cu care obți
nea și un cîștig frumos, a 
cerut organizației de partid 
și sindicale să-i dea în pri
mire o brigadă codașa, care 
nu-și îndeplinea normele, 
deș- prin aceasta cîștiqul lui 
a scăzut pentru eiteva luni.

Sau o astfel de viață nouă 
a unui astfel de muncitor ca 
Chim Alexandru strungar 
dintr-o uzină din regiunea 
Argeș, care s-a ridicat la un 
nivel de activitate de-a 
dreptul a unui intelectual. 
De cite ori vine in București, 
Chiru Alexandru, care este 
muncitor strungar, trece pe 
la Academie, pe la biblio
teca tehnica și se interesea-

At> on zn nw
știm de pt aram ca ei va fi 
un an de mari vicierii in con
struirea socialismului Știm că 
la șirul de nnme noi pnbficate 
in paginile revistei noastre, se 
vor adăuga altele și altele 
Sute (le tineri vor bate te por
țile de aur ale creației litera
re și bătaia tor timidă trebuie 
auzită. Dar emoția și dragon 
tea cu care este de ebicei in- 
timpinat un tinăr <ie talent, 
nu trebuie să sc transforme 
intr-un soi dc dădăceală, in
tr-o risipă de laude și eompli. 
mente eare dau pină la urmă 
rezultate contrarii celor scon
tate. Nu trebuie să creștem 
pseudo-scriitori, oameni care 
să răinînă veșnic debutanți. 
Scriitorul epocii noastre este 
un luptător, un om cu mintea 
limpede, conștient că are de 
îndeplinit o sarcină, că este 
un soldat al partidului, ase 
menea altor milioane de sol
dați. Nimic mai penibil decît 
să vezi un tinăr care abia a 
înnegrit eiteva pagini, din- 
du-și aere de atoateștiutor, 
refuzînd sau primind cel mult 
cu îngăduință sfaturile redac. 
țici.

„Luceafărul" a publicat u- 
ncle încercări numai pe con
siderentul că autorii lor sint 
tineri, investind astfel o încre
dere cu nimic justificată. 
Practica aceasta este daună 
toare nu numai pentru că il 
derutează pe autorul neche
mat, dar mai cu seamă pen
tru că produce confuzie in 
rîndurile cititorilor și tinerilor 
realmente înzestrați.

Munca desfășurată la „Lu
ceafărul" eu tinerii prozatori 
trebuie și poate fi imbunată. 
țită. Pentru aceasta stau che
zășie atenția și căldura cu 
care au fost intimpinați tot
deauna colaboratorii noștri a- 
flați la începuturile lor llte 
rare. Urmind principiile par
tidului in ce privește atenția 
ce trebuie acordată tinerelor 
talente, credincios angajamen
tului cc și-a luat incă la apă. 
riție. „Luceafărul" va conti
nua și pe viitor să adune tn 
jurul său pe toți acei tineri 
in sufletul cărora ptlplie fla
căra chemării scriitoricești.

Nicolae Jianu

za ce mai este In teh
nica, ce-a mai aparut în ma
teria tăierii metalelor, în 
tehnica metalurgiei pre
lucrătoare, se interesează, 
se documentează, ia cărți 
pentru ei și pentru tovarășii 
lui, iar intreaga lui brigadă 
de cîteva zeci de tineri este 
o adevărata scoală a teh
nicii înaintate-

Iată deci care sint figu
rile înaintate, noi, ale munci
torilor. care cred că merita 
cu prisosința, cu mult mai 
mult de cit au lost pînă a- 
cum, să fie prezente in lite
ratura, în lucrările tinerilor 
noștri scriitori în primul 
rînd.

Cred ca trebuie mult mai 
mult vorbit și despre Vidța 
din afară de uzină, despre 
viața muncitorilor, a locții
torilor orașelor noastre.

Aș vrea să spun, tova
răși, ca nici despre agricul
tură nu se poate spune că 
sînt suficiente lucrări. Du
cem încă lipsă de lucrări ca
re să vorbească despre lu
crurile noi, despre situația 
noua care există în agricul
tura noastra, despre lupta 
pentru întărirea unităților 
socialiste, pentru dezvolta
rea lor multilaterală-

Eu cred, tovarăși, că to
vărășii noștri scriitori, ti
nerii în mod deosebit, tre
buie să dea mai multă aten
ție cunoașterii vieții. Mie 
mi se parc că ar fi 
bine să se renunțe ,;a cu- 
vintul ,, documentar*-'- în 
ceea ce privește cunoaște
rea vieții de către scriitori 
in general și de către scrii
torii tineri in special: cu- 
noaștered vieții este posi
bila numai prrntr-o partici
pare activă, prmtr-o legă
tură nemijlocită și îndelun
gată — cîteva luni, un an 
— cu colectivele de munci
tori, ingineri, țărani.

Consiliul Central al Sin
dicatelor este gata să a- 
j’.'te 1? asigurarea unor 
condiții materiale și organi
zatorice corespunzătoare a- 
celor scriitori, în primul 
rind tineri, care doresc să 
cunoască bine viata și ac
tivitatea muncitorilor din 
diferite întreprinderi și șan
tiere și se angajează să scrie 
romane, nuvele, piese de 
teatru, scenarii cinemato
grafice valoroase aespr* 
munca și viața oamenilor 
muncii, în primul rînd a 
muncitorilor. In acest *ens, 
se vor stabili măsuri mai 
concrete împreună cu con
ducerea Uniunii Scriitori
lor-.

In încheierea cuvintării 
sale, tov. Vasile Mușat a 
vorbit despre calitatea ar
tistică a lucrărilor literare 
si necesitatea unei exigențe 
sporite in această direcție.



Keia Epella
NIGERIA

Marsial Sinda
CONGO

Bucuria eliberării
Te-nalț în cîntecul meu 
Pămînt al Africii- 
Te port în inima mea 
Grădină a palmierilor. 
Te strig și te salut 
Cîmpie-a orezului, pămint al ca 
Ce porți în adine diamante. 
Vă salut,
Sahară și Kalahară. 
Și fluviu al Nilului, 
Zambezi și Congo!
Vă salut nisipul auriu și pădurile. 
Colibele junglei, orașele, satele I 
Dansez azi și cînt leoparzii, felinii, 
Dansez azi și cînt elefanții și struții, 
Cînt miezul din fructe,
Parfumul din flori,
Pămînt african cu bărbați luptători, 
Pămînt cu femei duioase și mindre! 
Sint liber I Sint liber l
Maceta-i securea mea cutezătoare, 
Cu ea am luptat, cu ea am învins. 
Și lanuri vreau azi, în păduri defrișate, 
Cîmpii roditoare în mlaștini secate, 
Vreau munți de batat în hambare, 
Săgeți de porumb, vreau să-mi 

joace-n azur I 
Tăceți I Cine e ? Sssst I Cine e ? 
Macetă, fii gata. Iar dușmanii? Iar? 
Ssst I Cine e ? Cine e ? Nu ai glas ? 
...Sint ramuri uscate, troznite sub pas. 
O, teamă ciudată,
Ce-n inima mea ai rămas!
In țara mea-i liniște l Nigeria e-n pace. 
Azi miinile noastre mîngîie jungla. 
Macetă, securea mea harnică, 
Vino-n plantațiile de cauciuc 
Să le crestăm tulpinele zvelte, 
Suie-n banan să culegem ciorchinii, 
Macetă, secure-a luminii I
Cu tine-ain scăpat de robii seculare, 
Cu tine-am luptat cucerind libertatea.

Bătrîna mea Africă,
Dintr-un capăt in altul
Liberă vei întineri, într-o zi,
Iți vei cînta bucuria, lumina,
Despicînd înaltul
Dintr-un capăt într-altul
Africa mea 1 Vei cînta, vei cînta I 
Uite, Nigeria e casa mea.
Eu sint stăpînul ei, eu am s-o schimb, 
Rotind maceta ca pe un nimb.
Un nimb al liniștii, un nimb al muncii... 
Junglă străveche și nesfîrșită,
In lături am să te dau cu maceta.

Lovește macetă,
Doboară-mi copacii,
Ajută-mi pămîntul să lasă din junglă, 
înalță case, aruncă sămința
Pe unde-a plins jungla.
Cînta macetă,
Ascute-ți muchia, nu le culca, 
Banani, manioca și pepeni dulci 
Să-și dăruie rodul în urma ta. 
Timpul nu iartă o clipă pierdută, 
Te-așteaptă grădina de tine-ncepută, 
Grădina Nigeriei, maceta mea

Parcă aud
Africa-ntreagă,
La nord, la sud,
Parcă aud
Cîntecu-i fericit,
Spre apus, răsărit,
Parcă-1 aud I
Muncește macetă, cîntă macetă !
Ai 1... Africa toată
Va fi într-o zi liberată 1

In romînește de VIOLETA. ZAMFIRESCU

Henne Khali
GUINEEA

Africii
E-atîtq soare-n cer '■
E-atîta soare-n cerul Africii 1 Chiar și pămîntul 
A ostenit, cărindu-1 pretutindenea cu el.

Eu însumi mă căznesc s-alung povara-i arzătoare 
Și astiel trec prin brazda de curînd deschisă, 
Iar nările-mi, tot aspirind dogoarea, 
In mine-aduc al vieții proaspăt clocot.

Atîtea ploi! 
Peste pămîntul Africii,

In pîntecui, a ostenit

atîtea ploi I Purtîndu-le 
mereu 

chiar și pămîntul

Eu sorb, și sorb, tot sorb șuvoaiele adinei, 
Cu capul dat pe spate-ntîmpin cerul,
Cu gura larg deschisă sorb, și inima mea soarbe, 
Și iată sete nu-mi mai e, dar ploile tot cad.

Atîtea vînturi bat! 
prea multe vînturi bat în Africa! Chiar și

pămîntul, 
De cînd pe pieptul lui se tot preling, a ostenit.

Eu aripile-mi desfășor, sute de aripi,
Ușor să zbor jur-împrejurul lumii.
O, vînturi Sirokko și alizee,
E timpul — pentru dumnezeu I — să-ncremeniți 

odată !
eră nouă : era luptei.Căci astăzi eu deschid o

In romînește de BEN CORLACIU

se

sămința tinerei și viguroasei

ce
In

atît de dornică 
dar poate încă

de învățătură, 
atît de naivă.

Lumina sorilor
In

minte:

dușmanii din

ricn

o mie de coline
Poemul săriiFragment

și ai continuat
ai continuat să

Jn rominește de TAȘCU GHEORGHIU Desene de V. SAVON EA

tu 
ai

e viu de-a pururi și suiletul lor 
și inima lor necontenit va bate.

grai vechi 
din mîine,

H. Dhlomo
AFRICA DE SUD

să cînte, 
albastre,

intr-un 
bolero.

de veacuri ai fost jefuită și apăsată, 
te-ai împotrivit,

Și cîntecul și tinguirea mea 
Ie povestește tu, tam-tam al meu!

Sint născut pe o fișie de plajă ; 
iată pentru ce port in mine 
toate mările lumii.

pomul libertății și-ai iubirii 
care-1 voi sădi în Mozambic 1 
Mozambic,
mîndru vei trăi

Să-ți ascund 
vechile lacrimi 
travestite azi intr-un slow/ intr-un blue.

pe care nu-1 înțelegi 
firesc,

Văzduhul e-năbușitor,
O rană sîngerîndă-ncinge încă,
Africă, încheietura mîinilor tale; 
neguțătorul de sclavi.
Adu-ți aminte, tam-tam al meu, adu-ți aminte,

O ra nă singerîndă-ncinge încă. 
Africă, 
încheietura mîinilor tale: 
neguțătorul de sclavi.
Și, prin văzduhul înăbușitor, 
miasme-nveninate se tîrăsc, 
miasmele mîlului putred, 
miasma bălților verzi 
și-a lemnului putred 
și-a vechiului ștreang 
Fără odihnă se zbate 
talazul gîndului meu.
Și cîntecul și tinguirea mea 
le poartă-n bataia inimii tale, 
tu, tam-tam rJ meu.
Ascult cum stîncile șoptesc, 
cum vuiesc valurile, 
cum pămîntul strigă despre sclavie, 
despre străbunii mei, 
marfă ieftină în tîrqurile de sclavi.

vestește-le lumii tu, tam-tam al meu. 
Prin văzduhul înăbușitor 
plutește miasma sclaviei
ce se tîrăște iarăși peste Congo, 
peste stîncile negre de bazalt 
poleite-n luminile ierbii.
Talazul gîndului meu, 
în aflux, mereu în aflux, 
mi se rostogolește la picioare 
și-apoi se pierde iar în largul mării. 
Vorbește lumii tu, tam-tam al meu, 
despre cîntecul și tinguirea mea-

de glasul nostru slobod de-altădată 
ce se înalță și azi spre libertate 
pe țărmurile Airicii străbune, 
în Martinica, 
în Guadelupa 
și în Guiana 
și-n îndepărtatele Antile-
Miasma ștreangului e încă înăbușitoare.

Și spune că sint ceasuri de visare 
și ceasurile somnului de plumb 
și ceasurile îndoielii 
cînd simfi nedeslușit îndemnul 
să strigi, și~n hohote să plîngi, 
ca să alungi a nopții spaimă.

Întregii lumi să povestești, tam-tam al meu, 
și cîntecul și tinguirea mea 1
Și spune că sint ceasuri de-ncremenire mută 
și spune că-s ceasuri și zile și nopți 
cînd glasul nostru-n strigăt se preface 
și teama de stăpîni se risipește.

Să povestești, tam-tam al meu, 
și despre ceasul furtunos al răzbunării, 
cînd glasul ni-i vuiet 
și brațul se ridică să izbească.
Și povestește tu, tam-tam al meu, 
și despre ceasul libertății 
ce rumenește zările străbune 
ale Africii noastre.

In romînește de DAN GRIGORESCU

Vreme
însă 
fugit de sub picioarele dușmanilor, ai rîs 

de ei 
să înflorești cu alte și alte flori, 
cinți, preamărind gloria 

vremurilor apuse, 
înțelepții, mîndrii negri titani,preamărind pe

pe cei ce-n inima celor o mie de coline 
au pătimit și au luptat apărîndu-și țara 
împotriva străinilor cotropitori.
Unde e inima, sufletul, unde e înțelesul vieții 
trecutelor generații de eroi ?
O, pămint al celor o mie de coline, cită vreme 

trăiești,

Noi pășim înainte domol 
și-n tăcerea noastră sîntem de neînfrînt.

★
Au fost trezite sacrele morminte I 
Tulburate, umbrele strămoșilor se ridică și 

cheamă 1
Liniștea cuprinde pămîntul și soarele privește 

resemnat.
adincurile timpului
naște sămința unei vieți noi, 
va răzbate negreșit la lumină I 
trupul istovit inima întinerește

și-un sînge nou aleargă prin vine. 
Copacii au înflorit cu florile păcii 
și iarăși, în adincul pădurii, ne simțim acasă. 
Din pulbere răsar nemaivăzute flori 
purtînd în ele culorile, sevele sufletului 
care nu se ofilește niciodată, — 
în ele se coace

Da, zeii se maturizează pe îndelete. 
Prin vinele negre rătăcește chemarea 

minunatelor tărîmuri...
O, uită-te mai bine la păsările ce străbat cîntînd 
văzduhurile înalte, — 
e sufletul poporului in ele,
e sufletul lui viu ce cîntă plutind în văzduh.. 
Sint fericit.

In romînește de GEO DUMITRESCU

Liliniu Mikaya
MOZAMBIC

P atriei mele
Fragmente

Te-a legănat Oceanul Indian, 
O, Mozambic, țărm african 
Care te zbuciumi la apus de ape. 
Lovesc în tine valurile-ntr-una, 
In creasta lor,
Oglinzi de-argint, ies din adine, 
Cînd mina neagră mi-o scufund în val, 
Și cînt, o Mozambic, pămînt natal! 
Eram copil cind scoici diamantine 
Strînse-n nisipul cu sc'ipiri de aur vechi, 
îmi povesteau, lipite de urechi, 
Neomenia navelor străine, 
Cu albi sălbateci 
Ce-nroșeau fără-ndurare 
Cu purpură din singe african 
Și țărm, și mare.
E timpul să-ți speli trupul de noroi. 
E timpul să-ți speli lacrimile feții. 
Sămința libertății 
Să-ți rodească-n livezile vieții, țara 
Te-ai ridicat din lutul suferinței 
In fața ucigașului, și ai strigat 
Să-și scoată ghiarele umerii de 

abanos!
Și ai strigat oceanului 
Din toate fluierele lui 
Și să vestească lumii 
Ziua de-argint a libertății noastre. 
O, țara mea, 
Știu, calea fericirii este grea. 
Dar lingă negrii mei eu mă ridic 
Și zarea o despic 
Cu 
Pe 
O, 
Ce 
Eliberat de chin și de străini I 
Va fremăta Oceanul Indian 
Cînd țărmul ți I-o mîngîia-ntre ape. 
Iar scoicile pe care le-adunam 
Copil fiind, 
Și le-ascultam de-aproape, 
Cînta-vor mîine altor generații 
Toți anii tăi de zbucium, Mozambic. 
Și dragostea mea, 
Știu, o să ți-o cînte, 
Și fericirea-mi că m-ai zămislit.
Sint fiul mîndru-al suferinței tale, 
Pe lume n-am alt dor 
Decît să fiu 
Om liber 
Și nedespărțit 
De brazdele natale.

In romînește de VIOLETA ZAMF1RESCU

Ovidio Martins
CAPUL VERDE

Poștași îmi sint valurile 
care ini-aduc, mereu îmi aduc, 
mesaje și taine.
Și poemele mele
(micile mele poeme de dor) 
sint suspine sărate 
pe care le culeg sirenele 
de pe crestele undelor.
In scoicile și-n ghiocurile 
tuturor mărilor lumii 
stau închise
cîntecele mele de dragoste-
Sint născut pe o fișie de plajă; 
iată pentru ce port în mine 
toate mările lumii.

. -

ANGOLA

Dragostea 
și viitorul

Sa-ți ascund 
silabele unui 
(tu faci parte 
ca un copac în floare) 
și să-ți vorbesc cu vorbele noi ale viitorului 
țesut din flori.

Să-ți ascund 
acel dor de demult, 
și pe acela moștenit de la marinarii albi, 
de la robii negri 
care visează luna 
în cala negrilor.

(iubirea ta
și apăsarea ușoară, dureroasă, care nu 
sinii tăi strivindu-se de pieptul meu, 
mina ta într-a mea, 
căldura coapsei tale;
ochii tăi arzători...)

Să-ți ascund toate astea
(tu faci parte din mine, firesc 
ca un copac în floare) și să-ți repet cîntecul nou 
al nădejdii care se împlinește 
să te cînt pe tine, copac in floare, 
așteptare a fructului, 
preludiu al zilei, 
răsărit al soarelui in viața mea.

In rpminește de NINA CASSIAN

Frank Parks
GHANA

Un suflet negru sa-mi dați I 
Lăsați-I negru să fie 
ca negrul pădurii desiș. 
Să aibă culoarea pămîntului, 
ca nisipul de țărm mai noptatec; 
dar dacă-i cumva cu putință 
negru să fie, 
negru.

Și niște tobe să-mi dați, 
trei tobe ; 
sau fie și patru, de vreți. 
Lăsați-le negre, cum este 
drumu-necat în noroaie. 
Și tobele mele să fie 
din lemnul pădurilor voastre, 
din piele-argăsită de oaie. 
Și dacă-i cumva cu putință 
să sune cum sună pădurea 
intrată-n furtună.
Puternic răsune,
ca tunetul.
Tare,
mal tare.
Și-apoi, cind ar fi să se stingă 
chemările lor potolite, 
din nou izbucnească-n văzduh 
chemările tobelor toate.

In romînește de TEODOR BALȘ



Casar Balia*

Al. 1. Ghilia

Ștefan lure*

Fedira Ivai

Eugen Barbu

S
ă-mi dați voie să 
mă adresez mai a- 
les acelora care 
ating pentru pri 
ma oară cu dege. 
te sfioase geamul 

incandescent al literaturii. 
Știu sentimentul unic al do
rinței în care intră speranța 
in hainele ei strălucitoare, 
știu sfiala agresivă a proprie
tarului dc sonete ascunse in 
buznnarnl de la piept, cunosc 
lacrima celui ce se trefle ne
dreptățit. ție, pinditor dc ste
le, mă adresez :

„Nici un meșfeșhg nil este 
mai frumos și mai bogat, mai 
dureros și mai gingaș (Moda 
tă ca meșteșugul blestemat și 
ferieil al cuvintelor. El devine 
o pasiune nestâpinită și a 
scriitorului mediocra, și a 
meșteșugarului de geniu — și 
cind o urăște mai mult, atun
ci o iubește artistul mai pu
ternic. Atelierul : un colț de 
masă -, instrumentul : un con 
del pe hirtie ; cea mai ieftină 
instalație : totul se găsește
concentrat in linia care le u. 
nește, in invenția și din mina 
deschisă, ca dintr-un corn al 
abundenței, curge avalanșa 
miraculoasă a cuvintelor, fla
coanelor de superesențe".

L-am citat Pe maestrul Tu
dor Arghezi.

N-aș vrea să trec peste tre
cut și să vă amintesc unele 
lucruri care mi au îndurerat 
și mie inima. înainte de re. 
voluție ocupația de scriitor, 
așa cum au mai spus-o și al
ții, presupunea și nițică (ic
neală și riscul de a fi cata
logat drept om de nimic.

Partidul comuniștilor, intre 
altele, a restituit artistului 
demnitatea. In zilele noastre 
titlul de scriitor este un titlu 
de invidiat.

Ca unul care a mat apucat 
cite ceva din vechile orinduî- 
ri, vă pot asigura că toți cei 
care v ați adu’iat aici, v.ați 
născut sub o stea norocoasa. 
Negustorii de cuvinte, vinză- 
torli de maculatură și toți 
traficanții de idei au dispărut 
pe vecie din viața noastră li
terară. Artei adevărate i s-a 
deschis un drum nou. Să pre
țuim acest lucru și să ne stră
duim să fim demni de titlul 
nobil de scriitor

Cel ce vă spune aceste cu
vinte a cunoscut și el aștep. 
tarea înfrigurată, speranța și 
chinul confirmării. Poarta cea 
mare și grea de aramă se 
deschide greu și cere puteri 
destule. E nevoie de ani de 
zile de ciocănit vorbele, de 
renunțări și de curaj. Nu c nn 
secret Cind vă spun că de a- 
p re ape 2 ani lucrez la noua 
ediție a „Șoselei Nordului". 
Obiecțiile adtise de critică 
m-au îndemnat să reiau o 
carte socotită Încheiată. N-a 
fost o ocupație lesnicioasă. 
l>ar numai perseverența aduce 
bucurii.

Intrarea dumneavoastră in 
viața literară trebue să recu
nosc este mai ușoară. Cena
cluri, reviste, edituri, totul vă 
stă la dispoziție. Firește sint 
și coarde mai încercate, dar 
in cele din urmă toți cei ce 
au avut fibra de aur a sensi
bilității au reușit s-o facă 
aiizită.

Ce se cere fiecăruia dintre 
noi ?

0 muneă indirjită, o inaltă 
stimă pentru calitate, o do. 
rlnță fierbinte de a duce eul 
tura rominesscă pe cele mai 
înalte culmi. Condițiile oferi
te de către partidul și guver
nul nostru atl facilitat dezvol 
tarea unor scriitori cunoseuii 
de-acum de mult peste grani
țe, pe care n-am să.i înșir 
aici Pe fiecare dintre dum 
neavoastră vă așteaptă consa
crarea (vorbesc despre cei 
care fac primii lor pași în li
teratură) Cine vede insă în 
Intrarea in rindul scriitorilor 
numai eventualele sume de 
încasat de la Fondul Literar 
sau o publicitate oarecare, 
este sfătuit să se apuce de 
altă meserie.

3e cere scriitorilor, pe bună 
dreptate, să cuHoască profund 
viața, să fi trăit mai multă 
vreme o experiență foarte uti
lă, asta in afara talentului — 
fără de eare nimeni nu se 
poate numi om de litere. Se 
cere o enormă cantitate de 
timp dedicată studiului, o vi
ziune politică foarte limpede. 
Adăugați Ia toate o forță ne
maipomenită de muneă. fără 
de care nil poate fi vorba de 
reușită. Eu văd in scriitor un 
istoric, un economist, un filo, 
zof. un om foarte instruit și 
curios. Nu cred că se poate 
face poezie adevărată fără să 
fi citit multă astronomie, fără 
a ști botanica și geologia. 
Toți marii artiști au fost în 
cele din urmă, in afara stu
diilor școlare șl universitare, 
mari autodidacți. Ei au citit 
in fiecare zi cu o patlm* ne 
domolită și setea lor de a cu
noaște nu s-a oprit flecit in 
clipa marții.

Infatuarea, alt mare microb. 

luceafărul

bintuie unele capete. Să nu se 
uite cite lumini s-au stins 
prea devreme. Automulțumi- 
rea și lauda prietenilor au 
pierdut pe mulți. Trebuie să 
vă gindiți la cele ce vă spun

Aș dori ca din această con
sfătuire să reiasă că noua ge- 
nerație de scriitori a înțeles 
de multă vreme pericolele 
semnalate de mine și că nu 
vom asista aici la răfuieli 
personale, la o dispută steri
lă despre lucruri neinteresan 
te. Strîngerea noastră laolal
tă trebuie să scoată la supra
față înțelegerea și armonia 
fără de eare o cultură nu se 
poate naște șl dezvolta. Este 
știut că in balanța valorilor 
atîrna greu nurtsl etalonul 
talent și seriozitate.

C* acestea lise, urez verbi 
torilor eare mă vor urma, spi
rit eritie. luciditate și chiar 
mult spirit, pentru eă tinereții 
ii stă bine sfl spună fnernrilC 
cele mai interesante cu umor.

Ion Brad

P
entru noi toți, ca și pen
tru tot mai numeroșii ci
titori de literatură, re
zultatele muncii clin ul 
tiinli ani a scriitorilor ti
neri constituie un semn, 
desigur mai modest, dacă il 
comparăm cu nesfîrșltul șir de 

uriașe semne care vorbesc 
pregnant, cu mare limpezime, 
despre faptul că politica parti
dului nostru a dat un avint 
deosebit forțelor creatoare ale 
poporului.

In afara acestui avint fără 
precedent in toate domeniile 
de construire și desăvîrșire a 
socialismului la noi țară, 
n-am fb putut crește și nici 
n-am putea concepe scrisul 
nostru, cu toate problemele 
și semnificațiile lut.

Noi avem obligații enorme 
față de popor și tocmai în sen
sul îndeplinirii lor din ce in 
ce mai bine — aș vrea să vă 
spun aici eiteva lucruri despre 
care s-a vorbit și in raport, să 
propun dezbaterea lor mai am
plă și unele inițiative menite 
să le dezvolte. O fac și ea scri
itor. clar și ca redactor la 
„Seinteia tineretului"

Bogăția extraordinară a pro
blemelor vieții noi. socialiste, 
pe care sintem chemați s-o cu
prindem in cărțile noastre ne 
obligă nu numai la o cunoaș
tere profundă a lor. dar și la 
sistematizarea, la discernerea, 
așezarea pe prim plan a celor 
mai importante dintre țoale 
preocupările și obiectivele 
imediate.

La cel de-al III-Iea. Congres 
al partidului, tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej a subliniat 
in mod deosebit că „Partidul 
nostru desfășoară o intensă ac
tivitate pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste și a noi
lor trăsături de comportare a 
oamenilor, pentru plămădirea 
omului nou, membru demn al 
societății socialiste".

In această extrem de impor
tantă și actuală operă desfășu
rată de partid, pe planuri nu 
numai vaste dar și de lungă 
durată, activitatea fiecăruia 
dintre noi trebuie să-și găseas
că im loc bine definit.

Desăvirșirea socialismului în
semnează și desăvirșirea mora
lă a oamenilor care-i dau via
ță. Pentru a putea influența, 
trebuie să cunoaștem unde e

I

nevoie de cuvintul cel mai po
trivit. Cunoașterea aceasta 
ne-o dă citirea profundă in 
conștiința și inima oamenilor. 
Și viața noastră nouă nu e de 
loc zgircită cind e vorba să ne 
pună in față chipurile minu
nate ale contemporanilor noș
tri, harnicii oameni ai muncii 
a căror conștiință înaintată re
prezintă o mare forță in con
struirea țării de azi și de mii- 
ne. Prin zugrăvirea faptelor 
unor asemenea eroi pozitivi, 
in primul rînd ale muncitori
lor care și-au identificat inte
resele personale cu cele gene
rale, ale colectivității socialis
te, care își manifestă marea 
lor încredere in viitor mun
cind astăzi cu entuziasm pen
tru îndeplinirea planurilor e- 
lo.borate de partid, prin zugră
virea în culori bogate a chi
pului și exemplului celor mai 
buni dintre cei mai buni, pu
tem contribui din plin la edu
cația socialistă, la combaterea 
rămășițelor și influențelor 
vechi din conștiința oamenilor. 
Numai așa putem da paginilor 
noastre aael suflu viu. eroic, al 
realității contemporane — știut 

fiind că tot ce e viu, scăpără
tor de idei și sentimente noi, 
are o mare forță de însuflețire 
și mobilizare. Numai cărțile 
bune, in care trăiesc oameni a- 
devărați și in primul rind co
muniștii, pot deveni elemente 
creatoare în dezvoltarea opi
niei publice sănătoase, a jude
cății colective și formelor ob
ștești de influențare.

Și dacă ne bucurăm de 
mare stimă in rlndurile ci
titorilor, cărțile noastre pu
tem ,ti că sint întotdeauna 
foarte așteptate sau chiar și 
simplele reportaje și articole 
in care se dezbat asemenea 
probleme ca : eroismul, devo
tamentul față de partid și de 
patrie, pasiunea pentru știin
ță și tehnică, prietenia, dra
gostea, fericirea și atitea și a- 
titea alte lucruri care frămintâ 
inima oamenilor .

Raportul a arătat, pe bună 
dreptate eă noi avem aseme
nea cărți care încearcă sâ răs
pundă exigențelor cititorilor, 
cerințelor vieții.

Dar, să fim sinceri, ele nu ne 
ajung și mtif ales nu ne vor 
prisosi niciodată. Nimic nu *• 
împiedică să încercăm a le a- 
vea. De noi depinde aceasta in 
primul tind.

Pentru a veni in sprijinul ti
nerilor scriitori și a le ușura 
munca, a acelor tineri scriitori 
care doresc să-și consacre fără 
intîrziere eforturile de zugră
vire a chipului celor mai îna
intați contemporani ai noștri, 
„Scinteia Tineretului" iși des
chide paginile pentru lucrări 
în proză și versuri inspirate 
din munca și viața constructo
rilor socialismului.

„Scînteia Tineretului" vă 
invită la studierea cit mai 
multilaterală și bogată a 
activității muncitorilor, con
structorilor, țăranilor colecti
viști, a tineretului din toate 
sectoarele de activitate, a tu
turor oamenilor antrenați cu 
brațele și ca mintea in opera 
de desăvirșire a socialismului 
in fruntea cărora se află în
totdeauna comuniștii.

Pe lingă faptul că ziarul o- 
feră sprijin material ca unii 
tineri să poată pleca pentru 
mai multă vreme in marile 
centre industriale sau pe ma
rile șantiere, devenind astfel 
corespondenți literari speciali, 
propunem ca Editura Tinere
tului să acorde premii, după 
apariția culegerilor respective, 
celor mai harnici și taleatuți 
scriitori tineri.

Personal, socotesc că o ast
fel de inițiativă, daca se sol
dează cu o participare entu
ziastă. ar putea fi nu numai un 
puternic și tineresc factor edu
cativ mobilizator, ci și o etapă 
pregătitoare importantă pentru 
noi opere literare de actuali
tate. un bogat fișier viu. la in- 
demina prozatorului, drama- 
turgahii și poetului tinăr care 
se vrea un cronicar al zilelor 
noastre

Cred că nici criticii n-ar ti
vea nimic de pierdut dintr-o 
asemenea experiență.

Celor deprinși cu diversele 
genuri ale prozei și reporta
jului, le ta veni, probabil, 
mai ușor să răspundă acestei 
chemări. Eu cred însă că poe
ții nu trebuie să rămînă mai 
prejos

Dacă am nega poeziat rolul 
acesta de cunoaștere,ide trans
mitere a unui înalt mesaj u- 
man, fierbinte prin ideile și 
sentimentele cele mai alese, 
ne-am tăia singuri creanga de 
sub picioare. Cunoscind oame
nii cei mai buni din zilele noa
stre, purtătorii unor nesecate 
comori sufletești, cunoscîn- 
du-le exigențele, gusturile, ni 
se vor îmbujora obrajii de ru
șine atunci cind vom vedea eă 
scriem lucrări slabe, mediocre, 
că ne dedicăm uneori căutări
lor sterpe, încîlcite, fals inova
toare. Și-apoi vom avea un e- 
talon mai sigur de apreciere a 
reușitei sau nereușitei muncii 
pe care o facem, mai constant 
și mai obiectiv decît unii cri
tici, ale căror gusturi fac ci- 
teodată concesii cercurilor de 
,.aleși" și snobilor.

Cu alte cuvinte, criteriul ra
portării operei literare la via
ță, la înaltele exigențe ale par
tidului și poporului față de 
scrisul nostru, va funcționa 
din plin, de la bun început.

Să facem totul ca primele 
rezultate ale acestei etape noi 
în creația noastră să le închi
năm aniversării a 40 de ani de 
existență și luptă a Partidului 
Muncitoresc Romin, conducă
torul iubit, gloria și mlndria 
poporului nostru muncitor !

Niculae 
Stoian

N
iculae Stoian și-a 
început cuvintul 
prin a arăta că u- 
nul din rezulta
tele însemnate ale 
. multelor călătorii 

întreprinse prin țară atît de el, 
cit și de mulți alți tineri scrii
tori îl constituie faptul că a 
simțit o mai înaltă răspundere 
țață de ceea ce scrie, a ciști- 
gat mai mult acel sentiment al 

datoriei care te încearcă ori 
de cite ori îți este dat să-ți 
confrunți munca ta cu cerin
țele acelora pentru care scrii.

„Sentimentul acesta rn-a în
cercat r ăzînd și simțind ma
rea dragoste cu care ani fost 
întîmpinațî peste tot unde am 
mers. Dar aș face o greșeală 
neiertată dacă n-aș transmue 
această mare dragoste aceluia 
căruia îi este adresată — cum 
spune Simonov intr-o poezie — 
aceluia care a făcut ca litera
tura să devină un bun al în
tregului popor — Partidului 
Muncitoresc Romin. Aș greși 
dacă n-aș vedea în aceasța 
dragoste un prinos pe căre îl 
aduce poporul înainte de toate 
marilor făuritori ai literaturii 
noastre, de la Eminescu și C-i- 
ragiale pînă la Sadoveanu și 
Arghezi.

Iată de ce, bucurîndu-mă -ae 
grija cu care sîntem in 
genere înconjurați noi. ti. 
nerii scriitori, m-am . gin- 
dit dacă noi facem tot ce să 
cuvine pentru a fi demni de ă- 
ceastă deosebită prețuir*. Ra
portul a vorbit destul de p# 
larg despre ce am făcut și nu 
am făcut. Concluzia însă pe 
care am tras-o eu este că noi 
încă sîntem datori vieții tri 
multe privințe. Dacă m-aș re
feri la ceea ce am scris eu, dă 
pildă, trebuie să spun, nu fără 
sa mă mustre cugetul că am 
trecute la capitolul „datorii1* 
din bilanțul pe acest an, multă 
poezii.

Ca urmare a făuririi bazei 
tehnice a socialismului, întrea
ga noastră viață s-a ridicat pe 
o treaptă superioară, se con
stată peste tot, în toate proce
sele ce au loc sub ochii noș
tri, o maturizare, o temeinicie 
și o siguranță care nu sint alt
ceva dc-î! i\ iliiatoa vie a so- 
ciclismului. E firesc de aceea 
ca noi, tinerii scriitori, să ne

punem întrebarea : oare a- 
ceastă maturizare a devenit ca
racteristica predominantă și a 
poeziei tinere ? Răspunsul este 
numai în parte afirmativ, căci 
dacă sub aspectul cantitativ 
poezia tinerilor stă în genere 
bine, sub aspectul profunzimii 
ei, al maturizării, al sporirii 
forței artistice, ea manifestă u- 
nele deficiențe izbitoare. Mă 
refer, de pildă, la poeziile scri
se despre otelari, despre mi
neri, despre noile construcții, 
poezii destul de multe, care a- 
dunate la un loc ar alcătui o 
antologie destul de substan
țială. Totuși, dacă e să’ jude
căm aceste poezii după eficien
ța lor asupra cititorului, după 
profunzimea cu care noi oglin
dim gîndurile și sentimentele 
unor oameni din detașamentele 
de frunte ale clasei noastre 
muncitoare, atunci am constata 
că ele nu sint îndeajuns de 
numeroase. Cum e posibil 
acest lucru ? După părerea 
mea el se datorește superficia
lității cu care unii dintre ti
nerii poeți abordează aceste 
teme, insuficientei adînciri a 
ideii poetice, grabei cu care 
multi încredințează tiparului 
versuri care rămîn la supra
fața lucrurilor, nu dezvăluie 
sensul omenesc adine al obiec
tului poeziei respective.

Lipsa de maturitate artistică, 
de profunzime, de gîndire te
meinică a poeziilor se consta
tă în mod deosebit în ceea ce 
privește orizontul filozofic mar
xist al acestora, încărcătura 
lor politico-ideofogică, cum o 
numea Maiakovski.

Sub acest aspect trebuie să 
spun că poeziile semnate de 
unii tovarăși ai noștri, între 
care și de mine, sint deficitare-*.

în continuare, vorbitorul ș-a 
referit la unele poezii semna
te de Ion Gheorghe și Nichlta 
Stănescu care, din pricina ori
zontului filozofic limitat, su
perficial, nu reușesc să dezvă
luie semnificația adevărată a 
faptelor de viață sugrăvite.

Asemenea deficiențe — a 
spus în încheiere tov. N. Sto
ian — ale unor poezii explică 
și faptul că ne este dat destul 
de rar să întîlnim versuri cu 
un bogat conținut de idei, con
jugat cu o mare încărcătură 
emotivă, versuri care să ne 
răminâ în minte ca niște afo
risme, asemenea versuri cu 
care ne-au obișnuit cei mai 
buni poeți ai noștri din trecut 
și de astăzi.

De un mare ajutor pentru 
dezvoltarea poeziei noastre ti
nere în acest sens, ar fi publi
carea cu regularitate în pagi
nile revistelor noastre a ver
surilor poeților tineri din U- 
niunea Sovietică cit și din alte 
țări socialiste frățești.

Noi trebuie să facem totul 
pentru a ne spori, pe toate căi

le, capacitatea de a cinta eu 
pasiune și noutate, cu vigoare 
și emoție, această impetuoasă 
revărsară a tuturor energiilor 
poporului nostru în tluviul larg 
al construcției socialiste, al Că
rui vad a fost croit cu atîta si
guranță de Partidul Muncito
resc Romin.

Nu trebuie să uităm, de ase
menea, că aparținem unei ge
nerații căreia îi va fi dat nu 
numai să participe la făuTire* 
comunismului, dar să se si 
bucure de roadele comunismu
lui. Și nouă, deci, celor cari 
azi sîntem la primele volume, 
sau chiar la primele poezii a- 
părute, ne va reveni înalt* mi
siune de a asigura acel belșug 
de poezie desore care vortiăștS 
cu atlta certitudine Matakov- 
ski : „In comunism funcționa
rii vor dispară »i vor fi mul
te cîntăce și poezii”.

Irimie Strănț

L
uînd cuvintul în numele 
tinerilor seriilor! mem
bri ai celor 13 cercuri 
literare din regiunea 
Hunedoara, tov. Irimie 
Străuț, subliniază rolul 

cercurilor literare și sarcinile 
ce revin membrilor lor. Ti
nerii autori literari hunedo- 
reni, majoritatea muncitori ?i 
țărani muncitori, ei înșiși e- 
roi ai mărețelor prefaceri re
voluționare care s-au petre
cut pe meleagurile noastre in 
anii regimului de democrație 
populară, au reușit în bună 
măsură să oglindească in cele 
mal izbutite creații ale lor. 
aspecte interesante din viața 
oamenilor noi. educați de 
partid. In acest sens se poate 
da exemplu culegerea reali
zată cu sprijinul casei regio
nale a creației populare — 
„Am crescut cu tine. Hune
doara” ! — tipărită în cins
tea celui de-al III-Iea Con
gres al P.M.R.

Odată cu activitatea de 
creație literară propriu-zisă, 
membrii cercurilor literare 
liunedorene contribuie la via
ța culturală a localității în 
care activează. Au obținut 
succese importante cercurile 
literare din Deva, Hunedoara, 
Petroșani, Orăștie ș.a.

Tov. Irimie Străuț a arătat, 
in continuare, că există in ri
nele cercuri literare tendința 
de a subaprecia munca de 
creare a textelor pentru bri
găzile artistice de agitație, că 
este demnă de urmat de toate 
cercurile literare din țară ini
țiativa conducerilor unor 
cereuri din regiunea Hune
doara, de a îndemna pe 
membrii fruntași ia alcătuirea 
de texte pentru brigăzile ar
tistice de agitație. In acest 
fel, tinerii creatori iau un 
contact mai strins cu viața 
întreprinderilor și instituții
lor, a G.A.8.. S.M.T. și G.A.C., 
cunoscind cele mai interesante 
aspecte ale realității.

In continuare, Vorbitorul se 
referă la ajutorul pe care 
membrii cercurilor literare din 
regiunea Hunedoara l-au pri
mit din partea Uniunii Scrii
torilor. înființarea cercului 
literar ..Flacăra'*—Hunedoara, 
creșterea calitativă a activi
tății acestuia, se datorește și 
faptului că Uniunea Scriitori
lor l-a sprijinit in mod con
cret.

De asemenea, in mal multe 
ocazii, grupuri de scriitori 
din București, care au vizitat 
regiunea, au organizat șeză
tori literare, în centrele mun
citorești și la sate, învățîndu-i 
pe tinerii scriitori să înțelea
gă actualitatea, să-și pună 
puterea de muncă în slujba 
maselor largi de oameni al 
muncii.

Pe linia valorificării crea
ției si a îndrumării tinerilor 
scriitori, un ajutor prețios am 
primit și din partea reviste
lor „Luceafărul** și „Tribuna** 
care au publicat periodic lu
crări ale membrilor cercurilor 
literare, articole de analiză și 
îndrumare. Am vrea însă ca 
si alte reviste șl publicații, 
printre care și „Scînteia Ti
neretului". să publice cu mai 
multă regularitate creațiile 
noastre, să promoveze cu cu
raj pe tinerii scriitori talen- 
tați. De asemenea, cerem ca 
Uniunea Scriitorilor să tri
mită mai des în regiunea noa
stră, scriitori cu experiență.

Congresul al III-Iea al 
P.M.R. a trasat sarcini sporite 
pentru reglnnea Hunedoara.

Tinerii creatori din regiune 
s-au angajat să reflecte în 
lucrările lor, avintul oameni
lor muncii pentru traducerea 
în viață a acestor sarcini.

In încheiere, vrea* să su
bliniez doar faptul că o sar
cină a noastră a tuturor este 
să combatem tot ceea ce e 
vechi, oglindind în ceea ce 
scriem : noul, chipul comunis
tului, omul zilelor noastre. Să 
devenim cu toții adevărați os
tași pe fnOntu! socialismului, 
luptlnd fără preget pentru 
cauza partidului, cu armele 
nobile ce le avem la înde- 
mfnă.

ăluncildr la tainele „23 Au
gust"

M
ai intîi vorbitorul 
a schițat Un viu 
tablou al răalizări- 
Ibr obținute de 
oamenii muncii de 
la Uzinele „23 Au

gust” îrt acest an, subliniind că 
pe lingă munca in producție, 
in această uzină se observă 
o bogată activitate culturală la 
care participă cd multă însu
flețire tineretul.

„Ni* spun un lucru nou dacă 
afirm că Operele literare au d 
mare influ<nță asupra tineretu
lui, Cărții* bună, eroii cu însu
șiri aldsă, jiroprii omului nou, 
au rkare tr.rîuriră asupra ti.te
rilor, trezesc in ei dragostea 
de ^-î urfria, îi educă în spiri
tul draftăstei fată de patce, 
lai# dă muncă.

Nă plac în mod deosebit căr
ții* care ne vbrbes'c despre 
iuțită comuniștilor îrt ilegal <*a- 
te, .dbsprb lupta clasei munci
toare. Citim „Șoseaua Nordu
lui” de Eugen Barbu, „Despre 
oțel" al lui Dan Deșliu, „Ba
riera” de T. Mazilu, „Intîlni- 
r*a*‘ de Cbrtstantin Chirițâ, căr
țile lui Nicuță Tănase, cit și 
alte lucrări în proză sau ver
suri apărute în presă, acele 
cărți în care se arată cum se 
formează noua conștiință.

Tocmai acest fenomen al 
creșterii conștiinței socialistă 
în tîndurlle muncitorilor am 
dori să stea în centrul cărților 
dv„ tovarăși scriitori. Datorita 
circulației lor largi, cărțile a 
ceste* vor face cunoscuți ase
menea eroi pentru ca ei să ser- 
vească drept exemplu tuturor 
tinerilor muncitori din tara.

Ori, adesea dv. acordați a- 
tânție mai mult aspectelor de 
suprafață, exterioară și nu com
plexelor probleme sufletești ale 
omului nou, omul socialist. A- 
cesta se sirtite mai ales in u- 
nele poezii.

Explicația apariției unor ase
menea poezii stă, credem, îna
inte de toate, in faptul că tine
rii noștri poeți nu trăiesc în 
măsura suficientă in mijlocul 
■muncitorilor, nu participă ne
mijlocit la viața tineretului din 
uzine. NC-am bucurat de aceea, 
cind organizația U.T.M. de la 
Uniunea Scriitorilor a hotărit 
să stabilească un contact per
manent cu organizația U.T.M. 
de Ia uzina noastră, văzînd in 
această inițiativă nu numai ud 
ajutor dat muncii culturale ce 
o desfășoară, ci, în primul rînd, 
posibilitatea ca tirterii poeți să 
ne cunbască mai bine și deci, 
cunoscîndu-ne, să scrie despie 
noi.

Deși încă insuficiente, rezul
tatele acestei colaborări dove
desc că este folositbr pentru 
tinerii scriitori să vină nu nu
mai de cîtăva ori prin uzină, ci 
să mențină cu noi o legătura 
continuă pentru a ne cunoaște 
pu adevărat. Nu putem de a- 
semenea să nu le aducem o cri
tică tovărășească și pertttu fap
tul că nici pe la cărcul literar 
din uzină n-au niai trecut de 
cîtva timp.

Apreciind inițiativa aceasta, 
noi nă exprimata convingerea 
că ea va fi continuată cu mai 
multă ardoare iii viitipT, că nu
mărul prietenilor noștri tineri 
scriifori va crăște, și odată cu 
aceasta și lucrările care sa 
vorbească dăsprd viața tioastrâ.”

Ion Băieșu

R
aportul pe cure l-am ăs- 
cultât astăzi estă larg și 
cuprinzător, el oferă un 
prilej siriăs pentru dis
cuții rodrliee. Capitolul 
despre proză mi s-ă pă
rut insă a fi mai slab și prea 
puțin generalizator.

Evident, s-au enumerat ci- 
teva realizări mai de seamă 
ale tinerilor prozatori, cum ar 
fi romanele: ..Cuscrii", „Barie
ra", „Ora 6".

După aceea vorbitorul a cri
ticat unele lipsuri ale romane
lor „Bariera" de T. Mazilu, »i 
„Ora șase" de N. Țic. De ase
meni s-a oprit asupra lipsuri
lor din schița „Duminica se
cretarului" de Radu Cosașu.

In continuare, tov. Ion Băie
șu a spus:

O problemă esențială în a- 
ceastă privință este cunoaște
rea vieții, pe care acum trei 
decenii Mihai Beniuc o scria 
«ti majuscule, ca o chemare 

spre descoperirea ei profundă, 
atentă. Personal, uu cunosc la 
ora actuală o problemă mai se
rioasă și mai la ordinea zilei 
pentru tinerii scriitori decit 
aceasta. Lucrurile sint foartf 
limpezi și evidente. Noi n-am 
cunoscut trecutul, despre el au 
scris și vor scrie cei care l-au 
trăit, scriitorii mai pustnici. 
Nouă ne este dat prezentul și 
viitorul, sîntem contemporanii 
unor vremuri, deosebite și u- 
nor evenimente minunate din 
viață poporului nostru. Desă- 
vii'șim socialismul, nu peste 
mult timp se vor ivi zorii di 
aur ai comunismului. Noi sin- 
tem cei care trebuie să scriem 
cronicile acestor vremuri, prin 
scrisul nostru le vor trăi și ur
mașii, Dar noi trebuie să trăim, 
să cunoaștem profund aceste 
vremuri, oamenii lor, altfel 
cum va fi posibil să-i zugră
vim ? Aceasta este o cerință, 
o chemare care trebuie pusă 
pe frontispiciul adunării noa
stre, consfătuirea noastră tre
buie să aibă în această privin
ță un rol deosebit.

In raport se amintea că ac
tuala comisie a tinerilor scri
itori și comisia de îndrumară 
nu sint ceea ce trebuie să fie.

O ultimă chestiune pe cart 
vreau s-o pun este legată de 
învățătură. Sîntem la virstă 
cind învățătura ne este vital 
necesară. Din păcate, unii ti
neri scriitori au renunțat cu 
u- urință la continuarea studii
lor de stat, socotind ci diplo
ma de absolvent al facultății 
nu ți-o cere nici o editură cind 
te prezinți la ușa ei cu opul 
dc literatură. N-are rost cred 
să mai pledez împotriva unei 
asemenea concepții înapoiate. 
Altceva vreau să spun. Vechet 
Școală de literatură ,.Mihai) 
Eminescu." s-a desființat de
mult, devenind o secție pe lin
gă Tacul1 alea de Filolog'.?. Dar 
nici aici n-a avut o viață măi 
lungă. Ultima grupă care măi 
există in această s-cție este 
acum in lichidare. Dar de ce 
să se desființeze această sec
ție ? Ea și-a dov-dlt utilitatea, 
pregătind in ceea ce privește 
cultura politică și generală pe 
mulțj tineri scriitori și este 
foarte potrivită pentru aceasta. 
Propun ca Uniunea Scriitori
lor să insiste pe lingă Minis
terul Invățămiritului și Cul
turii sâ nu se desființeze a- 
ceastă secție.

Haralamb
Zincă

V
orbind in iiumel*
Comisiei de în
drumare a cercuri
lor literare din 
țară, tov. Waia- 
lamh Zincă a evi

dențiat eiteva din realizările 
ouținu-e m uilimii doi ani, de la 
reorganizarea ei, pre.cizînd că 
principala sarcină a constitui
t-o asigurarea îndrumării ideo
logice și artistice a cercuriiiM 
literare

O formă importantă de În
drumare a tinerilor începători 
— a spus vorbitorul — s-a de- 
vedit a ii organizarea consfă
tuirilor regionale ale cercuri
lor literare, urmate de semina- 
rii de creație. Numai in cursul

anului 1960, s-au ținut șase 
consfătuiri (Constanța, Craio
va, Bacău, Deva, București-oraș 
și Brașov).

Trebuie să subliniem faptul 
că aceste consfătuiri s-au bucu
rat de sprijinul și îndrumarea 
plină de dragoste a organelor 
regionale de partid. Din însăr
cinarea birourilor regionale de 
partid, lucrările consfătuirilor 
au fost conduse de către prim- 
secretari sau secretari cu pro
blemele de agitație și propa
gandă. Bucurîndu-se de îndru
marea Partidului, consfătuirile

(Continuare în pag. 5)
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u-sule au dat un nou avint 
otic, nelimitat, cercurilor li- 
•■tt. De o mare popularitate 

, r.alre tinerii începători în ale 
- . .«■iui — participanți la con- 
liiclri — s-au bucurat semi- 

de creație, organizate și 
. . de către Comisia de
îndrumare La conducerea se- 
a;njriilnr a fost atras un nu
măr Însemnat de scriitori con
sacrau care, cu dragoste și 
răbdare, s-au aplecat asupra 
creației tinerilor începători. Ei 
.i dezvăluit scriitorilor tineii 
citeceva din tainele măiestriei 
eristice, au contribuit la lămu
rirea unor probleme de esteti- 
ză. au insistat asupra necesității 
de a se combate cu fermitate 
influentele ideologiei burghe
ze — sub orice formă s-ar ma
nifesta ele. Din păcate, la ape
lurile Comisiei au răspuns și 
răspund un număr foarte re- 
s'rins de scriitori. Socotim că 
acest fenomen îngrijorător ar 
trebui să dea de gîndit condu
cerii Uniunii Scriitorilor, cu a- 
tît mai mult cu cît noi inten
ționăm să continuăm organiza
rea consfătuirilor regionale și 
am vrea să ridicăm necontenit 
nivelul de îndrumare al semi- 
nariilor de creație.

O altă acțiune importantă a 
Comisiei s-a concretizat în 
cele unsprezece culegeri regio
nale de poezii, proză, reportaj. 
Membrii Comisiei s-au străduit 
să dea un ajutor cît mai cali
ficat la alcătuirea culegerilor. 
In parte ei au izbutit, în parte 
nu. In legătură însă cu apari
ția celor 11 culegeri, am vrea 
să atragem atenția că niciuna 
dintre ele n-a constituit obiec
tul unor analize literare temei
nice.

Presa noastră literară, cu ex
cepția „Luceafărului", care a 
publicat ceva, a trecut ușor pe 
lingă rodul activității cercuri
lor literare din țară. Nici pre
sa centrală n-a acționat mai 
prompt.

Noi, cei din Comisie, ne-am 
bucura foarte mult dacă, de 
pildă, am citi undeva — hai să 
spunem în „Contemporanul" — 
un articol al poetului Eugen 
Jebeleanu, pe marginea poeziei 
scriitorilor tineri din culegerea 
de la Bacău. Ne-am bucura, și 
credem că, cu atît mai mult 
s-ar bucura scriitorii tineri, 
dacă, de pildă, în „Luceafărul" 
ar apărea un articol al scriito
rului Eusebiu Camilar, pe mar
ginea prozei publicată în cule
gerea de la Hunedoara. Tre
buie să venim în sprijinul 
scriitorilor tineri, folosind din 
plin toate formele și mijloacele 
pe care Partidul ni le pune la 
indemînă. Tot în cursul anului 
1960, Comisia de îndrumare, 
împreună cu revista „Luceafă
rul" au trecut la organizarea 
unui concurs literar. In acest 
scop Uniunea Scriitorilor a alo
cat suma de 20.000 leL Este 
încă o pildă de grija care o 
poartă Ucidea Scriitorilor 
descoperirii de noi talente din 
rindurlle oamenilor muncii.

Membrii cercurilor literare se 
adresează Comisiei cu rugă
mintea de a fi ajutați, în ve
derea studierii șl înțelegerii u- 
nor probleme de estetică și 
teorie Literara. Trebuie să rele
văm că în cadrul orașului 
București, Comisia a deschis 
pe lîngă Casa orășenească de 
creație un ciclu de lecții de es
tetică și teorie literară pentru 
membrii cercurilor literare din 
Capitală. Tot In cadrul Casei 
de creație, s-a inaugurat și Ca
binetul scriitorului tînăr, unde 
începătorii se pot adresa unor 
scriitori cu experiență, pentru 
a le cere sfatul. Ne întrebăm 
dacă nu cumva această iniția
tivă ar trebui să fie extinsă, 
mai cu seamă în orașele unde 
există filiale ale Uniunii Scrii
torilor și unde se poate asigu
ra ținerea unui ciclu de lecții.

Sîntem de acord cu observa
țiile și cerințele raportului, 
față de ceea ce numim „Poșta 
redacției". Socotim și noi că 
presa literară nu se poate li
mita la o poștă lapidară, une
ori și ironică. Conducerile re
vistelor literare ar trebui să se 
preocupe îndeaproape de ridi
carea nivelului îndrumării ideo
logice și artistice care se exer
cită prin mijlocirea „poștei re
dacției".

Și în viitor, Comisia de în
drumare își va îndrepta toată 
atenția către găsirea unor for
me concrete de îndrumare a 
cercurilor literare. în centrul 
atenției noastre va sta, mai cu 
seamă, activitatea cercurilor li
terare din fabrici și uzine. In 
acest sens, acțiunile Comisiei 
vor trebui să se bucure de 
sprijinul organizatoric al C.C.S., 
al U.T.M., al Casei centrale de 
creație.

Sintem de acord cu propune
rea făcută de raport, că în ca
drul Uniunii Scriitorilor ar tre
bui să existe un secretar care 
să se ocupe zi de zi de îndru
marea scriitorilor tineri și a 
cercurilor literare.

Sîntem de acord cu critica 
pe care o formulează raportul 
în ce privește componența Co
misiei. Intr-adevăr, unii mem
bri ai Comisiei noastre au o- 
bosit, deși nu o dată au fost 
criticați pentru indiferența lor. 
In același timp însă, trebuie a- 
rătat că, conducerea Uniunii 
n-a analizat nici măcar o sin
gură dată activitatea Comisiei 
de îndrumare a cercurilor lite
rare.

Considerăm că în raportul 
prezentat de tovarășul Aurel 
Mihale s-a tras o linie de ega
litate între activitatea Comi
siei pentru problema scriitori
lor tineri și aceea a Comisiei 
de îndrumare a cercurilor lite
rare. Nu putem fi de acord cu 
aprecierea care se face că ac
tuala componență a Comisiei, 
este neviabilă. Comisia de în
drumare, în forma ei actuală, 
=• s-a născut printr-o minune 
cerească, ci pe baza unei ho- 
iArin a conducerii Uniunii

Jor, hotărire luată anul 
‘-■rOL

Emanoil 
Petruț

R
ezultatele Consfă
tuirii dvs. sînt, a 
spus vorbitorul, 
așteptate cu ne
răbdare și de tine
retul din teatru, 

ca și de fiecare cetățean ce 
ce frecventează spectacolele 
noastre.'

Munca dvs. de pînă acum a 
fost îndeaproape urmărită de 
noi. Dezbătută chiar.

„Ziariștii" de Al. Mirodan, 
„Secunda 58" de.Dorel Dorian, 
„în căutarea extraordinarului" 
de I. D. Șerban, „O lună de 
confort" de Ștefan Iureș și B. 
Dumitrescu, „Cînd scapătă 
luna" de Horia Stancu, piese 
în care rolurile de răspundere 
le-au avut tinerii, au provocat 
în colectivele teatrelor din 
capitală și provincie o vie cu
riozitate și s-a pornit la pune
rea lor în scenă cu mare entu
ziasm.

în discuțiile purtate între 
noi, cei care dăm viață spec
tacolelor, în discuțiile dintre 
noi și public, se pune totuși 
problema : de ce oare nu se 
scriu suficiente piese cu conți
nut adînc de idei, privind via
ța tinerilor noștri din ziua de 
azi, tineri care, sub conduce
rea Partidului, muncesc ală
turi de întregul nostru popor, 
pentru realizarea celor mai 
frumoase visuri și idealuri, — 
socialismul și comunismul.

Directivele celui de-al III-lea 
Congres al Partidului deschid 
oamenilor muncii din țara 
noastră perspectivele uriașe pe 
care le cunoaștem. In lupta

pentru îndeplinirea acestor 
directive, se ivesc necontenit 
subiecte interesante, capabile 
să furnizeze material viu, emo
ționant, operei dramatice.

La noi în țară se produc 
transformări radicale în toate 
domeniile, se formează noua 
oaeșriwt?. a aamearior Proce
sul acesta nu . —Mpuft ce 
framîntări, de căutări, de con
flicte.

Tratate însă simplist, lucru
rile nu numa'i că nu vor inte
resa pe nimeni, dar vor suferi 
și criticile celor ce trăiesc pe 
șantiere, lucrează acolo, ale 
celor ce au reușit să îndrepte 
purtările unora care s-au com
portat astfel.

Pînă acum am vorbit ca și 
cum aș fi spectator, nu actor. 
E drept, la spectator m-am 
gîndit mai întît De ce ? în
țelegeți că nu numai de dum
neavoastră depindem no- Sin
tem la fel legați de dumnea
voastră ca și de spectatori. 
Sîntem trei elemente care nu 
ne putem despărți niciodată.

Aș vrea totuși să vă spun 
că o piesă de teatru bine scri
să care să vorbească despre 
bucuriile și despre năzuințele 
tineretului din țara noastră, 
despre educarea și creșterea 
lui, despre muncă și despre 
dragoste, ne ajută și nouă, ce
lor care o jucăm.

O să-mi permit să vă do
vedesc aceasta tot printr-un 
exemplu.

La Teatrul Național s-a ju
cat de un colectiv de actori 
tineri piesa „Poveste din Ir- 
kuțk", scrisă de un mai puțin 
tînăr dramaturg — Abruzov. 
Și iată că o piesă bună, scrisă 
bine, a adus în colectivul nos
tru o atmosferă de colaborare 
și un spirit de disciplină exem
plară. Asemenea piese vă ce
rem dumneavoastră, scriito
rilor tineri, piese în care să 
se pună atît de uman și atît 
de adînc problemele îneît fie
care spectacol să-1 facă pe 
om să gîndească, să-i îndrepte 
o lipsă.

Dorim să interpretăm piese 
despre eroismul tinerilor, des
pre faptele lor mărețe de pe 
șantiere și din uzine. Am vrea 
să vedem că oamenii se recu
nosc în aceste piese, că ei plea
că din sala de spectacol cu 
dorința de a deveni ca eroii 
de pe scenă. Atunci vom con
sidera că și dvs. ca și noi 
ne-am îndeplinit cu adevărat 
misiunea de slujitori devotați 
ai socialismului și păcii.

Eugen Simion

I
n ultimii ani au 
apărut creații in
teresante aparți- 
nînd tinerilor. Au 
fost, pe bună drep
tate. apreciate cu 

căldură în raport.
Pornind de la unele obser

vații ale raportului, aș vrea să 
spun cîteva cuvinte despre 
dezvoltarea poeziei pe care 
am urmărit-o mai sistematic.

La noi activează o genera
ție de poeți tineri care a dat 
dc acum personalități distinc

te ca Andrițpiu, Aurel Rău, 
Tiberiu Utan, Ion Brad, Ion 
Horea și alții.

Despre creația lor s-a scris 
destul de mult în revistele 
noastre. O nouă promoție de 
poeți se afirmă și dintre foar
te mulți stihuitori, să amintim 
numai — pentru stilurile lor 
diferite — pe Nichita Stănes- 
cu, Cezar Baltag, Miron Sco- 
robete. Negoiță Irimie, Nicu- 
lae Stoian, Florența Albu, Ilie 
Constantin, Horia Zilieru, Mi
hai Negulescu, Anghel Dum- 
brăveanu și nenumărați alții. 
Există in scrisul acestora o 
notă comună ce ține de expe
riența de viață și de etapa 
actuală a dezvoltării litera
turii realismului socialist.

Succesele înregistrate in a- 
ceastă direcție au fost aminti
te in raport, așa incit nu este 
cazul să insistăm. Vrem insă 
să spunem că nu totdeauna 
intenția de a face o poezie 
contemporană la nivelul pre
ocupărilor și sensibilității e- 
pocii noastre, s-a soldat cu 
rezultate notabile. Desprin- 
zindu-se de anecdhta rimată, 
de versurile plate, înflorite cu 
lozinci, unii poeți au ancorat, 
din păcate, in obscuritate, in
tr-un soi de ermetism osten
tativ, ce ține de fapt de o ex
periență poetică de acum trei
zeci de ani.

Intr-un articol recent, to
varășul Crohmălniceanu atră
gea atenția asupra acestui 
fapt, găsind o vină și criticii, 
care s-a încurcat în diagnos
tic. Observația nu este lipsită 
de temei. Dar după părerea 
mea, tendința opnsă este și 
mai evidentă. Această tendin
ță raportul a numit-o prozai- 
zarea voită a versului, por
nită dintr-o emfază a simpli
ficării. Asupra acestui aspect 
aș vrea să insist, deoarece o 
bună parte din lirica noastră 
tînără urmează această cale.

Pentru a nn fi grandiloc
vent sau sentimental, prețios 
sau idilic, poetul utilizează 
mijloace mai simple, ce țin de 
domeniul notațiilor. Printr-un 
ritm interior, o muzicalitate a 
ideii pcetice, să spunem așa. 
poemul poate exprima un 
sentiment puternic (—)

Am cita in acest sens, ea 
să ne referim la poeții tineri, 
ciclul hunedorean al lui 
Aurel Rău și altele.

Ceea ce nu se înțelege a- 
desea. mai ales de către poe
ții tineri, dornici de a-și găsi 
un drum al lor in poezie, este 
faptul că poemul neeantabil, 
deci cel care utilizează suges
tia și aproximația, iși are le
gile lui, am îndrăzni să spu
nem legi stricte, anumite prin
cipii de organizare, de con
strucție, peste care nu se poa
te trece decit cu prețul eva
dării in prozaism. Există un 
punct pină unde observația 
exactă, notația, poate fi îm
pinsă. Depășind acel punct, 
ieșim din sfera poczieL

Inii tineri poeți abordează 
pocm ul pranuc. ca să 
ața âm obCgațic. pentru că li 
se pare mai evoluat, in fine, 
mai medern.

Pentru a închega o imagi
ne lirică corespunzătoare des
pre peisajul socialist, despre 
oamenii epocii noastre, poe
tul trebuie să aibă capacita
tea de a pătrunde filozofie 
realitatea, de a desluși sem
nele înaintate și profunde, rab 
lucrurile intimplătoare co
mune.

O asemenea cerință pune 
in fața scriitorilor raprrtul 
prezentat de tovarășul Gh. 
Gbeorghiu-Dej la cel de-al 
III-lea Coagres al Partidului.

Cred că stadia! de dezvol
tare a literaturii noastre, sta
diul de dezvoltare a însăși 
sensibilității constructorilor 
socialismului, impune poeți
lor, inclusiv tinerilor, un e- 
talon liric superior.

In finalul expunerii, tova
rășul Eugen Simion, după ce 
a amintit că nu poate fi cri
tic literar cel care nu are 
perspectiva evoluției literare, 
cel care nu este și istoric li
terar, a arătat că in acest do
meniu este necesară o muncă 
metodică ce trebuie să fie 
continuată — pe lingă revis
tele literare a căror sarcină 
principală in domeniul criti
cii rămine, totuși, încurajarea 
literaturii de actualitate, ana
liza acestei literaturi — în re
vistele de specialitate.

Ion Meițoiu

R
eferindu-se la unele pro
bleme ale mișcării ar
tistice de amatori, tov. 
ION MEIȚOIU a insis
tat asupra contribuției 
pe care trebuie s-o a- 

ducă tinerii scriitori la dezvol
tarea cîntecului de masă, prin 
versuri mobilizatoare, clare și 
de un înalt nivel artistic. In 
sprijinul apelului său a citat 
cuvintele spuse de poetul Mi
hail Isakovski la penultimul 
Congres al Scriitorilor sovie
tici: „Noi trebuie să scriem 
versuri pentru cîntece care să 
aibă o valoare artistică intrin
secă, să nu constituie doar o 
anexă la muzică".

Referindu-se la repertoriul 
formațiilor artistice de ama
tori și în special al brigăzilor 
artistice de agitație, vorbito
rul a combătut mentalitatea 
greșită a unor tineri scriitori 
și a unor membri ai cenacle- 
lor literare care consideră pro
gramele brigăzilor niște pro
ducții .literare" situate la pe
riferia artei și literaturii. El a 
arătat că lucrînd nemijlocit 
la realizarea unui program de 
brigadă, poeții, prozatorii, 
dramaturgii ajung să cunoască 
aspecte ale muncii produc
tive, oamenii, pe care într-o 

simplă documentare nu l-ar 
putea cunoaște. în al doilea 
rînd ei înșiși își vor da sea
ma în ce măsură propria lor 
literatură are sau nu priză în 
masă, văzând ce anume inte
resează pe oamenii muncii.

De asemenea el a eviden
țiat munca unor tineri scrii
tori din provincie care, prin 
culegerile lor de folclor poetic 
contemporan, au contribuit la 
îmbogățirea repertoriului bri
găzilor artistice de agitație cu 
piese valoroase, indemnindu i 
și pe participanții la consfă
tuire să le urmeze exemplul.

In încheiere, tovarășul loan 
Meițoiu și-a exprimat convin
gerea că „lucrările consfătui
rii vor avea darul să stimu
leze procesul apropierii tineri
lor scriitori de aceste forme 
ale mișcării artistice de masă 
și vor contribui la apropierea 
tinerilor scriitori de viața 
noastră nouă, mereu străluci
toare sub bogăția de lumină a 
Partidului'.

Cornel 
Oniescu

D
upă ce a solicitat criticii 
literare intervenții mai 
prompte și mai opera
tive in discutarea crea
ției tinerilor scriitori, 
tovarășul CORNEL 

OMESCU a crUicat lucrările 
slabe, rod al unei documen
tări turistice și al unei pro.'e- 
rionalizări pretimpurii a unor 
tineri scriitori.

V
ă cer iertare pentru fap

tul că, fiind nn orator 
foarte nepriceput, am să 
vă sapăr cu formulări 
stingace. intortochiate, 
oarecum nelalocul lor, 

dar. fiindcă sintem intr-o con
sfătuire de lucru, mă încumet 

să spun ceea ce am de spus, 
mai precis, să fac citeva sub
linieri pe marginea unor ideL 

In anul 1956, cind s-a ținut 
cea de-a doua consfătuire a 
tinerilor scriitori, ineă nu mă 
botărisem definitiv pentru li
teratură, deși aveam in spate 
cițiva ani de gazetărie ți pu
blicasem cu multă tragere de 
inimă citeva schițe, reportaje 
— unele mai izbuti.e. altele 
mai puțin izbutite, iar altele 
ăe-a dreptul lamentabile — 
« aii tovarăși, in care aveam 
încredere iși luaszră o mare 
răspundere și anume, aceea de 
a mă încuraja să mă dedic 
meseriei de scriitor.

Ezîtăfile*pe care le-am în
cercat atunci, le-am socotit fi
rești și le socotesc firești și 
astăzi, deoarece cred c.. înain
te de a îmbrățișa c meserie alit 
de nobilă ca aceea de seriilor, 
trebuie să-ți ciu««ărești forțele, 
să știi exact pe ce context Se 
punea intrebarea dacă voi fi 
in stare să creez cu talentul — 
mult, puțin — pe care-1 am. ca 
puterea de a pătrunde realita
tea vieții noastre — o operă 
demnă de epoca noastră, de 
care să nu mă rușinez nici 
eu. nici cititorii mei. Aduna
sem pină la acea dată multe 
impresii, unele încă neiimperi. 
din -păcate. Aș vrea să spun că, 
in alegerea drumului meu. an 
avut cuvintul hotăritor aceste 
impresii adunate.

Nu am nici un drept, nici 
un mandat să vorbesc in nu
mele altor tineri scriitori, dar 
cred că nu greșesc afirmind că 
cei mai muiii colegi din gene
rația mea au început să scrie 
tocmai din această nobilă do
rință de a împărtăși impresiile 
despre clasa muncitoare, de a 
împărtăși impresii din reafits- 
tea noastră de astăzi, de a Ie 
face cunoscute și altora, de a 
fi folositori, de a avea un rol 
in educarea cititorilor.

Citind scrierile tinerilor 
scriitori, poți să descoperi mul
te stingăcii, pagini albe. pe 
care să le ironizezi sau chiar 
să le ridiculizezi ; dar trebuie 
să recunoști că aceste cărți a- 
duc un suflu proaspăt, învio
rător, sint scrise de oameni ai 
epocii noastre, care au ceva 
de spus despre această epocă 
și tocmai acest lucru este deo
sebit de important. Cărțile a- 
cestea sint scrise de oameni cu 
o mare voință de a se perfec
ționa, de a-și ridica nivelul 
ideologic și artistic. Aceasta 
este o garanție că vom avea 
buni scriitori comuniști.

Sintem o generație de scrii
tori fericiți care nu ne putem 
plînge că nu avem ce și des
pre ce să scriem. Aceasta, 
bineînțeles, dacă vom urma 
neabătuți îndemnul înțelept 
al partidului, de a cunoaște 
viața nouă, pentru îmbogăți
rea neîncetată a experienței. 
Printre noi, cei tineri, sint pu
țini aceia care nu au nimic de 
spus, care se agață de litera
tură, cei nechemați, nepoftiți, 
care vor să fie scriitori din 
dorința de a ciștiga anumite 
avantaje, urmărind interese 
meschine. Sînt totuși și unele 
cărți pe marginea cărora nu 
se poate discuta, cărora deabia 
dacă le poți sublinia citeva pa
saje sau să le expui subiectul.

Unii dintre criticii literari, 
din dorința de a nu coborî la 
nivelul cărților pe care le re
cenzează, fac cronici pline de 
idei, in care dezbat alte pro
bleme decit acelea care sînt 
cuprinse în cartea respectivă. 
Dar apar destule cărți care 
merită și ar trebui să intre 
in dezbateri, cu scopul de a 
lămuri problemele generale și 
de a-i ajuta pe autori. Vorbi
torul a dat cîteva exemple în 
acest sens.

Cînd propun dezbateri largi 
asupra unor cărți de actualita
te, nu mă gîndesc neapărat 
să-1 scoatem la iveală pe scrii
tor, să-1 popularizăm, să-i au
zim numele peste tot, ci cred 

că trebuie să se discute pro
bleme de interes general, in 
interesul scriitorului respectiv. 
Să-1 îndemnăm tot timpul la 
seriozitate, la muncă susținu
tă, împotriva succeselor ieftine 
care pot să-1 amăgească.

Referindu-se la unele lip
suri din creația sa de pină a- 
cum, tovarășul N. Țic a arătat; 
I'romit că viitoarele mele cărți 
— mai mult decit cele apărute 
pină acum — vor fi un răspuns 
la criticile aduse. Am început 
să scriu din dorința de a îm
părtăși unele impresii. D,-r, 
după cițiva ani, mi-am dat 
seama, că trebuie să scriu bine 
foarte bine, că azi, în condi
țiile noastre, cind ne bucurăm 
de tot ajutorul, îndrumarea ți 
înțelegerea, nu avem dreptul 
să fim scriitori mediocri, lă
turalnici.

Al. I. Gliilia

Alilia Socaciu

A
rată că, fără a clarifica 

problema in totalitatea 
ei, raportul dezvoltă cu 
exigență ți seriozitate 
una din laturile ei cele 
mai importante — Pro 

fesionalizarea timpurie — < -
mnearea în neant, înainte de 
--51 simți crescute aripile pe 
umeri.

Legat de aceasta, aț vrea să 
spun citeva cuvinte despre 
conștiințe profesională de scri
itor. Pentru că, oricit am lup
ta impotritxi profesionalizăm, 
există totuși o profesie de scri
itor. o profesie bine definită, 
grea și nobilă, necesară oame
nilor. și care cere să i te dărui 
cu pasiune și luciditate.

Tov. liagy Istvăn a corbii 
despre această pasiune, despre 
răspunderea șt exigențele 
muncii scriitoricești. Mulți 
dintre noi am aurit pe tova
răș:: mai rirstnici vorbind des
pre experiența lor scriitori
cească, despre chinuitoarea 
singurătate din fața paginii 
albe, in fața cuvintelor grele 
care trebuiesc ciocănite și um
plute cu incandescență. Ma
rii noștri clasici, de la Emz- 
nescu pînă la Arghezi. ne-au 
lăsat pagini tulburătoare des
pre frumusețea profesiunii 
noastre. „Nici un meșteșug nu 
este mai frumos și mai bogat, 
mai dureros și mai gingaș tot
odată ca meșteșugul blestemat 
și fericit al cuvintelor' — sene 
marele meșteșugar al versului 
rominesc contemporan.

Acum, cind poporul nostru 
e angajat in lupta entuziastă 
pentru desăvirșirea construc
ție-. socialismului, alături de 
tc.-iitcrii rirstnici. generația 
noastră are de dat marea bă
tălie pentru a face ca litera
ture să oglindească biruința 
definitivă a trăsăturilor socia
list d:n Și conștiința oc-
menikr- Sarcinile noastre tint 
:-.;i.nit aai grele și mai com
plexe și la rezolvarea lor ii 
dorim alături, literalmente, pe 

*. criticii literari. Muixa noastră 
-nu se poate concepe fără acti
vitatea criticilor literari, dar 
criticii să nu pozeze in chip 
d monumente estetice la sfir- 
șitul munci: l-.’erc-e, cind să 
arunce spre capul romancie
rului sau poetului cu fulgere 
sau nori anunțători de tă- 
miie — „minune' (vezi Radu 
Popescu). Să participe la mun
ca noastră, să intre în atelie
rul creației literare ți, cu in
teligență ț.i gust, să suprave
gheze munca noastră, pe cit se 
poate de dinăuntru. La sfirți- 
tul barajului de la Bicaz nu se 
întrunește o comisie de exper
tiză să-i măsoare înălțimea ți 
rezistența — calculele in mare 
și-n mic, la milimetru, s-au 
făcut dinainte și lucrul nu se 
mai poate dărima, ca să fie 
luat de la capăt. O carte de
butată e mai mult decit cî
teva zeci de mii de lei chel- 
tuiți — e o armă ideologică 
fără încărcătură, un loc gol in 
front.

Personal am simțit totdeau* 
na nevoia unei confruntări cu 
critica. inao^e de a lăsa să n- 
jungă la tipar o carte. .Ci s- 
crii" a fost citit in manuscris 
de AL Oprea, Tertulian, Eu
gen Luca, Ion Dodu Bălan, Al. 
Simion ți fiecare din ei a ve
nit cu sugestii și observații in
teresante. în perioada muncii 
la „Ieșirea din apocalips", 
m-am sfătuit mereu cu tova
rășul Paul Georgescu, care 
mi-a dat un ajutor substanțial 
în rezolvarea unor dificultăți 
artistice, ața cum, in rezolva
rea -unor probleme referitoare 
la veridicitatea momentelor 
istorice descrise, .Editura Ti
neretului" mi-a dat o serie de 
sugestii prețioase. Cred că era 
o absurditate obiceiul încetă
țenit pînă acum cîtva timp la 
edituri de a nu se arăta auto
rilor referatele externe — ba, 
mai mult, de a nu divulga nu
mele referenților.

In sfîrșit, vreau să spun că 
sentimentul responsabilității în 
fața partidului și-n fața po
porului nostru, pentru a crea 
opere literare care să satisfa
că cerințele epocii noastre, tre
buie să apese deopotrivă pe u- 
merii prozatorului, ai roman
cierului, ai poetului dar și ai 
criticului și redactorului de e- 
ditură.

Hie CaiBlailia

Irimie Striat

Valeria Ripeann

Florin Mihai Petrescu

Kantor Lajos

I
n cîteva cuvinte mă voi 
referi la unele aspecte 
care reflectă creația ti
nerilor scriitori ma
ghiari. O problemă cen
trală, proprie creației 

tinerilor scriitori, este oglin
direa colectivității, a muncii 
de construcție în societatea 
noastră socialistă.

Pentru a înfățișa veridic 
tipul omului nou, tipul comu
nistului, nu ne putem mulțu-

Ion Lăncrănjan

mi cu prezentarea acestui om 
numai la locul lui de muncă, 
arătînd cum își îndeplinește 
norma. Trebuie să se arate 
problemele lui lăuntrice, per
sonale, latura vieții lui care 
nu se petrece în incinta uzi
nei, dar care este strîns lega
tă de munca lui în producție^ 
de viața lui colectivă.

Vreau să vă arăt un exem
plu pozitiv din practica unui 
tînăr prozator maghiar, Veress 
Zoltan. In nuvelele lui, Ve
ress Zoltan se ocupă foarte 
mult de viața personală, de 
Viața sufletească a eroilor. A- 
ceastă viață sufletească însă 
este întotdeauna determinată 
de realitatea socială. La în
ceput. în scrierile lui de pro
ză, Veress a înfățișat viața 
personală a eroilor nelegată 
de viața lor în colectiv, cum 
s-a intîmplat de pildă în nu
velele intitulate întîlnire și 
Direcția drumului; dar, intr-o 
nuvelă apărută de curînd, in
titulată Intimitate, tînărul 
scriitor a reușit să prezinte 
aceste două laturi ale vieții 
unite într-un singur șir de 
acțiuni, după cum aceste pro
bleme apar unite și în viață.

Problemele vieții particula
re se ivesc în lirică într-un 
mod deosebit. Cu această o- 
cazie, vreau să vorbesc des
pre lirica de dragoste. Lirica 
de dragoste este legată 
de înfățișarea eroului liric și 
nu este problemă de ran
gul doi. Totuși, în ultima vre
me, în producția tinerilor 
poeți maghiari, întâlnim pu
ține poezii de dragoste, prin
tre care le putem cita pe cele 
scrise de Laszloffy Aladar, 
Szilagyi Domokos, Janosik 
Pal.

Tinerii cititori, elevi 
și muncitori, așteaptă poezii 
de dragoste scrise de poeți ti
neri, ceea ce e și firesc.

S-a vorbit în raport și des
pre posibilitățile de publicare 
a tinerilor. E adevărat, despre 
aceste condiții create se poate 
vorbi numai cu mulțumire și 
recunoștință. Totuși, sînt și 
redactori care vor să publice 
din lucrările tinerilor numai 
opere perfect elaborate, ui- 
tind faptul că tinerii au ne
voie să se formeze o opinie 
publică pe marginea creației 
lor.

Să organizăm discuții ample 
asupra operelor mai puțin 
reușite ale tinerilor scriitori 
încă neconsacrațt Problema 
respectivă este de mare im
portanță. Păcat că de multe 
ori această preocupare criti
că are un caracter de campa
nie. Cred că aceasta pot s-o 
spun și în mod autocritic.

In încheiere, vorbitorul s-a 
referit la unele probleme ale 
criticilor literari : Cunoașterea 
vieții este o obligație și a cri
ticilor. Criticul care stă întot
deauna . în redacție nu ar pu
tea să aibă o părere comple
tă asupra operelor care oglin
desc realitatea noastră de azi. 
Nici tînărul critic nu poate fi 
mulțumit cu așa numitele ex
cursii documentare, ci trebuie 
să trăiască în permanență 
între oamenii muncii. După 
părerea mea, un mijloc foarte 
folositor este participarea ac
tivă în muncile obștești și re
portajul. Reportajul poate fo
losi nu numai la o cît mai 
profundă cunoaștere a vieții, 
dar îl va ajuta pe tînărul cri
tic ca stilul scrierilor lui să 
fie mai colorat, mai atractiv, 
mai interesant

După părerea mea, ar fi 
necesar ca toate aceste pro
bleme de creație să fie discu
tate cit mai des.

Octav
Pancu-Iași

T
ovarășul Octav 
Pancu-Iași a ară
tat că sintem incă 
departe, după pă
rerea sa, de ceea 
ce s-ar numi o 

mare literatură pentru cei 
mici, dar pașii ne sint mai 
siguri, orientarea mai fermă.

N-am izbutit să oglindim 
decit intr-o prea palidă mă
sură acest luminos adevăr al 
societății noastre — dragostea 
și grija nețărmurită a parti
dului față de cea mai tinără 
generație — dar, în ce am fă
cut bun pînă acum, ne sim
țim mîndri că am slujit acest 
adevăr.

Au apărut cîteva romane și 
povestiri, cîteva cărți de ver
suri, nu lipsite de stingăcii și 
imobilități, dar, sînt sigur, 
nici lipsite de frumuseți, cu 
buruieni netrebnice, dar și cu 
flori din grădina uimitoare a 
vieții noastre socialiste.

S-a îmbunătățit mult, in 
ultima vreme, calitatea pagi
nilor literare, ale literaturii 
din revistele pentru copii.

Este aici, repet, meritul 
unei îndrumări mai perseve
rente, este rezultatul muncii 
mai susținute a multor scrii
tori, dar pentru că-mi spun 
cuvintul de Ia această tribu
nă, permiteți-mi să relev con
tribuția demnă de apreciere a 
scriitorilor tineri. Voi cita ast
fel romanele Gicăi Iuteș. ale 
lui Constantin Chiriță, Nicuță 
Tănase, Costache Anton, po
vestirile lui Ion Hobană, Mir
cea Sîntimbreanu, Mihai Sto
ian, versurile lui Alexandru 
Andrițoiu, Ion Brad, Ștefan 
Iureș, Emilia Căldăraru, Ho
ria Aramă, Elena Dragoș ca 
să numesc numai pe cițiva (cu 
scuza sinceră că n-am posibi
litatea să-i numesc pe toți ti
nerii scriitori, care, după pă
rerea mea, au dăruit copiilor 
lucrări interesante).

Apariția unei cărți, ca de 
pildă aceea a Gicăi Iuteș, in 
care copiii apar ca niște pui 
de oameni, cu adevăratele lor 
bucurii, necazuri și visuri, 
trebuie să facă în același timp 
să înceteze apariția unei — 
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iertați-mi sinceritatea — m?- 
culaturi populate cu copii de 
seră, palizi. Apariția unor ad
mirabile poezii semnate de 
pildă, de Andrițoiu sau Brad, 
în paginile revistelor pentru 
copii, trebuie să oblige redar 
țiile acestor reviste de a te 
bate fără osteneală pentru a- 
părarea pozițiilor cucerite, 
pentru noi asalturi.

Firește, pentru aceasta n-i 
există decit o cale — o ei'e 
care e aceeași și pentru liix 
ratura destinată copiilor — și 
care începe de la cunoașterea 
temeinică a vieții. Familia, 
școala, organizația de pio
nieri, sint principalele a- 
rene în care se dă lupta pen 
tru educație a celei mai tinere 
generații. In mijlocul lor sa 
găsesc cei mai buni tine.i 
scriitori pentru copii. Ele Je 
oferă materialul dc viață și n i 
amintirile din propria copiii - 
rie !

In cărțile noastre, din mulie 
motive, printre care, ca să zi" 
așa, și dintr.o regretabilă grs- 
șeală optică, problemele con; 
plexe ale omului matur apar 
diformate și îngustate. Ai ser - 
zația, citind cite o schiță, că, 
de exemplu, eroul ei, un con
structor al hidrocentralei de 
la Bicaz, are o singură preo
cupare în viață : soarta copi
lului său sau al copilului ve
cinului său. Frămîntările le
gate de găsirea unei indrăz. 
nețe soluți; pentru betonarea 
rapidă sînt un fleac pe lîngă 
frămintarea sa că Ionel sau 
Lenuța nu și au luat la timp 
elixirul tinereții veșnice — 
untura de pește. Discutarea 
unei probleme de protecție a 
muncii pe șantier, îi pare un 
lucru neesențial și abia aș
teaptă să se termine ședința 
ca să se ducă acasă, unde tre
buie să stringă mina bravului 
său fiu in virstă de 5 ani, 
care, în ziua aceea, la grădi
niță, a obținut un important 
succes : a desenat o rață care 
nu seamănă cu un galoș, deși 
aduce nițeluș cu un castra
vete...

Aș vrea să nu vă mai rețin, 
decit pentru a vă povesti in 
citeva cuvinte ceea ce aș numi 
o „istorioară semnificativă" 
pentru noi toți cei care dă- 
ruim o parte a muncii scrisu
lui pentru copii. Istorioara o 
știu la rindu.mi de la un 
prieten care se află in sală și 
care și-a făcut studiile in 
Uniunea Sovietică.

Vania sau Sașa, sau Iura, îi 
cere intr-o zi mamei bani de 
cinematograf.

— Ce film vrei să vezi ? — 
întreabă mama.

— Ceapaev ! răspunde puș
tiul.

— Păi filmul despre Ceapaev 
l-ai mai văzut de opt ori! 
exclamă mirată mama. Pen
tru cc te mai duci încă o 
dată ?

— Pentru că... zise puștiul, 
poate că de data asta, in film, 
Ceapaev n-o să mai moară...

Aș putea desigur lăsa acest 
dialog fără comentariu. Da- 
ți-mi voie însă să visez o vre
me — pe care o doresc din ini
mă, nu prea îndepărtată — 
cind scrierile noastre pentru 
copii vor conține atîta veridi
citate in tratarea partinică, 
la un atît de înalt nivel al 
artei realist-socialiste, incit să 
provoace și ele asemenea dia
loguri.

Atilla
Socaciu

T
ovarășul Atilla 
Socaciu în numele 
tinerilor scriitori 
din regiunea Bra
șov a spus : A 
vorbi despre acti

vitatea scriitorilor tineri din 
regiunea Brașov înseamnă a 
vorbi despre cercurile literare 
în care ei sînt încadrați orga
nic. Toți scriitorii tineri din re
giunea noastră sînt membri ai 
unor cercuri literare ca „Vladi
mir Maiakovski" de la uzinele 
de tractoare „Ernst Thălmann"; 
„Mihail Sadoveanu" de la Uzi
nele de autocamioane „Steagul 
Roșu" ; „Orizonturi noi" din Si
biu ; „Timotei Cipariu" din 
Blaj j „St. O. Iosif" de la Si
ghișoara ; „Mihail Eminescu" de 
pe lîngă filiala din Brasov a 
Uniunii Scriitorilor, și altele.

După cum vă este cunoscut, 
în regiunea noastră s-a născut 
valoroasa inițiativă „Procesul 
milimetrilor", care, stimulată de 
organele și organizațiile de par
tid. s-a transformat într-o largă 
mișcare de masă în bătălia pen
tru economisirea de metal și 
alte materii prime. Tinerii 
scriitori din Brașov au susținut 
nemijlocit această inițiativă 
patriotică, care a adus econo
miei noastre naționale econo
mii de ordinul zecilor de mili
oane.

în activitatea cercurilor lite
rare din regiunea Brașov, „pro
cesul milimetrilor" este doar 
un singur aspect. Creația tine
rilor scriitori îmbracă aspecte 
multiple. Apariția, în perioada 
scursă de la ultima consfătuire 
și pînă acum, a 12 culegeri li
terare, a suplimentului literar și 
a numeroase pagini de litera
tură și artă în ziarele „Drum 
Nou", „Volkszeitung", în zia-

(continuare în pag. 6)
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reia raionale și de uzină, spri
jinirea activă a acestor organe 
de presă în mobilizarea oame
nilor muncii la înfăptuirea po
liticii partidului și guvernului, 
toate acestea atestă dezvolta
rea mișcării literare în regiu
ne și legarea ei tot mai strînsă 
de problematica vieții. In aceas
tă mișcare literară din regiu
nea noastră a intrat în ultimii 
ani un însemnat număr de scri
itori tineri. în afară de Adrian 
Munțiu și Cristian Maurer, care 
au fost citafi în raport, în 
cercurile noastre literare s-au 
afirmat talente promițătoare ca 
Ion Lupu, Hane Șchuler, Daniel 
Drăgan, Ștefan Bănaru, Viorica 

, Mureșan, Nicolae Stoe și alții.
Considerăm că raportul pre

zentat lă consfătuire trebuie să 
consemneze în mod critic con
ținutul culegerilor literare apă
rute în regiunea noastră ca și 
în celelalte regiuni ale țării, 
cel puțin a celor publicate în 
ultimul an. Acest lucru ar fi 
constituit, implicit, o analiză a 
activității comisiei de îndru
mare a cercurilor literare, co
misie pe care raportul a apre
ciat-o ca neviabilă. Noi consi
derăm această apreciere ca ne- 
fiind întru totul întemeiată. Pe 
lingă lipsurile semnalate aici 
la consfătuire, comisia de în
drumare a cercurilor literare a 
sprijinit publicarea culegerilor 
literare, a organizat consfătuiri 
regionale cu tinerii scriitori și 
seminarii de creație, ceea ce 
pentru noi a fost de un real 
folos.

Apoi vorbitorul a făcut cîte- 
va propuneri asupra activității 
comisiei de îndrumare și a co
misiei pentru problemele ti
nerilor scriitori.

Dan Deșliu
m să vorbesc des
pre două lucruri : 
despre munca la 
„Lucealărul", la 
sectorul de poeme
de care răspund, și 

despre unele aspecte ale pro
blemei legăturii cu via/a a 
scriitorilor tineri.

Noi la „Luceiărul" avem sar
cina să ne ocupăm îndeosebi 
de tinerii scriitori, de la cei 
care debutează în literatură, 
pînă la tinerii scriitori consa-
crați. Este o muncă loarte fru
moasă, foarte interesantă si m 
același timp foarte dilicilă.

Una din laturile principale 
ale acestei activități o consti
tuie depistarea de noi talente 
din cercurile literare, îndeo
sebi de la uzine, dc pe șantie
re, din sate, din școli. Această
muncă nu are, din păcate, în 
reaac/ia noastră, tui caracter
susținut. Noi o iacem si mai 
bine si mai rău. așa cum se și 
vede din paginile publicației. 
O lacem prin scrisori, prin co
respondențe cu unii oameni, 
prin intilniri la redacție, prin 
intermediul șezătorilor literare 
pe core le organizăm sistema
tic și care ne slnt de un mare 
ajutor in această privință, lată, 
putem spune cu in acțiunea 
aceasta de cunoaștere a tine
relor talente, șezălorile „Lu
ceafărului" au constituit, pro 
babil, principalul mijloc de ac
țiune. Ele au succes. Au suc
ces în fața publicului de pre
tutindeni. Ele constituie o ex
periență foarte importantă pen
tru noi, o posibilitate de a ve
rifica pe viu eficacitatea lucră
rilor pe care le scriem, In a- 
ceste acțiuni, în afară de unii 
scriitori cu experiență, au ve
nit cu noi tineri scriitori care 
au început să publice în ultimii 
tini, ca, de pildă, Constanta 
Buzea, Florența Albu, Victoria 
Ana Tăttșan, Ion Crîngulcanu 
etc., precum și tineri scriitori 
localnici din orașele si regiu
nile pe care le străbate cu 
aceste țesători „Luceafărul".

Vă asigur, că mai mult decîl 
orice teorie în legătură cu ne
cesitatea unei poezii clare, le
gată de problemele cele mai 
importante ale actuali lății, mai 
mult decît orice fel de discur
suri pe această temă, conving 
pe tinerii scriitori — și nu nu
mai pe cei tineri aceste le
gături jirești cu publicul mare.

Din păcate, trebuie să remar
căm că presa centrală nu a 
acordat prea multă atenție a- 
cestui gen de maniiestări lit 
afara unor notițe foarte suma
re, n-am văzut nicăieri cnv.rulă 
o relatare mai ampla nu al'l 
pentru ca să ne bucurăm i oi
— mă rog, nici asta nu strică,
— dar in primul rînd ca schimb 
de experiență, ca să cileaJcă 
și alții si să poala pune în 
practică.

Nici noi la „Luceafărul' n-am 
folosit prea bine învățămintele 
desprinse din aceste acțiuni.

Toate acestea nu constituie 
pentru „Lucealărul", pentru 
sectorul de poezie, un mo'tlv 
de a ne declara mulțumiți de 
munca noastră. Considerăm 
foarte întemeiată critica ce ni 
se aduce și consideram că se 

i putea spune chiar mai mult în 
această privință.

tn ce cred eu că constau gre- 
. șelile noastre ?

In general n-am urmărit sis- 
' tematic drumul tinerelor talen

te, n-am xpii/lnlt decît rareori 
In mod consecvent ți susținut 
dezvoltarea lor. Unii dintre a- 
ceia care s-au adresat „Lucea
fărului" puteau găsi mult mm 
multă grijă din partea noastre 
și puteau avea acum toarte 
bine o plachetă de versuri în 
colecția „Luceafărul". Așa, de 
pildă, Aurora Conțescu, pe care 
o consider o poetă formală, cu

o personalitate bine conturată 
în poezia noastră nouă.

N-am reușit totodată să 
creem o legătură temeinică în
tre redacție și un număr cit 
mai mare de „catarge" și 
„stele", cu sau fără nume.

De asemenea foarte puțin 
ne-am priceput să antrenăm, în 
munca de îndrumare a tineri
lor scriitori, pe scriitorii cu ex
periență. Trebuie să remarcăm 
în această privință ajutorul pe 
care ni l-au dat lq rubrică scrii
tori .ca : AL Philippide, Radu 
Boureanu, Mihu Dragomir, Ma
ria Banuș, Nina Cassian și alții, 
dar în același timp să consta
tăm că numărul este încă in
suficient, că această listă ar 
trebuit în mod necesar mult 
lărgită.

N-am reușit să antrenăm în 
muncă colegiul redacțional. 
Dacă unele dintre publicațiile 
Uniunii Scriitorilor posedă o 
experiență mai mare în această 
privință, am fi foarte bucuroși 
să ne-o însușim și noi.

Totodată, nu am reușit să a- 
vem o discuție cu Biroul Uni
unii Scriitorilor ; ce-i drept, 
nici noi n-am insistat decîl în 
ultimul limp, deși o asemenea 
dezbatere ne-ar fi fost toarte 
iolosiloare. Noi vom urmări a- 
cesl lucru și am desprins din 
discuții o sugestie foarte potri
vită, aceea de a lărgi cercul 
poeților tineri care colaborea
ză Ia „Luceafărul", pentru a 
nu se da impresia că există un 
cerc închis, că o revistă este 
mamă bună unora și mamă vi
tregă altora dintre scriitorii 
tineri.

O parte din. vină pentru a- 
ceaslă situație o poartă și sec
torul de critică literară de la 
„Lucealărul" — și, poate, tova
rășul Ion Dodii Bălan, dacă va 
lua cuvînlul aci, va snune cile 
ceva în această privință.

Aș vrea să subliniez răspun
derea personală pe care o simt 
pentru această stare de lucruri. 
Sini conștient că am făcut mult 
mai puțin decît aș ii putut 
face ; am scris și am interve
ni! rar și insuficient, nu întot
deauna bine argumentat, în 
dezbaterea problemelor tineri
lor scriitori. Cred că mi-a dău
nat în această privință un anu
mit aer de superioritate. Este 
rOu dacă un poet, după o acti
vitate de cîțiva ani, ajunge la 
concluzia că are în primul rînd 
drepturi și în al doilea rînd 
obligații. După mine, lucrul se 
prezintă exact invers. Intre o- 
bligatiile importante, consider 
pe aceea de a-și expune cu 
limpezime și cu consecvență 
ideile, de a discuta problemele 
importante pe bază de argu
mente convingătoare.

In legătură cu aceasta, îmi 
amintesc cu oarecare regret dc 
recentele dezbateri de la Casa 
Scriitorilor, așa numita „masă 
rotundă" între poeți. Îmi dau 
scama că unii dintre colegii 
mei mai tineri, de a căror crea
ție m-am ocupai în această 
dezbatere, s-au pulul simți pe 
alocuri nedreptățiți, tratati 
cumva de sus, deși mărturisesc 
că a lost departe de mine acea
stă intenție

Noi avem an detașament im
portant de tineri poefi de real 
.talent — și aceia care au fost 
citați în raport și unii care 
n-au fost cilali dar care sin! 
de-acum prezenti cu ceva în 
poezia noastră nouă. Sînt multi 
oameni talcnta/i, animați de 
cele mai bune intenții, adese
ori cu reușite evidente în crea
ția poetică, dar nu într-un sin
gur caz ei rămîn încă departe 
de esența fenomenelor noi în 
viața societății noastre.

Aci este locul din nou să pri
vim autocritic activitatea noa
stră, a celor de la „Luceafărul", 
care n-am reușit să stimulăm 
crearea de poezii bune, valo
roase, cu un anumit caracter, 
poezii pe problemele la zi, ceva 
gen Maiakovski-Brec.ht. Prea 
puțin am făcut acest lucru. Im
portant este care sînt cauzele? 
— la noi, la „Luceafărul", și în 
general. Ce împiedică oare 
tînăra poezie de a merge con
secvent, în totalitatea ei, în 
pas cu viața ? — se întreabă la 
un moment dat raportul — dar, 
după mine, nu izbutește să dea
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un răspuns satisfăcător la acea
stă întrebare.

Problema esențială rămîne 
aceea a cunoașterii yieții, în 
aspectele ei cele mai semniii- 
cative. Problema legăturii cu 
viața, sau, parafrazînd pe tova
rășul Naqy Istvan, problema 
vieții poetului, problemă de 
maximă importantă din punct 
de vedere etico-estelic.

Și aci vreau să spun cile ceva 
despre această chestiune, a le
găturii cu viața. Raportul ci
tează, la finele capitolului re
zervat prozei, cunoscutul- pasaj 
din cuvîntarea rostită de primul 
secretar al Partidului, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, in 
primăvara acestui an, la Cluj, 
pasaj în care sînt criticați „acei 
scriitori care iug de viață, de
realitate, nu vin în mijlocul
oamenilor muncii, nu se stră
duiesc să cunoască viața și
preocupările lor. Astiel de
scriitori devin inevitabil sterpi 
în activitatea lor creatoare ,- ei 
pol stîrni admirația ieftină a 
cilorva snobi, dar poporul, a- 
cela căruia trebuie să se adre
seze orice operă de artă veri
tabilă, îi respinge".

Aceste cuvinte — subliniază 
raportul — trebuie să consti
tuie pentru toii scrii lorii, și cu 
alit mai mult pentru cei tineri, 
un îndreptar permanent in 
munca de fiecare zi.

D sigur, siluind citatul sus 
amintit și comentariul respec
tiv la capitolul proză, autorii 
raportului consideră, ca și noi 
toți, că aceste cuvinte au o 
perfectă valabilitate și pentru 
sectorul poetic.

Să ne întoarcem puțin în tre
cutul apropiat. Dezbaterea noa
stră are loc după patru ani, în 
care s-au petrecut unele lu
cruri in literatura noastră care 
merită o anali'.ă mai atentă. 
Așa vom înțelege mai bine 
esența anumitor greulăli cu 
care avem încă de luptat la ca
pitolul „viața și creația poetu
lui".

La un moment dat, după cum 
se știe, au iost criticate unele 
greșeli de esență dogmatică, 
proletcultistă, despre care s-a 
vorbit pe larg la Congresul 
Scriitorilor. Acest lucru era ne
cesar și a fost ioarte bine că 
s-a luat atitudine holărîtă îm
potriva unor erori de această 
categorie. Ac.easta-i un bun 
cîștigat pentru noi toii, pentru 
întregul nostru front literar si 
personal sînt dintre cei care au 
avut de folosit de pe urma a- 
cestci critici.

Dar non idem ost si duo di- 
cunt id^m, nu este același lu
cru dacă doi oatiieni spun ace
la? lucru. Uneori este exact 
viceversa, de-a-ndoaselea.

S-au infiltrat unele tendințe 
străine, unele confuzii estetice, 
teorii apolitice, o linie incom
patibilă cu principiile de bază 
ale realismului socialist. Ase
menea tendințe și-au găsit ex. 
presia Îndeosebi în actii itatea 
unor poeți de la revista 
„Steaua", în frunte cu A. E. 
Baconsky, lucind prozeliți și 
pe la „Gazeta literară" și pe 
la alte' publicații.

Au apărut concomitent așa 
zise încercări de „teoretizare" 
a năzbîtiilor moderniste, a „a- 
deverului integral". Unii critici 
și poeți tineri s-au lăsat ispitiți 
(cam lesne I) de aceste pseudo- 
inovații, neglijind conținutul 
de dragul unor prelinse inova
ții formale. A suferit în spe
cial tineretul, oameni în ior- 
mare sau care abia atunci ve
neau la poezie

Urmările acestor greșeli ne
combătute la timp de către 
noi, le mai simțim și astăzi. 
Inlilnim încă deseori, în Uni
unea noastră, oameni tineri 
care zîmbesc sceptic atunci 
cînd aud de vizita în uzină sau 
pe șantier. Pentru unii poeți — 
și nu exclusiv pentru poeții în
cepători — așa ceva poatlă 
eticheta „proletcultism". Dar. 
cum s-ar zice, „departe griva 
de iepure".

Marea tradiție a poeziei ro- 
mineșli și universale nu este 
tradiția boemei, a cafenelei șt 
a bîriei, ci tradiția neîntreiup- 
tului colind de-a lungul și 
de-a latul țării, adunînd în su
flet oameni și locuri, tradiția 
lui Eminescu și Coșbuc. Din 
acest mod de a concepe viata 
poetului, s-au născut multe ca
podopere ale literaturii noastre 
și ale celei universale.

Ori, iată ce se întimplă astăzi 
încă, mai bine zis acum trei 
săplămîni, la slîrșil de noiem
brie', cînd am fost prin părțile 
Clujului cu „Viața Roinî- 
nească". A mers cu no; la 
Turda, în documentare, și un 
poet, dintre aceia care nu se în
dură să părăsească asfaltul 
citadin cam 52 de săptămini 
pc an.

Să arăt în puține cuvinte 
cum s-a comportat acest poet : 
ne-am dus, încă din prima zi, 
în vizită la fabrica de sticlă, 
unde am văzut multe minuni, 
ca să zic așa, intre altele și 
niște vase pe care făhricuța de 
ieri de Ia Turda, astăzi o im
portantă întreprindere indus
trială, le exportă în Ame
rica de Sud și in Asia. In 
sfirșit, poetul cu pricina se în- 
vîrtea pe acolo cu un aer ab
sent, ca si cum ar fi iost intr-o 
lume ireală pentru el. Spre 
seară a dispărut de-acolo. Cu 
siguranță că va veni în dimi
neața următoare — ne-am gin- 
dit noi — însă de aluncea nu 
l-am mai zărit.

Tovarăși,
Este interesant ce spuneau 

oamenii acolo la Turda, munci
tori și membri ai cercului lite
rar din localitate, care mărturi
seau că n-au văzut la fată pe 
poeții ailali la 40 de kilometri. 
De ani de zile, nu știu cum 
arată anii dintre ei.

A «a cc o mi se pare de ne
înțeles și lotuși acest lucru de 
neînțeles explică mul'e. Asta 
explică, între altele, de ce ase
menea scriitori tineri au ajuns 
să iie apreciafi la un moment 
dat de aceia despre care Bebel 
zicea : „Cu cc-oi fi greșit, de 
mă laudă ?"

Cred că este o lipsă a ra
portului faptul că nu pomenește 
nimic despre aceste greșeli, de
spre asemenea atitudini, care 
nu rămîn pur și simplu com
portări izolate în viata particu
lară, ci se exprimă in poezii 
lincede, lipsite de semnele ca
racteristice timpului nostru, 
mentalității noastre socialiste.

Oare autorii raportului igno
ră atari fenomene ? Oare con
ducerea Uniunii n-a observat 
niciodată nimic în acest sens I 
Respectul fată de adevăr ne 
obligă să spunem că asemenea 
tendin/e și maniiestări, contra
rii Intereselor literaturii noas
tre, Unici genprgle de dezvol
tare a poeziei noastre pe dru
mul realismului socialist, n-au 
fost criticate cu toată tăria. 
Conducerea Uniunii n-a privit 
cu seriozitatea cuvenită aceas
tă problemă. Faptul apare cu 
alit mai greu de înțeles, c^ cil 
majoritatea membrilor condu
cerii noastre se află în mod 
evident, prin creația lor, pe po
ziții estetice clare, radical opu
se tendințelor retrograde des
pre care vorbesc.

După cit se pare, aici, din 
păcate, n-au primat principiile. 
Numai așa se explică, după 
mine, faptul că asemenea ma
niiestări au putut dăinui timp 
îndelungai în poezie și în cri
tica de la „Steaua", găsind 
ecouri și în paginile altor pu
blicații.

Aici, tovarăși, nu este vorba 
de răfuieli, ci de interesele 
superioare ale literaturii noas
tre — și nu numai aceea a 
tinerilor. Dintr-o asemenea ac
tivitate de dezvăluire adîncă 
și temeinică a greșelilor amin
tite, activitate neînrcgislratq 
cu ochiul liber, pinâ la ora de 
iată, tinerii poefi ar avea de 
tras concluzii extrem de im
portante pentru dezvoltarea 
lor, pentru întregul lor drum 
poetic.

Cu alit mai mult cred că 
trebuie salutate din toată ini
ma acele poezii care se stră
duiesc — și reușesc adesea — 
să reflecte viata uzinei, a șan
tierului, noua mentalitate mun
citorească.

Mă rog, să facă unii critici 
ai noștri rezerve la poezia de 
notație (interesant numai amă
nuntul, că dacă-i vorba de no
tații de peisaj tomnatic, ei nu 

fac atîtea rezerve ca atunci 
cînd se notează amănunte... 
notabile din viata uzinei sau 
a șantierului).

Repetați, dragi tovarăși cri
tici, că nu-i deajuns să intri în
tr-un atelier sau intr-o secție 
a întreprinderii, dar subliniati 
din plin că, pentru început, așa 
ceva nu-i chiar de lepădat ! 
Cum spune un proverb japo
nez — chiar un drum de o mie 
de kilometri începe printr-un 
pas. E important să dai cu na
sul prin uzină, Ia fel de impor
tant cum, după vorba unui 
closic, în materie de proză 
principalul este să iei conde
iul In mină și să-l ții cu fer
mitate asupra hîrliei I

Trebuie să-l cunoști pe mun
citor la lucru, în hală, Ia fur
nal, pe platou. Omul nu se 
dezvăluie nicăieri mai proiund 
decîl in creație. Ce ar înțelege, 
de pildă din mine sau din dum
neata, cineva care nu ne ci
tește cărțile, poemele, artico
lele ?

Mi-a plăcut loarte mult cum 
a vorbit despre asta tovarășul 
și prietenul meu mai virstnic 
Nagy Istvan. EI a spus in 
esență : „Cartea este omul și 
atita viațu-i in cu. iiîă i i i 
autorul ei". In legătură cu 
asta, mă gindesc ce se petrece 
cu unii poeți și prozatori din 
generația noastră, care au în
ceput să se „specializeze" pica 
dc timpuriu. Mi se pare că și 
Tilus Popovici si Eugen Barbu 
și Maitcnyi Eric ->i Fănus Nai- 
gu și alții, consumă ca să .-.ic 
așa, din ceea ce au adunat 
într-o perioadă anterioară.

Iată, tovarășa Melania Cirje, 
dc la liceul „Lazăr" a ridicat 
aici o problemă importantă : 
Ce-i cu Andrei Sabin astăzi ? 
Unde-i cartea care să ne inlăii- 
șeze un asemenea erou în zi
lele noastre I Formularea n-a 
lost chiar asta — dar asta-i 
esența problemei. Despre ce 
vor scrie unii dintre noi peste 
zece ani — îndeosebi proza
torii ?

Iată o chestiune care trebuie 
să ne preocupe in modul ce) 
mai serios.

Scriitorul este o albind care 
elaborează mierea intr-un pro
ces ceva mai complex și mai 
îndelungat. Ca să avem ce ela
bora mîine-poimîlne, trebuie 
să ne îngrijim cu atenție ce 
culegem astăzi.

Aș vrea să mai fac, In în
cheiere, clteva observații su
mare cu privire la raport.

Este absolut supărătoare dis
creția pe care o manifestă ra
portul în privința lipsurilor 
conducerii Uniunii în munca de 
educare a tinerilor scriitori. In 
această privință, a analizei au
tocritice, raportul este un mo
del negativ.

Tinerii prezenfi aici, la con
sfătuire și in general, scriitorii 
tineri, trebuie să deprindă o 
altfel de atitudine fală de lip
suri și greșeli, o atitudine băr
bătească, principială, comba
tivă.

Raportul critică activitatea 
comisiilor pentru problemele 
tinerilor scriitori și de îndru
mare a cercurilor literare, dar 
nu suilă un cuvinfel despre 
faptul că biroul n-a găsit în 
patru ani citi au trecut de la 
Congres, o singură zi pentru 
a se ocupa dc problemele ge
nerale ale respectivelor co
misii.

In raport se afirmă la un 
moment dat că „Gazeta lite
rară" și-a cîștigat o binemeri
tată stimă pentru arlicolele- 
medahon, scrise cu căldură 
despre un număr de tineri. Au 
fost și asemenea articole în 
„Gazeta literară" dar nu exclu
siv. De pildă, articolul lui M 
Pelroveanu despre Nicolae Vo
tca a lost critical în presă pe 

bună 'dreptate pentru confu- 
Zionism de ordin botanico»fi- 
ziologic, tînărul autor analizat 
fiind în pericol să I se extragă 
chiar rădăcina pătrată I

De asemenea articolul Iui 
Paul Georgescu despre Cezar 
Baltag, articol care constituie 
totodată, prefața plachetei „Co
muna de aur", este bombastic, 
conceput în termeni neguroși, 
făcînd mai de grabă un deser- 
viciu poetului în chestiune.

In fine, tovarăși, două cu
vinte despre lozinci.

Sînt în raport multe lozinci 
bune, însuflețitoare. Astfel ni 
se amintește că literatura rea- 
list-socialistă este un mijloc de 
educare a oamenilor muncii in 
spiritul intransigenței fală de 
orice influență a ideologiei 
burgheze, că fermitatea ideo
logică, cunoașterea vieții, au 
iost și rămîn condiții funda
mentale pentru orice om de 
talent care vrea să vorbească 
despre și în numele contempo
ranilor săi, că legătura cu via
ța poporului nu este doar un 
simplu deziderat de principiu 
la care ne referim adesea, — 
ci constituie un program de 
muncă perseverentă și con
cretă ș.a.m.d.

Vedeți, se Întimplă uneori 
asa : afișăm o lozincă bună și 
considerăm treaba ca și făcută, 
numai că toate lozincile, aricit 
de bune ar fi au o lipsă capi
tală : nu se îndeplinesc de la 
sine. De aceea, propun să le 
dăm cu toții, zi de zi, ceas de 
ceas și în proporție de masă, 
o mină de ajutor.

Demostene
Botez

D
acă altă dată, in 
timpurile cind a 
rătam ca dvs., ar 
fi fost o conferin
ță a tinerilor scrii
tori pe (ară, pre

zența mea aici ar fi conatitnit 
un paradox, fiindcă in lipsa 
unei grupări de idei, pe vre
mea aceea se ajunsese la o 
grupare, nu pe generații, ci 
chiar pe ani. Existau forme 
ideologice care iși trăgeau 
seva din imprejurarea că pro
povăduitorii lor erau născuți 
toți In anul 1920.

Subliniind colaborarea și în
țelegerea dintre generațiile 
actuale de scriitori, vorbitorul 
continuă : Ce înseamnă aceas
tă ințelegere ? înseamnă că 
noi avem acel cuvint emoțio 
nai a| tineretului, acea încre
dere de multe ori exagerată in 
puterile sale și îngăduința 
dvs. de ? nu trata pe toii scrii
torii bătrini ca pe unii care 
nu au făcut mai nimic și față 
de care geniul tineresc este 
cu mult superior

In continuare vorbitorul a 
declarat :

Xoî trebuie să posedăm ceea 
ee trebuie *ă fie la baza ope
rei noastre și anume, cunoș
tințele marxist-leniniste. Dar 
nu e suficient să Ic cunoști in 
teorie, așa cum le-am Învățat, 
și să considerăm că prin a- 
ceasta am făcut totul .. Ele. 
dimpotrivă, trebuiesc Însușite 
din cunoușterea de fiecare zi 
a realităților care schimbă in 
fățișarca țării noastre socia
liste.

După ce a vorbit despre ne
cesitatea cunoașterii atente a 
omului nou, vorbitorul a ară. 
tai că, in proză, trebuie să 
mergem spre cunoașterea su
fletească, nu spre un psiholo
gism de dragul psihologici, ca 
atare, ci spre o analiză care 
să definească mai bine pe se
menul nostru, care să arate 
care sint mobilele eroismului 
actelor pe care lc săvîrșesc 
oamenii muncii de astăzi. Este 
un lucru greu de făcut, care 
necesită o cunoaștere umană 
îndeaproape a eroilor noștri.

O altă problemă pe care aș 
vrea s-o ridic este aceea refe 
ritoare la poezie și anume la 
acele „notițe poetice" -— cum 
se numesc astăzi — sau la o 
altă expresie care, vă mărtu
risesc, mi-a adus aminte de 
luptele ideologice de acum pa. 
truzeci și ceva de ani : teoria 
„ritmului interior".

Poezia trebuie să aibă un 
mesaj, de asta sintem convinși 
cu toții. Aș ruga pe cei care 
scriu după „ritmul interior' 
să se prezinte cu asemenea 
poezii la o întreprindere, la o 
șezătoare literară și să lc ci
tească. Cred că muncitorii ar 
taee o critică mai aspră deeit 
cei mai aspri critici. Trebuie 
să fim atențl față de criticile 
pe care ni le aduc cititorii, 
fiindcă cititorii noștri sînt in 
foarte mare măsură — și tre
buie să fie in tot mai mare 
măsură — educatorii noștri.

Cind este vorba ca toezia 
să devină mobilizatoare, a- 
ceastă poezie trebuie să fie 
bărbătească, trebuie să fie așa 
cum este poezia lui Beniue. 
Eu nu cunosc „notația poe
tică" oare să aibă această ca
litate agitatorică, care să aibă 
calitatea aceasta de a trans
mite un mesaj. Iar, dacă este 
vorba de un „ritm interior", 
aceasta trebuie să se potri
vească cu ritmul interior al 
citorva mii de oameni, pentru 
ca să-1 poți transmite lor, 
pentru ca ei să-l poată înțe
lege. Poezia trebuie să cons
tituie un mijloc de comuniu
ne a sentimentelor și aceasta 
nu se poate face altfel decît 
prin acel limbaj menit să dea 
o anumită tensiune sentimen
telor și comunicărilor care se 
fac.

Tovarăși, noi ne intruniin 
astăzi după patru ani, într-o 
conferință pe (ară. Raportul 
tovarășului Gheorghiu-Dej la 
cel de al III-lea Congres al

Partidului Muncitoresc Ro- 
min se ocupă de marele avint 
și de marele progres care l-a 
făcut țara în economia ei in 
acești ani între 1956—1960. 
Eu v-aș ruga să vă aruncați 
ochii pe acest raport, să cer
cetați fiecare cifră și dată, 
pentru ca să vedeți cum au 
răspuns și în ce măsură au 
răspuns scriitorii la acest pro
gres material ți cultural al 
țării noastre.

Tita Chiper

C
ea de a treia Con
sfătuire a scrii
torilor tineri reu
nește în fața noa
stră aproape toate 
forțele tinere ale 

literaturii, aproape toți tinerii 
crescuți în răstimpul de zece 
ani cit s-a scurs de la prima 
consfătuire a tinerilor scrii
tori, organizată de Uniunea 
Scriitorilor în 1950.

Această ultimă Consfătuire 
se caracterizează prin faptul 
că mulți dintre participanți au 
acum volume de versuri și 
proză, unele cu tipăritura 
proaspătă, și tinerii scriitori 
vin în fața Consfătuirii adu- 
cind rodul împlinirii lor.

Diversitatea temelor verifi
că încă o dată teoria că nu
mai un contact nemijlocit cu 
viața, cu problemele ei majo
re și actuale poate da sens și 
valoare tuturor eforturilor pe 
care tinerii scriitori lc fac 
pentru a da o literatură con
temporană bună, eficientă.

Intre Consfătuirea din 1956 
și cea de acum, tinerii scriitori 
sînt mult mai apropiați de 
realitate, ajutați îndeaproape 
de Uniunea Scriitorilor care 
crcază posibilități de cunoaș
tere a realității prin documen
tări, șezători literare. vizite 
în întreprinderi, șantiere, gos- 
podării colective etc.

Citabile in acest sens sînt 
șezătorile organizate de revis. 
tu Luceafărul mai ales, do
cumentarea mai îndelungată 
a unor scriitori. în special ti
neri. la țară etc.

Problema este ce s-a reali
zat în urma acestui contact 
cu realitatea, cum s-au con
cretizat și au prins viață în 
paginile scrise, impresiile, fap
tele. întîmplările încercate, 
cunoscute pe teren.

De asemenea găsesc necesar 
să spun aici un lucru tovară
șilor mei de muncă : să ne s- 
mintim că acum zece ani. 
cind a fost prima Consfătuire 
a tinerilor scriitori, eram toți 
intimidați de importanta care 
ni se acorda. Nu prea știam 
bine pe ce lume trăim, erau 
mulți dintre noi foarte tineri. 
Dar am primit sfaturi, am pri
mit încurajări și cei mai mulți 
scriitori virstnici s-au ocupat 
de creșterea noastră.

Cred că nvi cu cit >’:m 
«ruin :-u experjtT.»* sitti 
trebui» «• f»c«m «celati lucru 
•colo unde lucrăm. 4ac* «Wt 
oom.ni t:r.zrț «•.»♦ -'iu. -
’••irrt Oii • b . :.i dr
mic cit dc timw. MVMto aar- 
ce‘-t cu d jgukîe. m-
cursiat oentru e* ;,-a fă
cut ji cu noi la vremea noa- 
-;r<i. Este toarte necesar acest 
lucru. întrucît tînărul scriitor 
cîștigă enorm de pe urma 
muncii de îndrumare.

Am primit vizita multor to
varăși de la Uniune pe șantie
rul de la Bicaz ; tovarășii Geo 
Boțza și Marin Preda ne-au 
sfătuit, discutîndu-ne lucrări
le. învățîndu-ne cum să fa
cem notații. în urma acestei 
îndrumări, noi am strins un 
material suficient de la Bicaz. 
care acum credem că este ca
pabil să dea cit de cit o ima
gine fidelă a acestui șantier. 
N-am fi reușit acest lucru 
fără ajutorul neprecupețit pe 
care l-am primit de la orga
nele de partid. Tin să vă spun 
că tovarășii de acolo trebuiau 
să se ocupe în primul rînd 
de problemele complexe ale 
șantierului. Totuși ei au înțe
les importanța literaturii și 
aceasta în primul rînd pentru 
că sînt oameni de partid.

I. D. Bălan
A ți auzit nu o dată, 

șt dumneavoastră 
ca șt mine, expri
mată mai in g’u-
mă. mai iu serios, 
părerea că cineva 

care nu poate deveni un bun 
scriitor se face critic. Ce bine 
ar fi dacă această butadă ar fi 
adevărată. Cîți critici literari 
am avea, cite comentarii, șt 
critici ale literaturii actuale 
am citi, cite studii de anali
ză. de sinteză, cite monografii 
ați întîlni despre creațiile 
dumneavoastră.

Din nefericire, și spre deza
măgirea admiratorilor acestei 
savuroase butade, lucrurile nu 
stau așa.

Formarea unui critic literar 
presupune o muncă foarte grea 
și mai ales necesită din par
tea oamenilor cu mai multă 
experiență cu o mai bogată 
cultură, un ajutor necontenit, 
fiindcă profesia de critic li
terar este foarte adesea pin- 
dită de numeroase neajunsuri.

Unul din neajunsurile cele 
mai grave care a bîntuit 
in critica literară nu nu
mai tinără, din ultima vre- 
tne — precizez, din ultima 
vreme și nu de la ultima 
consfătuire încoace, — a fost 
tonul apologetic, comentă
rile ditirambice, elogiile nedi
ferențiate aduse operelor lite
rare, mai ales cind acestea 
erau scrise de nume consa
crate sau de scriitori care de

țineau ți anume funcții d4 
răspundere.

Pryitre cei care iu păcătuit 
în acest sens am fost și eu șt 
pe drept cuuint am fost Criti
cat în articolul din ,Scînteia“ 
care, așa cum am mai erătrf, 
in scris, mi-a fost de un real 
folos.

Fără îndoială că ar trebui să- 
vorbesc prea mult ca să intru 
in esența problemelor pe care 
vreau să le pun. Mă voi măr
gini să enunț numai cîteva 
dintre ele.

în legătură cu această pro
blemă atît de importantă — 
fiindcă sintem la o consfătu
ire în care ne preocupăm cu 
tof.ii de dezvoltarea criticii li
terare și, in cazul de fată, a.

■ criticii literare practicată de 
tineri — cred că este de dato
ria noastră să arătăm că a- 
ceastă atitudine, semnalată de 
articolul din „Scînteia" ca fiind 
străină de spiritul științific ag 
criticii marxiste, nu a dispă
rut nici astăzi,

Sigur, oamenii vizați, intr- 
un fel sau altul, și-au găsit 
forme noi de a practica acest 
ton apologetic. Cred că une
ori, chiar după autocritica fă
cută, eu însumi am mai dat 
tribut acestui ton apologetic; 
cred însă că el s-a manifestat 
într-un mod pregnant în le
gătură cu cea mai tînără ge
nerație de tineri poefi și scrii
tori,

Eu am încredere și admira
ție pentru talentul unor tova
răși ca Nichita Stănescu, Zlie 
Constantin, Cezar Baltag Ș.a. 
Cred insă că se fqce un prost 
serviciu, în primul rînd aces
tor tovarăși șt în al doilea 
rînd întregului nostru front 
literar, cînd se cheltuiesc e- 
pitetele și formulările cele mai 
ditirambice pentru realizarea 
portretelor acestor tineri pro
zatori și poeți talentați.

Ca să fiu concret, cum se 
cere aici, amintiți-vă. de pildă, 
de portretele din „Gazeta li
terară" (au mai fost amintite) 
și de termeni folosiți în co
mentarea acestor noi volume 
care, precizez, se datorează 
unor scriitori talentați dar 
care ar fi folosit mult mai 
mult dacă s-ar fi apropiat 
critica de ei cu seriozitate, 
tocmai criticindu-l mai con
cret și dindu-le în felul aces
ta. un ajutor mai substanțial.

O altă problemă care cred 
că ar trebui să preocupe pe 
toți tinerii scriitori și pe cri
ticii tineri.

Spre regretul celor care cu
nosc în ansamblu mișcarea li
terară de la noi. asistăm la un 
fenomen foarte ciudat.

Există o generație de scrii
tori pe care noi îi știam încă 
de acum 5-6 ani, care și în ra
port. și în presa literară și în 
discuții sint înșirați nominal, 
unul după altul, ca niște bă
ieți cuminți; Ioan Horea, Al. 
Andrițoiu, Tiberiu Vtan, Ion 
Brad, Al. Rău, Stefan Iureș, 
Al. Ivan Ghilia. Ion Lăncrăn- 
jan etc. Am impresia că tre
cem foarte ușor peste această 
categorie de scriitori, care, 
după părerea mea și a dum
neavoastră, sînt convins de a- 
Ctartu — ,;tă nto-
'new! in tema*; ia dezvoltarea 
ti- r prn-ei sar
tiare Mriadatf a*
»4 t - • • r - m • r . ■ ae cti -
J- '" • ’ >- • *
Uijrt a? ■:-» r cirstv’-i.

C---:ă cieos'k.’ i ne greșită, 
' '•ucu ccf.stâ demarcare ar
bitrară intre generații ne o- 
prește sa facem aprecieri mai 
judicioase, mai substanțiale, să 
vedem cum s-a dezvoltat în 
mod organic din generație în 
generație, literatura noastră și 
cum datorează o generație ex
periență și învățăminte altei 
generații.

în legătură cu aceasta cred 
că o altă slăbiciune, care se 
manifestă uneori in criti
ca noastră literară, este lipsă 
unei pasiuni puternice pentru 
evidențierea ideilor socialiste, 
comuniste, care sint cuprinse 
in opera respectivă. Adeseori, 
opere care reflectă foarte 
profund, problematica bogată 
a vremii noastre, frământările 
oamenilor de la noi, sînt dis
cutate pe niște coordonate ab
stracte, ca seninătatea perso
najelor, echilibrul moral al e- 
roului și alte lucrări de natu
ra aceasta, care cel puțin nu 
sînt legate într-un context 
social, în sensul că această se
ninătate sau acest echilibru 
moral de care se vorbește să 
ne apară ca o expresie a vre
murilor pe care le trăim.

Cred că dăunează acest fel 
de-a face critică literară. Da
toria noastră este de-a milita 
mat deschis, cu mai multă 
dragoste pentru promovarea i- 
dcilor fundamentale, acelea 
care dau in primul rînd va
loare romanelor, vo’umelar de 
poezii, nuvelelor și schițelor 
pe care le prezentăm citito
rilor.

Un alt aspect mai puțin plă
cut și care s-a pus cu destulă 
tărie este acela privitor la ți
nuta morală, la respectul pen
tru propria ta persoană- pen
tru ideea nobilă de activist în 
frontul ideologic, în frontul 
cultural.

Vorbeam, la început, despre 
tonul apologetic căruia am în
cercat să»i găsesc în alte îm
prejurări — și nu vreau să 
mă repet — cauza, Una din a- 
ceste cauze persistă și vreau 
să spun acest lucru penttq a 
atrage atenția unor tovarăși 
mai îti virstă, cu răspundere 
pentru educarea tinerilor scrii
tori. Uiiii tineri scriitori mi
nați de o patimă de afirmare 
care să depășească munca lor 
propriu zisă, asaltează într-un 
mod neplăcut secțiile de criti
că ale redacțiilor, cerindu-le 
socoteala in legătură cu opi
niile exprimate despre cărți
le lor.

Nu trebuie încurajată mai 
departe această atitudine, 
care nu are nimic comun cu 
profilul moral al unui utemișt.

(Continuare in pgg. î-a)
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* tas» ifciar din vrema noa- 
«M.

> tcvw o sită problemă, 
tn 't ■ eu toții bucuroși de 

unor plachete de uer- 
»- n proză, datorate celor 

naeri eeriitori. însă eu
4 • r curii iși imaginează

• e ea se poate realiza o 
•‘izt't’t ■ criticii literare 

s -rerne ei efectiv nu i se a. 
:»’«» o atenție suficienta. De 
P ii. foerte multe articole 
rooirrste marților noi si pro- 
c’.nu> literaturii actuale, 
pe: dt . ciad în cind, să al- 

aici o plachttă de criti- 
'< literarii precum și studii 
•-j, ample referitoare la o 
pecie literară, la prozatori 
oarte telentați, la probleme 

care se cer rezolvate ți pre
zentate în fața cititorilor. A- 
ceste studii ar trebui să apară 
cel puțin tn colecția Mica Bi
bliotecă Critică, în care de 
foarte multă vreme apar me
reu numai culegeri din scrii
torii clasici. Ar putea de ase- 
■' tnea să apară în colecția 
Luceafărul de la E.S.P.L.A. 
Cred că această atitudine nu 
poate contribui la dezvoltarea 
criticii literare. Mulți tineri 
care scriu despre literatura 
actuală se văd în situația de 
a ajunge niște oameni foarte 
bitrini și de a face în fiecare 
săptimînă cite > recenzie pe 
care o va acoperi praful și 
Uitarea în paginile revistelor 
devenite piese de biblioteci și 
arhivă,

în altă ordine de idei, în 
legătură cu munca secției de 
critică de la revista „Lucea
fărul* vreau să spun că în 
ciuda eforturilor făcute de a 
lărgi numărul colaboratorilor 
la sectorul de critică, rezulta
tele n-au fost îndeajuns de 
fructuoase. Trebuie să preci
zez cu toată sinceritatea că 
este și vina noastră, însă in
tr-o bună măsură e și vina a- 
celora care nu au răspuns soli
citărilor insistente din partea 
redacției.

Nu cred ci există tinăr cri
tic care să nu fi fost invitat 
să scrie la această revistă. dar 
mulți nu au răspuns cum se 
cuvine.

Mircea Radu
Iacoban

D
in raportul peeare 
l-am ascultat pre
cum și din cuvin
tele celorlalți to
varăși delegați, 
ne-am putut cla 

o dat ; mai mult de 
tap’.v. 4* «b I ■
*VB«CZO •— dr-
*w~rr*—: teflrȘar țăgs^o

■Mm**69 BftaVDA. ișw • ft 
c.l bm „■•i.lnn acelora ore 
«4 a\ ir ei.

-4 tinerilor. ne sînt cre- 
» la e; nu am fi
putut vis.s in trecut. Munca 
«ceio.-a care minuiesc condeiul 
e,’.e prețuită și respectată. Și 
■.-’em mindri că asupra slo- 

pe care noi le așterneni 
apleacă ochii mun-

■ ■ w. țăranilor și intelec- 
țtxutructorii vieții 

: . M- - -4iă.
’- - - . orbitorul s-a
-y-’. de c*tc ș probleme ale 

ed; urnirii tinerilor scriitori 
■- n provincie de către critica 
. "erara, de legătura dintre re- 
r.’.țiile literare și tinerii co- 
lâtoratori: ..Nu le putem pre- 
t vcie tovarășilor redactori să 
ne asslteze cu scrisori, cerin- 
c.-r.-t- lucrări; le putem pre- 
t'.ie m-ă să acorde atent?

scrisorilor primite, a- 
- nd o soluție mr.i - m- 

dr-cit mutarea tinerilor 
din provincie, la Bu-

Dr? L er icret. Revista „Lu_ 
rt» ' w, '>it de prețuită 
de r.c. t:f.«trii. acordă. cu multă 
bunăvoință, spațiu debutanți- 
lor la rubrica ..steaua fără 
nume" Mulți dintre cititori se 
intreabă insă de ce aceste ste
le nu rămin stele și se trans
formă uneori in meteori ?

Eu am găsit o explicație în 
propria-mi experiență și a al
tor» care, după ce au debutat 
la ..Steaua fără nume", au 
continuat să trimită lucrări re
vistei „Luceafărul”. După ce 
au epuizat categoriile trimite
rilor poștale (recomandat, re- 
comandat-expres. scrisori cu 
valoare declarată etc.) s-au lă
sat păgubași. Unii dintre noi 
nu au primit nici un rîndulet 
răspuns de la tovarășii de la 
..Luceafărul". Dacă eram bu- 
cureșteni, treceam pe la re
dacție. Dar așa. ne-am conso
lat și am început să colabo
răm la alte reviste. Ar fi in
teresant de urmărit cîți dintre 
cei care au debutat la ..Steaua 
fără nume” au mai fost găz- 
duiți de revista ..Luceafărul", 
care este revista tinerilor scrii
tori.

Vreau să mai vorbesc de a- 
titudinea Casei regionale a 
creației populare din regiunea 
noastră. în Iași există cîteva 
cercuri literare dintre care 
qnul al Casei Regionale de 
creație. Membrii acestui cerc 
și-au înmănunchiat de multe 
eji lucrările în culegeri edi
tate de forul tutelar — adică 
de Casa de creație. în Iași 
mai există însă și alte careuri 
ljterar». între care și cel al 
Casei da cultură a studenților. 
Noi. studenții, ne-am adunat 
de cîteva ori lucrările, i-am 
rugat ne colegii noștri pictori 
să le ilustreze, am dactilogra
fiat volumul și, condncîndu-ne 
după regulamentul de organi
ze re ?! funcționare a cercuri
lor literare, care obligă Casele 
de creație să editeze culegeri 
oricărui cenaclu, atunci cînd 
nivelul lucrărilor îndreptă
țește aceasta, l-am înaintat 
Casei de creație. Mulți stu- 
denți au terminat facultatea, 
sint acum profesori sau ingi
neri in toate colțurile țârii, 
dar Caș» regională de creație, 

întîrzie editarea plachetelor 
c?re cuprind printre altele lu
crări ale creatorilor studenți : 
Ion Crînguleanu. Manole Au_ 
neanu, Mircea Radu Iacoban. 
Sorin Stoian, Marin Sorescu 
etc. în schimb. Casa regională 
de creație editează și pregă
tește în continuare culegeri 
ale lucrărilor membrilor cer
cului literar propriu. Ne veți 
întreba de ce nu am sezisat 
comisia regională de îndruma
re a cercurilor literare ? De 
ce ? Fiindcă este sublimă, dar 
lipsește cu desăvârșire, deși 
trebui» creată încă de acum 
doi ani.”

Titus
Popovici

V
oi trece peste introdu
cerea de rigoare și voi 
înoepe direct, vorbind 
despre unul din cele mai 
mari daruri pe care ni 
le-a făcut, ca oameni și 
ca scriitori, in epoca noastră. 

Partidul clasei muncitoare. E 
vorba de sentimentul respon
sabilității noastre.

Drumul nostru, la început 
stingaci, șovăitor, — așa cum 
e orice început — a fost cru
țat de umilințele, de mizeria 
înjositoare, de fârimarea zi de 
zi a demnității omenești. Fap
tul că ne găsim aici, că ne 
spunem deschis problemele e 
o dovadă strălucită și grăi
toare. Faptul că încercăm min- 
dria bărbătească dc a fi nu 
numai martorii unui proces 
uriaș de transformări, dar că 
sintem considerați o parte vie, 
creatoare, faptul că ni se cere 
să fim luptătorii celei inai îna
intate idei, faptul că lucrările 
noastre, indiferent cum ne 
cheamă, sint așteptate cu ne
răbdare. primite și înconju
rate cu dragostea oamenilor 
muncii, toate acestea trebuie 
să genereze in noi sentimen
tul nobil, înălțător, al respon
sabilității de scriitor și cetă
țean.

După părerea mea, diferența 
între scriitorul adevărat și 
filistin depinde de răspunsul 
pe care il dăm următoarei în
trebări : tot ceea ee am primit 
de Ia popor și de la partid e 
o răsplată a marilor și unice
lor mele merite — sau e un 
îndemn adine să dau poporu
lui care m-a crescut, m-a hră
nit. mi-a îmbogățit viața cu 
minunatele Iui trăsături spi
rituale, tot ceea ce este mai 
hun in mine, pină Ia capăt, 
fără șovăieli, deschis și cura
jos ?

Și sint convins că despre 
acei scriitori, mulți încă foarte 
tineri, care isi dau lor insile 

i.' t- .-t» '■»
rs . » . • .

«w*b wna rir— doa
Ancu'.rt • vor fi și ei -vale și 
ulcele".

Cred că <• cazul să lăsăm 
timpului sarcina de a răspunde 
care și cîți dintre noi am fost 
genii : iar noi să ne vedem dc 
splendida noastră muncă, atit 
de grea și atit de plină de 
mari satisfacții, cu liniștea, în
crederea, înțelepciunea și se
riozitatea omului care se in
treabă firesc, fără emfază, ce 
ar trebui făcut pentru ca pa
tria să aibă mai mult oțel.

Aș vrea să precizăm un lu
cru : a spune unui scriitor : 
cunoaște viața, e ca și cum ai 
spune unui medic că pentru a 
face o operație e nevoie să cu
noască red puțin anatomia. Și 
iată, viața ne dovedește că 
acest lucru trebuie cu tă
rie. Asta au e deajuns ; trebuie 
«a găsim împreună, 10 vâră- 
șește. arde metode practice 
■ are să ne ajute in aprofun
darea datelor realității noastre 
socialiste și — dacă e nevoie 
— să scuture inerția, acolo 
unde este nevoie.

Consider că fraza „literatura 
e o cauză a noastră a tuturor” 
e plină de multiple semnifi
cații (o poate, de alticl. con
stata oricine, la o simplă intîl- 
nire cu cititorii). Noi sintem 
scriitori și alcătuim un front 
larg pe platforma invă’ătnrii 
marxist-leninistc, pe platforma 
eticii comuniste.

Succesul unuia dintre noi 
este, în mod obiectiv, succesul 
fiecăruia : iar de insuccese sîn- 
tem fiecare, in mai mare sau 
in mai mică măsură, răspun
zători.

Aș vrea să dau un mic 
exemplu :

După ce a apărut romanul 
meu „Străinul” și critica l-a 
apreeiat foarte pozitiv, m-am 
considerat un scriitor făcut 
odată pentru totdeauna. Am 
cerut un concediu la Sinaia și 
am spus că în două luni am 
să scriu o nouă carte. Am 
scris-o intr-adevăr în două 
luni. Era infernală. La editură 
mi s-a spus că poate apare, 
între timp. prietenul meu. 
Marin Preda, mi-a făcut o 
surpriză și a publicat roma
nul „Moromeții", Am cerut 
cartea de la editură, spunind 
că am de pus niște virgule. Am 
pus timp de trei ani virgule. 
Probabil mal trebuie. Atîta am 
putut.

Acest spirit al celei mai să
nătoase și mai nobile întreceri 
trebuie, după părerea mea, să 
ne călăuzească, mult mai ho- 
tărit de azi înainte. Eu, ca cel 
mai tinăr membru al Biroului 
Uniunii Scriitorilor, consider 
că am făcut mult prea puțin, 

nejustificat de puțin, pentru 
ca acest spirit nou — pe care, 
dragi tovarăși scriitori, nu l-am 
inventat noi — ci care consti
tuie esența noilor relații so
ciale in țara noastră — sâ de
vină o normă de conduită. Mă 
interesează ce crede critica, 
cititorii. Știu un lucru, că pen. 
tru scriitorul adevărat nu lau
dele și coroanele de premiant 
clasa l-a sau a Il-a rămin — 
ci în primul rind ce avem dc 
învățat din acest schimb dc 
opinii, ce răspundem propriilor 
noastre căutări, propriei și 
creatoarei nemulțumiri de 
sine.

Hirtia este, in general, ne
cruțătoare. Este imposibil să 
creezi erei adevărați ai vremii 
tale, eroi a căror muncă și 
luptă au schimbat radical, in
tr-un răstimp atit dc scurt, 
fața țării — atunci cînd tu, 
zugravul și interpretul lor, 
ești ținut in urmă de ghiulele 
(uneori destul de strălucitoare) 
ale indolenței, ale comodității, 
ale măruntului și călduțului 
spirit mic burghez dc auto- 
mulțumire, dc stagnare. Nu 
există rețete in ceea ce pri
vește documentarea, așa cum 
nu există rețete cum să se 
scrie un roman bun. Dar 
exiși ă o cheie universală ca- 
rc-ți deschide porțile cunoaș
terii : comuniunea permanentă, 
cu idealul inaintat al camelii
lor înaintați ai vremurilor 
talc, cu făuritorii istoriei.

Nu știu cită vreme trebuie 
.să stai intr-un Joc — un an. 
doi, cinci, ca să capeți această 
cunoaștere a vieții; știu însă 
sigur, că fără a împărtăși cu 
toată ființa ta. aspirațiile, vi
surile, luptele oamenilor des
pre care scrii, eșecul, tristul 
eșec al fabricației reci, fără 
patimă. — va urmări, ca o um
bră. cărțile respectivilor au
tori, tineri sau mai puțin ti
neri.

Cred cu tărie in unitatea ne
cesară intre om și creația lui, 
intre scriitorul adevărat și oa
menii adevărați pe care-i 
oglindește. Această unitate nu 
este un deziderat oarecare — 
ci constituie legea intimă a 
creației, aici in epoca noastră.

Și acum, tovarăși, dați-mi 
voie să folosesc această tribună 
pentru citeva răfuieli perso
nale.

Primul inamic pe care aș 
dori să-l ajut in muncă l-a 
numit referatul „profesionali
zarea timpurie”. Atunci cind 
am început pentru prima oară 
— ceva mai demult — să vor
bim despre aceasta, mi se pă
rea că exista in discuțiile 
noastre o ușoară doză de exa
gerare. Mi sc părea straniu că 
un tinăr de 20-25 ani, să zicem 
și de 30 de ani. să considere 
că la acest prag s-a oprit ne
cesitatea lui de a urmări în
deaproape procesele de trans
formare. oamenii despre care 
vrea să scrie. Că acest prag 
este cel mai înalt, cel puțin cit 
Everestul si că de aici încolo 
isi poitf permite, ca lin func-

- - ’a r.-.rir. să scoată din 
irtMi a»er«« unei

K Si tată că
‘ ; s.iira mea m-am iz
bii de acest dușman.

Tovarăși, in ceea cc spun nu 
»s vrea să se înțeleagă că 
scriitorul are iin fel de obli
gație de notar de a consemna, 
mai bine sau mai puțin bine, 
dar nrompt. fiecare eveniment, 
fiecare trăsătură nouă care a- 
pare. El trebuie insă să tră
iască in așa fel in contempo
raneitate. incit in activitatea 
lui să nu existe goluri de cu
noaștere ; să nu se trezească 
după ce a terminat o carte ca 
unul care a dormit cițiva ani 
și nu mai recunoaște oamenii, 
locurile, moravurile.

AI doilea dușman despre 
care aș vrea să vorbesc — și 
am multi — se numește indi
ferența. placiditatea, suficien
ța. (Are mai multe pseudo
nime). Drumul fiecăruia dintre 
noi in parte e o cauză comună 
a noastră, a tuturor. Proble
mele. căutările unuia dintre 
noi sint. obiectiv, ale noastre 
și sintem eu toții răspunzători 
de rezolvarea lor in spiritul 
eticii comuniste.

Aș mai putea vorbi și de su
ficienta in cultură, tini imagi
nez, exagertnd desigur, că s-ar 

putea găsi printre noi tineri 
tovarăși care să-și spună : sint 
mare și genial. De ee să învăț, 
cînd peste cițiva ani alții vor 
învăța despre mine ? Pentru 
scriitorul adevărat, prezența in 
nopțile sale de muncă alături, 
a marilor săi prieteni Tolstoi, 
Eminescu, Shakespeare, Șolo- 
hov este tonică, reconfortantă. 
Pentru tipul de scriitor despre 
care am vorbit (o fi existind. 
n-o fi existind. nu știu) pre
zența acestor titani e amenin
țătoare.

Ar fi tare multe de spus. 
Dar sint convins că de la a- 
ceastă consfătuire — și ața 
trebuie să fie — ni le vom 
spune toate tovărășește. des
chis, partinic și că aceia care 
așteaptă (cc splendid lucru e 
să știi că ești așteptat, ca un 
prieten prețios !) că aceia care 
așteaptă noile noastre lucrări, 
vor simți, prin mesajul nostru, 
că Ie justificăm încrederea.

S. Damian

I
n cuvintul meu 
vreau să mă re
fer la două pro
bleme, întîi la u- 
nele aspecte în 
dezvoltarea prozei 

tinerilor și în al doilea rînd 
despre raporturile intre „Ga
zeta literară" și tinerii scrii
tori.

Dacă privim cele mai bune 
dintre lucrările tinerilor noștri 
scriitori întîlnim o senzație de 
robusteță, de sănătate. De 
unde vine această senzație ? 
Este bine să amintim aceste 
lucruri, cum s-a amintit și in 
raport și anume faptul că e- 
xistența socialismului în con
dițiile noi de viață, perspecti
vele deschise tineretului. în
drumarea și grija partidului, 
acestea au permis și au favo
rizat dezvoltarea sănătoasă a 
creației tinerilor.

Dar seninătatea despre care 
s-a vorbit nu este o seninătate 
a nepăsării prin evitarea pre
ocupărilor tulburătoare ale 
veacului, prin escamotarea lor. 
Aceasta este important. Nu 
întîlnim în literatura noastră 
probleme care neliniștesc as
tăzi omenirea, mari preocupări 
ale veacurilor ? Le întîlnim, 
dar ele sînt privite din pers- 
peativa luminoasă a socialis
mului.

în sufletul scriitorului de 
astăzi există un fond de ură și 
silă față de jefuitorii copilă
riei ; burghezia și moșierimea. 
Aceste lucruri le găsim în lu
crările lui Titus Popovici. N. 
Velea. Al. Ivan Ghilia.

Este vorba și de o înțelege
re precisă a raporturilor exis
tente. de prezentarea realistă 
a acestor relații. Este impor
tantă această participare afec
tivă. Dar este și înțelegere, o- 
biectivare. Este o prezentare 
realistă a monstruozității unei 
clase, dar și violență in perși, 
flgre.

Apoi vorbitorul a analizat 
din acest punct de vedere 
..Străinul” de Titus Popovici. 
„Bariera” de Teodor Mazilu. 
„Obsesia” de Ioan Grlgorescu.

Trebuie apreciat efortul că
tre o literatură problematică 
(dacă termenul nu e înțeles 
difuz).

Tinerii scriitori încearcă să 
dea o judecată asupra lumii, 
o interpretare a raporturilor 
între oameni, o viziune asu
pra realității, așadar să creeze 
o literatură cu un ori
zont larg. Trebuie să se scrie 
despre viața clasei muncitoare, 
despre lumea satului, dar 
nu în mod tehnicist, ci rc- 
levîndu-se problemele de con
știință generate, trăsăturile 
moralei noi. Acesta este me
diul favorabil în care apar a- 
ceste probleme.

Cu privire la problematica 
ideologică și morală a lucră
rilor tinerilor, vorbitorul s-a 
referit la „Cuscrii" de Al. I. 
Ghilia, „Setea” de Titus Po
povici. la povestiri scrise de 
Fănuș Neugu. Radu Cosașu. N. 
Tic. Nicolae Velea, D. R. Po
pescu. Costache Anton.

De ce e importantă această 
subliniere ? Mai apar povestiri 
fără nici un fel de veleități. In 

care predomină pitorescul, a- 
necdotica cu semnificația re- 
strînsă, faptele minore (de e- 
xemplu, povestirile lui Corne- 
liu Leu).

Problemele complexe ale 
formării conștiinței cititorilor 
cărora ne adresăm au fost 
dezbătute și in raportul la 
Gongresul al Ill-lea al P.M.R. 
Acolo s-a arătat clar ce sar
cini înalte au scriitorii în dez
voltarea conștiinței acelor oa
meni care ridică marile cons
trucții ale socialismului. Lite
ratura trebuie să pună proble
me majore, să reflecte înfrun
tarea de opinii. încleștarea 
ideologică a epocii, triumful 
filozofiei și eticii marxiste.

Tinerii scriitori trebuie să 
participe mai activ la elabora
rea unor opere de mari sem
nificații. Să nu mai fim tole
ranți cu proza mediocră, limi
tată ca gîndire. ca problema
tică !

Pe măsura acestor căutări 
de conținut se vădește efortul 
către o expresie artistică mai 
elevată, corespunzătoare. Ar 
mai fi multe de discutat pe a- 
cest tărîm, dar ele depășesc 
cadrul acestei intervenții. Sînt 
rezultate îmbucurătoare ; sti
luri incipiente, valori artisti
ce promițătoare in creația ti
nerilor. De pildă, mi se pare 
ca o tendință pozitivă din a- 
cest punct de vedere in crea
ția tinerilor, înlăturarea sen
timentalismului. crearea unei 
proze mai sobre, mai precise ; 
o direcție salutară spre anali
za ps;hologică : sînt tendin
țe realiste reunite cu încercări 
de a extrage simboluri de lar
gă generalizare.

..Gazeta literară" n-a acor
dat în anii trecuți o atenție 
suficientă tinerilor scriitori. 
Au fost lipsuri serioase dar în 
ultimul an s-au adus o serie 
de îmbunătățiri însemnate. 
S-au publicat multe lucrări ori
ginale (poezii, proză scurtă) și 
articole critice — chiar pagini 
întregi consacrate tinerilor. O 
serie de tineri ca Nichita Stă- 
nescu, Cezar Baltag. Nicolae 
Velea, Stefan Bănulescu. Ma
tei Călinescu și G. Dimisianu 
au crescut în redacție sau în 
jurul redacției. Gazeta dă o 
îndrumare ideologică acestor 
tineri și le corectează erorile. 
Ei scriu acum o literatură în 
spiritul realismului socialist, 
împotriva tendințelor moder
niste, împotriva concepțiilor 
ideologice străine,

Rezultatele bune se văd și 
prin volumele publicate în co
lecția „Luceafărul”, volume 
care s-au bucurat de aprecieri 
favorabile din partea criticii.

în legătură cu atitudinea 
fată de tinerii scriitori, dacă 
îmi este permis, vreau să vor
besc in replică cu tov. Dan 
Deșliu. Dinsul a arătat aci. in 
cadrul consfătuirii, o serie de 
probleme în ceea ce privește 
orientarea poeziei tinerilor.

Sînt cu totul de acord că ar 
fi necesar, să existe discuții 
substanțiale pe această temă 
și că unele din poeziile publi
cate in revistă manifestă încă 
tendințe greșite. Ele ar fi bine 
să fie supuse dezbaterii colec
tive a scriitorilor. Dar nu con
sider că poziția lui fată de ti
nerii poeți este cea mai justă. 
Cum a recunoscut și dinsul, la 
secția de poezie, în cadrul dis
cuției desfășurate, luarea sa 
la cuvînt s-a rezumat la des
ființarea a doi tineri poeți ca : 
Nichita Stănescu și Cezar Bal
tag, ale căror volume de poe
zii nici măcar nu apăruseră. 
Tovarășul Dan Deșliu nu a a- 
vut de spus nici un cuvînt 
bun despre acești tineri poeți 
și toată creația lor a fost pusă 
sub semnul unei orientări 
străine literaturii noastre,

Nu cred că tov. Dan Deșliu 
a avut dreptate adoptînd o a- 
semenea poziție fată de niște 
tineri care, chiar dacă mani
festă unele confuzii în creația 
lor — de altfel din ce în ce 
mai puține după cum se vede 

ț}in volumele respective — ei 
ar trebui să fie sprijiniți prin
ți-o analiză atentă, obiectiva 
și prin semnalarea lucrurilor 
pozitive existente în creația 
Ier.

Tov, Dan Deșliu nu a arătat 
că există posibilitatea ca pe 
platforrna comună a realismu
lui socialist să admitem o va
rietate de stiluri și de perso
nalități artistice.

Există mai multe tendințe 
artistice și numai atunci cînd 
ele nu sint compatibile cu 
principiile noastre ideologice, 
trebuie să le condamnăm și să 
le criticăm.

AL Oprea
n șa cum s-a arâ-
ra tat și in raportul
/ prezentat aici, a-

nii oare au trecut 
™ au fost anii în

care marile suc
cese obținute dc lumea socia
listă. au provocat atacuri în
verșunate din partea forțelor 
reacționare de pretutindeni.

Este un motiv de mîndrie 
pentru noi că facem parte 
dintr-o generație care, inte
grată în frontul literaturii 
noastre noi, în toți acești ani 
șl-a dovedit atașamentul ne
clintit față de polit.ca parti
dului clasei muncitoare, care 
» știut să dea răspunsuri ime
diate și categorice unor ma
nifestări străine, izolate, care 
in -fiți acești ani a dovedit 
concret — alături de alți scrii
tori ai literaturii noastre — 
prin opere din ce în ce mai 
valoroase — fidelitate față 
de marile idei ale socialismu
lui și comunismului.

Succesele obținute de tine
rii scriitori sînt evidente, au 
fost subliniate și în raport, 
s-a vorbit despre ele și în dis
cuții. Aș vrea să dau un sin
gur exemplu. Luați aminte ce 
caracter au in literatura 
noastră debuturile. Citez 
..Poarta’ de N. Velea, „în pli
nă zi” de Vasile Rebrcanu, ori 
mui din urină volumele lui An- 
drițoiu. Rău, Utan. Brad, ori 
„Ziariștii” dc Mirodan. „Pri
mele iubiri” de N. La- 
biș. „Străinul ’ de Titus Po
povici. Acestea sint debu
turi, dar prin ele autorii 
tineri au țîșnit din anonimat 
în arena scriitorilor cunoscuți. 
Acestea nu mai sîut debuturi, 
acestea sînt consacrări. Un a- 
semenea nivel al debuturilor 
nu ar fi fost posibil dacă nu 
ar fi existat evoluția generală 
a literaturii noastre. Asupra 
acestui aspect aș vrea să apăs 
mai mult. Succesele tinerilor 
scriitori sînt succese care a- 
parțin literaturii noastre, 
frontului nostru ideologic în 
general. Ele nu ar fi fost po
sibile fără acest drum sănă
tos pe care a mers literatura 
contemporană sub îndrumarea 
partidului.

Dar dacă aceste succese sint 
indiscutabile, Ia fel de indis
cutabil este și faptul că noua 
etapă istorică in care a intrat 
țara noastră, etapa desăvâr
șirii construcției socialismului, 
pune în fața literaturii noas
tre în general — deci și a ti
nerilor scriitori — sarcini noi 
și importante.

Aș vrea să mă ooup in lua
rea mea de cuvint de teza e- 
nunțată în raiortul tovarășu
lui Gh. Gheorghiu-Dej Ia cel 
de-al III-Ie« Congres al 
^.M.R. după care in momen
tul actual domeniu) moralei 
și ideologici devine principa
lul domeniu de manifestare 
al luptei de clasă dintre nou 
și vechi.

La o consfătuire a drama
turgilor cineva mărturisea cu 
o adorabilă candoare : Ce con. 
filete mari, dramatice, să mai 
stea la baza pieselor noastre 
în momentul in care naționa
lizarea a avut loc de mult, 
cind burghezia și moșierimea 
au dispărut din arena istoriei, 
cind acum ultima clasă 
exploatatoare — chiaburimea 
— a fost desființată ? I s-a 
răspuns, pe bună dreptate, că 
dacă-și pune o asemenea în
trebare trebuia să-și pună și 
întrebarea dacă este sau nu 
scriitor.

într-adevăr, actuala perioa
dă istorică nu oferă în nici un 
chip material adepților teo
riei lipsei de conflict. In Ra
portul tovarășului Gheorghe 
Gheofghiu-Dej prezehtat la 
al III-lea Congres al P.M.R. 
s-a spus destul de clar că 
tocmai noua conștiință socia
listă care se dezvoltă în țara 
noastră, care a cucerit poziții 
atit de temeinice obliga Ia o 
luptă ascuțită împotriva di
verselor influențe ale moralei 
burgheze.

Eu aș vrea să fac și preci
zarea că în raport se vorbește 
despre faptul că ideologia și 
morala este domeniul princi
pal al desfășurării luptei de 
clasă.

Dar pentru a se înfățișa •- 
ceste conflicte specifice noi, 
scriitorii vor trebui să eunoas- 
eă cu mai multă profunzime 
ceea ce gîndesc și ceea ce 
simt oamenii zilelor noastre. 
Cred că în acest mod litera
tura noastră iși va spori gra
dul de actualitate.

Literatura noastră, pentru 
a fi actuală, trebuie să răs
pundă frămîntărilor actuale 
ale contemporanilor. Oameni 
ai muncii din diferite catego
rii. la orice ocazie spun că au 
nevoie să primeaseă din par
tea literaturii răspunsuri la 
acele probleme de viață pe 
care le ridică in fața lor noua 
perioadă istorică și in general 
această dezvoltare impetuoa
să a țării noastre.

Este clar pentru toți că în 
perioada actuală, cînd dome
niul principal al luptei de 
clasă il constituie domeniul 
moralei și al ideologiei, crește 
în mod considerabil rolul li
teraturii in transformarea 
conștiinței oamenilor, rolul ei 
educativ.

Tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej sublinia în raport că în 
perioada actuală capătă o în
semnătate tot mai mare jude
cata opiniei publice, a colec
tivității, formele obștești de 
influențare a celor ce încalcă 
normele vieții sociale, de 
combatere a manifestărilor 
nesănătoase ale unor elemen
te înapoiate ale societății.

In legătură cu aceasta aș 
vrea să spun că tinerii scrii
tori, deși au obținut succese 
importante, nu se poate spune 
totuși că iși dau in toată mă
sura contribuția care se cuvi
ne in această luptă. Am dori 
o creștere a combativității re
voluționare a tinerilor scrii
tori față de acele tare ale tre
cutului pe care le întîlnesc în 
realitate, in așa fel incit să 
se poată ajuta formarea și 
dezvoltarea vonștiinței socia
liste.

In raport s-a arătat că în 
literatura noastră pătrund in
tr-o măsură încă mică con
flictele ascuțite noi ale actua
lității.

Eu aș sprijini această criti
că cu citeva exemple concre
te în ceea ce privește aeeastă 
ocolire a conflictelor, ceea ee 
face să nu se arate In mod 
viu cum se naște și se întă
rește caracterul omului nou.

Consider necesar să mă de
solidarizez de părerea tovară
șului Băioșu. Schița „Dumi
nica unui secretar" a Iui Co
sașii este, după părerea mea, 
o schiță frumoasă și care re
coltează acea muncă pe ejvre 
o face autorul în cunoașterea 
mediului muncitoresc.

Apoi vorbitorul a analizat 
critic schița „Irina mea” de 
Radu Cosașu. arățind că in a- 
ceastă schiță, precum și în 
„Drumul” de N. Velea, există 
tendința de a merge alături de 
problematica esențială a 
actualității

Unii dintre tinerii noștri 
nu cunosc suficient conflictele 
care sint la ordinea zilei, în 
S.M.T.-uri ori in G.A.C.-uri ți 
atunci merg pe o cale facilă, 
încep să inventeze cite o pro
blematică „murală”. Tovară
șul Damian remarca un as
pect cu care sint de acord : 
tendința aceasta a tinerilor de 
a „impune" cititorilor o vlaiu 
ne proprie. Eu sint de acord 
cu acest lucru dar se îtilîn- 
plă eă uneori ei „impun” niș
te viziuni livrești, transplan- 
tindu-le doar intr-un decor 
social important.

In raport se subliniază și 
faptul că reportajul nostru 
care a cucerit suceese mari, 
— a creat o întreagă și inte
resantă școală de reporteri, 
totuși nu este încă un repor
taj de probleme, este încă in 
mare măsură un reportaj de
scriptiv, uneori la suprafața 
lucrurilor.

In această ordine de idei a? 
vrea să critic pe prieterul 
meu Ghilia. Cu el se intimplă 
un fenomen curios. De fiecare 
dată cînd vine de pe teren, 
vine încărcat de toț felul de 
întîmplări foarte interesante 
cu o mare semnificație socia
lă. Dar unele din reportajele 
lui care apar sint puțin cam 
netede. El afirmă că datele do
cumentării le reține pentru ro
mane. Eu cred că e foarte rău.

Subliniez importanța che
mării pe care a lansat-o aici 
tovarășul Brad în numele 
„Scînteii tineretului”. Este o 
datorie a tinerilor scriitori să 
întreprindă o campanie pen
tru cunoașterea acelei con
științe Înaintate care există in 
realitatea noastră. Despre o- 
mul viitorului și despre socie
tatea comunistă au jinduit și 
visat multe minți luminate 
din trecut. Amintiți-vă visu
rile Verei Pavlovna din roma
nul „Ce-i de făcut ?“ de Cer- 
nișevski. Dar acest om al vii
torului. al viitoarei societăți 
comuniste, există printre noi. (Continuare în pgg. t)

lucearărul

Tinerii scriitori nu *u alteevs 
de făcut decît să-1 invite în 
paginile creației lor sau pe 
scenele teatrelor.

Dar pentru ca tinerii scrii
tori să poată particip* I* •- 
per» de educație comunistă » 
maselor, trebuie să fie el în
șiși exponenții etioii comunis
te. Ntoi trebuie cu toții să de
punem eforturi pentru însuși
re* etioii noi, să dovedin* 
combativitate fața de acele 
comportări care nu corespund 
eticii scriitorului în societatea 
noastră.

loma
G. Maiorescu

C
are este wețna. 
noastră eea iței 
arsătoare in acea
stă ambianță de 
adeziune și elan? 
Aceea a perfec
ționării armei noastre, a 
reglării tirului, e lunginț 

bătăii de armă. Cel de •- 
III-lea Congres al Partidu
lui nostru a trasat streina u- 
nei calificări superioare, a spo
ririi exigenței in toate sectoa
rele de activitate. Calitatea 
face parte din eficiența ideo
logică a scrisului nostru. Exit- 
tă >n toate domeniile o emula
ție, o fierbere, o căutare de 
perfecționare. Trebuie să ne 
străduim șl noi să ridicăm for
ma le nivelul importanței e&h- 
ținutului vremurilor pe care le 
trăim.

Noi scriem insă multă litera
tură de mîntuîali, abordăm 
încă de. multe ori teme care nu 
interesează și nu entuziasmea
ză pe nimeni, recurgem la o 
imagistică confuză, abordăm 
conținutul nou cu modalități 
vechi, cu o optică care nu e a. 
noastră.

Pentru ca nici un cuvint <1 
nostru să nu se irosească tn 
eter, nu e timp pentru jequri 
de cuvinte, pentru ca fiecare 
cuvint al nostru să ajungă ța 
inima cititorilor noștri trtbgie 
să ne perfecționăm arta e®- 
presiei — măiestria.

Păcat că raportul citit aici 
nu s-a ocupat mai pe larg de 
această problemă a probleme
lor

Am numit măiestrie ertt tx- 
presiei; 1) Ce exprimi»? — șî 
3) Cum exprimi acest ce?

/n legătură cu „Ce exprimi?" 
— s-a vorbit aici despre nece
sitatea apropierii de vipță. 
Pu3ă in acest sens problema 
este privită unilateral. Cred eă 
ar trebui pusă așa și numai 
așa, cum a vorbit despre ea 
Nagg Istvan. Viața trebuie 
trăită cu pasiune, Indiferența 
este incompatibilă cu atitudi
nea unui scriitor comunist. Ne 
interesează tot ce ne înconjoa
ră. .Și np interesează nu din 
curiozitate, ci dintr-un punct 
de vedere militant.

2. Cum exprimăm, acest ce 
inedit, al epocii noastre? 
Veacurile trecute au născut 
unii scriitori mari, măreți și 
geniali îi stimăm și-i iubim.

Dar scriitorii, trecutului, la 
orice culmi ale genialității s-<w 
fi ridicat, nu ne pot răspunde 
la întrebarea „Cum si expri
măm conținutul nou al epocii 
noastre ?“

Epoca noastră ridici în fată 
scriitorilor o seamă de sarcini 
și de probleme cu totul nai.

Una dintre aceste flroblăms 
importante ale măiestriei care 
merită să fie dezbătută la con
sfătuirea noastră, este cea ri
dicată de noua corelație ștUn- 
ță-literatură. în epoca noastră 
știința a devenit un însemnat 
factor al conștiinței sociale. 
Si nu se poate concepe o lite
ratură intr-adevăr cântempo, 
rană care si poată face ab
stracție de gindirga științifică 
și filozofici a epocii.

Dar cel mai bun răspuns ăl 
problemei cred că ar fi să ur
mărim în scris cum se reflect^ 
în conștiința contemporanului 
nostru noile cuceriri ale știin
ței, Cum se schimbă, cum «no- 
luează cum crește sub influ
ența ideilor epocii conștlinpt 
oamenilor ?

Să contribuim și npi prin 
scrisul nostru la această creș
tere a conștiinței.

Noul conținut al epocii n®ă- 
st re cere și forme de expresie 
noi. Dar ele nu vin de la sine. 
Trebuie căutate cu sirgulnță și 
răbdare.

Const. ChiriU

V
reau să insist asupra ci- 
torva lucruri privitoare 
la problema cunbeșterli 
vieții. Eu aș fi ispitit să 
spun confraților mei că 
a cunoaște clasa mipaci- 
toare înseamnă atit: a o iubi. 
Adică a realiza o comtiniune 

sufletească, deschisă, eildi cu 
reprezentanții ei. Adică, a 
simți în acea strângere dp 
mină eu muncitorul un scMtnb 
de daruri. Ne dăruim reci
proc pasiunile, simțămintele, 
ideile.

Dacă acest cuvînt Bdgcu- 
mentare" sună strident, etndl 
îl raportăm la comuniunea 
noastră spirituali eu viitorii 
no-.tri eroi, el iși etștlgi tocul 
cind îl raportăm la euruxțșttr- 
rea profesionali a mediului 
muncitoresc. Aici, documen-



(urmare din pag. 7)

tarea trebuie să se transfor
me într-o documentare rigu
roasă, temeinică, dacă vreți 
chiar în specializare (fără să 
exagerăm). Dacă vrem să 
scriem despre muncitori care 
activează intr-un anumit do
meniu industrial, e bine să 
cunoaștem cit mai in amă
nunt acest domeniu. Insist a- 
supra acestui lucru, pentru 
că, după părerea mea, necu
noașterea domeniului poate 
deveni primejdioasă în munca 
scriitorului.

Cunoșlerea superficială a 
domeniului industrial împie
dică apropierea reală a scrii
torului de muncitor. Subliniez 
— de muncitor. Neurmărin- 
du-l în mediul lui social, pro
fesional, neințelegînd că aici 
se petrece partea esențială a 
vieții sale, riscăm, pentru a 
ne ascunde propriile goluri, să 
creăm conflicte colaterale, 
neesențiale, imaginate sau fo
tografiate.

Cunoașterea vieții, talentul, 
documentarea riguroasă, dra
gostea pentru eroii pe care-i 
zugrăvește, îl poate transfor
ma pe scriitor în orice: în co
pil, în bătrîn, în femeie, în a- 
dolescent, fără să ajungă însă 
în starea de pod sau de ter
rier, cum face Kafka. Cu cit 
vom cunoaște mai mulți oa
meni, cu atît sarcina noastră 
de a cumula trăsături diverse 
dar revelatoare în tipuri lite
rare va fi mai aproape de 
realizare. Gorki fundamen
tează teoretic această pro
blemă, informîndu-se precis și 
sigur.

Cunoașterea vieții, docu
mentarea — mă alătur aici ra
portului și altor tovarăși care 
au luat cuvîntul — trebuie 
pusă cel puțin cu aceeași tărie 
și în fața criticii. Criticii, ca și 
scriitorii, doresc la urma ur
mei același lucru: să se înalțe 
literatura noastră pe o treap
tă cît mai înaltă, treaptă care 
poate fi cucerită. Dar pentru 
aceasta criteriile de judecată 
ale criticii trebuie să aibă la 
bază aceeași uniune dintre 
cunoașterea teoretică și prac
tică a vieții.

Radu Cîrneci
V

reau să fac numai 
cîteva propuneri, 
pentru că s-au spus 
aici o serie de lu
cruri de către ti
nerii scriitori și 

poeți.- .Vreau să subliniez că 
dacă tovarășii Nichita Stă- 
nescu, Cezar Baltag, llie Con
stantin, care în momentul de 
față sint apreciați, și pe drept 
cuvînt, pentru calitățile lor li
terare, dar sint foarte puțin cu- 
noscuți și recitați în țară, — 
sint o serie de tineri scriitori, 
și unii mai vîrstnici, în centre
le de regiuni, care sînt foarte 
cunoscuți și apreciați acolo, 
iar poeziile acestora se bucu
ră de o largă circulație.

Ce vreau să vă spun cu a- 
ceasta ? Cred că revistele li
terare, critica noastră literară, 
conducerea Uniunii Scriitorilor 
trebuie să se aplece cu multă 
atenție asupra muncii de crea
ție a tinerilor scriitori din re
giunile țării.

în acest sens aș vrea să fac 
cîteva propuneri:

Revista Uniunii Scriitori
lor, „lașul literar", după 
părerea mea, este pînă la 
ora actuală încă o revistă ie
șeană, nu este încă o revistă 
moldoveana, cu toate că în ul
timul timp a reușit să înmănun- 
cheze în paginile sale o serie 
de nume ale unor tineri scrii
tori, și mai vîrstnici, talentați, 
însă nu s-a reușit totuși ca cei 
mal buni scriitori din Moldova 
și din alte părți să-și aducă 
rodul muncii lor de creație în 
paginile acestei reviste.

Propun ca, atît „lașul literar" 
cît și celelalte reviste, și în 
special „Gazeta literară1* și 
„Contemporanul** care, pînă în 
momentul de față, n-au făcut 
prea mult în ceea ce privește 
cuprinderea unor tineri scrii
tori, să facă acest lucru de aci 
înainte.

Tov. Cîrneci a vorbit apoi 
despre activitatea comisiei de 
îndrumare a cercurilor literare 
care în ultimul an s-a ocupat 
de dezvoltarea mișcării litera
re de amatori din regiuni și 
care cu prilejul consfătuirilor 
organizate în diversele regiuni 
ale țării a reușit să îndrume 
într-o oarecare măsură mișca
rea literară din țară. în con
tinuare el a spus :

Cred că biroul Uniunii Scrii
torilor ar trebui să dea un spri
jin mai concret acestei comisii, 
să se ocupe în mod practic de 
cercetarea și de îndrumarea ac
tivității literare a cercurilor li
terare din regiuni, nu numai 
prin organizarea de consfătuiri 
pe regiuni, ci mai ales prin în
drumări practice pe teren.

De asemeni, această comisie 
de îndrumare a cercurilor lite
rare, care diferă prin structură 
și prin atribuții de comisia pen
tru problemele tinerilor scrii
tori, ar trebui să se ocupe în 
mod special de o serie de tineri 
scriitori din țară, care nu au 
posibilitatea să ajungă așa de 
ușor la redacții și edituri.

Pe linia acestei colaborări în
tre regiuni, noi, regiunea Ba
cău și regiunea Galați, ne pro
punem ca, începînd din momen
tul de față, să avem o colabo
rare cu totul deosebită, în sen
sul că vom edita în comun o 
serie de culegeri literare.

O ultimă propunere a tova
rășului Radu Cîrneci s-a refe
rit la posibilitățile de editare a 
tinerilor scriitori din provincie,

'de către Casele de creație 
populară Sin regiuni, în cola
borare cu editurile din Bucu
rești.

Aș vrea să fac cunoscute în 
cîteva rînduri o serie de rea
lizări pe linie de creație lite
rară ale cercurilor literare din 
regiunea Bacău :

— Organizarea a 4 concursuri 
de creație pentru scrierea de 
piese de teatru într-un act, pie
se de teatru pentru păpuși, 
texte pentru brigăzile artistice 
de agitație, precum și poezie 
recitabilă pentru formațiile ar
tistice de amatori.

— Tot pe linia realizărilor li
terare Casa regională a crea
ției populare, cu concursul 
cercurilor literare, a reușit să 
scoată în ultimii doi ani o se
rie de culegeri literare, unele 
cu caracter festiv iar altele 
cu caracter periodic. Cităm din 
acestea : „Plaiurile Bistriței", 
„Anii tinereții noastre", „Din 
toată inima" și „Cîntece de sla
vă partidului".

Trebuie să arătăm că în re
giunea noastră, un rol deose
bit pe linia promovării unor 
talente l-a jucat ziarul regional 
„Steagul roșu", precum și zia
rele raionale, care au scos în 
mod aproape permanent pagi
ni culturale și pagini literare 
care reflectă activitatea cercu
rilor literare din regiune. Pu
tem afirma cu mîndrie că o 
serie de tineri scriitori ca : Bă- 
lăiță Gheorghe, Aurel Stanciu, 
Dumitru Buznea, Ciubotaru Sil- 
vian și mulți alții, au crescut 
și s-au dezvoltat prin sprijinul 
organelor de presă de partid 
din regiune.

Ion Grecea

A
 spus că, după părerea

sa, principala cauză a 
deficiențelor semnalate 
în creația unor scrii
tori tineri constă in su
perficiala lor pregătire 

teoretică. Creatorii noștri ti
neri se pregătesc, își însu
șesc învățătura marxist-leni- 
nistă în diferitele sectoare de 
activitate in care lucrează : 
facultăți, școli, fabrici, iar 
membrii Uniunii în cercu
rile de invățămînt politic. In 
general însă nu există preo
cuparea din partea celor care 
conduc aceste mijloace de 
învățămint de a lega proble
mele teoretice de practica 
creației artistice.

Cred că e necesar ca Uni
unea Scriitorilor să acorde o 
mai mare atenție acestei pro

bleme organizînd mai judi
cios învățămîntul politic. Cri
tica literară are datoria să 
analizeze nu numai subiectul 
și realizarea artistică a unei 
lucrări literare, ci și felul 
cum această lucrare răspunde 
principalelor sarcini ale po
liticii partidului nostru.

Mai departe vorbitorul a 
combătut tendința criticii li
terare de a avea unele preo
cupări de campanie în aten
ția ce-o acordă scriitorilor ti
neri. Scriitorii tineri trebuie 
să fie permanent în atenția 
criticii noastre literare. Arti
cole de critică să nu fie sim
ple înșiruiri uneori lipsite de 
profunzime, ci să constituie 
adevărate lecții pentru scrii
torii tineri, să fie puternice 
mijloace de orientare a ti
nerilor creatori pe linia unei 
fructuoase creații. De asemeni 
criticii literari nu trebuie să 
evite lucrările slabe. Din ana
liza lor atentă, profundă se 
pot trage prețioase învă
țăminte. Articolele de critică, 
care vorbesc despre debu- 
tanți în literatură, să evite 
stilul ironic, erudiția falsă, ci 
să conțină sfaturi practice, 
concrete, Ia obiect, necesare 
pentru elaborarea unei crea
ții viitoare.

In încheiere, vorbitorul a- 
rată că tinerii scriitori trăiesc 
azi un eveniment important 
in viața lor. Tinerii scriitori 
aduc mulțumirile învățătoru
lui și îndrumătorului nostru 
Partidul Muncitoresc Romin. 
Urmind pilduitoarea sa învă
țătură cresc tot mai puter-

luceafărul 

nice tinerele vlăstare ale 
frontului literar. Și socotesc 
că nu este o recunoștință mai 
mare, mai înălțătoare pe care 
noi tinerii trebuie s-o aducem 
partidului, decît a ne angaja 
ca in operele noastre viitoa
re să oglindim cu fidelitate 
importantele realizări ale po
porului nostru condus de 
partid pe drumul desăvîrșirii 
construirii socialismului.

Ion
Cringuleanu

R
eferindu-se la ac
tivitatea scriitori
lor din provincie, 
a arătat că tînărul 
creator este legat 
de locurile în care 

trăiește, de oamenii din jurul 
lui. El este cu atît mai origi
nal, cu cit in opera lui se re
flectă specificul vieții din care 
provine.

„Fiecare colț al țării are ceva 
deosebit față de alte locuri. De 
aici și varietatea posibilității 
de a cunoaște viața și oamenii. 
Trebuie să venim fiecare cu 
experiența noastră de viață, cu 
felul nostru de-a scrie. Sîntem 
originali numai atunci cînd 
luptăm pentru redarea carac
terului specific locului din care 
venim. Labiș cîntă pădurea cu 
aceeași dragoste ca și Andri- 
țoiu, dar cit de mult se deose
besc unul de altul I In provin
cie sînt destule posibilități 
care favorizează dezvoltarea 
literaturii. Nu numai în Capi
tală se realizează adevărata 
artă. Un centru cultural din 
orice parte a țării, oferă largi 
posibilități de afirmare.**

In acest sens, I. Cringuleanu 
a vorbit apoi despre activita
tea revistelor literare : „Tri
buna" și „Steaua" din Cluj și a 
revistei „lașul literar". El s-a 
referit îndeosebi la activitatea 
tinerilor poeți, critici și proza
tori oare s-au dezvoltat în pa
ginile revistei „lașul literar".

In încheierea cuvîntării sale, 
Ion Cringuleanu a cerut criti
cilor literari să discute cu mai 

multă atenție producțiile be
letristice din paginile ziarelor 
regionale.

Viniciu 
Gafița 

A vorbit despre a- 
tenția care trebuie 
dată genului scurt. 
„Schița și poves
tirea mai sînt încă 
socotite de unii 

ca gen minor, ca treaptă ne
cesară în cucerirea titlului de 
romancier. La întreținerea a- 
cestei atmosfere de ușor dis
preț la adresa schiței, contri
buie și critica în bună măsu
ră, căci mai repede și mai 
profund se analizează în presă 
romanele decît volumele de 
schițe.

Un roman de trei-patru sute 
de pagini consacră un scriitor 
tînăr. Dar cit timp îi trebuie 
unui scriitor ca să adune trei- 
patru sute de pagini de schițe 
și să le prezinte la o editură ? 
Vreo cîțiva ani, desigur.

Se întîmplă și cazul cînd cî
teva schițe apărute în dife
rite reviste să fie semnalate 
de critică la fel de insistent ca 
și apariția unui volum incit 
nu poți bănui ce-a mai rămas 
de zis atunci cînd va ieși de 
sub tipar cartea gata. Desigur 
acestea sînt cazuri izolate și 
ele pot fi ușor remarcate chiar 
de scriitori".

In această ordine de idei 
vorbitorul a subliniat și unele 
probleme de etică scriitori
cească ridicate și de raport. 
In continuare, referindu-se la 
literatura pentru cei mici și 
rolului ei important în educa

rea tinerilor generații, a ară
tat că tinerii scriitori trebuie 
să se apropie mai mult și de 
viața de azi a elevilor. In con
tinuare Viniciu Gafița a vor
bit despre cunoașterea vieții 
și documentarea pe teren.

Scriitorul tînăr care de pe 
băncile școlii intră direct în 
redacția unei gazete literare, 
riscă să rămînă la experiența 
lui din școală, să apară cu a- 
mintiri din copilărie, să-și 
facă o documentare mijlocită 
de cărțile și manuscrisele pe 
care le citește. Cunoașterea 
vieții va însemna o lărgire te
matică nemăsurată a activită
ții scriitorilor tineri, va în
semna că și noi vom ține pas 
cu uriașele prefaceri socialiste 
care au loc în țara noastră.

I
nstructoare supe
rioară de pionieri, 
la Șc. nr. 119, ra
ionul N. Bălcescu 
— a vorbit despre 
succesele înregis

trate de unii scriitori tineri în 
domeniul literaturii pentru co
pii. Ea a subliniat, faptul că 
unele genuri, de pildă basmul 
sau teatru pentru copii, nu 
sînt de ajuns de cultivate.

Mai este oare nevoie să 
arăt aici ce influență exercită 
basmul asupra copilului ? 
S-au scris în ultima vreme bas
me care dezvoltă orizontul ce
lor mici, le îmbogățește ima
ginația și-i educă in spiritul 
moralei comuniste.

Dar copiii noștri sint mult 
mai pretențioși, ei ar vrea o 
nouă mitologie care să insufle 
freamătul muncii colective, 
dragostea pentru disciplină ca 
o condiție esențială a izbinzii 
efortului uman colectiv în so
cietatea socialistă, ei vor să 
găsească in aceste basme as
pectele multilaterale ale vieții 
care îi înconjoară. Teatrul este 
unul din genurile preferate de 
copii. Lipsesc însă piesele des
pre viața de astăzi a școlarilor 
și pionierilor, piese educative, 
cu un conținut bogat de idei, 
accesibile, atractive, care să 
devină pentru noi un mijloc 
eficace în munca de educare 
comunistă a celor mici.

O atenție deosebită trebuie 
dată de asemenea materiale
lor literare care se publică in 
„Scînteia Pionierului'*, „Lumi
nița", „Cravata Roșie", „Arici-

Pogonici". Nu întotdeauna po
vestirile și poeziile sînt scrise 
într-un limbaj accesibil, clar, 
Pe înțelesul elevilor noștri.

Pionierii doresc să se vor
bească în povestiri despre via
ța lor de astăzi, despre mun
ca lor de zi de zi in școală, 
despre eforturile lor de a ob
ține distincțiile pionierești, 
despre viața din tabără și 
despre toate preocupările lor 
atît de bogate și de interesan
te. Ei ar vrea să citească în 
articolele publicate despre hăr
nicia colectiviștilor, despre 
minerii care scormonesc pă- 
mintul pentru a da patriei cît 
mai mult cărbune, despre har
nicii furnaliști de la Hunedoa
ra, despre sondorii din Valea 
Prahovei, despre munca clo
cotitoare a oamenilor zilelor 
noastre.

I. Fedico
ighet — scriitor 
de limba ucrai
neană.

După cum s.a 
mai amintit, ală
turi de literatura

romînă se dezvoltă și litera
tura minorităților - naționale. 
Printre acestea, se dezvol
tă și literatura minorității 
naționale ucrainene. Intr-a
devăr această literatură este 
încă tinără. Ea s-a dezvoltat 
în ultimii ani. E necesar de 
amintit că minoritatea națio
nală ucraineană care numără 
peste 100.000 de locuitori a- 
vea pe vremea burgheziei 70 
la sută analfabeți. Numai în 
anii de democrație populară 
această minoritate națională a 
cunoscut lumina cărții, lumina 
culturii. Aceasta, datorită mun

cii și politicii partidului nos
tru muncitoresc, căruia îi a- 
duc calde și sincere mulțu
miri din partea acestor oa
meni.

In lucrările tipărite sînt 
zugrăvite nu numai proble
mele vieții noi a țărănimii și 
tineretului ucrainean, ci și 
armonia și colaborarea care 
există între toate naționalită
țile.
/ Literatura ucraineană care 
'se dezvoltă alături de cele
lalte literaturi din țara noas- 
ti’ă duce în masele populare 
cuvîntul partidului, viața 
nouă, înfăptuirile economiei 
naționale, transformarea omu
lui vechi în omul nou al epo
cii socialiste.

Tov. Fedico a vorbit despre 
necesitatea publicării a cit 
mai multe piese de teatru în
tr-un act pentru echipele ar
tistice de amatori care acti
vează în cadrul căminelor 
culturale de la sate

In încheiere vorbitorul a 
spus :

„Vă asigur că tînăra litera
tură ucraineană care se dez
voltă sub îndrumarea perma
nentă a partidului nostru, va 
cunoaște noi progrese, zugră
vind în forma artistică cores
punzătoare viața nouă a oame
nilor muncii din patria noas
tră, care, cu ajutorul Partidu
lui Muncitoresc Romin. pășesc 
spre desăvîrșirea construirii 
socialismului".

C. Potîngă

B
acău. A vorbit des
pre problema tex
telor pentru brigă
zile de agitație, a- 
rătind că scriitorii 
tineri vor trebui să 
scrie și texte de brigăzi — sce

narii pentru acele spectacole 
actuale, strict legate de viata 
uzinelor, șantierelor, gospodă
riilor agricole colective.

Tov. Potîngă a propus ca re
vista „Luceafărul" sau „Scin- 
teia tineretului" să supună unei 
discufii publice problema: 
„Este ori nu textul pentru bri
gada artistică de agitație o 
specie literară ?" in cadrul că
reia să-și spună cuvîntul scrii
tori, critici, oameni ai muncii, 
activiști culturali, după care să 
se tragă concluziile necseare.

Gheorghe
Tomozei

P
roblema centrală 
asupra căreia s-a 
oprit Gheorghe 
Tomozei în cuvîn
tul său a fost bri
gada comună a ti

nerilor scriitori și artiști din 
Capitală, „Vladimir Maiakov- 
ski“. Ca și Emanoil Petruț, 
care s-a referit și el la această 
brigadă. Gh. Tomozei a subli
niat marea utilitate a acestei 
inițiative, atît sub aspectul 
contactului nemijlocit al tine
rilor creatori cu muncitorii cît 
și al unei mari coeziuni care 
se realizează pe această cale 
între ei. In continuare Gheor
ghe Tomozei a făcut apel la 
toți tinerii scriitori pentru a 
scrie poezii, piese scurte și 
texte pentru această brigadă.

A atras după aceea atenția 
asupra unor practici neprinci
piale de care uzează rubrica 
„Lector" a revistei ..Contempo
ranul" în recenzarea cărților 
unor autori tineri.

în încheiere vorbitorul a 
spus :

„Orînduirea noastră socia
listă ne acordă toate posibili
tățile de afirmare. Sînt con
cludente cîteva cifre rezultate 
dintr-un calcul aproximativ, 
în ultimele 14 zile, au apărut, 
în materie de poezie, 9 volume 
de versuri, însumind peste 
1.000 de file. în ele sînt cu
prinse — numeric — mai mul
te versuri decît în „Divina Co
medie".

Pășind în anii desăvîrșirii 
construirii socialismului, ade
vărata vîrstă de aur a vieții 
noastre, generația noastră 
crescută de partid, contempo
rană cu flăcările Hunedoarei 
și Marca Bicazului, e conștien
tă de marile răspunderi care-i 
stau in față. Cuvintele rostite 
dovedesc aceasta."

Mircea
Șerbănescu

F
iliala Uniunii Scrii
torilor — Timișoa
ra. Axîndu-și in
tervenția sa pe 
problema însușirii 
ideologiei marxist- 

leniniste, învățătura care este 
cheia de boltă a complexei ac
tivități scriitoricești — de Ia 
participarea directă și activă 
la viața constructorilor socia
lismului și pînă la problemele 
selectării și reflectării aspec

telor caracteristice ale epocii 
în opera literară — tov. Mir
cea Șerbănescu, după ce a ară
tat care ar trebui să fie con
tribuția criticii literare în a- 
ceastă problemă, a spus în în
cheiere :

„In munca de selectare ar
tistică nu ne poate ajuta decît 
gradul de pregătire ideologică. 
De aceea să nu precupețim ni
mic pentru ca acest grad să 
fie cît mai înalt. El asigură 
tensiunea unei opere literare și 
consacră un talent autentic."

Marin 
Porumbescu

C
onstanța. După ce a 
scos în evidență par
ticiparea tinerilor con
deieri din cercurile lite
rare dobrogene la acti
vitatea culturală din această 
regiune, vorbitorul a amintit 

sprijinul acordat de Uniunea 
Scriitorilor și o serie de re
viste literare care au promovat 
în presa centrală pe cei mai 
talentați poeți și prozatori do
brogeni. In încheiere, tov. Ma
rin Porumbescu a mulțumit 
partidului pentru neprecupeți
tul sprijin dat scriitorilor ca 
și tuturor forțelor creatoare 
din patria noastră, exprimîn- 
du-și convingerea că în lucră
rile literare viitoare, noul pro
fil socialist al Dobrogei va fi 
oglindit mai mult și mai pro
fund.

Osman
Nicolae

T
IS ov. OSMAN NICOLAE 
C'— Cercul Literar al 
ȚCasei de cultură a Mi

nisterului Afacerilor In
terne: „S-a ridicat aici 
problema muncii cu a- 

cei tineri care nu s-au afir
mat incă suficient pentru a 
fi considerați scriitori in ac
cepția normelor amintite la 
început. Rate vorba despre 
membrii cercurilor literare 
din țara noastră, despre de- 
butanții din paginile „Lucea
fărului", „Tribunei", „Gazetei 
Literare" și a ziarului „Mun
ca", precum și a altor publi
cații din Capitală și pro
vincie.

Vorbesc în numele cercu
lui literar de pe lingă Casa 
de cultură a Ministerului A- 
facerilor Interne, un cerc li
terar cu caracter specific, cum 
scria mai deunăzi „Luceafă
rul". Nu este un secret pen
tru nimeni că munca lucră
torilor M.A.I. nu e ușoară. 
Pentru a asigura viața și li
niștea oamenilor muncii, pen
tru a apăra orînduirea noas
tră democrat-populară, pro
prietatea socialistă, se cer e- 
forturi susținute. Și totuși, 
tovarășii noștri găsesc timp 
și pentru a așterne pe hirtie 
gindurile și impresiile lor, 
pentru a se ocupa de litera
tură'.

Apoi, tov. Nicolac Osman 
a analizat pe larg creația 
scriitorilor tineri formați in 
cercul literar de pe lingă Ca
sa de cultură M.A.I. El a a- 
rătat că. in ultimul timp, 
cercul literar de pe lingă 
Casa de cultură M.A.I. a ob
ținut o seamă de succese re
marcabile. Unii membri ai 
cercului au volume contrac
tate cu editurile, alții sint în 
curs de alcătuire a unor vo
lume ce urmează a fi pro
puse pentru editare.

„Impunătoarea promoție de 
scriitori tineri participanți la 
actuala consfătuire dovedeș
te că „generația tinără" este 
ceva care schimbă și îmbo
gățește mereu numărul scrii
torilor. Despre mulți cei din 
sală, noi cititorii, nu știam 
aproape nimic în urmă cu nu
mai patru sau cinci ani. A- 
cest fapt dovedește că tre
buie să ne preocupe în per
manență activitatea cercurilor 
literare unde tinerele talente 
fac primii pași, unde debu
tează cei care mîine vor de
veni scriitori. Cercul literar 
de pe lingă Casa de cultură 
M.A.I. a primit in ultimii ani 
un ajutor din partea Uniunii 
Scriitorilor prin tovarășii : 
Mihail Novicov, Haralamb 
Zincă, Eugen Frunză. Gh. A- 
chiței, Valeriu Rîpeanu, Teo
dor Constantin, Viniciu Gafi
ța și alții, pentru care noi ți
nem să Ie aducem aici căl
duroase mulțumiri.

De asemeni menționăm că 
actuala Comisie centrală de 
îndrumare a cercurilor lite
rare a manifestat mai mult 
interes pentru îndrumarea 
cercurilor literare, inclusiv 
cercul nostru.

Călăuziți de istorica Decla
rație a Consfătuirii partidelor 
comuniste și muncitorești de 
la Moscova, care atrage a- 
tenția că existența sistemu
lui capitalist face să trăim 
într-o lume plină de secrete 
a căror dezvăluire la timpul 
potrivit servește sarcinii de 
preîntimpinare a unui război 
distrugător, membrii cercului 
nostru literar se străduiesc să 
publice o serie de materiale 
în care demască activitatea 
de spionaj a statelor capita
liste.

In continuare tov. Osman 
a vorbit despre problemele 
literaturii de aventuri, făeînd 
următoarea propunere :

finind seama de rolul edu
cativ al literaturii de aven
turi cit și al materialelor de
mascatoare, noi am mai pro
pune ca pentru viitor să se 
studieze problema îndrumării 
unuia din cercurile literare 
din Capitală pe linia literatu
rii de aventuri. Considerăm că 

aceasta ar ajuta la ridicarea 
nivelului artistic al literaturii 
respective.

Leonard 
Gavriliu

R
eferindu-se ia 
problema legăturii 
cu viața și a do
cumentării, a ana
lizat cîteva poezii 
de Darie Novăcea- 

nu. Florența Albu. Apoi Leo
nard Gavriliu s-a ocupat de 
pericolul pi’ofesionalizării tim
purii a scriitorului și s-a refe
rit în acest sens la activitatea 
tinerilor prozatori Fănuș Nea- 
gu și Nicolae Velea.

Vorbitorul s-a oprit apoi a- 
supra prefețelor destinate vo
lumelor care apar în colecția 
„Luceafărului", arătînd că ele 
sînt scrise în mare parte in 
stil apologetic. După aceea 
Leonard Gavriliu a analizat 
volumul „Comuna de aur" de 
Cezar Baltag și „Vintul cutre
ieră apele" de llie Constantin, 
arătînd calitățile și lipsurile 
lor.

Manole 
Auneanu

I
ași. „O cercetare, 
’ fie ea și fugară a 
presei literare, de
monstrează con-

• v irigă tor că cel mai 
tînăr detașament 

de scriitori a răspuns cu en
tuziasm chemării partidului, 
care la cel de-al 3-lea Congres 
a trasat ca sarcină reflectarea 
veridică, la un înalt nivel ar
tistic, a realităților contempo
rane atît de multiple in care e 
cuprins iureșul nestăvilit al 
construcției socialiste in pa
tria noastră.

Reierindu-mă la proză, do
meniu în care îmi desfășor și 
eu activitatea, aș putea sem
nala schițele și reportajele pu
blicate de Ion Arieșanu in 
„Scrisul bănățean", de ieșeanul 
Mircea Radu iacoban în „Tri
buna" mai ales, în „lașul lite
rar" mai rcr, de Corneliu Ște- 
iănache și Corneliu Sturzu in 
„lașul literar", llie Tănăsache 
in „Tribuna", „Scrisul bănă
țean" și culegerea „Pagini du
nărene". l-am amintit pe aceș
tia fiindcă nu și-au adunat lu
crările în volum și, deci, nu au 
putut intra în vederile reiera- 
tului".

Apoi, tov. Manole Auneanu 
s-a referit la unele lucrări pu
blicate de Fănuș Neagu, Va- 
sile Rebreanu, Nicolae Velea și 
a criticat revista „Luceafărul" 
Dentru faptul că nu a sprijinit 
așa cum se aivine nu u.
neri scrutări din provtaoe

In InrheJrrr, «ffv MmoA*
Auneena a «4
sublimei Ispiul cd tinerii noș
tri -rltif: ?r «•<•>«> s-i s# r-i«- 
pe și de confrtflk de 
vîrstă, să le s-jor-re !uc:ă- 
rile, să-i ajute tovărășe-ste, 
pentru ca și cu scrisul lor să 
contribuie mai activ la o va
loare artistică înaltă, la îmbo
gățirea patrimoniului literatu
rii noastre noi."

Neagu 
Udroiu

S
tudentul Neagu U- 
droiu de Ia Insti
tutul Politehnic 
s-a referit în cu
vîntul său la pre
țuirea și populari

tatea de care se bucură lite
ratura scrisă de scriitorii ti
neri în rîndurile studenților.

Vorbitorul s-a ocupat apoi 
mai pe larg de unele lucrări 
închinate vieții studențești, 
subliniind că acestea sint incă 
prea puține și oglindesc încă 
destul de superficial preocu
pările studenților.

„Noi am dori să citim — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
lucrări literare de un înalt ni
vel artistic despre aspectele 
esențiale ale vieții noastre stu
dențești de azi. Vă sugerăm, 
tovarăși scriitori, să scrieți 
despre studenții muncitori din 
zilele noastre, despre frămîn- 
tările, gindurile și visurile pe 
care Ie avem de a deveni 
constructori ai socialismului și 
comunismului, oameni adevă- 
rați, de o înaltă factură mo
rală. Am vrea să găsim cît 
mai multe pagini de literatură 
bună, în care să ne recunoaș
tem, așa cum sîntem : entu
ziaști, pasionați pentru mun
ca creatoare, îndrăgostiți de 
frumos".

Damian
Ureche

L
a începutul cuvîntării 
sale, tov. Damian Ure
che, muncitor tipograf, 
s-a referit la situația 
actuală a cercului lite
rar „Alexandru Sahia"- 

Arad, unde s-au afirmat o 
serie de tineri poeți și pro
zatori. Apoi tov.- Damian Ure
che a spus :

„E adevărat că referatul nu 
putea să cuprindă toate as
pectele din creația tinerilor. 
Sînt în provincie tineri care 
publică de ani de zile în zia
re locale lucrările lor, dar 
critica literară nu explorează 
și aceste colțuri în care cred 
că ar putea găsi cîțiva stropi 

de aur. O singură dată am 
observat un articol în „Scîn
teia tineretului", scris de Ni- 
culae Stoian, în care analiza 
spicuiri literare din presa de 
provincie. „Scînteia tineretu
lui" sau chiar „Luceafărul" 
ar putea să publice din cînd 
în cînd articole în care să 
analizeze creația tinerilor din 
provincie. Am vrea ca și stră
duința noastră literară, a 
condeierilor din colțurile pa
triei, să nu fie neglijată de 
către confrații tineri critici li
terari. Le mulțumim cînd ne 
arată greșelile. Cu o căldu
roasă și sinceră răspundere 
întocmește tov. Nina Cassian 
poșta redacției din „Gazeta 
literară", iar „Luceafărul" în 
ultimul timp a început să reia 
poșta redacției cu mai multă 
hotărîre de a ne ajuta".

Dumitru 
Solomon

T
ov. DUMITRU SOLO
MON a vorbit despre 
educația comunistă a ti
nerilor scriitori, despre 
formarea unui profil nou 
de tînăr scriitor, demn 
exponent al timpului 

său. Ne mîndrim sincer că a- 
vem printre colegii noștri de 
generație scriitori cu o ținută 
morală ireproșabilă, oameni 
care se formează și se dezvol
tă — ca scriitori și cetățeni — 
în spiritul eticii comuniste, al 
respectului față de muncă, al 
exigenței și auto-exigenței pro
fesionale, al modestiei și cin
stei. Dar nu putem totodată 
să nu ne alăturăm criticilor pe 
care le aduce raportul acelor 
atitudini incompatibile cu eti
ca nouă, manifestate de unii 
scriitori tineri, atitudini care 
contravin principiilor noastre 
de conduită. S-a amintit in ra
port și în unele luări de cuvînt 
de „profesionalizarea tim
purie" a unor tineri scri
itori, de credința că, oda
tă cu primele lucrări publica
te, s-a obținut și consacrarea. 
Eu aș vorbi de „consacrarea 
timpurie". Fenomenul nu e 
tocmai lipsit de importanță și 
urmările sînt destul de grave. 
In afară de faptul că această 
concepție duce la automulțu- 
mire și la sterilitate artistică, 
mai generează și o serie de 
fenomene adiacente, deloc ne
glijabile. Vorbitorul citează ri
nele exemple în spiritul con
statărilor sale.

D. Solomon arată că e regre
tabil că unii critici literari și 
unele redacții întrețin ideea 
inferiorității schiței față de ro- 
Tw/. fi un supliment
At McVit fi n «per rir cpnr- 
otrr iihIm. «rpiuuM
At Wklle on pe csfora de 
adttțr.

csowMB, rv.'ÎMiorul cere 
dir. pc.'iea r:-&scțîilor mei 
multă atenție pentru satiră. 
Nu poți surpa concepte și con
cepții dacă nu te situezi net 
pe o poziție de clasă, dacă nu 
ridici în loc alte concepte și 
concepții. Rolul demascator al 
satirei realist-socialiste este în
totdeauna dublat de un rol 
constructiv. Scriitorul satiric 
nu e un mizantrop și nici un 
cinic. El își bate joc nu de oa
meni, ci de defectele unora 
dintre ei, de ceea ce e trecător 
in existența lor.

Miron Dragu

A
rata că lipsa 
spiritului colectiv 
de lucru in munca 
tinerilor critici 
dăunează fiecăruia 
dintre ei. N-ar tre

bui să uităm totuși că avem 
și o răspundere comună — 
aceea a dezvoltării noastre in 
ansamblu. Este regretabil că, 
în locul unor strinse legături 
de conlucrare, relațiile noas
tre sint de multe ori protoco
lare și convenționale, că între 
colectivele de critică ale revis
telor noastre literare apropie
rile se mărginesc numai la un 
simplu schimb de articole și 
că, în sfirșit, de multe ori re
lațiile între acești tineri păs
trează o distanță oficială.

Vorbitorul propune analiza 
comună a unora dintre lucră
rile de amploare ale criticilor 
tineri sau chiar a unor cronici 
literare.

Spiritul colectiv în muncă 
este deficitar și sub raportul 
relațiilor dintre critica tinără 
și cea care aparține generației 
mature. Cei tineri n-au reușit 
încă să păstreze un contact 
permanent și efectiv cu cîțiva 
dintre cei mai activi critici ai 
noștri.

Un alt aspect al aceleiași 
probleme îl constituie ajuto
rul pe care tinerii scriitori tre
buie să-l primească din par
tea criticilor de o vîrstă cu ei.

Dacă tovarășii noștri din 
conducerea cenaclului „Nico
lae Labiș" sau din organizația 
U.T.M. a Uniunii Scriitorilor 
ar urmări metodic și riguros 
un plan concret al unor șe
dințe de lucru, oricare dintre 
noi am pregăti cu bucurie re
ferate care să analizeze crea
ția colegilor noștri.

Tov. Miron Dragu arată că 
organizarea unor brigăzi spe
ciale formate din tineri critici 
care să stea mai mult timp pe 
un șantier sau într-un mare 
combinat industrial, ar putea 
avea o influență favorabilă 
pentru formarea lor morală și 
profesională.

Vorbitorul a făcut propune
rea ca E.S.P.L.A. să tipărească 
o colecție consacrată tinerilor 
critici, în genul colecției „Lu
ceafărul",



*

Tinărul scriitor
și școala

Cuvîntul tovarășei Cirje Melania, elevă în 
clasa Xl-a a Școlii medii „Gheorghe Lazar" 
din București, la cea de-a treia Consfătuire pe 
tară a tinerilor scriitori.

intern la o virstă cind asupra inimilor noastre 
știința și literatura au o deosebită influență, ajutjnd 
formarea noastră ca adevărați cetățeni ai patriei 
socialiste.

Nu a trecut mult timp de «md chiar dumneavoas
tră stăteați pe băncile școlii, așa că știți ce în

semna emoția pe care o simți atunci cînd. ascultînd explica
țiile profesorului, parcă vezi în fața ochilor figurile eroilor 

> poporul le-a dăruit nemurirea tocmai pentru faptul că 
a e~:ia au înțeles să se identifice cu năzuințele șt aspirațiile lui.

Sau. atunci cînd iau ființă înaintea ta chipurile oamenilor de 
știință și cultură care și-au pus întreaga viață și activitate în 
slujba poporului. îi vezi, dorești din tot sufletul să fii ca ei și 
continui cu și mai multă înflăcărare să înveți, să-ți însușești cit 
m«. mult din ' ’ ...
veacurilor.

Noi, elevii, sintem educați in spirit nou, intr-o școală 
în care prin grija Partidului Muncitoresc Romîn — părintele 
nostru drag, — ne sînt create condițiile pentru însușirea științei 
celei mai înaintate, pentru formarea unei concepții materialiste 
despre viață și societate.

In procesul hotărîtor de formare a omului nou, un rol im
portant îl are și literatura. In biblioteca școlii noastre care nu
mără aproape 50.000 de volume, alături de operele marilor cla
sici, sîntem bucuroși să deschidem cu emoție unele cărți ale 
dumneavoastră, in care simțim cum pulsează freamătul tinere 
ții. Mulți dintre noi citind opere ca cele ale lui Titus Popovici, 
Alexandru Andrițoiu. Nicolae Labiș. Ion Brad. Nicolae Stoian. 
Corneliu Leu, Gica Iuteș, le-am indrăgit pentru că sînt opere 
care vorbesc despre oameni și fapte apropiate nouă. Acest lu
cru nu ne-a împiedicat însă să vedem cu tristețe că nu întilnim 
în operele lor și chipuri de tineri din generația noastră. Fără 
îndoială că Andrei Sabin, eroul lui Titus Popovici, este un per
sonaj caracteristic pentru perioada de răscruce a istoriei vieții 
noastre, dar între el și noi s-au perindat pe băncile școlii mai 
multe generații de elevi.

Pe dumneavoastră, tovarăși scriitori, atunci cînd vă găsiți în 
fața unui panou cu fotografiile absolvenților școlilor medii, nu 
vă încearcă regretul că ați rămas datori încă unei generații de 
elevi care aveau nevoie de sprijinul dumneavoastră, de perso
najele dumneavoastră, care să-i înaripeze, să le fie prieteni cre
dincioși, să-i ajute să înt'rîngă greutățile ce se ivesc uneori în 
drumul lor?

Am dori tare mult să creați și piese de teatru in care chipuri
le eroilor uteciști să trăiască cu aceeași forță ca eroina Zoia 
Kosmodemianskaia din piesa scriitoarei sovietice Margareta 
Aligher.

Am dori ca în vitrinele librăriilor să intîlnim măcar de acum 
îrțainte cărți care să reflecte lupta dusă în școala noastră nouă 
împotriva manifestărilor negative ale unor elevi, lupta împotri
va mediocrității, a indisciplinei, a chiulului, împotriva acelei 
tendințe mic-burgheze manifestată la unii elevi de a se înscrie 
în liceu numai pentru titlul de licean, de a nu se încadra în ac
tivitatea colectivului.

Am vrea ca în aceste cărți să găsim oglindită marea putere 
educativă a colectivului .școlii noastre cave reușește să făurească 
din fiecare membru al său un om nou, un viitor constructor al 
socialismului, devotat cu trup și suflet patriei și partidului.

Ne-a bucurat foarte mult faptul că revista Luceafărul care 
este scrisă în cea mai mare parte de tineri scriitori, ne-a de
dicat una din paginile sale, venindu-ne astfel in ajutor in stu
dierea și aprofundarea literaturii romîne — îndeosebi contempo
rane — in stimularea aptitudinilor literare ale elevilor. In acest 
sens, trebuie să vă spun că în școala noastră a luat ființă cercul 
literar Luceafărul, format din 45 de elevi și care activează 
sub directa îndrumare a redactorilor de la revista Luceafărul. 
Revenind la ..Pagina Elevului-* a revistei Luceafărul trebuie să 
arăt că in cadrul acestei pagini contribuția adusă de unii tineri 
critici și istorici literari ca: I. D. Bălan, Dan Hăulică. Teodor 
Virgolici, Valeriu Ripeanu ș.a. are meritul de a ne spori cu
noștințele in domeniul literaturii. Dar daca unele dintre artico
lele cuprinse in această pagină sînt scrise într-un limbaj clar și 
accesibil, nu același lucru il putem spune despre alte aitlcole 
publicate chiar în Luceafărul. cit și in alte reviste. Contempo
ranul. T Vloții RomineoPtă, etc.

Ne bucură faptul că unii dintre tiner.i noștri critic, r.u 
uitat că au fost pe băncile școlii și ale facultății pină nu de 
mult și de aceea vor să fie cît mai folositori piocesului de in- 
vățămînt. Monografiile și prefețele semnate de acești istorici li
terari sint citite de noi cu mult interes. Am ii recunoscători daca 
eforturile lor, alături de cele ale unor încercați istorici literari,

tezaurul pe care omenirea l-a adunat de-a lungul

•
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D
misa

intre scrisorile pri
mite în ultima vre
me la redacție, pu
blicăm pe cea tri- 

de elevul Toma Er
dos :

„Cind factorul poștal 
imi aduce Luceafărul sînt 
incinta/. Găsesc în el 
materiale valoroase. îmi 
sporesc astiel cunoștin
țele de care am nevoie 
la orele de literatură ro- 
mină și-n viitorul apro
piat la maturitate și ia 
concursul de admitere la 
/acuitate. Nu numai re
vista a avut de cîștigat 
de pe urma publicării 
„Paginii elevilor".

Consider că. pentiu 
continua îmbunătățire a 

Paginii elevilor", c bine 
să inaugurali următoarele 
rubrici: „Ce să citim 
icntru maturitate?" — in 
cadrul căreia să publicați 
recenzii și cronici ale vo- 

1 anelor indicate pentru 
acest examen; „Cenaclu! 
literar" — in cadrul căreia 
elevii să discute despre 
încercările colegilor lor: 
„Viața noastră literară" 
— cu note despre însuși
rea literaturii romine in 
scoli și despre activitatea 
cercurilor literare ale e-
levilor.

Aș dori să aflu mai 
multe despre revista . Re
porter" apărută sub În
drumarea P.C.R.

tn calitate de cititor 
mă angajez să colectez 
in anul ce vine abona
mente în valoare totală
de 250 lei și să difuzez 
cu bucata în cadrul li
ceului 200 bucăți.

Tocmai acum mi-a ve

nouă

s-ar solda și cu publicarea 
unor colecții de studii literare 
destinate elevilor.

Dragi tovarăși scriitori,
Noi elevii sîntem convinși că 

dorințele exprimate aici își vor 
găsi ecoul in inimile dumnea- 
vwastră. reprezentanți ai gene
rale: noastre in domeniul
literaturii. Caia; daca ir. pre
zent. avem destul de muit de 
studiat la limba romină. să 
știți că nu ne vom supăra 
deloc dacă numărul cărților 
pe cave va trebui să le citim 
va fi sporit cu operele pe care 
le veți scrie de acum înainte, 
opere care. întocmai ca niște 
tovarăși credincioși, să ne în
soțească tinerețea

nit Luceafărul și constat 
cu vie satisfacție că ini
țiativa mea referitoare la 
popularizarea activității

scrie
literate din școli este 
pusă in practică 1

M-am hotărît să provdc 
la întrecere pe o elevă 
pe tot restul anului șco
lar. Eleva să fie din cl. 
XI-a umanistică. Obiecte
le întrecerii : Romîna, 
Istoria. Obiectivele : Ro
mîna : — note numai de 
10, 9 și 8: compozi
ția . ,,Publicistica acad. 
7'udor Arghezi" : re
cenziile volumelor 1—5 
de Opere de acad. M. Sa- 
doveonu. Istoria : —
note numai de 8, 9, 10 ; 
compoziția: „Lupta ile
gală a comuniștilor și 
uteciștilor noștri".

Totodată lansez o che
mare la Întrecere către 
toti elevii din invățămin- 
tul mediu cu scopul 
popularizării revistei Lu
ceafărul (abonamente, 
vînzări cu bucata, popu
larizarea revistei prin ar
ticole la gazetele de pe
rete, prin statii de radio- 
ficară ș.a.).

TOM A ERDOS 
elev, cl. XI-a serală, Li

ceul „Avram Iancu", 
Brad, regiunea Hune

doara

BRAD, la 20 XII. 1960.

N. R. Despre revista 
„Reporter", apărută între 
cele două războaie mon
diale sub îndrumarea 
P.C.R., „LuceataruT* a pu
blicat două ample artico
le semnate de Iov. Dan 
Hăulică in numerele din 
I decembrie 1959 pag. 6 
și 15 decembrie 1959 pag. 
6. Tov. Toma Erdos va 
aila în aceste articole e- 
lementele care-1 intere
sează cu privire la aceas
tă revistă.

Amintiri literare

George Coșbuc
de

răspund. O ușoară 
se așternu Pe frttn-

redactor, dar și pe 
administrator. între 
cumpărători, se in
se găsească și un

majoritatea 
duc

— Din gindurile 
ma elu noet despre 

limba —
scrise tre- 
care există 
realitate in 
(...) iar nu

Norma limbii 
buie să fie cea 
obiectiv și în 
gura poporului 
fantasiile mai mult sau mai 
puțin ingenioase ale filolo
gilor noștri. Așadar, adevăr 
obiectfv și nu arbitraritate 
subiectivă. In acest proces 
de a stabili o normă pentru 
limba scrisă, trebuie luate 
în considerare și acele in
fluențe istorice care au re
zistat tendinței de espulsiu- 
ne și s-au conservat în lim
ba vie... Limba noastră, 
cum ea există obiectiv, 
toată lumea o va recunoaș
te de frumoasă și dulce.

Farmecul poeziei popu
lare îl găsim in faptul că ea 
este expresia cea mai 
scurtă a simțămintului și a 
gindirii. Lâsind la o parte 
tot ce e nenatural, ea nu 
este de-îr limba sîmtăMin- 
tului ș> pentru ca această 
limbă să fie totdeauna cu
rată. adeseori se renunță la 
rimă și căutindu-se cuvin- 
tul cel mai apropiat, nu se 
impune nici o silă la cons
truirea 
râm că 
suflete 
nite de 
tied sau de simplitatea unui 
cuvint vechi, și vor preferi 
de a se adăpa mai bine la 
izvorul curat ca lamura și 
mai prețios ca aurul al 
.oe:ic‘ noastre populare, 
decit să bza d izvorul de 
apă de zahăr c* portocale.

Dar o adevărată litera
tură trainică, care să ne 
placă nouă și să fie origi
nală și pentru alții nu se 
poate întemeia decit pe 
graiul viu al poporului nos
tru propriu, 
obiceiurile și 
geniul lui.

In noiembrie 1912 un grup 
de studenți in litere și scrii
tori tineri, hotăriră să editeze 
pe spese proprii, o revistă de 
literatură, Cuvîntul nostru. En
tuziasmul tinereții mă îndeam
nă să primesc nu numai postul 
de prim 
acel de ., 
cei dinții 
timplă să 
elev din clasa a Vl-a : vioi, 
sportiv și cu un pronunțat spi
rit de independență. Era fiul 
marelui poci ardelean George 
Coșbuc. Două zile după aceea 
la sfirșitul meditației de sca
ră, tinărul Coșbuc. se apropie 
zimbitor de catedra de pe 
care supravegheam lecțiile, la 
liceul unde eram pedagog : 
— „Vreau să vă dau o veste 
care cred c o să vă bucure. 
Tata ține să vă cunoască. Lo
cuim chiar aici pe gangul de 
la intrarea liceului nostru.

Nu poate fi descrisă emoția 
cu care poetul începător și 
studentul de 19 ani. abia stă- 
pînindu-și bătăile inimii suna 
la intrarea casei lui George 
Coșbuc. in acea îndepărtată 
simbătă din noiembrie 1912. 
Am fost primit și condus de 
prietenul elev care imi făcu 
semn să bat la ușă.

— Vă așteaptă ! 
ziat de la patinaj 
să vă primesc. Acum vă las.

De la biroul de lucru al ca- 
merii in care intrasem, așezat 
intre soba din colț și fereas
tra mascată cu draperii, poe
tul. cunoscut mie numai din 
fotografii, mă intimpină eu 
ochi ce încă păstrau urma fe
brei. Se ridică de Pe scaunul 
acoperit cu o pernă, ținînd la 
gură o batistă in care tușea 
ușor din cind in cind. Avea 
gitul înfășurat intr-un șal mic 
de lină și era îmbrăcat intr-o 
haină groasă de interior, îmi 
intinse o mină fierbinte :

— Te rog, dezbracă-te, să nu 
răcești ! Și ia un loc în țața 
mea, tinere. Se pare că afară 
e un ger din cele mari Să 
mă ierți că te primesc înfofo
lit cum mă vezi. M-a doborit 
cîteva zile la pat o mizerabilă 
de „influiență" care umblă 
prin București..

— Dumneavoastră să mă 
iertați... Vă răpesc un timp 
prețios și poate vă.turbur de 
la lucru.

— De loc. Am ținut cu tot 
dinadinsul să te cunosc, pen
tru că ți-am citit Lacrimile 
de copil. Volumul inchide in 
paginile lui calități care tre
buiesc îndrumate. Ai profesori 
buni la facultate, și cum in- 
tîmplarea face să fii pedago
gul fiului meu, țin să-ți fiu 
și eu de folos Iți iubești mult 
satul, și cl e prezent în nu
meroase poezii din care nu 
lipsește omul, cum e acel ță
ran ajuns cerșetor fiindcă

toamnă bucureștenilor numai 
adevăruri curate, să-i trezesc, 
să-i zgudui puțin. Azi. la cinci 
ani trecuți de la răscoalele ță
rănești, mă interesează să aflu 
raporturile dintre moșierii 
stăpinitori de pămint sau in
terpușii lor. și țăranii pălmași, 
necăjiții satelor.

— Raporturile sint absolut 
neschimbate. Ba. s-ar putea 
zice că prin unele comune sint 
mult mai înrăutățite. Vara, 
cele mai multe sate par pus-

că am epuizat tot ce aveam 
de povestit, mă copleși eu în
trebări neașteptate la care mă 
grăbii să
umbră i
te. (...)

Am intîr- 
numai ca

ciocoiul i-a înghițit bruma de 
avere. Dar volumul are și 
multe scăderi, firești Ia un în
cepător. Mi a displăcut, pen
tru un poet cu sănătatea mo
rală ce arăți, tendința spre 
melancolie, spre o continua 
tristețe. E o mare scădere. 
Dumneata ești fecior de țăran, 
ai trăit și copilărit printre ță
rani. in Carpații noștri plini 
de păduri și frumuseți rar in
finite. Ai putut să înfrunți 
ploile aspre și vintul. geruri 
iarna și troiene cît casa pe 
uliți. ai cintat din fluier pă
zind oile .. Atunci de ce. cind 
scrii despre toate astea, dum
neata porți haine de împru
mut ? Aruncă-le !... Simte, 
trăiește și serie eu întrupări 
optimiste, limpezi, ca în via
ță ! Sint sigur că intr-o zi imi 
vei da dreptate, și că îți vei 
schimba radical scrisul !

— Nu am cuvinte să vă 
mulțumesc I... Te rog nu te 
grăbi să pleci. Am mare ne
voie să cunosc unele date des
pre viața satelor din munții 
Teleajenului. Un prieten al 
meu care vinează de cițiva ani 
prin sălbăticia pădurilor din
spre Vama Bratocii. mi-a po
vestit o mulțime de lucruri in 
legătură cu oamenii și locu
rile de acolo. Am făgăduit să 
țin o conferință și vreau nea
părat ca la vară să fac o ex
cursie pornind de la Vălenii- 
de-Munte, străbătinil satele 
pină sus la frontieră. Vreau 
să aflu de Ia dumneata ce aș 
avea mai interesant de. vă
zut !? Vreau să pot spune in

să lu- 
la mo- 
sau in

să cu-

tii, părăsite de 
bărbaților care se 
e'eze spre Dunăre, pe 
șiilc de cimp. in dijmă 
bani..

— Așa !_. Mai vreau
nose obiceiurile, portul și fe 
Iul de trai al oamenilor, du
rerile lor și cum sint ele o- 
glindite in versul popular. 
Ia-le pc rind. căci eu sint nu
mai urechi. Astă scară fiind 
simbătă, elevii au liber. i?r 
dumneata ești scutit de servi
ciul ce prestezi ca pedagog .

Aproape două ore s au scurs 
ca prin farmec. Marele meș
ter de la Năsăud cel căruia 
prietenii apropiați ii spuneau 
din multă dragoste „moșu* 
Gheorghe". avea un dar inăs- 
cut de a deschide inimile, de 
a-i face pe oameni să vorbeas
că nestinjeniți. li imbia la po
vestit. cu vorbe simple, ca în
tr-un sfat de taină la o clacă 
de sat. ii făcea să-și dezvăluie 
simțirile și gindurile cele mai 
ascunse, ajutindu-i cu între
bări potrivite. Fără să-mi dau 
seama, mă lăsasem furat de 
firul povestirii, inșiriud acolo, 
la un pahar de ceai servit 
intre timp, amănunte legate 
de obiceiuri și de lucruri pe 
care le credeam uitate și la 
care pină atunci nu medita
sem prea îndelung...

îmi opri mărturisirile pen
dula din perete, spre care fără 
voie iml alunecase, privirile, 
cind o auzisem bătind orele

nouă. Poetul tuși în batistă 
cîteva ori, apoi se ridică de la 
masa de lueru

— S-a lăent cam tîrziu Iți 
mulțumesc pentru tot ce mi-ai 
povestit. Dacă nu te stinghe
resc. fiindcă eu n-am încă voie 
să părăsesc casa, putem con 
tinua discuția noastră 
seară la aceeași 
dezvăluit lucruri 
decit interes nte.
să-mi aduci revista care ți-a 
tipărit după cum mi-ai spus, 
varianta .Mioriței . culeasă 
din satul Sciiiulești. de pc va
lea riului Crasna. Mă intere 
sează mult această nouă va
riantă.

A doua zi. la șase fără zece 
minute, mă grăbeam să sun 
la ușa de intrrre a marelui 
meșter. Toată ziua mă gindi- 
sen> cc lucruri și ce aspecte 
mai interesante să-i pot dez
vălui cit inai curgător. Băga
sem de seamă că luase note 
in ajun, cind ii vorbisem des 
pre îndeletnicirile fetelor și 
femeilor tinere : țesutul co- 
voarelor șl al pinzei. cusătu
rile eu riuri si creșterea vier
milor de măt -se din cele două 
Minecinri .. Eram dornic tot
odată să-i pun cu discreție și 
cîteva intrebări, să-i memorez 
răspunsurile și apoi să-i cer 
voirea de a le publica in 
vista noastră.

Reluarăm convorbirea 
chipul cel mai firesc, și fiind
că tușea aproape nu-l mai ne
căjea, poetul se arătă volubil 
și bine dispus. Cind ințelese

mîine 
oră. Mi-ai 
mai mult 
Și te rog,

Di

re

in

★
în primăvară, am avut no

rocul să-l întilnesc pe fugă, la 
Terasa Oteteleșanu Dar nu în 
bodega unde șe adunau de o- 
bieei gălăgioșii membri ai „bor 
emei". ei in sala cea mare Sa- 
lutindu I. m-a oprit cu un 
semn și după Ce m-am apro
piat, m-a întrebat, stringin- 
du-mi mina :

— Așadar n ați putut rezis
ta !?... Revista noastră a mu
rit din lipsă de fonduri Îs 
al patrulea număr, mi-a spus 
fiul meu. Nu descurajați. A- 
veți toată viața înaintea voas
tră. Stringeți-vă rindurile. iar 
în toamnă porniți din nou la 
drum in puteri întărite. Vara 
asta, am să colind o lună în
treagă pe Valea Teleajennlui 
M am înțeles cu prie'.ennt meii 
vinător să-mi țină tovărășie

•
Citev* săptămini mai tirziu 

aveam să-1 ascult citind Nunta 
Zamfirei, invitat la o șezătoa
re a studenților in litere. Fur
tuna de aplauze ce păreau ei 
nn mai sfirșesc. ii transfigu
rase de bucurie. Și-a cerut Ier
tare că starea sănătății nn-i 
îngăduia să repete fragmentul 
solicitat cu insistență de au
ditori. O studentă, i-a inminal 
in numele colegilor un buchet 
de flori albe. ..Moșii Ghcor- 
ghe’’ i-a sirius mini și a să 
rutat-o pe frunte...

Sandu Tekgj«n
versului. Și să spe- 
tot se vor mai găsi 
care să nu fie jig- 
rima neindemina-

pe tradițiile, 
istoria lui, pe

★

și cinteceleCronicele 
populare formează in clipa 
de față un material din 
care culeg fondul inspira- 
țiunilor. (1874).

★

Alecsandri. el ce lumi
nează geniul poporului in 
calea sa spre ceriu — ele
gant poet de salon care cu 
toate astea se rătăcește (pe) 
piscurile de granit a gindi- 
rii. în nourii cei suși ai me
lancoliei puternice. El și-a 
muiat aripile sale in cin- 
tece 
căci 
nine 
mai 
albe 
Pleiada scriitorilor 
celor mai buni: Alecsandri. 
C. Negruzzi. Bolintineanu, 
Donici. Bălcescu și alții... 
știau o limbă frumoasă, 
vrednică și înțeleasă...

și inima sa în senin. — 
simțirile sale sînt se- 
și dulci ca razele cele 
strălucite și cele mai 
ale soarelui de mai... 

noștri

ro- 
o 

în

— Prima încercaie de 
man in literatura romină 
face Mihail Kogălniceanu, 
1850, cind publică în Gazeta
de Moldavia din lunile ianua- 
rie-martie ale acelui an, frag
mente din romanul Tainc-le i- 
ntmii.

— Romanul Coliba unchiu
lui Tom de scriitoarea engle
ză Harriet Beecher-Stowe, 
roman care descrie dramatic 
viața negrilor și purtarea cri
minală 
sclavi apărut la Londra 
1852, a fost tradus uimitor de 
repede in limba romină. pri
ma dată tn 1852—1853, de că
tre Teodor Codrescu, Prefața 
intitulată Ochire asupra scla
viei era semnată de Mihail 
Kogălniceanu.

a proprietarilor de 
in

— In afară de romanele 
Manoil (1855) și Elena (1862), 
Dimitrie Bolintineanu a scris 
și un al treilea roman, puțin 
cunoscut astăzi, intitulat Do
ritori nebuni, roman care zu
grăvește frământarea de idei 
din epoca pașoptistă, promo-

Pr.etenul acesta al meu n-a murit...
umai răsfoind pre
sa vremii îți poți 
face o idee despre 
ecoul puternic, 
zguduitor pe care 
l-a avut în țara

noastră moartea marelui scri
itor rus L. N. Tolstoi. Pe co
loane întregi de ziare se suc
ced telegramele. transmise 
uneori 
cîteva 
timpul 
grame 
cova, Petersburg, Tula, 
kov. dar și de la Paris, 
lin. Londra. Știrea 
1'ost anunțată, apoi 
tă, pentru a fi din 
vai ! — iremediabil 
cată.

De pe la 1—2 noiembrie, 
cînd s a răspîndit zvonul 
despre plecarea lui Tolstoi de 
acasă, atenția presei și de alt 
fel a opiniei publice a fost 
ațintită, captată de personali
tatea genialului scriitor. A- 
ceastă atenție atinge punctul 
său culminant în momentul 
decesului. Pagini de-a rîndul, 
numere întregi de ziare șj re
viste au fost închinate scrii
torului rus. Dar de fapt, inte
resul nu dispare a doua zi 
după anunțarea morții. El 
continuă : se comunică măsu
rile luate de guvernul țarist 
pentru a împiedica manifestă 
rile de protest ale muncito
rimii și studenților, se co
mentează felul cum au de-

telegramele.
, la distanță numai 

ore. telegrame
1 zilei și al nopții, 

de la Astapovo, I

curs funeraliile, se anunță re
presaliile împotriva elemente
lor progresiste etc. Pinâ pe 
la jumătatea lunii noiembrie, 
ba chiar și dincolo de această 
dată, numele lui Tolstoi nu 
dispare din coloanele ziare
lor. din paginile revistelor. 
Impresia puternică, cutremu-

Poliana. .“. Precum se știe 
această idee s-a realizat în
tr-o poezie de proslăvire a 
talentului marelui scriitor 
rus, de exprimare a admira
ției pe care i o purta întreaga 
intelectualitate progresistă 
rominească de atunci. Ambi
anța spirituală a acelor zile de

acesteia ca intr-o 
turisește 
despre 
„Război 
peisagii 
bind, 
lucrind oameni după oameni; 
am auzit glas de durere, ți
păt de plăcere, zbuciumul

țară — măr-
Sgdoveanu 
romanului 

'. Am văzut

Mihail 
lectura 
și pace 
nouă, atn auzit vot- 

am privit mișeîndu-se,

ii

i de 
din 

tele- 
Mos-
Har- 
Ber- 

morții a 
desminți- 
nou și — 
comuni-

Scriitorii
rătoare pe care au trăit o 
contemporanii romini ai mor- 
țij lui Tolstoi în deosebi in
telectualii. scriitorii, tineretul 
studios ne este relatată de 
următoarea amintire a unui 
coleg de studenție și prieten 
al lui Panait Cerna : „Eram 
in Lipsea — scria Horia Pe
tra Petrescu — cind a murit 
poetul rus și n-ani să uit nici
odată marele efect dureros 
Pe care l-a avut moartea lui 
asupra lui Cerna. Timp de 
două-trei ceasuri n am putut 
să povestim nimic împreună 
fiindcă o singură exclamație 
întrerupea tăcerea dintre 
noi. A murit Tolstoi ! Timp 
de peste două săptămini l-a 
urmărit, aș putea zice, ideca 
pe Cerna, să scrie o odă Iui 
Tolstoi, odă in care să-și 
toarne simțămintele față de 
marele etician de la Iasnaia

noștri despre Tolstoi
memoriei lui 

de reprezentanți 
vieții noastre li
ar fi G Ibrăi- 
Sadoveanu. Ale-

am simții liniș- 
a veșniciei... Am 

de fată la multe 
din „Război și

tdnd cu vădită simpatie ideile 
democratice, progresiste. Ro
manul a apărut în foileton in 
ziarul Dîmbovița (3 iunie—15 
noiembrie 1864). Nu a 
părit in volum.

— Mihail Eminescu 
crat aproape zece ani 
muritorul său poem Luceafă
rul, manifestând o exemplară 
exigență față de propria sa 
creație. Astfel, numai pentru

fost ti-

a lu- 
la ne-

giuvaer de fată", „Un cănăruș 
de fată", ,.O dalie de fată", 
oprindu-se la cea mai plastică 
și mai expresivă formă : ,,O
prea frumoasă fată".

— Manuscrisele lui M. Emi
nescu, păstrate în Biblioteca 
Academiei R.P.R., totalizează 
15.900 de pagini.

modernă din— In Revista

a definitiva vers, al patrulea 
din prima strofă :

A fost odată t . n povești 
A fost ea niciodată

Dir> rude mari împărătești 
O prea frumoasă fată.

Eminescu a elaborat, în de
cursul anilor, 9 variante. 
..Un ghiocel de fată", „O mult 
frumoasa fată*' 
de fată' 
fată". „Un soiu 
fgtă“. „O pasere de fată", „Un

,,Un vlăstărel 
„Un gangvre de 

frumos de

Povestiri vî-1902 apar citeva 
nătorești de Turgheniev, tra
duse de Mihail Sadoveanu, sub 
pseudonimul Ilie Pușcașu.

— Jean Bart a păstrat tot 
timpul, in muzeul său perso
nal, o panglică de la bereta 
unui marinar rus revoluționar 
de pe crucișătorul „Potem
kin" refugiat la Constanța, în 
1.905.

— in 1911, in timp ce Emil

doliu a fost marcată de oma
giile adu3e 
L. N Tolstoi 
de frunte ai 
terare. cum 
leanu, Mihail
xandru Vlahuță. Emil Girlea-. 
nu sau Victor Eftimiu.

Aceste pagini și in deosebi 
cele semnate de Mihail Sado
veanu sînt o elocventă confir
mare a rolului puternic pe 
care marele romancier rus 
l-a jucat în formarea și evoJ 
luția intelectuală și literară a 
unora dintre scriitorii noștri. 
Ele ne dovedesc că multora 
dintre cei mai de seamă re
prezentanți ai literaturii 
noastre de la începutul seco
lului XX, creația lui Tolstoi 
le-a descoperit o lume nouă, 
le-a deschis larg orizontul lor 
intelectual și literar. „Am in
trat cîndva in paginile cărții

războiului ; 
tea păcii și 
fost și eu 
împrejurări
pace . Aș putea spune că am 
impresii personale. De mnlte 
ori stau Ia îndoială : imi aduc 
oare aminte de intimplări ale 
mele... ori de intimplări de 
dincolo ?“

Totodată articolele subli
niază in unanimitate valoa
rea operei literare a lui Toi 
stoi din ale cărui învățăminte 
s-au îmbogățit și unii dintre 
scriitorii noștri.......Ceea ee ne
interesează mai mult 
G. Ibrăileanu — ceea 
a| nostru, ca 
ceea 
este 
care 
Ana
viguroasă a lui Tolstoi a

— scria 
ce e și
Rusiei, 
întregi,

și al 
ee e al omenirii 
marele romancier, aeela 
a scris Război și Pace și 
Karenina". Arta realistă

Girleanu era director al Tea
trului Național din Craiova, 
Liviu Rebreanu era 
rul literar al acelui

secreta- 
teatru.

anii 1923—1924, revistă litera
ră cu atitudine democratică.

— Sub influența victoriei 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, in articolul Lite- 
rații și socialismul, apărut in 
ziarul Socialismul din 18 iunie 
1919, poetul Emil Isac se adre
sa scriitorilor : „Viitorul este 
al socialismului. Scriitorii ro- 
mîni să-și pună mina pe ini
mă și să-mi răspundă : ai cui 
sîntem noi, cei ce simțim 
bucuria și durerea altora : sîn
tem ai unora, ori sintem ai 
tuturor ? Și cui să se facă li
teratură ? Unor cucoane și 
unor bărbați ai lor, ori milioa
nelor, frați cu frații lor din 
lumea întreagă ?“, încheind 
astfel: „Veniți. grăbiți la izvo
rul socialismului, căci aci este 
viitorul".

— într-un articol apărut in 
revista Era nouă din aprilie 
1936, revistă condusă de Par
tidul Comunist Romîn, vor
bind despre literatura nouă, 
despre literatura clasei mun
citoare care începuse să se 
făurească la noi în perioada 
dintre cele două războaie 
mondiale, Miron Radu Paras- 
chivescu scria : ,,E o față nouă 
a culturii romînești, care se 
deschide acum, aceea a cultu
rii marxiste, nelipsită desigur, 
de modestia oricărui început. 
Dar ea e singura cultură or
ganică, singura adevărată".

atras din totdeauna atanțra 
tuturor cititorilor, ccir...amato
rilor și prețuitorilor săi de la 
Flgubcrt și Georg Brandes, 
Guy de Maupassant șt Ro
main Rolland. Thomas Mann 
Si Theodor Dreiser, Jclin Gal
sworthy și Bernard Shaw și 
pinâ in zilele noastre. Această 
artă a fost omagiată fără re
zervă de scriitorii noștri in 
articolele scrise cu prilejul 
morții lui Tolstoi. De fapt tot 
portretul-necrolog publicat 
de G. Ibrăileanu in Viața Ro- 
mîneaseă nu urmărește decit 
descifrarea citorva din secre
tele acestei arte neasemuite : 
„Fiecare cuvint spnne ceva — 
utilează criticul nostru. Ob 
seri ații profunde după obser
vații profunde! Observații 
cum nu s-au mai făcut 1 Ne
contenit iți vine să spui : 
„așg e !" dacă ai simțit vreo
dată lucrul despre care e vor
ba. sau : „așa trebuie să fie, 
altfel nu se poate !“ 
vorba 
avut
n-a 
acea 
viață din „Război și pace", și 
acea minuțioasă disecarc zi 
cu zi. a sufletului nefericitei 
Ana Karenina !”

Pentru toți contemporanii 
săi, Tolstoi a fost, în același 
timp șj o remarcabilă perso
nalitate. un căutător al ade 
vărului, un • luptător pentru 
dreptate, un apărător al celor 
umili șj asupriți : „A fost un 
nobil ostaș al dreptății acest 
mare prieten al mulțimii. 
Prin adevărurile pe care le-a 
răspindit și mai ales prin 
franchețea și liniștea de zei: 
cu care le-a spus, a stăpinit 
poporul lui cu mai multă pu
tere decit un monarh'’ — 
scria Alexandru Vlahuță.

înaintea oricărei verificări 
prin vreme, ideea veșnicie: 
creațiilor lui Tolstoi a răsu
nat ca o certitudine in cu
vintele de cinstire rostite de 
contemporanii săi romîni în 
noiembrie 1910 ..Prietenul a- 
cesta ai meu n-a murit" — 
declarase răspicat Mihail Sa
doveanu. Iar Victor Eftimiu, 
care 1 numea „cel mai uman 
și mai evocator romancier al 
veacului - afirma : „Tolstoi a 
murit. Numele său insă va 
străluci peste veacuri*1.

despre 
ocazia să 
admirat, 

colosală

dacă e 
ceea ce n-ai 

simți 1“ Cine 
inspăiniîntat, 
evocare de

Teodor Virgolici Taliana Nicolescu

— în timp ce era funcționar 
la Asigurările sociale din 
Satu-Mare. George Mihail- 
Zamfir eseu a condus revista 
Icoane Maramureșene, intre luceafărul



Lasă-ne pe noi 
la o parte ♦♦♦

stăvară, în toiul campaniei de recoltare a 
cerealelor am stat cîteva săptămîni în raionul 
Istria din Dobrogea. Am ajuns la reședința ra
ionului, la Babadag, într-o sîmbătă seara și, 
la un sfert de oră după ce-am sosit acolo, am 
luat parte la ședința operativă care trebuia să 

pună la punct ultimele amănunte înaintea declanșării cam
paniei agricole din raion.

Primul secretar al comitetului raional de partid 
tocmai citea un tabel nominal cu tovarășii din activul de 
partid repartizau pe S.M.T.-uri și G.A.C.-uri în campania 
de vară- Pentru prima oară în viata mea auzeam atunci 
numele lor: Cubaniță Ivan, Haiduc lacob, Pandrea Iordan, 
Geană Ion și mă aplecam mereu spre vecinul meu din 
stingă, întrebîndu-l de fiecare dată:

— Care-i tovarășul Geană ? Cared tovarășul Pan
drea ? Care-i tovarășul Sarica ?

Așa am aflat că pe tovarășul pe care îl sîcîiam cu 
întrebările îl chema Haiduc lacob. Cu el aveam să plec 
peste cîteva ore, în zorii zilei, în prima misiune pe teren, 
la Lunca și Ceamurlia de Jos.

Au trecut multe luni de atunci și dintre toii tovarășii 
pe care i-am cunoscut, trăind patru săptămîni lîngă ei, 
îmi aduc cu osebire aminte de unul din secretarii raionu
lui de partid și anume de Haiduc lacob.

Molcom la vorbă ca un moldovean, stăpînit, aspru 
cu sine însuși, am început să-1 știu cînd era „plouat" și 
cînd nu.

Cristian Sîrbu

Aș fi jurat că-i un om cu cîteva diplome universitare 
în buzunar, într-atîta era aleasă vorba lui și plină de o 
rară noblețe de spirit. Am rămas surprins cînd el însuși 
mi-a spus că pînă cu cincisprezece ani în urmă a fost un 
om sărman, un țăran simplu, sărac, doar cu cîteva clase 
primare. N-am vrut niciodată să-1 jignesc, să folosesc 
carnetul de însemnări de fată cu el, ca să-mi notez acele 
expresii și idei care-1 așezau în rîndul unei intelectua
lități de o profundă sobrietate Și de o solidă cultură. 
Multe din ele nu mi Ie mai reamintesc, nu le-as mai putea 
reconstitui, dar amintirea lor globală a rămas neistovită 
în mine.

E adevărat că în ultimii 15 ani a urmat cîteva școli 
de partid, între care cursurile școlii de doi ani cu profil 
agricol, de pe lîngă Institutul agronomic din București, 
îmi spunea că vrea să scrie un roman al colectivizării, 
uri roman la persoana întîia și care ar fi într-o oarecare 
măsură autobiografic, fiindcă în perioada aceea, el era 
unul din nenumărata activiști de partid trimiși în satele 
dobrogene să lucreze pe frontul colectivizării agriculturii. 
Romanul acela proiectat, dar încă nescris, l-am ascultat în 
multe seri atunci, povestit în ceasurile de răgaz. Steno
grafiată, povestirea lui ar ii dat un text dens, plin de o 
profundă experiență umană, clocotitor și romantic, ener
gic și pasionant, o proză în stilul povestirilor lui Ten- 
driakov. Unul din eroii ce reveneau des în povesjirea lui 
era Terentie Gurei, președintele gospodăriei colective din 
Sarichioi. Nu-1 cunoșteam încă pe acest om, dar în clipa 
cînd am dat mina cu el, întîlnindu-1 pe cîmp, la țărmul 
Razelmului, am avut conștiința unei revederi cu un erou 
știut ca și cum l-aș fi văzut în carne și oase pe llie Barbu 
ori pe Anton Filip. Povestirea lui Haiduc lacob îmi îngă
duise să-i construiesc anticipat portretul moral și întîf- 
nirea cu el a căpătat caracterul unei verificări, caracterul 
unei confruntări a ceea ce mi se păruse pînă atunci că 
era în bună măsură o ficțiune literară, cu adevărul 
curat, nud.

Confruntarea a dat cîștig de cauză iui Haiduc lacob, 
acestui neștiut tovarăș în ale literaturii orale. Îmi spusese 
despre Terentie Gurei:

— N-a vrut nici în ruptul capului să devină președin
te Ținea morțiș că nu se pricepe, că sărmana lui gospodă
rie personală nu-i pusese nicicînd complicate probleme de 
administrație și contabilitate, obișnuit fiind nu cu aduna
rea, ci cu scăderea și cu strînsul curelei. Dar n-a avut în
cotro Terentie Gurei și în fata unanimității adunării ge
nerale. a consimfit să fie președintele gospodăriei.

Haiduc lacob își amintea clipa aceea pe tonul unui 
scriitor. In ograda gospodăriei, privind atelajele proaspăt 
aduse, privind forfota colectiviștilor care încă nu știau ce 
trebuie să facă și se învîrteau pe acolo fără rost, Terentie 
Gurei a zis: Na, tovarăși, de azi înainte nu voi mai avea 
somn- Va trebui să învăț alături de voi cu ce anume e 
bine să începem. Sîntem ca niște copii care învață să 
meargă- Poate că vom cădea uneori în nas, dar va trebui 
să înaintăm...

Unui președinte de gospodărie de la „Vasile Alecsan- 
dri", pe care l-a surprins beat în toiul campaniei agricole, 
Haiduc lacob i-a dat o lecție de o rară forță educativă. 
I~a spus la un moment dat -

— Măi Pușcuță, tu trebuie să fii pom cu roade bo
gate, dulci și toți colectiviștii trebuie să vadă în tine un 
exemplu- Dar dacă te porți așa, ce pot vedea colectiviștii 
la tine, decît fructe găunoase și stricate?

L-am văzut la Lunca lupt!nd să-1 convingă pe un bri
gadier de cîmp să dea la un lan de porumb o priză de 
de azotat de amoniu. Brigadierul o ținea una și bună că 
fiind irigat, porumbul acela nu mai avea nevoie de îngră
șăminte chimice.

Dar în Haiduc lacob vorbeau doi oameni dintr-odată, 
cu o pasiune geamănă: activistul de partid și agronomul- 
Atunci, in aproape două ceasuri de discuție extenuantă, el 
a ținut o adevărată prelegere despre rostul administrării 
îngrășămintelor chimice și cînd s-a despărțit de brigadier, 
i a spus:

— Să știi că trec mîine să văd ce-ai făcut-
— Nu m-ați convins, tovarășe secretar, i-a spus bri

gadierul.
Credeam că pînă a doua zi secretarul de partid va uita 

dr- întîmplarea aceea, mai ales că știam precis ruta fixată 
pentru a doua zi și nici nu era vorba să revenim la Lunca. 
Dar a doua zi am trecut iar pe acolo. Brigadierul scosese 
de la magazie cîteva sute de kilograme de azotat de amo
niu și l-am găsit împrăștiind îngrășămîntul pe tarlaua cu 
porumb irigat.

Eram uneori așa obosit, încît mi se închideau ochii, 
parcă aveam pleoape de plumb. Noaptea tîrziu, în mașina 
cu care băteam drumurile raionului, adormeam de-a 
binelea.

în astfel de împrejurări îl auzeam ca prin vis pe omul 
acesta spunînd șoferului să conducă atent, iar odată m~a 
acoperit cu trendul său, grijuliu ca un frate mai mare. Nu 
l-am văzut niciodată grăbit să plece dintr-un loc înainte 
dc a fi aflat totul și dacă ajungeam noaptea la orele două 
la raion, urmînd ca să pornim iar la drum peste trei ore, 
își cerea iertare că nu ma lăsa să dorm mai mult; dar 
munca asta istovitoare el însuși o făcea fără ostentație. 
Cînd i-am spus că aș vrea să scriu și despre el cîteva 
rînduri într-un reportaj, m-a privit consternat și mi-a 
răspuns •’

— Niciodată nu vom scrie deajuns despre oameni ca 
Terentie Gurei de la Sarichioi. ca Uzum Stere de la 
Beidaud, ori ca Deancu Vlad combinerul de la Camena. 
Lasă-ne pe noi la o parte-..

11 cunosc bine pe Haiduc lacob. Mi-e teamă că dînd 
cu ochii peste aceste pagini, în modestia lui nedisimulată 
se vn supăra cu adevărat ne mine. Parcă-] aud spunînd : 
,,lasă-ne Pe noi la o parte'...

De cite ori îmi amintesc de cele patru săptămîni pe
trecute în raionul Istria, de regiunea marilor lacuri dobro
gene, de dealurile pietroase de la Beidaud și Altîn Tepe, 
de pădurea de tei de la Codru, de lanurile cu grîu de la 
Sabangia și Pașacîsla, între sutele de figuri pe care le-am 
cunoscut și le-am îndrăgit, revăd fața acestui activist de 
partid, arsă de soare, plină de praf, așa cum în fotografiile 
vechi, de război, văd fetele lanchiștilor...

'Duteril&t 
p&eți

Eu sînt bolnav, stau (intuit în spital
Așa că nu vă pot spune noutăți prea mari, prea

coșcogea,
Decit că cerul a devenit trandafiriu
Și că apele dimineții fac valuri pînă la fereastra

mea.

Fiecare poet tînăr își are barca legată la fe
reastră ;

Cine mai întîi va ajunge la marginea mării al
bastră

Și va rosti: — Se vede catargul comunismului •' 
Acela va fi poetul generației sale.

Care dintre voi va renunța
La comoditatea străzii cu numărul cutare
Și va porni în zare ?
Care ?

V - J

D
e cum trecu Simion Bum- 
bu pragul grajdului și 
se izbi cu ochii de ju- 
ninca bălțatâ, crescută 
zestre Liontinei, inima 
îi zvîcni ca într-o cres

tătură de cuțit. Și zărind ală
turi vițelușul pe care mama 
îl desmierda treeîndu-și limba 
umedă peste fruntea înstelată, 
se lăsă cuprins de-o jale 
amară.

— Dulci-s copiii pină-s mici ! 
cugetă el înduioșat. Dar și 
uitători cînd ajung mari..

De unde cu o lună in urmă 
sc legănase în visul acela tul
burător de părinte care plă- 
nuiește ia măritișul fetei cu 
un om așezat, acum se simțea 
cu totul străin de așa simță- 
mint și de aceea nu-1 mai um
plea nici o mulțumire de 
viață.

Și iată de la ce -i sc trăgea :
Colectiviștii își vedeau de 

treburile lor. după rinduiala 
statornicită în gospodărie. El 
nu le avea grija. Numai că-i 
venea peste mină să nu-i mai 
ceară nimeni o furcă, o greblă 
ori o grapă Asta i-a dat să 
ințclcagă că a scăpătat din 
locul lui de frunte printre pu
ținii individuali. De aceea l-a 
învăluit o tînjire după vremea 
dc mai înainte.

— Ei, atîta necaz să fie! 
și-a zis el, împăcîndu-sc cu 
gindul.

Se vede insă treaba că nu 
prea era lăudat pentru rămi- 
nerea lui dc căruță. în sat il 
vorbeau. Numai așa se poate 
lămuri de ce într-o zi Ținu 
vecinului, școlarul cu cravată 
roșie, i-a strigat in uliță :

— Dumneata ce stai in 
coasta satului ca o împunsă
tură in splina vacii ?

La așa întrebare s-a înfu
riat și l-a luat la goană.

— Așa te-a învățat la școa
lă. mă, ncrușinatule ?

Mamă-sa i-a auzit copilului 
plinsul și-a ieșit la capătul 
prispei. I-a prins partea odras
lei de s-au mincat în gură ca 
la ușa cortului. A avut satul 
ce vorbi De atunci sc dușmă
nesc intr-una fără să-și mai 
rostească vreun cuvint.

Dar ar fi trecut și peste asta 
de nu sc dovedea Liontina așa 
slabă de minte. Ea a pus virf 
la toate. A dibuit-o el că ținea 
dragoste cu feciorul Văduvii : 
Viorel. Se prinseseră in vorbă 
încă înainte de-a se face co
lectivul. Nu prea se bucurase 
el de așa încuscrire nici 
atunci. Dar după ce Văduva și

Vaier Hossu

SINGUR
feciorul au intrat in gospodă
rie, inima lui s a întors cu to
tul de la un așa ginere.

L-a oprit pc flăcău într-o 
seară și i-a spus cu blindețe :

— Caută-ți alt vad, măi co
pile, Las-o tu pe Liontina, că-i 
încă neîmplinită la ani pen
tru tine,

Ce-i drept, de atunci fecio
rul nu î-a mai zdrîngănit por
țile Dar sc vede că dc ceea 
ce se teme omul, dc aceea nu 
scapă. Liontina se schimba pe 
zi ce trecea : ochii ii ardeau 
parcă sub sprincenele mereu 
încruntate și in colțurile gurii 
ii mijeau două cute. Mocnea 
ceva în sufletul ei... Și într-o 
duminică, acum o lună, și-a 
dat pe față gindul : a fugit cu 
Viorel.

Doamne, ce lovitură ! Păca
tul acesta ei nu i 1 putea ierta 
și inima i se împietrise parcă.

★
., Cum stătea Simion cufun

dat în ginduri, aproape de ju- 
ninca dc zestre, aceasta înco
lăci pe neașteptate coada, să 
se apere dc muște, in treacăt, 
atinse și obrazul stăpinnlui. 
dei dădură lacrimi.

— Mînca-te-ar lupii ! sud ui 
el, și in pornirea de ciudă cc-I 
inccă. vru să sară cu pumnii. 
Parcă și-ar mai fi indulcit a- 
mărul, răzbunindu-sc pe ceea 
ce i era drag Liontinei; ca și 
cum ar fi pedepsit-o pc ea.

Dar sc potoli căci răzbătu 
de-afară glasul nevestei :

— N-ai gătat odată rinitul ? 
strigă Tudosia și la întrebarea 
ei omul răspunse răstit ;

— Acu’ gat. Da ce-i ’?
— Dă-i mai repede ! stărui 

femeia. — A tras a doua oră

Petru Vintilâ

Sorin Titel ÎNTR-O ZI
I

atîi au fost babele. De 
la fereastră, Domnica 
privea afară în curte 
cum iși schimbau pe 
rind, cojoacele și se 
bucura privind cum în 

bălțile din ogradă se oglindea 
soarele. Apoi i-a murit o mă
tușă și Domnica în fiecare 
dimineață se scula cu noap
tea în cap, ca să ducă după 
obicei, cîte un cîrceag cu apă, 
tocmai în cealaltă parte a sa
tului, la casa celei moarte. 
Zilele acelea au fost primă- 
văratice și apa de pe streșini 
i se prelingea în creștetul 
capului, udîndu-i cîrpa roșie, 
ori de cîte ori se furișa în 
zorii tulburi, pină la casa ce
lei moarte... Au urmat după 
aceea zile de primăvară și de 
la fereastră Domnica asculta 
cum cîntă streșinile.

în casă mai mirosea a 
ploaie, a cojoace, și a țuică 
fiartă, miros rămas de astă 
iarnă, de la sărbători. Prin 
fereastra udă de ploaie. Dom
nica a văzut venind păsările 
și i se părea că în odaie tre
murau ciudat aripile lor.

în dimineața aceea, mama 
ieși pentru prima oară să facă 
mîncare în cuina de vară. 
Peste noapte plouase și lem
nele umede ardeau sfîrîind. 
Cînd mama scoase colacii din 
cuptor și îi aduse în cuină, 
Domnica fugi repede în casa 
de sus. „Iar mă trimite cu 
colacii" iși spuse ea și se așe
ză la război și începu să se 
joace cu suveica. Aci în odaie 
era frig și mirosea a lînă și 
a opinci vechi putrezite de 
zăpadă.

— îi duci lui taică-tu niște 
colaci calzi, ii strigă mama 
din mijlocul curții.

Domnica nu-i răspunse ni
mic.

— Te-a asurzit dumnezeu 
de nu-mi răspunzi, ii strigă 
din nou mama. Atunci Dom
nica ieși din război și strigă 
și ea cu glas de copil înfu
riat.

— Iacă mă duc. Și ieși în 
ogradă.

Coșul cu colacii era in mi.- 
locul curții, pe un scăunel cu 
trei picioare, aproape de mă
rul cel mare și uscat.

— Cotorița asta mi-o dai ! 
se scînci ea. Dar mama trecu 
pe lîngă ea fără s-o asculte 
ce zice. Dă-mi una mai mică, 
se scînci din nou fata, fără 
ca mama s-o ia în seamă. Din 
casă se auzi vocea porunci
toare a mamei, prin fereastra 
deschisă.

— I-am pus și pacla de tu
tun. c-a uitat-o azi dimineață 
acasă.

Domnica își strînse mai bine 
cîrpa pe cap, își luă colacul 
pe care mama îl pusese peste 
ceialalți și plecă.

Pe drum noroiul era mare, 
dar ei și prea puțin ii păsa 
de noroi. Avea niște cizme 
mari de gumă, niște cizme 
care îi ajungeau din sus de 
genunchi. Chiloții albaștri îi 
atirnau deasupra cizmelor, iar 
rochia de flanelă albastră îi 
stătea înfoiată.

Domnica sărea fără să se 
uite la bălți și nimerea tot 
timpul dintr-o baltă în alta.

Trecu din nou pe lîngă casa

luceafărul

Limbă și stil

T
extul dramatic este totuși 

doar una din compo
nențele spectacolului, 
oricît ar ii, desigur, cea 
mai importanta. Drama
turgul deci, spre deose

bire de alți artiști ai cuvîntu- 
lui, trebuie să țină seama de 
anumite condiții speciale în 
ce privește expresia lingvis
tică. Textul tiind destinat în 
primul rînd interpretării sale 
de către actori și abia în al 
doilea rînd lecturii obișnuite, 
autorul dramatic utilizează o 
limbă mai apropiată de cea 
vorbită decît de cea scrisă. 
Scriitorul iși prezintă ideile și 
sentimentele încorporate în 
eroii și conflictele lor, prin 
mijlocirea exclusivă a dialo
gului, de unde necesitatea 
unei maxime economii ver
bale și a identificării, dacă se 
poate absolute, a personaju
lui cu replicile sale. (Abun
dența, în unele piese, a indi
cațiilor regizorale din partea 
autorului trădează, de obicei, 
fără a impieta neapărat agu- 
pra valorii piesei, pe prozato
rul care renunță greu la liber
tățile genului preferat. De 
pildă, piesele lui Camil Pe
trescu sau, recent. Prietena 
mea Pix de V. Em. Galan).

Tînărul dramaturg Dorel Do
rian este un îndrăgostit al re
plicii febrile, pătimașe, care 
urmează îndeaproape mișca
rea sufletească a personaju
lui. Eroii din Secunda 58, în 
cea mai mare parte tineri, se 
exprimă intr-o limbă vie, fi
rească. apropiată de cea vor
bită. Rareori intervin cuvinte 
sau întorsături de frază care

SECUNDA
să aparțină cu precădere 
limbii scrise. Mai degrabă, 
există unele alunecări în di
recția prolixității sau a limba
jului familiar, ușor incorect. 
De remarcat este faptul că 
proaspătul dramaturg nu co
mite greșala, frecventă în ul
tima vreme chiar în piesele 
unor autori mai în vîrstă ca 
de pildă Aurel Baranga, de a 
acredita pe scenă limbajul 
.șmecheresc”.

Din categoria exprimărilor 
care țin mai mult de limba 
scrisă, ar fi de pomenit utili
zarea formei literare a viito
rului: „Dacă știam că vom a- 
junge aici... (Ștefan, p. 3), în
tr-un moment cînd eroul este 
foarte surescitat. E preferabilă 
forma vorbită, familiară: Dacă 
știam c-o s-ajungem aici. 
Exemplul citat nu este sin
gurul.

Unul din procedeele între
buințate de dramaturg pentru 
a dinamiza replica (uneori 
chiar scena) este repetiția, a- 
cumularea sacadată. De cele 
mai multe ori, procedeul este 
bine folosit: „Mint ? Tu-mi 
spui mie că mint ? Tu-mi spui 
mie ?... (Lupu, p. 29), exclamă 
personajul, într-un moment de 
enervare crescîndă. Alteori 
însă, autorul e mai puțin atent 
și replica are un iz „literar”, 
ca de pildă: „Cineva trebuie 
să fie totdeauna lucid. Cineva 
trebuie să fie totdeauna „cel 
rău”. Cineva trebuie să vadă 
mai departe (Lupu, p. 25) e 
greoaie, ca în „Au fost altă 
dată (fete care să plece de pe 
șantier, n.n.) și au plecat alt
fel: cu spatele, speriate de

DE PRIM AVAR
în care murise mătușa cea 
bătrînă. In fața casei era o 
salcie și Domnica se miră vă- 
zînd-o înflorită. In același 
timp, se gindi la bătrînă. și 
mirarea ei fu umbrită de o 
ușoară tristețe. Iși amintea de 
bătrînă cum la bobotează ju
case la ei în șoprul din curte, 
cu altă babă, din celălalt ca
păt al satului... „că eu cind 
pășesc pe drum, pașii mei mi- 
r -a-'-a run cinia-n bât: i- 
na, i>! aducea ea bine anWr.it.

ieși din sat și Începe 
fugă. Uitase să-și mânince co
lacul, și sărea veselă cu el in 
mină, peste băițile noroioase.

Holda lor o cunoaște după 
un tei mare și bătrîn. tntot- 
deauna vara, cînd venea cu 
părinții la sapă, ea stătea și 
dormea la rădăcina teiului. 
Pe coaja lui. un văr de-al ei 
care era deja la școală, iși 
scrisese numele cu un briceag. 
Domnica văzu de departe 
teiul și apropiindu-se de el se 
miră că nu-1 vede pe taică-su. 
„Oare unde o fi taica ?“ se 
întrebă cînd fu destui de a- 
proape. „Cum de nu-1 văd ?“

Cînd ajunse lîngă tei. Dom
nica fu atît de uimită încît 
rămase cu gura căscată. De 
mirare, aproape că uitase de 
colaci și era cît pe-aci să sca
pe cotorița din mînă. Holda 
dispăruse și ea. „Oare n-am 
greșit ?... venit-am eu oare 
bine ?“ se întrebă Domnica 
privind întinderea nesfîrșită, 
întinderea aceasta de pe care 
dispăruseră deodată ca prin 
farmec toate holdele. în fața 
ei era o singură holdă verde, 
atît de întinsă încît semăna 
cu cerul. Grîul era mic, abia

ajungea pină la glezne și se 
legăna atît de frumos, încît 
Domnica se uită la cer și i se 
păru că îi vede umbra legă- 
nîndu-se pe cer. ,,E ca cerul, 
doar că cerul nu e verde, își 
spuse ea, privind întinderea 
nesfîrșită. E atit de întinsă, 
încît undeva trebuie să se în- 
tîlncască cu cerul. Holdele 
astea s-au adunat la un loc 
ca riurile. Așa se «dună r:u- 
rile ta facă g ,:d:
ea fiindcă s-. '.. p- . ■ x? — -
Luiă. tare mur t? icu: ■-
in timp te efetes zăpada de 
pe casa.

Apoi privi din nou cum hol
da asta mare se intilncșîe un
deva departe, cu cerul de pri
măvară.

Atunci ii veni o idee gro
zavă.

Iși descălță cizmele mari, le 
puse lingă coșul cu colaci și 
sări șanțul. Cînd păși pentru 
prima oară pe pămîntul co
lectivei, simți grîul mic, de-o 
șchioapă, cum îi gîdilă glez
nele. începu să alerge. Tre
buia să ajungă la locul unde 
holda asta mare se intîlnește 
cu cerul.

Abia după un timp, aler- 
gind prin holdă drept înain
te, își aduse aminte că tai
că-su intrase în colectivă și 
trebuia să fie cu oamenii un
deva in altă parte. ,,Cînd am 
să ajung la capăt, adică la 
pereții cerului, am să mă în
torc și am să-i duc plinea" 
își spuse și i se păru că simte 
adus de vînt mirosul pîinii 
calde, plutind peste întinde
rile verzi.

clopotul la biserică și-ai lis 
că mergi la slujbă.

Gospodarul in-îăcâ o jurcă 
de paie, le presără in grabă 
pe podeaua grajdului, apoi 
ieși afară. Din susul drumului, 
<£e la căminul cultural, ți.șni- 
ră răpiituri de palme și stri
găte dc voie bună cărora le 
țineau isonul zdrăngănit dc 
cetera.

— Iar au „ăia" adunare ! 
făcu Simion și veselia de acolo 
parcă i zgiria pe inimă 
— ...Pentru avansuri. Sc țin de 
adunări in sfinta duminică, in 
loc să sc roage să le dea dum 
nezeu roade in țarini.

Pierzindu-și răbdările, Tu
dosia răsări din nou in gura 
tinzii.

— Hai odată, mă omule, că 
sc răcește mămăliga! il zori 
ea înciudată.

— No-no ! . ce dracu ai ? sc 
burzului la rindu-i Simion. — 
Nu vezi că vin ?

Nit apucă Simion să sc așe
ze bine la masă și de Ia Că
minul cultural il ajunse din 
nou mare larmă și chiote, și 
muzică. Asta il puse pe foc.

— Lua-le-ar dracu muzica 
lor ! Nici nu se poate hodini 
omul, rosti el inroșindu-sc de 
ciudă.

— Sc duc la împărțire ! zise 
Tudosia și in felul pripit cum 
vorbise, cum ii lucrau ochii 
și-și freca palmele pc șorțul 
dc Ia briu, Simion ghici un 
neastîmpăr căre i trezi bă
nuieli.

— Și-apoi cc-i ? sc răsti 
omul. — Ce te tot holbezi Ia 
ci ?... Ducă-sc !

Citind nemulțumirea bărba
tului, femeia se zbuciumă, fâ- 
cînd să i sc impurpure ușor 
pielița obrazuiui. Ieși din în
căpere tocmai cind alaiul co
lectiviștilor se scurgea pe sub 
ferestrele casei și-o cotea spre 
magazii.

— Tragc-i aicea mai cu foc ! 
sc auzi un glas ațițat, strigind 
cetcrașului.

— Să-i tragă, să se vese
lească și badea Simion in co
livie ! strigă altul.

— Mai bine i-ar trage c-o 
nuia la nădragi să-i vină min
tea la cap ! rosti rizind briga
dierul Roșea.

Cei din jur hohotiră și ho
hotul se rostogoli din om in 
om.

Simion scrișni de să-i dea 
scintei din măsele. înghițitura 
i se opri ca o așchie in gitlej. 
O văzu și pe Liontina zimbind.

— Să rida dc tatâ-sâu ! Ne
norocit am ajuns ! iși vorbi el 
și-i veni să-și fărime capul de 
pereți. -

Se ridică tare tulburat și cu 
pași iuți trecu in tindă. Des
chise ușa camerei alăturate 
să-și cheme nevasta dar arun- 
cindu-și privirile, simți o îm
punsătură sub umărul sting și 
înlemni

Tudosia Ha arvaHâ arU* 
pervaz m «arbe» cw arkH 
alaiPi toierlh Iștiiar. La sor
tului ații sari ca artă ți râ
mase ințepenilă de spalmâ.

— Iii curg orbii dupd ăia”, 
ha ? făcu Simion eu o căută
tură de plumb si in inima Iul 
sc făcu un col nemărginit, 
înțelese că ultimul său reazim 
se clătina. Acu pricep eu cum 
a putut fugi destrăbălată ceea. 
Ați fost intr-un gind.

Apucă una din perinele de 
pc pat. pregătite zestre Lion
tinei, dar spre și mai marea 
Iui minie, luă seama că din 
noianul ce se ridicase mai ieri 
pină in grindă, lipseau acum 
citeva.

— Doamne ! seinei Tudosie, 
cuprinsă de tremur.

— Văd că ai dus „celeia” din 
haine !! răcni Simion in cui 
mea turbării și repezi mina 
înainte Perina lovi fața fe
meii. Tudosia se prăvăli în-

tr-un geam și sticla sări in 
zoburi :

— îmi furi și casa, ha ?... 
Na ! Să-ți fie *.

Rușinată. Tudosia se agăță 
de pieptui lui și cu pumnii 
strinși. orbește ii făcu vini, 
împins cu putere. Simion dădu 
peste colțul mesei. Bălăbăni 
din miini dar nu se putu 
prinde, și căzu cit era de lung 
pc podea.

femeia folosi clipa și / 
pe fereastră.

— Acolo să-ți dai sufletul, 
singur ! :i aruncă ea. Că tu 
n ai mim" de pun... Eu n o 
să-ți mai calc casa, și să dea 
dumnezeu să ardă pe tine...

Buimăcit de furie, de căză
tură și de vorbele azvirlite ca 
un blestem, lui Simion i sc 
făcu negru dinaintea ochilor 
și citeva clipe rămase ca in
tr-un leșin... Cind se trezi, 
parcă trecuse totul ca o fur
tună.

— Doamne, nu cumva nu s 
in toate mințile ? se intrebă 
el. pomenindu-sc deodat? iii- 
fricoșetor de singur in ! :ea 
din jur.

Se ridică Văzînd lucrurile 
răvășite, i se incrincenă ini
ma Ieși in uliță, ulița pustie. 
O biată bâtrină, ca o închipui
re, abia își lira rochia după 
ea, pierzindu-se pc poarta bi
sericii. „La anii ci. rămin fără 
nici o mîngiiere”, il sfișie pe 
cl gindul. Și il năpădi o frică 
ascunsă, amintindu-și cu cită 
înstrăinare risesc Liontina. in 
rind. cu ceilalți, de singurăta
tea Iui.

— Hei! — oftă el de i ’pirii 
pieptul — tinerii au aite gin
duri. în zadar am vrut să o- 
presc vintul eu palma...

Trecea pc drumul prăfos 
singur, numai cu gindurilc lui.

Pe neașteptate, un rostogol 
dc chiote și larmă îl deșteptă. 
In față, venind parcă să-I în- 
timpine. căruțele gospodăriei 
colective se înșiruiau ca niște 
mărgele înfiorate pc ața dru
mului In fruntea tuturor, co
coțați pe saci, stăteau Viorel 
cu Liontina. Caii ii mina 
Roșea, brigadierul.

Simion dădu să sc întoarcă, 
răsucindu-sc pe jumătate, dar 
Roșea il zărise și de rușinea 
lui, trecu înainte. De tulburat 
ce era. un colț dc mustață în
cepu să i sc zbată. Se indirji 
in sine și călcindu-și slăbiciu
nea, făcu Semn căruțașului ;
- Stai !
Liontina sc lipi string de 

Viorel. „Oare ce-o să facă ?” 
Pălise, și aștepta neliniștită 
să audă glasul tatălui.

— Noroc ! rosti Simion mol
com și-și preumblă privirea 
peste sacii plini, trintiți ca 
niște viței tăiați, unul peste 
altul.

— Bună ziua, tătucă! în
drăzni Liontina și in glasul ei 
străbătu și duioșie și nn fir de 
nădejde

— Ați ieșit bine, văd ! cin- 
târi Simion căruța, dar in 
vorba ocolită se ghicea ascuns 
alt gind.

— Cum ne-a ajutat hărnicia, 
zise Viorel, vrind să se arate 
nepăsător Roșea îl măsura 
lung pe Bumbii, cu un zimbet 
tăios.

O dips irem ia tăcere. Sl-
fbned ăe pal

rent (rar-in’.,

mțMi saiafse r=n 
4e ttngă IrodL

tnlr-a

— Na. bine. Basme ajbiă ! 
Făen dai pa<> in pripă, <?lr 

se opri deadată și strigă fe
tei :

— Fă bine nu te mai smeri 
atita ! Vină și ia-ți zestrea !

Liontina își bătu palmele 
intr-o bucurie năvalnică, gata 
să sară jos. Dar Simion nu 
intirzie. Porni in grabă, căci 
un nod i se urcase în gitlej. 
Nu voia să i se dibuie slăbi
ciunea. Capul ii vijiia. După 
frămintările prin care trecuse 
puterile ii ajunseseră la ea- 
păt. Pleoapele începură a-i 
bate des și o lacrimă țișni pe 
obraz

Intr un tirziu, Simion Bum 
bu se opri și întoarse capul, 
jinduind la veselia celor ce se 
pierdeau cu căruțele pline pe 
uliți.

Dorel Dorian
viață, fără nici un "rizont” 
(Lupu, p. 46) sau, în sfîrșit, 
prolixă, fără gradație bine 
marcată, ca în „...Dar nevrind 
în realitate nimic. Necâutind 
nimic. Nemeritînd nimic. Te 
distrugi, te scufunzi, te ineci” 
(Domnica, p. 25).

Utilizarea frecventă a unor 
cuvinte care dozează epitetul, 
cum ar fi „destul, prea, cam, 
pentru, cred” etc., este în spi
ritul limbii vorbite, unde su
biectul n-are prea mult timp 
ca să-și aleagă termenii. To
tuși „prea riscant” (p. 3) „prea 
moralizator" (p. 14) „prea în
flăcărat" (p. 82) sună puțin 
dogit, în sensul că aceste e- 
pitete conțin în ele ideea de 
exces și superlativul ar fi fost 
bine să fie construit cu ad
verbe mai tari ca de pildă 
.mult prea”, „din cale-afară 
de...“ etc.

în legătură cu necesitatea 
identificării dintre personaj și 
replicile sale, s-ar putea o- 
biecta autorului o anumită 
inconsecvență în creionarea 
figurii episodice a spiritualu
lui șofer Cristescu. Acesta e 
prezentat la început ironizind 
limbajul funcționarului mă
runt. El amestecă termenii ad
ministrativi cu cei automobi
listici. Mai tîrziu, autorul for
țează nota și pune în gura șo
ferului expresii care trec din 
domeniul mărunt administra
tiv în cel înalt juridic: „Con
form codului penal, orice sus
tragere confirmată...", sau 
„Apărarea n-a fost in temă. 
Subscriu din principiu la re
chizitoriu..." (p. 22). Aci, re
plica se desparte subit de

personaj, despre care auto
rul nu a dat vreo indicație că 
ar fi frecventat lumea tribuna
lelor. De altfel, se pare că și 
dramaturgul a simțit decala
jul, deoarece el își întoarce 
personajul, încă în aceeași 
scenă, la mediul său obișnuit: 
„Ambalați prea tare...“, „To
varășe.,, schimb traseul...” 
etc.

Curios este faptul că dra
maturgul, păcatuind rar in re
plici (mai semnalăm: „abne
gație dezinteresată” p. 24, ex
presie pleonastică; „Căutați 
deci... Elena”, p. 14, adaptare 
foarte greoaie a dictonului 
franțuzesc .cherchez la fe
mme”; „nici intr-un caz", p. 
42, formă regională, stridentă, 
originară probabil din ger
manul „nicht einmaF) este 
mai neglijent în indicațiile de 
regie care, să nu uite, îi apar
țin integral: „pe jumătate îm- 
brăcați țărănește, (p. 18, co
rect: îmbrăcați pe jumătate 
țărănește); „puțin copil în îm
brăcăminte și în înfățișare" 
(p. 7, corect: copilăroasă, aer 
vag copilăros), „stinge o ți
gară nefumată încă” (p. 34, 
obscur și greoi, poate: fumată 
pe jumătate, sau strivește o ți- 
gare neaprinsă încă) „trecută 
prin viață” (p. 40, preferabil, 
trecută prin multe sau care a 
văzut multe in viață).

Posesor al unei replici 
prompte, cuceritoare, nesilite, 
Dorel Dorian trebuie să se 
păzească de festele pe care î 
le poate juca spontaneitatea 
neîndeajuns strunită.

Al, I. Ștefănescu

Vera Lunqu

$ © m «s 1
De ce sînt mutilați oamenii aceia, 
brațele lor poartă poverile ca liecare, 
mîinile lor scriu scrisorile tot ca noi 
degetele lor poartă in iernile friguroase 

mănuși de lină, 
și gerul le-nvinețește ca pe ale noastre. 
De ce sînt mutilați oamenii aceia ?

Picioarele îi poartă pe drumuri, 
pe străzile cu casele mari cit șalele

unde s au născut, 
pe străzi și mai mari.
unde claxoanele se-nghesuie în urechile 

trecătorilor.
Picioarele lor urcă scările căutînd de lucru 
Nu găsesc-.
De ce sînt mutilați oamenii aceia ?

Ochii lor privesc, ochii lor se uită în 
ochii tă' fără că te vadă 

ochii lor nu mai știu să sc- uite în ochi.
De ce sînt mutilați oamenii aceia dacă, 

respiră ca noi ?
De ce ?
Doar buzele lor cînd vorbesc se mișcă 

asemenea buzelor no^ 'ie
Ti s-a părut.
Buzele lor se mișcă plînqînd. 
se mișcă cerșind.
rugind se mișcă, 
apoi strigind.
Amenințînd se miș^ă. 
proorocind,
așteptînd...

Și buzele lor se vor mișca

anWr.it


In cdntinuâfea materialului Literatura rothînă în anii con
struirii socialismului, publicat în Luceafărul din 15. XII. 1960, 
(introducerea părții a ll-a a manualului de Literatură romînă 
pentru clasa a Xl-a), publicăm capitolele de sinteză Poezia și 
Proza, care preced monografiile unor scriitori prevăzut! de pro 
grama școlară.

Rugăm |>e cititorii noștri să-și trimită și pentru aceste capi
tole observațiile și propunerile. Direcției generale pedagogice din 
Ministerul Invățămintului și Culturii

LITERATURA ROMÎNĂ 
IN ANII CONSTRUIRII SOCIALISMULUI

POEZIA
n asii de după Eliberare, a luat naș
tere la nai o poezie nouă, expresie a 
celei mai Înaintate conștiințe sociale 
din epoca noastră, a conștiinței socia
liste.

Creatorii liricii noi sint poeți din 
cele mal diferite generații. Opera lui Tudor Ar- 
ghezi, cel mai de seamă poet romin din secolul a) 
XX-lea, dobîndește, sub influența transformărildr 
revoluționare, un conținut nou, de o vigoare ine
dită. Protestul social, căutarea unor răspunsuri M 
unele din marile probleme ale epocii, le găsim ți 
in versurile de dinainte de 23 August 1944, ale 
poetului. Opera argheziană din trecut exprimă insă, 
in cele mai multe cazuri, o zbatere fără ieșire. 
Omul pare a fi condamnat la suferință, strivit do 
forțe superioare Iul. de nepattnța aflării soluțiilor 
căutate. Dimpotrivă, in ciuda tragismului eveni
mentelor evocate, ciclul de poeme 1907 apărut 
după Eliberare și Închinat marilor răscoale țără
nești de la începutul veacului, se caracterizează 
printr-o perspectivă luminoasă a viitorului, iar poe
mul Ciritare omului, tipărit de asemenea In acești 
ani, este un imn de slavă pe care poetul fl înalță 
forței creatoare și transformatoare a omului.

Noi accente profunde, determinate de viața nouă 
a poporului nostru a doblndit tn anii paterii popu
lare, poezia cu largi rezonanțe sociale a Ini Emil 
Isac, far o neobosită activitate desfășoară ia dife
rite ramuri de creație ca și pe tărîin obștesc, De- 
moslene Botez, care In anii puterii populare, a pu
blicat volume valoroase de poezii că Eloaida soa
relui (1955) și Prin ani (1958)), ecouri lirice ale 
virițli noi, de construire a socialismului

Pină In ultima clipă a vieții, a activat cu Însu
flețire pe fărimul noii poezii A. Toma, dlnd creații 
lirice remarcabile ca poeziile : Popor izvor renăs- 
cător, Partidului ș.a. străbătute de patosul epocii 
noastre de mari transformări revoluționare.

Dlnfte poeții care s-au afirmat între 1930—1944 
se află astăzi tntre fruntașii poeziei contemporane, 
personalități creatoare cu o vie activitate ca Mthăi 
Bentuc, Eugen Jebeleanu. Maria Banuș, G*o Bogza, 
Miron Radu Paraschlvescu, Cicerone Theodorescu, 
Marcel Breslașu. Dumitrii Corbea, Radu Bourea- 
nu ș.a.

în lirica aparținînd minorităților naționale se re
marcă poeții maghiari Horvătb Imre. Kiss Jeno, 
Szemler Ferenc, Horvătb Istvân, — ultimii doi fiind 
în același timp și prozatori de valoara ; poații 
germani Allred Margul Spcrher, Franz l lebharl ș.a.

Tn anii puterii populare s-au inrmat noi gaat- 
rații de poeți din rîndurile cărora tac parte Nlcolaă 
Labiș, Dan Deșliu, Nina Cassian, Victor Tulbure. 
Veronica Porumbacu, Eugen Frunză, Mthu Drago- 
mir. A. E. Baconsky. Tlheriit titan. Al. Andrltoiu, 
Aurel Rău, Ion Brad ș.a.. poeți maghiari ca Maț- 
tenyi Erik și Letay Lățos, poeți sîrbi ca Vladimir 
Ciokov și Svetomir Raicov etc.

Lirica a ajuns la o mare dezvoltare in anii pu
terii populare, abordind o tematică variata și bo
gată și fiind reprezentată prin creații trainice. Încă 
din primii ani de după 23 August 1944. poeții noș
tri iși exprimă în versuri pline de patos crezul lor 
liric, hotărîrea lor de a se alătura noului drum al 
poporului. In poezia noastră dobîndește un loc im
portant lirica militantă, angajată direct tn lupta 
socială, creația poetică exprimînd realitățile luptei 
pentru democrație populară, pentru socialism.

Un fenomen specific poeziei noi este înflorirea 
poemului amplu, menit să dea expresie măreției 
unor fapte și unor eroi populari, unor momente de 
seamă din viața poporului. Poemul amplu a fost 
cultivat cu succes de poeții secolului trecut, în. 
special in evocarea trecutului istoric. Eroismul con
structorilor socialismului, precum și dragostea oa
menilor noi față de momentele glorioase ale luptei 
poporului și-au găsit expresii pline de patos th 
poeme precum Cintoie omului de Tudor Arghezi, 
în frunte comuniștii de Mihai Beniuc, Bălcescu și
Tn satul lui Sahia de Eugen Jebeleanu, Cîntec dă 
leagăn al Doncui de Marcel Breslașu, Silvester An
drei salvează abatajul de A. Toma, Despre pă- 
nîint, Tie-ți vorbesc, Americă și La porții# raiului 
de Maria Banuș, Lazăr de la Rusca și Minerii din 
Marainuieș. de Dan Deșliu. Lupta cu inerția de N. 
Labiș, Tudor Vladimirescu, Războiul și întoarcerea 
armelor, de Mihu Dragomir, Balade și Intlmplări 
din marea răscoală de Mihnea Gheorghiu.

O dezvoltare apreciabilă au luat, în cuprinsul 
liricii actuale, diferite specii ale poeziei satirice, 
între care fabula, atit de strălucit afirmată în se
colul trecut prin Grigore Alexandrescu șl Alexan
dru Donici. în anii noștri au creat opere de mare 
valoare în domeniul fabulei, în special Tudor Ar
ghezi și Marcel Breslașu.

Tudor Arghezi, tn volumul Stihuri pestrițe, Mihai 
Beniuc și Maria Banuș tn diîeritele lor volume. Ci
cerone Theodorescu în ciclul Cocoși de tablă din 
volumul Un cîntec din ulița noastră și în alte 
scrieri. Marcel Breslașu în Dialectica poeziei, Mic 
tratat de zoologie etc., Nina Cassian în diverse 
poezii, au realizat pagini străbătute de vervă sati
rică îndreptate atît împotriva dușmanilor externi, 
cit și împotriva uuor manifestări învechite, mdște- 
nlte de la orinduirea trecută.

O seamă de poeți creează frecvent poezii pentru 
copii, domeniu în care activau în trecut puțini 
autori de real talent. In locul versurilor searbede, 
al platitudinilor rimate, care apăreau altădată tn 
număr mare în vitrinele librăriilor, astăzi poeți ca 
Tudor Arghezi, Otilia Cazimir, Marcel Breslașu, Ci
cerone Theodorescu, Maria Banuș, Nina Cassian, 
creează o valoroasă poezie destinată celor nlici. 
Volume ca Prisaca de Tudor Arghezi, Baba iarnă 
intră-n sal de Otilia Cazimir, basmul în versuri 
Mică fără frică de Nina Cassian și alte asemenea 
opere se bucură de aprecierea micilor cititori.

Tematica 
poeziei noi

Cîntind omul contemporan, 
eforturile și biruințele sale, 
poezia noastră nouă exprimă, 
intr-o mare bogăție de teme, 
îndeosebi acele stări sufletești 
care reflectă reacții specifice 
față de fenomenele noi ale vie
ții sociale, față de lupta pen
tru construirea socialismului.

Uu sentiment fundamental, 
care alimentează și susține permanent creația tu
turor poeților, este patriotismul socialist. Dragos
tea pentru patria socialistă îți găsește expresia în

m luceafărul 

cintări lirice avintâte, pline de elan, in evocări 
emoționante și în ample construcții epice, în trata
rea tuturor temelor pe care le abordează poezia 
năastră.

Asbel, in poezia Aviul, cinliiitl mersul victorios 
înainte spre „Comună", iusuilețiroa luptei pentru 
biruirea tuturor greutăților și obstacolelor, Mihai 
Beniuc exprimă un sentiment luminos de iubire 
pentru patria sa socialistă.

Maria Banuș preamărește, în poemul Despre pa- 
mint, forța poporului descătușat, Dan Deșliu, in 
Lazăr de Rusca, zugrăvește figura luminoasă a unui 
țăran comunist, luptător pentru colectivizare, asasi
nat mișelește de o bandă de chiaburi, dușmani ai 
socialismului. în Minerii din Maramureș, poetul 
istorisește fapta eroică a unor mineri ce nu precu
pețesc nici un sacrificiu spre a auce Ia bun sfîrșit 
o sarcină încredințată de partid : transportarea în 
bune condiții a unul motocompresor, cu ajutorul 
căruia să poată îi din nou pusă în exploatare o 
mină părăsită cfndva de capitaliști.

Poemul In satul lui Sahia de Eugen Jebeleanu 
surprinde scene luminoase ale muncii în Gospodă
ria Agricolă de Stat din satul Mînăstirea, gospodă
rii ce poartă numele autorului nuvelei „Uzina vie ' 
Victor Tulbure iși Intitulează sugestiv un volum 
Lauda Patriei-, Mihu Dragomir slăvește în versuri 
pâsiortalc patria, în ciclul Păinînt natal. Aceleiași 
ferite îi este consacrat și volumul Laude de Miron 
Radu Paraschivescu.

Patriotismul socialist se împletește în operele 
poetice cri Internaționalismul proletar. Poeții noștri 
scriu versuri ce exprimă dragostea și admirația 
pentru Uniunea Sovietică și popoarele ei (ca de 
exemplu ciclul Carnet de driini prin Uniunea Sovie
tică din volumul Mărturii de Veronica Porumbacu); 
dragostea frățească pentru poporul bulgar (volumul 
Dialogul viatului cu marea de Nina Cassian) ; pen
tru poporul coreean (ciclul Orientul de aur din vo
lumul Fltixul memoriei de A. E. Baconsky. poezia 
An-Son-Hi de Veronica Porumbacu), pentru po
porul chinez și pentru alte popoare (numeroase 
poezii de Mihai Beniuc în volumul Călători prm 
constelații), pentru poporul vietnamez (in volumul 
Nu sînt cintăreț de stele de D. Corbea) etc. Spiri
tul Internaționalist al solidarității cu lupta popoa
relor din colonii, din țările oprimate de imperialism 
alcătuiește tematica volumului Sîngele popoarelor 
le Radu Boureanu. în special tema prieteniei cu 
popoarele sovietice este abordată de toți poeții, 
care văd în marea Țară a Socialismului garanția 
păcii în lume și chezășia unui viitor fericii al po
poarelor.

CendaBnind dușmanii de peste hotare, denun- 
țînd uneltirile războinice ale imperialiștilor, Che- 
mind la luptă pentru pace, poeții realizează ex
presii ale dragostei lor adinei pentru patria socia
listă. Printre poeziile cele mai populaie in care ura 
împotriva criminalilor agresivi și voința de pace a 
popoarelor se traduce în accente emoționante, se 
numără Umbra de la Hiroșima de Mihai Beniuc, 
poemul Surisul Hiroșimei de Eugen Jebeleanu, La 
masa verde. Chemare, Ție-ți vorbesc, Americă de 
Maria Banuș, Balada femeii care și-a pierdut iubi
tul in răzbe de Nina Cassian. Cîntec tie ruină 
de Dan Deșliu, Act de acuzare de Eugen Frunză etc.

Foarte frecventă este, în lirica actuală, si ierna
tica Istorică. Poeții noștri evocă momente și învie 
iiguri din trecutul de luptă al poporului nostru, al 
clasei muncitoare. Astfel Eugen Jebeleanu creează 
în poemul Bălcescu chipul marelui luptător revolu
ționar de 1* 1848. Bălcescu apare în poem ca o 
întrupare și un simbol al aspirației maselor spre 
libertate. Marcel Breslașu rememorează în Cîntec 
d<5 lăagăn al Doncăi, momente eroice, pline de dra
matism, din lupta partidului în anii negri ai ilega
lității; Veronica Porumbacu a consacrat un ciclu 
de poezii memoriei Iui Ilie Pintilie.

Pe lingă temele sociale, poeții noștri abordează 
cu tot mai mult succes, teme ale vieții intime. Iu
birea e cîntată de mai toți poeții noștri. Ciclul 
Din cenușia vîrstă din volumul Mărul de lingă 
drum de Mihai Beniuc și numeroase poezii din vo
tantul Cu un ceas mai devreme, cuprind vibrante 
poezii de dragoste ce cîntă devotamentul, fidelita
tea, încrederea reciprocă deplină a celor ce se iu
besc. Un cîntec de iubire cu mari rezonanțe lirice 
șl implicații social-filozofice realizează Maria Ba
nuș în poemul La porțile raiului, ca și in alte poezii 
ale sale. De asemenea, N. Labiș, în Primele iubiri 
și Cicerone Theodorescu în volumul Oameni și dra
goste, au cintat iubirea în numeroase poezii.

Lirica de evocare a naturii a luat, de asemenea, 
o largă dezvoltare. Cîntind natura Patriei in proce
sul transformării ei socialiste, poeții noștri continuă 
pe o bază nouă, cu mijloace artistice originale, bo
gatele tradiții ale liricii peisagiste din trecut.

Izvorîtă din freamătul vieții contemporane, tin- 
zfnd să exprime cu o forță artistică demnă de mă
reția epocii în care trăim întreaga bogăție de sen
timente a omului eliberat de exploatare, construc
tor al socialismului, poezia nouă din țara noastră 
însuflețește masele, le sporește avîntn) construc
tiv, contribuie activ Ia formarea conștiinței socia
liste a oamenilor. Permanenta alimentare din rea
litate, izvor nesecat de inspirație poetică, asigură 
liricii realist-socialiste posibilitatea unui avînt ne
întrecut.

PROZA
n anii construcției socialiste, în dome
niul prozei s-au înregistrat succese 
deosebite. Mai mulți factori au con
tribuit la continua îmbogățire a aces
tui sector al literaturii noastre. Tra
diția realistă a marilor creatori din 

seoolul trecut, continuată de scriitorii perioadei 
dintre cele două războaie mondiale, a oferit stră
lucite modele de reflectare profundă, complexă, a 
fenomenelor sociale caracteristice orinduirii vechi, 
de dezvăluire critică, demascatoare a racilelor re 
(imului burghez. Această experiență a fost dc 
un neprețuit ajutor și pentru zugrăvirea unora din 
oamenii șl faptele care au apărut după Eliberare. 
Dar cum realitatea revoluționară a transformări
lor socialiste a impus scriitorilor adincîrea și lăr
girea conținutului de viață al creației lor, proza 
noastră actuală a avut bogate exemple în capo
doperele prozei sovietice. Viața aducea pc prim 
plan figurile unor noi eroi, necunoscuți literaturii 
anterioare, figura luptătorului ilegalist, a munci

torului conștient, constructor al vieții noi, figura 
activistului de partid, a țăranului luminat care » 
înțeles cerințele înaintate ale epocii și a pășit Pe 
drumul social sinului, figura intelectualului care 
descoperă noul său drum, alături de clasa munci
toare. îndrumați dc partid, insușindu-și concepția 
științifică marxist-leninistă despre lume, mergind 
l>e drumul realismului socialist, prozatorii au abor
dat dintr-o perspectivă nouă și teme mai vechi, 
caracteristice perioadelor anterioare, dar, mai ales, 
ei au descoperit temele cele mai actuale izvorite 
din node realități revoluționare. Bogăția dc figuri 
și tipuri ale literaturii s-a lărgit astfel in direcții 
variate. întreaga proză a devenit tot mai legată 
de problemele concrete ale construcției socialiste, 
dc procesele de transformare petrecute in con 
științele oamenilor, de figurile celor mai autentici 
reprezentanți ai epocii noastre — comuniștii.

in proză cele mai

după Eliberare, 
elemente 
iriceputulNoua Ierna

tică Orien
tarea noua a
prozei in pri
mit ani după

Eliberare

Scrierile 
semnificative, apărute în pri
mii ani de 
conțin numeroase 
noi, reprezentind 
dezvoltării largi a creației epi
ce pe drumul realismului so
cialist.

în această perioadă, apar 
numeroase schițe, și articole 
ale lui Mihail Sadoveanu care, 
pe lingă condamnarea războiu
lui hitlerist, aduc o caldă Și 
patetică evocare a unor reali
tăți sovietice : volumul Calei

doscop (1940) este deosebit de expresiv pentru lupta 
pe cate o desfășura in acei ani marele scriitor 
de partea forțelor populare, pentru o nonă orin- 
dtiire. Romanul Păuna Mică, publicat de M. Sado- 
veanti în 1941, este prima operă epică de amploare, 
inspirată din actualitatea socială. Cu toate că vi
ziunea creată dc scriitor este in bună măsură uto
pică. ea exprimă încrederea in viitorul drum al 
poporului nostru spre socialism.

De un sucees meritat s-a bucurat Cartea Oltului 
(1915) de Geo Bogza. vast reportaj în care, urmă
rind cursul riului. autorul realizează o foarte ori
ginală și poetică prezentare, nu numai a naturii 
patriei, dar și a unor medii sociale ale Homîniei 
de ieri. Oameni și cărbuni din Valea Jiului (1947). 
o altă carte a lui Geo Bogza, marchează orien
tarea scriitorului spre realitatea contemporană, 
care devine astfel principala sa sursă de inspi
rație.

Romanul lui Cezar Petrescu Războiul lui Ion 
Săracu (1945) tace parte dintre lucrările care în
dreaptă un violent rechizitoriu împotriva războiu
lui hitlerist de cotropire și a regimului fascist din 
ț ;ra noastră. Perspectiva încă încețoșată a acestui 
roman l-a determinat pe scriitor să reia, după un 
deceniu, subiectul într-o variantă mult îmbogățită 
O-.iher.’ de ieri, oameni de azi. oameni de mîine 
(1955). roman semnificativ in special prin profesia 
de credință democratică, progresistă a autorului și 
a eroilor săi, intelectuali și țărani, prin adeziu
nea lor însuflețită la noul regim.

Publicat la începutul anului 1948, romanul lui 
Ion Călugăru Lumina primăverii, aduce o înnoire 
de altă natură : aici sint prezentate pc temeiul 
unor elemente in marc măsură autobiografice, 
ecourile Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 
și sînt zugrăvite momente dramatice ale luptei 
proletariatului.

In romanul său Turmele (1946). Eusebiu Cimilrr 
evocă un episod din trecut, a cărei semnificație 
alegorică se raportează la problematica realității 
de atunci : resupuncrea unor ciobani mara
mureșeni din secolul XVIII in fața asupritorilor 
simbolizează căutarea permanentă de către "a 
menii simpli a unei vieți noi, libere de apăsare, 
întemeiate pe dreptate.

O bogată creație nuvelistică apare in acești ani. 
în special prin 1947 și 1948, oglindind din ce in ce 
mai frecvent aspecte ale noii realități, in continuă 
prefacere revoluționară. Ea se impune prin nouta
tea tematicii, prin legătura tot mai strinsă cu 
viața. Unele nuvele reconstituiau intr-o viziune 
nouă pagini din istoria patriei, scriitorii orienlin- 
du-se mai ales către momente de avint ale luptei 
pentru libertatea poporului. Cu prilejul centenaru
lui revoluției din 1848, George Călineseu schițează 
portrete vii ale revoluționarilor pașoptiști 
(„Iubita" lui N, Bălcescu. Calina damnatul) și 
evocă momente ale răscoalelor țărănești din 1901. 
Cezar Petrescu reconstituie momente ale luptelor 
care au precedat același an revoluționar 1848. în 
episodul intitulat mai tîrziu Ajun de revoluție 1848 
(1953).

Deosebit de important este faptul că acum apar 
lucrări care surprind aspecte din lupta proletaria
tului. In nuvela lui Camil Petrescu Cei care plă
tesc cu viața este zugrăvit momentul singeroasei 
represiuni antlmuncitorești de la 13 Decembrie 
1918. Aspecte ale vieții de suferințe Ia care erau 
condamnați muncitorii mineri sint zugrăvite ,n 
Moartea lui Iacob Onisia de Geo Bogza. Despre 
sălbatica teroare anticomunistă a guvernelor bur
gheze povestește nuvela Toate drepturile rezervate 
a scriitorului maghiar din R.P.R. Nagy Istvăn.

O tot inai bogată reflectare iși găsesc, in nuve
listica primilor ani ai puterii populare, diferite 
momente ale războiului, Eliberarea, lupta pentru 
viața nouă. Nuvelele apărute după trecerea ia 
revoluția socialistă abordează cu tot mai mult 
succes teme generate de noile realități, căutind să 
fixeze artistic semne ale atitudinii socialiste față 

aveau să se dezvolte

Primele roma
ne de facîiră 

nouă

1948, primele opere

de muncă, să dezvăluie conștiința avansată a oa
menilor muncii, să contureze figuri pozitive, dem
ne a deveni model de conduită.

Prin creația lor nuvelistică, in primii ani după 
Eliberare, sc impun noi prozatori ca: Marin Preda, 
V. Em. Galan, Francisc Munteanu. Aurel Mihale. 
Remus Luca. Petru Vintilă ș.a., ale căror talente 

in anii următori.
Ca urmare a intensei 

preocupări pentru o tema
tică nouă, legată strins de 
viața socială și datorită in 
același timp preocupărilor 
tot mai vii ale scriitorilor 
de a și instiși concepția 
despre lume a clasei mun
citoare, s-au tipărit, incc- 
pind cu sfirșitul anului 

le amploare, care marcau 
apariția unor elemente noi in structura romanului 
rominesc. Un loc important il au, in această pri
vință, romanele Desculț (1948) de Zaharia Stancu, 
unde se zugrăvește satul rominesc de la cimpic 
in momentul răscoalelor țărănești din 1907 și 
Negura (două volume 1948—1949) dc Eusebiu Ca
milar. evocare a anilor de război, sumbră ca în
săși acea perioadă grea, dar străbătută de nădejde 
intr-o nouă viață. După aceasta, la un scurt inter
val. avea să apară romanul Mitrea Cocor (1949) 
de Mihail Sadoveanu, in care răzvrătirea țăranului 
împotriva nedreptății și împilării capătă o re
zolvare cu totul nouă, datorită orientării revolu
ționare pe care autorul o imprimă eroului său. 
Romane ca Desculț, Negura. Mitrea Cocor, repre
zintă trepte noi in dezvoltarea realismului, ele 
aduc o adincire in înțelegerea fenomenelor vieții 
sociale, a raporturilor și luptei dintre clasele so
ciale. Astfel de opere au constituit mărturia plină 

dc semnificație a trecerii prozei noastre către rea
lismul socialist.

Alături de aceste romane, trebuie citate lucrări 
valoroase ale scriitorilor minorităților naționale, 
ca ampla povestire Vîntulniise stirnește din senin 
(1919) de Asztalos Istvăn și romanul Cu ghiareie 
și cu dinții (1950) de Kovăcș G.vorgy. primul zugră
vind lupta de clasă la țară în ariii noștri și al 
doilea, dezbătind, pe fondul întunecat al războiu
lui, problema raportorilor intre naționalitățile din 
(ara noastră.

în anii următori, proza s-a dezvoltat mereu, îtn- 
bi>gâț.ndn-se cu noi opere semnificative și lăr- 
gindu-și preocupările, imbrățișind o tematică fot 
mai variată, abordind aspecte și conflicte centrale 
ale vieții din treent și de astăzi, zugrăvind o 
vastă galerie de eroi și dezbătind probleme esen
țiale, eare caracterizează stadiul actual al istoriei 
poporului nostru.

Un număr important de 
lucrări in proză reconstituie 
momente caracteristice dia 

_ trecut, incepînd din tim-
Evocarea Ire- puri vechi. Această litera-
Cuiului istoric este rePrezentată prin

muite opere de o mare va
loare. Are ioc o adevărată 
renaștere a romanului is
toric. Rctaind tema roma

nului său din tinerețe. Șoimii, lucrare plină de 
romantism, Mihail Sadoveanu dă capodopera 
literaturii sale cu temă istorică, romanul Nicoară 
Potcoavă (1952), închinat unni moment eroic al 
luptei poporului nostru ia sfirșitul secoluini al 
XVI-lea. Un roman istoric de mare amploare este 
Un om între oameni (trei volume : 1953, 1955, 195M 
de Camil Petrescu. Acest roman ocupă un loc de 
seamă în dezvoltarea scriitorului și a prozei con
temporane. prin epoca pe care o oglindește, epoca 
1848, prin eroii săi înaintați, precum și prin noua 
rezolvare a problemei intelectualului, pe care au
torul o descoperă acum, datorită concepției sale 
marxiste in interpretarea istoriei.

Scriitorul germail din R.P.R., Oskar-tValter ti
sei», închină un mare roman epocii răscoalei lui 
Hori», roman din care a apărut primul votam, 
intitulat Foc de vreascuri (1989).

Proza cu subiecte din trecutul istorie s-a dez
voltat după 23 August 1944 pc baza unei tradiții 
bogate ce s-a închegat în literatura noastră ante
rioară, incepînd de la Costachc Negruzzi și pină 
la Mihail Sadoveanu.

Demascarea 
reg1 mulul 
burghezo- 
moșieresc

Intr-o suită de opere deo
sebit dc valoroase. proza 
noastră de după Eliberare 
evocă evenimente mai a- 
propiate. răcind o critică 
necruțătoare la adresa ve
chiului regim burghezo-mo
șieresc, Răscoalele țărănești 
din 1907, bunăoară, ocupă 
un foc important in roma

nul Desculț de Zaharia Stancu. constituind și 
ierna altor lucrări între care romanul Zorii robilor 
(1950) de V. Em. Galan. Autorii acestor opere 
continuă tradiția inăiutată a literaturii realiste an
terioare. care a exprimat protestul împotriva ma
rii crime dezlănțuite dc clasele exploatatoare îm
potriva țărănimii. Totodată insă. ace«te opere 
aduc un element cu totul nou in zugrăvirea tra
seului eveniment; acest clement noi> este pers
pectiva revoluționară a scriitorilor: răscoala apare 
in noile opere ca o verigă intr-un întreg lanț de 
lupte ale poporului, care nu puteau să nu ducă Ia 
victorie, in cele din urmă.

Perioadei de la începutul secolului al XX-lea ii 
este consacrat romanul Ion Sintu (1958) de Ion 
Marin Sadoveanu, continuare la Sfîrșit de veac în 
București, apărut înainte dc Eliberare.

O puternică demascare a burghezo-moșierimii 
din perioada dintre cele două războaie și a crime
lor fasciste din timpul celui de al doilea război 
mondial întreprinde George Călineseu in romanul 
Scrinul negru (1960).

Viața satului în regimul burghezo-moșieresc, pe 
care Zaharia Stancu a evoeat-o în Desculț și Dulăii 
(1952) — in episoadele petrecute la începutul seco
lului — este urmărită de Marin Preda în romanul 
Moromeții (1955), care fixează artistic evenimente, 
tipuri și probleme caracteristice perioadei din 
preajma celui de al doilea război mondial, in con
dițiile ruinării inevitabile a micii proprietăți ță 
rănești, provocată de exploatarea capitalistă nemi
loasă și de fiscalitatea excesivă.

încă mai aproape de zilele noastre este situată 
acțiunea romanului Străinul (1955) de Titus Po- 
povici, avind în centrul său transformarea unui 
tînăr intelectual privită in cadrul larg al vieții 
sociale a țării noastre, la sfirșitul criminalului 
război antisovietic.

Tema războiului continuă să solicite numeroși 
scriitori. După Negura de Eusebiu Camilar, un aii 
roman consacrat acestei teme este Eroica (1956) 
de Laurențiu Fulga, ce reconstituie tragedia sol- 
(laților romini tiriți in războiul banditesc împo
triva Uniunii Sovietice. Participarea trupelor ro- 
mine la războiul drept, antifascist, alături de ar
matele sovietice, a fost surprinsă într-o suită de 
episoade ale volumului de nuvele Nopți înfrigurate 
(1957) de Aurel Mihale. Procesul de limpezire și 
trezire a unui soldat-țăran care ia parte și la 
războiul din est și apoi luptă împotriva bitleriști- 
lor, este zugrăvit în nuvela îndrăzneala de Marin 
Preda. Scriitorul maghiar Nagy Istvăn înfățișează 
intr-un ciclu de nuvele, intitulat Douăzeci și cinci 
de ani, precum și in alte scrieri ale sale, tablouri 
viguroase din viața și lupta poporului în anii re
gimului burghezo-moșieresc, mergind pină în 
epoca noastră.

Literatura care demască trecutul de exploatare, 
denunțind regimul burghezo-moșieresc și institu
țiile lui reprezentative, aduc#, ca element nou 
față de literatura realist-critică, ideea unei posibi
lități de rezolvare a gravelor contradicții sociale.

Zugrăvirea 
clasei munci

toare și a 
luptei comuni
știlor în ile

galitate

Viața și lupta clasei mun
citoare și a partidului 
in anii Ilegalității constituie 
teme de o importanță cu 
totul deosebită și de o mare 
noutate in cuprinsul noii 
noastre literaturi. Prin a- 
ceste teme, proza noastră 
a pătruns adine în esența 
proceselor sociale ale trecu
tului, punind ir. lumină 
existența și creșterea ele
mentelor revoluției, idealul 
revoluționar și torțele care 
luptau pentru înfăptuirea 
lui.

Intre primele opere cu 
această temă, romanele lui 

Ion Pas Lanțuri (vol. I — IV, 1950—1954) și Zilele 
vieții tale (vol. I—IV, 1949—1950) prezintă prima 
etapă a mișcării muncitorești, la sfirșitul secolului 
trecut și la începutul secolului nostru. Romanele 
Rădăcinile sînt amare (vol. I—V, 1958—1959) de Za
haria Stancu, Pe muche de cuțit (1959) de Mihai 
Beniuc, Solstițiul (1959) de Szemler Ferenc și Șo
seaua Nordului (1959) de Eugen Barbu, realizind 

tablouri cuprinzătoare ale societății rominești din 
perioada războiului și chiar din cea anterioară, 
evocă pe larg lupta comuniștilor ilegaliști, relie- 
find rolul partidului comunist in acțiunea de or
ganizare și conducere a forțelor populare, pentru 
pregătirea și înfăptuirea actului revoluționar de la 
23 August 1944.

Tema 
industrializării 

socialiste

Abordarea temelor izvo
rite din viața actuală a 
poporului nostru constituie 
una din realizările cele mai 
de geamă ale prozei actuale 
și, desigur, ale literaturii 
noastre noi. In tratarea a- 
cestor teme s-au reliefat în 
mod expresiv, principalele
trăsături ale literaturii rea

lismului socialist, ca partinitatea sau perspectiva 
viitorului. Un loc important îl ocupă romanele des
pre lupta clasei muncitoare pentru socialism in do
meniul industriei și al marilor șantiere de con
strucție.

Romanul Oțel și pîine (1950) de Ion Călugăru- 
evocă momentele dramatice ale luptei pentru refa
cerea industriei metalurgice în primii ani după 
Eliberare, in condițiile extrem de grele ale secetei 
din 1946, accentuate și mai mult de consecințele 
războiului și de sabotajul foștilor patroni.

Romanul Iui Nagy Istvan, La cea mai înaltă ten
siune (1952) este legat de momentul naționalizării 
uzinelor și fabricilor, in iunie 1948. Descompunerea 
și decăderea lumii vechi, a foștilor patroni și a slu
gilor acestora sint zugrăvite in acest roman in pa
gini de mușcătoare satiră; in același timp, muncito
rii inaintați sint arătați în munca grea, complexă, 
de reorganizare și conducere înțeleaptă a unei în
treprinderi socialiste.

Romanele lui Francisc Munteanu, în orașul de pe 
Mureș (1955) și Statuile nu rid niciodată (1957), 
aduc de asemenea aspecte semnificative din viața 
unor uzine, zugrăvind faptele și problemele colec
tivelor de muncitori, ca și problemele propriu-zise 
de producție. Reînceperea muneii in fabrică îndată 
după război și asigurarea unui înalt ritm in pro
ducție (Statuile nu rid niciodată), construirea unei 
noi uzine și fabricarea primului strung rominesc (In 
orașul de pe Mureș) constituie un cadril general, 
determinant pentru zugrăvirea unor eroi plini de 
viață, reprezentanți tipici ai clasei muncitoare, an
gajați cu elan in lupta pentru socialism și împo
triva reprezentanților vechii orinduiri.

Unui șantier socialist, unde se construiește o cen
trală electrică, ii este închinat romanul lui Nico
lae Jianu, Cumpăna luminilor (1951); un alt roman 
al aceluiași autor, Izvorul roșu (1955), zugrăvește 
viața minerilor in anii noșiri. Nuvelele lui Eugen 
Barbu din volumul Oaie și ai săi. oglindesc, in 
afara unor episoade grăitoare din lupta ilegală a 
comuniștilor, și aspecte caracteristice din viața 
muncitorilor după Eliberare.

Continuind tradiția, adine 
înrădăcinată in literatura 
romînă anterioară, a zu- 

y._i_ a ffrăvlrii vieții satului, se
dezvoltă și operele inchi- 

a Salului nite noii vieți a țărănimii
muncitoare. Volumele cu 
această temă, apărute in 
anii puterii populare, con
stituie o impresionantă cro

nică a transformărilor prin care a trecut satul nos
tru in primii ani de după Eliberare si in anii cons
trucției socialiste.

Prima etapă a acestor procese esențiale o aflăm 
in romanul Mitrea Cocor (1949) dc Mibail Sadovea
nu. care urmărește formarea conștiinței revoluțio
nare a unui țăran exploatat, in vechea orînduire. 
Acestei prime etape ii este consacrat și romanul 
„Setea (1958) de Titus Popovici, care prezintă 
evenimentul istoric ai reformei agrare, privit in 
complexitatea proceselor sociale din acea vreme. 
Constituirea gospodăriilor agricole colective sau 
activitatea altor unități socialiste din agricultură 
stau la baza unor lucrări ca romanul Temelia (19511 
de Eusebiu Camilar, întinsa nuvelă Desfășurai’ea 
de Marin Preda, romanele Bărăgan (vol. I — 1954 ; 
voi. 11 — 1959) de V. Em. Galan, Brazdă peste ha
turi (1951) de Horvath Istvan, Cuscrii (1958) de 
Alecu Ivan Ghilia. Liniștea iernii (1956) de Remus 
Luca .nuvelele lui Siito Andrâs din volumul Por
nesc oamenii (1955) etc. Alte aspecte, ca întărirea 
gospodăriilor colective înființate, apărarea lor îm
potriva uneltirilor și atacurilor chiaburești, atrage- 
lca 9e. n°i menibri, sint relevate in romane și po
vestiri numeroase, ca de pildă : Aventură în lunca 
Dunării (1954) do Mibail Sadoveanu, Trandafir de 
la Moldova (1953) de Ion Istrati, Lența (1954) și A 
venit un om (195(1) de Francisc Munteanu ctc.

Privite în ansamblu, aceste romane și nuvele dau 
un tablou veridic al noului sat, trezit la viață nouă, 
mergind pe drumul socialismului.

Dezvoltarea 
reportajului

O amploare cu totul ne
cunoscută in trecut a lua
t-o, in ultimul timp, repor
tajul literar. O contribuție 
de cca mai mare valoare 
în această privință a adus-n 
Geo Bogza, care reliefează 
măreția construcției socia
liste in patria noastră, in 
contrast cu mizeria de altă 
dată (Oameni și cărbuni 
din Valea Jiului 1947 ; Por

țile măreției — 1951), sau evocă în tablouri gran
dioase, aspecte din Uniunea Sovietică (Meridiane 
Sovietice, 1953).

Diferitele aspecte ale luptei pentru construirea 
socialismului au inspirat reportaje valoroase unor 
scriitori ca : Eugen Jebeleanu, V. Em. Galan, Mă
ria Banuș, Dumitru Corbea ș.a. Printre lucrările 
scriitorilor mai tineri se remarcă amplele reportaje 
ale lui Traian Coșovei intitulate Uriașul preludiu 
(1955) și Farmecul genezei (1956) ce oglindesc mun
ca uriașă de transformare socialistă a realității din 
țara noastră și culegerea Pe-un picior de plai 
(1956), în care Eugen Barbu evocă frumasețiie na
turale ale țării noastre și consemnează realizări ale 
oamenilor muncii.

In ultimii ani s-au scris numeroase reportaje asu. 
pra impresiilor de călătorie în U.R.S.S., Republica 
Populară Chineză și alte țări socialiste. Despre re
alitățile sovietice au scris G. Călineseu (Moscova, 
Kiev, Leningrad), Zaharia Stancu (Călătorind prm 
U.R.S.S. — 1948), Tudor Arghezi (Din drum, 1958) 
ș.a.: despre Republica Populară Chineză, George 
Călineseu (Am fost în China Nouă, 1954), Eusebiu 
Camilar (împărăția soarelui, 1956), V, Em. Galan 
(Vecinii, 1955); Demostene Botez a publicat un vo
lum de impresii despre Republica Populară Bul
garia (Curcubeu peste Dunăre, 1955), Veronica Po
rumbacu un volum de note de călătorie în Ungaria 
(1952), Aurel Rău, unul despre R. P. Mongolă (La 
marginea pustiului Gobi, 1960) etc.

Străbătută de ideile cele inai înaintate ale epocii, 
avind la bază ideologia clasei muncitoare, urmă
rind să promoveze umanismul socialist, bogată te
matic, afirmind cu vigoare superioritatea idealului 
socialist, zugrăvind in profunzime figuri ale oame
nilor înaintați ai epocii noastre, luptători pentru 
noua orînduire, constructori ai socialismului, și 
deschizind perspective luminoase de viitor — pro
za rominească din perioada de după 23 August 
1944 se înscrie ca o contribuție de seamă in dez
voltarea realismului socialist în literatura noastră, 
marcind un moment dc înflorire deosebită a crea
ției epice in literatura romînă.
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'. străine din 

a editat
i versiunea france

ză a primului vo
lum al Operelor 

lui Ho Și Min. 
este subintitulat 
colonizării france- 

dar aria lui dc prcocu- 
este mult mai largă. Ea 

numai fenome 
francez, 

colonia lis- 
se 

țărilor 
anu-

1 imbi 
Hanoi 
recent

alese ale 
Volumul 
„Procesul 
ze* 
păi 
cuprinde nu 
nul colonialismului 
ci toate aspectele 
inului mondial. In plus, 
examinează situația ( 
semicoloniale precum și 
mite probleme legate de o 
anumită mentalitate colonială, 
deși -itatutul juridic respectiv 
se referă la independență și 
libertate — cum ar fi de pildă 
situația negrilor din Statele 
Unite.

Punctul de vedere care stă 
la baza Operelor alese este, 
firește, cel marxist-leninist. 
Nguyen Ai Quoc — acesta este 
numele autentic al scriitoru
lui și omului politie vietna
mez — a fost și el unul din
tre acei tineri pe care salvele 
„Aurorii” i-a trezit la o nouă 
viață. Venind în Franța și 
înrolindu-se de Ia început in 
rindurile Partidului Comunist 
Francez, a devenit curind 
unul din specialiștii cei mai 
autorizați ai mișcării munci 
torești in problemele colo
niale. între anii 1922 și 1926, 
adică intr-o epocă in care — 
ca să reproducem termenii in
troducerii editoriale — „pers
pectivele luptei anticolonia
liste erau departe de a apă
rea limpezi tuturor spirite
lor”, tînărul ginditor și luptă
tor s a manifestat ferm și 
consecvent pe linia marxist- 
Jeninistă a interpretării și 
soluționării problemei colo
niale. Articolele lui din „L’IIu- 
manite” și „Pravda", din „La 
Vie Ouvriere” și „La Corres- 
pondance Internationale”, din 
„Le Paria” și din „La Si
rene”, adică din cele mai im
portante publicații 
rești ale epocii, au 
operativ, competent, 
cu mușcătoare ironie 
oarecum cotidiene ale 
nialismului. Sarcina era grea 
dar foarte importantă, miș
carea muncitorească interna
țională trebuind 
plan de acțiune 
Jitiei efectivă 
în primul rind, 
intindere a coloniilor, supra
fața teritoriilor coloniale fi
ind de cinci ori mai mare 
decît aceea a metropolelor, iar 
populația acestora reprezenta 
doar 3/5 din aceea a coloni
ilor. în al doilea rind, se si
tua o anumită indiferență a 
proletariatului metropolitan 
față de colonii și. in acest 
sens, trebuia procedat in spi
ritul indicațiilor lui 
asupra ajutorului pe 
mișcarea muncitorească 
să-I dea mișcărilor

adresau unor 
trebuia să li 
in limbajul 

că autorul lor

dă nu se putea face numai 
Prin răspindlrea metodică a 
principiilor marxist-leniniste. 
Articolele se 
cetitori cărora 
se vorbească 
faptelor. Așa
ne vorbește despre procedura 
curentului electric aplicată 
indigenilor din Madagascar ; 
despre cruzimea sadică a 
funcționarilor din Indochina 
(cauciuc topit turnat peste 
organele sexuale, spinzurări 
de miini șj picioare, bătăi) ; 
despre otrăvirea sistematică 
cu alcool și opium a popu
lației conchineze pentru pre
texte fiscale ; despre împuș
cările nemotivate ale popu
lației ; despre toate soiurile 
de teroare șl dc oroare. Dar 
nu uită să arate care este 
substratul social al revoltei 
din Dahomey ; care este a- 
portul popoarelor coloniale Ia 
victoria aliaților in primul 
război mondial ; care este im
portanța mișcării muncito 
rești din Turcia, care este si
tuația țăranului chinez, și mai 
ales ce a învățat 
problema colonială, 
despre Lenin,

tantă de corupție, șantaj și 
cor.stringcre : profitind de re
coltele slabe, misiunile cato
lice împrumutau bani, luind 
păminturilc în garanție : do- 
bînzile erau cămă'.ărești și 
debitorii in imposibilitatea dc 
a se achita Ia termen. In 
Africa, triburi întregi aban
donau păminturilc, refugiin- 
du-se in păduri, unde erau 
apoi secerate de inaniție

ei „dragi copii” și „bravi prie
teni" înaintați Ia rangul de 
„apărători dreptului și li
bertății", au fost recrutați 
prin metode scandaloase și a- 
buzive. Din cei 706.000 așa- 
ziși „voluntari” au inălbit cu 
oasele lor cimpurilc de lupte 
europene peste 80.000. Volun 
tari at u| armat a fost paralel 
cu un„vo!tintariat" al împru
mutului de război. Sate in-

muncito- 
examinat 
concis și 
aspectele 

colo-

să adopte un 
precis, o po- 
și realistă, 
era marea

Lenin 
care 

urma 
elibe

ratoare din teritoriile depen
dente. în al treilea rînd, igno
ranța indigenilor în ceea ce 
privește forța proletară și 
lupta de clasă putea duce 
sau la intimidarea lor sau la 
diversiunea naționalistă. Pre
judecățile rasiale, care tratau 
pe indigen ca pe o ființă in
ferioară, constituiau și ele un 
impediment abil exploatat de 
colonialiști. In sfirșit, feroci
tatea represiunilor nu consti
tuia nici ca un factor negli
jabil in lupta anticolonialistă. 
In fața acestor dificultăți, ce 
trebuia să facă Partidul ? — 
se întreba Nguyen Ai Qtioc 
și tot el dădea un răspuns ca
tegoric : să intensifice propa
ganda, pentru a învinge, Ca 
unul din promotorii mișcării 
anticolonialiste, căreia i-a 
consacrat întreaga sa viață, 
strălucitul om politic vietna
mez a făcut din scrisul său 
propagandă de maximă efica
citate. Rezultatele ei s-au vă
zut in libertatea atitor mi
lioane dc oameni deșteptați 
din subjugarea seculară.

Firește că atare propagan-

Lonin în 
Vorbind 

Ho Și Min 
nc arată că, la început, po
poarele oprimate din colonii 
nici nu „îndrăzneau să creadă 
că ar fi existat un asemenea 
om cu un atare program”, că, 
adică, „după cc a dat liber
tate țării sale, Lenin a vrut 
să elibereze și celelalte po
poare, că a chemat pe albi să 
ajute pc galbeni și pe negri 
in lupta, lor pentru desfiin
țarea jugului cuceritorilor... 
că a trasat un program con
cret de acțiune pentru a atin
ge acest țel . „Lenin — ne 
spune autorul — a sesizat 
cel dinții importanța ciștigării 
popoarelor coloniale la mișca
rea revoluționară. El cel din 
fii a subliniat că revoluția so
cialistă mondială ar fi impo
sibilă fără, participarea lor... în
țelepciunii sale datorăm fap
tul că am putut mobiliza ma
sele cele mai înapoiate ale 
coloniilor. Tactica sa, aplicată 
de toate partidele comuniste 
ale lumii, ne îngăduie să 
ciștigăm în fiecare zi in ță
rile coloniale cit mai multe 
elemente printre cele mai 
active”. Rindurile acestea 
sint scrise in 1926 dar iși păs
trează întreaga actualitate și 
după un sfert de secol.

A doua parte a volumului 
este consacrată intervenției 
autorului în problema națio
nală și colonială la al V-lea 
Congres al Internaționalei Co 
muniste (iunie—iulie 1924). 
Ea arată, intre altele, că po
litica colonială — în speță a 
Franței — a substituit pro
prietatea privată celei colec
tive, a lichidat, pe de 
parte, mica proprietate 
vată în profitul marii 
prietăți. țăranii coloniilor fi
ind expropiați de peste 5 mi
lioane 
turile 
ceasta 
trația 
sistemul muncii forțate a in
digenilor. Mulți țărani, in 
neputința de a rezista condi
țiilor draconiene impuse de 
fiscalitate și autoritățile mi
litare, au abandonat pămintu
rilc lor, rătăcind și fiind ur
măriți apoi ca vagabonzi 
„pirați” 
adus

altă 
pri- 
prn-

dc hectare din pămin 
cele mai fertile. La a- 

spoliațiune, adminis- 
colonială a adăugat

Biserica, catolică și a. 
și ea contribuția impor-

„LUCEAFĂRUL" 
IN REGIUNEA
HUNEDOARA

Intre 16—19 decem
brie I960, un grup de 
scriitori, redactori și 
colaboratori ai revis
tei noastre, s-au de
plasai in regiunea Hu
nedoara pentru a par
ticipa ta obișnuitele 
șezători organizate de 
redacție.

Cu acest 
Horii Nina 
lexandru
Nicolae Tăutu, Al. 
Șlelănescu, Mihu Dra- 
qomir, Corneliu 
George Dan, N.

prilej, seri- 
Cassian, A-
Șahighian,

I.

Leu, 
Slo- 

ian. Florența Albu și 
Constanța Buzea s-au 
întîlnit cu cilitorii din 
Hunedoara, Deva, Pe
troșani. PctrilO' Lu- 
peni, Gurabarza, Alba 
Iulia, Baia de Criș și 
Ighiu.

O pagină din numă
rul nostru următor va 
ti închinată acestei 
călătorii.

malarie. In Congo belgian, 
populația s a redus de la 25 
milioane in 1891 la 8 milioane 
și jumătate in 1911. Cei 
20.000 indigeni care populau 
Congo-ul francez in 1894 au 
rămas 9.700 in 1911. Germanii 
au exterminat 23.000 negri in 
cițiva ani (încă nu inventa
seră crematoriile, altfel re
zultatele ar fi fost de ordinul 
sutelor dc mii sau chiar al 
milioanelor).

Partea a treia și. ultima a 
volumului se ocupă cu „pro
cesul colonizării franceze”. Nu 
e un proces specific ci tipic : 
englezii și portughezii, ger
manii și olandezii, spaniolii 
si belgienii nu s-au purtat 
fără îndoială mai bine. Dar 
sublinierea ororilor colonialis
mului francez este cu atit 
mai oportună astăzi, cind mi 
lioane dc algerieni refuză atit 
de hotărit și de eroic politica 
„integrării" ; cind, in fața si
mulacrului de referendum, 
cer in auzul și văzul intregii 
lumi o „Algerie a algerieni
lor".

înainte 
erau sau 
„anamițî 
mult să 
primească bastonadele stăpi- 
nilor albi. Nevoile primului 
război mondial au făcut din

ce 1914, indigenii 
„negri murdari” sau 
murdari”, huni cel 
tragă ricșele și să

(regi au 
mii dc 
uciși pentru a 
celor mai puțin dispuși să-și 
ofere serviciile militare sau 
agoniseala. Iar cei care au 
avut noroc să scape de gloan
țele nemțești, s-au reîntors a- 
casă, la vechea situație 
inferioritate strigătoare 
cer: la zece școli care 
buiau să deservească necesi
tățile de cultură a 12 miiioa. 
ne dc indochinezi se adăugau 
1500 debite de alcool și opiu. 
Guvernatorii francezi întro
naseră arbitrarul cel mai 
absolut, întreaga economic și 
justiție fiind ]a discreția ne
cesităților 
funcționari, 
considerau 
pectivă ca 
vinătoare. învestiți cu putere 
necontrolată, ei numesc și 
suspendă, arestează și elibe
rează. confiscă și împart, bat 
și torturează, și. de l’oartc 
multe ori, ucid „Nenorociți 
prizonieri, rău hrăniți, imbră- 
cați in petici murdare, sculați 
din zori, cu jugul dc gîi, cu 
lanțuri grele la picioare, le
gați unii de alții, trag un ru- 
lou compresor enorm, care 
avansează, pe straturi groase 
(le prundiș. Complet epuizați, 
ei înaintează penibil sub soa-

fost distruse, sute și 
oameni torturați și 

„da exemplu"

de 
la 

tre-

personale. înalții 
administratorii, 

și ci colonia res 
moșie proprie de

rcle Implacabil. Sosește și re- 
zldentul. care poartă de obi
cei un băț gros și, fără motiv, 
dintr-un sadism de o bestia
litate dc neînțeles, lovește in 
dreapta și in stingă pc acești 
nenorociți, reproșîndu-Ie că 
sint leneși”. Nu e o alegorie, 
cl unul din sutele dc exemple, 
însoțite întotdeauna de nume
le, locul și data necesare 
identificării istorice. Dacă ur
mărim ușurința cu care se 
mînuește nu numai bîta ci și 
rcv-’vec’i! sau posea dc vi- 
nătoarc ; dexteritatea cu care 
cea mai mică indispoziție a 
colonizatorului se transformă 
în crimă : cadența și frecven
ța acestor crime ; sintem in 
drept să ne întrebăm nu nu 
mai cum au suportat atita 
vreme indigenii binefacerile 
„civilizației" albe, dar și cum 
s-au putut arăta atit de ge
neroși, am zice chiar uitucă 
in momentele eliberării.

Alături de crimă, jaful des
chis. Un deputat reîntors din 
colonii 
drumul 
cinstiți 
funcționarii 
tre’. 
mijloacele sint bune pentru 
despuiere pc de o parte, pen
tru îmbogățire pe dc altă 
parte. Impozitele impus» ar
bitrar, furturile la furnituri, 
prelevările din salariile per
sonalului de culoare, expro
prierile : atâtea binefaceri ale 
administrației coloniale. Cit 
despre justiție, are și ca 
chipul și asemănarea stăpini- 
Jcr: degeaba ne-am întreba 
dc ce au rămas nepedepsiți 
funcționarul francez care a 
închis pe un ionkinez intr-o 
cușcă de eiine ; sau antrepre
norul francez care a ucis un 
conchinez după cc i-a legat 
brațele și a asmuțit 
asupra lui. La Haiduong, 
urma unei 
făcut nici 
decapitați, 
indigeni : 
soțiile, copiii au fost obligați 
să asiste și capetele eclor u- 
ciși au fost înfipte in suliți 
implintatc pe principalele 
străzi din Hanoi. Obscurantis
mul urmărit ca politică de 
stal, menită să împiedice pro
gresul intelectual al popu
lației indigene ; complicitatea 
clericalismului Ia toate cri
mele mărturisite si nemărtu
risite ale colonialismului; 
situația martiră a femeii: a- 
tiiea alte capitole care ar 
merita să fie tratate .separat 
dacă spațiul ar permite. în 
tot cazul, dacă s-a putut spu
ne că „colonialismul este un 
furt”, după toate faptele pe 
care le citează. Ho Și Min 
are fot dreptul să adauge : 
„un viol și un asasinat".

Dar sclavii s au trezit Anii 
care au urmat celui de al 
doilea r” • ’ mondial nu au 
lărgit numai sfera socialismu
lui. dar au îngustat treptat și 
pe aceea a colonialismului. 
Numai in Asia, peste un mi
liard de oameni și-au scuturat 
fie jugul colonial, fie semide- 
pendența politico-eeonomică. 
Ultimii ani au însemnat pro
gresul sistematic al indepen
denței și pe continentul ne
gru Fete coloniale au mai 
rămas, firește, și chiar in re
giunile dc curind eliberate 
mai activează germenii colo
nialiști. Dar soarta colonialis
mului este acum 
meni nu sc mai 
sucombarea lui 
Lenin și Uniunea 
fost și in această 
rii deschizători 
Iar gînditori și 
ca Ho Și Min 
harta dc azi și 
lumii.

spunea „tilharii Ia 
mare sint oameni 
in comparație cu 

coloniilor noas- 
Toatc ocaziile și toate

ciinele 
în 

răscoale care n-a 
o victimă, au fost 
fără judecată, 64 
părinții, mamele.

limpede. Ni- 
indocștc dc 

apropiată. 
Sovietică au 
direcție ma

de drumuri, 
revoluționari 
au pregătit 

dc miinc a

M. Ro?ca

N ti de mult, ziarele occi
dentale au cheltuit 
multe coloane pentru a 
relata cu lux de amă
nunte grandioasele fes
tivități care au avut loc

cu prilejul nașterii primului 
fiu al raliului Iranului. In re
portajele publicate, s-a vorbit 
despre tronul imperial încrus
tat cu briliante — dintre care 
unele sint moștenire directă de 
la bătrinul Darius — despre 
trusoul noului născut — exe
cuta' de casa de mode pari
ziană Balmain contra modicei 
sume de 85.000 dolari —, des
pre florile aduse de pe Ri
viera i'- patru avioane specia
le. pentru a alcătui covorul pe 
care a călcat fericita mamă...

pectabile, care împestrițează 
maidanul. în concertul de pes
tilente, se distinge, din cînd în 
cind, solo-ul executat de seul 
de oaie rinced și acompania
mentul in surdină al rodiilor 
mucegăite

Intr-o piață persană, con- 
fluiază ținci-șase ulițe strimbe 
și întortochiate, atit de anoni
me și asemănătoare, incit, 
dacă nu dispui de un dezvoltat 
simț de orientare, riști ușor să 
o confunzi pe cea care te-a a- 
dus acolo cu oricare din cele
lalte. FiecarS uliță iși varsă in 
piață zestrea ei dc apă curgă
toare, ceea ce dă naștere unui 
smîrc inelar, care încinge mai- 
daffăT de jTtV-tmprejur.

Vorbind despre „apa curgă-

Note de călătorie

ÎNTR-O PIAȚA
PERSANA

Și totuși, presa dc senzație 
din Apus nu a spus tot ce se 
putea spune despre Iran.

Intr-o piață persană — așa 
se intitulează o foarte aunos- 
cută uvertură de Ketelby. ne
lipsită din repertoriul fanfa
relor și al orchestrelor de res
taurant. Acordurile ei ample și 
pseudo-orientale evocă temple 
somptuoase, cu gonguri răsu
nătoare, procesiuni etefanto- 
purtate, profuziuni de giuvae- 
ricale, falduri grele de purpu
ră și alte asemenea splendori 
ale soarelui-răsare.

Nu știu cile piețe persane a 
văzut Ketelby. Dc cind am 
fost la Teheran, a incolțit in 
mine grăuntele îndoielii cu 
privire la autenticitatea depla
sărilor sale pe teren. Căci pie
țele pe care le-am văzut eu nu 
seamănă nici una cu cea pe 
care o cintă uvertura compo
zitorului englez.

Cum arată, așadar, o astfel 
de piață, atunci cind nu o des
criu nici glisando-urile viori
lor, nici vocea gravă a tubei, 
nici pompom-urile timpane
lor ?

Mai
vreun 
roase.
subapreciez in mod intențio
nat și decent duhoarea care se 
degajă din ea și care o anunță, 
năvălindu-ți pe nări și pe git- 
lej, încă de la o distanță apre
ciabilă. Cu un fior in inimă și 
cu o batistă la nas. pășești !n 
aria pe care localnicii o nu
mesc piață și care nu e de fapt 
altceva decît o corcitură intre 
un maidan și o rampă de gu
noaie. Reuniți in somnul de 
veci, care le-a împăcat antago
nismele atavice, zac acolo clini 
și pisici — ce par a fi murit de 
inaniție — și șobolani, pe care, 
după toate aparențele, i au ră
pus excesele alimentare. O- 
beze sau emaciate, cadavrele 
putrezesc liniștite, degajind ca
racteristica duhoare dulce și 
inecătoare a răposaților aban
donați in aer liber.

Dar agresiunile olfactive ale 
pielii persane nu se limitează 
la. atit. O altă cale de atac îm
potriva mucoase: nazale o con
stituie murdăriile și rămăși
țele adunate in gorgane res-

toare" în Teheran, abordăm o 
noțiune care trebuie revizuită. 
In capitala Iranului, prin apă 
curgătoare nu se înțelege lichi
dul limpede și filtrat, care țtȘ- 
nește pe gura robinetului ins
talat in baie și bucătărie. In 
versiunea persană, apa curgă
toare este pîriiașul lenevos 
care se scurge pe fiecare uli
ță, in șanțul săpat de-a lungul 
trotuarului. Undeva, la începu
turile sale, pîriiașul a fost cu 
siguranță curat și transparent. 
Aici, în inima Capitalei, el e 
galben și opac, ducind cu sine, 
ca amintire, particule de diver
se dimensiuni din gunoaiele 
pe care le-a întilnit in lunga 
sa călătorie.

Și iată acum o scenă colec
tivă de-a lungul albiei sale: in 
capul 
țuros 
unda 
meUi
apă iți potolește setea 
iețaș. Și, mai in jos, o 
umple cu apa din Șanț un 
ceaun uriaș, din care o familie 
întreagă se va îndestula cu 
ciorbă de gulii.

Evident că, in 
diții, Teheranul 
imens mediu de 
microbilor, Un fel 
terestru a tot ceea
mene patologic. Morbiditatea, 
mortalitatea — și, în special, 
mortalitatea infantilă — ating 
cifre fantastice, iar 
Teheranului formează 
panopticum de plăgi, 
și infirmități. Orbii,
ologii, paraliticii te pindesc la 
fiecare colț, ca într-o nouă 
„curte a miracolelor", ca in
tr-o nouă „Operă de trei pa
rale", in care însă schilodirile

uliței, un bătrîn zdren- 
iși spală picioarele in 
piriiașului. La 

mai în aval, din
cițiva 

aceeași 
un bă- 
femeie

înainte de a arăta in 
fel, o piață persană mt- 
Și cind spun miroase, aceste con- 

devine un 
cultură al 
de paradis 
ce este ger-

străzile 
un vast 
leziuni 

ciungii.

protagoniștilor nu mai sint 
simulate sau artificiale. ci 
reale, înspăimîntător de reale.

...Ba nu I Nu la fiecare colț 
te întimpină aceste figuri de 
coșmar. Există zone protejate, 
in care epavele umane nu au 
ce căuta. De exemplu, pe bu
levardele Naderi și Lalczar. 
Acolo. în spatele gardurilor 
înalte de fier forjat, printre 
verzile boschete fremătătoare, 
se înalță zidurile masive ale 
vilelor în care locuiesc stăpinii 
Iranului.

Stăpinii Iranului sînt mo
șierii — in proprietatea cărora 
sc găsesc peste 70 la sută din 
-păminturile arabile — dețină
torii marilor pachete de ac
țiuni ale lui „Anglo-Persian 

Oil Company", generalii, 
politicienii și, in sfirșit, re
gele.

In limba persană, monar
hului i se spune „șah in 
șah", adică „regele regilor". 
Denumirea este mincinoa
să, deoarece șahul nu nu
mără printre supușii săi 
nici un alt rege. In schimb, 
s-ar putea adopta un ter
men similar, care să de
semneze pe stăpinii stăpini- 
lor Iranului. Căci moșierii 
persani, capitaliștii persani 
șl chiar șahul Persiei au, la 

rindul lor, patroni. Patronii a- 
ccștia nu mai sînt persani. 
Unii sînt americani și fac par
te din misiunile militare S.U.A. 
care împinzesc țara, alții sint 
englezi și conduc destinele 
complicate ale lui „Anglo- 
Persian Oil Company".

Ce fac stăpinii și stăpinii 
stăplnilor Iranului? Beau și ei 
apă din șanț ? Nu ! In vilele 
somptuoase, în hotelurile ele
gante, hidrofoare puternice 
duduie 24 de ore pe zi, sugînd 
din adîncul pămîntului apă 
proaspătă pentru guri nobile 
și epiderme delicate.

Raporturile dintre stăpîni ș* 
stăpinii stăpînilor sint cit se 
poate de simple. Cei dinții 
cedează celorlalți cea mai 
mare parte din bogățiile țării, 
primind în schimb protecție și 
apărare. Împotriva cui? împo
triva propriului lor popor. 
Căci, așa cum o dovedesc anii 
din urmă, de mult n-ar mai fi 
avut Iranul stăpîni, dacă n-ar 
fi existat stăpinii stăpînilor.

Dar atit armele americane, 
cit și intrigile engleze sînt 
bețe prea fragile pentru roata 
istoriei. Aceasta se învirtește 
in ciuda lor, în mod inelucta
bil. La Menton și Chamonix, 
unde iși omoară timpul și 
plictisul, regii scoși la reformă 
așteaptă cu încredere pe co
legul din Iran. Numai intr-o 
singură împrejurare le pot fi 
înșelate așteptările: dacă per
sanii vor adopta soluția folo
sită în Irak, unde a căzut nji 
numai coroana, ci și capul 
care o purta.

...Există toate premisele să 
credem că după ce Iranul sc 
va descotorosi de stăpinii stă
pînilor, piețele persane vor în
cepe să semene cu uvertura 
lui Ketelby.

Nicolae Minei

Max Zimmering

de la Auschwitz, Max Zimmering a activat 
de venirea lui Hitler la putere in mișcarea de 
ajungînd membru al U.T.C.-ului german. A co- 
încă de tinăr in presa muncitorească. Intre

Americanul detestai
c

cîtva 
sele cele mai cotate la bursa 
librarilor transatlantici, nu 
figurează nici măcar o singu
ră carte care să se ocupe de 
vasta și irezistibila mișcare 
de eliberare a popoarelor din 
coloniile pe cale de totală dis
pariție sau de problemele ma
jore ale epocii noastre. Totuși, 
un roman care urcă vertiginos 
spre tiraje atinse de obicei de 
relatarea isprăvilor erotice sau 
a aventurilor brutale și sinis
tre, — un roman apărut pînă 
acum în numeroase ediții la 
editura Victor Gollancz, 
cearcă să constituie 
ție la concluzia atit 
gorică a lui Lynes.

Ceea ce pot căuta 
și, intr-o oarecare 
găsesc, în romanul lui William 
J. Lederer și Eugene Berd
wick (intitulat The ugly a- 
merican — „Americanul urît“) 
este explicația eșecurilor- re
petate, suferite de diplomația 
Statelor Unite în țările Asiei 
și Africii. Interesul cu care 
este urmărită cartea se dato- 
rește în oarecare măsură cre
ditului de care se bucură cei 
doi autori. Deși se află la 
prima lor lucrare literară, ei 
sînt totuși experți cunoscuți 
ai situației și evoluției eveni
mentelor din Asia.

Romanul lor (a cărui lectu
ră te duce la o traducere mai 
exactă a titlului — „America
nul detestat") are o anumită 
înrudire cu Americanul liniș
tit al lui Graham Greene. în
rudire justificată nu numai 
prin mediul în care se desfă
șoară acțiunea, ci chiar prin 
temă și, mai cu seamă, prin 
galeria personajelor și tonul 
de acerbă critică. Critica a- 
ceasta capătă o greutate și o 
torță de convingere cu atit 
mai mare pentru lectorii a- 
mericani, cu cit este verdic
tul unor compatrioți. Iar fic
țiunea lasă să se întrevadă 
toarte clar scheletul trainic de 
fapte, experiența documentară 
care i-a ghidat pe autori.

Penibilul erou al cărții — de 
astă dată, fără a se mai amă
gi singur, fără a se mai îmbă-

riticul literar american 
Rusell Lynes constata 
cu amărăciune acum 
timp că, printre produ

ta cu formule goale, ca Pyle 
al -lui Greene — este Louis 
Sears, — ambasador al Sta
telor Unite la Sarkhan, o țară 
imaginară, plasată undeva 11 ■ 
frontierele Birmaniei. Lucky- 
lucky-Lou (norocosul Lou) 
pentru intimi, este - intr-ade
văr de două ori norocos. 
Mai intii, pentru că. prin 
simpla vechime ca figurant în 
rîndurile unuia din cele două 
partide care fericesc pe rînd 
pe electorii americani, a că-. -, • f

mentalitatea unui spectator 
credincios al filmelor cu Mis
ter Motto, sau a unui nevro
pat trezit din somn ds coșmz- 
rul „pericolului galben”

George Swift, aghiotantul 
său, mediocru funcționar de 
carieră, înlocuiește prin ruti- 

■ nă înțelegerea spiritului po
porului și, printr-o adorare 
oarbă a fetișului America big
gest in the world, adaptarea la 
spiritul epocii noastre. Swift 
reușește să complice și mai

cu o mașină producă- 
de optimism în serie, a- 
Homer Atkins, un per- 
neverosimil, un fel de

t CARTEA STRĂINĂ
în- 

o excep- 
de cate-

cititorii 
măgură,

pătat. un post destul de în
semnat. în al doilea rînd, pen
tru că este dăruit cu harul 
suficienței' și al automulțu- 
ruiții in asemenea grad, incit 
nu-și pune nici o clipă între
barea dacă dezaprobările și 
rezistențele provocate de ac
țiunile sale n-au și motive 
realgj puternice, afară, de pre
supusul „primitivism” al lo
calnicilor. Astfel că poate 
calea senin dintr-o groapă în- 
Jr-alta, nulitatea sa străluci
toare aj.utind'u,-l șă se convin
gă' mereu că ceea ce el nu cu
noaște'nu poate’exista. Sears 
ia picat în Sarkhan pur și 
simpli;, ca, răsplată pentru că 
a avut răbdare și pentru că 
[ibstul gras în ‘ magistratură, 
care. îi fusese promis, nu era 
pe moment vacant. Dar proas
pătul ambasador ignoră total 
limba și istoria, tradițiile și 
năzuințele, tendințele și cu
rantele de opinie, problemele 
vitale ale populației in mijlo
cul căreia a fost trimis să re
prezinte Statele Unite, să e- 
xemplifice pe viu principiile 
stabilite în Declarația Drep
turilor Omului. In mod firesc, 
cu asemenea „pregătire" 
plimbîndu-și privirea mioapă 
din virful monumentului de 
ignoranță pe care s-a cocoțat 
„norocosul” Lou intră în sc
rie neagră” la ruleta politică 
la care joacă. Amenință cu 
represalii pe conducătorii po
litici neutri din țară ; jignești 
profund opinia publică din 
Sarkhan ; ii tratează pe in
terpret ca pe înveterați 
spioni. într-un cuvînt. are

mult lucrurile și compromite 
poziția diplomației americane 
prin obtuzitatea sa universală.

Lederer . și Berdwick, deciși 
să exploateze la maximum fi
lonul experienței lor de cro
nicari externi, imping și mai 
departe satira. Sesizat de ca
tastrofa spre care Louis Sears 
se îndreaptă cu pași siguri și 
seninătate, Departamentul de 
Stat trimite pe ’senatorul Jo
nathan Brown să’se . „docu
menteze” la fața locului. Bine
înțeles că „fata locului” . se 
rezumă la birourile reprezen
tanței americane. Cit privește 
„documentarea”, ea se traduce 
printr-un .schimb de sfaturi- — 
în jurul unor cocktailuri" și al 
unor mese de bridge. Drept 
rezultat, raportul oferit sena
torului este măsluit cu aceeași 
olimpiană seninătate și Brown 
pleacă cu impresia că s-a fă
cut mult zgomot pentru nimic.

In demascarea lor, cei doi 
autori depășesc poate chiar li
mitele inițiale propuse. Ei des
coperă — pe lingă fanții și 
cărțile fără valoare din acest 
poker dipl, matic — pe un pa
dre iezuit, Riman, care iși a- 
duce contribuția prin provo
cări li adresa populației dir 
Sarkhan. Spre final, fie că un 
liberalism îngust și depășit dr 
mult de mersul istoriei impu
ne lini.te viziunii autorilor 
fie că ei au vrut să aureascl 
și să îndulcească pilula, pentru 
ca să nu intre in rîndul „a- 
mericanilor urîți” de anumite 
foruri din S.U.A. — se resimte 
un „marche-arriere”. Lederer 
și Berdwick iși moaie subit

condeiul în apă de roze. Co- 
borît 
toare 
parc 
sonaj
„haiduc” lucrînd în afara di
plomației — care so pune 
dezinteresat în slujba bieților 
țărani din Sarkhan, apărin- 
du-i și de feudalii locali și de 
marea finanța! îmbibat de a- 
poase soluții oferite proble
mei tratate — cunoașterea 
limbilor și folclorului po
poarelor asiatice, aprofunda
rea noțiunii de solidaritate u- 
mană, — acest final nu con
vinge pe nimeni. Dovadă stri
gătul de alarmă- lansat de re
vista reacționară Time : „Dacă 
aceștia sint reprezentanții 
noștri în războiul rece contra 
comunismului, atunci S.U.A.

a pierdut partida. Romanul a- 
cesta este o carte defetistă”.

Rînd pe rînd evenimentele 
din Coreea dc Sud, din Japo- 
ma. dir- Turcia, din Congo, 
cim Cuba, au venit să con
firme — in proporții nebănui
te de Lederer și Berdwick, — 
avertismentul conținut 
mânui lor. In Asia ca 
alte continente, politica 
pă, diplomația de pe 
de forță și-au dovedit 
mentul deplin, fiind la 
depășite de evoluția 
ca și arhaica doctrină Mon
roe. Succesul romanului Ame
ricanul urît este deci o deza
vuare și dc către masele largi 
din Statele Unite a diploma
ției americane, înconjurată de 
ostilitatea crcscindă a • 
poarelor din Asia, Africa 
America Latină.

în ro
și în 
mioa- 
poziții 

fali- 
fel de 

istorică

Max Zimmering s-a născut In 1,0» la Plrne in Saxe- 
nia. Fiu al unui ceasornicar care și-a aflat siirșitul in 
lagărul 
înainte 
tineret, 
laborat
1,55—44 ' trăit in emigrafie (Franța, Anglia, Austra
lia). întors in patrie, a fost intii redactor cultural al 
revistei ilustrate „Zeii im Bild“ (Timpul in imagini); 
astăzi este membru al Biroului Uniunii Scriitorilor Ger. 
mani și director al Institutului de Literatură „Johannes 
Becher" din Leipzig. In 1PSO i-a apărut volumul : Nu-ti 
fie teamă de lumina zilei (Fiirchte nicht den Tag), 
în 1,58 volumul In asprul vint de dimineață (In herben 
Nîorgenwind), iar in 1,60, placheta Ne cheamă ziua 
(Es ruft der Tag). A primit in 1,55 premiul Heinrich 
Mann, in 1,58 premiul Heinrich Heine. A mai lost dis
tins și cu medalia Erich Weinert,

Cili au murit? Dar cine-i știe? 
Nu memorează rana vie.
Citi anonimi vedeai cum cad 
în limbile de toc și iad!

dar al

Din scrumuri, renăscut odată, 
nu-ti cere fiul vreo răsplată' 
că simplu, fără de parăzi, 
noi poduri înălțăm și străzi.

Ce rezidim din piatră moartă, 
e ca un leagăn care poartă 

viata — pruncul uriaș — 
ce — ială-1 — crește în oraș.

Eugen B. Marian

Combinatul poligrafic Casa Scintell — .J. V. Stalin'

Cit prețuiește darul? E mult sau mai nimic? 
Chiar greu în greutate, rămîne-atît de mic, 
dacă nu-ti cere tie un dram de renunțare. 
Vin vechi cînd unui oaspe îi dărui în pahare 
din beciul plin — nu-i cere și mulțumiri cumva. 
Dar dacă la nevoie îmbii un om să bea 
un ultim strop din sticlă — cit de-nsetal să fii, 
pe arșită-n deșerturi cu zările pustii, 
cuvîntul mulțumirii, ce ti~l va ti adus, 
primește-1 cu plăcere și poartă fruntea sus.
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