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S
ecolul al XIX-lea a apărut cu 
cîțiva ani mai devreme și a 
decedat cu cîtiva ani mai tîr
ziu decît îi fusese prescris.

Născut la 14 iulie 1789 în med revo
lut onar, glorios, el a murit în no-’ 
roiul tranșeelor șî oroarea sîrmelor 
ghimpate. Fiind timpul în care bur
ghezia s-a transformat în contrariul 
ei — dintr-o clasă revoluționară în - 
tr-una 
semnul 
nii. El 
se'.eza,
popoarele au asis'at la un lanț ne
contenit de vînzări. 
gat popoarelor, cu i 
bertate, libertate 
popoarele au văzut 
fusese preschimbată 
țiuni 
democraț'e, dar în iunie 1848 
dele 
roșii 
câți 
pînă 
rașele 
sînge.

Dar 
văzut

reacționară, — secolul poartă 
ticăloșiei, negării șt minciu- 

a strigat popoarelor, eu mar- 
„iuhirea sfîntă de patrie" și

. EI a 
marseieza, 
scumpă"

stri- 
„li- 
dar 

cum libertatea
în cecuri și ac- 

E1 a vorbit neîncetat despre 
barica
de veatf- 
împuș- 
rămas

), c- 
Roșii de 
cu sînge.

fierbinți ale Parisului au 
de sîiigele proletarilor 

de burghezie, roșii au 
astăzi caldarîmurile, străzile, 

statelor capi aliste. 
Secolul a fost mînjit 
nu! Secolul nu e v novat. El a 
ridieîndu-se baricade, a văzut 

proletariatul organizîndu-se și um - 
plîBd umanitatea de o nonă nădejde, 
a văzut năseîndu-se mari idei ș îin- 
țifiee și de la Lavoisier la Pavlov, 
creere incandescente, emițînd gîn- 
<L‘re de înaltă tensiune.

Nu, secolul nu e vinovat, cum nu 
sînt v novate nici popoarele uriașe și 
pașnice care în acel răstimp de o 
sută de orj au arat Și au însămînțaf 
globul. Leon Daudet, înte-o carte 
rea, întitulată „Stupidul secol al 
XIX-lea", spumegă împotriva ateis
mului și neuronului, a democrat ei și 
a teoriei localizăr i limbajului articu
lat, a pacifismului și romantismului, 
împroșeîndti-le egal, amestecîndu-le 

. în r-o fur e reacționară, adică nepu - 
tlncioasă. Căci ceea ce supără în fond 
pe aceste distinse bestii, este ridica
rea nestăvilită a popoarelor, acel fe
nomen pe care un eseist francez, tre
cut la mahomedanism, îl numește 
disprețuitor „domnia cantității".

Nu, secolul nu a fost stupid și re
acționarii îl urăsc tocmai pentru 
ceea ce noi stimăm în el. Totuși, el 
a fost dominat de burghezie, a pur
tat pecetea de sînge și rușine a pof
tei nesățioase, cinice, criminale șî 
universale după avere. Bancheri și 
băcanii au promovat foamete și răz
boaie, au fabricat tunuri și șovinism, 
au folosit tehnica pentru asasinat și 
au defăimat știința în cărțul i pioa
se; și dacă reamintim aceste lucruri 
cunoscute tuturor, e pentru a ne re
aminti că marile mase, oamenii cins
tiți, au trăit în acel secol o teribilă 
dramă. Burghezia—cel puțin o parte 
a ei — nu a încetat niciodată să fo
losească un anum t vocabular demo
crat, generos și umanitar, pentru a-și 
ascunde crimele. Unii au crezut în 
realitatea lui, au avut luzii și au fost 
deziluzionați. Este acea dramă a ne
încrederii și a necesității de a spera, 
a revoltei ș a neputinței, dezîncîn. 
tarea, decepționismul pe oare la noi 
I-a analizat afît de b ne Gherea. Și 
trebuie spus că în acea dureroasă de
rută, scriitorii, scriitorii mari și ade- 
văra'fl, a,u depus o teribilă mărturie 
pentru adevăr, Balzac și Hugo, 
Stendhal p Baudelaire, Poe, Rim - 
baud și Eminescu, Tolstoi, Turghe - 
n:ev și Cehov, Caragjale și Pușkin, 
Gogol și Scedrin, Zola, France și 
Byron, toți eu ură, sarcasm, revoltă, 
au depus mărturie, 
pe feți. Sînt mulți.
Sînt deosebiți. Dar ceea ce-i unește 
pe toți este teribila pasiune pentru ' 
adevăr. Mulți scriitori nu aveau o 
concepție clară, șfințifică, despre lu
me, dar au avut ochi și au văzut, au 
avut urechi și au auzit, au avut gură 
și au vorbit și mai ales au avut ta
lent și au scris. Să vezi, să auzi, să 
vorbești: un lucru elementar și mă
reț, așa cum elementar ș măreț este 
pămîntul, este aerul, este fo - 
cui. Rechizitoriul
clasei exploatatoare 
zdrobitor. Ei au 
ria în care trăiau 
bunuri, luxul și depravarea paraziți- 
lor, conținutul real al naționalismu
lui burghez, al familiei burgheze, al 
pseudo-democraț ei lor. Ei au arătat 
scriitorilor noștri de azi că numai ta
lentul singur e firav și neajutorat. 
Oțelul ia naștere la mari tempera - 
tur!. Intre secolul trecut și secolul 
nos ru, pe bogatele domenii ale lite
raturi, două uriașe poduri fac legă
tură: Maxim G.rki și Romain Rol
land. Cînd ia izbucnirea Marii Revo
luții din Octombrie, Romain Rolland 
se adresa patetic „Rusie’ libere și 
eliberatoare" și personal lui Gorki, 
înmînîndu-i acea simbolică torță pe 
care Virg’liu i-o transmisese lui Lu. 
erețiu, seri torul francez făcea un 
gest simbolic, is'oric. Popoarele U- 
nii’ni» Sovietice au polarizat — șj 
fae aceasta prin însăși existența lor 
ca popoare libere — toate aspirațiile 
umane ale umanității. Maxim Gorki 
avea să facă legătura între artșt'i- 
cetățeni și cetățenii-arțiști, între două 
secole, între două lumi. Misiune care

tîrziu 
Sado- 
legat 
a lui

trînd în contact cu talentele de 
înaltă intensitate ale scriitorilor noș
tri, va produce o măreață și rodnică 
explozie: capodopera! Comanda so
cială, dorința milioanelor de citi
tori, chemarea lor ar putea fi trans
pusă astfel: este timpul, prieteni 
scriitori, cetățeni stimați și iubiți 
pentru realizările voastre, este timpu' 
să creați acele opere vaste care să 
cuprindă experiența noastră, viața 
noastră, lupta și biruința noastră is
torică, turnată în bronzul nep eritor 
a! artei. Toate semnele sînt că acea
stă chemare poate fi realizată. A- 
ceste semne sînt operele de mare 
valoare artistică pe care scriitorii 
noștri le-au dat poporului lor.

Sîntem în miezul celui de al două
zecilea secol care, născut cu salvele 
tunurilor de pe Aurora, își desfășoară 
viața ou o febrilitate nemaiîntîl- 
nltă în istorie. Nu vom încerca, evi
dent, o caracterizare prematură și 
multilaterală a lui. Ceea ce ne inte
resează aici este evoluția materiei 
prime a literaturii : conștiința umană. 
In domeniul cunoașterii, secolul nos
tru a realizat victorioase și fulgeră
toare atacuri. A pătruns „lucrul în 
sine", misterios și sfidător și l-a 
transformat — așa cum făcuse altă 
dată cu focul, cu vaca și cu grîul — 
în domeniul uman. Marele mister 
metafizic, structura atomului, se în
vață ia școală, după manual, și ato
mii au fost puși la treabă, așa cum 
altă dată fuseseră puse la treabă 
simbolurile religioase, focul, vaca Și 
grîul. De abia ridicat deasupra copa- 
c lor, într-un zbor penibil și eroic, 
avionul avea sub ochii noștri să frîn- 
gă legile aerului și să 
globul într-o călătorie 
estetică. Cîte milenii ne 
hurducătura poștalionului 
oroare pitorească de Ion
dio-ul, cinematograful, suprimă dis
tanțele. Covorul fermecat devine real 
și basmul fantastic se cumpără cu 
prețuri modeste prin bilete sau abo
nament trimestrial. Și după ce a ex
plorat deșertul înghețat al Polului, 
începe pregătirea minuțioasă a explo
rări deșertului aerian interplanetar. 
Astfel ceea ce pricinuia spaimă ag
nostică burtăverzim'i metafizice, sau 
ceea ce era vis visat pentru mințile 
de aur ale veacului trecut, devine 
astazi 
nostru 
Omul 
rul și 
agenda activității zilnice știutele ver
suri:

prescurteze 
elegantă și 
despart de 
descrisă cu 
Ghca! Ha

faptă și realitate; căci secolul 
a știut să materializeze visuL 

secolului nostru este luceafă- 
el își va înscrie în curînd pe

Nu i-am numii 
Sînt cunoseuți.

este
lor împotriva 
este uriaș și 

arătat mize - 
producătorii de

avea să-i revină la noi, mai 
și în al'e condiții, lui Mihail 
veanu, cel care cu cinste a 
Miorița, opera Iui Neculee și
Creangă, de tînăra noastră literatură 
aflată pe drumul mare al realismului 
socialist.

Scriitorii noștri se găsesc continua
torii unei vechi și glorioase tradiții și 
în fața unor perspective așa cam 
poporul nostru nu a mai cunoscut. 
Realizările lor de pînă acum îndreptă
țesc toate speranțele. Dar și a ci exi
gențele poporului au crescut, trebuie 
să crească și elanul creator al scrii
torilor. Din rîndul milioanelor de ci
titori treziți la viață, al cititorilor 
noștri, creș'e acea comandă socială 
de o înaltă intensitate și care, în

„Porni
In 

căi
In

Și

Luceafărul. Creșteau 
cer a lui aripa 
de mii de 
tot atîtea

ani treceau 
cl'pe.

dedesubtUn cer de ațele
Deasupra-; cer de stele —

Părea un fulger ne-ntrerupt 
Rătăcitor prin ele.

din a chaosului. văi
Jur împrejur de s’ne 

Vedea ca-n ziua cea dintâi
Cum izvorau luim'ne

Și

col, atît de injuriat de jurnalistica bur
gheză, de a fi u.tat conștiința umană 
pentru a se preocupa numai de teh
nică, a văzut eea mai abundentă ți 
admirabilă recoltă de eroi, cele mai 
pure și nobile conștiințe. Eroi, con
științe înalte? Da! Totdeauna au exi
stat. Dar asemenea generoz tate, 
atîta curaj, atîta abundență a sînge- 
lui vărsat pentru apărarea vieții, ni
ciodată n-au onorat istoria. Matrosov, 
Zoia Kosmodemianskaia, Fucik. Ga
briel Peri, Beloiannis, Vasile Roaită, 
Olga Baucic — cine-i va uita ? 
Ei vor trăi mai mult decît eroii 
lui Plutarh. Dar apărătorii Moscovei 
și ai Stalingradului, el beratoril Eu
ropei șî ai Asiei, oștile sovietice de 
eroi, eroism cald al unor oameni 
obișnuit: care, știind pentru ce tră
iesc, știau pentru ce mor. Dar milioa
nele do partizani, luptători antifas
ciști, eroi ai clasei mune toare, uciși 
de jandarmii burgheziei, luptătorii 
Dentru pacea de astăzi, constructorii 
— de un alt, dar tot atît de eroic avînt 
ai comunismului și socialismului... 
Oare cînd a cunoscut istoria un nu
măr atît de mare de oameni, care în 
orice condiții, cu calm și s'mplitate 
să înfăptuiască marile vise ale lu
mii? Iată ce armată de eroi a crescut 
partidul, neînfrînți, neșovăielnic, lup. 
(înd cu greutățile, zdrobindu-le. Oare, 
prieteni scriitor;, ar putea lipsi a- 
cești eroi d n cărțile voastre? Nu, de
sigur, ca simplă prezență fantomatică, 
dar ca prezențe umane care schimbă 
istoria, dărîmă o lume și clădesc 
alta, mută fluviile, creează mări, creea
ză o lume a oamenilor. Chiar și zeii 
lui Homer sînt mici față de acești 
titani, comuniști simpli, modești și 
demni

Se discuta dacă personajele poziti
ve trebuie sau nu să aibă „pete". 
E bine să discutăm, desigur, cit mai 
amănunțit, pe concret, dar să nu ui
tăm nici o clipă că în secolul nostru 
există oameni și neoameni, eroi și 
bestii. Viața de fiecare zi prăfutește, 
fragmentează marile mișcări și mulți, 
instalați pe covorul zburător, meste
că posmagii mulați, vă tîndu-se de 
efort. Dar scriitorul, marele scriitor— 
și avem destui scriitori mari! — în
flăcărat de spiritul de partid, trebuie 
să șteargă praful de pe toate creerele 
și, arătînd marea mișcare a lumii 
spre progres, îmbărbătîndu-i pe oa
meni prin exemple mărețe și reala, 
stîrnind ură și dragoste, — să gră
bească această mișcare. In secolul 
nostru, care produce monștri, dar și 
mai mulți luceferi, scriitorul are ne - 
voie mai mult decît în orice alt timp 
de o ură justă și de o iubire justă, 
care să întreacă în intensitate explo
ziile atomice — da, să dărîme ceea ce 
e vechi și putred, să întreacă forța 
creatoare a marilor hidrocentrale — 
da, să sporească în lume forța morală, 
dragostea pentru 
ță, pentru om.

Secolul nostru, 
sute de milioane 
iese socialismul,
mari. Poporul noștru așteaptă de la 
scriitorii săi, pe care-î iubește și-i 
cinstește pentru ceea oe au realizat, 
noi opere, care să cuprindă viața 
lui bogată, lupta lui măreață pentru 
socialism. Da, prieteni scriitor!, e 
timpul să treceți la asemenea opere 
ale vremii noastre, care să sinteti
zeze acest deceniu. Toate semnele 
sînt că talentul și experiența voastră 
sînt capabile să cuprindă viața po
porului nostru, lupta și biruința lui 
istorică, să le toarne în bronzul ne
pieritor al artei, în epopei ale epocii 
noastre. De aceea, parafrazîndu-1 pe 
marele Maiakovski, putem 
besc toate capodoperele 
dar de trei ori mai mult, 
podoperele care vor veni.

In momentul acesta, în mințile 
scriitorilor noștri, autori ai unor cărți 
de mare valoare artistică, se elabo
rează aceste capodopere care sînt 
semnul etern al trecerii prin lume al 
generației noastre.

In primăvara aceasta, care are cu
loarea victoriei și a speranței, ne ple
căm cu dragoste și salutăm capodo
perele necunoscute.

Paul Georgescu

Străzilej
unui oraș...
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Caligula

progres, pentru vla-

în care peste nouă 
de oameni constru- 

este demn de opere

Nu putem trage de aici concluzia 
că dacă un mare scriitor este esența 
vremii sale, visurile lui constituie 
realitatea viforului? Nu reiese că 
scriitorul realist trebuie să viseze în
drăzneț, intensiv, să viseze, așa îneît 
pe aripile romantismului revoluționar 
să-și ducă c titorul pe pămîntul vii
torului? Viitorul nostru are un nume 
și acel nume este Comunismul. De
sigur, pentru omul nou, omul comu
nist de astăzi, au fost scrise aceste 
versuri: „Părea un fulger ne-ntre
rupt"... Luceafărul a devenit om și 
el, muncește pentru oameni, alături 
de oameni, fi ndcă secolul nostru... 
Dar nu, nu secolul, să nu uităm că 
acest secol poartă în el cea mai teri
bilă contradicție, — secol al contras
telor, desenat în alb și negru. Uzina 
atomică, folosirea energiei atomice, 
da! Dar și Hiroșima ș'. Bikini! Putem 
uita Auschwitz, Buchenwald și Mai- 
danek, moartea științifică? Avioanele 
nu sînt numai pentru pasageri și co- 
lete. Varșovia își amintește. Și Co
reea. Și noi, oamenii, ne amintim. 
Secolul nostru este pictat în 
alb și negru. Dar negrul, întune
ricul, trecutul reacționar, care vrea 
să oprească rotaț a normală a istoriei, 
toate acestea au un nume: imperia
lismul ! Toate speciile de imperialism 
se aseamănă, așa cum o moart0 se 
aseamănă 
unei case 
alta.

Vorbind despre cunoaștere, despre 
depărtarea limitelor omenești prin 
cunoaștere, nu se poate să nu amin
tim de un fapt care interesează in
tens literatura. Secolul nostru a văzut 
formîndu-se și acționînd ființe cu 
chip uman care au întrecut în cruzi
me tot ceea ce răutatea, ura și sadis
mul au putut inventa în istoria mo
dernă. Comandantul SS de lagăr, 
„capo", legionarul, pilotul american, 
care incendia satele coreene, jan
darmul romîn. colonial stul fran - 
cez care decapita patrioțiî viet
namezi și se fotografia cu capetele 
sîngerînde, agentul de siguranță sau 
de gestapo, care tortura cu delicii — 
listă lungă de monștri reprezentativi, 
fii și fiice ale imperialismului, — nu, 
toți aceștia nu au fost dezvăluiți de 
scriitorii noștri în esența lor bestială. 
Ei nu trebuiesc 
lor mai există, 
tesc să-și bată 
și pentru că și 
acestui secol. Literatura noastră s-ar 
lipsi de o perspectivă, — perspectiva 
abisului și a ororii, perspectivă reală, 
vai! dacă i-ar uita pe acești monștri 
renăscuți din Ieronimus bosch. Secolul 
nostru a creat — și aceasta este cea
laltă dimensiune a limitelor umane 
care a crescut incomensurabil—și alți, 
cu fotul alți oameni: eroii. Acest se-

spune: în
trecutului, 
iubesc ca-

Acum un deceniu, lt ■ Varșovia nu 
s-ar fi putut ține a, 
de pace, pentru tunul 
că Varșovia nu ',,mai 
unul din cele mini 
rașe europene a fost 
ciști in retragere, așa 
cesorii lor, inchizitori 
în scrum cărțile sau 
pe uriașe autodafeuri. 
înainte,. ardea hîrtia sau răminea 
cenușa dintr-unul, doi sau zece oa
meni. Urmașii lor au pus pe rug 
un oraș, cu toate clădirile, cu toți 
locuitorii săi I Era u,'i spectacol 
mai fastuos decît Rom,a lui Nero, 
demn de „noua ordinei' hitleristă! 
Cu cenușă a scris aturyci vlntul pe 
cer: istoria să nu se mai repete l 
Și dacă Praga, Sofid, București, 
Tirana au fost cruțafte de soarta 
tragică a Varșoviei c]ri de incen
diile din Berlin, popoarele mature 
au înțeles că această tragedie tre
buie împiedicată cu orjce preț.

Istoria să nu se ma'.i repete: la 
aceasta îndeamnă amintirile ceau
șei varșoviene. Iar zidurile noi, 
schelele’ care ar putea fi emblema 
de. azi a orașului, grăiisc și cu ti
nerețea lor dar și cu maturitatea 
experienței locuitorilor lor: apăra- 
ți-ne ca să putem fa.ee viața fru
moasă I Fiți in stare, a ne apăra!

Da. Ani în șir am sperat ca ini
mile noastre deschise, calde, prie
tene, să fie ele singure, zidul de 
apărare al păcii. Zidul crește, dar 
în fața lui, Dupont de Nemours 
continuă să fabrice armament, Ade
nau r își învață noul Wehrmacht să 
repete pasul gîștii, pe plita dră
cească ce fierbe iar otrava unui 
război. Pînă și forța atomului, care 
poate înlesni saltul omenirii din 
necesitate în libertate, e folosită 
de ațîțătorii la măceluri pentru a 
sluji scopurile lor antiumane. O 
Hiroșimă ne-a ajuns. Nu mai avem 
nevoie de alte probe pentru a mă
sura adîncimea siălbăticiei neză
găzuite ! In fața acestor perspec
tive, memoria popoarelor strigă: 
Istoria să nu se mai repete! Nu 
vă conving îndeajuns inimile noa
stre ? Ei bine, peste ele am pus 
platoșe, ne-am făAirlt puterea de a. 
părare, fiindcă wi, care ignorați 
noțiunea de forță ,a dreptului, nu o 
recunoașteți decît pe aceea 
drept al forței I

Dacă mesajul porumbeilor 
care îi vom lansfa din Varșovia 
Festivatul mondiâil al tineretului 
studenților, nu ajunge la inimile 
voastre, fiți sigwi că nevinovăția 
păsărilor călătoare, zîmbetul atla
sului tînăr revărsat pe străzi, flo
rile din ferestrele noilor blocuri, 
toate semnele unei vieți pașnice, 
pot fi apărate nu doar cu inimile, 
ci cu măsurile nesecate de cola
borare și asistență mutuală, cu 
toată forța de cșpărare armată pre
văzută în acest Tratat, cu memo
ria 
doi 
diu, 
din 
rile , .
fuză repetarea ruinei, a Bucureștiu- 
lui ce n-a uitat mormanele de mo
loz, a Sofiei vestită prin partizani, 
a Tiranei care știe cît de mare 
poate fi aportul unui popor mic la. 
cauza păcii, cu munca noastră, cu 
visele și versurile noastre. Odată 
cu dragostea de pace, ele trebuie 
să trezească în inimile oamenilor 
încrederea în forța noastră de a- 
părare, cu atît mai puternică, cu 
cît acum lucrează unită prin tra
tate.

Lagărul păcii nu e închis nimă
nui : orice stat, cu orice orîndu- 
ire socială, poate intra in rîndurile 
noastre, ale celor care știu și pot 
lichida pașnic litigiile, dar își în
tăresc paralel capacitatea de apă
rare, pentru victoria păcii și a co
laborării între popoare.

conferință 
motiv 

exista; 
vechi o- 

ars de fas. 
cum prede- 
transformau 
autorii lor, 

Cu secole

hitleristă!

de

pe 
la 
și
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Ă,

cu alta, așa cum ruina 
bombardate se aseamănă cu

uitați, fiindcă speța 
fiindcă ei se pregă- 
propriul lor record, 
ei au fost produsul

Dorm în umbră legănate Iebezile-n puf de undă, 
Cuiburi albe, perini albe, printre stele furnicar. 
Cîte-o stea însingurată cată-n aripi să se-ascundă 
Cîte-o lebădă-și îndreaptă capul, ca un nenufar.

De pe pod, la miezul nopții, k aruncă mîna bună 
Pîinea, ce nutrește truda și trudește visătorii. 
Mîini, lăsați-le flămînde să se-acopere cu lună; 
Lebezi, așteptați ca pîinea să v-o dea semănătorii.

Stea cu stea pe-ntinsul undei liniștite pun cleștar 
Și printr-însul zugrăvite lebezile par și luna. 
Plîngeri de viori și fluier cad în lac mărgăritar 
Și se-aud din depărtare lovind unda cîte una.

(Din volumul ,,Cuvinte potrivite" 1927)

Dacă ce spune cartea, din vechi, e-adevărat, 
Că ești din frămîntarea țărînii cu scuipat, 
Batjocura-i plătită cu vîrf și răzbunată. 
Nu trebuia să cugeți, tu, vierme, niciodată. 
A-toate-făcătorul, de rîpi și de izvoare, 
In temnița ființii te-a-nchis între zăvoare. 
Tu trebuia să suferi, să rabzi cumplita lege, 
Că omul ca și piatra, stă sterp și nu-nțelege. 
Că între-o trebuință și alta de jivină 
Să nu-ți răzbească firea din pîntec Ia lumină. 
Să fii o burtă numai, un zgîrci care s-aruncă 
Și să asculți, orbește, de streche la poruncă. 
Să îți adormi mîhnirea și dorul de-a pricepe 
Cu ce-are armăsarul mai crîncen între iepe. 
Adevăratul lumii avînt de început
Porni din ziua-n care, trezit, ai priceput. 
Cel ce făcuse lumea. lehova sau Satan

In palatele aprinse, cu balcoane și unghere, 
Liturghia bogăției are și-astă-seară loc. 
Cine-a scris, în ce odaie, fără pat și fără foc, 
Imnul ăsta de izbîndă, de iubire și durere?

Folosiți-vă de cîntec, de lumină și de taină, 
Cupe omenești de goluri, pline-n viață cîte-o clipă. 
Și cenușa prin văpaie se-nveșmîntă cu o haină 
Și găsește ca să cadă înapoi, un fulg de-aripă.

ICîntecul, lumina, taina, unda, -ntinsurile-albastre,
Noi le ținem, noi le stringent, cei căzniți, urîți și goi.Z^ 
Temeliile veciei orice-ați face-s ale noastre. S
Voi, întoarceți-vă veseli și slăviți, întru noroi. «

(Din ciclul „Cîntarea omului" 1953 — inedit).

gloriosului Leningrad, trecut 
ani prin cel mai cumplit ase- 
cu memoria baricadelor mute 

Praga, a Budapestei cu podu- 
sfărîmate, a Berlinului ce re-

Veronica Porumbacu

Nu prevăzuse mintea și-n minte un dușman. 
A scăpărat un fwlger din caznă și-ntîmplare 
Și fu decît și stînca și legile mai tare.
De vreme ce modelul putuse-ntreg să scape, 
Nesfîșiat de fiare, nemistuit de ape;
De-acu pășește ager că ți-a ajuns tot una 
De te-or goni mînia și prigoni furtuna
Și trăznctul. și marea, și crivățul, să piei; 
Te vei lupta prin timpuri cu zeci de dumnezei, 
îngrămădiți pe tine și poruncindu-ți: „Crede!“, 
Să-ți fure giuvaierul ascuns ce nu se vede. 
Intr-un avînt sălbatec te-ai dus pînă la stele 
Și te-ai întors, aprinsă, cu una dintre ele.
Că mîna îți arsese cu care-ai scormonit
In jarul alb din cîmpul de sus, ești răsplătit. 
Ai pus-o să răsară, să-ți ardă-n vatra goală. 
A fost biruitoare, întâia ta răscoală.

Pe râzătoare
S-a tot întins din luncă-n sat
Și-a mai lățit fîșia cu-o brazdă, la arat. 
Moșia îi ajunge pînă la noi în casă.
Aproape n-are omul pe unde să mai iasă,
Și se făcu moșia de două ori mai mare, 
Din suta de pogoane o sută de hectare.
Nu ne mai țin de-ogradă nici cloștile cu pui
Și ele pasc cu mieii azi pe moșia lui,
A hoțului bătrîn.

%
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Ni-i ia și ni-i închide, făcîndu-se stăpîn, 
Și pentru cai și vite plătim atîta gloabă 
C-am cumpăra cu banii moșia, mai degrabă. 
Moșneni, din vechi, pe țarini, pădure și imași, 
Ajunserăm și-n casa străbună chiriași.
Ne-am plîns la stăpînire-n deșert, că cel mai tare 
E cel umflat mai bine de pungi în buzunare.

Nu căuta dreptatea domnească, frățioare, 
Ia pe ciocoi ca hreanul și dă-1 pe râzătoare.

(Din volumul „1907“ în curs de apariție la Editura Tineretului)

Despre unele probleme ale limbii literare
„Momental" Eliade este hotărîtor 

pentru soarta limbii noastre literare.
Ctaid a început să scrie, ta prima 

jumătate a secolului aii XIX-lea (s-a 
născut la 1802), Eliade a găsit unele 
scrieri romtaești, cu o limbă greoaie, 
cu fraze înța’em'lte, scîrțîtaidl din înche
ieturi ca o căruță cu roțile neuinse.

Două exemple var lămuri pe citi
tor. Primul se găsește ta „Cronica 
Romtaiiioir", a liui Gh. Șincaii, operă 
scrisă la sfîrșitul secolului al XVIII- 
lea, dar a cărei limbă ar putea data 
din secolul al XVII-lea, ca și cum au
torul ar fi contemporan cu Gr. Ure
che : „Decheval, craiul Dachiei cei 
vechi, carele și Diurpaneu s-au numit, 
fiind în lucrurile de oaste foarte pri
ceput, isteț la minte, la bătaie nepre- 
getător și învățat a năvăli sau de a 
se trage îndărăpi. s-au sculat în anul 
acesta cu oaste asupra Romanilor, pre 
carii mai șasesprezece ani i-au necă
jit, pentru necuvioasa purtare a împă
ratului Domițian, carele era nu numai 
nesuferitoriu de osteneli, ci și fricos, 
slab la fire..., drept aceea el nu s-au 
atins de război, fără numai prin po- 
vățuitori s-au oștit cu Decheval".

In aceeași epocă, fenăcihiță Văcă- 
rescu scrie o „Istorie otomăneaiscă a 
prea puternicilor și marilor împărați", 
care cuprinde o parte memorialistică 
prețioasă (1757—1794), rita care des
prindem pasajul următor, ta care se 
pot releva cîteva cuvinte turcești: 
,,Noi ce ne aflam la Nicopole fără de 
protecția lui Selim-pașa căci-l trimi
sese împărăția la Bender, Intr-un ser

hat (=icetiate) lipsiți de toate cele tre
buincioase, și ca cum eram închiși, 
căci nu eram slobozi să mergem aiu
rea, și nu numai nu ne aflam atunci 
in vreo vină, ci unii din noi aveam și 
merit la devlet (^guvern), după cre
dința cu care ne-am purtat în cea
laltă răsmiriță, mal vîrtos eu că a- 
vearn de atunci fermanuri și multe 
buiurultiuri ( = hîrtie oficială, ordin) 
arătătoare de aceasta, întru care se 
cuprindea arătarea credința și altor 
boieri".

Dar pe lingă aceste scrieri, oare a- 
duceau cu sine ecourile unui fel de 
a scrie ce era să fie în cuirînd! pără
sit, au existat scriitori comitetn-ponani 
care, pornind de la limba vie a po
porului, puteau servi ca model unui 
debutant din primii .ani .ai secolului all 
XIX-lea: printre scrierile inedite ale 
lui Iondache Golesou (născut pe l-a 
1770), tipărite pentru prima oară în 
1910, și retipărite de cuirînd, taitr-o e- 
d'iție populară, s.e .afiă ,,Povestea huz- 
met.aritor“, un soi de agenți .aj fiscu
lui, încărca-ți cu toate păcatele mese
riei lor, în condițiile în care se exer
cita ea pe .atunci. Scena ne înfățișea
ză o conversație între doi .astfel de 
agenți : „Scăpai cu fața curată, zise 
vinăiriceruil, scăpînd de la închisoare.
— Tu scăpași, îi zise oierul (agent 
care strîngea impozitul pe oi), tatîl- 
ninid'u-'l pe scară, dar eu ce-oi să fac?
— Ce-’i să faci? Ce zici? îi zise vi- 
năricerul, și de ce te rrraj chemi huz- 
metar, dacă nu știii oe să faci ? Fă 
ca mine și scapă; că eu făcui ce fă-

O SUTĂ DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI

C. DOBROGEANU GHEREA
In istoria literaturii noastre, activita

tea de teoretician al artei și de cri
tic literar a lui C. Dobrogeanul!-Ghe- 

rea reprezintă un moment de răscruce; 
momentul ta care teoria estetică reacțio
nară .a autonomiei artei față de realitate, 
propagată de clasele 
ripostă violentă 
muncitorești, ta frunte 
paranuil", care luptă 
ideilor socialiste, combatted concepțiile an- 
tiiștiinițifice, demascînd pe promotorii ob
scurantismului și mlsticismuliui, ridictad 
conștiința socială .a maselor.

Muetiița luptei dârze a maselor popu
lare împotriva exploatării s-a resimțit în 
operele celor mai buni scriitori ai noștri 
de la sfîrșitul secolului XIX și începutul 
secolului XX, favorizând dezvoltarea im

petuoasă a literaturii realiste.
Activitatea lui C. D. Gheirea în domeniul 

teoriei și criticii literare și ta domeniul lup
tei politice curente ca unul din conducă- . 
torid partidului sociail-dfemoOTat din Romî- 
nia — s-a desfășurat ta această etapă în
semnată a istoriei poporului nostru.

Poziția lui Gherea ta mișcarea noastră 
muncitorească, ta' orientarea politicii parti
dului sociail-d'emocrait, ta istoria cufliturii 

noastre, a fost caracterizată cu limpezime. 
Tov. Gh. Gheorghiu-Dej în raportul „30 
de ani de luptă a partidului sub steagul 
lui Lenin și Stalin" a arătat rolul nefast 
pe care l-a avut concepția neo-iobăgistă a 
lui C. D. Gherea asupra drumului miș
cării muncitorești din țara noastră: „Ghe-

doim iniante, capătă o 
din partea piubdteafțMlor 

cu revista „Contem- 
pentiru introducerea

Desen de ISER 1955

rea aduce, în sinul partidului socialist idei 
menșevice, oportuniste, criticate și nimicite 
la vremea lor de Lenin. Subapreciind dez
voltarea și capacitatea de luptă a forțe
lor revoluționare în țările înapoiate, Ghe
rea propovăduiește o teorie putredă și an- 
tiproletară, de esență menșevică, potrivit 
căreia în aceste țări „venirea la guvern a 
partidului socialist... va fi posibilă numai 
după ce socialismul va învinge definitiv 
in occidentul Europei". Gherea nu vedea 
că proletariatul din Romînia, deși repre
zenta o minoritate numerică, era clasa în 
dezvoltare, clasa de viitor spre care tre
buiau să se orienteze marxiștii.
reia concepția tactică mic-burgheză a men- 
șevicilor, pe 
drept tactica „de transformare a proleta
riatului într-o falnică anexă a claselor 
burgheze", susținînd că burghezia este 

aceea căreia ti revine sarcina de a rezolva 
problema țărănească și de a fi hegemonul 
în revoluția burghezo-democralică. Străin 
de marxismul revoluționar, Gherea, ca și so- 
cial-democ rații din Europa occidentală, 

considera țărănimea ca un element indivi
dualist, reacționar, ignorind imensele re
zerve de energie revoluționară ale țără
nimii apăsate de jugul moșieresc, ca și 
ideea fundamentală a marxism-leninismu- 
lui care spune că alianța, dintre proletariat 
și țărănime este o condiție principală a 
victoriei revoluției proletare. Convențiile 

oportuniste ale lui Gherea au exercitat o

Gherea

rare Lenin o caracterizase

(Continuare în pag 4-a)

cui și scăpai, după cum mă vezi... — 
Ge eira să fac (zise vinăricerul), fră
țiorul meu ? Eu gînideâm to gîndul 
meu, cînd luasem vtoăriciu’ de la Co- 
chii Vechi, și auzeam că ne maii dă
ruiește cîte o para, două la vadra', și 
ziceam : acum bine merg și peșin, 
mi-am cumpărat cai, mi-am luat că- 
ruijă, am tocmit pateu aimăuți să iau 
cu mine".

Eliade urmează pilda lui Iordaclțe 
Qalescu și este, după cum am văzut, 
un reprezentant strălucit al curentului 
popular în istoria limbii literare romi- 
nești.

Aceeași caile sănătoasă, pornind de 
la limba vorbită de popor, au urm.at-o 
contemporanii lui Eliade dita Moldo
va, grupați ta jurul revistei „Dacia li
terară", care aipare ta 1840.

In această privință, programul „Da
ciei literare" grăiește lămurit, prin 
pana lui Mihaiil Kogătaiceaniu, minte 
limpede și realistă. Acest program re
comandă întoarcerea la trecut și la po
por ; propune să se publice în revistă 
articole din toate părțile locuite de 
Romtai, pentru ca să se poată stabili 
„o limbă comună pentru toți".

Năzuința dte ,a scrie o limbă literară 
generală nu a fost realizată de scrii
torii die la „Dacia literară". In primele 
sonieri ale lui Kogailn'ceanu, Russo, 
Veigruizzi și Alecsandiri, regionalismele 
stat uneori stridente. Fonetisme'ca : 
Focșeni (“Focșani), urieș (-uriaș), 
asămine (=,aisemeniea), trii (“trei), 
gios (=jos), să vedi (=se vede), tea 
rătnîne (“rămînea), mierare (“mira
re), forme caracteristice de viitor ca 
n-a fi etc., elemente ale vocabularului, 
ca : bacal, bortă, colb, hardughie, hu- 
iet, cîntecele mancilor, paing etc. dau 
o coloratură particulară acestor scrieri. 
In această privință, este interesant de 
comparat limba publicațiilor periodice 
contemporane, care variază dlupă pro
vincii. In „Foaia pentru minte", nr. 
2, revista .aindieteianu'ui G. Bariț, rele
văm o serie de regionaVsme, în arti
colul „O tatîlnire rară", reprodus în 
„Dacia literară" : „Un tînăr mo'do- 
vean mearsă la Corfu și se însura a- 
colo... După doi ani ho ărî a-și pă-ăsi 
nevasta și pruncul... Pocă:t destui de 
bine, se întoarsă la Corfu Indărăpt". 
Din „Arhiva Romînească", a lui G. A- 
sachi (nr. 12), se reproduce un „re
portaj" asupra „Serbării Propagandei 
la Roma", din care desprindem cîteva 
pasaje: „Iezuiții... au intemeiet această 
coie-gie la 1727... Adunarea ajj. urmat, 
intir-o sală maire... 
catedră, și în 
eu o „notiță 
cheie primul 
rare"; „La 30 
menul public 
Braila La acest prilej, d. prof. Peție- 
scu aux cetit un cuvînt... Acest cuvtat 
araită sărăcia viitorului tinerimii romî- 
nești, mai ales ace: dr n:n sate, c’-re, 
iubitoare de slavă tomată ce au în
vățat ceva a scrie și a ceti, caută sluj, 
be publice, și-și lasă meșteșugul pă
rintesc ce singur poate să o hrănea
scă".

Aceste scurte extrase ne arată că, 
în prima jumătate a secolului al XIX- 
lea, se puneau limbii literare romî- 
nești probleme de structură ce erau 
să_ fie rezolvate, în mod tfertat. în iu- 
mătatea a doua a secolului. Stilul pre
sei, în pa.rticutar, s-a îmbunătăți: în
cet, pe cînd limba literaturii era înăl
țată pe culmi de mariii scriitori a: e- 
pocii.

in mijloc se afla o 
prejură bance". Sfîrșm 
informativă", care in- 

volum al „Dacie- lite- 
iunie s-au săvîrșit exa- 

a școlei normală d.n

AI Rosstti
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Un grăitor document de viajă 1
Evocarea luptei drn ilegalitate a 

Partidului Comunist din Romtaia, 
evocare începută cu cîțiva ani 

ta urmă de A. G. Vaida, prin „Seta
tei ta beznă", se continuă cu noua sa 
carte, „Clocote". Nu știm dacă auto
rul a avut intenția, atunci cînd a por
nit să scrie prima sa carte, să ne dea 
un ciclu de romane închinat acestei 
eroice perioade de luptă a Partidului 
Comunist din țara noastră. In orice 
caz, din felul în care a construit cele 
două volume, reiese clar că autorul 
vrea totuși să urmărească în conti
nuare lupta eroilor săi. Dacă în „Scîn- 
Tfi'în beznă" Tudose era prezent nu
mai la începutul activității sale re
voluționare, în perioada cînd învață 
tactica luptei împotriva orînduirii bur
gheze, cunoscînd — în același timp — 
temnițele regimului burghezo-moșie- 
resc unde este reținut o perioadă de 
timp, dacă Maria logodnica sa, nu 
intervine în mod nemijlocit în acțiu
ne, aparițiile e; fiind episodice, dacă 
tformele luptei legate sînt. puțin pre
zentate, romanul urmărind' un singur 
plan, — toate acestea iau amploarea 
cuvenită. în cea de a doua carte. Tre
buie să arătăm că A. G. Vaida nu 
urmărește drumul eroului său într-un 
mod strict cronologic, an de an, în
tre „Setatei în beznă" și „Clocote" 
existed o perioadă de timp pe care 
scriitorul nu a cuprins-o- In „Clocote" 
Tudose apare mai mult în acțiune, 
caracterul său, formația sa de_ lup
tător revoluționar ieșind acum și mai 
mult în evidență. Ataria devine și ea 
personaj principal al cărții. Sub
stanța „Clocotelor", desfășurat pe 
două planuri, o formează lupta dusă 
ide comuniști în închisorile regimului 
burghezo-moșieresc după evenimentele 
din februarie 1933. E drept, prima 
Isută de pagini, a cărei acțiune se 
desfășoară în special în capitala Mol
dovei, este rezervată descrierii luptei 
ceferiștilor. După cite se vede, nu acesta 
a fost obiectivul principal al scriitoru
lui, de aceea el nici nu a căpătat am
ploare în paginile romanului. Capito
lul respectiv formează mai mult o in
troducere necesară, fără de care restul 
cărții nu ar fi fost pe deplin înțeles. 
Prima parte a „Clocotelor", sfîrșită 
odată cu arestarea lui Tudose, pre
zintă prin cîteva episoade semnifica
tive creșterea avinfului revoluționar 
al clasei muncitoare din țara noastră, 
în condițiile accentuării mizeriei ma
selor largi ale populației și ale înăs
pririi teroarei dezlănțuită de apara
tul de stat burghezo-moșieresc. în
crederea oamenilor muncii merge din 
ce în ce mai mult spre Partidul Co
munist, aceștia reușind, în aceilași 
timp, să-și dea seama de fățărnicia 
trădătorilor social-democrați de dreap
tă, ca Virgilică. Stavăr și alții, — a- 
genți ai siguranței burghezo-moșie- 
rești- Și este de reținut episodul 
întrunirii muncitorilor care -susțin cu 
încrede pe comuniști, izgonesc pe slu
goii sociail-dlemoorați și .apără cu pre
țul libertății lor viața delegatului co
munist Gheorghe Ivănescu.

Spuneam mai sus că acțiunea cărții 
se desfășoară în jurul activistului co
munist Tudose, pe care scriitorul îl 
(urmărește de-a lungul celor două 
cărți; dar autorul nu a închinat celle 
două cărțj prezentării exclusive a a-
cestui erou central- E drept, (ne re- 
.ferim acum la romanul „Clocote") 
Tudose ocupă locul central în confi
gurația cșlpr mai m-ulte episoaide, el 

revine cel mai des în acțiune, mer- 
gînd alături de el, autorul ne pre
zintă luptele ceferiștdor, ororile de la 
Siguranță, grozăviile de la Doftana 
și din celelalte locuri de detențiune a 
lluptătorilor comuniști. Tudose 6șț6 
•eroul cel mai prezent în economia 
generală a cărții, însă el apare încon
jurat de celelalte personaje pozitive 
ale romanului. Este evident, autorul 
nici n-a avut intenția să prezinte ex
clusiv pe Tuidose, ci a vrut tocmai să 
ne arate că eroul său face parte din 
acea categorie a oamenilor construiți 
dintr-un material deosebit, ca Breiner, 
Ilie Pintilie, Gheorghe Ivănescu, Niuca, 
'Merenciuc, Petrache și alții, — oa
meni care luptă împotriva capitalismu
lui, în ciuda teroarei dezlănțuite, reu
șind să învingă toate bestialitățile 
regimului din închisorile burgheziei.

Este evidentă intenția autorului 
de a realiza o veritabilă recon
stituire isiorrcA de a îrtrspime în pa
ginile sale oamenii din Doftana, in- 
tîmplările ș; atmosfera de acolo. To
tul este redat cu multă minuțiozitate, 
cu atenția omului care vrea să facă 
tabloul său cît mai viu, cît mai suge
stiv. Fiecare episod îți arată că adevă- 
rații învingători din lupta care se duce 
intre călăi; înarmați și oamenii cu lan
țuri la mîirri și la picioare, sînt toc

mai ultimii, comuniștii, care, deși 
schingiuiți pînă la desfigurare și pier
derea cunoștinței, nu -renunță la idea
lurile lor. Comuniștii rămîn trium
fători, afirmîndu-și — în ciuda te
roarei cresciînde — conștiința lor de 
luptători neînfricați. In fața măreției 
comuniștilor din Doftana, în fața a- 
cestor oameni care nu dau înapoi 
nic; în fața celor mai grele chinuri, 
apare și mai clar în evidență nepu
tința fiarelor de tipul Iu; Savinescu 
și a slugoilor săi. Cartea este stră
bătută de la un ca.păt la altul de 
acest sentiment puternic al invincibili
tății comuniștilor, al tăriei lor de neîn- 
frînț pentru că rezistența acestor oa
meni la sălbăticiile dezlănțuite cu o 
cruzime de neînchipuit de administra
ția închisorii, nu este numai o sim
plă rezistență fizică; ea simbolizează 
forța și măreția comunistului. Și e 
semnificativ în acest sens unul din pa
sajele care concentrează în el între
gul înțeles al cărții: acțiunea
dezlănțuită de conducerea închi

Poemul „Bălcescu1 

în limba
Zilele acestea poemul de mare va

loare artistică „Bălcescu", al lui Eu
gen Jebeleanu, a apărut in limba ger
mană, în tălmăcirea poetului Franz 
Johannes Bulhardt.

Pentru cititorul cafe a primit cu in
teres și admirație apariția poemului 
„Bălcescu" în limba romină, ca și 
pentru cititorul care-l citește numai 
în limba germană, tălmăcirea aceasta 
constituie o bucurie. Cei care cunosc 
ambele limbi au avut prilejul să ur
mărească, cu surpriză și satisfacție, 
felul cum traducătorul caută să redea 
echivalentul originalului, reușind a- 
ceasta. Și, tot confruntmd textul ger
man cu originalul, constați cum, ți- 
nîndu-se fidel de original, Franz Jo
hannes Bulhardt respectă și metrica 
versului și tonalitatea conținutului. Nu 
e lucru ușor, dat fiind că Eugen Je
beleanu schimbă, în unele cinturi, me- 

sorii în urma ordinului primit „de 
sus" pentru a smulge comuniștilor de
clarațiile de renunțare la convingerile 
lor politice. Șînt întrebuințate toate 
mijloacele posibile: teroarea fizică și 
teroarea morală, bătăile se țio lanț, țn- 
celulările în secțiile întunecoase de 
asemeni, se răpesc toate drepturile de- 
ț'tiuțillor politici. Și totuși, comuniștii 
rezistă; nici unul dintre adevărații 
luptători nu va da pînă la sfîrșit de
clarația cerută, și cu toate barbariile 
întrebuințate, prigoana dezlănțuită îm
potriva comuniștilor cu scopul de a-i 
face să semnele declarații de rene
gare a convingerilor lor. eșuează în
tr-un mod rușinos. Cu trupurile zdro
bite de bătăi și chinuite de bolile 
contractate .în urma uniui regim 
barbar, comuniști ca Tudose și tova
rășii săi, își afirmă deschis, cu mîn- 
drie, apartenența lor la partidul clasei 
muncitoare-

A. G. Vaid'a, așa cum arătam și maț 
înainte, a construit un al doilea plan 
a.1 acțiunii care are ca figură prin
cipală pe Maria, soția activistului co
munist Tudose. Autorul însă a avut în 
primul rînd în vedere prezentarea ve
ridică, amănunțită, în culori cît mai vii 
și emoționante, .a luptei dusă în închi
sori și în special la Doftana. Și așa 
cum s-a arătat în cursul articolului, 
aici vedem principalul merit al cărții-. 
De aceea, planul al doilea, de care 
'.orbeam, nu a căpătat amploarea, cu
venită, autorul vrînd numai să indice 
liniile principale, fără să amănun
țească acest aspect al problemei, con- 
centrîndu-și atenția asupra temei esen
țiale a cărții.

Romanul lui A. G. Vaida este un 
impresionant document de viață, în 
care scriitorul s-a străduit să redea 
oameni extraordinari și faptele lor 
mărețe. Cartea lui A. G. Vaida 
trăiește prin acest caracter do
cumentar, vorbind cu simplitate, 
cu pasiune și căldură, despre 
luptătorii comuniști, care vor rămîne 
mereu vii în inimile noastre. Gene
rația tînără va înțelege mai bine, din 
lectura ei, cu cîte sacrificii au fost 
posibile cuceririle noastre de astăzi, 
va învăța să le prețuiască și să 
lupte pentru apărarea lor.

Valerlu Rîpeonu

de E. Jebeleanu

germana
trie a versului și de cele mai adesea, 
ori apelează la metrul popular.

Uneori poetul tălmăcitor și-a luat 
îngăduința să se depărteze oarecum 
de text în sensul strict al cuvîntului, 
dar constali imediat că o face pentru 
a întregi imaginea originalului.

Apariția in limba germană, după 
ediția în. limba maghiară, ieșită în 
anul 1953, e un prilej pentru lectorii 
noștri de a gusta, in limba lui Goe
the și Heine, frumusețea versului lui 
Jebeleanu.

Evocat în aspra-i bărbăție de luptă
tor neclintit pentru drepturile și liber
tatea poporului, Bălcescu e zugrăvit 

și in latura lui umană, cu căldură 
și comunicativitate, Și in acepstă pri
vință tălmăcitorul a izbutit să păstre
ze tonalitatea originalului.

Csmll BaHazer
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L Ludo:

„Corsetul"

este un virulent

„Corsețul**,  recenta 
lucrare a lui I. Lu
do, aparține spe
ciei dificile, dar atît 
de combativă și pro
fund actuală, a 
pamfletului. Intr- 
adevăr, „Corsetul" 

pgrnfiet scris cu in

*) A. G. Vaida: „Clocote", —
E.S.P.L.A.

cisivă vervă ' satirică, străbătut de 
acel patos demascator care trezește 
ura legitimă ii oamenilor simpli și 
cinstiți împotriva Wehrmachtului re
vanșard și agresiv. Bizuindu-se pe un 
material documentar bogat, I. Ludo lă
murește proces ui formării militarismu
lui german, a imperialismului prusac, 
explicînd nu rtumai ,.împrejurările reale 
ale marelui îrjister în care !a naștere 
războiul" — după cum spunea Lenin — 
— dar dezvăluind și pe cei care, din 
culise, manevrează mai mult sau mai 
puțin brutal la provocarea lui. Senti
mentul participării cititorului la eveni
mentele zugrăv te vine din fap ul că ei 
retrăiește inten;, dintr-o perspectivă in
finit mai clar i și mai pătrunzătoare, 
evenimentele ia care a participat în ul
timii ani atît de frămîntați. El poate 
compara discursurile ipocrite ale lui 
Adenauer cu comportarea sa reală în
dreptată spre realizarea planurilor de 
remilitarizare ș;!f fascizare a Germaniei 
occidentale. Cititorul înțelege ce se as
cunde dincolo le fățarnicele apeluri Ia 
„unitate**,  și „f alvgardarea democrației" 
pe care Adenauer și ciracii lui ie adre
sează cu scopul vădit de a minți opinia 
publică și a deiiațura faptele. Subliniind 
continuitatea uyei astfel de politici fa
limentare pentru poporul german, I. 
Ludo afirmă cu ironie: „Azi, cînd Ade
nauer deschide gura, pare-ar vorbi Hit
ler sub coiful lui Wilhelm al Il-lea". 
Prin mijlocirea unor declarații și per
sonaje reale, autorul definește cu lim
pezime esența! fenomenului numit „cea
ța brună’’. Dar recentul pamflet Se în
tregește în cKip edificator și prin mo
dul artistic în care scriitorul surprinde 
evoluția produselor specifice ale nrusa- 
eismului și nazismului. Figura inspecto
rului fascist, Fichtenhoffen, creață cu 
mijloacele un ei corosive caracterizări 
satirice, este ilustrativă pentru galeria 
istorică de tivuri generate de fascism, 
ca punct maxim al degradării umane în 
socie'atea câniintrată ne făgașul 
descompunerii, pamfletul lui Ludo ajută 
pe cititor să cunoască mai bine pe cei că
rora H s-a încredințat prea nuțin nobila 
misiune de a jscoa'e din impas imperia
lismul mondial și îl mobilizează la lupta 
fermă și activă împotriva lor pentru*  ca 
omenirea să nu mai cunoască noi și 
dureroase vărsări de șînge. Scris cu un 
puternic talerțt satiric și mai cu seamă 
cu o reală capacitate de a nune în va
loare ceea ce este semnificativ, esențial 
pentru demascarea vlguro^ă a milita
rismului german revanșard si a spriji
nitorilor lui oclîoși de peste Ocean, 
„Corsetul" este o lucrare de cea mai 
acută actualitate. Ei demonstrează oda
tă mai mult necesitatea pe care o re
simțim în prezent, de a avea cît mai 
multe pamflete, arme efica/ce și opera
tive împotriva agresorilor și maniacilor 
atomiști. ..

H. ZALIS
»,A*&  era Bădița — 

TWz/rzp • rea gură, porun- 
_______ _ ’ citoare și nu voia să 

Intre în colectivă". 
Astfel definește au- 

■>________ torul nuvelei princi
palele trăsături ale 
personajului central. 

Fire voluntară, hotărî ă să domine pe 
toți cei din jur, Bădița izbutește să se 
facă ascultată și Temută de ai ei, in 
primul rînd de bărbatul său, Pavel, 
care — plin de blîndețe și resemnare — 
pare menit unei veșnice supuneri.

De ce nu vrea Bădița să intre în „col
hoz**?  Pentru că și-a pus în gînd să se 
încuscrească cu chiaburul Frăsineanu, 
s-o dea pe Nușa după feciorul acestuia, 
închipuindu-șj că în felul acesta își 
scapă fata de sărăcie. Dar viața nu în- 
tîrzle să răstoarne planurile Bădiței. 
Nușa ascultă glasul inimii, fuge de aca
să și se mărită cu Manea Crăciun, un 
colectivist de frunte. Pavel, parcă trezit 
dințr-un somn lung, se scutură din a- 
morțeală și face pasul la care năzuia 
de atîta vreme: intră în gospodărie. Bă
dița îl urmează.

Trebuie semnalată, ca un merit al Jî- 
nărului prozator, orientarea sa către 
un sector însemnat al actualității, 
strădania de a zugrăvi aspecte ale vieții 
noi din lumea satelor noastre. Dar ceea 
ce nemulțumește pe cititor e faptul că 
problema interesantă a transformării ea- 

lonița

racterului Bădiței nu e urmărită con
secvent, că liniile fundamentale ale 
conflictului sînt estompate de o sea
mă de intermedii care țin acțiunea 
pe ioc, că un comentariu discursiv se 
substituie adesea dezvăluirii amănuntu
lui revelator.

Căutînd, în viitoarele sale lucrări, să 
pună în lumină mai profund determi
narea socială a faptelor eroilor, autorul 
va trebui să depună străduință și în di
recția purificării expresiei, a evitării 
neologismelor stridente în context, ca și 
a regionalismelor cu semnificație greu 
de pătruns (talanul de snemenic, hăs- 
mîndăi, motofoală ș.a.). In acest chip, 
vor putea șă se dezvolte și să se valo
rifice însușirile de povestitor -pe care le 
atestă numeroase părți ale nuvelei.

ST. CAZIMIR 
Călătoria între- 

. prinsă de KorolenkoKor oleni^o . in America ia sfîr-
șitul secolului tre-

■ P v cut, i-a permis ma-
grai relui scriitor clasic

rus să cunoască în
deaproape realită

țile din „țara tuturor posibilităților". 
Numeroasele reportaje și povestiri scri
se în urina acestei călătorii, constituie 
puternice acte de acuzare împotriva 
modului de viață american. Dintre a- 
cestea face parte și povestirea „Fără 
grai", de curînd apărută în traducere 
romînească. Substanța povestirii este 
furnizată de drama lui Matvei Lozinski, 
un țăran ucrainean simplu și cinstit, 
care nemaipuțînd îndura viața de mi
zerie, părăsește satul lui, în căutarea 
fericirii ce se află, după cîte a auzit 
el, undeva peste Ocean, în America. 
Șirul întreg de întîmplări nefericite, pe 

. care le trăiește acest om în peregrină
rile safe, prin New York și alte orașe 
ale Aniericii, i-a oferit scriitorului po
sibilitatea să înfățișeze în ' culori deo
sebit de puternice adevărată stare de 
lucruri din America timpului său. In 
momentul sosirii Iui pe celălalt conti
nent, Matvei are cele mai frumoase pă
reri despre „țara făgăduinții". Treptat 
însă, în fața ochilor săi se dezvăluie 
cruda realitate a vieții americane. Cu 
fiecare nouă zi petrecută în S.U.A. el 
își dă seama că aici oamenii sînt ex
ploatați pînă la sînge, cu mijloace mult 
mai avansate și perfide decît în țară 
sa. Profund deziluzionat și dezorientat, 
Matvei cutreeră străzile murdare ale 
New York-ulai, căutînd cu disperare o 
rază de lumină. Ziarele americane, în 
fuga lor nebună după senzațional eu 
orice preț, umplu coloane întregi în 
legătură cu apariția „unui sălbatec" 
care poartă un costum fantastic : ..Un 
cafru patagonez sau un slav ?" „Civi
lizația e în primejdie". „Violarea legi
lor țării noastre" etc. „Sălbatecul4* —- 
care nu este altul decît eroul povesti
rii, om fără rraî, pentru simplul mo
tiv că nu înțelegea limba engleză, pen
tru că nu înțelegea nici viața pe care 
era. obligat s-o trăiască cei ce 'muncesc 
în „țara libertăților", — este socotit 
pînă Ia urmă nebun și dușman „al de
mocrației americane". Urmărind drama 
vieții lui Matvei, se poate face o apro
piere cu drama altui erou al Iui Koro
lenko — Piotr (din „Muzicantul orb"), 
deși sînt personaje din două opere 
complet deosebite. In viața amîndurora 
are loc un proces îndelungat de lămu
rire, în sufletul lor se dă o luptă în 
care frămînțările, contradicțiile, sînt 
pînă la urmă învinse, cei doi eroi, Mat
vei și Piotr, găsesc adevăratul sens al 
vieții lor abia atunci cînd își confundă 
năzuințele cu idealurile celorlalți oa
meni simpli. Povestirea lui Korolenko 
scoate în evidență, cu o mare forță de 
demascare, mizeria în care erau obli
gați să trăiască în S.U.A. muncitorii, 
fie ei americani, ruși, francezi sau ita
lieni. sînt cîteva tablouri în care, cu 
deosebită artă, autorul arată că această 
stare de lucruri nu va putea dura mul
tă vreme. In peregrinările lui, Matvei 
participă la mitingurile organizate de 
șomerii din New York, moment hotărî- 
tor pentru limpezirea concepției «ale 
de viață. .

Povestirea arată dragostea lui Koro
lenko pentru omul simplu, cinstit, și 
ura hoțărîtă a marelui scriitor progre
sist față de aceia care încearcă să în
șele popoarele, sub lozincile perfide ale 
falsei democrații burgheze.

COBNELIU ABMAȘU

Paginile rezervate criticii în ultimul 
număr al revistei „Tînărul scriitor" se 
caracterizează prin diversitatea pro
blemelor abordate și încercarea de a 
răspunde unora din aspectele cele mai 
importante ale literaturii noastre ac
tuale. Faptul că în nr. 4 vede lumina 
tiparului și o cronică dramatică, ne 
arată intenția revistei de a lărgi ne
contenit sfera preocupărilor sale, luînd 
in discuție cît mai multe producții o- 
riginale din diferite sectoare ale li
teraturii noastre. Ecaterina Oproiu 
întreprinde, deși într-un spațiu res- 
trîns, o analiză minuțioasă și bine 
gîndită a piesei „Drumul soarelui" 
semnată de tînărul dramaturg Virgil 
Stoenescu. Cronica Ecaterinei Oproiu, 
care analizează slăbiciunile în contu
rarea eroilor centrali, caută să gă
sească și sursa lor. Articolul din ac
tualul număr se înscrie printre rea
lizările pozitive ale revistei, și ar 
bine ca această rubrică să se perma
nentizeze.

Lucia Glteanu semnează cronica li
terară despre mult discutatul roman 
„In orașul de pe Mureș" de Francisc 
Munteanu. Cronica are meritul de a 
aduce unele puncte de vedere noi și 
interesante, luînd in același timp ati
tudine în discuția purtată asupra ro
manului. La „însemnări critice" se vă
dește intenția revistei de a publica 
materiale cît mai concise, asigurlnd o 
varietate deosebită acestei rubrici. E. 
desigur, bine venit articolul lui Pe
tru Vintilă „Cum am cunoscut un e- 
rou pozitiv", înfățișînd cîteva momen
te din procesul de creație a uneia din 
ultimele sale cărți. Tot pe linia înre
gistrării și discutării unor apari
ții remarcabile se înscrie și artico
lul lui H. Zalis, „O interesantă reușită 
poetică" cu observații judicioase, des
pre fragmentele din poemul „Păcală" 
de Mihai Beniuc. Credem că ar fi de 
dorit ca revista să proporționeze ma
terialul, astfel îneît să asigure în pa
ginile ej și spațiul necesar discutării 
mai cuprinzătoare a unor lucrări im
portante ale scriitorilor maturi. In fe
lul acesta, publicația ar interesa cate
gorii și mai largi de cititori, și-ar 
spune părerea asupra celor mai semni
ficative evenimente din viața noastră 
literară, și ar fi de un real folos pen
tru tinerii scriitori care pot extrage 
învățăminte prețioase din analiza ace
stor lucrări. Deși la rubrica ,,Să ne 
spunem cuvîntul", trebuie să vorbim 
aici și de nota „Povestirile unui tînăr 
scriitor" (pe marginea volumului „Po

CURIER LITERAR
A Editura de stat pentru literatură și 

artă a tipărit în colecția „Biblioteca pen
tru toți" capodopera scriitorului german 
Schiller, „Don Carlos", — poem drama
tic. Traducerea este semnată de poetul 
Alexandru Philippide

® In Editura Tineretului a apărut cea 
de a doua ediție a dramei „Wilhelm Teil“ 
de Schiller. în romînește de Veronica Po- 
rumbacu. Prefața de Alfred Margul Sper- 
ber.

© In „Biblioteca pentru toți" a apărut 
o nouă ediție a poemului „Bălcescu" de 
Eugen Jebeleanu.

Două noi lucrări dramatice originale 
S-au tipărit în colecția de teatru a Edi
turii de stat pentru literatură șl artă : 
„Orașul în flăcări", dramă în trei acte de 
Mihail Davidoglu și „Boieri și țărani", po
vestire dramatică de tînărul scriitor Ale
xandru Sever.

O Un volum de versuri satirice de Ni- 
colae Țațomir a apărut de curînd în Edi
tura de stat pentru literatură și artă.

js Colecția „Meridiane" s-a îmbogățit 

vestiri" de Petre Surupăceanu) de I: 
D. Bălan. Este lăudabil pentru revistă 
faptul că înțelege să acorde mai bine 
de patru coloane analizei unui volum 
modest semnat de un debutant și pen
tru tînărul critic că nu se dă înlături 
de la prezentarea cu grijă și înțele
gere a povestirilor unui confrate înce
pător, discutîndu-le sub cele mal dife
rite aspecte.

Preocupările de istorie literară sînt 
prezente în numărul de față prin trei 
articole: „La cinci ani de la moartea 
lui H. Mann" de Lucian Ruga, „Poe
zii inedite de Traian Demetrescu" Șl 
„Eminesou, Creanga și Cacagiate în
tr-un album de la 1871“ de Emil Mâ
nu. Publicarea unor asemenea mate
riale, care aduc date noi Șl uneori in
teresante despre aspecte mai puțin cu
noscute sau încă neștiute de marele 
public, e bine venită. Revista n-ar tre
bui să rămină însă la această etapă, 
ci să rezprve spațiu și articolelor de 
discutare a problemelor esențiale pri
vind moștenirea noastră literară.

De altfel, trebuie să remarcăm că 
„Tînărul scriitor", deși a făcut pași 
serioși înainte în privința sectorului 
de critică, nu s-a preocupat încă, în. 
măsura suficientă, de apariția unor 
materiale mai largi de sinteză asupra 
literaturii noastre noi. Rubrica „Să ne 
spunem cuvîntal" cuprinde cîteva note 
de atitudine mai puțin consistente de
cît cele din numerele precedente, rrier- 
gind — unele din ele — pe linia pro
movării unei polemici gratuite. Pozi
tivă găsim analiza schiței „Pe teren" 
de Eugen Mândrie, întreprinsă cu a- 
tenție de Atanasie Tonta. Împrospăta
rea rubricii cu materiale mai vioaie^ 
se face simțită.

Tot în acest număr, Mihail Novicov 
publică un amplu și interesant articol, 
„Poezia creatoare de dragoste nouă". 
Credem că și aici revista marchează 
un început bun pe care am dori să-l 
vedem lărgit de acum încolo în pagi
nile ei. Din moment ce numele poeți
lor aparținînd generației vîrstnice este 
prezent în revistă, nu vedem de ce 
nu s-ar cere și concursul criticilor 
consacrați care să-și spună cu com
petență, cuvîntul asupra creației tine, 
rilor scriitori. In felul acesta revista 
ar uni în egală măsură cele mai proas
pete forțe ale literaturii noastre cu 
scriitorii și criticii avînd o experiență 
mai mare. Este o posibilitate pe care 
socotim că revista nu va Intîrzia s-o 
folosească.

Va!. Pîmbu

cu încă un număr: „Povestea Naște! 
Kovșova" de Galina Nikolaeva. In ro- 
mînește de Otilia Cazimir și Nicolae Gu
ma. Cuvîntul înainte este semnat de Sil- 
vian losifescu.

® „Cine i-a ucis pe H. O. Burrell 7“ 
de Vladimir Pozner. o viguroasă demas
care a modului de viață american, a apă
rut de curînd în Editura de stat pentru 
literatură și artă.
a in editura „Cartea rusă" a apărut 

volumul de nuvele „Luna de miere" de 
D. Osin. Traducere de ,M. Păltineanu și 

N. Olaru.
TO Din opera scriitorului clasic ceh A- 

lois Jirasek, Editura Tineretului a tipărit 
volumul „Vechi povestiri cehe" în romî
nește de Em. Cerbu și G. Falter.
a In „Biblioteca școlarului" a apărut 

„Povești șl povestiri" de Mamin-Sibiriak, 
In romînește de Maria Rot și Ștefana Ve- 
lisar-Teodoreanu.

© Vom citi în cursul lunii mal volu
mul de povestiri „Așa a fost odată" de 
Ion Pas.

Arborele genealogiei literare a ambițio
sului arhivar din romanul lui Ion Ma
rin Sadoveanu se resfiră ta ramuri bo

gate dela începuturile prozei noastre ar
tistice. înrudirea de loc venerabilă cu 
martorul activ al amurgului de veac în 
București o pot revendica ilustre personaje: 
vicleanul ciubucar Dinu Păturică, buchisind 
cu sîrguințâ diavolească „literele alfabetului 
fortunei", cum nota malițios Filimon’, aren
dașul Tănase Scatiu, ajuns boier și depu
tat, făcînd să pleznească vestmintele ele
gante de aristocrat cu gesturile lui bădărane; 
redutabilul afacerist Tănase Vasilescu Lu- 
rnînăraru din romanul lui Camil Petrescu, 
întreprinzătorul capitalist care nu știd să 
scrie și își ascunde infirmitatea purtînd 
ochelari și simulînd miopia! jovialul Sta
nică Rațiu, nedezmințit inventator de lo
vituri senzaționale și de intrigi mărunte, în- 
cercînd să speculeze și inocența enigmaticei 
Otilia; sau ca o caricatură de epilog, figura 
scîrnavă, spurcată, a lui Gorică Pirgu, în
soțind cu schimonosirile sale triviale asfin
țitul sumbru al Crailor de Curtea-Veche. 
Filiația amintită cuprinde numai cîteva din 
exemplarele literare reprezentative, fără a 
ma; număra nepoții și nepoatele, lor care 
au moștenit stigmatele acelorași păcate. 
Deși parveniții nu se pot lăuda cu un au
torizat blazon familial, literatura le-a con
ferit un trecut impunător, măgulind — prin 
mijloace pe care desigur ei nu le pot socoti 
dezmierdare — vanitatea lor de ariviști ne- 
pocăiți.

Dintre eroii cei mai frecvenți ta literatura 
noastră clasică, tipul arivistului burghez ri- 

■ valizează cu tipul învinsului, al inadaptabi
lului, reliefați cu procedee distincte pentru 
asigurarea realismului descrierii. Dacă me
lancolia, nostalgia sau sfîșietorul regret a- 
companiază înfringerea iremediabilă a ina
daptabilului, dezgustat de reaua alcătuire 
socială, dar neputincios în răzvrătirea lui 
solitară, individualistă, — sarcasmul și dis
prețul nemilos pecetluiesc urcarea netulbu
rată a privilegiatului burghez, împăcat cu 
josnicia oijînduiirii sale, profitînd fără 

scrupule de ea pentru rapida lui chiverni- 
sire. Dar de la ironia tăioasă a lui Fili
mon pînă la antipatia fățișă a snobului rea
list Duiliu Zamîirescu, dela detestul cate
goric al lui Matei Caragiale pînă Ia indig
narea travestită în prezentarea imparțială din 
romanele lui Camil Petrescu și G. Călinescu, 
literatura a utilizat game variate ale satirei 
pentru înfățișarea acestui tip, condamnîn- 
du-I, însă, fără rezerve, în unanimitate.

Arta reflectase de fapt un fenomen so
cial caracteristic, dovedind încăodată forța 
ei de dăltuire pentru posteritate, atunci cînd 
urmează fidel procesele tipice ale realității. 
Parvenitismul, cu trăsăturile specifice ascen
siunii burgheziei in țara noastră, s-a prelun
git vreme îndelungată, imbrăcînd forme fe
lurite din pricina particularităților orândui
rii sociale care păstra elementele feudale, 
fuzionîndu-le cu cele capitaliste, filtrîndu-le 
și, pînă la urmă, căutînd să le elimine trep
tat într-un proces de asimilare sau de pa
razitism ucigător.

Oameni energici, pricepuți în administra
rea moșiilor și cămătărie, capabili să lin
gușească slugarnic și să renege fără re
ticențe, reprezentanții tinerei burghezii se 
infiltrau sinuos, iar boierii moleșiți de 
lens și desfrîu, îi tolerau, ba, mai mult, 
îi protejau, ușurîndu-le cu naivitate goana 
nesățioasă spre prosperitate și jaful crunt 
al poporului c-bidit Literatura a înregistrat, 
uneori în pagini magistrale, acest duel 
deghizat în mod ipocrit, duel care se 
termină cu supremația pe plan social a proas- 

, pețitor înavuțiți și înfrîngerea mai stoică 
, sau mai tînguitoare a moșierilor trîndavi și 
1 uzați. Dacă marele postș’nic Andronache 

Tuziuc mai aleargă furios în urmărire pîțiă
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„Sfîrșit de veac în București44 de !0N Mffl SADOVEANU
în biserică, înnebunit de dorința de răzbunare 
împotriva perfidului său vătaf, dacă pa
triarhalul boier Dinu Murguleț mai strigă 
în convulsiuni: „II împușc! îl împușc!... Ho
țul!... care mi-a mîncat averea!... m-a adus.în 
halul ăsta... Aoleu, aoleu 1 îl împușc...", 
apoi senilul baron Barbu — în romanul lui 
Ion Marin Sadoveanu — se lasă neputin
cios furat de Urmatecu, mulțumindu-se cu 
micile voluptăți de maniac âle unei bătrî- 
neți parazitare. Gestul parvenirii nu poartă 
aici nimic din dantelăria de gentilețe și 
vorbe pompoase ale Rastignacilor occidentali 
— în fond tot atît de venali — deoarece 
pe aceste meleaguri ritmul și nuanțele pre
facerilor sociale erau diferite, iar noii îm
bogățiți se recrutau adesea din straturi de la 
periferia societății, oameni cu apucături gro
solane, vulgari și inculți.

Analiza romanului „Sfîrșit de veac în 
•București", implică o clarificare prealabilă 
a unor criterii de apreciere. Scriitorului i 
se pot aduce imputări pentru trunchierea 
imaginii realiste a unui apus de veac spe
cific, caracterizat prin coaliția moșierimii 
și burgheziei și viguroasa înrădăcinare a 
relațiilor capitaliste. Chipul livid, stafidit, 
al bătrînului baron, apare pictat cu prea 
multă amabilitate, fără a se insista destu! 
în roman asupra esenței de clasă a poziției 
sale sociale (deci exploatarea bestială a 
țărănimii, în ciuda blîndeții sau generozi
tății personale). Raporturile de exploatare 
nu sînt pregnante, iar monstruozitatea a- 
rendașului rămîne lipsită astfel de un pri
lej esențial de etalare. Oscilațiile sociale ca
racteristice acestei perioade istorice nu sînt 
întotdeauna bine aliniate și reliefate. Dar 
romanul, în pofida acestor lacune, întrece 
multe opere ale literaturii noastre, chiar 
dacă ele atestă mai riguros particulari
tățile epocii. In configurația artistică a ro
manului pe primul plan se proiectează fi
gura arivistului burghez și forța realistă 
îti zugrăvirea inedită' a acestui tip impune 
deosebita valoare a cărții. Amploarea tipi
zării, veridicitatea complexității eroului i-z<i 
oferit lui lancu Urmatecu un piedestal 
central în galeria pestriță a modelelor li
terare de arivism social. Aprecierea forței 
tipizării în caracterele principale permite în 
fond o evaluate obiectivă a calităților ro
manului, care în altă perspectivă ar apă
rea diminuate sau estompate. Aceasta în
seamnă, după cum ș-a precizat și Ta Con
gresul scriitorilor sovietici, o justă stabilire 
a importanței tipicului pentru ierarhizarea 
operelor literare.

Ideea artistică a operei lui Ion Marin Sa
doveanu este determinată de dezvăluirea 
profundă și multilaterală a psihologiei erou
lui central. Romanul nu se relevă prfotr-o 
compoziție armonioasă, printr-o intrigă în
cordată și unitară. In ritmul lent al povesti
rii se deapănă scene molcome, scriitorul îm- 
bătînd pe cititor cu mireasma stilului, abu- 
zind de popasuri ispititoare pentru descrie
rea priveliștilor sau a moravurilor epocii. 
Realizarea chipului complex al lui lancu 
Urmatecu susține însă întreaga arhitectonică 
a cărții, de altfel destul de arbitrară.

Autorul n-a urmărit toate fazele propăș:rii 
sociale a eroului de la paza ciubucului boie
resc la apogeu) chivernisirii, ca N. Filimon, 
ci s-a oprit asupra etapei de înflorire, 
cînd Urmatecu se afla în deplinătatea pu
terii și influenței. In special fizionomia spi

rituală și morală îl preocupă pe meticulosul 
scriitor, carp reface cu migală țesutul com
plicat sufletesc al slujbașului baronului 
Barbu.

târicu Urmatecu șe remarcă prin aceeași 
tenacitate și robustețe, voință de a ajunge, 
scormonind fără decență orice murdărie și 
josnicie — prin care s-au distins ș; prede
cesorii săi. Din întreaga lui înfățișare cu 
mustață lungă, mătăsoasă, ce-i cădea peste 
obrajii cărnoșî și congestionați, peste buzele 
roșii și veșnic umede, se degajă vitalitatea 
unei pături sociale proaspete, avidă să se în
frupte, chiar animalic, din ospățul claselor 
avute. Fiul unui umil măcelar, fostul func
ționar anonim din tribunal, devenit omul de 
încredere al boierului Barbu își modelează 
cu strășnicie existența conform noii situații. 
Prin respect fățarnic, lancu îl lingușea pe 
stăpta („Să trăiești coane Barbute, că bun 
mai ești 1“ și-i mulțumea sărutîndu-i cu 
evlavie mîna), iar prin agerimea minții, prin 
priceperea verificată în administrarea bunu
rilor se făcea indispensabil în casa lui.

Mimarea obiceiuri
lor și capriciilor aris
tocrate este urmărită 
cu perspicacitate in 
reacțiile ambițiosului 
arhivar. Această pece
te proprie parvenirii 
capătă însă nuanțe di
stincte, corespunzătoa
re. individualității erou
lui. Și Urmatecu strîn. 
ge fără alegere obiecte 
vechi, antichități pri
mite în dar de ia stă
pîn și încearcă să si
muleze deliciul boieru
lui la atingerea lor. 
Greoiul slujbaș imită, 
după cum înțelege el, 
felul boieresc de a 

aprinderile 
încăpățmările 
gesturile bă- 
umilate. Mi-

felul 
acționa, 
mari, 
bruște, 
țoase și 
marea dă însă adesea 
un accent diferit fap
telor, care compromit 
intențiile Iui Urma.
tecu, iar contrastul devine o sursă continuă 
de comic satiric. Este ilustrativă în acest 
sens compararea trufiei celor doi eroi. Se
veritatea și ifosul boieresc se trezeau în bâ- 
trînul baron în urma vreunei gafe a sluj
bașului și se apăsau în răceala vocativu
lui: „Urmatecel". însușirea aroganței boie
rești se traduce insă la fiul măcelarului 
prin tiranie brutală asupra celor din jur, 
prin porunci zgomotoase și apucături de mi
tocan care retezau putința vreunei replici-

- mai cioplit ca Tănase 
„capriciul" Tin- 

lăsa așteptînd în fața 
ce ea se îmbrăca —

ION MARIN SADOVEANU
Desen de ROSS

Dar Urmatecu 
Scatiu, care nu admitea 
cuței de a-1 
ușei în timp 
simțea că nu reușește să se inițieze repede 
în ceremonialul convențional al lumii ari
stocrate, și rămînea adesea stîngacj în prag, 
silindu-se să învețe atent și plecat. Toanele 
despotice și le permitea numai în casa lui. 
unde ploconirea și admirația rudelor să
race îi nutreau orgoliul. El nu se cobora 
la clevetirile mărunte, la lăcomia meschină 
a acestora, ci afișa o risipi care stîrnea în

mediul său invidie. (Generozitatea lui purta 
marca vulgarității, dar era autentică, nefa
bricată ca la zgîrcitul Tănase Șcatiu: de 
pildă, în nopțile de chef, Urmatecu își a- 
prindea țigara cu o hîrtie de o sută de lei). 
Tolerarea rnărinimoasă a „ălora" (neamurile 
mai puțin bogate) era tot un semn 
„boieriei", deși această îngăduință îi 
prilejul să-și afirme veleitățile de 
împărțind cu dărnicie înjurături și 

‘ de asemenea
noi, albe, cu 
care o zidise

al 
oferea 

stăpîn, 
bătăi, 
osten- 
acope- 
pentru

Mîndria se exterioriza 
tativ: la vederea casei 
riș de tinichea roșie pe 
el, fostul arhivar își mîngîia mustața cu
prins de o bucurie fără margîni.

Scriitonil a dezvăluit resorturile ambi
ției aprinse a lui Urmatecu, descriind 
nerăbdările, satisfacțiile machiavelice, explo
ziile arivismului. Dinu Păturică nu și-a pu
tut reprima urletul de plăcere, afiînd fali
mentul ocrotitorului său. iar Urmatecu își 
rezerva întotdeauna neobișnuita perversitate 
de a hărțui victima, de a răsuci și ames
teca firele afacerilor, căutînd cu voluptate 

încăierări subtile, care 
să ducă treptat, dar 
irezistibil spre trium
ful său. li plăcea șă 
întîlnească privirea 
stjngace, nesigură, a 
adversarului încolțit, 
obligîndu-1 să se agațe 
istovit de colacul de 
salvare pe care ÎI 
întindea tot el cu pre
făcută caritate, pen
tru a-1 îneca apoi de
finitiv. Voia să i se 
cerșească mila, cei bă
tuți proste?nîndu-se 
smeriți și reciinoscînd 
superioritatea și va
loarea Iui. Scriitorul a 
sezisat cu finețe în 
acest amestec de por. 
niri spontane și îm
prumutate trăsăturile 
noii categorii sociale 
care cjjcferea încet și 
sigur frînele puterii. 
Blazarea, lenea, ane
mia, proprii declinului 

incompatibile cu acești 
n-aveau timp de visare, 

de reculegere sau ezitări sterpe. Pofta bar
bară de viață, hărnicia, dorul epicureic pen
tru binefacerile existenței, obținute _ fără 
mofturi și pudoare prin exploatarea neînfrî- 
nată, erau expresia vitalității noilor parve- 
uiți.

In profilul vînjos al lui Urmatecu, Ion 
Marin Sadoveanu a lumilnat cu insistență 
aceste atribute. Prisosul de sănătate se ma
nifesta în neastîmpărul ființei, în înclinația 
nepotolită spre goană și dezmăț. Tremuratul 
care-l cuprindea în așteptarea febrilă a plă
cerii fizice, mirosul exersat cu care' adul
meca apropierea vinatului, impulsivitatea și 

.lipsa de discreție și delicatețe, contrastau 
concludent cu apatia ramolită a bătrînului 
baron In petrecerile nocturne, Urmaiecu di
rija desfășurarea chefului, ordonînd izbucni
rea rîsului, supraveghind neiertător întreți
nerea veseliei. Dacă nu juca dezlănțuit, săl- 
tînd podelele, ca în ospețe!» deșănțate ale 
soțului Tincuței, ospețe care se incheiau 

feudalității, apăreau 
impostori sociali. Ei

prin umplerea cu mezeluri a pantofilor fan
faronului Tănase Scatiu. Urmatecu se cin
stea însă neobosit eu vin, născocea cele 
mai crunte pozne, dezmeticind aspru pe cei 
ațipiți prin obișnuita replică gălăgioasă: 
„Drepți! Ce-ați adormit? Toată lumea după 
mine!" și termjnind orgia printr-un somn 
adine cu sticlele sparte în pumni și încercînd 
din timp în timp să răcnească printre sfo
răituri. Ca și libidinosul Gorică Pirgu, care 
întrerupea năzuința spre visare și legendă a 
triștilor săi comeseni, cu îndemnul. „Ia mai 
lăsați nene, ciubucele astea, să mai vorbim și 
de mnteri", Urmatecu era un amator nepoto
lit de femei, tratîndu-Ie cu asprime și lipsă de 
decență, contravenind atît de flagrant da- 
tinelor boieriei. Dar el nu ar fi acceptat 
niciodată preferințele scabroase ale buha- 
vului erou al lui Matei Caragiale, deoarece 
în dragoste se conforma urmi instinct să
nătos, și nediformat de atragerea bolnăvi
cioasă spre murdărie și cangrenă. Treptele 
ascensiunii sociale s-au imprimat totuși și 
în gusturile amoroase ale fostului arhivar, 
care, după amantele comune, e ispitit acum 
de eleganța și politețea stilată a unei femei 
ca mamzel Helene.

Fizionomia personajului principal al ro
manului relevă precis conținutul istoric, 
explicînd artistic cum condițiile noi so
ciale, asalturile burgheziei pentru pu
terea deplină, pretind alte forme ale
arivismului. Luciditatea l-a oprit pe
Urmatecu în pragul unei ere noi. Cu 
subtilitate, autorul sugerează ideea nepu
tinței conștiente a lui Urmatecu de a re
zista victorios vremurilor în prefacere 
rapidă. El nu înțelege proiectul entu
ziast al fiului baronului, de construire 
a unei fabrici și nu e dispus să de
pășească stadiul rudimentar, băbesc, al 
afacerilor sale cu cîștiguri mici și îndesate. 
Pentru perioada premonopotistă, cînd bur
ghezia se înălța cu moderație, păstrtadu-se 
la exploatarea moșiilor, la comerțul cu grîne. 
Urmatecu prin tenacitatea lui primitivă și 
abilitatea realizării micilor tertipuri, prin 
pasiunea drumului tatortochiat de lupte și 
înșelăciuni, era omul potrivit- Nu avea 

insă ștofa șarlatanului de mare anvergură, 
aruneînd lațul Ia distanță apreciabilă și aș
teptînd cu riscuri enorme ivirea victimei, 
ca Tănase Vasîlescp Ltimtaăraru, care își 
bate joc de orice prevedere sau șovăire lașă. 
Deși se introduce cu plăcere în politică și 
își scrie cu litere apăsate firma proaspătă 
„Joan G. Ufmatecu — avocat", eroul lui ion 
Marin Sadoveanu nu îndrăznește să se de
părteze prea mult în larg, mai ales cînd nu 
mai zărește țărmul pe care se simțea sigur 
și de nebiruit- In roman este redată cu mul
tă artă această conștiință a limitei puterii, 
conturînd delimitat tipul unei anumite epoci, 
amenințat cu perimarea fatală prin ridica
rea precipitată a clasei sale. lancu Urma
tecu se simte greoi, vulgar, necizelat și pri
cepe cu perspicacitate că fără cultură, fără 
știința de a mînui afacerile grandioase, de 
a cocheta cîi politica primejdioasă și lică- 
loasă a burgheziei nu poate sălta mai de
parte. El era adeptul fortificațiilor minu
țioase, al' calculării exacte în elaborarea lo
viturilor, realizate lent și sigur, — ceea ce 
corespundea mai curînd fazei anterioare de 
dezvoltare a capitalismului. Orgolios și im
pertinent la nevoie, nu are totuși tupeul

neprevenit. De acera 
virilității sale vestite 
provoc’nd accese de 

maltratînd sălbatec pe fe-

lui Gorică Pirgu, care devenit moștenitorul 
linei averi fabuloase, se plimba cu mono
clu, tnăsurînd în aer cu bastonul și dînd din 
umeri: „mais voyons, mais voyons" sauafi- 
șînd erudiția cu un zimbet înduioșat: „Ei, ■ 
oricum, Montaigne e drăguț, are părțile 
:iui“ și repudiind vechile locuri de petre
cere : „Vous devenez agațant avec vos 
Arnoteano ; mai dă-i... Voyons, il faut 6tre 
serieux". Consolîndu-se pentru mărginirea 
puterii sale, Urmatecu urmărește paști st n- 
gaci în lume ai fetei sale Ameiica, îngrijat 
de destinul ei, decis s-o pregătească pe ea 
pentru a se înfrupta nestingherită din bună
tățile pe care el nu le-a putut digera. Dar 
ș? necăjește observînd că fiica lui are 
inima rece și mintea greoaie, Ca o des
tindere a sorții după firea agitată, nedo
molită a tatălui. In dragostea pentru Ame
iica, deși la nivelul frămîntăfilw și ilu
ziilor burgheze, pîipîie un licăr de omenie.

Ian Marin Sadoveanu nu justifică sim
plist atitudinea cumpătată, neaveniuroasă, a 
eroului. Simțul măsurii în lăcomie persistă 
și pentru că în Urmatecu acționa violent 
teama de ridicol. Dacă admitea umilința în 
scopul îmbogățirii, dorea să fie lotuși sti
mat sau temut și se ferea prudent să pară 
vreodată caraghios, 
posibilitatea pierderii 
l-a răvășit teribil, 
mînie isterică, i " .... _
meia care a încercat o asemenea aluzie. își 
ascundea cu strășnicie greaza de urît ș' 
singurătate, presimțirea chinuitoare a mor- 
ții. Ideea prăbușirii totale îl îngheța pe ro
bustul fiu de măcelar, care obișnuia să scru
teze cu un fior unul din tablourile sale din 
casă, ce înfățișa pa boierul Grigore, căzut 
în demență. In asemenea clipe cînd boierul 
Grigore cu favoritele bogate, frumos piep
tănate, cu privirea veselă, zîmbitoare, 11 
fixa din cadrul înrămat, Urmatecu bîiguia 5 
vorbe fără șir, întrebîndu-1 : „Ce-ai făcut, 1 
boierule ?“

Profunda generalizare psihologică a chi
pului lui lancu Urmatecu a favorizat una 
din cele mai incisive demascări a caracte
rului odios al ascensiunii burgheziei romî- 
nești. Romanul critică mai ales goliciunea 
sufletească, imoralitatea, dezumanizarea ce 
însoțesc parvenirea în lumea capitalistă,

Realismul pronunțat ai scriitorului, în 
redarea structurii sufletești a eroului, este 
un merit de seamă, mai ales că, prin unele 
notații destul de rare și echivoce, s-ar 
părea că romanul, în intenție, n-a avut o 
concepție prea avansată. Blajina poleire a 
apusului feudalității, o anumită indulgență 
m prezentarea unor acte scelerate ale lui Ur
matecu, zugrăvirea cu atîta simpatie a doc. 
torului Matei Sîntu ca reprezentant al vii
torului prin rîvna, priceperea, dîrzenia, 

dar și șlefuirea sa în cultură, — par sî 
indice o anumită filozofie a regenerării și 
primenirii generațiilor sleite fizicește și su
fletește, scuzînd cruzimea și lipsa de scrupu
le în lanțul progresului. Tezele abstracte ate 
autorului n-au ferecat însă realismul cărții 
fiind infirmate de veridicitatea imaginii 
de ansamblu, demonstrînd inconsistența și 
monstruozitatea orînduirii care apără inte
resele Urmatecilor, iar cumintele Matei 
Sjntu ne apare totuși antipatic prin .uscă
ciunea traiului, prin rigiditatea matematică 
a creșterii în carieră, prin lipsa de roman
tism.

Sfîrșind lectura romanului păstrezi re 
gretul că înzestratul autor n-a sprijinit 
intuiția lui realistă pe fundamentul solii a: 
unei concepții științifice despre lume, cate 
l-ar fi ajutat să pătrundă mai în adîncime 
racilele societății bazată pe exploatare și 
să deschidă perspectiva adevărată asupra 
răsturnărilor ulterioare.

î

S. Damian j
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SCRISOARE LUI MIHAIL ȘOLOHOV
Iubite Mihail Alcxandrovici,

graba,mergea
pașii largi. Urcînd o 

el se opri să se uite

peste scobiturile adinei și rotunde lă
sate de copitele oilor și ale vacilor, 
linse pînă la luciu de limbile lor as
pre. Pămîntul amar și sărat din a- 
ceste urme de copite semăna cu o 
marmură cenușie cu vinișoare în
chise.

Stepa 
pînă la 
pricina

seama Kuprianovei, 
de ploduri de toate

cît mai departe11, 
oftînd fără să

lui din Gremeacii

Davidov 
dar cu 
colină, 
la tarlaua unde lucrase bri

gada șl unde nu se mai zărea nimeni 
la era asta, — la cîmpul arat care 
se întindea pînă hăt, în vale, spre 
marginea zării. Orice s-ar spune 
dar zilele acestea s-a mitmeit de nă
dejde și n-ar fi cazul să-.l blesteme 
pentru surplusul acesta de trudă 
nici Varenka, care mîna boii, și nici 
boți lui Koindratici... Ce alinare pentru 
ochi va însemna să-i porți peste pri
veliștea acestor locuri în octombrie; 
atunej, cînd, fără îndoială, se va în
tinde pretutindeni verdele griului de 
toamnă, argintat de bruma dimineții, 
iar la amiază, abia încălzit de soa
rele firav care plutește intr-o ceață 

arăfând ca după o ploaie 
șclipirj în toate culorile 
și cu fiecare picătură 
ea și recele cel tomnatic

albăstrie. — 
de vară, cu 
curcubeului 
oglindind în
și norii alburii ca o spumă, și soarele 
palid...

poți s-o iubești decît cu tot dinadin
sul; să mă desfăt doar cu dî,nsa nu 
m-ar lăsa cugetul. Destul să te uiți ce 
fecioreln că eț. ca zorii unei zile fru
moase, șj ,cu ce ochi senini te pri
vește:.., Iar eu, de vreme ce n-am 
învățat încă să iubesc cum se iu
bește, de vreme ce n-am înțeles acest 
lucru, ce rost are să-i mai bat capul 
fetei? Așa că, mar nare Davîdov, ia-o 
în larg de la mal și cît mai surind! 
In general, trebuile să mă țin cît mai 
departe d.e ea și trebuie să mă port 
cu dînsa într-așa fel, ca nici să se 
supere, fiindcă stau 
— hotărî Davîdov,
vrea,

Cugetînd la viața
Log, nu prea voioasă, și la sarcinile 
ce i-au fost trasate de noul secretar 
raional de partid, s-a întors din nou 
cu gîndul la Lușka: „Cum naiba aș 
putea dezlega fără durere, acest nod 
mal afurisit decît unul marinăresc? 
Ilotărît că tot Makar are dreptate: 
cînd nu poți dezlega nodul, nici cu 
unghiile, nici eu 
dinții, — atunci tre- —
buia să-l tai ! Cu 
pe vrăji m-o fi le
gat ? Gro.zav de 
greu am să mă das.
part de ea pentru
de ce oare? De ce pentru Makar un 
asemenea lucru e o nimica toată, ia.r 
pentru mine peste seamă de greu? 
Poate că n-am voința deștul de că
lită ? Iaca, una ca asta nu mi-aș fi 
putuit-o inch pui despre mine! Se prea 
poate însă că nici lui Makar nu i-a 
fost ușor să nu dea nimic de bănuit? 
Numai că așa a fost! Numaf că Ma
kar, el, a știut să-și ascundă simță-

Mihail Șolohov
totdeauna. Și asta

aceasta mohorîtă se întindea 
Mokrîi. Părea albicioasă din 

spicelor argintii ale ierbii de 
stepă, din pricina pecinginilor albe
lăsate de sărătura băltoacelor uscate 
și crăpate de arșiță care făceau să 
plutească deasupra ei părelnica legă
nare a apei morților, încinsă de ză
pușala amiezii. Dar și. aici, în acest 
vitreg pămîint. nu contenea să m'șune 
o necurmată viață; cînd și cînd, de 
șub picioarele iui Davîdov zvîcneau 
cosași cu aripioarele roșii; lunecau 
fără foșnet șopîrlele sure c.a pămîntul; 
răsuna șuieratul plin de alarmă al 
popîndăilor, aproape tot uirua cu iar
ba cenușie a stepei, cînd plutea vreun 
ul'u în rot’ri joase deasupra stepei; 
iar ciocârliile încrezătoare, fără nici 

c teamă, îl lăsau 
pe Davîdov să se 
apropie pînă lîngă 
ele, pentru a se 
sălta apoi, parcă 
fără voia lor, zbu- 

îînd către înaltul cerului, mistuin- 
du-se în ceata albastră-fumurie a sla
vilor, lăsînd să ma.i răzbească pînă 
jos doar trilurile lor dulci și nesfîr- 
șite, tot mai depărtate.

Cînd se despriimăvăra, îndată ce de 
sub zăpadă se ivea pămîntul gol, nu 
s.ar fi știut de ce ciocîrliile se întor
ceau dinadins la acest petec de pă- 
mînt mohorît, dar iubit de ele, își 
făceau acolo cuiburi d n iarbă Și fol

De atei, de departe, înconjurată de 
verdeața ierburilor, arătura se întin
dea ca o uriașă bucată de catifea 
neagră, desfășurată pe tot cuprinsul. 
Numai la marginea ei, către povîr- 
nișill de la miază-moapte, acolo unde 
plugul scosese deasupra straturile de 
argilă — se contura o margine roșcată 
cu tărcaturi inegale de cormane lu
toase. încoace însă, de-a lungul braz
delor, pămîntuil negru și răsturnat în 
felii netede de tăișul lat al plugului, 

alburii, 
stoluri 
de de

se deș-

pe zbicea cu luciri pale. 
Deasupra lor se răsfirau în 
ciorile de cîmp și. zăriradu-se 
parte un ghtocel pe arătură, 
lușea o pată albă. Varea Armolova 
lăsase baltă lucrul, care pentru ea 
nu mai prezenta acum rici u:n inte
res și mergea încet, cu capul plecat 
spre tabăra lor de cîmp. Kondrat 
Maidanikov se așezase necl ntit pe 
o brazdă și fuma. Ce putea fa’ce alta, 
odată rămas fără ajutorul care-j go
nea boli din urmă cînd nu-i mai pu
tea potoli d:n pricina rolurilor de 
tăuni în zbor năuc deasupra lor ?

Zărir.du-I pe Dayîdov, acolo în vîr- 
ful colinei, Varea se opri, își scoase 
în grabă broboada de pe cap și o flu
tură încet. Această chemare tăcută 
și sfioasă, îl făcu pe Davîdov să zim- 
bească. Drept răspuns își flutură și 
el șapca și porni mai departe, fără 
să. se uite înapoi.

„Ce fetișcană abrașă! Pare destul de 
drăgu'ă, adevărul însă e că-i răsfă
țată Și îndărătnică, 
fete care să. nu fie 
fie așa, — fără nici 
tărie? Nu prea-mi 
toată viața șă fi întâlnit în de-aevea 
vreuna de soiul acesta și nici măcar 
să fi întrezărit prin vis... De îndată 
ce o asemenea puiouleană împlinește 
șaisprezece-șaptesprezece anișori, în
cepe să se gătească, caută să fie cît 
mai eu nuri șj cu picățele, fiecare în 
felul ei, încearcă să-și arate cu terți, 
puri ascunse puterea asupra noastră, 
a bărbaților— asta fără doar și poate!
— se gîndoa Davîdov, pășfcd înainte. 
Nici o îndoială că și Variuha-Goriu- 
ha, Variuha — vai de ea, încearcă și 
dînsa să mă îmblînzească, punîndu-și 
la bătaie toate ispit'rile din născare. 
Dar din toate n-o să iasă nimic: ma- 
r narii din Baltica — au văzut și s-au 
călit în multe! Dar de ce s-o fi în- 
dreptînd oare spre gheretă? Merge

■ fără grabă, agale, înseamnă că n-a 
tr'm's-o Kondrat., ci că a plecat d'n 
propria ei hotărîre, mimată de cine 
știe ce gînd năstrușnic. Poate din 
pricina că m-am îndepărtat șj eu de 
brigadă? Atunci asta-i pur și simplu 
neobrăzare și cea mai deochiată în
călcare a dișcfplinei în muncă. Dacă 
va fi plecat cu un motiv temeinic — 
atunci n-are decît să tot meargă să
nătoasă, dacă a plecat însă din vreo 
năzăreală cumva, — o s-o luăm în 
răspăr chiar la prima șed’nță de bri
gadă, fără să ținem seama că e încă 
asa de tinerică și că e o fată chipeșă. 
Aratul nu-i o distracție de duminică
— fă bine și lucrează cum se cuvine!"
— se gîndi Davîdov, îndîrjit de ne
caz.

II stăpînea în acea clipă un stra
niu sim'ămînt de duplicitate: pe de 
o parte clocotea de indignare pentru 
sfruntata purtare a Varei, iar pe de 
altă parte, orgoî ul lui bărbătesc era 
măgulit la gîndul că poate chiar pen
tru dînsul fata părăsise munca, toc
mai cînd era zorul mai mare...

Iși aduse aminte de-u-n prieten de-al 
6ău din Leningrad — tot un fost ma
rinar, care atunci cînd începea să 
dea tîrcoale vreunei fetișcane, îl lua 
de o parte Și, silindu-se să pară cam
pit de serios, îi șoptea conspirativ: 
„Sernion am eă încerc o apropiere 
de adversar. In caz că mă vezi lipsit 
de îndestulă rezistență, sueț'ne-mă 
din flancuri, iar dacă se v.a întîmpla 
să fiu înfrînt, atunci, rogu-te, aco
peră-mi tu retragerea rușinoasă". 
Zîmbi aducerilor aminte, dn acel în
depărtat trecut și se gîndi de îndată: 
nu, cu asemenea „adversar" ca Va
riuha nu se cuvine „să încerci nici o 
apropiere". Nu ne potrivim la contin
gente și e din alt fel de tipar. Și 
numai de aș încerca să apuc a face 
un singur pas în urma ei, colhoznicii 
și-ar și închipui la clipeală că sînt 
cine știe ce om lihnit de crailîcuri. 
Dar ce fel de mare crai e un slăbănog 
de fire ca 
cum să se
Lușka? Pe Variuha, draga de ea, nu

Dar există oare 
răsfățate? Ci să 
un pic de coche- 
anvintesc eu în

mine, care nu mai știe 
descotorosească de-o alde

i/"*ți
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cinci eu nu mă pricep, 
și numai așa stau lucru-

mintele 
nu pot. Așa 
rile!“.

Fără să-și 
străbătuse o 
întinse la umbra răcoroasă a unei 
tufe de păducel de la marginea dru
mului, ca să se odihnească ș: să pu- 
făiască o țigară. II sfredelea mereu 
întrebarea, cam cine anume a putut 
trage cu arma în Nagulnov ; înciudat 
însă alunga toate presupunerile. „Și 
chiar dacă nu trăgea cu arma, se știe 
doar că în sat, chiar după îndepăr
tarea culacilor, au mai rămas destui 
nemernici. Am să mă sfătuiesc cu 
Makar, am să cercetez totul, de-a fir 
a Dăr și pînă la sfîrșit poate tot am 
să aflu ceva, așa că n-am de ce să-mi 
sfarm capul de pomană”.

Pentru a scurta calea, părăsi dru
mul și o pomi de-a dreptul prin pă
mîntul nedesțelenit. N-apucă însă să 
meargă nici o jumătate de verstă și 
se pomenj diiatr-odată, trecînd parcă 
peste un hotar nevăzut. într.o altă 
lume: ierburile în spc nu mal fîșîiau 
lovindu-se de tureatca eternelor, in 
jur nu mai erau flori smălțuite, se 
risipi dintr-odată și mireasma îmbă
tătoare a ierburilor bogăție, înaintea 
lui se întinde® pînă-n zare stepa 
sumbră, goală, cenușie.

Era așa de jalnic acest pămînit, 
pustiit parcă de foc, îneît Davîdov 
nu se simți .la îndemînă. Aruincînd 
ochii în jurul lui, își dădu seama că 
a ajuns la povîrnișul v'iroagei B’iriu- 
cenia, pe locul înitelenit și netrebnic, 
despre care Takob Lukici spusese o- 
dată, la o ședință a conducerii col
hozului: în Kaukaz. nu știu de ce 
domnul dumnezeu a ridicat munți și 
de ce a scofîlc't întreg pămîntul, de 
rici cu căruța, să mergi, nici pe jos 
să nu treci. Dar de ce ne-a obijduit 
si pe noi cazacii din Gremeacii, asta 
n-o pricep nici atîta. Peste cinci sute 
de mii de deseatine *)  de pămint în 
toată legea l-a împuiat cu sare îneît 
nu-i chip mici tu eă.l ari, nici să-l 
samenl. Doar primăvara mai mijește 
o țîră de toloacă, dar nici asta 
ține mult, să le dai dracului de 
clauiri blestemate și să nu te mai 
la ele pînă-n cealaltă primăvară, 
toată procops-eala se înfruptă oile din 
cătunul nostru care pot, chipurile, 
să pască vreo două săptămîni, be. 
hăind mai mult flămînde, iar după 
asta de pomană îl mai socotim al 
nostru, de vreme ce nu slujește decît 
cuibar pentru tot soiul de lighioane 
— vipere și șopîrle”.

Davîdov călca 
găvanele largi

dea seama, Davîdov 
distanță respectabilă. Se 

răcoroasă a

mai încet, ocolind 
de slatină, pășind

*) Deseatină : 
aproape două hectare.

măsură rusească

uscate de anul trecut, scoteau pui și 
pînă toamna tîrziu umpleau stepa de 
cîntecul lor simplu, î-nsă atît de drag 
oricărui om încă din anii copilăriei. 
Mergînd, Davîdov mai că n-a călcat 
cu talpa un astfel de cuib, durat în 
scobitura lăsată cîndva de copita unui 
cal. Iși trase piciorul speriat și se 
aplecă. Cuibul era părăsit. Alături se 
zăreau pene mărunte, Ijpite una de 
alta, de apele ploilor, fărîmele unei 
cojițe de ou. „A plecat mama 
puii. Ar fi interesant să văd cum 
rată puii de ciocîrlie! Nu prea îmi 
mintesc să fi văzut în copilărie
se gîndi Davîdov și zîmbi trist. Chiar 
și pasărea cea mai m!că își face cuib, 
are urmași, numai eu umblu de unul 
singur de aproape patruzeci de ani 
și nu se știe dacă voi mai avea vre
un prilej să-mi ocrotesc micuții... 
Oare ce rost să te mai însori acuma, 
la moșnegărie?11.

Davîdov rîse cu hohot și pentru o 
clipă căută să-și înch'puiască în ce 
fel și cum ar arăta el ca om așezat, 
însurat, alături

cu 
a- 
a-

clădită, cam de 
cu o sumedenie 
vîrstele. Nu odată a avut el ocazia 
să caște gura la asemenea grupuri de 
familie în vitrinele fotografilor din 
orașele provinciale. Și atît de cara
ghioasă și de năstrușnică 1 se păru 
acum această idee neașteptată cu în
surătoarea, îneît făcu uin gest de le
pădare cu mina și vesel o porni spre 
cătun.

Fără să treacă pe acasă, se duse 
direct la administrația colhozului. Pă
rea nerăbdător să afle cît mai re
pede amănunte în legătură cu cele 
intîmplate Iui Nagulnov.

Curtea largă a administrației, căp- 
tuș tă cu troscot creț, era goală, nu
mai lingă grajd niște găini din vecini 
scurmau alene bălegarul și sub un 
șopron, lingă magazie, nemișcat, că
zut parcă în adînci și bătrânești gin- 
duri, se afla un țap, nu se Știe cum 
și de ce poreclit ,,Trofim11. Zărindu-1 
pe Davîdov, țapul s.a înviorat; își 
scutură semeț barba, și după ce bătu 
din copite pe loc, o luă 
tre el.

La jumătatea drumului 
în jos, ridică amenințător 
mătură tocită și se .avîntă în galop. 
Intențiile lui erau atît de vădite, în. 
cît Davîdov se opri zîmbind și pregă- 
tindu..se să întîmplne atacul acestui 
bărbos bătăuș.

— In felul acesta îl saluți tu 
președintele colhozului? Numai 
vezi cum am să-ți fac eu vînt 
cizma, să mă pomenești, caiafă 
trînă! spuse Davîdov rîzînd și prjn- 
zîndu-i în pumn cornul răsucit, ou o 
mișcare foarte dibace. Ei, acum pof
tește mătăluță cu mine la administra
ție, să te judec nițel, bătăuș ce-mi 
ești și prieten al lui moș Sciukar!

„Trofim" se arătă neașteptat de 
blind: ascultând de Davîdov o porni 
supus alături de el, scuturîndu.și din 
cînd în cînd capul și încercînd viclean 
să-și el bereze cornul. Pe prima treap
tă a cerdacului se opri însă, prop- 
tindu-se îndârjit în copite, iar cînd 
Davîdov se opri și el, întinse cu în
credere botul spre buzunarele lui și 
mișeîndu-și caraghios buzele vinete.

Davîdov începu să-l certe, elătinînd 
din cap cu dezaprobare și căutând să 
dea glasului învăluiri de cît mai as
pră dojana:

,,Ah! Trofim, Trofim! Ești doar un 
țap veteran, s-ar putea spune un pen
sionar al colhozului și nu te lași de 
prostii! Te dai la toț;, vrei să te bați, 
iar dacă nu merge — începi să te 
milogești pentru un dărab de pîine. 
Nu-i frumos, ba chiar e mai mare 
rușinea, află de la mine! Ei, și ce-ai 
adulmecat acolo?

Davîdov scotoci în buzunaT, găsind 
sub punga de tutun și chibrituri o 
coajă de pîine uscată. O scutură cu 
grijă de firicelele de tutun și o duse 
la nas să miroasă, fără să știe pirea 
bine de ce; înainte de a-i întinde lui 
Trof m modestul plocon pe tava pal
mii. Țapul se uită alintat și milog 
la Davîdov, aplecă într-o parte capul 
de satir bătrîn și privindu-1 cu ochi 
somnoroși, se mulțumi doar să mi
roase coaja de pîine, strîngîind ou dis
preț din bot și coborî scările cerda
cului plin de o demnitate măreață.

— Hehei! Nu te prea scoate foa
mea din ogradă, boierule! spuse Da
vidov fără să-și ascundă ciuda. Se 
vede că n-ai făcut oastea, tartor par
șiv, bă altfel ai fi înfulecat-o din- 
tr.o înghițitură! Ia te uită, plinea 
uscată a căpătat ceva iz de furtun — 
și dumnealu’, gata! Pe semne că ai 
prea mult singe nobil în vinele dom- 
niei-tale, păcătosule, de ești mofturos 
într-un asemenea hal!

Davîdov zvîrli cît colo coltucul 
uscat, intră în tinda răcoroasă, scoa
se o cană cu apă din cazanul de tuci 
și o goli pînă la fund. Abia acum se 
lămuri deplin cît de cumplit l-a răpus 
zăpușala și drumul.

La administrația colhozului se aflau 
doar Razmiotnov și contabilul. Cînd 
dădu ochii cu dînsul, Razmiotnov 
îi zîmbi:

— Te-ai îndurat să sosești în sfîr- 
șit, șefule? Bine că acum pot să mai 
răsuflu 
de cap 
lui - 
cărbuni 
mașina 
pe ușă 
ivește în prag altul... E o slujbă care 
cere nervi groși cît otgoanele și nu 
se potrivește deloc cu feleșagul meu. 
Dacă mai. rămîn aici fie și numai o 
săptămînă, au 
le, precum o

lăsă capul 
coada, ca o

pe 
să 
cu 

bă.

și eu! Ce hărmălaie 
cu gospodăria astia a 
ferească dumnezeu!
la ferărie, ba s-a

de Ia plantații, ba intră unul 
cu o nevoie, ba iată că se

(Din ziarul

de o femeie zdravăn

și bâta e 
colhozu- 
Ba n,u-s 
defectat

să mă apuce pandalii- 
să vedeți !

„Pravda")

In romînește de
Cezar Petrescu

Eu îți scriu acum, dar dumneata ne-ai scris mai
1 de mult. O scrisoare foarte lungă, pe care am 

citit-o de mai multe ori, literă cu literă. Aceeași 
pe care ai scris-o la milioane de a'.ți oameni și

1 care, pentru fiecare ins din acele nenumărate 
milioane, a însemnat un mesaj, i-a fost adresată 
numai lui, s-a preschimbat în esența, sufletului 
și conștiinței lui. Scrisoarea dumitale sînt tomu
rile groase despre bucuria și durerea omenească 
în Țara Donului, despre pustiirea 

' exaltarea fericirii în Țara Donului 
saj al Marii Revoluții Socialiste 

' din pricina căruia faptele ca- 
J1 menilor cunoscuți de dumnea- 
' ta nu vor pieri în întunericul 
i obișnuitei grabnice uitări care 

îngroapă atît de des, atît de 
mult, atît de pentru totdeau
na. faptele individuale ale oa-

; menilor, ci vor stărui prn 
vremuri așa cum au fest, stră-

! lucite sau sumbre, luminate 
de bunătatea omenească, de 
curaj, de flacăra entuziasmu

lui. sau năclăite de josnicie 
J noroi și sînge.

| Mare, uriașă e țara în care 
s-a petrecut ce ne povestești

J tu, Miha'.l Alexandrovici; 
| mari, uriașe au fost virtuțile 
( comuniștilor pe care le-ai vă- 
J £ut și le-ai povestit; mare, u- 
' riașă a fest vremea ta, vremea 
1 revoluției socialiste; mare e 
. opera ta, mare creatorul ei. 
J Și opera ta e mare în primul

rînd pentru eă Războiul, Revoluția și Colectiviza
rea, cele trei istorice evenimente pe care oamenii 
din preajma ta le-au trăit, constituie cele trei mari 
coloane pe care se sprijină această operă. Necon
tenit, în fiecare clipă ai rămas umaij, cutremurat 

J de participarea omenească la faptele omenești pe 
i care le descrii. Nicăieri nu întâlnești semî-zei în 

opera Iui Mihail Șolohov; nicăieri eroi supra- 
umani, împietriți într-o rigiditate sublimă dar 

1 neadevărată. Eroii tăi sînt oameni, pînă la ulti
mul ; oameni în toată întinderea, în toată adîn- 

' cimea ființei lor.
; Și tocmai de aceea, din pricina acestei umane, 

din pricina necontenitei emoții a creatorului, am

deznădejdii și 
un vast me

fost lîngă tine și cu tine, de față, acolo, în clipa j 
și locul acela, cînd „lumina se stinge pălind” și î 
Prokofie Melehov își ducea nevasta în brațe pînă ș 
la Movila Tătarului, ca acolo, alături de ea, să ' 
privească zarea roșie a asfințitului peste stepa i 
neagră, pînă-i cuprindea întighericul. Am adul- | 
mecat mireasma subțire, rece și amară a cojii vi
șinilor cînd se sfîrșește iarna. Am simțit, îm
preună cu tine, gustul sîngelui în gura rănită a 
lui Nikolai Strelțov, și mi-aduc aminte de mîna [ 
pătrată și dură a lui Bunciuk, cu păr roșcat pe ea, I 
și de ochii adînci ai Anei. J

Am fost de față la nașterea și la moartea mul- Z 
tor oameni, prin ochii tăi veș J 
nic trezi; prin ochii tăi am vă- 1 
zut mai multe lucruri decît se ! 
puteau vedea în zece vieți. J 

Iți datorez — ca și milioane ? 
de oameni — o nemaipomeni- . 
tă extindere a experienței mele, 
o îmbogățire a ei cu neobiș
nuite adîncimi. Am simțit, îm
preună cu tine, marea forță a 
socialismului eroic și biruitor. 
Prin literele scrise de tine cu 
tocul pe hîztie în seri cînd 
vîntul ușor de pe stepă îți 
aducea în odaie mirosul amar 
al pelinului, am cunoscut abi
sul durerii omenești, fierbin
țeala mîniei eroice, dulceața și 
flacăra tremurătoare a ferici
rilor pămîntești într-o măsură 
care te face un vrednic urmaș 
al bătrînllor titani, maeștrii 
noștri, Balzac, Tolstoi, Sten
dhal, Flaubert, Dickens, Gorki. 
Opera ta uriașă este un ne-

pentru noi scriitorii, de a sur

a con- 
de tine 
soarele 
din cei

contenit îndemn 
prinde marile fapte ale vremii noastre.

Ca atare, te salut și-ți urez să trăiești mult; mă 
închin adine în fața ta și-ți cer să nu te lași în
vins de nici o osteneală : scrie mai departe ma
rea poveste pe care o duci prin decenii, 
struirii unei lumi noi, povestea care leagă 
„toată lumea uriașă ce strălucește sub 
rece”, povestea care face din tine unul 
mai de preț dintre fiii oamenilor.

8 Petru Dumitrlu

Scriitorul favorit al poporului sovietic

senină, 
bălai, 

in
și

y -s șa se deschise și cineva in- 
S g tră în cameră. Mi-am arun- 

Jg cat ochii și am văzut un om 
cu mustața ca spicul de 

griu, cu fruntea înaltă și 
asupra căreia atârna moțul
De statură mijlocie, îmbrăcat 
tr-o bluză de culoare închisă 
încins cu o curea subțire, purta 
pantaloni bufanți albaștri și cizme 
moi'. Asta se întâmpla in,dată după 
război. ' Mi-arh ' zis: „Un , ofițer demo
bilizat" — și m-am întors către cel 
cu care. vorbeam.

Omul cu mustața ca spicul de grîu 
nu spuse nimic și se așeză. După 
toate probabilitățile, stăpînul biroului, 
redactor la o gazetă din Moscova, îl 
cunoștea pe o.nul care intrase; fără 
să mă sinchisesc am continuat discu
ția întreruptă o clipă. Am mai vorbit 
cîteva minute și in tot acest timp in
terlocutorul meu arunca priviri neli
niștite către omul care stătea în fo
toliu. Părea că se scuză peniru acea
stă discuție, care se prelungea. M-am 
ridicat să-ini iau rămas bun. Se ri
dică și omul cu. mustața ca spicul de 
grîu. Spuse, adresîndu-se ziaristului:

— De ce nu mă prezinți criticului? 
Avea o voce domoală, caldă.
M-am întors și m-am uitat atent 

la necunoscut. De unde-l știam? De 
bună seamă că l-am. văzut de multe 
ori... Necunoscutul îmi 
Și spuse:

— Șolohov.
M-am bucurat șl 

M-am bucurat, fiindcă 
afla cel mai mare . 
vrăjitorul cuvîntului 
nespus de simplu, ztmbind sub mu
stața lui țărănească, de culoarea spi
cului de grîu: mi-a fost rușine, fiindcă 
nu l-am cunoscut. Doar îi văzusem 
portretul de sute de ori — și totuși 
nu l-am cunoscut!

Abia mal tîrziu am înțeles de ce 
nu mi-am dat seama din prima cli
pă cine e. Mi-l închipuiam pe marele 
scriitor un om sever șl inaccesibil 
și — măcar puțin — îngîmfat. 
haine nici nu mai 

închipuiam elegant, 
ultima modă! Cum aș fi putut 
care-rm făcusem o astfel d» imagine 
banală, să-l recunosc pe Șolohov în 
acest on simplu, modest si rezervat? 
In anii care au urmat, l-am întîlnît 
pe Șolohov mai des. Am fost la el, la 
Veșenskaia pe Don, la locuința lui din 
Moscova; caracterul lui m-a uimit 
totdeauna.

întinse mina

m-am ruș'.nat. 
in fa fa mea se 

scriitor sovietic.
rusesc, un om

De 
vorbesc, — mi-l 
îmbrăcat după 

eu,

j«

- te IS fi

r

! Scriitorul Mihail Șolohov la masa lui de lucru.

De mai bine de un sfert de veac, 
milioane de oameni citesc operele lui 
minunate, apărute în 418 ediții (pe
ste douăzeci de milioane de exem
plare) în Uniunea Sovietică și în zeci 
de ediții în alte țări. La treizeci șl 
patru de ani era academician și de
putat în Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
In 1941 a primit premiul Stalin, cla
sa întîia. Este decorat cu Ordinul 
Lenin și cu Ordinul Războiul- pentru 
Apărarea Patriei. Aproape că nu e- 
xislă om 
să nu fi 
manele Iul Șolohov.
slavă! Cine n-ar fi fost amețit de 

atâtea, succese? Șolohov a rămas ace
lași om simplu, accesibil, modest și 
chiar timid.

Este indiferent față de bunurile ma
teriale. disprețuiește luxul și urăște 
orgoliul. Indiferența lui față de bani 
poate fi apreciată din următorul fapt. 
In tot cursul războiului a fost cores
pondentul ziarelor ,,Pravda" și ,,Kras- 
naia Zvezda",. cu gradul de .colonel, 
și în tpt acest timp nu s-a interesat 
dacă are de primit salariu. Se adu
nase o sumă mare și cînd i s-a spus 
de asta, Șolohov a rămas uluit:

— Salariu? Intr-adevăr! Treceti-I la 
fondul apărării!

Lui Șolohov nu-i place fastul de 
paradă, solemnitățile. Nu vine cu plă
cere la marile adunări, îl intimidează 
cu dragostea lor zgomotoasă.

Șolohov trăiește aproape tot timpul 
în stanița. Veșenskaia, la o sută șai
zeci de kilometri de calea fertilă. El 
se află, aici tot timpul între eroii vii 
ai cărților sale.

Biografia lui Mihail Șolohov este 
caracteristică pentru majoritatea scri
itorilor sovietici. Este un vlăstar al 
poporului muncitor. Mama lui a fost 
argată, tatăl — mic funcționar co
mercial. Tinerețea lui Mihail Șolo
hov coincide cu anii revoluției și ai. 
războiului civil în Rusia. La vîrsta. de 
șaisprezece ani intră voluntar intr-un 
detașament al Armatei Roșii și ca 
simplu soldat ia parte la urmărirea 
bandelor albe de cazaci, pe Don.

In 1923 Șolohov v:ne la Moscova 
si lucrează un timp ca hamal și zi
dar. Tot pe atunci încep» să scrie. 
In 1925 a apărut prima culeaere a lui 
Șolohov: „Povestiri, de pe Don", cu o 
prerafâ de cunoscutul scriitor sovietic 
Alexandr Serafimnvici, Bătrînul a fost 
primul scriitor car» a vă^ut în Șolo
hov un talent neobișnuit, un scri’tor 
care cunoaște viata, care are o lim
bă vie și plastică.

Succesul acestor povestiri din tine
rețe a hotărît definitiv drumul de mai 
tîrziu al lui Șolohov- La vîrsta de 20 
de ani, Șolohov a devenit un scriitor 
profesionist Intorcîndu-se de la 'Wio.s- 
cova t pe Don. în stanița lui natală, 
se apucă de realizarea unei mari idei 
creatoare; începe să scrie un roman 
despre revoluție și războiul civil.

De bună seamă că, dncepînd acea
stă muncă, n-a bănuit că ea se va 
prelungi paisprezece ani, că romanul 
va ajunge la patru volume și va de
veni un monument emoționant al lite
raturii ruse și universale. După cum 
spune singur, a scris ceea ce l-a în
demnat inima, ceea ce voia să scrie, 
ceea ce nu putea să nu scrie.

La sfîrșitul artulu; 1927 a termi
nat prima carte a acestei opere mo
numentale. Titlul e poetic, cu un ca
racter oarecum vag: „Pe Donul lini
știt". In adevăr, fluviul Don este o 
apă liniștită, somnoroasă, leneșă, de 
o măreție epică. Dar cum clocotesc 
pasiunile omenești pe malurile acestui 
fluviu liniștit!

Publicat în 1928, în cîteva numere 
ale revistei „Okteabr", romanul „Pe 
Donul liniștit" a produs o impresie 
extraordinară asupra cititorilor. în
sușirile artistice, poezia, acestei cărți, 
sînt la nivelul celor mai bune opere 
literare clasice ruse și universale. 
Gtndurile și sentimentele cele mai 
tainice ale poporului rus au fost ex
primate în imag;ni turburătoare, în 
tablouri de viață pline de drama
tism si 'de tragism. Din paginile ro
manului se aud zgomotul lupte.i și 
cîntecul ciocîrliei, gemetele și bleste
mele celor care mor. strigătele trium
fătoare ale biruitorilor, plînsul sufe
rinzilor și șoaptele arzătoare ale în- 
drăgostiților. -----

in Uniunea Sovietică care 
citit și să nu fi admirat ro- 

Un ocean de

Cititorul a văzut încă în primul 
volum al romanului caractere puteri 
nice, originale și pline de pasiune, ps 
cît de variate, pe atît de vii și pli
ne de contradicții. De pildă, familia 
cazacului înstărit Melehov, bătrînul 
Pantelei, Illinișnâ soția lui, Grigori 
și Petre fiii lui, Duniașka fiica lui, 
Natalia soția lui Grigore, Daria so-*  
ția lui Petre. Șapte personaje, șaptn 
caractere diferite. Alături de ei sini., 
și Hristonea și Prohor și familia Korri, 
șunovllor și familia boierului Listnlț^t 
M, și zeci de alte personaje, uneori1 
episodice, ca de pildă colonelul Cerberi 
țov, sau comisarul Krivoslikov, zu*  
grăviți atît de viu. îneît nu-i poți 
uita. Și chipul Axiniei, simplă femei# 
rusă, cu un suflet nespus de mare./ 
cald, frumos și puternic.

Dar am depășit cu mult acțiunea 
primei cărți și am amintit personaje 
care apar în volumele doi, trei și pai 
tru ale romanului „Pe Donul liniștit"/ 
apărute în. diferite ziare și reviste, In 
ediții separate, pînă-n anul 1940, cînd 
scriitorul a terminat ultima carte. De 
atunci romanul apare complet, mereu 
în noi ediții, în tiraje mari și de fie-i 
care dată se epuizează în cîteva zile. 
In Uniunea Sovietică, romanul a fost 
tradus in 55 limbi, iar peste hotare*  
în limba franceză, engleză, germană/, 
chineză, poloneză, spaniolă, maghia
ra, suedeză, italiană, roinînă și în. 
multe alte limbi. Romanul a fost deo-r 
sebit^ de apreciat pretutindeni, ca o 

artei naționale

Melehov, bătrînul

Duniașka fiica lui,

operă puternică a 
ruse.

Paralel cu munca 
și trei ale romanului 
știt", Mihail Șolohov 
blicat in 1932 prima carte dintr-o 
altă operă de mare amploare — ro- 
mânui „Pămint desțelenit". Acest roi 
man are pretutindeni același succes 
ca și „Pe Donul liniștit". După două
zeci șt doi de ani scriitorul a reluat 
continuarea romanului „Pămint des
țelenit" și. în 1954. a început să pu-t 
blice in reviste și ziare capitole din 
volumul doi. Aceste capitole arată în
florirea și mai puternică a talentului, 
scriitorului.

Particularitatea artistică a talent 
tului lui Mihail Șolohov constă în 
faptul că scit torul reflectă în operele 
lui evenimente mari, istorice, din via
ța poporului său. Un astfel de eve-> 
nimeni l-au constituit revoluția șl 
războiul civil, cărora le-a consacrat 
romanul „Pe Donul 
lalt mare eveniment 
zarea, de care se 
„Pămint desțelenit", 

a fost
Patriei 

consacră al treii

Ici volumele doi 
„Pe Donul lini-' 
a scris și a pui

liniștit". Celă- 
a fost colectivi^ 
ocupă ‘romanul
Ultimul mare 
Războiul pen- 

din 1941—!
eveniment 
tru Apărarea 
1945. Șolohov îl 
lea roman, ,,Ei au luptat pentru 
patrie", din care au apărut fragment 
te în ultimii doisprezece ani. Scriitor 
rul continuă să lucreze la acest ro-1 
man; cititorii așteaptă nerăbdători 
alte fragmente.

Scriitorul primește mii de scrisori 
cu rugămintea de a grăbi publicarea 
romanului. Desigur, aceste stăruințe 
îi dau avînt, dar nu influențează ritr 
mul muncii lui creatoare. Șolohov 
este necruțător de exigent cu opera 
sa. Pe masa lui de lucru se pot ver 
dea cite șapte-opt variante ale ace
luiași capitol. După părerea mea. fie-t 
care variantă este bună, dar scriitor 
rul spune mereu:

— Nuri rtu este ceea ce trebuie...
Trebuie să-l vezi pe Șolohov cum 

se mînie cînd îi cade în mină un ro
man mediocru. — original sau tra
dus. Este atît de supărat, ca și cum 
cineva i-ar fi adus o jignire perso
nală. II supără mai ales romanele lipi 
site de conținut, goale și pur distract 
five. Șolohov socotește creația arti
stică drept o înaltă slujire a poporu
lui. In Uniunea Sovietică s-a scris 
foarte mult despre Șolohov. Pe Ungă 
un mare număr de articole, apărute 
în ziare și reviste, despre creația lui 
s-au scris mai multe cărți.

La 24 mai 1955. Miha:> So'ohov 
plin-ște cincizeci de ani. La această 
dată aniversară, torțe1» creatoare ale 
scriitorului au a:urs la » 
florire. Nu ne îndoim că 
noi și admirabile creații, spr: . :s- 
ria cititorilor săi.

Mihail Șkerin

tindu..se


re primele traduceri romînești

Primele traduceri romînești din 
poezia Iuti Schiller au fost pu
blicate intre anii 1837—1840, 
în „Alăuta rominească", de la 

Iași și „Foae pentru minte, inimă șt 
literatură" de la Brașov.

înainte de aceste date „Gazeta tea
trului național" (nr. 3/1836) din Bucu
rești menționează printre piesele tra
duse și „Intriga și Amorul de la 
Schiller de D. colonelul Cîmpineanul".

In majoritatea pieselor, traduse din 
literatura franceză, sub îndrumarea 
lui Eliade Rădulescu, traducerea din 
Schiller, făcută de I. Clmpinaanu, unul 
din fondatorii „Societății filarmonice", 
a rămas o excepție.

Un interes ou mult mai susținut 
j'pentru opera lui Schiller îl arată în 
.această .perioadă „Alăuta rominească", 
Scare publică în nr. 49 din 1837 poe
zia „Tînărul la plrîu" (Der Jiingling 
am Bache), cu subtitlul: „Imitație din 
Schiller". Publicarea poeziei este în
soțită de următoarea notă: „Alăuta ro- 

fyntnească credincioasă soliei ce și-au 
șpropus de a publica din vreme frag
mente poetice și în proză de ale ace- 
tor ce hărăzesc ceasurile slobode spre 
'cultura literaturii romînești, crede că 
va face plăcere cititorilor impărtășin- 
du-le următoarele versuri, a răposatului 
A. Hrisoverghi, tînăr poet pe care 
moartea l-au săcirat înainte de vre
me".

Această „imitație" din Schiller da
torită lui Hrisoverghi nu urmează ori- 
ginatul, nerespeotînd strofa schilleria- 
nă. Credem că e alcătuită după uri 
model francez. Hrisoverghi — tradu
cător al dramei „Antoni" de Alexandre 
Dumas și al unor poezii de Andre 
Chenier, Victor Hugo și Lamartine, nu 
ipare să fi cunoscut direct literatura 
germană. Acest lucru se desprinde a- 
it'ît din prefața lui C. Negru.zzi la dra
ma „Antoni" cît și din cunoscuta 
„Vieața lui Hrisoverghi" a lui Mihail 
kogălniceanu.

Hrisoverghi, care învățase bine lim
ba franceză la pensionul lui Muton 
— din Iași — avea la înidemînă des
tule traduceri franțuzești din Schiller.

Cel care traduce direct din limba 
germană și încearcă în mod susținut 
eă aducă la cunoștința publicului ci
titor opera marelui scriitor german, 
este Mihail Kogălniceanu.

Reîntors fa țară, de la Berlin, unde 
își făcuse studiile, Kogălniiceapu, ad
mirator al lui Schiller, folosește opera 
acestuia pentru a introduce ideile de 
libertate împotriva tiraniei feudale din 
Moldova. In „Alăuta iromînească" (iulie 
—sept. 1838) publică două poezii — 
traduse din Schiller — în proză rit
mată: „Inelul lui Policrat" (Der Ring 
des Polykrates) și „împărțirea lumii" 
(Die Teilftng der Erde). Spre deose
bire de Hrisoverghi, AI. Kogălniceanu 
alege din opera poetică a lui Schiller 
lucrări cu semnificație socială. In 
„Inelul lui Policrat", Schiller se refe
rea nu numai la tiranul dlin antichi
tate, istăpîn al insulei Samos, ci la 
toți tiranii din toate vremurile, pe 
care i-a urii cu toată puterea.

Versurile din traducerea lui Kogăl- 
tniceamiu „Pe nici unul din cei ce loe / 
împovăra cu daruri nalte / Nu l-am 
văzut cu bun sfîrșit / “ — se potriveau 
și stărilor sociale din Moldova.

Cealaltă poezie „împărțirea lumii" 
subliniază rolul hărăzit poetului de a 
lumina poporul. Tendința de locali
zare este evidentă și ta' această tra
ducere.

In anul următor, ta „Alăuta romt- 
nească" (nr. 38, 39/rnai 1839) Kogăl- 
niceanu caută să întrețină atenția a-

din poezia lui Schiller
cu sunetul bronzului și cu strigările 
de bucurie a poporului entuziast".

Corespondența va fi fost trimisă de 
la Stuttgart — de vreun prieten al 
lui Kogălniiaeawu. Săritorul moldovean 
își tipărea ta' acea vreme, in acel oraș, 
traducerea germană a studiului său — 
tipărit in 1837 la Berlin — „Esquisse 
sur l’histoire, les moeurs et la langue 
de i Cigaines".

In 1839, tot sub îndemnul lui Ko
gălniceanu apare „Kornetul, komedie 
in 3 acte a lui 'Șiler — tradusă. de 
pe limba germană in cea rominească 
de Mihail Vitlimescul — Eși — în 
tipografia Sf. Mitropolii".

Lucrarea nu a fost menționată ptaă 
astăzi de istoricii literari. Ea se gă
sește însă la biblioteca Acad. R.P.R. 
și își așteaptă cercetătorul.

Ier și ca îndrumător pentru cunoaș- j 
terea operei marelui scriitor german.

*
In Transilvania „Foaia pentru minte, 

inimă și literatură" publică între 
1838—1840 o serie de traduceri din 
Schiller. Redactorul foii, George Bariț, 
își manifestă dragostea pentru Schil
ler, publictad următoarea mărturisire: 
„Trebuie să spui, am către Schiller 
o foarte mare plecare, nu Știu cum, 
de multe ori îmi vine să- i dau aceea 
iubire și cinste, ce o dăm unui tată, 
care ne-a născut și ne-a crescut". 
(Foaia pentru minte, 1838).

El însuși traduce fragmente din 
piesele „Intrigă și amor", „Don Car
los", „Maria Stuart".

Primele poezii publicate în „Foaia

Masa de lucru as. Iui Fr. Schiller

In anul următor se tipărește la 
„Cantora Daciei literare", sub îngriji
rea lui Kogălniceanu, volumul „Poe
zii" a lui Mich. Kuciiureanu. Față de 
cuprinsul volumului „Poetice încercări" 
(ed. 2-a) al aceluiași poet — publi
cat în tip. Albinei (1839) găsim și o 
traducere din Schiller „Incîntarea de 
Laura" (Die Entztickung an Laura). 
Poetul Kuciureanu, care își făcuse 
studiile la Buda, Cernăuți, apoi în 

bine
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supra lui Schil’.er prin publicarea ce
lor două „feiletoane" despre „Pregăti
rile sfințirii monumentului pentru 
strălucitul poet Șiler" și „Inaugura
rea monumentului lui Șiler". Aceste 
„feiletoane" trimise de la „Stuttgart" 
descriau pregătirile ce fac „concetățe
nii unui mare poet spre a serba cu 
pompă și mărire inaugurarea statuei 
sale". Sfîrșitul primei corespondențe 
se termina printr-un pasaj admirativ.

In a doua corespondență, este sub
liniat entuziasmul poporului : „Nu nu
mai piața, ce ulițele învecinate și fe- 
reștile i acoperământul caselor era 
pline d.e îmbulzirea oamenilor. Hoho
tul care ascundea statua au început 
încet a se deschide, în mijlocul sună
rii tuturor clopotelor, iar căzlnd de
odată in gios și arătîndu-se statua în 
toată a ei mărire din înălțimea preste 
mii de privitori, muzica încă mai tare, 
au început a sima și s-au amestecat

Germania, cunoștea destul da 
limba lui Schiller. Insfîrșit, Kogălni- 
caaniu publică în 1843 la „Cantora 
Foaiei sătești" — ediția completă 
„Poesii a lui Hrisoverghi" — Însoțită 
de o prefață asupra vieții acestui 
scriitor. Volumul cuprindfea cele două 
imitații după Schiller: „Mina" și „Tî
nărul la pîrîu". Sub îndemnul acestor 
prime încercări făcute die M. Kogăl- 
niceanu — cu mult mai tîrziu — G. 
Aisachi va traduce și el ca „un mic 
tribut de recunoștință" poezia „Cre
dința" (Die Biirgsch.aft-). Traducerea 
lui Asachi a apărut ta 1859, cu pri
lejul a 100 de ani de la moartea lui 
Schiller.

Tot atunci Eliade Rădulescu scrie 
poezia „Ia F. Schiller" (Naționa
lul, 1859), iar ma; tîrzta traduce 
„Cavalerul Toggenburg". Lui Ko
gălniceanu li revine deci locul de 
frunte ca prim traducător — direct din 
limba germană — a poeziei lui Schil-

pentru minte, inimă și literatură" sînt: 
„Tînărul la ptrlu" (octombrie 1838), 
„Dorul" (decembrie 1838), „Vînătorul 
alpicesc" (ianuarie 1839) și „Către 
Minna" (iulie 1839).

Primele trei semnate cu inițiala Z 
sfat atribuite de istoricul literar Bog
dan Duică, filologului Timotei Ci- 
pariu.

A patra poezie, du.pă precizările din 
manuscrisul lui Pauletti (v. mssul n'r. 
460—461 Acad- R.P.R.) a fost tradusă 
de Ion Rus, da la Blaj.

Aceluiași Ion Rus îi stat .atribuite 
de către Ion Gherghel și celelalte tra
duceri pe care Bogdan Duică afirma 
că stat ale lui Timotei Cipariu.

Traducerile lui interesează — ca și 
ale lui Kogălniceanu, prin selecționa
rea din opera poetică a lui Schiller 
a poeziilor cu teme sociale. In „Vînă
torul alpicesc” (Der Alpenjăger) este 
prea.slăvită libertatea, iar în „Dorul" 
(Sehnsucht) lupta omului pentru a 
ajunge în țara dreptății.

Desigur primele traduceri din poe
zia lui Schiller făcute de Hrisoverghi, 
M. Kogălniceanu, Kuciureanu și Ti
motei Cipariu prezintă maj ales o. va
loare istorică.

Mai tîrziu aceste încercări vor fi 
continuate de poeți ca M. Eminescu, 
St. O. Iosif, G. Coșbuc. Aceștia — 
.prin măiestria artistică a traducerilor 
— vor pune în adevărata lumină stră. 
lucitoare frumusețea nepieritoare a 
poeziei marelui scriitor german, 
luptător pentru libertate.

i

M. Nanu

DUBIȚI 
C R T E A"
In revoluția culturală care se des

fășoară tiț (ara noastră, cartea este o 
armă puternică, un izvor nesecat de 
cunoștințe, de cunoaștere a vieții și 
oamenilor noi, de imbolduri pentru 
însușirea virtuților înalte ale eroilor 
descriși în. ea, în formarea conștiin
ței comuniste mai ales in rindurile 
tineretului. „Iubiți cartea, spunea Ma
xim Gorkiț, căci ea vă va învăța cum 
să-l stimați pe om și pe voi înșivă, 
va da minții și sufletului aripile mi
nunatului sentiment al dragostei față 
de lume, față de om".

Penlru; a apropia cît mai mult car
tea de tineretul de la orașe și de la 
sate, Biroul C.C. al U.T.M. a ela
borat x> hotărîre prin care se instituie 
organizarea, unui concurs permanent 
pentru citirea literaturii, cu denum rea 
„Iubiți cartea".

Scopul concursului este de a răs- 
pîndi larg cartea în rindurile tinere
tului, de a stimula interesul pentru 
citit și de a lărgi orizontul de cul
tură generală al tinerilor.
. Concursul va contribui la educarea 
tineretului în spiritul dragostei și de
votamentului față de patrie, popor și 
partid, în spiritul internaționalismu
lui proletar, al colaborării și frăției 
dintre tinerii romîni și tinerii apar- 
ținînd minorităților naționale.

Prin larga răspîndire a cărții, con
cursul va populariza marile realizări 
ale Uniunii Sovietice, înfăptuirile re
gimului nostru democrat-popular, va 
mobiliza tineretul la traducerea in 
viață a hotărîrilor partidului și gu
vernului în opera de construire a 
sociulisnxilui in țara noastră.

Concursul „Iubiți cartea" este orga
nizat și condus de Uniunea Tineretu
lui Muncitor in colaborare cu Minis
terul Culturii, Ministerul Invățămin- 
tului, Consiliul Central al Sindicatelor 
și Uniunea Scriitorilor din R.P.R.

In scopul conducerii operative a 
concursului s-a alcătuit o comisie 
centrală și se constituie comisii regio
nale, raionale, orășenești, comisii in 
întreprinderi, instituții, la sate, in 
școli și facultăți.

Concursul „Iubiți cartea" se adre
sează tineretului muncitor de la o- 
rașe și sate, de la virsta de Iff ani 
in sus. înscrierile la concurs se vor 
face la bibliotecile centrale regionale, 
raionale, la bibliotecile sindicale din 
întreprinderi și instituții, la. b'bl'ote- 
cile din școli șl facultăți., la bibliote
cile sătești și ale căminelor culturale 
de la sate.

Pentru obținerea insignei „Prieten 
al cărții” și a brevetului de purtător 
al ocestei insigne, participanții la 
concurs trebuie să citească in termen 
de cel mult un an de la data înscrie
rii, cărțile indicate ca obligatorii și 
cite o carte la alegere din celelalte 
grupe.

In sprijinul participanților la con
curs se vor organiza pe lingă fiecare 
bibliotecă cercuri de citit conduse de 
un bun cunoscător al literaturii.

De asemenea, pentru popularizarea 
cărții in rindul tineretului se vor or
ganiza recenzii, întîlniri cu scriitorii, 
seri literare, expoziții de cărți, etc.

Pentru a da posibilitatea partici
panților să obțină insigna, pe toată 
perioada concursului, comisiile se vor 
întruni la cererea unui grup de cel 
puțin 5 cititori și văr organiza discu
ții pentru a aprecia dacă participa-nții 
îndeplinesc condițiile pentru a primi 
insigna.

Decernarea insignelor se va. face 
într-un cadru fest'v cu prilejul unor 
manifestări special organizate de co
misiile locale.

Concursul este menit să dea un nou 
impuls pentru citirea cărții, pentru a- 
propierea maselor largi ale tineretului 
de ea. Dornic de a-și îmbogăți tot mai 
mult cunoștințele, de a-și însuși în
vățătura marxist-leninistă, slntem si
guri că tineretul nostru va răspunde 
cu toată însuflețirea, întreeîndu-se în 
a cîștiga insigna de „Prieten al căr
ții", în a arăta că pentru fiecare 
dintre ei cartea constituie un tovarăș 
drag, un prieten de nedespărțit.

Filialele Uniunii Scriitorilor, cercu
rile literare, bibliotecarii, activiștii 
culturali, vînzătorii de carte, revistele 
și scriitorii noștri trebuie să contribuie 
la o cît mai bună desfășurare și la 
reușita acestui concurs.

Gh. Dinu

O SUTĂ DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI

C. DOBROGEANU GHEREA

La LȘ—19 aprilie a avut 
loc la Moscova lo consfătuire 
de creație, pe tema „Edluca- 
rea sentimentelor și caracte
rului omului sovifetic", consa
crată operelor de' proză so- 

„ vietice apărute în ultimul 
9 timp și sarcinilor literaturii 
y în educarea comunistă a o- 

mului sovietic. La lucrările 
conferinței, care a fost pre
zidată de K. Fedin, au par
ticipat scriitori și critici din 
Moscova, Leningrad și Kiev. 

Participanții la conferință 
au supus unei largi și te
meinice critici mai multe lu
crări de proză, printre care 
romanele „Cercetătorii" de 
D. Granin. „Elena" de Xenia 
Lvova, „Prietenie" de A. 
Kopteaeva, „Cerul Balticei" 
și „Tinerețea ecu noi" deN. 
Ciukovski, „Pentru o cauză 
dreaptă" de V. Grossman, 
nuvelele și povestirile „In 
orașul natal" de V. Nekra
sov, „Poveste despre un di
rector de SMT și un agro- 
nom-șef" de G. Nikolaeva și 
altele.

Subliniind că una din sar
cinile principale ale literatu
rii este educarea sentimente
lor și caracterului omului so
vietic, participanții la discu
ții au relevat că tema ca
racteristică operelor de pro
ză din ultima vreme este 
educarea curajului, a îndrăz
nelii, a încrederii și respec
tului față de om.

Educația tineretului este 
una dintre cele mai impor
tante probleme ce stau în 
fața literaturii. Tineretul so
vietic, a arătat E. Uspenska- 
iat este înzestrat cu însușiri 
minunate. Sarcina literatură 

' este de a urmări atent creș- 
( terea tineretului, a sezisa 
i schimbările ce se produc în 
i sinul lui, a-l ajuta să-și cris- 
J talizeze concepțiile. Literatu. 
) ra trebuie 'să abordeze o se- 
> rie de probleme legate de e- 
j duca.ția tineretului, ca de pil- 
1 dă problema relațiilor cu pă- 
I rinții, a luptei împotriva ră- 
î) mășițelor simțului vechi și

retrograd al proprietății pri
vate. A fost relevată ultima 
povestire a tinărului scriitor 
V. Tendriakov „Străin de 
casă", în care conflictul este 
construit pe ciocnirea între 
psihologia înaintată a unui 
tînăr sovietic și unii oameni 
înapoiați în mentalitatea că
rora mai domină simțul re
trograd al individualismului.

Despre alegerea conflictu
lui și însemnătatea lui în 
crearea caracterelor a vorbii 
scriitorul D. Granin. „S-.a 
scris mult că in condițiile 
sovietice nu pot fi generate 
însușiri negative aile caracte
rului uman. Totuși la noi 
există o serie de contradto- 
ții ihterne care se dezvoltă 
datorită faptului că vechiul 
moare și noul se naște în 
luptă. Trebuiesc dezvăluite și 
arătate aceste condiții și fe
lul ta care ele generează di
feritele trăsături ale caracte
rului", a spus el.

Un conflict nu trebuie ne
apărat construit pe zugră
virea caracterelor prin me
toda contrastelor. Sînt po
sibile conflicte nu numai în
tre oameni buni și oameni 
negativi. Vorbitorul a citat 
romanul lui Al. Fadeev 
„Ultimul din Udeghe", in 
care se ciocnesc puncte de 
vedere deosebite a doi bol
șevici, conducători, dînd 
naștere la conflicte acuțe, 
grave. Amindoi eroii sînt co
muniști foarte buni și oa
meni minunați. Cu toată u- 
nitatea dintre concepțiile 
lor despre lume, conflicte 
între ei se nasc pentru că 
fiecare apreciază diferite e- 
venimente din puncte de ve
dere politice deosebite. Fap
tul acesta nu dăunează va
lorii educative și artistice a 
romanului.

Amintind cuvintele lui En
gels că o personalitate se

z,Educarea sentimen-

tel o r și caracterului

omului sovietic"

caracterizează nu numai pHn 
ceea ce face, ci și prin felul 
cum acționează, D. Granin 
arată, citind ultima nuvelă 
a Galinei Nikolaeva, că in
dividualitatea eroului va fi 
numai atunci pregnantă, cîfid 
își va manifesta caracterul 
în luptă, în acțiune. Lite
ratura nu trebuie să zugră
vească realitatea ca un fel 
de „viață paradlsiiacă", lip
sită de luptă și de frămîn- 
tări, care uneori duc și la 
îrtfrîngerea eroului. Una din 
principalele sarcini educati
ve ale literaturii 
crea caractere 
înzestrate cu o 
mă, care nu se 
se de condițiile 
apar uneori în

este de a 
puternice, 

voință fer- 
lasă învin- 
grele care 

___ viață. Pie
dicile pe care un erou le 
îfittmpină pe drumul vieții 
constituie un material pre
țios pentru a dezvălui chi
pul său. Important este con
ținutul și calitatea acestor 
piedici, care trebuie să o- 
glindească problemele cele 
mai arzătoare pe care le 
pune viața.

Analizînd romanele „Don
bass" de B. Gorbatov, „Cer
cetătorii" de D. Granin și 
nuvela Galinei Nikolaeva 
„Poveste despre un director 
de S.MiT. și un agronom- 
șef", O. Pisarjevski a pus 
problema în ce măsură li
teratura înarmează tineretul 
în lupta cu greutățile. El 
a arătat importanța edu
cării tineretului în spiritul

principialității, al simțului 
de răspundere personală 
pentru tot ce se petrece în 
viață, căci fără aceasta nu 
se poate educa dragostea 
față de patria socialistă.

In legătură cu zugrăvirea 
multilaterală a eroilor, în 
viața lor din producție și în 
viața personală, unii scri
itori (V. Kocetov, V. Ghe- 
rasimova, D. Granin) s-au 
pronunțat împotriva „rețete
lor" și „proporțiilor" obli
gatorii. Ei au arătat 
că nici Furmanov (în 
„Ceapaev"), nici Fadeev (în 
„Infirtagere"), nici Ajaev (in 
„Departe de Moscova") n-au 
spus aproape nimic despre 
viața personală a eroilor lor 
(Ceapaev, Levinson, Batma- 
nov); dacă în „Ceapaev" 
dragostea lipsește cu desă- 
vîrșire, în „Steaua" a lui 
E. Kazakevici, multe episoa
de sînt construite pe tema 
iubirii, sau în timp ce V. 
Tendriakov îh „Străin de 
casă" nu-i arată pe eroi în 
producție, în schimb G. Ni
kolaeva în „Secerișul" de
scrie pe larg viața eroilor săi 
în producție. Toate aceste o- 
pere cu toate aceste deose

biri, sînt valoroase și edu
că pe cititori în spiritul co
munismului.

Participanțu la discuții au 
criticat aprecierile greșite, 
distrugătoare sau laudative, 
folosite de unii critici lite
rari. Ei au cerut criticii să 
trateze operele literare de 
pe pozițiile principialității 
partinice, să le analizeze a- 
dinc și cu pasiune.

In încheierea dezbaterilor 
a. luat cuvîntul K. Simonov. 
El a chemat pe scriitori să-și 
revadă planurile de creație, 
să abordeze în mod operativ 
marile și arzătoarele proble
me ale contemporaneității. 
Operativitatea scriitorului r.u

trebuie desconsiderată, căci 95 
ea nu presupune neapărata zi 
scădere a nivelului artistic. S 
Simonov a amintit că în 9) 
anii primului cincinal, scrii- z< 
lorii au scris pe teme de 6) 
stringentă actualitate nu 9) 
numai povestiri și reportaje « 
ci și romane ca „Timp, îna- 95 
intel", ,,Ș;i a fost ziua a 9? 
doua" și altele. S

K. Simonov a consacrat o 9) 
mare parte a cuvîntării sale 95 
necesității de a se acorda o S 
mai mare atenție tematicii 95 
din viața armatei. Mulți trac- S 
toriști, combined și alți ti- 6> 
neri au trecut prin școala e- w 
ducației din armată; este o « 
sarcină de cinste a scriitori- 95 
lor de a arăta cum se for- 95 
mează caracterul omului so- (& 
vietic la școala armatei. De 
asemenea nu trebuie negii- W 
fată nici tema războiului, « 
care trebuie adincită și dez- 95 
voltată multilateral, arătîn- 95 
du-se formarea caracterelor S 
în diferitele împrejurări ale 9) 
războiului, în clipele grele și « 
în zilele victoriilor. 95

K. Simonov s-a declarat 95 
de acord că nu este neapă- S 
rat necesar de a construi 95 
conflictele pe baza contras- « 
telor, considerînd că litera- 9) 
tura trebuie să oglindească 95 
lupta de concepții și de pă- (,) 
reri între oameni, care, chiar 95 
ducă greșesc, jertfesc totul 95 
pentru cauza poporului. A- 6; 
ceste ciocniri, uneori chiar 95 
puternice, sînt o trăsătură a S 
societății noi, a oamenilor 95 
noi, care nu-și precupețesc 95 
propria lor bunăstare pentru 9; 
a fi de folos poporului, vie- 95 
toriei comunismului. &

Conferința, care s-a re- 95 
marcat prin conținutul bo- 95 
gat și rodnic al discuțiilor, S 
s-a situat pe linia înfăptuirii 9: 
hotărîrilor Congresului scrii- k 
torilor sovietici cu privire la W 
consolidarea ideologică și 9< 
artistică a frontului literar, (I 
la călirea ideologică și creș- 9( 
terea măiestriei artistice. 9: 

(După „Literaturn.aia 9 
gazeta" din 26.IV.955) g

(Urmare din pag. l-a) 
influență dominantă asupra condu
cerii partidului socialist, după care 
și-au prelungit influența nefastă și 
în Partidul Comunist, fiind nimicite 
abia la Congresul al V-lea al 
Partidului nostru, în anul 1932“.

Raportul a dezvăluit cu claritate a- 
baterile grave ale lui Gherea fa con
cepțiile sale politice, subliniind carac
terul profund dăunător .al orientării 
sale în conducerea mișcării muncito
rești. Se relevă însă și rolul pozitiv 
al lui Gherea în domeniul esteticii și 
criticii literare, precizîndu-se că : „în 
activitatea sa pe tărlmul criticii lite
rare a combătut concepțiile ideologilor 
reacțiunii, Maiorescu și alții".

Sub influența mișcării revoluționare 
cu puternic caracter popular, de la 
1848, s-au înfiripat, alături die o lite
ratură militantă, primele tradiții pro
gresiste ta interpretarea literaturii și 
a artei, prin apariția unor teze este
tice materialiste, chiar în forme mai 
rudimentare, la Bolli.ac, Alecu Rtisso, 
Kogălniceanu, Filimon, etc.

Istoricii litenairi burghezi s-au stră
duit să estompeze tendințele progre
siste ale mișcării literare din jurul a- 
nului 1848, legînd ta mod .arbitrar și 
rău intenționat începuturile criticii li
terare de numele lui Titu Maiorescu 
și al cercului literar .al Junimii. Cer
cetătorii burghezi au încercat să acre
diteze idieeia că teoriile literare ale Ju
nimii au dius la efervescența creatoare 
a măriilor clasici din cea de ,a doua 
jumătate a secolului XIX, iar Titu 
Maiorescu, prin .activitatea sa în presă 
și prin îndrumarea personală, a pus 
bazele criticii literare romînești. Esca
motarea opoziției, adesea fățișă, a ma
rilor scriitori realiști, față de tezele 
idealiste și reacționare .ale Junimii și 
ale lui Titu Maiorescu, diminuarea 
luptei curajoase a apărătorilor con
cepțiilor patriotice și democratice des. 
pre artă a generației de la 1848, ca 
Bolli-ac, Hașdeu, etc. îm.potriva pre
siunii funeste a ideologiei conserva
toare junimiste și mai ales minima
lizarea și defăimarea polemicii com
bative a lui Gherea și ,a școalei sale 
critice împotriva lui Maiorescu și a 
partizanilor și discipolilor săi, — ca
racterizează poziția falsificatoare a 
istoriei literare burgheze.

Critica lui Gherea, născută sub 
influența ideologiei clasei muncitoare, 
a dlat o replică puternică tezelor este
ticii idealiste și reacționare, spulbe- 
rînd mituirile criticii maioresoiene și 
dezvăluind inconsistența cercului juni
mist, rupt de viața poporului, .atașat 
servil claselor exploatatoare: „Nimi
cirea înrîuririi și însemnătății cercu
lui literar al „Convorbirilor literare" 
este o lecție cu înțeles adine, o lecție 
pentru toți cei care știu a cugeta și 
mai ales o lecție instructivă pentru 
acei care ar fi vroit să ridice steagul 
pe care n-a. putut să-l ție cercul „Con
vorbirilor literare".

Lupta lui Gherea și .a școlii sale 
critice împotriva cercului Junimii este 
o expresie concludentă a existenței 
celor două culturi antagoniste în si
nul culturii naționale, ta acea pe
rioadă. împotriva tezelor conserva
toare retrograde ale culturii claselor 
dominante, reprezentate fa critica lite
rară de Titu Maiorescu și mai tîrziu 
de E. Lovinescu, Mihail Dragomi- 
rescu, etc. s-au .afirmat concepțiile 
progresiste, democrate, ale claselor a- 
suprite, reprezentate de marii scrii
torii realiști, de Gherea și apoi de 
Ibrăileanu, etc. In demascarea cu ver
vă caustică și cu solidă argumentare 
a formulelor hibride ale esteticii reac
ționare m.a.ioreaciene, rezidă princi
pala contribuție a lui Gherea în fău
rirea unei critic; literare științifice, 
proolamtad caracterul social și chiar 
de clasă al artei și dependența ei 
de condițiile concrete istorice .ale ra
porturilor sociale. Sprijiniindu-se pe 
concepțiile despre artă ale criticilor 
democrați revoluționari ruși Belinski, 
Cemîșevski, Dobroliubov, despre oare 
în articolul „Idealurile sociale și arta" 
vorbește cu admirație pentru vigoarea 
luptelor politice, pentru înălțimea idea
lurilor sociale oare însuflețeau activi
tatea lor literară — Gherea, rileși nu 
s-.a înălțat ptaă la o critică marxistă 
consecventă științifică, a fost primul 
care a încercat la noi — într-.o vreime 
cînd asemenea încercări erau destul 
de rare — să .aplice concepția mate
rialismului istoric în cercetarea pro
blemelor artei și. literaturii. Multe 
din tezele militante ale teoriei și cri
ticii literare propovăduite de Gherea 
își păstrează și astăzi valabilitatea, 
dezvoltate și amplificate intr-o formă 
superioară în critica litera-ră marxist- 
leninistă.

★
In general, concepțiile estetice, prin

cipiile criticii literare .ale lui Gherea 
s-au cristalizat în activitatea pole
mică, în negarea înverșunată și con
vingătoare a tendințelor idealiste de 
rupere a artei de realitate, de viața 
socială. In problema fundamentală a 
esteticii, raportul între artă și rea
litate, Gherea se situează categoric pe 
poziția materialistă, înfățișînd con
secvent relația între opera literară și 
tendințele istorice .ale epocii, demon- 
sirtad rolul determinant al mediului 
social pentru orientarea și amploarea 
mișcărilor literare. „Arta, ca orice 
altă manifestare a minții omenești, 
este productul mijlocului natural și 
mai ales social, poartă pecetea tim
pului în care s-a alcătuit, al societății 
în care s-a produs". înarmat cu o vi
ziune științifică asupra determinării 
sociale a artei, Gherea a infirmat cu 
tărie teoriile mistificatoare ale*cori 
feului criticii idealiste, Titu Maiorescu, 
cu privire la caracterul arte) în epoca 
ascensiunii și dominației capitalis
mului. Gherea analizează reacția ar
tistului în fața racilelor lumii bur
gheze,explicînd accentele de revoltă 
socială și de refuz la conciliere din 
creația marilor realiști critici, explică 
decepționismului caracteristic poeziei 
epocii, reliefînd aportul decisiv al 
condițiilor social-politice ale vieții oa 
meniilor pentru delimitarea fenomenu
lui literar .artistic. „Nici concepțiile 
filosofice, nici cutare ori cutare cre
dință religioasă, demonstrează Ghe
rea. nu pot fi pricina unor anomalii 
spirituale ca pesimismul, decepționis- 
mul, căci aceste concepții și credințe 
religioase sînt simptome că societa
tea e bolnavă și că tocmai fiindcă so
cietatea e bolnavă se pot arăta ase
menea speculații, asemenea credințe..." 
„Pricina decepționismului nostru, a 
decepționismului poeților noștri, obîr- 
șia lui sînt anomaliile societății bur
gheze. Pricina boalei veacului e sta
rea patologică a civilizației burgheze" 
(„Decepționismul în literatura ro- 
mînă").

In opoziție cu tezete maioresciene 
., i tnpersonaliitia-te-a “ seri i torul u i, 
incompatibilitatea între „con

({) despre

templarea senină" a artei menită „de 
a scoate pe om în afară și mai pre
sus de interesele lumii zilnice" și rea
litatea vieții sociale, Gherea se referă 
la opera unor mari scriitori ai lite
raturii universale, Goethe și Schiller. 
Byron și Shelley, Victor Hugo și 
Pușkin, Tolstoi și Turghenlev, pentru 
a dovedi caracterul social al operei 
de artă, relevtaid înaltele idealuri so
ciale oa.re au Înaripat creațiile ace
stor giganți. Gherea descoperă natura 
socială a artei, evidențiind antago
nismele de clasă, lupta între exploa
tați și exploatatori, ecoul acesteia ta 
procesul de creație, demonstrind cum 
■poziția de clasă .a artistului se im
primă ta modul de reflectare și inter
pretare a fenomenelor vieții în conți
nutul ideologic al operei. Astfel Ghe
rea pledează consecvent cu înflăcă
rare pentru tendențiozitatea artei, ri- 
diculiztaid tezele .autonomiei airteii, a 
inspirației metafizice, detașată de pro
cesele rea.le ale vieții sociale. „Ideile 
șl tendințele sociale sînt chiar sîngele 
cald șl hrănitor care nutrește și face 
viețuitor organismul numit artă. A 
spune că ideile și tendințele, sociale 
sînt ceva cu totul deosebit de artă 
este tot așa cum ai zice câ sîngele 
e ceva cu totul străin de organismul 
omenesc". („Tendenționismul și te
zismul în artă"). In lupta pasionată pe 
care .a purtat-o împotriva teoriei pre
tinsului apolitism maioresclan, Ghe
rea a precizat că perorațiile savante 
despre independența artei față de so
cietate înseamnă în fond negarea die 
pe pozițiile claselor reacționare a 
unor anumite idfei și tendințe sociale 
și .apărarea implicită a altor interese 
de clasă, promovarea altor ideii și ten
dințe sociale. Pozițiia «nifli'tiaintâ a lui 
Gherea ta fața armăturii greoaie și 
pretențioase a esteticii idealiste, dez
velind camuflajul pedant și snob pen
tru .a demasca în toată goliciuneia lor 
concepțiile retrograde ale claselor ex
ploatatoare, păs-tireaiză și astăzi o deo
sebită actualitate ta bătălia noastră 
continuă împotriva recidivelor apoli
tismului șj estetismului burghez, care 
maschează mai mult sau maii puțin 
transparent tendințe ostile artei și 
luptei poporului nostru.

Gherea a fost un adept pătimaș al 
realismului ta artă, insisttad asupra 
principiului veridicității artei. Ei a- 
rată necesitatea oglindliiriii fidele a 
realității obiective, sfătuind continuu 
pe scriitori: „Dacă poetul vrea să 
scrie ceva într-o epocă istorică, apoi 
trebuie s-o cunoască adine din punctul 
de vedere istoric, economic și cultu
ral, ca să nu ne spuie minciuni; iar 
dacă n-o cunoaște, atunci să vor
bească despre ceea ce cunoaște". 
(„Tendenționismul și tezismul ' în 
artă"). Cu multă aibilitate polemică 
pulverizează Gherea producțiile literare 
hibride, care .răstălmăceau grosolan 
adevărul vieții și adevărul psiholo
giei eroilor prin prizima concepțiilor 
subiective false ale autorilor. In ar
ticole de o deosebită forță combativă 
(,.D-l Brociner ca descriitor al vieții 
țărănești" sau „Pesimistul de la So
leai"), Gherea disecă metodic lucrări 
concepute sub influența deeadentismu. 
luii, arăitîn.d fără putință de tăgadă, 
cum intervenția brutală a sor.iiitoTului 
a deformat imaginea obiectivă, com- 
p romițînd f rem edii abil oipena. Repudiind 
curentele antirealiste ca naturalismul, 
simbolismul, etc. ta stadiul lor inci
pient în literatura noastră, Gherea le 
opune creațiile reialiste ale scriitorilor 
contemporanii (Eminescu, Caragiaile, 
Coșbuc, Vlaihuță), accentiuînd asupra 
valorii Jar ideologice și artistice, .asu
pra măiestriei în redarea fenomene
lor tipice ale realității.

Gherea cere artiștilor vremii să cer
ceteze^ cu pasiune realitatea contem
porană, să-și umple sufletele cu ma
rile năzuințe ale veacului, să-și ridice 
creația Ia altitudinea aspirațiilor po
porului dte eliberare socială. Gherea 
nu .acceptă teza reacționară a lui 
Maiorescu despre lipsa de finalitate 
a .artei, afirmînd marele rol transfor- 
m.ator-educativ .al operei literare, in
fluența ei considerabilă ta formarea 
ș: orientarea conștiinței. In pagini 
Viguroase Gherea judecă initransigenit 
îndepărtarea .artistului de problemele 
actualității, hrănit cu iluzia gratuității 
operei de ..artă, _ In renumitul articol 
„Artiștii cetățeni", Gherea ilustrează 
îideeia datoriei militante a scriditorului 
cu exemple strălucite ale literaturii 
mondiale, relatind biografia de lup
tători ^unor creatori celebri și rele- 
vind înălțimea idealurilor sociale pe 
care le-.au propagat.

Și în domeniul satirei, Gherea ac
centua rolul atitudinii cetățenești, evi. 
dențifad forța concepției ideologice : 
„idealul social călăuzește satira ar- 
tistului,. îndreptîndM-i rîsul, făcînd ca 
a,-e. ris„să fte mai serios, mai amar, 
țactnd să ardă mai tare, să ardă a- 
colo unde trebuie să fie ars". In opo- 

P4 critica judecătorească, me- 
taiiziica, a lui Titu Maiorescu, Gherea 
s-a străduit să fundamenteze un sistem 
știmtitic de analiză critică ta lumina 
concepției materialiste .asupra rapor
tului intre . artă și realitate. Gherea 
spune: „Critica trebuie să răspundă 
auoa ooinia noastră: de unde vine 
creațiunea artistică, ce influență va 
avea ea, cît de sigură și de vastă e 
aceasta influență și In sfîrșit prin ce 
mijloace această creaiiune artistică 
lucrează asupra noastră" („Asupra 
criticii"). Deși alunecind uneori spre 
o interpretare mecanicistă, rig-'dă, ,a 
complexității fenomenului artistic, Ghe- 
i ea promovează pentru prima dată 
criterii _ științifice în critica literară, 
indemnind la analiză și argumentare 
si înifirmîn.d metoda sentințelor și 
aprecierilor arbitrare specifice lui 
Titu Maiorescu. Gherea subliniază le. 
gatura indisolubilă dintre conținut și 
Io. mă, acordă prioritate conținutului 
ideologic al operei literare, căuttad 
sa cerceteze particularitățile artistice 
ale operei ta lumina orientării scriito
rului.

Gherea a susținut întotdeiaunia că 
imperioasa cerință a reflectării tenden
țioase a realității, .a promovării idea
lurilor sociale înalte, este opusă 
tezismului meschin, oare ucide arta, 
îț fringe aripile. „Intr-adevăr, lucră
rile literare în care sînt puse învăță
turi morale în gura unor persoane cu 
scopul de a le propovădui sînt cît se 
poate de neartistice". („Personalita
tea și morala în artă"). Gherea for
mulează ta critioa lui necesitatea tipi
zării, condiamnînd naturalismul, reda
rea obiectivistă, neselectivă a reali
tății. Gherea vedie în tipizare chezășia 
unor caractere complexe veridice, cu 
o Jndividualiitate expresivă, pronun
țată. „Cu cît tipul creat de artist va 
fi mai reușit, mai cu viață, cu cit 
mai mult va fi o adevărată creațiune 
de artă, cu atît această creațiune va 
fi mai individuală, ou atît va fi mai 
puțin vorba de identitate cu alt tip

din viața reală. O fotografiere, o co
piere a unui ins din viața reală, nu va 
fi o creațiune vie, ci ca o fotografie, 
ca o copie, va fi o lucrare moartă", 
(„I. L. Caragiale").

Gherea a oreat primele mari studii 
critice ale literaturii noastre, anali- 
zînd competent ta lumina principiilor 
sale științifice creația lui Eminescu, 
Caragiaile, Coșbuc, Vlaihuță. In po
fida unor erori grave de interpretare, 
ta .ansamblu, aceste studii au consti
tuit o temelie solidă .a criticii noastre 
literare, un îndreptar pentru gene
rații întregi dte artiști și cititori. Prin 
înălțimea concepțiilor, prin logica 
strîn-să .a demonstrației, prin patosul 
militant al promovării opiniilor, prin 
cultura sa vastă pentru .acea epocă, 
prin stilul popular și polemic al ana
lizei și argumentației — articolele 
critice .ale lui Gherea s-.au bucurat de 
o mare prețuire, avîmd un răsunet în 
cercuri foarte largi de cititori. Perso
nalitatea critică .a lui C. Dobrogeianiu- 
Gherea a cucerit un prestigiu deosebit 
prin violența și justețea ripostei îm
potriva pontifului criticii idealiste 
Titu Maiorescu, prin forja și .armonia 
concepției sale estetice materialiste.

★
Insă și ta teoria și critica literară 

a lui C. Dobrogeanu-Gherea se în
tâlnesc manifeistăriie concepțiilor sale 
politice oportuniste. Unele formulări 
și aprecieri confuze din critica tai li
terară, poartă vizibil amprenta unei 
viziuni false asupra mecanismului dez
voltării societății romînești în acea 
perioadă. De pildă, Gherea admite și 
preia teza cosmopolită miaioresciană <a 
formelor fără fond, susțintad că ta 
țara noastră nu a .avut loc o revo
luție burghezo-democratică și că re
formele sociale au fost importate de 
peste hotare și .aplicate silnic, de 
sus. Această opinie cuprinsă ta stu
diul asupina comediilor lui Caragiale, 
v.a fi, eniunțiată sub .altă formă ta 

eo-iobăgia“ unde Gherea conchidfe 
că revoluția burgheză este de dome
niul viitorului îndepărtat și ta frun
tea ei trebuie să stea burghezia. Ghe
rea nu înțelegea caracterul reacțio- 
nair, odios ab ascensiunii burgheziei 
in țara noastră și de aceea îl învinuiia 
pe Caragiale care își îndreptase as
cuțișul satirei împotriva viciilor bur
gheziei, că nu .are un ideal politic 
înalt. Nesezistad semnificația. adînc 
politică a satirei acuzatoare adusă de 
Caragiale orîndiuirii burgheze, Gherea 
afirmă că marele clasic: „rîde și ride 
cu poftă, nu se simte nici amărăciu
ne, nici revoltă In rîsul lui și de aceea 
rîsul lui nu poate să aibă acea adincă 
seriozitate, acea mare însemnătate so
cială, pe care ar putea să o aibă dacă 
autorul nostru ar rîde cu ace laș talent, 
dar pătruns de un^ ideal social înalt". 
Lui Gherea i se părea, considerînd că 
aspra combatere a liberalismului bur
ghez nu e necesară, că „domnul Cara- 
Siale e indiferent în materie de poli
tică socială", că ,,el n-are acest ideal 
trebuincios"Aceeași interpretare falsă 
se poate găsi și în analiza Scrisorii 
III ajui Eminescu unde Gherea des
coperă un idleail social dleipășit, pa
seist, neînțelegind că evocarea trecu
tului eroic vitejesc al poporului îi 
servește poetului pentru condamnarea 
incisivă a demagogiei patriotarde, a 
liberalismului burghez. In articolul 
,(Tendenționismul și tezismul în artă", 
Gherea critica pe Em.iniescu pentru con
cepții perimate, ajungînd să ia apă
rarea tocmai a exponențitor burgheziei 
pe care Eminescu îi înfierează’ cu 
atîta justețe: „Nu-; ceva accidental 
cina el în satira lui, în termeni nu 
tocmai poetici, dar foarte tari, ocărește 
pe reprezentanții mișcării liberale și 
mai ales pe C. A. Rosetti, nu-i ceva 
(accidental cînd poetul gîndește cu 
drag și cu mîndrie la vremea lui Mir
cea cel Mare; dîndu-ne-o ca ideal față 
de vremea de astăzi, nu-i ceva acci
dental, în sfîrșit, cînd Eminescu zu
grăvește cu culori vii și idealiste iu
birea de pe la 1400".

Gherea considera de aceea în gene
ral romantismul retrograd și nu ac
cepta opunerea momentelor glorioase 

pO’P^BU.luii din trecut socie- 
tații contemporane, deoarece el supra- 
aprecia în mod cu totul greșit libera
lismul burghez.

Influența concepțiilor politice opor
tuniste a știrbit mult d:n caracterul 
științific și militant al criticii lui Ghe
rea, împiedicîndu-1 să găsească căile 
inovatoare de dezvoltare a .artei pe 
baza tendințelor sociale progresiste 
existente ta aceia epocă.

jrrebuie combătută de asemenea le
gătură uneori mecanică pe care o 
stabilește Gherea între factorul eco
nomic^ și creația literară. Sociologis- 
nruil vădit din unele .airticoile cniitice^ale 
rui Gherea este o probă a unei însu- 
șin neaprofundate a ideologie) mar
xiste, a tezelor esteticii materialiste 
care . .afiirmă^ complexitatea fenomenu
lui literar, inter-acțiunea formelor di
ferite ale conștiinței sociale, rolul tra
diției literara, al talentului și al per
sonalității artistului, etc.

Influența teoriilor oportuniste se re
simte ta critica liteiraTă .a tai Gherea și 
prin subaprecierea rolului literaturii 
in lupta revoluționară concretă a cla
sei muncitoare. In activitatea sa de 
conducere la revista „Contemporanul", 
Gherea a manifestat mult liberalism, 
tO'lerind alături de opere valoroase pu- 
blica/reia și a uneii întregi li'terâtiuiri 
sentimentale, mic-burgheze. influențată 
de decadentism.

Centenarul nașterii lui C. D. Gherea 
trebuie să fie un prilej pentru .a în
cepe o muncă științifică de valorificare 
a .importantei sale moșteniri critice, 
reliefînd laturile pozitive și infi.r- 
mînd tezele greșite, oportuniste, expl'i- 
cind slăbiciunile obiective .ale criticii 
sale literare, în raport cu stadiul db 
dezvoltare a concepțiilor estetice, sta- 
b'.ilind locul și rolul său ta istoria cul
turii noastre. Aceasta este o datorie 
de onoare a istoricilor noștri literari, 
c.aire„ trebuie să manifeste mai multă 
rivnă și răspundere ta reconsiderarea 
utl.'oți’. /Ignni centrale ale literaturii și 
criticii noastre literare.

însușirea adincă a principiilor este
ticii marxist-leniniste, a cercetărilor 
în.aiifnita'te In-treipTi-Ti'Sie p^e baz.a acrs^OT 
principii de către criticii și istoricii li
terari sovietici, constituie chezășia ju
stei noastre aprecieri ta valorificarea 
moștenirii literare a teoreticienilor și 
criticilor noștri literari din trecut, 
printre care C. Dobrogeanu-Gherea 
ocupă un loc însemnat.

Critica literară se află astăzi pe o 
treaptă nouă, superioară. Marxism-le
ninism wl i-a dat o nouă bază. Estetica 
marxist-leninistă, dezvoltată ta Unfa- 
ne.a Sovietică, servește drept călăuză 
tuturor creatorilor de artă

Este datoria scriitorilor noștri să-i 
însușească principiiițe în mod temei
nic, pentru că numai astfel operele 
lor vor fi la înălțimea vremurilor de 
astăzi.
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S U R G H I N
A m cunoscut-o pe Saili S-uirghin 

într-o caibană. La început 
n-atn văzut decît podoaba au

rie a părului lung p-înă la mij
loc, pe carc-1 pieptăna în tăcere. Șe
dea pe marginea patului și contem
pla prin ușa la-rg deschisă lanțul 
munților. Privită d’i-n spat-e, cu pele
rina pă-ruilui revărs-ată pe umerii, mii 
s-a părut a fi o fetiță deosebit de în- 
demînatecă in împl-ețiirea cozilor pe 
care le strângea la ceafă într-un coc 
greu. Cînd s-a întors spre mine, chipul 
înc-adnat de zulufi auni-i, m-.a nedu
merit. Avea un obraz în care se des
lușea o expresie de o miaituritaite ce 
izvora de undeva, dii-n conformația 
capului prea mare așezat între ume
rii de copil, din p-om-etii bătrînicioși, 
din fruntea brăzdată. Din unele săl
batice licăriri de spa-hnă ce pîiloîiiap 
In- ochii . aiba-știri. Disproipoirți-onata 

- dezvoltare a țrppuilui în raport cu ex- 
p'reșiia fi-gutrii îți da un sentiim-ent de 
neliniște.

Venise l-a Capra Neagră cu maiică- 
sa. O femeie d-e vreo 38 de ani, în 
glasul căreia părea că se topesc tîn- 
gui.ri străvechi... Mama îi arăta feti
ței 'munții, poiana înverzită, caierul 
argintat al norilor, îndem-nîn-d-o să 
soarbă fără pirecuipețire tot ceea ce se 
revărsa din mmurjiatoi -pei-s-af al Pode- 
iț-ii Stalin. Părea că-i era teamă ca 
nu cumva fetița ei să piardă vreo lică
rire din frumusețea lumii...

— De ce nudaiși -să-ți .a-tîme cosițale 
pe spate? a-m întrebat-o într-o zi. Ce 
caută cocul ăsta de domnișoară în 
ceafa ta?

— Ca să aităt m-ai mare...
M-am uitat la ea. Prin bluza sub

țire -se vedtea-u rotuniindu-se sinii de 
adolescentă. O luaseră înainte fată de 
trupul mărunt, cum o luase și capul, 

cum o mărturisea uneori, tnlbuirător, în
treaga ei înfățișare, ta- care frăgezi
mea ti-nerețiii se iv<i cu biruitoarea 
și atrăgătoarea e-i putere.

— Ai tot timpul să fii rraaire... Ai îm
plinit 12 -ani ?

Fata zî-mbi.
— împlinesc 17. Simt tn clasa a 

zecea.
N-am răspuns nimic, străduindu-mă 

să-mi ascund1 mirarea, fără a reuși 
preia bine. Pe chipul fetiței trecu o 
umbră. In adîn-cul ochilor albaștri li
căriră. --’-«U j, ---s

Am

Fermecătoare erau cele ce povesteau 
copiii niiai mărișori. Cu trecerea aoi- 
lor, realițațea lor se pierdu. Orașul, 
oamenii, oasele, raînicăirurile bune, toate 
deveniră basme. Copiii le ascultau ca 
pe niște închipuiri din altă lume.

Zdrențăroși, -murdari și bolnavi, 
lipsiți de putere, bătuți de oamenii in 
haine verzi, se tî-r-au ca rîmel-e spre 
cazanul cu fiertură. Cîte un-ul nu se 
m-ai ridica. Se uțtiau ța el încremeniți. 
Apoi izbucnea un nou vers în meîo- 
pee-a tragică a celor 40 dte copii din 
lagărul de la Berșad:

Ințrre zi, îjț pragul barăcii .apăru 
un om în haine verzi. Cercetă din ochi

gu-leau fructele, bțucurîndu-se de aro
ma lor, nepăsători la sunetul sirenei, 
ia agitația străzii, -la •spaima trecăto
rilor. Păreau că nici n-aiud alama.

— Să căutăm un adăpost, — li se 
adresă -a treia maimă .a Sal-iei Surghin; 
privind' cerul îngrijorată.

— De ce? întrebă careva.
— Să ne ascund'em. Botnbardea-ză 

orașul.
Pe chipul copiilor trecu un zâm

bet ca.re-i îmbătrîni pe toți cu cîtiva 
ani.

—- De ce să ne ascundem? întrebă 
un băiețaș mai mărișor. Aviioameile stal 
câ păsările cerului... Vin; trec... să fi 
Văzut la Berșa-d. Se-zguduia ‘pămîn
tul și ziua și noaptea.

Ulița se golise de lume. Nu mai 
rămăsese decît a treia mamă a Saliei

sălbaticele pîlp-îiri die teamă, 
aflat de unde veneau ele.

*

Surghin a avut mai multe ma-Săli
me. De mama care a adus-o pe lume 
nu-și .amintește nimic. Despre ea i--a 
povestit o fețișoară, pe numele de Mi
ri, cu șapte anii med mare ca dînsa. 
Pe vremea ac®ea. Săli nici nu ști>a

■ bine ce însemna acest c-uvînt, Multă 
vreme o crezuse pe Miiri a fi marne ei. 
Ea o luase în primire în seara cînd 
îngrijitoarea o lepădase pe pragul ba
răcii. învelită într-un sal de lînă. Era 
șalul de la mama. Atîta știa Săli des
pre măicuța ei.

In adevăr, Miri devenii a doua ma
mă a Saliei. Luase copila în brațe, îi 
șoptise în- ureche „să mu plângi, .aiici 
n-avem voie să plîngem". Apoi se în
dreptase spre patul de scînd'uri ce se 
întindea de la uri- capăt la celălalt al 
barăcii. Grămădi cu grijă paiele, cu 
rninuțele ei subțiri si lungi și- făcu W 
culcuș în care așeză fetița.

Erau 40 de copii în baracă. Copii? 
Vietății îmbrăcate ta zdrențe, cu ochii 
pârjoliți de febră și foame. O singură 
pereche de ghete. Mari, largi, cu talpa 
căscată. O foloseau pe rînd cînd- ie
șeau în glodul de afară... Cit era ziu
lica de lungă, ședeau pe podul de 
ecîndțură, ghem-uiți unul îmtir-altul, 
sc’ncind de doruri nelămurite, cu pri
virile pierdute în gol.

Baraca era co-nstru-ită într-o vale. 
Prin ferestre se zărea un de-luștean 
pe crefflsfa căruia patruiaiu z.j și noap
te oameni în uniformă. Erau înalți, 
piirte-u pușcă ori bastoane și erau îm- 
brăca-ți în haine scurte și verzi. Atît 
vedeau copiii prin ferestrele zăbrelite. 
De un am..; de >dlof... dl» trei... Intr-o zi, 
unul dintre copii rosti o frază:

Haine scurte, puști reci

apoi altul:

In piept inimi de piatră

Un al treilea :

Priviri încruntate,

.Se născu un cîntec cu versuri iscate 
din întîmplărije vieții lor tragice. O 
melodie 'lainică, se ivi. alcătuită din 
bocetele lor tainice. Cele 40 de vietăți 
așezate pe padlui de sctodluiră, cu pi
cioarele goale strînse sub eii. cu pri
virile ntardiite ne rte’us'teMiufl pe care 
se profilau patrulele, cîntau; cîntau, 
legănîndu-se într-o clătinare dureroa
să, o melopee sfîș-i-etoaire și stranie. în 
care-și povesteau suferințele;

Pe deal sg văd oameni cu bastoane 
lungi, 

inimi de piatră.
pe mama mea
pe tălcuțu

In piept au
Ai omorțt-p
L-ai omorît 
Vrei să mă stîrpești și pe mine,

cline

Cei 40 de copii sțrînși în baraca 
din lagărul de ia Berșad nu știau să 

'iplîngă, nu știau să rîdă. Nu știau că 
din copii cresc oamenii mari... Că oa
menii trăiesc în case cu sobe îrr ca-re 
pilpîie focul. Credeau despre ei că sînt 
vietăți sortite să trăias-că în zdrențe, 
să dîrdîie de frig, să doarmă pe paie, 

. să fie b.ătuti și omorîți pe rînd de oa
menii- îmbrăcați în hp-iin-e verzi. „Ma
mă! măicuță!" scinceaiu în neștire, — 
ch emtad o f-itață pe care nu și-o m-ai 
a-minteau, sfîșiați dedoru.1 unei îmbră
țișări calde și ocrotitoare.

Cei mai mărișori, care ma-i păstrau 
în minte amintiri, povesteau celor mici 
îngrămădiți in iurul lor, despre casa 
pări-nitească, despre cozonacul cu aro
me, deș-pre pătucul cald... Copiii as
cultau cu gurile căscate. Săli se st-rîn- 
gea la pieptul măicuței ei Miri. Amin
tirile zburaseră diin mintea ei frage
dă ca un stol de păsăruici. Va-g, ca-n- 
tr-un vis răsăreau imaginii tuiibuiri : o 
noapte întunecoasă... un glas speriat 
dia-r dulce care-i șoptea: puică-, puișoru- 
le.. apoi un hohot die pitas... un șail 
de lină aruncat pe umerii ei și bra
țele ființei cu glasul mîngîi-etor cu- 
prinzînd-o la piept. Puică, puișoiruțe...

Avea doi ani.

Și sălbaticele glasuri 
Strigă iar, au înviat.

Parcă mai aud și astăzi 
Bomba, vîjîind cumplit. 
Clujul meu — ca un zăbranic 
Fumul greu l-a împînzit.

Față-n față stau: trecutul 
Dornic de un nou prăpăd, 
Viața nouă care crește,

Un nou „Wehrmacht” naște-apu sul Liberă. Parcă le văd. 
Umbra morții crește iar.
Dar mai tare-i astăzi viața —
Visul morții e-n zadar.

Așa a ajuns Șa1!) în casa cetei die a 
tre»ia mame.

★
rrradirăveniirea copilului mergea 

greu. Rahitismul pătrunsese .adine în 
trup-u-ș-o-rul ei. Ca și spaima... Sta ne
mișcată pe un scăunel, cu brațele în
crucișate, ca o bățriniică, și privea 
în gol. Se legăna într-o clătinare ori
entală, și cânta cu glas monoton :

Pe deal stau oameni în haine verzi 
Cu inimi de piatră.
Ai orriorit-o pe mama
L-ai omorlt pe tăicuțul meu
Vrei să mă stîrpești și pe mine cline, 
Eu vai trăi.
Șalul moale l-ai furat 
Măicuța ml l-a împletit 
Pline cu unt
M-ai mințit 
Pîine cu unt 
Eu voi trăi.

nu mi-ai dat, dine

începu să se

îoana Psstelnku

I
t

Tu ești puterea care-nsuflețește 
Pămîntul și-l preface bun și viu. 
Tu răsădești în inimile noastre 
Și-n cîntec, liliacul timpuriu.

Apoi cu degetele aspre, groase, 
Arse de șpan și de rugină roase, 
Mi-a arătat ce mari erau să fie 
tyugurji fini de floare timpurie...

Tot așa veghează fata 
Așteptînd primul sărut, 
Mama ce-și întinde sinul 
Către-ntîiul ei născut,

Prietene cu deget de colos 
Ce dă măsura gingășiei florii, 
Iubești o floare-atîta de duios — 
Cum știu să o iubească visătorii;

Zîmbind printre-ale primăverii ruguri, 
In taină, liliacul timpuriu 
întredeschise buzele din muguri.

Știu că-asupra noastră, încă 
S-ar putea furtuni stîrni 
Vechea lume, osîndită, 
Poate încă pustii.Trează, stă de veghe lumea

Oamenii adevărați 
Apără de moarte viața, 
Nu mai sînt neînarmați.

Prietene, te doare moartea ei
Cum poate doar pe-un mare om să-1 doară. 
Dar nu știi? Liliacul timpuriu
Mai poate-nmuguri și-a doua oară.

II aud: n-am uitat încă — 
Fumu-abia s-a spulberat

Puterile acelor ce-ar munci
Dar sînt siliți îndurerați s-aștepte, 
In vinele prietenului bat

Simt și-acum vuind pămîntul 
Sub blindatele nemțești — 
Și văd moartea cum cosește, 
Chiar fugind, cu mîini hoțești.

Tînărul, care-ar preface . 
Lumea, pentru mîndra sa, 
Tatăl, care și-ar da viața 
Pe ai săi spre-a-i apăra...

Muguri căzuți se destrămau sub crăngî.. 
M-a întrebat cu vocea sugrumată:
— Tu ce zici? Mai înmugurește-odată?

Și-n limpezimea gîndurilor drepte. 
Prin nevăzute vase revărsate 
El a primit neliniștile lor — 
Aceasta-i solidaritatea clasei 
Și-i inima prietenilor mei.

Și în mine-ngrijorarea 
Pentru om, e vie-acum, 
Insă-n sufletul meu, teama 
N-are loc, nu-și face drum.

astăzi oameni folositori pa
ta sufletul cărora lagă- 

' Lă-

,,Feuer 1” zbiară ofițerul 
Ucigaș, iar tunul greu 
Scuipă foc și-mproașcă moarte— 
II aud și-acum, mereu.

Și-ai dat măsura plinei frumuseți
Cînd degetele-ți floarea măsurară...

I

întremeze, 
plimbare, 

o rățușcă

&

Stăruie, întunecate, 
Pe al ochilor ecran, 
Fețele însingurate 
Sau cu lacrime-noian,

mi-ai făgăduit

Desen de ELS'

copiiiii spăiiimtaitaiți și flămînzi. 
propiie d-e Saili și-i pipăi ș-al-ul d-e lină 
in care copila se înfășuinase cu teamă

— Dai șalul la- mine... rosti, aduc 
pîine și unt.

O mirare se ricțică din- piepturile ce
lor 40 de vieți. Pîtaie cu unt!? Ce pu
tea fi mai bun pe lume decît o bucată 
de pîine ou unt?

Săli se uiiită la copii, la1 soldat. 
Strînse șalul cu pumnișorii pe pieot, 
ca pe un talisman, „g'de'la mama" 
— șopti cu gila-s înlăcrămat.

Pîine cu unt... asta îți dau. stă
rui soldatul.

Gura fetiței se umezi. Foamea îi 
scurma măruntaiele. Pîine cu unt.. 
Doamne... C'e să facă?

Soldatul apucă șalul.
■— Aduc pîine cu unt. Așteaptă. II 

smulse, de pe umeri.' Fetița rămase ne
mișcată^ Copiii, ca într-o febră, înce
pură să se vînzolească, cu ochii la 
ușă», aișteptîinid să apară șoldațuil cu 
pîimea și cu umrtuil. Foamea trezită 
dfe făgăduială îi scurma ca un șarpe. 
Dar neamțul nu ma-i veni. Săli începu 
să etate încet, monoton :

Surghin și grupul copiilor care mîn- 
cau careșe calmi, pătrunși de o resem
nare tragică. Liniștea lor îi transmise 
și fem-eiii un fel de stăpîniire: Stirîns-e 
mînuța fetiței de lingă dînsa și ră
mase nemișcată în mijlocul copiilor.

In vreme ce primele bombe cădeau 
undeva prin oraș, iar văzduhul răbuf
nea de bubuituri, din pilcul cop-iiilor se 
d"s-prinse o fe-tiță ca ide vreo 13 ani. 
Capul mare, cu părul tuns cu mași
na, era înălțat pe un gît subțire, gata 
să se fringă. Umerii osoși spărgeau 
stamba roșie.

— Doiamin-ă-, i se aidiresă cu liniște, 
nu -ați vrea să o 1-uiăți La dumneavoa
stră pe Săli ? S-o vindecați de tuse. 
Și pe mine m-a luat o ’familie. Nu mă 
duc pînă n-o știu pe Sa-li la adăpost. 
Eu sînt ma-ma ei... Am crescut-o de 
cînd .ave,-a doi ani... Cînd au adiu-s-o 
în lagăr.

Irr vreme ce deasupra orașului zbu
rau a-vioa-mele purtătoare de moarte, 
într-o stradă din inim-a capitalei fe
tița Miri, a d-ou-a mamă a Saliei Sur- 
ghin-, rezolva -o problemă grea. Sali
varea copilei ei.

Cînd fetița 
a treia ei mamă o luă la 
Săli pășea legănîndti-se ca . . 
pe picioarele rahitice. Se mira în tă
cere de tot ce vedea, adaptindu-se cu 
greu la o viață omenească.

★
Astăzi Săli are 17 a-ni. E fetița cu 

părul auriu, căreia maică-sa îi arată 
frumusețile păm-întuiluii, îmbiind-o să 
se buouire d'e efe. Vrea să ajungă ingi
ner. Să construiască orașe în care 
oamenii să trăiască fericiți.

Miirj -are 24 die .ani. E căsătorită și 
are o fetiță d-e 2 -ani.

Amtaitiirifle întunecate nu s-au șters 
din mintea- loir. Noaptea mai tresar din 
somn înspălmîntate. Saili se vîră în 
așternut lingă maică-sa: se ghemuie

- înfricoșată, căutînd ocrotire.
Miri se apropie de pătucul fetiței ei 

și o privește în- tăcere. Pe chipul ei 
concentrat se iscă- dîre taitunecat-e. „Nu; 
niu...“ geme, în vreme ce imaginea ce
lor 4 ani de lagăr se ivește din -adtacuil 
anilor. Somnul copilului ei nu trebuie 
tulburat, cum a fost tulburat într-o 
noapte, la aceeași vîrstă, somnul Saliei 
Surghin. Copilul ei nu trebuie smuls 
din pătuc... Urechile' copilului ei nu 
trebuie să audă acel disperat și jalnic 
aili-nt „Puică, puișor..." Copilul ei nu 
trebuie să se trezească orfan, zvîrlit 
pe pragul unei barăci, cu umerii în- 
vălu-iți îhtr-u-n șal,1 singura amintire 
de la măic-uța.

Cei ce vor război, să cunoască via
ța ei și vi-ața Saliei Surghin.

Să nu mai fie război.
Nu, nu, protestează Săli. Să nu 

mai fie război. Nu, nu, protestează 
toți copiii lagărului din Berșad’, al 
căror trup a rămas închircit di-n li-psă 
d-e hrană, din pricina frigului și a bă
tăilor. Nu, nu. protestează toți copiii 
lagărelor de l-a Miaiidanek. ide la Da
chau, 
tri-ei lor, 
rele au , lăsat urme neșterse, 
s-a-ți-n-e să trăim, strigă ei. Lăsați-pe 
să muncim. lăsați-ne să ne bucurăm 
de frumusețea vieții! Alături de noi 
sînt toți oaimeni-i cinstiți ai lumii a- 
cesteia. Ne împletim brațele cu ale 
lor și încingem globul cu un brîu ocro
titor. Sîntem multi si puternici.

Sîngele-mi, de ar fi să curgă 
Viață nouă-ar înălța, 
Iar apusa lume veche 
Știu că-n el s-ar îneca.

Horvath Istvan
Tn romînește de Petre SoIohlOn

Șalul moale l-ai furat 
Măicuța mi l-a împletit 
Pline cu unt mi-ai făgăduit 
Și tu pîine nu mi-ai dat. 
Cline, eu voi trăi.

era

de

de 
de

/artia fusese grea... Ghețurile 
stăruiau încă, deși eram la sfîr- 
șitul lunii lui Martie... Tulcea, 
frumosul oraș de pe malul Du

nării, așezat la îmbucătura celor două 
brațe, Sulina și Sf. Gheorghe, deve
nise peste măsură de monoton și lip
sit de vlagă la începutul acelei pri
măveri.

Muncitorii jucau table prin cafenele, 
veneau in, port, priveau triști nesfirștta 
masă de gheață, care încătușa orașul 
ca un uriaș lanț, se întorceau apoi 
pe la casele lor amărîți și fără spe
ranță în ziua de mîine.

Și iată că într-o noapte, zgomote 
profunde și înăbușite ca niște izbuc
niri de tunete venite din depărtare, 
treziră din somn pe locuitorii orașului 
nostru...

Multi alergară într-un suflet la ma
lul rîului:

„Gheața a pocnit...!" s-auzi. din toa
te gurile. Oamenii răsuflau bucuroși...

Zile întregi sloiurile cu forme ciu
date călătoriră leneșe spre mare, fre- 
etndu-se între ele, aici cu-n fîștit as
pru, aici într-o legănare de simfonie 
îndepărtată...

Dunărea își: cînta cîntecul ei 
veacuri, dezvăluindu-și sub cerul 
basțru apele line.

Dar bucuria nu ținu mult I
La Cotul Cetalului se formase

zăpor. Ghețurile se încălecară unele 
peste altele, durară un zid groaznic, 
mai uriaș ca de cetate. Oprite în loc, 
apele năvăliră pe de lături, se revăr
sară în bălți, porniră mai departe și 
inundară ogoarele, amenințînd la ur
mă. chiar orașul și portul.

Fură chemați în grabă soldații din 
compania de pionieri, care încercară 
s-arunce cu dinamită în aer zăporul, 
dar toată strădania lor nu dădu nici 
un rezultat.

Neavînd încotro, armatorii de remor
chere și șlepuri încliiriară de la O des a 
spărgătorul de ghețuri „Ermak" cpre 
veni în grabă de eliberă orașul.

Vestea eliberării imbujoră fețele și 
aduse bucuria în suflete.

Sosirea celui dinții vapor cu pasa
geri fu întîmpinaiă cu mare alai...

Steagurile 
che.strele de 
de veselie...

de 
al-

un

Un val de emoție o 
întî’nin-d privirile tăcute și 

ale copiilor. Vîrî mina în 
și scoase mărunțiș pe care-il

★

A treia marnă a Saliei Surghin 
femeia care în Poiana Stialiin îmbia fe
tița șă absoarbă din frumusețile na
turii cit ma-i mult. Să se bucure 
vacanță, de pace, de viață.

Er-a în mai 1944.
Sosise în București un transport 

copii aduși din lagărele de dincolo 
Nistru.

A treia mamă a Saliei Surghin tre
cea în acea dimineață de ma-i, pe stra
da Sf. Ion Nou. Cerul senin ca un 
ocean de ape aștepta- să fie brăzdat 
de n-avele zburătoare. Bombardamen
tele s-e întețiseră asupra capitalei. A- 
vioanele apăreau îrr adîn-cul bolții din 
ce în ce mai des, aducînd panică și 
moarte p-rintre cei ce nu s-e putuseră 
dispersa.

Dintr-o curte cu porțile d’e fier date 
in lături, năvăliră în stradă o grăma
dă d-e copii. Arătări. Tu-nși în cap, 
slabi, îmbrăcați în haine culese d’e ici, 
de colo, cu brațele subțiri ca rriște 
crenguțe, se uitau cu mirare speriată 
la soaire, la clăd-iri, !a trecători. A 
treia mamă a Saliei Surghin se trezi 
în mijlocul tor. 
năpădi 
stranii 
geantă
împărți. Copiii îl smulseră din mină 
și se repeziră s-pre coșurile unor ol
teni, pline cu fructe. O gălăgie de 
vrăbioi S-e stîmi în jurul negustorilor, 
Se potoli după ce fiecare dintre copii 
se trezi în pumni cu cite o grămadă 
de cireșe mari, roșii, strălucitoare.

Un singur copil nu se repezise în- 
tr-acolo. Sta lipit d-e femeie și îi pi
păia mătasea rochi-ei. cu mînuța-i 
slăbuță. Era o fetiță de vireo șase ani
șori. Avea capul mare, trupul mic, 
burta umflaiă, brațele subțiri, rahiti
ce. O tuse convulsivă îi zdrobea piep
tul.

— Du-te și cumpără-ți și tu cireșe, 
O îndemnă femeia, vîrîndu-i în- mînă 
niște bani.

Fetița înălță spre ea fruntea întu
necată și o privi cu ochii albaștri, 
plini de s-pai-mă.

— Nu, fiu, bîigui... Sînt picături de 
șînge... Singe inchegat...

— Nu-i s-înge, dragă... sînt fructe- 
Cireșe..., Hai, gustă.

In clipa aceea strada vui de sune
tul sinistru al sirenei. Dușmanul -se 
apropia de capitală, tulburând acea 
frumoasă dimineață die m-ai.

A treiia mamă a Saliei Surghin că
ută di-rr ochi un adăpost. N-apucă să 
se miște din loc, că se simți înconju
rată de mulțimea copiilor. Purtau în 
jurul urechilor, ca 
me ctod mănâncă 
fructele cu boaba

fluturară în vînț și or- 
lăutari intonară imnuri

scurse de la „eliberarea'

toți copiii din lu- 
ci-reșe, ce-roei din 
roșie-sîngerie. Ci-u-

O lună se 
noastră...

Prietenul meu, profesorul N. Pan- 
delea, traducătorul „Eneidei" și auto
rul piesei „Ultimul vlăstar", venind 
de la București ne aduse vestea că 
marele Delavrancea va veni să candi
deze la colegiul înt'i. senat, avînd po
trivnic pe Jenică Atanasiu, șeful . li
beralilor locali.

— Delavrancea să se amestece în 
mocirla asta, politică, unde stăplnește 
trădătorul cauzei muncitorești, Jenică 
Atanasiu?. Ești sigur?

— Da...
— De unde o știi ?
— Mi-a spuș-o Niculae
(N. Pândele publicase 

lui Filipescu în volum).
Vestea aceasta, deși la 

surprinsese 
mărturisesc că m-a 
suflet bucurie...

Voi avea prilejul 
și oase, la Tulcea. 
scriitor, să ascult glasul lui impetuos 
și fermecător — aceasta era o mare 
mîngliere, nu numai pentru mine, dar 
pentru noi toți, acei, care îndurasem 
surghiunul celor șase luni de iarnă

Filipescu. 
discursurile

început mă
și-mi dăduse de gîndiț. 

făcut să simt in

să-l văd în carne 
pe marele nostru

aspră, Tulcea neavînd pe atunci cale 
ferată.

Cu cit zilele treceau, cu atît și ne
răbdarea creștea In sufletele noastre, 
ale admiratorilor lui Delavrancea. în
cepurăm chiar a face de strajă la 
sosirea vaporului de la Galați... dar 
zadarnic, Delavrancea nu se ivea. 
Unii dintre noi luară vestea drept uri 
zvon. Dar iată că, într-o vreme, clnd 
rămăseseră numai zece zile pînă la 
data alegerilor, apăru pe străzile Țui
cii trădătorul Jenică Atanasiu, nu sin
gur Insă.

Întovărășit de o ceată de agenți e- 
lectoralt și de vestitul Cociaș, admi
nistratorul Băncii Naționale, cu buzu
narele pline de bancnote, Jenică des
chise așa-zisa „campanie" electorală.

Mai întîi fură cercetați cornercianții, 
apoi veni rîndul intelectualilor. Promi
siuni, amenințări, credit deschis In 
Banca Națională,—nici unul din mij
loacele de corupție, pentru cumpărarea 
conștiințelor, nu fuse uitat...

Prin cafenele și cîrciumi sergenții 
de stradă, îmbrăcați civil, derbedei cu 
bite în mină, beau și făceau propa
gandă, înjurînd pe marele Delavran
cea...

— Mai vine ori nu, maestrul Dela- 
vrancea să candideze? întrebă într-una 
din zile unul dift prietenii mei, pe 
Ștefan Borș, fost primar al orașului 
și susținătorul candidaturii lui Dela
vrancea.

— Cum de nu... Am depus și candi
datura la tribunal, am făcut toate for
mele..., îl așteptăm din zi in zi, din 
ceas în ceas, ne asigură Ștefan Borș...

A doua zi seara, cînd nimeni nu se 
aștepta, sosi și marele scriitor, cu 
un remorcher.

Mai rămăseseră doar cinci zile pină 
la alegeri.

Noi toți credeam că scriitorul va În
cepe a face vizite cel puțin marilor co- 
mercianți și intelectualilor, care vo
tau la colegiul întîi... Delavrancea nici 
nu se glndea la lucrul acesta...

îmbrăcat cu un pardesiu de primă
vară gris și pe cap cu o pălărie cu 
borurile mari, de sub care 
șuvițe din părul lui bogat, 
vizita împrejurimile orașului, 
pe colnicul Horei, de unde 
șura întreaga panoramă a 
cerceta geamiile, bisericile, 
teresa de trecutul, nu prea îndepărtat, 
al stăpînirii turcești...

— Ei, cucoane Ștefanache, în loc să 
faceți propagandă, văd că mai mult 
vă primblați, se adresă într-o zi lui 
Ștefan Borș un mucalit al orașului, un 
oarecare avocățel, referindu-se la mar. 
șurile pe care trebuia să le facă pri
marul clnd îl însoțea pe Delavrancea 
în plimbările lui.

— Ce să fac... scriitorul... e scriitor, 
e Delavrancea. răspunse Ștefan Borș 
grăbit, d'.nd din mîini.

Dar în vremea aceasta, administrația 
județului și trădătorul Jenică, luaseră 
toate măsurile de prevedere.

se iveau 
începu a 
a se urca 
se desfă- 
deltei, a . 
a se in-

Dar cerul s-a schimbat în plumburiu. 
Zăpada, ploaia, uite, și-aii dat nuna, 
Alături bat cu pașii uzi țărîna 
De parcă primăvara n-a venit.
Țărîna s-a umflat, s-a-mbolnăvit, 
A-ncremenit și-a căpătat pe față 
Triste pojghiți, de ghiață și albeață.

împotmoliți la marginea miriștii 
In gînd înjură vremea tractoriștii. 
String buzele ce le-au crăpat și tac. 
Li-i ud pînă și pacul de tabac 
Și trebuie să stea în glod, s-aștepte, 
S-aștepte pînă timpu-o să se-ndrepte.

S-a înecat lumina-n pîcle grele 
Și bezne reci au pîlpîit din lut. 
Âți-am însoțit prietenul acasă 
Și prin grădina-i tristă am trecut. 
In pilcuri liliacul timpuriu 
Se legăna scheletic și pustiu, 
Cu crengile-n cîrlig, ca niște căngi.

Vuiește lung al strungului ecou 
Ca o imensă coardă înstrunată. 
Ba-i mohorît prietenul meu nou 
Și-i totuși mai febril ca niciodată. 
Șuieră șerpii șpatiului și curg, 
Metalul își rotește curba rază. 
Prietenul îmi pare un chirurg 
Ce viața unui om iubit salvează, 
Deși o piesă de tractor cînd faci, 
De obicei nu semeni cu un vraci.

— Ce-atîta grabă-n gesturile tale, 
De ce atîta încordare-ți ceri?
In ale tale palme minerale
De unde ai nestinsele puteri?

— Vezi, ploaia și zăpada și-au dat mîna, 
Alături bat cu pașii uzi țărîna, 
împotmoliți la marginea miriștii 
Nerăbdători așteaptă tractoriștii...
Iar cînd pămîntul s-o zvînta sub soare, 
Vor trebui tractoare multe, noi,
Ca timpul scurs și fără înturnare
Să-1 smulgă tractoriștii înapoi!

Prietene, eu de pe-aeunj aud
Oștiri pornind din marginea miriștii: 
Cu brazda vor săpa-n pămîntul ud 
Intîiul cînt de slavă, tractoriștii.

Nleolae Labân

In județ se declară febra la vite și 
barierele fură închise. Toți alegătorii 
la colegiul întîi, senat, fură suprave- 
gfliați îndeaproape, iar cei ce ar fi 
îndrăznit să plece In județ riscau să 
fie trimiși de jandarmi din post in 
post, pe jos, la urma lor.

In port, ageriți ai siguranței cerce
tau orice remorcher, orice 
cu care-ar fi putut să se ; 
vreun partizan al opoziției...

Tul cea era cu adevărat 
asediat.

Care nu fu surpriza clnd, 
zile înainte de votare, la vremea 
zului, pe cînd străzile erau pline de 
lume, se iviră pe neașteptate, prin 
mulțime, doi pui de tătari desculți și 
cu fesul pe cap, ținlnd ‘ mină

i barcaz 
strecoare

un

cu

oraș

două 
prtn-

postați agenți și gardieni și notează 
numele fiecărui cetățean care a avui 
curajul să vină la conferință...

Cu inima strînsă. noi, admiratorii 
scriitorului, de la locul nostru, me
reu întorceam capetele cînd auzeam 
pași răsuntnd în spatele nostru; 
de teamă ca scaunele să nu rămînă 
goale — inimile noastre tresăreau 
de bucurie văzînd că încă un grup a 
răsărit în sală.

Ce greu îmi vine să descriu acum., 
după atîta timp scurs, simțămintele 
care-au cuprins întreaga sală la ivi
rea marelui scriitor...

Intr-un elan de nedescris, toți cei de 
față părăsiră locurile, s-apropiară de 
mica scenă și, privindu-l drept în față 
pe maestrul auvlntului, ca într-un delir, 
nu-și puteau opri explozia sufletească 
față de vraja cuvîntării lui...

Cînd se făcu tăcere, ochii, scinteie- 
tori ai lui Delavrancea se fixară asu
pra celor de față, mîngîietori și blîhzi... 
și Intinzlnd amlndouă brațele ca in
tr-o binecuvîntare, cu-o voce molcomă, 
șopti lin, apăslhd pe fiecare cuvtnt:

— Acum, după ce m-ați onorat cu 
prezența — vă mulțumesc, domnilor... 
și vă rog să vă despărțiți în cea mai 
mare liniște... Nu voiesc ca venirea 
mea aici să vă prilejuiască neplăceri, 
atît dumneavoastră, cit și familiilor 
dumneavpastră..

Delavrancea sfirși cuvintarea, își 
duse mîna prin coama de păr, își luă 
pardesiul pe mină. și mai înainte ca 
mulțimea să se poată urca pe scenă ca 
să-l felicite, ieși pe usa din dos a 
sălii —- care dădea în port.

Desen de 1SER 1911

teancuri de afișe și strigînd intr-o ro- 
minească stîlcită: „Conferință Dela
vrancea... Conferință Delavrancea..."

Pe dată, lumea dădu năvală, să 
rupă din mîinile puilor de tătari foile, 
pe cînd agenții guvernului încercau 
șă-i ia la goană.

In oraș vestea se împrăștie, mai 
repede ca dusă de vini, iar întrebarea 
pe care și-o punea fiecare, era: .va 
reuși oare Delavrancea să-și tină con
ferința ?

Revăd și astăzi ca intr-un vis, după 
patruzeci de ani trecuți, sala destul 
de lungă, mirosind a vopsea proaspă
tă și a tencuială, cu pereții cenușii; 
revăd și scena mică, pe care trebuia 
să apară marele scriitor... Și gîndul 
meu se îmbracă în melancolia unei du
reri amare, cînd mi-aduc aminte de 
tragedia vieții noastre din trecutul o- 
ligarhic.

In jurul sălii, care trebuia să devină 
mai tîrziu cinematograful tîrgului, stau

Mi-aduc aminte de cele cîteva a- 
plauze timide la început, de chipul lui 
Delavrancea impunător, cu brazde a- 
dînci de-a lungul obrajilor cu pomeții 
ieșiți, de părul lui în neorlnduiâtă, ca 
o coamă de leu agitat; li revăd pal
mele ridicate în dreptul tîmplelor, sa- 
lutîndu-ne, și-i aud vocea molcomă, 
aproape duioasă, începînd:

— Domnilor, v-am invitat în aceas
tă sală ca să vă vorbesc despre „Doir 
nă" și nu despre politică, ...Doina, 
cîntecul care caracterizează suferințele 
de veacuri ale neamului nostru.

Un ropot de aplauze izbucni la sflr- 
șitul frazei...

Privirile se cercetară întrebătoare... 
nimeni dintre cei de față nu se aștep
ta la o astfel de cuvtntare a maes
trului...

Delavrancea tăcu citeva clipe, privi 
in gol, apoi, fixîndu-și ochii spre fun
dul sălii, începu să desfășoare cu un 
elan crescînd armonia, verbului lui de 
aur. Evocarea durerilor și a vitregiei 
care au lovit poporul nostru în de
cursul veacurilor, pumai o minte și-un 
talent îndurerat ca ale lui puteau s-Q 
înfățișeze...

Ceasul acela, petrecut sub farmecul 
plin de vrajă al analizei atît de pro
funde a doinei, de la origine ptnă-n 
zilele noastre, a rămas neșters în a- 
mințirea mea.

Delavrancea nu mai era omul De
lavrancea : vocea lui devenise blin
da și duioasă, un murmur de ape în 
amurgul serii, clnd ne aduse aminte 
de ' 'cîntecul poporului nostru :

„Cine zace-n închisoare 
ocolit de vânzători ?
Este Tudor, e oșteanul 
ce-nspăimîntă pe pagini" 

apoi deveni furtunoasă, cînd ne înfă
țișă suferințele poporului, amintind 
versurile:

„Baite-i, doamne, pe ciocoi
Cum ne bat și. ei pe noi". 

și clnd aminti de luptele lui Ștefan 
cel Mare și recită versurile prin care 
poporul îl glorifică pe acel care o 
viață întreagă se luptase apărțndu-șl 
țara :

„Ștefan, Ștefan domn cel Mare 
Pune pieptul la hotare,
Bate hoameile tătare" 

sala întreagă se ridică în picioare:.

Vestea conferinței despre doină (iJ 
nută cu atît elan de maestrul Dela
vrancea, entuziasmul care stăpînise 
sala, puseră pe gînduri pe trădătorul 
Jenică Atanasiu, ca și pe ăcoliții săi, 
în frunte cu prefectul județului.

Temîridu-se de o prăbușire, încă din 
zori agenții guvernului au prins a-i 
vizita pe cei îndoielnici, dar mai ales 
pe acei care luaseră parte la confe
rință.

Alegătorii de la țară, porniți de cu 
noapte sub paza notarilor și a jan
darmilor, fură transportați de-a drep
tul la hanuri — unde mîncarea șl 
băutura erau din belșug... ca apoi, 
p? căprarii și sub strașnică pază, șă 
fie porniți spre localul de vot...

De dimineață pînă la apusul soare-, 
lui ținu această mascaradă, care se 
numea alegere sub regimul politic 
burghezo-moșieresc...

Toată ziua aceea maestrul Delavran
cea nu fu văzut decît de vreo două 
ori îri\ fața primăriei...

Si totuși, seara, la despuierea scru*  
titlului, care a fost surpriza? Din 
șaptezeci și cinci de voturi, cîte tre-< 
butau Ca să fie ales, numai opt îi lip
siră maestrului. „Sf cind te gîndeștt 
că rnaestrul n-a cheltuit un ban, n-a 
vorbit cu nici un alegător, n-a făcut 
cinste nimănui. $i totuși era cit pe 
ce să fie ales ! Care să fie cauza ?" 

un profesor pe prietenul .meu 
Pandețea. „Care să fie cauza ?“ „Ca
uza? Adică pricina? răspunse Nico-. 
lae Pandelea, scoțîndu-și ochelarii si 
ștergindu-i de abureală..,. Mai întîi 
revolta lumii î.mpotr!va unei admi
nistrații^ ticăloase. Si al doilea, semnul 
că stăpînirea cu ciomagul și a-tot-pu- 
ternicia unei clase oligarhice, care 
vrea să pună stăpînire și pe voința 

'oamenilor cum. a pus și pe bogățiile 
țării, nu mai merge...

Viitorul ne va dovedi..."
Iar a doua zi, înainte de plecarea 

vaporului, într-un grup de cetățeni 
care făcură cerc în jurul maestrului 
și-l întrebară ce părere are despre a-*  
legeri. Delavrancea răspunse zîmbind:

— Ce apusuri frumoase de soare 
aveți, — am auzit că r>e la Cocoș, la 
Tglița. sînt păduri de tei.

— Da, domnule. Delavrancea.
— Voi veni neapărat să le vizitez... 

mîna celor de 
de vigoare, De-t 
puntea vasului,

Dunăreanu

Și strlngînd voios 
față, cu mișcări pline 
lavrancea se urcă pe

N.
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Primăvară la Varșovia
■ tnd la noi în București castanii sînt în floare, la Varșovia primă- 
' vara abia începe. în acest an a venit Urziți. Cu atît mai mult 

s-au bucurat de sosirea ei copiii. La Varșovia sînt multe parcuri 
și spații verzi, fiecare cu clienții săi — permanenți și vremel

nici — d'.n rîndurile generației celei mai tinere, ale acelei generații ce nu 
, cunoaște războiul decît din povestite.

Și totuși în Varșovia războiul mai trăiește, e o realitate vie, pe 
care oricine o poate sezisa. Zi de zi ruinele înnegrite ale palatelor și case

lor de altădată amintesc locuitorilor Varșoviei de ceea- ce a fost, in timp ce 
noile realizări și noile construcții deschid larg zările viitorului. S-ar putea 
spune Că nicăieri in lume, ca în Varșovia, trecutul, prezentul și viitorul nu 

’ trăiesc intr-o atlt de indisolubilă întrepătrundere. Cine a petrecut măcar 
cîteva zile în Varșovia, va păstra pentru toată viața amintirea ei. La

■ fiecare pas, case mari, luminoase, construite din piatră dură, se înve-
■ cinează cu resturi ale unor ziduri ce niciodată nu vor mai deveni case. 
In , afară de strada „Novîi sfist" („Lumea nouă"), reconstruită în între
gime, și de „Staroie miasto" — „Orașul vechi", — care a fost nu numai 
reconstruit dar și restaurat, — rar poți intllnl în Varșovia o priveliște 
in care să nu se completeze — într-o stranie armonie — ruine, case noi, 
strălucind de curățenia proaspetelor zugrăveli, și schelărie.

O caracteristică a Varșoviei, care te impresionează deosebit de plă
cut, e curățenia- Oricît de devreme ai ieși din casă, te întîmpină străzile 
proaspăt spălate, parcă lustruite. Orașul care se construiește acum e un 
oraș spațios, cu străzi largi, drepte, cu multă verdeață, cu ansambluri de 

parte 
învă-

Piața clocotea fără contenire. Când 
N. A. Bulganin a anunțai numirea to
varășului Konev, mareșal al Uniunii 
Sovietice, în calitate de comandant su
prem ai forțelor armate unificate ale 
celor opt state, ovațiile au izbucnit 
ca o furtună. Strigătele spărgeau văz
duhul, parcă răsiptadindlu-se cu iuțeală 
ta alte orașe, în alte țări,, pe toată în
tinderea imensă a lumii noi.

PENTRU APĂRAREA PĂCII

clădiri impresionante, grupate în jurul’ unor locuri-cheie. O 
a copacilăr sint tineri,, mai tineri decît libertatea țării. Totuși 
luit capitala Poloniei într-o dantelă de prospețime.

Curat, ca și orașul, e cerul.
Cerul de primăvară e plin de farmec ori și unde. Dar, 

șovia are ceva in plus. Intr-o pădure, dacă te culci pe iarbă 
dintr-un luminiș și te uiți printre crengile copacilor spre albastrul înălți

milor, nenumărate firișoare albe încep să-ți joace împletindu-se în fața pri
virilor. In orașele pline de fum și de praf firicelele acestea albe — crîrn-

■ peie din basmele copilăriei — dispar. In Varșovia — nu. Orașul parcă e 
scăldat într-o baie de lumină pală, străvezie. Iar gazoanele parcurilor 
sînt atlt de verzi, Incit te îmbie mereu 
disciplinei citadine și să te întinzi jos,

să încâlci 
ca intr-un

loc ta pri- 
unul din 
evenimente1n acest oraș a avut 

măvara acestui an
. cele miai . de seamă 

Internaționale : — cele opt state par
ticipante la Conferința de 'a Moscova 
de la sțîrșitul anului trecut (Albania, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S.) au semnat Tinatalițul de prie- 
tbri'î, colaborare și asistență mutuală. 
Tot aici a fost constituit Comanda
mentul unificat al forțelor armate ale 
celor opt state.

Pe drept cuvînt se poate spune: 
era greu de găsit un oraș mai potri
vit pentru găzduirea conferinței, un 
loc mai indicat pentru consfințirea 
■alianței de nezdruncinat între țările 
lagărului păcii.

Prin toate lucrările conferinței, prin 
declarațiile șefilor delegațiilor gu
vernamentale, prin comentariile presei 
democratice ca și prin năzuințele su
telor de. milioane idle oameni simpli, cu 
priviri ațintite, in aceste zile, spre 
Varșovia, a trecut ca un fir roșu o 
idee unica : ideea nobilă a apărării 
păcii. Intre cele opt state, ai căror 
reprezentanți s-au întrunit la 11 mai 
1955 la Varșovia, există vechi și trai
nice legături de prietenie și colabo
rare multilaterală.' De ce a fost ne
voie atunci de un tratat nou ? Tocmai 
pentru că — așa cum se arată în pre
ambulul tratatului, recentele eveni
mente din apus „agravează primejdia 
unui nou război și creează o amenin
țare pentru securitatea națională asta, 
telor iubitoare de pace". Avînd ta ve. 
efere noile canidlițiunj create în ultimul 
timp, participanțiii la Conferința de Ia 
Varșovia au recunoscut în unanimi
tate —■ așa cum a arătat tovarășul Bul
ganin în cadrul mitingului ținut în 
ziua semnării tratatului — că „această 
colaborare trebuie întărită și lărgită 
și mai mult", că „ea trebuie extinsă șt 
în domeniul eforturilor militare ale 
țărilor iubitoare de pace, prin crearea 
unor forțe armate unificate și a unui 
comandament unificat".

Două realități domină situația tateir- 
niaț'ională ta momentul de față : rai*-,  
ficarea acordurilor de la Paris care 
duce spre reînvierea militarismului 
german pe de o parte; politica de pace 
a Uniunii Sovietice și a celorlalte state 
iubitoare de pace, năzuința arzătoare a 
popoarelor de a apăra și a consolida 
pacsa, pe de altă parte.

Gr.așul Varșovia îți oferă măr
turii pentru amtadoiuă.
Puține orașe stat pe lume care 

să fi cunoscut, în măsura în care a 
cunoscut Varșovia, ce înseamnă mili-1 
țarismul german. In multe din parcu
rile Varșoviei potecile sînt acoperite 
— în loc d'e nisip — cu pulbere de 
cărămidă pisr^ă. E ultimul serviciu 
pe care-1 îndieplinesc resturile ziduri
lor sfîrtecate die bombe și schije. In 
locul unde a fost altădată ghettoul 
Varșoviei se înalță azi un splendid 
monument ridicat pentru veșnica glo
rificare a eroismului fără seamăn al 
răsculaților. Jur împrejur sînt case. 
Casele acestea sînt construite direct 
pe moloz. Hiiitleriștii au ucis pe toți 
b.ărbățiL din ghetto, au m’nait spre 
pieire pe toți bătrînii, femeile, copiii. 
Au distrus orașul casă .cu casă, sis
tematic, calculat. A rămas numai mo
lozul'. Pe o suprafață de mulți kilometri 
pătrați; cît puteai cuprinde cu ochiul, 
numai moloz, moloz, moloz... Era atît 
de mult moloz, îneît era imposibil să-l 
cari, să curăți 'ocuil. Atunci, după eli
berare, inginerii polonezi au desco
perit un procedeu ingenios pentru a 
transforma molozul in piatră dură, 
in;ecttadlu-l cu o soluție specială. Ast
fel s-au înălțat case pe movile întregi 
die moloz. In aceste case, astăzi tră
iesc oameni. In odăile acestor oase 
se nasc tecpii, școlarii caligrafiază 
isttagaci primele litere ale alfabetului 
pe caietele liniate, iair tinerii își fac 
declarații de dragoste. In aceste case, 
nenumărați cetățeni ai lumii noi cons
truiesc planuri de viitor. Iar sub ei 
se întinde molozul. Un ocean de mo
loz. ' Oare n-aiu dreptul acești oamenii 
să declare în auzul întregii lumi : nu 
vremi nu vrem tă 
război 11

să admitem lin nou

mare 
au și

Var.parcă
proaspătă

regulile elementare ale 
luminiș de pădure.

Pe o uriașă întindere de pămînt, 
de la Weimar pînă în Șamhai, 
dlin- Ciuhotka iptoă în Tirana, în

florește viguros primăvara societății 
umane. Trezită la viață de salvele 
„Aurorii", primăvara aceasta a în
mugurit bogat și primele cincinale so
vietice, pentru a rodi apoi, alături de 
Uniunea Sovietică ta. tacă unsprezece 
țări. Ca un viscol în sifîrșit de mar
tie, se ridicase în fața primăverii răz
boiul anilor 1941-1945. Dar așa cum 
spune poetul rus Tiutcev:

Ei puțin ti pasă,
S-a spălat cu zăpadă
Și mai frumoasă a devenit 
In ciuda dușmanului.

Sintem ta mai. Se apropie vara. In 
citadela primăverii omenești două sute 
de milioane de oameni construiesc so
cietatea comunismului.

Semnele erei noi se văd. de departe. 
Unui călător, c.are ar travesa Europa 
pe jos, din apus spre răsărit, primul 
semn al veacului comunist i-ar apărea 
la Varșovia. E Palatul Culturii — im
punătoarea clădire cu 32 de etaje, 
simbol al prieteniei ipolono-sovietice, 
un exemplu strălucit .aii noilor rapor
turi tateimiațicnalle ce s-au istabilit 
între popoarele libere.

Palatul Culturii îl zărești în Var
șovia, ta orice parte a orașului 
te-ai găsi. E ca o sentinelă 

veșnic trează, care supraveghează cu 
grijă cum se înalță, văztad cu ochii, 
frații săi mai mici — edificiile orașu
lui socialist. E ca un far care anun
ță pe călător îiracă de departe — și 
ta spațiu și în timp — că a nășit 
în împărăția primăverii.

Palatul Culturii se vede și din Pia
ța Dzerjinski. In această piață s-au 
adunat ta după-amiaza zilei de 14 
mai peste două sute de mii de locui
tori ai Varșoviei. La mitingul dleschis 
de Erji Albrecht, președintele Radei 
Naroidbve orășenești, au luat cuvîntul 
Iosef Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone, N. A. 
Bulganin, pireșediimtelie Consiliului de 
Miniștri .ail U.R.S.S. și Pîn De-huai, 
locțiitor al pireimierullui Consiliului de 
Stat și ministru al Apărării .al R. P. 
Chineze. Er.a o manifestare grandi
oasă. Mulțimea adunată a exprimat ta 
nesfârșite urate gîndul care leagă azi 
pe toți partizanii păcii, dinlăuntru și 
din afara lagărului socialist: de a 
sprijini cu toată energia hotărârile 
Conferinței de la Varșovia.

In zare, Palatull Culturii se faiaîță 
triumfal, ca un far. Juir-împre- 
juruil palatului, chiar în imedia

ta lui vecinătate, stat multe iruiinii. Ru
inele vorbeau și ete la .miitiinig. Vor
beau despre război. Despre grelele 
jertfe iale eroicului popor sovietic în
vingător, ' despre suferințele Poloniei 
— la fiecare 1.000 de oameni, Polonia a 
pierdut ta război 220 — despre crunta 
robie hibleristă în care a fost arun
cată Cehoslovacia de cavalerii politicii 
muncheneze, despre tragedia adîncă 
a poporului german însuiși, despre 
marile nenorociri pe oare le-a prilejuit 
militarismul german Ungariei, Bulga
riei, Albaniei. Se auzea dleslușit s1 
vocea poporului romfai. Ruinele dlin 
preajma Palatul'.ui Culturii din Varșo
via se prelungeau parcă pînă în n»- 
nele lașului, Galaților și ale altor o- 
rase și sate dim Moldova.

Intr-o ședință pfeniairă a •conferinței, 
vorbind în numele Republicii Popu
lare Romîne, tovarășul Gh. Ghecr. 
ghiu-Dej a evocat în cuvinte emoție 
narate durerile trecute ale poporului 
romîn, cele două ocupații, jaful hitle- 
rist, sacrificarea a sute de mii de f>> 
ai țării tatr-un război criminal, la
gărele, pogromurile, asas-ir.atele. La 
Iași și la Galați, ca și la Varșovia, 
sînt multe clădiri chindie de gloan
țe. Clădirile se restaurează, negreala 
funinginii se acoperă cu albul strălu
citor al tencuielilor proaspete. De pe 
zidurile orașelor urmele războiului vor 
diswre ta cele din urimă. Insă din a- 
minitirea oamenilor niciodată.

Ca un splendid is'mbol al forței crea
toare a omenirii descătușate se ridică 
ta mijlociul Varșoviei Palatul CuMii- 
rii. Nesecate sînt forțele primăverii 
Niciodată încă n-a avut omenirea a- 
semenea posibilități de a clădi, de a 
construi, de a crea, de a valorifica 
însutit cuceririle geniului uman pen
tru binele tuturor, pentru Om și numai 
pentru Om I Dar pentru aceasta e ne
voie de pace ' Pacea trebuie apărată. 
Ca un uriaș clopot a sunat lozinca a- 
ceasta la mitingul de la Varșovia. 
Dacă se găsesc pe acest pămînt oa
meni care vor să Înăbușe primăvara 
omenirii, care vor să ruineze din nou 
ceea ce truda neostenită a oameni
lor liberi a clădit și a reclădit, care 
vor să înece ta stage risuf și bucuria 
copiilor, care vor să hrănească și să 
asmuță dlin nou fiara a cărei lăcomie 
a' adus pînă acum atîțea suferințe 
umanității, acești oameni trebuie să 
știe: uneltirile lor stat descoperite, 
lumea păcii ia toate măsurile pentru 
ca ele să fie zădărnicite ! Pentru 
pace 1 In numele păcili !

In Piața Dzerjinski din Varșovia se 
auzeau cuvintele lui N. A. Bulganin. 
Și se părea că vin de departe, 
din vîrful ascuțit al Palatului Cul
turii, pentru a se răspîndi în milioane 
și milioane de ecouri, în toate coltu
rile globului pămtatesc:

„Noi vrem pace!
In același timp declarăm ferm și 

hotărît că vom lua toate măsurile pen
tru ca frontierele noastre să devină 
inviolabile, iar pacea popoarelor noas
tre de nezdruncinat!“

N. A. Bulganin vorbea de pe tri
buna din colțul piieții. Alături, pe un 
uriaș portstiv, stăteau înșirate steagu
rile celor opt state participante la 
conferință și steagul Republicii Popu
lare Chineze. Erau steaguri mari, uri
așe. Filfîiau în vîntul de primăvară, 
care le ridica mereu. Formau un zid, 
un splendid zid multicolor. Tovarășul 
Bulganin vorbea. Iar oamenii se gîn- 
deau: oare există în lume forță In 
stare să dărîme un asemenea zid? Oare 

nu e limpede că oricine va cuteza să 
se atingă de un asemenea meterez se 
va prăbuși zdrobit?

Mihai Novicov

Itn cursul săptămânii trecute a a- 
vut loc la Varșovia un eveni
ment istoric idle cea mai mare 

însemnătate pentru întreaga omenire: 
Conferința pentru asigurarea păcii și 
securității în Europa. La conferință 
au luat parte delegațiile Republicii 
Populare Albania, Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Cehoslovace, Re
publicii Democrate Germane, Republi

cii Popullaire Polone, Republicii Popu
lare Rornfae, Republicii Populare Un
gare și Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste. La conferință a luat de a- 
siemeneia parte reprezenit'antul Repu
blicii Populare Chineze în calitate de 
observator. Cu acest prilej a fost în
cheiat între țările participante la con
ferință Tratatul die prietenie, colabo
rare și asistență mutuală și a fost or
ganizat un Camaindaiment militar uni
ficat cu sediul la Moscova. Țări ce în
sumează aproape jumătate din popu
lația Europei, la care se adăugă ade
ziunea Republicii Populare Chirjeze 
cu uriașa ei forță, reprezentată' prin 
unitatea moral-politică a poporului ei 
de 600 milioane de oameni, au reali

zat prin rezultatele Conferinței die la 
Varșovia un zid puternic ta calea im
perial isim-ului at'îțător la un nou răz
boi, au făcut un însemnat pas înatate 
pe drumul făuririi unei efictente secu
rități colective ta fața primejdiei reîn
vierii militarismului german neohitle- 
rist.

In idleclarațiia făcută la deischidleirea 
conferinței, tovarășul N. A. Bulga
nin, șeful delegației sovietice, a spus: 
„Noi mu statem adepți ai politicii 
„de pe poziții de forță". Noi nu tindem 
spre război. Noi nu vrem cursa înar
mărilor, noi sîntem pentru cele mai 
radicale măsuri în vederea dezarmării.

Resursele pe care noi trebuie în pre
zent să le cheltuim pentru, scopuri mi
litare, am prefera să le cheltuim pen
tru scopuri pașnice, pentru ridicarea 
bunei stări materiale a popoarelor 
noastre. Dar ctad împotriva noastră 
se creează blocuri militare, ctad ță
rile noastre stat încercuite cu baze mi
litare și amenințate cu un război a- 
tomic, nu putem rămîne inactivi. In 
aceste .condiții, avem obligația de a 
lua contraimasuri".

Tocmai aceasta este ideeia fiundlamen- 
Sală a tratatullui încheiat la conferință: 
ideeia nobilă -a apărării păcii, .ideea 
salvării umanității die amenințarea 
unui nou război, ideea nobilă a luptei 
unite pentru apărarea civilizației, pen
tru apărarea muncii constructive, pen
tru apărarea vieții și libertății omului.

Conferința de la Varșovia a cons
tituit o reacție legitimă în fața ce- 
ior mai proaspete acțiuni agresive și 
aventuriste ale guvernanților din 
S.U.A., Anglia, Franța, Germania Oc
cidentală și ale guvernanților din ță
rile vest-euiropene ce-i urmează docili, 
care, riatiifiictaid acordurile die la P.ainis, 
dau frîu liber militairișitilor și revan
șarzilor vest-germani. In fața primej
diei deosebite pe care o reprezintă de 
trei ori blestematul Wehrmacht, îm
potriva amenințărilor fățișe pe care 
azi nici nu le mai ascund foștii gene
rali și felidlvebeli naziști reintegrați 
în drepturile, uniformele și armele lor, 
Conferința istorică de la Varșovia a 
demonstrat în acest ceas die mare răs
pundere în fața întregii umanități, 
voința nestrămutată de luptă pentru 
apărarea păcii a țărilor din lagărul 
socialist.

Popoarele Europei și întregii lumi 
își îndreaptă privirile cu legitimă spe
ranță și încredere înspre puternicul 
lagăr al păcii, înspre, țările care-au 
semnat la Varșovia Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală. 
Oamenii simpli din întreaga iunie soco
tesc pe drept cuvînt acest tînăr_ și 
viguros organism de apărare a pâcii 
și securității, ca pe o forță capabilă 
să zădărnicească odioasele planuri a- 
gresive ale ațîțătorilor la un nou 
război.

Nimeni nu mai crede astăzi ta 
asigurările fățarnice ale ațîțătorilor la 
un nou război, prin care caută să se 
arate că țelurile noului Wehrmacht 
n-ar fi atît de belicoase pe cît ar 
părea din mărturisirile prip'te și a- 
vîintate ale generalilor 
dlin nou în posturile de 
a-rmatei vest-germarie.

In două rânduirii pînă acuma;, în se-

In lume

Comentatorul postului 
francez de televiziune, In
fo rmînd despre ratificarea 
oficială a acordurilor de la 
Paris, a anunțat : „D-l Pi- 
nay a transmis felicitări 
cancelarului Hitler“.

După cum s-a aflat, d-l 
Pinay l-a felicitat pe can
celarul Adenauer.

naziști puși 
comandă ale

colul nostru, militarismul prusac și-a 
dat arama pe față. In două rânduri 
ptaiă acuma, prin războaiele mondiale 
de jaf și de cotropire pe care le-au 
dezlănțuit, la interval de numai două
zeci și craci de ani, junkeirii prusaci 
au semănat pe cîmpiile Europe.; jalea 
și moartea, .an trecut prin, 
bie zeci și zeci die orașe 
mii' die sate pașnice, zeci 
milioane de oameni.

In declarația pe care a 
Conferința die la Varșovia 
poporului romîn, tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej a spus: „Drumul militaris
mului, pe care Adenauer duce Germa
nia Occidentală, este drumul care a 
dus în repetate rîndiuri poporul ger
man la dezastre naționale, este dru
mul transformării tineretului vest- 
german în carne de tun la dispoziția 
imperialiștilor americani, drumul ca
tastrofei".

Reliefînd opoziția tot mai activă a 
poporului german împotriva planurilor 
agresive, re'.ev'nd însemnătatea deo
sebită a luptei pe care o duce R. D. 
Germană pentru unificarea Germaniei, 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a spus 
ta. continuare : „In aceste împrejurări 
die o deosebită importanță pentru pa
cea ta Europa șli pentru destinele po
porului german, este faptul că forțele 
democratice și pașnice ale poporului 
german dispun de un puternic bas
tion — R. D. Germană,

Republica Populară Rotnînă este pro
fund interesată ta restabilirea unei 
Germanii unite, democratice și paș
nice. Poporul nostru salută lupta pa
triotică pe care o duc R. D. Germană 
și toate forțele patriotice dta Germa
nia Occidentală pentru unificarea paș
nică și democrată a Germaniei, îm- 
potriva remilitarizării, împotriva pla
nurilor forțelor agresive".

Acestea stat faptele. In eroica Var
șovia renăscută dlin ruine, a fost sem
nat actul legitim de apărare a po- 

- poarelor împotriva amenințării unui 
nou război. întregii omeniri îi este 
limpede că aci a fost semnat un tra
tat ta care se consfințește 
strămutată de a se apăra 
viața și zidurile Varșoviei, 
kutoi, ale eroiiciuilui Lidice, ate Ploeș- 
tiuilui ori Dimitrovgriaduluii 
construit, ci și viața încercatului Ora- 
dour sur Glâne, ars odată de hitleriști, 
viața și zidurile Londrei, ale stră
vechiului Coventry, viața copiilor din 
Liege și Copenhaga, din Narvik și din 
satele înșirate pe însoritele țărmuri 
italice, viața întregii Europe ; cultura 
ei milenară, comorile ei artistice ș.i 
viața popoarelor ei își găsesc astăzi 
ta Tratatul încheiat la Varșovia o pa
văză puternică în fața ororilor morții, 
în; fața amenințării unui nou război.

Pe această linie se așează și recen
tele propuneri ale Uniunii Sovietice 
privind problema reducerii armamen
telor, interzicerii armelor atomice și 
înlăturării primejdiei unui nou război, 
propuneri care au fost prezentate A- 
dunării Generale a O.N.U.

Aceste propuneri dovedesc din par
tea Uniunii Sovietice o grijă neistovită 
pentru salvarea civilizației umane, pen
tru dezvoltarea și apărarea păcii, pen
tru progres. Nu bombe cu hidrogen, 
ci folosirea energiei nucleare ta sco
puri pașnice ; nu psihoza războiului 
rece, Ci cunoaștere reciprocă și crea
rea unei atmosfere de încredere in re
lațiile dintre țări și măsuri practice 
pentru micșorarea încordării interna
ționale ; nu baze militare, oi tratative 
sincere pentru soluționarea pașnică a 
diferendelor existente — iată punctele 
programatice prezentate d'e către Uni
unea Sovietică și susținute cu unani
mă căldură de către toate popoarele 
iubitoare de pace, de către opinia pu
blică mondială.

Datoria noastră, a scriitorilor, dato
ria noastră sfîntă este de a sprijini 
cu puterj •sporite, prin lucrările noa
stre, voința fierbinte a poporului nos. 
tru și a umanității întregi, de a apăra 
pacea, de a lupta pentru biruința de
plină a păcii.

foc și sa- 
eraropene, 

și zeci de

făcut-o la 
ta numele

voința ne- 
nu 
ale

numai
Mtais-

recent

Petru Vintilă
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Jean Paul Sartre
despre Stalingrad

ADENAUER: Ce zici, mein Fiihrerî L-a luat gura pe dinainte !...
Desen de ROSS

Activitate literară la Cîmpulung-Muscel
Dacă în 1951, clnd a luat ființă 

cercul literar „Alexandru Sabla" din 
Cîmpulung-Muscel, din 47 membri, 
43 erau elevi, 3 intelectuali și un 
muncitor, acum, din 29 membri ac
tivi, 5 stat intelectuali, 12 elevi, iar 
12 sînt muncitori, ceea ce oglindește 
orientarea justă a acestui cerc literar, 
care este prezent ta mijlocul mun
citorilor mineri din bazinul carboni
fer Schitiu-Golești, precum și în mij
locul muncitorilor forestieri d’in re
giune.

Prin manifestări publice, șezători 
literare ta oraș și la locull de muncă, 
prin cursuri de orientare literară, șe
dințe săiptămînale de lucru, prin or
ganizarea de prezentări literare, ex
poziții ale cărții, — cercul literar 
„Alexandru Sahia" a reușit să tre
zească ta Cîimpuilurtgul Muscelului 
un deosebit interes pentru literatură.

In uirmia acestei activități d'e zi cu 
zi, in piresă au apărut scrieri de: 
V. Tulnic, H. Zileru, S. Comăniță, 
1. V. Pocnaru. Elevul Eusebiu Ște- 
fănescu, cel mini tînăr membru al ce
naclului, în vîrstăt de 11 ani, ctată 
viața fericită a copiilor din R.P.R. 
Muncitorul forestier Simion Staicu. 
intr-un amplu poem, se străduiește 
să redea ura neînduplecată .a celor 
ce muncesc împotriva asupritorilor de 
ieri și împotriva ațîțătorilor de .azi 
la un nou război. Damian Ureche, de 
la mitaia Pescăreasia, în'ățișează în 
versuri dragostea cu care el 
scoate cărbune pentru industria 
patriei noastre. La fel și muncitorii 
din bazinul carbonifer Schitu-Goleșiti: 
Florian Oprescu, Petre Geanta, Li- 
viu Proca, Sergiu Gobea. Constantin 
Oprescu și alții. Gheorghe Negru-Ie- 
zer a scris o nuvelă inspirată ditn 
viața muncitorilor forestieri. Pentru 
cel de-al cincilea Festival al tineretu
lui și stadtentilor pentru pace și prie
tenie de la Varșovia, a scris o nu
velă f.înăra Doina Girarea. Ion Do
brescu ctată viața nouă a ostașilor 
din anmaitia poporului. Emilian Grecu, 
în versuri satirice, înfierează birocra
tismul. Sebastian Cornățeanu scrie 
versuri pentru copii. Ioana Stolan a 
terminat o piesă d® teatru din viața 
muncitorilor minieri. Toate acestea

ilustrează rmmiaii în parte activitatea 
susținută a cercului literar „Alexan
dru Sahia" care a organizat o ta- 
tîlnire a iubitorilor d'e literatură d'in 
Cîmpulung-Muscel cu laureați ai Pre
miului de Stat, poeții Nina Cassiarr, 
Mihu Dragomir și Nicolăe Tăutu.

In prima parte a acestei reuniuni 
a avut loc o ședință de lucru a cer
cului în care elevul Euseibiu Ștefă- 
nescu și muncitorii Simion Statei și 
Damian Ureche au citit dita versurile 
lor. Scrierile au fost rîrad pe rtad 
analizate de cei trei poeți, care — 
după ce au arătat părțile realizate ale 
fiecărei poezii, spre a d!a un ajutor 
concret tinerilor scriitori, — au scos 
în evidență scăderile fiecărei lucrări 
în parte.

După ședința de lucru a cercului 
literar „Alexandru Sabla", seara, în 
aceeași sală a Casei Sindicatelor a 
avut loc îmtîlnirea poeților cu iubi
torii de versuri din Cîmpulung, adu
nare la care au luat parte, în afară 
de membrii cercului literar, numeroși 
muncitori, ostaș', profesori și elevi.

La. începutul reuniunii, poeții Nina 
Casstan, Mihu Dragomir, Nicolae 
Tăutu au recitat viersuri din opera 
lor. Au luat apoi cuvîntul Gabriela 
Mihai, Sebastian Cornățeanu, Viorica 
Savin. Mircea Lazăr, Eugenia Toma, 
Ion D'-agnea. Damian Ureche, Gamil 
Grigoreseu, Vasile Tudbran, Florioa 
Toboșaru, Stelian Tomeșcu, Tudor 
Diaconu și Ion Dobrescu.

ÎNTÎLNIRI
CU CITITORII

Vineri, 20 mai, ora 17, Uniunea 
Scriitorilor din R-P.R. organizează la 
Librăria Nr. .17 din B-dral General 
Magheru rar. 6, totîtairea scriitorului 
Eusebiu Camilar cu cititorii săi.

-A'

Dumțniică, 22 mai a.c., în cadiruil 
manifestărilor „Itntilniiri cu cititorii" 
organizate de Uniunea Scriitorilor dli-n 
R.P.R., vor avea loc următoarele reu
niuni în regiunea București : In ora
șul Giurgiu scriitorul A. G. Vaida; 
— în comuna Mihăilești scriitorul C. 
Ignat eseu; — ta orașul Tuirnu'-Măgu- 
rele soriitoiruil Petru •Vtatilă; — în co
muna Vidra scriitorul Nieuță Tănase.

poeziei 
Bolii ac,

pus pe
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Note și comentarii
Opoziția reprezentan

ților cei mai au
torizați ai culturii 

franceze împotriva pla
nurilor imperialiste de 
iirire a Franței intr-un 
nou război antisovietic, 
crește necontenit, îmbră- 
etnd forme precise și ca
tegorice de exprimare. 
Una din cele mai sem
nificative manifestări în 
acest sens o reprezintă 
cuvîntarea rostită dc cu
noscutul scriitor francez 
Jean Paul Sartre în ca
drul unei reuniuni consa
crate aniversării bătăliei 
de la Stalingrad.

Că Sartre a socotit de 
cuviință să vorbească 
despre Stalingrad — în 
aceste momente — nu 
este de mirare: memora
bilul eveniment este de 
natură să amintească a- 
numitor cercuri franceze 
lucruri care nu pot fi 
așa lesne uitate. Mai în- 
tîi, cîteva cuvinte pri
vind istoria Franței con
temporane însăși: „...ceea 
ce prezintă excepțional 
Stalingradul este că a- 
ceastă bătălie îndepăr
tată face parte integran
tă din istoria noastră, la 
fel ca și Marna sau Ver
dun. Noi știam cu toții 
aceasta, pe vremea ocu
pației, cînd ascultam în 
fiecare zi la B.B.C. nou
tățile despre asediu și 
despre schimbarea 
traordirtară care a
mat... Și cînd radioul a 
anunțat victoria sovieti
că, noi, lumea întreagă, 
am înțeles că naziștii au 
pierdut războiul..." Apoi 
cîteva vorbe despre rolul 
armatelor anglo-atnerica- 
ne: „Noi știm ceea ce 
datorăm trupelor anglo- 
americane. însă Elibera
rea nu ne-a făcut să ui
tăm că soarta noastră 
n-a fost hotărîtă nici in 
Normandia, nici în Bel-

gia, ci în U.R.S.S., pe 
malul Volgăi. Stalingra- 
dul a făcui cu putință 
debarcarea din Norman- 
dia, mai mult chiar, aș 
spune că a făaut-o nece
sară. Dacă englezii și 
mexicanii nădăjduiau 
participe la victoria 
nală, erau obligați, 
sau fără voia lor, să
parte la atac ...Nu este 
pentru prima oară cînd 
se aleargă in ajutorul 
victoriei..."

în concluzie:
fața unui

a- 
să 
fi- 
cu 
ia

popor 
sîngele

CONFERINȚErăni ai America. Numai 
Mac Carthy și mac- 
carthiștii vor ca nu 
Howard Fast — ale 
cărui cărți sînt confiscate 
și nu-și găsesc editor — 
să fie recunoscut ca atare, 
ci... Mickey Spillane.

Cine este oare Mickey 
Spillane —- decretat din 
oficiu „mare scriitor"? 
Este un mîzgălitor de hîr- 
tie care are ca eroi prin
cipali doi criminali sadici: 
Mike Hammer și Mc Bri
de. Primul este un as al 
revolverului, celălalt mai 
ipocrit, mînuiește cu a- 
ceeași dexteritate și bi
blia și pistolul. Bineînțe
les că ambii sint prezen
tați de autor ca ,,super- 
mani” — și iată o mos
tră în această privință: 
„Pat Chandler nu a reu
șit să-i frîngă brațul lui 
Jack sau să-i sfarme din
ții cu patul revolverului, 
dar Mike Hammer a fă
cut acest lucru imediat..." 
Sau: „... l-am. repezit
o lovitură cu patul revol
verului de-a latul botu
lui, îneît a început să sin- 
gereze, apoi l-am privit 
cum își dă duhul”.

Cu femeile, „eroii" lui 
Mickey Spillane nu-s mai 
blînzi. Așa cum se poate 
vedea din fragmentul re
produs din cartea sa „Eu- 
TribunaluH" „...Hammer 
a scos revolverul, din bu
zunar, a țintit spre ochiul 
femeii și a tras. Femeia 
a căzut la pămînt și a 
început să se zvîrcoleas- 
că strigînd: ,,Cum vii 
putut face așa ceva cu 
mine — eu care te-am iu
bit ?” Hammer a ridicat 
din umeri și a privit-o 
pînă ce victima a încetat 
de a se mai zvîrcoli.”

Mc Bride cel cu biblia

și cu revolverul — ucide, 
în numele domnului, gal. 
beni, piei roșii, negri, etc. 
etc., arătindu-le biblia. In 
toate „operele’’ lui Spil
lane, cum ar fi: „Revol
verul meu trage repede”, 
,,Răzbunarea este a mea”, 
„Sărută-mă mortal”, cri
mele se comit in numele 
„regatului” din cer (ci
tiți regatul lui Morgan- 
Rockefeller ) și pentru 
„mântuirea” celor asasi
nați. In maculatura lui 
Spillane există și eroine, 
„superfemel", care bi-i 
ctuiesc, torturează, ucid.

Mickey Spillane așa
dar face parte din recu
zita războinică a atomiș- 
tilor. El este prezentat ca 
„mare scriitor”, și editat 
în tiraje mari, fiindcă ab
jecțiile sale literare ser
vesc pentru educarea asa
sinilor din războaiele im
perialiste. Marfa lui este 
o marfă strategică, deci 
rentabilă. Ea l-a îm
bogățit pe editor, l-a îm
bogățit și pe autor. 
„Operele” lui Spillane au 
fost trimise ca lectură sol-

întrebat de 
„cum scrie", 
le-a răspuns 
revolverul!’’

ziariști
Spillane 

cinic: „cu

Dinu Molsescu

Eroii...
capitalismului

editorii parizieni sini si
liți să producă, pentru 
a rezista concurenței, o 
marfă analoagă, re- 
curgînd la „autori" care 
stau în imediata apro
piere a spânzurătorii.

Un criminal condam
nat la moarte în Ameri
ca, scriindu-și memoriile 
cerute de o editură, a 
ciștigat milioane, adevă- 
rați bani albi pentru zi
lele lui negre. Provoca
torul și spionul Far ane 
își scrie și el memoriile 
în închisoare pentru a 
respecta contractul în
cheiat cu o editură.

Duminică, 15 mai, sub auspiciile 
Inistitutuiluii rom în pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și ale Socie- 

pentru răspîndirea științei și cul- 
a avut loc în aula 
centrale universitare, 
a 350 dte ani de la

Biblio-' 
s ărbă țo
apa r iți a

nu există încă un sistem 
unitar de scriere a nume
lor proprii. întrebările de 
mai sus sînt referitoare 
la breasla noastră, dar și' 
în alte domenii există lu
cruri asemănătoare.

Nu sînt filolog și n-am 
pretenția de a susține o- 
pinii personale, dar pre
zint aci nedumeriri care 
intr-adevăr m-au 
gînduri.

Din Antologia 
romînești aflu de
iar in cronica antologiei 
din „Gazeta literară" 
constat că e vorba de Bo- 
liac. E.S.P.L.A. scoate de 
sub teascuri operele lui 
Gîrleanu iar prin gazete 
aflu despre un roman i- 
nedit al lui Topîrceanu. I 
din i sau î din a ? Dicțio
narul filozofic scrie des
pre Maksim Gorki. „Car-, 
tea Rusă" tipărește ope
rele marelui scriitor cînd 
cu Gorchi, cînd cu Gorki 
și întotdeauna scrie Ma
xim. Cine are dreptate ? 
Tot ,,Cartea Rusă" pu
blică operele lui Turghe- 
niev, iar „lașul literar" 
preferă să spună Turghe- 
nev. De curînd au apărut 
operele lui Pușchta, iar 
dicționarul filozofic amin
tește de Pușkta. Discu- 
tînd cu fiica lui Hogaș, 
aceasta mi-a spus că ta
tăl ei se recomanda în
totdeauna Hogaș, cu ac
cent pe ultima vocală, 
fiindcă, susținea el, nu
mele lui se trage de la 
„hăugăș", adîncitură în 
pămînt făcută de roțile 
carelor. Tot ea spune că 
Vlahuță i se recomanda 
e! Vlăhuțăe,

Acestea-s numai eîte- 
va din multele-mi nedu
meriri. De bună seamă 
că lingviștii se vor în
vrednici să răspundă la 
aceste întrebări conside- 
rînd că de aceste nedu
meriri sînt vinovați și 
ei...

tații
turii, 
tecii 
rirea
primei ediții a operei „Don Quijott-e" 
de Cervantes.

Despre viața lui Cervantes și în
semnătatea capodoperei 
profesorul universitar

Dominici este un bătrîn 
fermier francez, se- 
mi-analfabet, care, 

într-o noapte, a măcelă
rit o întreagă familie ce 
poposise lingă casa lui. O 
crimă a unui detracat, a 
unui ucigaș sadic, a unul 
tipic reprezentant al mo
ralei burgheze, hrănit cu 
ură împotriva semenilor 
săi. Procesul a 
însă și o altă 
acestei morale, 
cuză pe copiii 
fiind făptașii asas’natu- 
lui, iar fiii afirmă că ta
tăl este acela, core a 
căsăpit trei oameni într-o 
singură noapte. Procesul 
care ține de luni de zile 
n-a putut lămuri prea 
precis cine este adevă
ratul ucigaș.

Ziarele s-au întrecut 
în a relata faptul cu 
amploarea și senzaționa
lul acestui „subiect gras", 
dar ceea ce este mai ca
racteristic unei țări Inun
dată 
țistă 
două 
spre 
analfabetul Dominici să-și 
scrie tntr-o carte viața în 
care actul lui dement l-a 
făcut... celebru. 1-m.itînd 
pe colegii lor americani, 
care îi concurează cu o 
marfă plină de criminali.

sale a vorbit 
Tudor Vianu.

dezvăluit 
latură a 
Tatăl a- 
săi ca

Gh. Tomozei

★

Vineri 20 mai,' 
Bibliotecii centrale 
Calea Victoriei nr. 
S. Crohmălniceanu
pre originalitatea în literatură".

19, înora
universitare
88, criticul 
va vorbi

S'îmbătă, 21 mai, ora 18,30 la 
Casa scriitorilor, profesorul univer
sitar Ion Vitner va vorbi despre 
„C. Dobrogeianu-Gherea, estetician și 
critic literar", cu prilejul împlinirii 
a 100 de .ani de la nașterea lui.

pentru salvarea viitoru
lui său, al nostru și al 
pământului, in fața unui 
popor care, de o jumăta
te de secol, ori de cile 
ori Germania a primej
duit pacea, s-a aflat în
totdeauna alături de noi, ■ 
este posibilă o singură 
atitudine : recunoștință și 
prietenie".

Cuvinte care, 
nu vor fi lipsite

*

eroii1' lumii ca
pitaliste, lumii în care 
se proslăvește crimă, 
corupția, tîlhăria I

G. D.

primăvara la Varșo- 
seară, ctad razele

inunată e 
via I Spre 
soarelui mtagîie piarcă acoperi

șurile lucitoare ale noilor clădiri, stră
zile se umplu de oameni, magazinele 
stat pline, copiii pedalează nebuna
tic pe micile lor biciclete, pe alicele 
parcurilor. Zidarul încercat lasă mi
stria; și, după ce a aruncat o ultimă 
privire asupra orașului drag, coboară 
încet în stradă. Se oprește ’.îngă un 
megafon și ascultă ultimele rezultate 
de la „cursa păcii". Apoi, după ce a 
cumpărat cele trebuincioase, se în
dreaptă spre noul cămta unde-1 aș
teaptă familia. Nu știu — poate casa 
în care locuiește, tot el a construit-o 
Curînd coboară noaptea. Orașul însă 
continuă să trăiască prin sufletele vii 
ale unui milion de oameni. înainte d? 
-ăzboi Varșovia a avut un milion ș> 
trei sute de mii de locuitori; îndată 
după eliberare — o sută cincizeci de 
mii. Acum numărul locuitorilor se a- 
propie iar de un milion. Intr-un ase
menea ritm viața crește numai pri
măvara.

5

ex- 
ur- desigur, 

de ecou.

D. O.

Nedumeriri 
filologice

Cu m scrieți ?
— Cu revolverul!

Jn lumea întreagă Ho
ward Fast este recu
noscut ca fiind unul 

dintre cei mai reprezenta
tivi scriitori contempo-

daților americani din Co
reea.

Crimele prezentate în 
aceste cărți sînt arătate 
ca acte de ,,bărbăție’’ și 
secția „psihologică” a 
ministerului de război din 
S.U-A. le recomandă căl
duros.

de literatură poli- 
americană, este că 

edituri se luptă 
a obține ca semi-

Evident, sînt cam 
multe nedumeriri fi
lologice și, totuși, la 

putea 
altele, 
arunci 
publi
ca a-

aceasta s-ar mai 
adăuga încă multe 
E suficient să-ți 
privirea pe cîteva 
cații de literatură, 
ceste întrebări să-ți sară 
in ochi. Fiindcă deși a- 
vem — vorba lui Eusebiu 
Camilar — un întreg so
bor de filologi care pun 
la cale problemele limbii,

KiooooooooooooccooooccoooocxîoooooooooooocoOoooof
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8 vescu (redactor-șef adjunct),
8 Ion Mihă’leanu (redactor-
8 șef adjunct), Veronica Po- | 
| rumbacu (r®dactar-s®f ad-g 
8 jssnct), Cicerone Theodo- g 
8 rescu, Ion Vitner. f
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Colegiul redacțional; Mi g 

hai Beniuc. Mareei Brssiașu.g 
Eusebiu Camilar, Paul Geor- ? 
gescu. Alexandru Jar. Eugen? 
Jebeleanu, George Maco ?
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