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Z
ilele acestea, poporul nostru 
a primit o veste care a stîr- 
nit entuziasm. Scriitorii, ală
turi de întregul popor munci

tor, au citit cu b'ucurie măsurile po- 
litico.organizatorice, luate de plenara 
C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn, 
și anume alegerea în unanimitate a 
tov. Gh. Gheorghiu.Dej ca prim se
cretar al C.C. al P.M.R., a tov. 
I Chișinevschi, ca secretar al C.C. 
al P.M.R., precum și alegerea de către 
Consiliul Central al Sindicatelor a 
tov. Gh. Apostol în funcția de preșe
dinte al Consiliului Central al Sin
dicatelor. De asemenea, plenara C.C. 
a hotărît convocarea la 23 decembrie 
a celui de al doilea Congres al Par
tidului Muncitoresc Romîn, congres 
care constituie un eveniment istoric 
în viața partidului și a poporului 
nostru.

însuflețirea cu care comunicatul 
plenarei a fost primit în întreaga 
țară constituie încă o manifestare a 
unității de nezdruncinat dintre partid, 
guvern și popor. Această unitate 
este temelia statului nostru democrat- 
popular și pe această solidă temelie 
se clădește socialismul în țara 
noastră.

Scriitorii noștri, împreună cu ma- 
sele muncitoare, văd în partid forța 
conducătoare a vieții noastre de Stat, 
acea forță care, înmănunchind toate 
energiile creatoare, le diriguiește cu 
înțelepciune spre construirea socia
lismului. Pe acest unic și rodnic drum, 
partidul revoluționar al clasei munci
toare — forța conducătoare și îndru
mătoare a Statului, — a condus și 
conduce poporul nostru din victorie 
în victorie.

Succesele istorice, obținute în acești 
ani de popor sub steagul partidului, 
au transformat în mod revoluționar 
relațiile dintre oameni, modul nostru 
de a gîndi. Iată de ce literatura 
noastră are măreața sarcină de a o- 
glindi aceste victorii istorice și de a 
ajuta — prin marea ei forță educativă 
— la obținerea unor noi și strălucite 
succese.

Marele Lenin, în istoricul său arti
col „Organizația de partid și litera
tura de partid" — articol de la apa
riția căruia se împlinește în curînd o 
jumătate de secol, — a formulat princi
piul de bază al literaturii noastre, 
principiu potrivit căruia „literatura 
trebuie să devină o literatură de 
partid". Și dezvoltînd această idee, 
Lenin scrie: „In ce constă, așadar, 
acest principiu al literaturii de partid? 
In aceea că, pentru proletariatul so
cialist, problema literară nu poate 
fi un instrument în folosul unor per
soane Sau al unor grupuri, că ea nu 
poate fi, în general, o chestiune indi
viduală, independentă de cauza gene
rală a proletariatului. Deci, jos cu li
teralii fără partid! Jos cu literațiî 
supraoameni 1 Chestiunea literară tre
buie să devină o parte integrantă a 
cauzei generale — proletare, „o rotiță 
și un șurub" al unui mecanism social
democrat, unic și măreț, pus în mișcare 
de întreaga avantgardă conștientă a 
întregii clase muncitoare. Chestiunea 
literară trebuie să devină parte inte
grantă a muncii de partid social-de- 
mocrate, organizată, planificată și uni
tară". Și în continuare, completîndu-șî 
Ideea, Lenin arată că nu e vorba de
fel de o birocratizare a literaturii, de 
suprimarea criticii, de anularea liber
tății creației: „Nu încape îndoială că 
problema literară se pretează cel mai 
puțin unei egalizări mecanice, unei 
nivelări, dominației majorității asupra 
minorității. Nu încape îndoială că în 
această chestiune este necesară asigu
rarea unui spațiu cît mai larg iniția
tivei personale, înclinațiilor indivi
duale, mai mult spațiu pentru gîndire 
și imaginație, formă și conținut. Toate 
acestea sînt indiscutabile, dar ele nu 
dovedesc decît că partea literară a 
muncii proletare de partid nu poate 
fi asimilată celorlalte părți ale muncii 
proletare de partid după același șa
blon. Nu se dezminte astfel cîtuși 
de puțin situația ciudată și străină 
burgheziei și democrației burgheze, că 
problema literară trebuie neapărat și 
obligatoriu să fie strîns legată de 
celelalte părți, că ea trebuie să devină 
o parte din munca partidului social
democrat".

Cei mai buni scriitori ai noștri sînt 
convinși tn mod profund de adevărul 
principiului leninist al partinității li
teraturii. Ei privesc partidul drept 
forță conducătoare, nu numai ca ce
tățeni. dar și în calitatea lor de crea
tori. Ei privesc cu dispreț schelălăitu- 
rile „intelectualilor Isterici" și merg

înainte pe singurul drum just. Care 
sînt sarcinile specifice concrete care 
decurg pentru noi din recentele hotă- 
rîri ale plenarei C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn ?

Idee călăuzitoare pentru noi este a- 
ceea formulată de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej astfel: „Tăria statului 
de democrație populară stă în aceea că 
politica sa este determinată de parti
dul clasei muncitoare. Politica Partidu
lui Muncitoresc Romîn — care se că
lăuzește de măreața învățătură 
marxist-leninistă — este acea forță 
dătătoare de viață care asigură înain
tarea țării noastre pe drumul socia
lismului".

Așa dar, literatura noastră, litera
tură de partid, trebuie să reflecteze 
politica elaborată de partid, adică să 
oglindească în primul rînd politica 
de construire a socialismului, să o- 
glindească viața oamenilor care con
struiesc socialismul în țara noastră. 
Pentru ca aceste opere literare să 
poată fi eficiente, este nevoie ca prin
cipalele ' teme ale vieții noastre să 
fie abordate, în primul rînd, de cei 
mai buni scriitori ai noștri, care să 
le dea strălucirea, forța artistică ne
cesară.

Repetăm că în oglindirea vieții nu 
toate temele au aceeași importanță. 
Este normal ca în literatură să se 
reflecte realitatea, să se reflecte po
litica partidului, de industrializare so
cialistă a țării.

Dezvoltarea cu precădere a indus
triei grele este tradusă în viață cu un 
uriaș avînt creator și este just, firesc, 
ca acest avînt al eroicei noastre clase 
muncitoare să-și găsească reflectarea 
în literatură. Faptul că producția 
noastră industrială este azi de două 
ori și jumătate mai mare decît în tim
pul capitalismului, constituie pentru 
scriitorii noștri un îndemn hotărîtor 
în alegerea temelor.

Este just, firesc, ca să.șî găsească 
oglindirea în literatură politica parti
dului de întărire a alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare 
și de transformare socialistă a agricul
turii. Creșterea bunei stări a țărăni
mii muncitoare, sporirea și întărirea 
întovărășirilor agricole, a gospodării
lor colective și a asociațiilor agricole 
sînt fapte pe care un scriitor, legat 
de popor, nu le poate trece cu vederea.

Fără îndoială, nu poate fi vorba 
aici de a impune anumite teme și de 
a respinge altele; dar este normal 
ca scriitorii noștri cei mai buni să fie 
atrași, în primul rînd, de temele cen
trale.

★
Partidul șî guvernul au dat în tre

cut și vor continua să dea și în viitor 
un sprijin multilateral, prețios, dezvol- , 
tării literaturii noastre.

Hotărîrile luate de plenară, convo
carea congresului partidului, pun îna
intea scriitorilor noștri, a redacțiilor 
noastre sarcini și răspunderi sporite.

Partidul cheamă pe toți oamenii 
muncii din țara noastră să întîmpine 
congresul cu noi succese. Scriitorii 
noștri, care au un loc de cinste în 
viața statului democrat-popular, răs
pund și ei, cu entuziasm, acestei che
mări creînd noi opere, pătrunse de 
spirit de partid, de patriotism. Ei vor 
reda cu măiestrie felul în care în 
uzine, în mine, pe ogoare, în S.M.T.-uri, 
oamenii muncii traduc în viață direc
tivele partidului.

Lupta pentru îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor planului de Stat, 
munca grea de încheiere cu succes a 
campaniei agricole de toamnă, orga
nizarea și folosirea deplină a întregu
lui parc de mașini și tractoare, cam
pania de economie a energiei umane 
dusă de întreprinderi și instituții — 
toate aceste sarcini concrete trasate 
de partid oamenilor muncii — consti
tuie pentru oamenii muncii literare, 
izvoare de inspirație.

Scriitorii noștri vor continua — cu 
avînt sporit — să cînte lupta poporu
lui pentru pace, să lămurească și să 
mobilizeze masele în această luptă 
pentru apărarea cuceririlor noastre. Tot 
odată să nu uităm că pacea lumii are 
dușmani agresivi, de aceea să nu în
cetăm a-i educa pe cetățeni în spiritul 
vigilenței față de dușmanii păcii.

In așteptarea congresului, să depu
nem cu mai mult entuziasm munca 
noastră de lămurire și popularizare a 
politicii partidului, de mobilizare a 
maselor la înfăptuirea ei

Sarcinile sînt grele, dar frumoase. 
Scriitorii le vor îndeplini cu înflăcă
rare, demonstrînd încăodată devc‘a- 
mentul lor față de partidul nostru iu
bit

Paul Georgescu

In zilele de 30 septembrie și 1 octombrie 1955 a avut loc ședința plenară a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

La plenară au luat parte primii secretari ai comitetelor regionale ale partidului.
La ordinea de zi a plenarei au figurat următoarele puncte:

Probleme organizatorice.
Convocarea celui de-al 2-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn și aprobarea 
de zi a Congresului.

Despre mersul lucrărilor agricole în anul 1955.
vederea îmbunătățirii muncii de partid și întăririi continue a rolului conducător ai 

partidului în toate sectoarele vieții de stat și în organizațiile de masă, Plenara Comitetului 
Central a ales în unanimitate pe tov. Gh. Gheorghiu-Dej în funcția de prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, eliberînd din această funcție pe tov.

1.
2. 

ordinei
3.
In

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, eliberînd din această funcție pe 
Gh. Apostol.

Plenara a ales în unanimitate ca secretar al C.C. al P.M.R. pe tov. I. Chișinevschi. 
Tov. Gh. Apostol a fost ales de Consiliul Central al Sindicatelor în funcția deTov. Gh. Apostol a fost ales de Consiliul Central al Sindicatelor în 

ședințe al C.C.S.
Plenara a hotărît convocarea celui de-al 2-lea

r 
aprobat următoarea ordine de zi 
de activitate al C.C. al P.M.R.

cembrie 1955.
Plenara a 

Raportul

Congres al P.M.R. în ziua de 23

a
1.

2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie.

Pre-

de-

Congresului j

raportor tov. Gh. Gheorghiu-Dej

Roadele marii prietenii

S
ărbătorim, începînd de sîmbătă, Luna Prieteniei Romîno-Sovietice 

Această lună a devenit de cîțiva ani o tradiție în viața poporului 
romîn, așa cum a devenit tradiție, cu neputință de zdruncinat, săr

bătorirea eliberării sau a Republicii.
începînd de sîmbătă — 8 octombrie — sărbătorim vreme de patru 

săptămini o mare prietenie și — mai cu seamă — roadele acestei mari 
prietenii.

Sărbătorim libertatea și independența patriei. Niciodată pină în a- 
cești ani, n-atn fost liberi și stăpîni pe viața noastră. Romînia era o 
semi-colonie, în care dictau — cu ajutorul complicilor indigeni — mono
polurile și irusturile din occident. Viitorul țării era hotărît la cîteva sute 
sau mii de kilometri de București. Viața și moartea oamenilor atîrnau 
de o concluzie trasă la masa verde. Din seara zilei de 23 August 1944 
istoria a apucat pe un alt drum. Cu ajutorul Uniunii Sovietice, poporul 
nostru s-a eliberat din robia imperialistă. Viitorul țării nu se mai hotă
răște la Washington, ci aici, la noi. Sîntem, pentru întiia oară, un stat 
liber, independent și suveran și se cuvine să amintim că aceia cărora 
nu le suride acest fapt, au ridicat glasul împotrivă-ne pînă la exaspe
rare, dar n-au îndrăznit să ridice și mina, pentru că știau că alături de 
noi veghează un prieten puternic împotriva căruia — așa cum arată 
practica istoriei — nu este recomandabil să ridici mina. Sărbătorim prie
tenia cu marele popor sovietic, care ne garantează libertatea, indepen
dența și demnitatea națională.

Sărbătorim industria noastră socialistă. Odinioară Romînia era ca
racterizată, în derîdere, drept o țară „eminamente agricolă”. „Emina
mente agricolă” pentru că uzinele noastre se puteau număra pe degete. 
„Eminamente agricolă” pentru că materiile noastre prime, pe care nu le 
puteam prelucra, din lipsă de mijloace industriale, luau în cea mai mare 
parte, drumul străinătății și la prețurile dictate de străinătate. „Emina
mente agricolă”, pentru că din zece produse industriale pe care le fa
brica Occidentul, noi nu izbuteam să fabricăm decît unul... Cu ajutorul 
material masiv și prin aplicarea experienței revoluționare a Uniunii Sovie
tice s-a schimbat mersul istoriei și în această privință. Au trecut numai 
unsprezece ani de la eliberare și la capătul acestui timp, care din punct 
de vedere istoric reprezintă o clipă doar, sîntem stăpînii unei puternice 
industrii socialiste, în fermă, neîntreruptă și impetuoasă dezvoltare. Sîn
tem singura țară mică din lume, care produce utilaj petrolifer. Tractoa
rele fabricate de noi brăzdează pămînturile Americii de Sud, ia strungu
rile fabricate de noi lucrează muncitori din Orientul îndepărtat, drapelul 
Republicii flutură deasupra pavilioanelor industriale de Ia Leipzig și 
Izmir, Zagreb și Djakarta și în locuri unde mulți oameni, în urmă cu 
cîțiva ani doar, nu aflaseră de existența pe acest pămînt a Romîniei. 
Sărbătorim prietenia cu marele popor sovietic, care ne-a ajutat să con
struim industria noastră socialistă.

Sărbătorim agricultura noastră socialistă. Eram pînă nu de mult 
vestiți prin înapoierea agriculturii și prin mizeria ce bîntuia la sate. Plu
gurile de lemn nu-și aflaseră încă locui la muzeu, le vedeai pe cîmp. 
Analfabetismul era la putere in rîndurile țărănimii, după cum la putere 
erau și pelagra și mortalitatea infantilă „cea mai mare din Europa”.

„Cea mai mare din Europa" — era singura celebritate de care se 
bucurau, peste hotare, satele noastre. A dispărut în anii din urmă această 
celebritate, așa cum au dispărut și altele multe... Cu ajutorul material 
și pe .baza imensei experiențe a statului care a realizat cea mai mare 
revoluție din istoria agriculturii, s-a schimbat și înfățișarea satului nos
tru. O parte a țărănimii muncitoare a pornit — după exemplul convin
gător al colhoznicilor sovietici — ne drumul gospodăriei colective, sin
gurul aducător de bunăstare și civilizație. Crește neîncetat numărul înto
vărășirilor agricole. Gospodăriile agricole da 'stat, create după modelul 
sovhozurilor, oferă țărănimii muncitoare exemplul unor culturi realizate 
după cele mai înaintate cuceriri ale științei. Iar S.M.T.-urile, create iarăși 
după modelul stațiunilor de mașini și tractoare din Uniunea Sovietică 
au expulzat în scurtă vreme plugul de lemn în muzee, înlocrindu-1 cu 
tractoare și combine dintre care multe purtînd marca prietenilor. Trac
torul este acuma la putere în via!a satului. Tractorul și combina, dis
pensarul utilat cu penicilină și stația de radioficare, becul electric și se- 
cerătoarea-l.egătoare, biblioteca căminului cultural și recolteie-record. Săr
bătorim prietenia cu marele popor sovietic care ne ajută să construim 
agricultura noastră socialistă.

Sărbătorim cultura noastră socialistă. Cultura care, fiind romînească, 
nu era de ,.bon-ton“ în cercurile lumii „bune"; cultura, ai cărei repre 
zentanți de geniu erau condamnați la mizerie distrugătoare, ca Eminescu,r 
sau la exil ca I. L. Caragiale ; cultura care se caracteriza printr-un pro
centaj de analfabetism cum întîlneai în coloniile Africii doar, prin tiraje 
de 500 exemplare la volume de poezie, în țara unde „tot rominul e năs
cut poet”, sau prin îmbogățirea fabuloasă a negustorilor de romane de 
groază... Cultura noastră a dobindit, in anii democrației populare, ase
menea condiții de dezvoltare din partea partidului și guvernului, cum 
nimeni nu și-ar fi putut închipui odinioară că ar fi cu putință. Exem
plul și marea experiență a culturii sovietice socialiste a călăuzit în per
manență organizarea vieții noastre culturale și activitatea creatoare a 
taientaților noștri oameni de cultură, care s-au impus printre valorile de 
seamă ale lumii. Cultura sovietică a ajutat pe mulți să se elibereze din 
neîncrederea în forțele noastre și din sclavia spirituală a marasmului 
burghez. Cultura sovietică a ajutat pe mulți să se regăsească, să fie ei 
înșiși, să îndrăznească in creație. Cărțile celor mai buni scriitori ai noștri 
se vînd în librăriile din Copenhaga și Rio de Janeiro... Tablourile picto
rilor noștri sînt elogiate in Italia. Muzicienii noștri sînt aplaudați la 
Moscova, Paris, Pekin. Glasul savanților noștri este ascultat cu atenție 
la Geneva și Londra. Sărbătorim în aceste zile prietenia cu marele popor 
sovietic, care stă la baza înfloririi culturii noastre socialiste.

Sărbătorim pacea. Pacea sfîșiată in 
pe care alții, iarăși ar vroi să o sfîșie, 
în istorie, a găsit in Țara Socialismului 
o apere și să o impună, să-i dea trăinicie 
năzuința de secole a omenirii. Uniunea 
menea măsură la crearea marelui lagăr 
se-ntinde de la Berlin 
dezvoltarea colaborării 
pace ale omenirii sînt 
marele popor sovietic,

Guină Nicolae 
cel de-al 2-lea plan

— raportor tov. 
II-lea cu privire la 

anii 1956—1960.
— raportor tov. Chivu Stoica 

4. Raportul cu privire la modificarea Statutului P.M.R.
— raportor tov. Ceaușescu Nicolae

3. Raportul asupra Directivelor Congresului al 
cincinal de dezvoltare a economiei naționale pe

5. Alegerea organelor centrale ale partidului.
Plenara a stabilit măsuri practice în vederea încheierii cu succes a lucrărilor agricole 

din toamna acestui an.

însemnări despre literatură
I

Literatura sovietică în dez
voltarea artistică a omenirii

Avem toate motivele să sperăm că 
atunci cînd istoria culturii va fi 
scrisă de marxiști ne vom convinge 
că rolul burgheziei în procesele 
creafiei culturale a fost mult exa
gerat iar în domeniul literaturii deo
sebit de mult.

Aceste cuvinte, rostite de Gorki la 
primul Congres Unional al Scriitori
lor Sovietici nu trebuie înțelese ca 
o negare a caracterului burghez al 
culturii dominante în capitailism, ci 
ca o confirmare a ideii lui Lenin de
spre existența celor două culturi în 
sinul fiecărei națiuni, a faptului că, 
condițiile de viață ale oamenilor mun
cii și ale maselor exploatate în ca
pitalism generează elemente ale cul
turii democratice și socialiste. Starea 
de spirit, ideologia maselor exploata
te, influențează nu numai pe acei fău
ritori ai bunurilor culturale proveniț 
din această masă, dar și pe cei mat 
progresiști reprezentanți ai claselor 
dominante. Tocmai prin aceasta se 
explică caracterul umanist (deși în 
sensul vechi, neproletar, necomunist) 
al marii literaturi clasice, precum ș\ 
faptul că ea continuă să trăiască 
pentru noi.

Se poate spune, fără exagerare, că 
după primul război mondial care a 
dezvăluit putreziciunea bazelor capi
talismului și îndeosebi după Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie 
care a deschis noua eră socialistă în 
dezvoltarea omenirii, cei mai mari 
artiști ai cuvîntului din acea perioa
dă — ultimii mohicani ai literaturii 
umaniste din secolul XIX și începutul 
secolului XX — au rupt cu capitalis
mul. #

Anatole France’ s-a alăturat, la 
sfîrșitul vieții sale, partidului comu
nist. Bernard Shaw, cel mai aspru 
critic al lumii capitaliste, a devenit 
un prieten al țării njfastre. Thomas 
Mann, cu toată pufefta .marelui său 
talent, întreaga sa viață, a demascat 
viciile societății burgheze care defor
mau personalitatea omului și a apă
rat valorile omenești împotriva obscu- 
rantiștilor. Romain Rolland, prin uma
nismul său incoruptibil, a devenit un 
aliat al comunismului. Theodore Drei
ser, Henry Bairbusse, Martin Ander
sen Nexo, au adoptat ideile comu
niste. Creația lui Rabindranat Ta
gore este legată de năzuințele de e- 
Jiberare națională a poporului indian, 
iar un alt scriitor remarcabil al In
diei, — Prem Ciamd, se află în pri
mele rînduri ale luptătorilor pentru 
eliberarea națională. Marele scriitor 
chinez Lu Sin și-a dăruit în întregi
me talentul său luminos cauzei re
voluției populare din China.

Marele scriitor englez Herbert 
Wells, plin de contradicții în creația 
sa datorită concepțiilor sale, în ciuda 
tuturor încercărilor făcute de impe
rialiști pentru a-1 transforma într-un 
scriitor „al lor", nu a părăsit pozi
țiile umanismului și a rămas în me
moria oamenilor ca unul din cei mai 
originali vitici ai capitalismului..

Fără să mai vorbim de Gorki al 
nostru care, din anii tinereții, și-a 
legat viața de clasa muncitoare — 
despre marele Gorki care și-a dăpuit 
creația sa genială, pînă în ultima 
clipă a vieții, cauzei victoriei comu
nismului și înălțării omului muncitori 

Fiecare din acești scriitori, caire au 
reprezentat o culme a literaturii tim
purilor lor, a trăit în diferite etape 
istorice ale drumului de la caoitalism 
la socialism.

Nu toți dintre aceștia au înțeles 
expresia cărui proces istoric sînt atît 
creația lor cît șî atitudinea lor so
cială. Nu toți au acceptat societatea 
nouă, socialistă. Au existat și din aJ 
ceia caire nu au simpatizat-o. Unii 
au străbătut primă jumătate a drumu
lui, alții a doua jumătate. Unii, ca 
Herbert Wells, deși au respins capi
talismul, au rămas totuși legați de 
el. Alții, ca Maxim Gorki, au pășit 
în fruntea luptătorilor pentru socia
lism, în fruntea constructorilor so
cialismului.

Dar cu toții au refuzat — în chi
puri diferite și din diferite motive —’ 
să slujească imperialismul, cu toții 
s-au manifestat ca . demascatori ai 
monstruozităților capitalismului, în nu
mele unui viitor mai bun al omeni
rii. Purtători înflăcărați ai celor mai 
bune tradiții ale literatorii clasice, se 
poate spune că ei au înmînat perso
nal scriitorilor progresiști contempo
rani din toate țările ștafeta umanis
mului pentru ca aceștia să o poarte 
mereu înainte și tot mai sus. Astfel, 
se poate spune că literatura progre
sistă universală contemporană este

continuatoarea firească a celor mai 
bune tradiții din trecutul dezvoltării 
literaturii și, în același timp, un nou 
pas înainte în dezvoltarea artistică a 
omenirii. însuși faptul existenței și 
dezvoltării ei constituie cea mai grăi
toare mărturie a faptului că. omeni
rea în mare măsură a pășit, în parte 
pășește, iar în mare parte va păși 
în' mod inevitabil într-o nouă etapă 
istorică, mai înaltă, etapă la care vi
sau, pentru care au luptat masele 
muncitoare, cele mai luminate minți 
ale omenirii.

Atunci cînd vorbim despre litera
tura progresistă contemporană, fi
rește că includem și literatura noas
tră sovietică și literatura țărilor de 
democrație populară șî întreaga lite
ratură progresistă a țărilor capitaliste 
mari și mici.

Printre scriitorii de peste hotare 
există oameni care împărtășesc con
cepția și metoda de creație a scriito
rilor sovietici și care o apără prin 
mijloacele lor de expresie artistică — 

unii în condițiile țărilor de democra-
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țîe populară, alții frt condițiile capi
talismului. Există scriitori care merg 
pe drumuri înrudite sau apropiate 
nouă; scriitori apropiați politicește de 
noi dar care au păreri diferite de ale 
noastre în ceea ce privește înțelege
rea problemelor de creație; scriitori 
ale căror concepții politice ne sînt 
străine, dar ale căror lucrări poartă un 
caracter progresist în principalele lor 
trăsături (voi cita ca exemplu pe re
marcabilul scriitor american Sinclair 
Lewis, mort acum cîțiva ani, care nu 
a fost niciodată apropiat de țara 
noastră, dar. care a . rămas pînă la 
sfîrșitul vieții un scriitor realist, un 
critic al plăgilor și contradicțiilor ca
pitalismului; multe din operele lui au 
apărut la noi și ele trebuie reeditate).

Există scriitori străini nouă și prin 
concepțiile lor politice și prin carac
terul creației lor, dar care 
pentru coexistența pașnică a 
care apără cauza păcii în 
lume.

In sfirșit, mulți scriitori ___ _ . . 
fac parte nemijlocit din lagărul pro
gresist, doresc din tot sufletul să ne 
înțeleagă și să înțeleagă în mod cin
stit ceea ce se petrece în lume. Ei 
nu înțeleg multe lucruri, săvîrșesc 
greșeli. In același timp, ei nu s-au 
legat personal de regimurile reacțio
nare, nu s-au pătat cu fapte mîrșave 
față de popor și caută contactul cu 
forțele progresiste.

Literatura progresistă în persoana 
celor mai buni reprezentanți ai ei, 
este în zilele noastre floarea literatu
rii universale.

Nu se poate vorbi despre literatura 
franceză contemporană fără Aragon, 
Eluard. Stil, Roger Valliant, Sartre, 
Vercars, Robert Merle, Pierre Gascard. 
Nu se poate vorbi despre literatura 
germană fără Becher, Berthold Brecht, 
Anna Seghers, Arnold Zweig, Re
marque, Feuchtwanger; despre litera
tura americană fără Howard Fast, 
Caldwell, Lilian Hellrrari, Heming
way; despre literatura engleză fără 
Aldridge, Shon O’Keisy, Koppard, 
Lindsay; despre literatura italiană fără 
Pratolini, Moravia; despre literatura 
australiană fără Catarina Susanna 
Prichard, Franck Hardy; despre lite
ratura țărilor Americff Latine fără 
Pablo Neruda, Jorge Amado, Nico
las Guillen; despre literatura indiană, 
fără Krișan Ciandr. In prezent dato
rită traducerilor bune în limba rusă, 
aparținînd lui N. Krîtnova și A. Etw 
zina, noi am descoperit din nou pe 
minunatul scriitor island'ez Halldor 
Laksness — autorul cărților „Oa
meni independenți" și „Centrala ato
mică".

Tot mai cunoscute devin numele 
minunaților scriitori chinezi — prie
tenii noștri Go Mo-jo, Mao Dun, Lao 
Se, Ciao Șu-li, Din Lin, numele scri
itorilor din țări de democrație popu-f 
Iară din apus și răsărit — Krujkovski, 
Bronjevski, K. Brandis, Pujmanova, 
Majerova, Nezval, S'adoveanu, Peter 
Veres. Hristo Radevski, Karaslavov, 
Li Ghi En, Han Ser Ia și mulțf 
alții.

Se spune pe drept cuvînt că, In lî-’ 
feratura progresistă contemporană a 
lumii, literatura sovietică are rolul 
unui vechi tovarăș și prieten. Acest 
lucru se explică, firește, nu prin fap
tul că scriitorii sovietici doar pentru 
că sînt sovietici scriu cu mai mult 
talent sau an mai multă măiestrie 
decît scriitorii progreșiști din alte 
țări. Potrivit unei exoresii vechi, „ta
lentul este ca adevărul sau binele:

militează 
statelor, 
întreaga

care nu

de unde-1 găsești de
Acest lucru se explică prin faptul că 
literatura sovietică în întregime este 
literatura rparelui popor care a reu
șit primul tșă se elibereze de lan
țurile capitalismului și să constru
iască societatea socialistă. Aceasta a 
dat literaturii sovietice posibilitatea 
și avantajul de a oglindi pentru pri
ma oară în istorie lupta pentru o 
nouă rînduială, dreaptă, a vieții, și 
însăși această viață, caracterele și 
relațiile oamenilor în condițiile so
cialismului și să acumuleze prin a- 
ceasta o oarecare experiență artistică 
care are o însemnătate inovatoare în 
dezvoltarea mondială a literaturii.

Această situație a noastră de 
vechi tovarăși și prieteni ne obligă 
la multe lucruri.

Noi trebuie să cunoaștem bine pe 
scriitorii străini, să înțelegem orien
tarea și diferitele curente ale literatu
rii universale, să vedem și să spriji
nim ceea ce este înaintat, sănătos, 
folositor, contribuind ca toți scriito
rii cinstiți să se alăture lagărului 
forțelor progresiste iubitoare de pace, 
democratice, sau să se apropie de el. 
Firește că aceasta exclude orice ma
nifestare de automulțumire și 
fare din partea noastră. Noi 
să învățăm din experiența și 
tria celor mai buni artiști ai 
fu lui din apus și răsărit, să 
urechea la criticile lor și să 
țelegem just fără a ne lipsi, 
de dreptul de a critica, găsind

îngîm- 
trebuie 
măies- 
cuvîn- 

plecăm 
le în- 

firește, 
pentru 

acest drept formele necesare si lup- 
tînd împotriva ideologiei reacționare. 

Nemăsurat de mult au crescut sar
cinile literatilor sovietici în zilele 
noastre, cînd noi trebuie să fim o 
mare forță educativă nu numai pentru 
oamenii sovietici, ci și pentru mi
lioanele de cititori dc-ai noștri de 
peste hotare!

„Ca cea mal înaintată literatură din 
lume, literatura sovietică este che
mată să slujească cauza oamenilor 
muncii, și să stea pe culmile crea
ției artistice mondiale", — spre a- 
ceasta ne-a chemat pe noi, literații 
sovietici, Comitetul Central al Par
tidului în salutul său adresat celui 
de al II-lea Congres al Scriitorilor.

Sîntem noi oare totdeauna conșfi- 
enți de ace'ste cerințe? Și putem oare 
spume că literatura noastră se dez
voltă în prezent la nivelul acestor 

(Continuare tn pag. 5-a)
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atitea rînduri odinioară, pacea 
pacea care, pentru întîia oară 
o forță dornică și capabilă să 
și durabilitate, înfăptuind astfel 
Sovietică a contribuit intr-ase- 
a! păcii și socialismului, care

Ia Pekin, la slăbirea încordării internaționala și la 
între toate țările lumii încit astăzi speranțele de 

mai Întemeiate ca oricînd, Sărbătorim prietenia cu 
care garantează pacea poporului nostru.

Sîmbătă, delegații oamenilor muncii din întreaga țară se 
la București în incinta Marii Adunări Naționale, sărbătorind 
Lunii prieteniei, prin deschiderea Congresului ARLUS-ului. 
va face bilanțul activității de pînă acum a Asociației și va 
măsuri noi de întărire a muncii de popularizare a marilor 
constructorilor comunismului și, îndeosebi, de răspîndire 
creatoare, potrivit condițiilor noastre, în toate domeniile de 
imensei experiențe sovietice.

Pentru că exemplu) sovietic ne va călăuzi și de aici 
drumul nostru spre socialism.

Pentru că experiența sovietică ne va ajuta și de aici înainte să stră
batem acest drum.

Pentru că la baza prezentului și viitorului nostru se află marea, pro
funda și indestructibila prietenie dintre poporul romîn și poporul sovietic.

vor aduna 
începutul 

Congresul 
statornici

realizări ale 
și aplicare 

activitate, a

înainte în

ST. SCIPACIOV

Al. Mirodan

1

Știu că al înnoptate-amintiri. 
Mulții ani ți-au trecut nu agale. 
Cî în stația Orta-Sair
Dau de urmele zilelor tale. 
Eu pe, urme purced așadar 
Și te văd păstoriță prin luncă. 
Flori tuvine cu miros amar 
Iți par mîinile aspre de muncă. 
Bolovani, ierburi multe-a tocat 
Roata vremii în mersu-î sălbatic.

epu1 ata
Ți-i obrazul de riduri crestat 
Ca străvechiul pămînt asiatic. 
După ierni ce-nghețară pe rînd 
Și-a pus valea-nflorită cunună;
Ai umblat, tot umblat, mult pămîn 
Și te-aleserăm azi ca tribuaă.
Cu poporul tot una te știi
Și Huralul cel mare te-aplaudă 
Flori de stepă sau munți albăstrii 
Mî-3 cuvintele care te laudă.

<5
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Noi construim Canina!
Noi construim Comuna! Ce-i mai de preț în fire Poate nu merit însumi Iubirile mărețe, —

Dar înfruntînd vîntoase, prin viscol dînd asalt, 
Trăiește-n mine dorul curat de frumusețe; 
Iubirea, soră bună a gîndului înalt.

Decît aceasta? Unde-i al faptelor hotar? 
Ci minte cel ce spune: Nu trebuie-o iubire 
Să fie pe măsura atîtor fapte mari.

i
f

In romînește de Al. Andrițoiu ®



II
n mod curtlhit 8e spune că, grație 
realismului socialist, masa șî-.a 
căpătat în artă rangul cuvenit 
de erau de sine stătător și esen

țial in determinarea acțidn.ilor eroilor
individuali. Lucru adevărat, dar care 
riscă să rămînă sutnar cit timp nu 
este concretizat, specific în raport 
ou modalitatea proprie fiecărui scri
itor credincios noii metode artistice, 
de a-și reprezenta colectivitatea. Titus 
Popovici înfățișează masa mai puțin 
ca o prezență supraindividuală și do
minatoare cît ca un grup diferențiat, al
cătuit dintr-o serie de personaje, fi
xate rapid1 și cu mînă sigură în acea 
■latură a firii lor pe care o reclamă 
o împrejurare dată și constrîngătoa. 
re. Desigur, privită astfel masa a- 
pare caleidoscopic, sau într-o succe
siune de evenimente precipitata sau 
în cuprinsul unei singura ,acțiuni 
însă atît de absorbitoare îneît per
sonajele n-au vreme și nici nevoie 
să se desfășoare pe toate fețele, să 
fie adîncite. Totuși, masa nu se de
semnează ca un conglomerat inform, 
ca o ființă cu mal multe brațe ci ca 
un .ansamblu cu gesturi dezordonate 
poate, cu reacții! instinctive în mo
mentele ei de pasivitate (în refugiu de 
exemplu) și care se clasifică, se armo
nizează cînd devine activă, cînd, sub 
conducerea comuniștilor, trece la luptă 

face
su-

fmpotriva hitleriștilor. Așa se 
că, vizînd impresia globală și 
gesțivîtatea faptului nud, Titus Po
povici nu a topit în Imaginea 
sei orice contur individual, 
potrivă, figurile, oricît de secundare, 
o caracterizează și rămîn undeva 
în memoria cititorului, de nu cu nu
me proprii, măcar ca ilustrări -ale 
unui fenomen colectiv și istoric. 
Pentru oricine este neîndoios apoi 

tcă scriiiitoirut izbutește să descrie 
.masa mai bine în cea dintîi postură 
pe care rm nu.miit-o pasivă. Evocarea 
rteribilutui exod al țăranilor din jurul 
•Aradului fără a avea intensiitiate'a 
plastică, de apocalips a unor situații 
similare din repertoriul literatuniii u- 
niversale (..Prăbușirea" de Zola)’ con
ține ceva din cutremurul străvechilor 
bejenii pe care ile cunoaștem din Sado- 
veanu. Sensul tragic al acestui capi
tol dim istoria dezrobirii țării, — sens 
pe care Titus Popovici l-a dat în vi
leag cu mijloacele simple ale reialis- 
.muliui, prin scene directe si concise, 
1—constă nu 'atît în încercările grele 
la came sânt supuiși sătenii pe parcurs, 
cît în dezrădăcinarea, în smulgerea 
ior de pe făgașul tradițional a! vieții, 
'datorită intervenției uinor forțe, deși 
efemere, totuși copleșitoare în ochii 
lor uimiiți. Pieirea unora, mutilarea 
altora, rătăcirea aiuritoare sub perse
cuția bombardamentelor sau la apro
pierea cotropitorilor sînt zguduitoare. 
Adîncimea catastrofei o dă însă ve
derea gospodarilor minați pe de o 
parte de spaimă, pe de altă parte de 
dorința de a lua cu ei întreg avutul 
lor mort și viu,... într-o căruță. 
Scriitorul a simțit și aici cu finețe 
un adevăr psihologic. Avutul nu în
seamnă numai valoarea propriu-zisă, 
greu de recuperat adiată distrusă, ci 
este tot odată trecutul, viața țărani
lor și a predecesorilor care l-au ago
nisit. Dar cum a-l încărca în căruță 
este evident imposibili și primejdia e 
iminentă, fiecare trage după sine 
cele mai neașteptate obiecte și ani
male. Odată urnit, convoiul se înșiră 
enorm și eteroclit, Iăsînd in urmă un 
amestec strident de hîrîit de osii, 
strigăte de femei și copii, ocări de 
bărbați peste care răzbate bezmetică 
vocea panii, vestind bilbHc și fără ca 
nimeni să-l ia în seamă, prăbușirea 
lumii, a noului Vavilon. Confuzia 
sporește prin controversele asupra 
țintei finale si în care îndemnurile 
ori propunerile referitoare la locu
rile de adăpost se încrucișează în 
aer ca niște linii de comunicație 
■brusc încurcate. O cfiiipă biruie una, 
pentru ca de îndată sorții să cadă în 
favoarea alteia. Amalgamul e com
plet în momentul întâlnirii civililor 
cu militarii afliațl în retragere sau 
siiinidiu-.se să înjghebe o rezistență.

Scriitorul nu s-a rezumat la vi
ziunea epică a uineii gloate înnebuni
te. Dincolo de haos și de psihoza fri
cii care, generalizată, s-ar crede că 
nivelează caracterele și clasele, el 
'distinge atitudini tipice. Astfel ame
nințarea morții cedează ici-colo sim
țului tiranic al proprietății, egoismu
lui» feroce în specularea nevoilor 
nenorociților, calculelor chiaburului 
Lădoi care caută ipocrit amiciția sau 
cel puțin indulgența săracilor, și ten
tativelor diversioniste alle unui grup 
de sectanți care, sub haină religioa
să, prooovăduiesc capitularea înain
tea aintichristului, recte a hitleriștilor. 
'(Tot ei vor și sprijini masacrațea 
țăranilor unguri de către „sumanele 
negre"). In contrast ctu teroarea de
mentă și nuișiinioiaisă ce-i cuinrinde pe 
Varga sau Suslănescu loviți de a- 
ceeași soartă, sinistiriațiii satelor sfâr
șesc prin a pune capăt dezorientării 
(și, dacă nu se orînduiesc alături de 
soldați spre a se opune asialtului fas
cist de ultima dliipă, își regăsesc 
calmul- Vădind fondul străbun de 
demnitate înaintea vremurilor po
trivnice, ei se regrupează cu încre
dere în destinul lor, in cei ce aveau 
'rtS le aducă in curînd eliberarea, os
tașii sovietici și primele formați] 
românești. Imprăștiați după o hrană 
precară, dlupă descoperirea rudelor 
picate în drum ori' dispersafe, îndiu- 
irînrt dispariția noate definitivă__a ce
lor dragi, victimele furiei vrăjmașe 
se
'din ___ . . .
vie, umanitatea elementară a poporu
lui pe care o "recunoaștem în so- 
liriairjitaitea dintre năipăstoiți Ia .apa
riția celor dintîi ostași roșii. Mișcă
toare este comportarea soldațifor 
surprinși, de năvala inamicului, fără 
armament și aband'onați de unii ofi
țeri superiori trădători. Chipurile ele
vilor din școala de ofițeri care, ne
exersați, apără frontul și ale solda- 
ților aprinși de setea zdrobirii fiarei 
și a ocrotirii populației sătești, stră
bat ca niște unde luminoase ecest 
ecran întunecat de zvîrcolirile răniți
lor, de mormanele morților, de atacu
rile aeriene îndreptate fără discri
minare asupra armatei și refugiați- 
lor, de oribilele asasinate șovine. 
Convulsivă și cu o notă de amără
ciune și oarecare umiiliință, panorama 
își va schimba culoarea sumbră ini
țială într-aceea caldă și tonică a 
mîndriei patriotice.

Această idee o marchează mai a- 
păsat, într-o formă activă, episoadele 
consacrate ieșirii 
izbucnirii voinței 
tarea vagoanelor ] 
spre a împiedica 
robiei în uzinele 
riște să evadeze, 
populația, este plină de efervescența 
surprizei și a dezlănțuirii unei mul
țimi jignite în naționalitatea ca și 
în sentimentele ei firești, intime- 
Căci ce-1 împinge pe amploiatul Sa-

tna-
Dim-

redeșteaptă. Intrînsele palpită 
nou, sovăiitoiaTe Mi, a.poi mai

masei din inerție, 
ei de luptă. Asal- 

plumbuite de nemți 
pe ucenicii meniți 

i de război
să ia contact cu

hitle-

bin în „prima limfe** șf ce-4 însufle
țește în organizarea transportului 
răniților sau în găzduirea ucenicilor 
salvați, dacă nu conștiința patriotică, 
în fine trezită ca și duiioșia pa
ternă față de soarta celor ce, la 
vîrsta fiului său, urmau să sufere 
înjosirea sau moartea?

Gu aceeași încordare și cu aceeași 
satisfacție asistăm la manevrele tlsiau- 
siite prin care muncitorii ipatrioiți 
scapă zestrea fabricii ior de lăcomia 
hitleriștilor și de lașitatea complice a 
„rezistenților" maniști — și o apără 
cu arma în mînă și cu sacrificii îm
preună cu un grup de soldați im
presionați de spiritul organizator și 
bravura _ comuniștilor. Din păcate nu’ 
am urmărit cu o pasiune egală faza 
pregătitoare lut 23 August, etapele 
mișcării antifasciste dinăuntru și de 
jos, din rtnidiUrile .poporalul. Și de 
ce ? Cu excepția poate a lui Jura ta
tăl, vechi- comunist și combatant al 
revoluției proletarliatulul maghiar din 
1918, fiul său Gheorghe care, potri
vit rolului dat de autor, ay fi trebuit 
să fie sufletul nucleului de luptă 
local, este de o energie liniară, să
racă. Silueta <lui Gheorghe este abia 
schițată apărând doar ca exponent al 
unei politici juste ca în convorbirea 
cu baronul Papp de Zerind. Grija pe 
care el o poartă unei tovarășe mu- 
ribundia, unită cu stăpînirea de sine 
de care dă dovadă cînd1 e silit de 
sarcina sa dte conducător să o pără
sească, nu reușește să-1 desăvîr- 
sească în ochii noștri c'a un caracter. 
De altminteri și capitolul scurt în 
care bolnava iese din cameră și, 
îm|pleltiiciinidlu)-6e, pășește lin stradă, 
în dimineața zilei hotărîtoare pentru 
clasș și partidul ei, spre a sorbi ul
tima oară din viață, nu este lipsit de 
emoție, dar are numai o valoare sim
bolică. Și mai șters ca substanță ar
tistică este Ardaieanu, comunistul 
izolat în mod conspirativ în satul lui 
Andreii ș.i oaire-l întovărășește pe a- 
cesta în cursul „retnagenii" cu uniciuil 
scop de a-T converti, deci fără o mo
tivare precisă în lanțul acțiunii.

Dibaci în meșteșugul de a evolua 
mulțimile în împrejurării hotărîtoare 
pentru ea, Titus Popoviici are de în
vățat pe acela al explorării în adân
cime a fluviului care este masa, acolo 
unde se adlună curentele ei subte
nant. Pir in aioeiais tă pomparaiție, care 
are cusurul că e cam uzată, ne 
gîndim la mișcările sufletești deloc 
simple ale oamenilor simpfliii, la tipu
rile lor ceil puțin la fel de variiaite 
și în orice caz mai robuste decît a- 
celea care au ocupat principalul plan 
de interes al autorului. — burghezia- 
A ăitrage atenția lui Titus Popovici 
asupra legitimității acestor exigențe, 
serioase pentru orice conștiință scri
itoricească. pentru orice creator pă
truns de 
cesitatea 
autentice
•— ou
piîos sau __________ ___ ___ ____
Sau, dacă este un normativ, atunci 
el aparține vieții însăși, singurului 
concurent demn de un artist. Defec
tele pe came le-am Semnalat frânează 
una din intențiile centrale ale lui 
Titus Popovici și anume aceea d'e a 
ne convinge că burghezia atît de 
uirîtă a fost rostogolită de o clasă 
învestită de istorie cu această misiu-

legea eternă a artei — ne- 
foriării iiinor tipuri veridice 

rile contemiporaniloh- săi 
este nuimiaâ un deziderat 
un normativ cum cred unii.

ne și dotată, cel puțin în cea mai 
înaintată piarte a ei, cu caractere în 
toată puterea cuvîntului.

Toit ce se întîmplă în jurul iui 
Andrei Sabin, toți cei care se perin
dă intervenind într-un fel sau altul 
în viața sa, trebuie să exercite o 
influență asupra lui, să-1 îndepărteze ■

sil

de o liume și să-l alipească de1 
alta. Intr-adevăr, frecventarea casei 
lui Varga, prietenia cu fiul avocatu
lui, cunoașterea prin ei a restului 
tagmei odioase, sînt o bună școală a 
disprețului și a rupturii cu trecu
tul. Martor și subiect participant la 
acțiune, Andrei Sabin cîștigă ele
mente noi în formația sa morală, 
rebelă mediului corupt. Eil se des
prinde de școala burgheză, de fami
lia burgheză, și într-un tîrziu dar 
pentru totdeauna, de Lucian Varga, 
odraslă a aceluiași aer stătut chiar 
dacă „rafiiniat". E drept că autorul 
prelungește inutil ceea ce s-ar numi 
experiența vechiului la eroul său- Inu
til, fiindcă cineva care, fie și adoles
cent, se declară împotriva 
fascist .și manifestă o 
și / luoiidă și promptă w 
tei fețe a burgheziei, 
pirea* - mult în j

războiului 
înțelegere 
adevăra- 

zăbovește 
jurul piroMenuelor, al 

complicațiilor și atracțiilor amicului 
său „gidian", acordîndu-le mai multă 
atenție decît legăturilor cu tinerii 
.antifasciști. Aci se oglindește tendința 
autorului de care aminteam în pri
ma parte ă articolului, de a înmulți 
meandrele drumului lui Andrei Sabin 
către mișcarea muncitorească, în chip 
artificial și gratuit, ba chiar, pînă 
ia un punct' în contradicție cu pre- 
mizele caracterului său. Andrei nu 
este un ezitant. Dimpotrivă, tempe
ramentul iui este viu, brusc chiar, 
generos și cu o voință'mândră al că
rei cusur este lipsa de orientate 
iidlerf.ogică.

A doua școală prin care trece An
drei este apropierea de popor și
mai mult, înțelegerea și prețuirea 
modului lui de smmțire. Legăturile cu 
Mitru îi dau ocazia să măsoare, ti
căloșia chiaburească și totodajă , să 
compare autenticitatea și trăinicia 
prieteniei țăranului cu spiritul ireme- 
ditebil filistini al amicului de „ideii", 
Lueian Varga. Participarea Ia răpi
rea ucenicilor din mîinile nemților 
face să încolțească în Andrei m con
știința cetățenească și patriotică, să 
.sondeze capacitatea de luptă a ma
selor și propriile lui posibilități. De 
asemenea, bravura tatălui său în 
mica ciocnire cu paznicii nemți ai 
trenului cu captivi, îl înalță în ochii 
săi, pînă atunci cam disprețuitori, îi 
înviorează atașamentul fată de a- 
ceisitai și prim el față de familia pe 
care, ca orice răzvrătit anarhie, o 
considera o sursă permanentă de 

conformism, deci o 
tatăl
cum- 
mă.r- 

curaj 
poate 

sous în 
treacăt, scriitorul, foarte sensibil la 
relațiile dliinltre Haltă și fiu, construiește

meldioicritate și 
piedică în realizarea să. Intre 
său, funcționar, modest, șters, 
secade, între un mic burghez 
ginit d.air onest și capabil de 
si tatăl lui Lucian alegerea nu 
fi decît una singură- Fie

portrete reușite ale părinților. Peregri
narea forțată a lud Andrei In mijlocul 
țăranilor dislocați este decisivă pentru 
maturizarea eroului. Războiul și atro
citățile bandelor maniste îi insuflă o 
mînite grea ce nu î se va mai șterge 
și hotărârea de a izbi pînă la rădă
cini în fascism. De aceea, potrivit na
turii sale leale, el dă curs impulsului 
și ajută direct pe soldați. Tot acolo, 
în viitoarea morții, Andrei par
curge gama suferinței omenești. Pus 
în situațip^de a mîngîia o durere, de 
a contribui la salivarea unor necunos- 
cuți și de a face față unor examene 
excepționale, se călește și în același 
timp învață să împărtășească senti
mente colective, să trăiască împreună 
cu alții, să-i cunoască „pe viu" și să 
le asimileze năzuințele.

In bună parte ne justificată artis
ticește este ultima perioadă din bio
grafia lui Andrei Sabin cu care se și 
încheie primul volum. Intrarea răz
vrătitului sincer dar încă nebulos în 
mijlocul revolution ar iilor apare ca 
un produs aproape exclusiv al eve
nimentelor, deci spontan. Insuficiența 
provine și din graba, fie ea vioaie, 
— într-aidevăr prea tinerească — cu 
care Titus Popovici își încadrează 
eroul în U.T.C. Probabil că el ne va 
obiecta că „așa s-au petrecut lucru
rile". Nu-i vom replica numai amin- 
tindu-i de poruncile tipicului dar că, 
procedând așa, n-a fost’ consecvent cu 
sine însuși, ca scriitor. Tinerii ile
galiști sînt factcri vii ai transformă
rii lui Anldrei șii nu idoalr simlpli re
prezentanți ai avantgar-dei tineretului 
muncitor, nu ? A.tuinti este logic 
să-i vedem mult' mai strîns legați de 
Andrei, mai interesați în atragerea 
și educarea acestuia- Or, Schwartz 
care a avut în principal această me
nire și care nu a fost străin de 
clarificarea lui Andrei asupra scopu
rilor tîlhăreștj ale războiului antiso- 
vietic îl abandonează practic dealun- 
gull acțiunii pentru ca să revină „ex. 
peditiv" în spre final. Pe Andrei, au
torul pare că l-a lăsat să 
singiUir.

Dacă așadar ceea ce 
școala vieții și-'a găsit o
genere convingătoare, „școala comu
niștilor" nu are deloc puterea răsco
litoare pe care, în realitate primul 
contact cu ideile și oamenii mișcării, 
într-o vreme de fierbere revoluționară 
o stîrnește îm inima unui tînăr se
tos de faipte, de schimbarea lumii și 
a lui însuși.

Nu se poate ca Titus Popovici să 
nu-și dedice talentul rezolvării pro
blemei rolului predominant al comu
niștilor asupra soartei eroului său. 
Numai astfel Andrei Sabin va deveni 
un Pavel Korceaghin al nostru.

Critica din „Viața romînească"

se descurce

am numit 
expresie în

ț
Mihail Petroveanu

Activitate literara în Luna Prieteniei 
Romîno-Sovietice

Luna Prieteniei Romîno-Sovietice va 
constitui și anul acesta, un fericit pri
lej de a cunoaște și mai bine minunata 
literatură sovietică și operele nemuri
toare ale Clasicilor ruși. In cadrul 
multiplelor manifestații organizate de 
A.R.L.U.S., Uniunea scriitorilor din 
R.P.R. va desfășura o vie activitate 
pentru popularizarea literaturii ruse 
și sovietice. Astfel, la București, Iași. 
Cluj, Timișoara și Tg. Mureș vor par
ticipa la inaugurarea Lunii Prieteniei 
scriitorii Mihaii Beniuc, Ion Istrati. 
Nagy Istvan, Al. Jebeleanu și Kovacs 
Gyorgyi.

De asemenea, în diferite orașe ale 
țării, scriitorii Eusebiu Camilar, A.

Baranga, Ion Vitner, Ov. S. Crohmăl- 
niceanu, Eugen Frunză, Lucia Deme
trius, Nicolae Moraru. Mihu Dragomir, 
Nlina Gassian, Mihlai Novicov, De- 

mostene Botez, Szasz lanoș, Nicolae 
Tăutu, E. Majtenyi, VI. Colin, A. G. 
Vaida, M. Gafița, Horiia Deleanu, I. 
Mihăileanu, Ion Bănuță, L. Bratolo- 
veanu, — vor vorbi despre operele 
scriitorilor clasici ruși și ale scriitori, 
lor sovietici.

In București, la marile noastre li
brării se vor întîlni cu cititorii: Radu 
Boureafiiu, Dumitru Mircea, Victor» 
Tulbure și Mioara Cremene. In cele
lalte orașe, scriitori locali se vor în
tîlni cu cititorii lor de acolo.

Dacă numărul 8 din acest an este 
sau nu, cum se obișnuiește să se spu
nă, un pas înainte sau un pas înapoi 
in activitatea revistei, cu certitudine 
nu putem spune. In sensul că, atît ca
litativ cit și prin varietate, revista 
realizează, în ciuda unor articole ce 
pot fi considerate deosebite, un nivel 
mediu. Și de data aceasta compoziția 
sectorului de critică scoate în eviden
ță atît calitățile și meritele re
vistei, cît și lipsurile care ne 
mai dau dreptul să afirmăm că 
„Viața romînească" mai are încă de 
remediat slăbiciuni, unele din ele pu- 
t'.nd fi considerate însemnate. Publi
carea unui studiu la rubrica „Pe dru
mul realismului socialist", pînă dău- 
tiă-zi aflată aproape în pragul legali
zării decesului, este desigur bine ve
nită și sperăm să constituie un reîn
ceput. „Poezia Măriei Banuș", studiu 
de interpretări judicioase și analize 
subtile, semnat de Dumitru C. Micu, 
ridică desigur discuții interesante, 
merită o analiză aparte. Acest stu
diu e in primul rînd interesant 
prin modul în care autorul reușește 
să restabilească un itinerarju poetic 
atît de bogat In roade, nu lipsit însă 
de meandre și să extragă semnifica
țiile ce se impun. Refăcînd pe etape 
drumul creator al Măriei Banuș, Du
mitru Micu a avui însă grijă să sub
linieze la capătul fiecăreia, caracteris
ticile, elementele noi ce se adaugă, 
cît și cele vechi care încă mai per
sistau. Conceput dealtfel într-o ma
nieră monografică, studiul lui Dumi
tru Micu stabilește la sfirșii, după 
această uneori minuțioasă analiză 
separată, trăsăturile generale ale poe
ziei Măriei Banuș, dovedind o remarca
bilă putere de sinteză. In acest mod 
poezia Măriei Banuș este obiectul unei 
interpretări atente, exceptînd unele 
pasaje pur expozitive, în care criticul 
se lasă furat de descrierea propriu- 
zisă a unor bucăți, comentîndu-le ce-i 
drept într-un stil de multe ori atrăgă
tor. 0 oarecare pendulare intre un 
mod de expunere didactic și altul voit 
contorsionat, încărcat cu prețiozități 
de vocabular, se observă la lectura 
studiului, dealtfel mai puțin plin 
de ostentativă erudiție decît altă 
dată.

Tot ca unul din meritele revistei, 
avem de semnalat articolul academi
cianului Perpessicius, care publică 
prima parte din însemnările sale pe 
margA-idi „Antologiei poeziei romî- 
nești", tipărită de ESPLA. Deșj aflat 
la jumătatea drumului, studiul acad. 
Perpessicius reprezintă pînă acum tot 
ce s-a scris mai atent, mai documen
tat și mai serios asupra acestui mo
nument al cărții rom'nești, din păcate 
analizat insuficient prin cile un articol, 
uneori de serviciu, în presa noastră. 
De aceea, studiul acad. Perpessicius, 
canținind observații bogate, privind 
prezentarea grafică și artistică a vo
lumului, problemele de alegere a tex
telor, includerea sau excluderea neme- 
ritată a unor autori sau a unor opere, 
corectări de informații și date ero
nate, legături cu opere și scriitori care 
vin în discuție, — este deosebit de 
prețios. Numeroasele sugestii și ob
servații cuprinse aici, vor folosi, de
sigur, pentru o viitoare ediție afli de 
mult așteptată.

Un articol interesant, „Go Mo-jo 
și virtuțile clasicismului" semnea
ză criticul Ion Vitner in același nu
măr al revistei. Analiza pe care o în
treprinde asupra operei marelui scriitor 
chinez, cît și referințele substanțiale 
la tradiția literară a marelui popor

prieten, fac din acest articol, plin de 
învățăminte folositoare, o contribuție 
de seamă la cunoașterea unei litera
turi încă puțin accesibilă publicului 
larg. Alături de articolele semnalate 
mai sus, care se înscriu printre suc
cesele revistei in ultima vreme, am 
mai avea de arătat tot ca o realiza
re pozitivă, deși pe un plan mai re
dus, și analiza întreprinsă de Eugenia 
Tudor asupra piesei ,,Familia Kovacs" 
de Ana Novac.

O observație se impune însă, par- 
curgînd paginile rezervate criticii în 
„Viața romînească", și anume lipsa 
atenției cuvenite fenomenului literar 
original. Prea puține articole, cronici, 
recenzii și note despre cărțile"' roma
nești, prea puțin spațiu acordat stu
diilor care să dezbată probleme ale 
creației scriitorilor noștri. Rubrica de 
recenzii a numărului 8 este în între
gime rezervată cărților străine.' Nu e 
nimic rău, și revista face bine că se 
ocupă de discutarea creației scriitori
lor clasici și contemporani de peste 
hotare; însă prezentate la o distanță 
așa de mare de timp, („Tovarăși de 
arme“ și „Pentru puterea Sovietelor" 
au apărut la sfîrșiiul anului trecut, 
iar „Bunicuța" în prima lună a anu
lui în curs, fiind acum complet epui
zate) alte cărți situîndu-se pe primul 
punct al ordinei de zi în atenția citi
torilor, analiza, de multe ori redusă 
numai la rezumat, devine întrucîtva 
inoperantă. Uneori, cum s-a întîmplat 
în numărul 6, cu recenzia despre „Co-
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A In Editura de Stat pentru literatură 
și artă a apărut primul volum al roma
nului „Nedeea din Poiana Miresii” de 
Nicolae Deleanu.
• Colecția „Clasicii literaturii univer

sale” s-a îmbogățit cu un nou volum: 
„Ulenspiegel” de Charles de Coster 
într-o admirabilă traducere semnată de 
loachim Botez.

• „Ultimul asalt” se intitulează cule
gerea de schițe a Iul Aurel Mlbale, 
apărută în colecția „Luceafărul”.

• Din opera scriitorului clasic 
ghiar Moricz Zsigmond, Editura de 
pentru literatură si artă a tipărit 
volum de povestiri sub titlul 
din urmă haiduc”, traduse de 
GiUTgiuca.
• Trei noi volume au apărut în co

lecția „Meridiane”. Primul, „Doctorul 
Becker la porțile raiului” de Egon Er
vin Kisch este tradus de Felix Aderca, 
și are o prefață de D. Hîncu; cel de al 
doilea, „Cum s-a îndrăgostit Joe Wil
son”, de Henry Lawson, este tălmăcit 
de Ada Steinberg, Hagi Tudorache și 
Alice Gabrlelescu, cu o prefață de Mih- 
nea Gheorghiu; ultimul, e „Mîinile oa
menilor”, de Pierre Gamarra, tradus 
și prefațat de Virgil Teodorescu.

• „Cîntecele sclavului” de Svatopluk 
Cech au apărut in romînește în versiu
nea lui Petre Listeveanu și Petre Solo
mon.

• Peste cîteva zile se va afla în li
brării volumul „Oameni și întîmplări 
din veacul meu” de Gala Galaction, 
cuprinzînd articole. însemnări 
trete. Prefața este semnată de 
Vîrgolici.

• A apărut volumul de schițe 
zul” de Ion Istrati.

• In colecția „Mica bibliotecă cri
tică” vom citi peste cîteva zile „Despre 
originalitate în literatură” de Ov. S. 
Crohmălniceanu: „C. Dobrogeanu Ghe- 
rea” de S. Fărcășan; „Fr. Schiller” de 
Paul Langfelder șl „Eroul timpurilor 
noastre” de Savin Bratu.

ma-
Stat 

un 
),Cel 
Emil

și por- 
Teodor

„Maca-

libia unchiului Tom" aveam mai de
grabă un articol aniversar, deoarece 
în iunie 1955 se împlinea exact un 
an de la apariția cărții I Dacă din mo
tive ce nu intră in obiectul discuției 
de față, nu se poate asigura o pre
zentare cît de cît operativă a cărților, 
redacția ar putea folosi un alt sistem 
care i-ar da posibilitatea să dezbată 
mult mai cuprinzător și mai operativ 
creația literară de peste hotare. Ne 
gîndim la articole de sinteză, axate 
pe anumite probleme esențiale ce se 
pot desprinde din analiza unor cărți 
înrudite din anumite puncte de vedere. 
Ar fi și mai interesant pentru cititorul 
care ar avea astfel o privire de an
samblu asupra unor probleme și as
pecte ale literaturii universale, mal 
greu de urmărit, și ar asigura o diver
sitate dorită și necesară paginilor re
vistei.

Subscriem la dorințele mereu expri
mate în ultima vreme, de a vedea reîn
viind cronica literară permanentă a 
revistei, a cărei lipsă într-adevăr se 
resimte. Atunci cînd a existat, scriito
rii și cititorii au avut prilejul unor în
vățăminte prețioase și fiecare număr 
al revistei era așteptat cu mai mult 
interes datorită și competenței,serio
zității cu care a fost scrisă această 
cronică.

Și cu aceste observații sumare, ne 
apropiem de un alt sector de activi
tate al revistei, cu nimic mai puțin 
atractiv, uneori din păcate, chiar dis
tractiv: „Revista revistelor". Ne vom 
opri în special asupra „Revistei" în
chinată sectorului de critică de la „Ga
zeta literară" semnată cu inițialele A. 
0 prea puțin întîtnite pînă acum în 
publicistica noastră.. Ni se pare că, 
așa cum procedează autorul, nu se 
poate face intr-adevăr o critică con
structivă și literară, că teribilismul 
care se revarsă din cele cinci pagini 
și ceva nu poate fi decît dăunător. A. 
O. prea este nemulțumit de ce se scrie, 
nu-i place nimic, fiecărui lucru îi gă
sește cite un cusur, fie cît de mic, fie 
chiar inexistent, însă îi găsește. Acum, 
desigur, noi nu-l putem obliga să-i 
placă ceea ce ne place și nouă. Cara- 
giale spunea foarte bine undeva că opi
niile sînt libere, nu însă și obligatorii. 
Există însă totuși o obligație, aceea 
de a nu te tansa în discuții ale căror 
elemente nu le stăpînești tocmai bine. 
Și autorul se crede dator să intervină 
peste tot și să emită sentințe, să do
vedească bagajul de cunoștințe care 
îi împovărează umerii. Ca să nu lun
gim vorba, am invita cititorul să par
curgă revista, acolo unde criticul dis
cută despre problema tipicului în fol
clor și a reflectării artistice, și să 
vadă cît de penibile și neconvingă
toare sînt toate argumentele aduse. E 
bine cînd „Revista revistelor" e scrisă 
vioi, cînd autorul mai plasează cite o 
glumă. O singură condiție se cere: 
să fie cît de cît bună. Numai că glu
me de felul acesta „Articole la „dis
cuții", fără prea mult rrnter'ial de dis
cuții, și articole teoretice fără prea 
mult fundament teoretic", sau panseuri 
amintind supărător de acelea ale unui 
personaj al cărui nume ne jenăm să-l 
pomenim: „Despre ceea ce nu se poa
te spune nimic, pentru că nu există", 
sînt puțintel cam ridicole. In orice 
caz, ele au meritul de a se înscrie cu 
drepturi inalienabile la titlul de moș
tenitoare ale împărăției cerurilor.

Valeriu Rîpeanu

C
ele două volume de „Versuri alese" ale lui Mihai 

Beniuc, apărute recent în E.S.P.L.A., reunesc pen
tru prima dată imaginea de ansamblu a unei 
opere poetice care — în decursul ultimelor două 

decenii — a înregistrat o evoluție încărcată de semnificații 
și și-a cucerit, în mod indiscutabil, un Ioc de frunte în 
istoria literaturii noastre contemporane. Volumele apărute 
acum cuprind o selecționare reprezentativă din toate ci
clurile de poezii ale lui Beniuc și readuc o seamă de poe
zii în forma lor inițială, fără prefacerile ulterioare.

„Versurile alese" ale Iui Beniuc se deschid cu poezia 
de tinerețe „Drum în sus" și se închid cu extrase din vo
lumul apărut în 1954, „Partidul m-a învățat". Astfel, prin 
simpla alăturare a titlurilor se sugerează un drum și o 
culme, în orientarea poeziei lui Beniuc. Studii critice com
petente, apărute în ultimii ani, au analizat acest drum șț 
au discutat, la timpul lor, semnificația și valoarea, înalte, 
ale acestei bogate opere poet'ce. E destul să cităm studiul 
acad. G. Călinescu „Poezia lui M. Beniuc", studiul exe
getic „Cu mii de cai putere" al Iui Paul Georgescu, arti
colele „Roadele bucuriei" și „Patria vieții — pre
zentul". ale aceluiași, cronica literară a lui Ov. S. 
Crohmălniceanu, pe marginea „Mărului de lîngă drum", 
care depășește marginile unei simple cronici, oferind o 
cercetare a întregii opere a lui Beniuc. Considerații inte
resante asupra poeziei lui Beniuc au fost aduse în dife
rite alte articole, ale lui S. Iosifescu, M. Petroveanu, S. 
Damian, etc.

Prezenta cronică, fără să aibă â se opri asupra unuia 
sau altuia dintre volumele recent apărute, avînd înainte-i 
„Versurile alese", își propune, în hotarele înguste care i 
se îngăduie, încercarea de a schița elementele principale 
ce constituie mesajul propriu al poetului Beniuc și rolul 
său în general pe scena poeziei contemporane.

★
„Cîntecele de pierzanie4 au apărut în 1938, 

șoara, în colecția „Abecedar". Poetul făcea parte 
din acele grupări ale tinerei generații care se

la Sighi- 
dintr-una 

__ _____________________ _ &____ ... ___ _  întruneau 
în jurul unei puțin cunoscute reviste provinciale, izolate 

P de cultura oficială a burgheziei, ignorate și disprețuite 
v de critica din Capitală. In jurul micii reviste „Abecedar" 
A apărută în 1933, la Brad, apoi la Turda, se reuniseră 
P astfel de tineri care, în confuzia ideologică generală, nu 
'c aduceau un program ideologic și artistic precis, dar se 
K delimitau oarecum prin opoziția față de literatura întru 
0 totul închinată modelelor moderniste ale Apusului. In 
fZ vreme ce paginile publicațiilor centrale erau acoperite de 
K cele mai diverse producții decadente, etalind un fals a- 
D ristocratism și un fals rafinament, revista ardeleană 
K aducea o literatură care se vroia țărănească, colțoasă și 
(6 naturală, cultivînd, în opoziție cu limbajul sibilic al poe- 
Î9 ților cu „simțirea filtrată", o vorbire voit neaoșă și re- 
1% gionalistă. De aici a putut izvorî adeseori o literatură 
*6 tradiționalistă, panteistă, nu departe de „gîndirism", dar 
>2 și o proză de o bogată observație realistă a vieții satu- 

lui ardelenesc, moștenind creator pe Slavici și pe Re
ft breanu, ca în cazul lui Pavel Dan, ca și o poezie re- 
>/ marcată de la început prin vigoarea glasului unui adevă- 
ft rat descendent din moții lui Horia, ca în cazul lui Mihai 
ft Beniuc.
>9 Evident, condiția valabilității artistice a unei asemenea 
>Z literaturi era autenticitatea simțirii și a expresiei, căuta- 
ft rea de a opune literaturii decadente a burgheziei o lite- 
>9 ratară legată de viața și năzuințele poporului, preluînd 
ft tradițiile luptei seculare a iobagilor, sedimentînd în- 
ft tr-însa ura și revolta maselor țărănești asuprite, dragos- 
>9 tea și dorul omului simplu pentru un trai mai drept și 
ft mai bun. Beniuc, colaborator al „Abecedar"-ului, apoi al 
ft „Paginilor literare" (Turda, 1934), unde ît regăsim și pe 

Pavel Dan, se va contura de la primul său volum toc- 
ft mai în acest sens.
ft „Prefața" acestui prim volum o constituia cunoscuta 
,) poezie „Drum în sus" (1937, — cu titlul atunci „tineresc 
ft și arțăgos", cum spune azi poetul: „Cu Dumnezeu la 
ș cot"). Aici erau elementele inițiale ale unei 
Itice" pe care Beniuc și-o va defini neîncetat, în pas cu 

evoluția sa spre treapta superioară 
realist-socialiste. Poezia — țîșnire impetuoasă de forțe 
răzvrătite, împotriva a tot ce reprezintă încremenire, 
stagnare: formă poetică, natură, stare socială retro
gradă... Poetul izbea cu barda în stîncă; forța sa crăpa 
roca dură pentru a elibera din ea șuvoi de ape; toiagul 
biblicului Moise era astfel înlocuit cu un instrument 
care nu e înzestrat cu puteri supranaturale, pentru a

„arte poe-

a poeziei partinice,

//
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Cîntul ce se cere"
I

zăvori sau descătușa elementele, ci eră realmente capabil 
să despice, să înlrîngă rezistența materiei tari, fiind 
mînuită de un braț viguros. Poetul nu invoca deci vir
tuțile minunii, ci era gata să lupte, înarmat cu simplele 
unelte ale țăranului care, cu barda, coasa și furca, se 
ridică împotriva forțelor vrăjmașe. Răzvrătit anarhic, 
poetul se afirma prin negație, anatemizînd „templele" 
(valorile consacrate), declarînd război „exemplelor" („fă
cute pentru proști"), proclamînd valoarea drumurilor 
noi, a deschiderilor de pîrtii în tărîmuri virgine, a croielii 
proprii. Poetul se împotrivea cu sinceră revoltă poe
ziei de imitație, dorintiu-se unul care, din holda vecini
lor „n-a cosit un pai" și cerînd recoltei poetice să fie 
strînsă numai din pămînt propriu, expresie a celor mai 
adinei căutări și nu contrafaceri ale unor anxietăți îm
părtășite din snobism. „Drumul în sus" era astfel impli
cit un manifest împotriva formalismului. Poetul „asuda sub 
ploile luminii" și „numai anii săi și-i secera" — secerișul 
acesta nefiind o imagine ocazională ci una esențială, cuacesta nefiind o imagine ocazională ci una 
sens permanent în această etapă a 
artei sale poetice: poetul e pămînt 
roditor; roada lui, cosită și dăruită 
cititorului, vlăguiește solul, mareînd 
cu fiecare an și fiecare recoltă nouă 
o îmbătrînire. Era deci o viziune dra
matică asupra secerării propriilor săi 
ani, dar și viziunea virtuală a unei 
vieți care, redusă cu fiecare recoltă, 
poate fi din nou îmbogățită, prin 
îmbogățirea neîncetată a solului. De 
la „Copacul de strajă", puțin ulterior, 
sensul acesta va fi mereu reluat, pînă 
la accepția calitativ superioară din 
„Mărul de lîngă drum". •

Critica timpului, atîta cît i-a dat 
atenție primului volum, fără să des
prindă mesajul propriu, stabilea fi
liații și influențe. Se constata tem
peramentul poetic înrudit cu Zaharia 
Stancu, „o undă a liricii eseniniene", 
un suflet de „plebeu elementar și 
frust", pe alocuri de „nuanțe 
whitmanîene"... Comparativismul mărginit al acelei cri
tici, chiar sezisînd uneori afinități și înrîuriri posibile, 
nu ducea decît în prea mică măsură la recunoașterea 
elementelor constitutive ale poeziei tînărului Beniuc. In 
realitate, acesta era, ca și Stancu, un țăran care-și ri
dica glasul dur și răspicat, greu de voință răzvrătită; 
ducea cu el, ca și Esenin, povara dragostei pentru satul 
natal, lăsat în urmă; striga omenirii, asemeni lui Whit
man, chemarea către o lume a oamenilor liberi... Dar 
dincolo de problema influențelor și a legăturilor tem
peramentale, era existența socială a omului, mesajul 
acestui om cu o precisă eter-ninare social-istorică. 
Beniuc apărea de la început ca un poet hrănit, nu for
mal ci prin conținut, cu tradițiile poeziei populare și ale 
istoriei țărănimii ardelene; ducea mai departe moșteni
rea expresiei artistice a unor poeți ardeleni care altă 
dată transmiseseră durerea clăcașilor, forța luptei celor 
care strigau „Noi vrem pămînt" și ura pentru orîn- 
duirea exploatatoare; prelua creator cuceririle tradiției 
eminesciene și dovedea o legătură organică, profundă, 
cu poezia revoluționară maghiară. înrudirile în cazul poe
ților autentici, se raportează la înrudirea mesajului social 
și. desigur, cînd Beniuc spune „In mine, tată, tu mergi mai 
departe", nu e lipsit de interes să-ți amintești versurile 
celui care, înainte de a scrie „Să rin uiți, Dariei", scri
sese: „Să nu uiți nici , o clipă: străbunii au tost șerbi"... 
In ceea ce privește nuanțele whitman iene, indiferent dacă 
se poate sau nu discuta despre „influențe", critica nu 
poate decît să cerceteze unitatea, deasupra unicităților, a

Și

lapoeților militanți și, în cazul lui Beniuc, referirea 
Whitman, ca și la Maiakovski, ar putea duce la con
cluzii interesante asupra specificului poeziei polîtico-ce- 
tățenești, ca teren de amplă desfășurare a unor forțe 
poetice variate.

Cert ești! însă că fuga tînărului Beniuc de drumuri 
bătătorite și căutarea însetată a făgașelor de el însuși 
defrișate, nu se raporta doar la simpla evitare a imi
tației formale, ci la purcederea, prin aderarea întregii 
sale personalități, la o ascensiune grea, nu odată dure
roasă, spre culmile unui ideal deocamdată vag, abia 
întrezărit, adeseori încețoșat. De aceea, poetul „a luat-o 
fără drum în sus", Iăsînd în urma Iui „urme de sînge", 
mărturie a pionieratului. îndoiala celui care urcă fără 
țel precis, apasă nu odată, poetul fiind încercat uneori 
,',de p'lîns"... De aceea, de asemenea, în faza inițială a 
poeziei lui Beniuc nu lipsește nici descurajarea tragică, 
exteriorizare a conștiinței unei dibuiri în\întuneric („Ta- 

obosit trist poetul; Bîjbîie prin negurile reci"). 
Dar chiar și aici, destăinuirea oboselii 
și a tristeții e străină „spleen“-ului 
și „neliniștii" moderniștilor, fiind 
semnul dramaticei căutări a răzvră
titului fără țel ideologic limpede.

Dezlegarea poetului din întîia fază 
a evoluției sale se găsește însă în 
chiar această primă artă poetică a sa; 
poetul știe că arta sa este în slujba 
vieții, are deci, indiferent de claritatea 
obiectului revoltei sale, conștiința fi
nalității artei sale. Vroindu-se ajuns 
in culmile urcușului, poetul se vrea 
„demiurg", creator de viață nouă, „cu 
dumnezeu la cot" și mai presus de 
el, sfidindu-1, căci viața nouă trebuie 
să fie mai bună și mai înțeleaptă 
decît cea atribuită creației dunine- 
zeești. Drumul în sus, mai sus de 
„dumnezeu", este de altfel tema 
„Săniei fără clopoței", (1937) semni- 
ficînd o neîngrădită explorare gnoseo

logică asupra necunoscutului, dar nu 
atît, ci și o nemaipomenită expediție cu scopnumai <

transformator revoluționar, căci poetul — exponent al 
vine să desfacă legile releluptei pentru o viață nouă — 

ți să aducă în loc altele:

„Moșnege! Lasă 
O lume nouă Eu

drumul
am să

slobod... 
ridic /“

incipientă, accentuarea mereu maiDe la această fază 
puternică a trăsăturilor proprii personalității eroului li
ric al poeziei lui Beniuc argumentează capacitatea răs- 
fringerii realiste a vieții sociale prin lirism.

Cine este acest erou? Este, deocamdată, un erou pu
ternic prin voința lui (mai tîrziu va fi și prin convin
gerea victoriei inevitabile a idealului comunist). Se su
gerează antagonismul între forța subiectivă, gigantică, 
— întemeiată pe conștiința comuniunii intime cu năzuin
țele poporului — și cea obiectivă, lovindu-se dramatic de 
superioritatea forțelor dușmane, obiectiv superioare atîta 
vreme cît calea de a Ie distruge încă nu e cucerită. Osten
tația e evidentă: poetul se măsoară cu munții ca ei de 
mare. Semeția rămîne însă veritabilă, transportată în 
domeniul eticului, poetul, la pornire, „nu s-a închinat 
nici Domnului, nici Dracului", „nu plătește la nici o punte 
vamă" și nu dă seamă nimănui nici „unde merge, 
cum îl cheamă"; el se vrea întotdeauna „el însuși", 
se supune la vînt", „rîde domol” și „nu se teme"

nici
..nu 

de 
ploaia cotropitoare a vijeliilor și ispitelor pe care le știe

trecătoare (filosofie de țăran înțelept 1); „nu știe și nu 
poate să se roage" și deși neferit de îndoieli, beții și plîns, 
are orgoliul disimulării stărilor de deznădejde („nici n-aș 
vrea s-audă alții plînsu-mi“). Este, în aceasta, un program 
îndreptat împotriva neoromanticilor plîngăreți, gata ort- 
cînd să hohotească de plîns în versurile lor pline de „in- 
quietudine". Cînd „îndoiala bate icuri", poetul se fălește, 
rezistînd îndoielii: „Eu tot mîndru: Nu mă tem“... Deși 
afirmîndu-și deschis contradicțiile interioare, căderile, ca 
și elanurile, poetul păstrează o permanentă discreție, 
uneori învăluită în bravadă, alteori în zîmbet ironic 
sau amar, întotdeauna atent să nu facă zgomot în jurul 
său. De aceea și „trece peste zăpada și noroiul veacu
lui", „cu sanie iară clopoței"...

Confesiunea lui Beniuc aduce aminte de cea eseniniană, 
dar nu prin similitudine, ci prin contrast. Elementele con
fesiunii, vizînd autodefinirea, sînt aceleași adeseori ca 
în Esenin, dar caracterizant pentru Beniuc este tocmai 
sensul opus dat condensării lor într-un ansamblu.- conști
ința eului purtat prin lume cu un bagaj de amintiri 
din viața satului, cu stratificări genealogice și cu presi
uni ale inadaptării, este la Esenin de cele mai multe ori 
deprimantă, copleșind perspectiva spațială și temporală, 
germinînd egocentrism și retragere din lupta socială; la 
Beniuc, dimpotrivă, nostalgia satului natal și a tovară
șilor din copilărie e transfigurată valoric, sporind dra
gostea pentru popor, generînd îndîrjire în lupta socială 
efectivă. Merindea lui, chiar fără elucidarea ideologică, 
este „strujeaua de vis", „crîmpeiul de crez", „S'ămînță din 
mulțime ce crescu atîta cît putu", poetul se definește 
drept „copilul unui neam sărac — bieți romîni ce scor
monesc pămîntul", definindu-și astfel și substanța cre
zului său: „Ei mi-au fost credința-n toi de luptă".

Eroul liric al lui Beniuc este așadar un pasionat 
căutător de dreptate, definindu-se ca scoborîtor din ge
nerații exploatate, purtător mai departe al luptei aces
tora.’ Această determinare social-istorică a eroului este 
precis reliefată, de la cel dintîi ciclu de poezii pînă la 
cele de astăzi, durînd de-a lungul evoluției sale ascen
dente.

Tematica poeziei lui Beniuc e, cu consecvență, alcă
tuită, alături de confesiunea dramatică a căutăto
rului de adevăr și a dezrădăcinatului uneori, din îm
părtășirea publică a unor țeluri sociale, la început 
vagi, străbătute de anarhică răscoală țărănească, apoi 
precise, direct partinice. Chiar vechea temă a poetului 
ardelean de origină țărănească, acea a nostalgiei după 
carul cu boi de lîngă care a fost luat, capătă la Beniuc 
cu totul altă semnificație de dor de ducă în căutarea arză
toare a unui Mîine („La Sebiș sau în altă parte" — 
1936). Mult mai tîrziu, Beniuc însuși își va concretiza, 
într-o imagine de înaltă valoare, structura tematică și 
ideologică a poeziei sale de tinerețe :

„Venisem flăcău de pe Crișuri, 
Cu sufletu-n trei învelișuri: 
De jale, de dor, de răscoale..."

Greutatea specifică a celui de al treilea înveliș, înglo- 
bînd de fapt tot mai mult pe celelalte două, determină 
aspectul propriu al universului tematic al lui Beniuc. 
Inima poetului e bolnavă și gîndul arde în vîlvătăi și 
pară, purtînd jale și dor. pentru că poetul gonește 
biciuiri de lumină pe urma norilor de smoaJă ca 
pregătească...

cu 
să

„...pe mine cînd se scoală, 
copiilor, o zare mai senină"

(„Trecere" — 1937)

de 
de 
re

Prin mijlocirea răzvrătirii țărănești, poetul ajunge, 
la început, la una din caracteristicile sale esențiale 
poet militant: aceea de a fi prevestitorul răsturnării 
lelor orînduîeli sociale și „toboșarul timpurilor noi".

Intre țăranii ardeleni, în care vede nepoți ai lui Horia 
și ai lui lancu, se simte acasă. Forța sa profetică nu 
găsește răspunsul în cer, ci în pămînt, poetul ascultînd 
cu urechea pe inima țării, asemeni străjilor de război 
de pe timpuri, care prevedeau astfel, prin contactul cu 
pămîntul, venirile de oști. Lutul străbun comunică pre
vestirea „șuierului de piatră pe tăiș de coasă". („Aicea 
printre ardeleni" — 1935).

Savin Bratu
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aratiil de
a să ajungi de la Fane pînă 
la cooperativă într-un sfert 
de ceas, trebuie să fii om 
iute de picior. Dar dacă ești 

hăt rin cum e Fane, apoi îți trebuie 
timp, nu glumă.

Fane se duce într-acolo, 
operativă. Ține laibărul 
piept, parcă îi e teamă să 
cineva. Din cînd în cînd 
buzunarul. Acolo are bani. _ __  _
lei. Și o mie de lei îs bani, nu fleac! 
A vîndut purceii; numai unul a o- 
prit, să-l facă de crăciun. Pe ceilalți 
i-a dat. Banii care i-a luat pe purcei 
îi are acum în buzunar și se duce-n 
vale, la cooperativă șă-și cumpere un 
radio.

Ajunse. Ușile erau deschise la pe
rete. O clipă îi păru rău că-i des
chis, că altminteri s-ar fi întors a- 
casă cu bani cu tot. 
urmei, de ce ? Dă-i 
banii alunecă printre degete și apoi 
îti pare rău că n-ai 
ei!

Intră în cooperativă. Aurică îl văzu 
dar nu se prea sinchisi. Se uita pe 
fereastră și fuma. Lui Fane îi veni 
să se repeadă să-i tragă două palme. 
Da‘ ce, el nu vede că a intrat aici ? 
De ce nu-l întreabă la ce 
Zise:

— Aurică, dă-mi și mie 
rat de ăsta I

Aurică se întoarse de la 
și se cam mira de felul în care Fane 
îi cere aparatul. Cică: „Aurică, dă-mi 
și mie un aparat de ăsta"; parcă ar fi 
zis: „Aurică, dă-mi și mie o cutie 
de chibrituri, un drob de sare".

— Ce te uiți. Aurică, ața la mine? 
Tu n-auz'și ce zisei ? Ori eu vor
besc aici cu morții din groapă 1 
Dă-mi un aparat I

— Păi, ai bani ?
— Ba n-am ! se mînle Fane. N-am 

bani! Venii să mi-1 dai tu de po
mană ! Uite banii I Na ! șl îi vîrî lui 
Aurică sub nas o grămadă de bani 

să-i vadă, orbu; apoi îi puse la 
în buzunarul laibărului. Știa el 

banii nu se dau decît după ce-i 
Aurică un bon

. vînzări.
Aurică îi puse pe 

parate de radio.
■— Asta cît face?
— Șase sute douăzeci,
—- Da‘ ăsta ?
— Asta-i mai scump : opt sute zece.
Fane se uilă cu luare aminte la 

amîndouă aparatele. Invîrti butoa
nele, apoi le ciocăni cutiile cu nodul 
degetului. Aurică pufni în rîs:

— Vezi să nu fie sparte, mă, nea 
Fane ! Crezi că astea-s oale de beut 
vin I Astea-s aparate de radio, nea 
Fane 1

— Păi cum I Eu nu știu că astea-s 
aparate I Trebuie să-mi spui tu, de
șteptul de tine !...

Și Fane cerceta mereu cele două 
aparate. Le sucea pe toate părțile. 
Era foarte atent. Și nu pentru că 
s-ar fi priceput el la aparate, dar 
să-i arate lui Aurică ăsta că se pri
cepe. Și încă bine de tot 1

— Ei, pe care ti-1 dau ? întrebă 
Aurică.

Fane tot ciocănea aparatele șî, fără 
să-și ridice privirile de la ele, își 
făcu o socoteală. In capul lui parcă 
era o tăbliță. Scrise pe tăblița asta 
suma de o mie, și sub mie, suma 
de șase sute douăzeci. Apoi zise, tot 
în gînd : „Zero e zero, doi din zece 
face opt, ne mai rămîne nouă — 
pentru că ne-am împrumutat — și . 
zicem : șase din nouă face trei". Află 
Că-i mai rămîne trei sute optzeci 
de lei. Bună treabă. Bună de tot. 
Păi cu banii ăștia poți să mai faci

către co- 
strîns la 
nu i-1 ia 

își pipăie 
O mie de

Dar, la urma 
dracului I Că

făcut ceva cu

a venit?

un apa-

fereastră

ca 
loc 
că 
dă 
de

din bonierul lui

tejghea două a-

tntrebă Fane.

Noaptea, coborând din Carul Mare, 
Umblă pe tărîmuri mult, pe jos. 
Carul Mare stă în nemișcare 
Odihnindu-se, străvechi și luminos.

Aurică îi făcu bonul și Fane se 
duse de plăti. Numără la bani pînă 
obosi. Numărase jumătate și I se 
păru că a greșit. Ii luă de la cap. 
Casiera, o fată bălană și vioaie, zise 
că s-o lase să-i numere ea. Dar Fane 
nu vru. Ce, să numere ea cu un pol 
mai puțin și să zică pe urmă să mai 
pună, că nu-i de-ajuns ?...

Dădu șase sute douăzeci de lei.
Cînd Fane luă bonul și se întoarse 

văzu că Aurică învelise aparatul în
tr-o hîrtie groasă și peste hîrtie pe
trecuse o sfoară care o înnodase în 

e de

tr-o hîrtie gi 
trecuse o sf<_. . _____
fel și chip, că nici dracu, cît 
drac, n-o mai putea desface.

... Fane nu mai zise nimic, 
pachetul și plecă. O apucă pe 
joagăr pe o potecă strîmbă și 
fu încredințat că nu-l mai vede ni
meni, scoase briceagul de sub brîu 
și: hârșt, tăie sfoara. Aruncă hârtia 
și sfoara pe apa iazului și luă apa
ratul subsuoară. E drept că-1 ducea 
mai greu acum. Parcă era mai bine 
cum îl legase Aurică. L-ar fi dus 
mai ușor, dar atunci n-ar fi știut ni
meni ce are în pachet. Pe cînd a- 
cuma o să-l vadă toți.

O luă spre casă. Pe șosea nu era 
țipenie de om. Asta-1 cam întrista. 
Dacă știa așa, lăsa aparatul învelit 
în hîrtie, cum îl făcuse Aurică la 
cooperativă. Cînd ajunse în dreptul 
casei lui Toader, stătu pe podișcă și 
puse aparatul jos lîngă el. Dar îl 
luă numaidecît 
nunchi, 
der tot 
godaci 
turi, și 
vină și 
se o jigară. 
Acum avea 
Toader la poartă.

— Toadere ! Ești pe-aci pe-acasă ?
—- Care strigi acolo?
— Eu, Fane al lui Turturică, 

tu un tăciune pe vătrai și adă-1 
coace, ca să-mi aprind o țigară 
tutun.

Nu trecu mult șl Toader ieși 
poartă cu un vătrai în mînă. Pe vă
trai licărea un cărbune aprins. Cînd 
ÎJ văzu pe Fane tinînd pe genunchi 
un aparat de radio, era să scape tă
ciunele jos. Privea la aparat șî ui
tase să-i mai dea tăciunele.

— Ce faci Toadere, cu tăciunele, 
mi-1 dai astăzi? Luă vătraiul și-și 
aprinse singur țigara.

— II cumpărați, nea Fane? în
trebă Toader fără să-și ia ochii 
la aparat.

— Ba; îl luai de pomană! 
nu te ride,

Luă 
după 
cînd

și-l puse pe ge- 
că pe la poartă pe la Toa- 
umblau încoace și-ncolo niște 
care
ăia

să-i

aveau mîncărici în rî- 
ar fi fost în stare să 

răstoarne aparatul. Scoa- 
Cît căutase el după ea 1 
de ce să-l cheme pe

Ia 
în
de

la

de

îl— Hai, mă zău, 
cumpărați ?

— Dar cum ? Mi-1
— Cît face ășta ?
— Șase douăzeci.
Toader făcu degetul 

cutia aparatului. Fane parcă atîta a- 
ștepta, că se și repezi cu vorba :

— Vezi să nu fie spart- Tu crezi 
că asta-i oală de beut vin 1

Și rise. Așa-i spusese și lui, Au
rică, și acum găsise și el unul prost.

Mai stătu ce mai stătu cu Toa
der, apoi plecă. Iți trecea mereu apa
ratul dintr-o mână într-alta, ca să 
arate, cui l-o vedea, că-i foarte greu, 
că abia îl duce, săracu de el.

La Ion al lui Trifu se opri Iar. 
Parcă era cu botezul. Se scotoci în 
chimir după o țigară. Vru dumnezeu 
de miaj găsi una. Se așeză pe podiș- 
că și strigă:

— Ioane 1
— Ce-i, care mă strigă ?
— Eu, Fane al lui Turturică. Ia tu 

un tăciune pe vătrai și adă-1 să-mi 
aprind o țigară de tutun...

Al lui Trifu ieși cu vătraiul și ră
mase și el mirat de ce-i vedeau ochii.

dete degeaba ?

cârlig și ciocăni

ION PAS A șasea aniversare a R. D. G.

Plutele

Plutele pe Bistrița coboară 
Ca și vremea, fără de oprire. 
Trec și eu pe plute-ntîia oară 
îmbătat de-a nopții strălucire.

Cinci pîraie drumu-și întretaie,
Rîul vine, toate mi le strînge.
Zvonul apei trece parcă-n aer
Pulsul valurilor, trece-n ritm, și-n sânge...

Vîntul bate, vîntul mă sărută 
Mă simt vechi pe-aîci, și cunoscut 
Parcă-aș fi trecut pe-ntîia plută 
Ce cîndva pe-aicea a trecut.

Pe aceste țărmuri muntenești 
Oamenii nu-ți iartă, grea, ocara. 
Drepți și vrednici oamenii acești 
Pot conduce plutele și țara.

Și poporul meu e un plutaș 
Comunismul țelul său întreg e. 
Valul de e lin ori nărăvaș 
Neclintit cîrmaciul stă de veghe.

Iată, dimineața larg răsare 
Dăruind din proaspăta-i lumină. 
Noaptea sare iar în Carul Mare 
Șî pornește, brazii mari se-ncllnă.

Salutând minunea aurorei...
Munții ca treziți din vise cresc; 
Plutele pe valuri verzi, sonore,
Spre lumină parcă se grăbesc...

leonida Neamțu

Asta-1 bucură pe Fane. Va să zică 
ceva să-ți cumperi radio.

— Cît face ăsta, nea
— Șase douăzeci.
— II luași de-aci, de
— De-aci...
— Și cîntă ?
— Ba plînge I îl luă

Fane ?

Ia Aurică ? !

Fane 
picior. Plînge cu lacrimile cît 
nul.

Ion nu se supără; rise și 
dojeni în gînd pentru întrebarea lui 
proastă. Păi cum să nu cînte ? 1

Mai stătură ce mai stătură și ple
cară amîndoi. Ion se ducea să as
culte și el o cîntare.

Cînd ajunseră, Maria, femeia lui 
Fane, le ieși înainte — mărunțică și 
slabă — și vru să ia aparatul.

— Ce faci ? o întrebă Fane.
— Dă-1 încoa. Ai fi ostenit.
— Lasă tu asta. Mă duc eu cu 

Ion și-l instalez. Tu pune mîna și 
prinde o găină s-o tăiem.

Măriei îi luceau ochii de 
Se duse, repede 
me găinile.

Fane și Ion 
puseră aparatul 
tită din vreme de Maria.

— Nea Fane, pune dumneata pri
za ! Că eu trebuie să pun ici, sub pi
ciorul mesei, ceva ca să nu se miște. 
Să fie înțepenită.

Ion înțepeni masa bine. Fane puse 
priza, apoi învirti un buton al a- 
paratului ș.i-i explică lui Ion să a- 
ștepte puțin, că aparatul trebuie să 
se încălzească. Fiindcă altfel 
cînită. Pînă nu se încălzește 
țin nu cîntă, doamne ferește 1 Ășa 
face și ăla de la cămin. Apairatul în
cepu să se încălzească. Mai întîi 
zumzăi ușor ca un bondar, apoi, din- 
tr-odată, ca și cînd s-ar fi revărsat 
niște ape zăgăzuite, odaia se umplu 
de un cîntec. Parcă erau în cutia aia 
o mie de lăutari. Chirăiau diblele și 
zdrăngăneau cobzele de ziceai drace 1 
Din vreme în vreme diblele amuțeau 
și, ajutată numai de un țambal, cînta 
o

ca sfîrleaza,

peste 
pum-

el. Se

bucurie, 
să che-

casă știntrară în
pe o măsuță pregă-

femeie. Zicea :
„Of, ooooof,
Foaie verde maghiran, 
Pupa-ți-aș coama, bălan, 
Fă-mă tînăr cum eram!“

Petre Swupăceanu

nu 
pu-

Activi ta tea 
comisiei de critică
Miercuri, 27 septembrie, a avut loc 

la Casa scriitorilor o ședință a comi
siei de critică, în cadrul căreia s-a 
definitivat planul de activitate pină 
la sfîrșitul anului-

In luna octombrie s-a programat o 
discufie despre problemele criticii dra
matice. Referatul va fi expus de tov. 
Ecaterina Oproiu. La dezbateri vor 
participa cronicari dramatici, scriitori, 
regizori și actori. Pentru luna noiem
brie este prevăzută analiza rubricii de 
critică și bibliografie din ,, Viața romi, 
nească". Referatul va fi ținut de Horia 
Bratu. Volumul de articole al tov. Vera 
Călin va fi discutat în luna decembrie, 
pe baza referatului tov. M. Petroveanu-

S-a hotarit de asemenea inaugura
rea unui seminar de critică literară, 
în care să fie dezbătute și elucidate 
probleme de teorie șl istorie literară.

Ion Pas a împlinit șaizeci de 
ani de viafă- In decursul unei în
delungate și rodnice activită(i pe 
tărlmul scrisului, Ion Pas a dat 
literaturii noastre opere de va
loare, viu apreciate de cititori. 
Afirmîndu-se în pubtictstică și li
teratură imediat după primul răz
boi mondial, Ion Pas scrie una 
din primele cărți romînești despre 
marea conflagrație și alcătuiește 
mai tîrzlu o antologie a poeziei 
și prozei despre marele măcel mon
dial, culegere a cărei prefață a fost 

scrisă de Henry Barbusse. Zia
rist activ și talentat. Ion Pas a 
militat în anii negri ai stăptnirii 
burghezo-moșierești, pentru drep
turile celor multi și

Eu nu știu ce poate să fie, 
dar iarăși îmi sună*n urechi, 
c-o tristă și grea melodie, 
un cîntec din vremile vechi.

Coboară, cu seara, răcoare 
și Rinul oftează, curgînd, 
departe se-nalță în zare 
o stîncă-n amurg scânteind.

HEINRICH HEINE

L o rele
Pe stîncă își piaptăn-o fată 
cosița-i de aur curat 
și sălbile-i grele se-arată 
sclipind în amurgul bogat.

Un tînăr l-aude, din barcă, 
și-i mistuie inima-acum, 
gonește spre fată și parcă 
dispare și stînca din drum.

își piaptănă părul și cîntă 
un cîntec ciudat, tînguios, 
chemări și tristeți se frământă 
în cîntec, c-un dor dureros.

Și piere luntrașul în ape, 
de stîncă izbit ca un pai.
Și moartea, eu cred, î-a adus-o, 
prin cîntecul ei, Lorelei.

cvopsifi, î.m-
JOHANNES R. BECHER

Cântec nou

In romînește de DetnosUne Botez

Cînd

Pacea va birui numai prin noi.

In romînește de Petre SolOmQtl

BERTHOLD BRECHT

războiului,

Dușmanii 
Inima lor 
Cum am 
In vrerea

Cînd s-au unit țăranii-ntîia oară 
In fața haturilor, pe ogoare, 
Cînd treptele castelului urcară, 
Pămîntu-a strălucit a sărbătoare

Și parcă, strălucind, cîntă cu noi 
Că într-o bună zi scăpă de jug;
Iar satu-a prins a strînge holde noi, 
Și a cînta un cîntec de belșug.

Cînd peste brazde, libere acum, 
Arînd pămîntu-adînc ca niciodată, 
Tractoarele-și tăiau în șir, un drum, 
Și glia se simți înviorată.

păcii simt că-s pieritori — 
azi de mulțimi se teme, 
putea preface oare-un dor 
ce stăpînă e pe vreme ?

Cînd „tu" și „eu" în „Noi" se vor sch’mba, 
Ca o lumină-atotcuprinzătoare, —

Unde-i puterea ceea, către care 
S-arate toți, spunând : „Priviți-o! Ea 
E Forța ce învinge-orice război" ?

Dorința păcii-nseamnă mult: curînd, 
In hotărâre ea se va preface.
Iar nerăbdarea întrebării: „cînd ?“ 
Pe toți i-atrage-n lupta pentru pace.

Azi nu sînt robi și nici stăpâni — în toate 
Domnesc doar oamenii în libertate.

„tu44 și „eu44

In romînește d- Mthu Dragomlf

>\

potriva împilării și asupririi. Ion 
Pas a îmbogățit literatura noas
tră pentru copii cu numeroase lu
crări remarcabile, micii cititori re- 
cunoscînd ani de-a rîndul în per
soana scriitorului pe unul din cei 
mai buni prieteni ai lor. Și tot în 
acest timp, Ion Pas a depus o 
muncă intensă de tălmăcire în 
limba noastră a unora din cele 
mal de seamă capodopere ale li
teraturii universale, activitate 
continuată și în anii din urmă.

După 23 August 1944, Ion Pas 
a desfășurat alături de activitatea 
sa obștească o vie și neobosită 
muncă pe tărîmul creației literare- 
Ciclul de romane „Zilele vieții 
tale" și „Lanțuri" — primul ti
părit de curînd în cea de a treia 
ediție, — se înscrie printre cele 
mai izbutite realizări ale litera
turii noastre de amintiri, evocînd 
cu multă căldură momente din 
viața trecută a poporului și din lup
tele mișcării muncitorești din Ro- 
mînia. Pe aceeași linie se situează 
și cea mai nouă lucrare n sa, nu
vela ,,Așa a fost odată", întîm- 
pinată cu muttă bucurie de citi
torii care prețuiesc și iubesc lite
ratura scrisă de Ion Pas.

Cu prilejul aniversării celor șai
zeci de ani de la nașterea lui Ion 
Pas, cititorii îi doresc scriitorului 
militant, care tot timpul a fost 
alături de cei mulți, viață înde
lungată și noi succese în activi
tatea sa pe tărîm social și în 
creația literară.

O inscripție de neșters
TRĂIASCĂ LENIN!
Abia un al doilea zugrav acoperi totul 
cu bidineaua lui lată,
astfel că ore-ntregi nu s-a mai văzut, 
dar spre dimineață, 
cînd varul se uscă, apăru dedesubt inscripția : 
TRĂIASCĂ LENIN!
Atunci trimiseră paznicii un zidar cu un briceag 
împotriva inscripției, 
și o oră-ntreagă zgârie el, literă cu literă, 
și cînd totul fu gata, se citea sus, în celulă, fără ’ 

culoare 
dar adânc încrustat în perete, inscripția de 

neșters :

In timpul
într-o celulă din temnița italienească San Carlo, 
plină de soldați arestați, de bețivi și de hoți, 
un soldat socialist scrise cu creionul 
pe zid :
TRĂIASCĂ LENIN!
sus de tot, în celula-ntunccoasă abia vizibil, dar 
cu niște litere enorme.
Cînd paznicii au văzut aceasta, trimiseră un 

zugrav
cu o găleată de var,
și cu o bidinea cu coadă lungă, acoperi el 
amenințătoarea inscripție.
Dar pentru că urmărise cu varul lui 
fiecare trăsătură a literelor, 
se citea acuma, cu var, sus, în celulă:

TRĂIASCĂ LENIN! 
înlăturați acuma zidul! spuse soldatul.

In românește de Nina Cașsian

Noapte, întuneric... La geamul unei 
căsuțe de bîrne, tupilată între ierburi 
și brazi, veghea lumina unei lămpi. 
In cameră, un om la vreo patruzeci 
de ani, neîmplinit la trup, cu fața 
osoasă, pe care tufa negricioasă a 
mustăților o făcea și mai tuciurie, 
se frămîntă. Măsurase lungul șl latul 
pină la amețeală. Privirea lui de obicei blîndă 
și vioaie, rătăcea acum in gol, topind în ea tris
tețe și multă oboseală. Se zbătuse omul; cîteva 
săptămîni în șir. Neîncrederea însă ti goni din 
suflet pînă și ultima fărîmă de speranță. Ce-i 
mai rămîne de făcut ? Răspunsurile se în- 
lănțuiau de-a valma, fără nici o noimă și, în 
încurcătura lor, conturau șters imaginea mate
rială a unei idei.

Tirziu, după îndelungată vreme, s-a oprit 
lîngă masă. Era nervos. Luă în mîini niște bu
căți de lemn modelate năstrușnic. Le iscodește 
lacom, străduindu-se să le pătrunde taina. Le 
socotește ca în fiecare seară. Le împerechează 
în fel și chip. Totu-i zadarnic însă. Săgetat de 
incăpăținare le întoarce pe o parte, le ră
sucește chiar. Se uită la ele. Pînă la urmă le 
trîntește cu necaz.

— Nu merge și pace I Unde naiba n-am bro
dit-o ? — se întreba singur.

Sentimente contradictorii, nelămurite, îi fră
mîntă mintea. Și frămîntarea aceasta făcea cli
pa lungă, fără de sfîrșit, de parcă s-ar fi strîns 
în ea tot timpul unei zile. Inima bate năvalnic, 
să spargă pieptul. Iar neputința hrănește în
doiala. Munca lui de săptămîni i se arată seîn- 
teie stinsă înainte de soroc. Omul se încăpă- 
țînă și mai tare. Pe obraz, încordarea strînse 
cutele una lîngă alta, dînd imaginea nefirească 
a unui nod de cale ferată. Să fi greșit undeva ? 
Cum, el, Teofil Oanea, șef de brigadă fruntașă 
la mina „Filimon Sîrbu” să-și facă de rîs or
tacii din Șaru Dornei?

El, care lucrează de 11 ani în mină, să nu 
fie în stare să-și termine inovația de Ziua Mi
nerului? Gtnduri. A tresărit speriat. Se do
jenește singur. Auzi, să-și piardă pînă într-atit 
curajul 1 Creierul porni ca alte dăți să lucreze 
limpede, limpede de tot. S-a hotărît. De fapt 
era hotărît și înainte. Cu mișcări de om ce-și 
stlrnește din nou voința, răscolește teancul de 
broșuri și cărți tehnice, răvășite pe masă. A 
găsit. Scaunul scîrțîie o clipă, apoi iar liniște. 
Zorii unei noi zile i-au dat binețe încet, ne- 
vroind să-l stînjenească din citit. In tăcerea di
mineții umede și răcoroase, Oanea învîrtea în
cetișor creionul chimic între buze. Se mtnjise 
tot, dar nu de asta îi ardea acum. Vedea, fără 
să vadă, forma exterioară a inovației. Nu pri
cepea însă împerecherea detaliilor interioare, 
deși ele zăceau în fața lui pe masă. Și dacă nu 
înțelese tot ce citise în noaptea asta, învățase 
însă un lucru: enigma nu-l o enigmă, ci o 
simplă greșeală de calcul. Dar unde a greșit?

încăperii Pricepuse unele lucruri, dar mai avea de pri
ceput marea taină: cum să dea viață lemnelor. 
O hotărire nestrămutată crescu în el. înțelese 
că singur nu mai poate lucra. Cabinet tehnic 
nu există la mină. Să se ducă pină la cen
trală, la Vatra Dornei, n-are timp. Va cere aju
torul ortacilor de la mtnă. Acolo va găsi dez
legarea.

S-a trezit nevastă-sa. Văzlndu-l treaz, o 
apucă furia. Și cum să nu se necăjească, cînd 
bărbatu-său pierdea noapte după noapte pentru 
niște păcătoase de doage.

—- Mai dă-le pe pustii de lemne, își arătă 
femeia supărarea. O să adormi în galerie de 
atita nesomn.

— Tu să-ți vezi de ale tatei — îi curmă 
pornirea Teofil. Parcă poți înțelege... Uită-te și 
tu I Suportul e bun la perforare orizontală, dar 
nu merge la oblică, la verticală. Aiasta-i buba. 
Dar îi vin eu de hac.

— Pină la hacul tău, nu mai faci nimic pe 
lingă casă. Parcă te decorează cineva...

— Femeie, n-auzi? Ce, pentru decorație 
muncesc eu ? I-auzl la ea I Vreau ca treaba la 
mină să fie mai ușoară și mai spornică. Aista-i 
tîlcul.

Femela se holbă la el. O bucurie caldă, ne
lămurită, pe care n-a mai împărtășit-o de mult, 
ti umple sufletul. E dragostea ei pentru Teo
fil. Ar vrea să-l vadă liniștit, ar vrea să-l ajute, 
dar nu se pricepe de fel. Sttngăcla ei în ale 
mineritului îi crescu furia.

— Ca mîine o să te aud scîncindu-te că te-au 
întrecut celelalte brigăzii

— S-o crezi tu t Șl de-or munci mai bine m-or 
întrece! Amu țasă-mă în plata domnului.

— Ce să te last N-ai de gînd să pleci la 
mină ?

— Cum, s-a și făcut vremea ?
— Zău, omule, parc-ai trăi pe altă lume.
Teofil ri-a mai zis nimic. Lutndu-și cele tre

buincioase lucrului, a ieșit din casă. Se îndrepta 
către mină.

împingea cu putere înainte. Greutatea perfo
ratorului o simțea toată în umăr. Zguduituri 
nenumărate îi scuturau trupul neîmplinit. Ni
meni n-are friguri. E zmucitura perforatorului.

Ce mult ar fi dorit ca suportul special pe 
care visa să instaleze perforatorul să-l aibă 
acum, aici, în galerie 1 11 vede. 11 are în față. 
Mușchii nu-i mai sînt zbuciumafi, oasele umă
rului nu-l mai dor. S-a rezemat de stîncă. In 
mina dreaptă o fi gară fumegă în gol. Cu două 
degete de la mina stingă apasă pe manivela 
de contact. Burghiul sfredelește ptntecele bătrî- 
nei noastre planete. Cu două degete doar... 
Năluciri l A tresărit. Să i se năzare chiar în- 
tr-atît ?

Perforatorul a amuțit. Oanea cercetează pe 
îndelete găurile. Sînt bune. Intorcîndu-se către

Desen de GREBU

*

Zgomotul perforatorului împînzea galeria ,7 
Noiembrie”. La frontul de lucru al brigăzii con
duse de Oanea se meșterea la ultimele pregă
tiri pentru ptișcare. Cîteva lămpi cu carbid 
își fucau razele plăpînde pe chipurile minerilor. 
Chipuri nădușite, încordate de muncă. Teofil 
sfredelea ultima gaură în stîncă, undeva mult 
deasupra capului. Cu amândouă mîinile finea 
strtns perforatorul, proptlndu-l în umărul drept. 
Pe măsură ce burghiul sfredelea, Oanea îl

ȚĂRANI DIN ROMANUL „MOROMEȚII" de Marin Preda

Văzuți de PERAHIM

Dumitru Pintea, ortac de nădejde, îl zori.
— Măi Dumitre, adu pușcătura. Repejor, 

măă 1 Sau vrei să re întreacă Nichita sau 
Bulcu ?

— Las bădiță, nu ne-or întrece el. Noi ce 
păzim aici ?

Oanea a ztmbit pentru prima oară în ultima 
vreme. Zîmbetul, născut stingher pe buzele omu
lui, împletea în el bucurie și deznădejde. Bucu
ria. că are în brigadă mineri harnici, în 
mîinile cărora munții se fărîmă; deznădejdea 
că el, conducătorul lor, s-a împotmolit.

A sosit pușcătura. Explozibilul, ce părea la 
prima vedere o jucărie pentru copii, a fost 
îndesat în găuri. Un glas străbate galeria. 
Semnalul. Liniște și încordare. Se aude o 
bubuitură, încă una... patru. Din nou larmă, 
din nou muncă.

La suprafață, Oanea simți cum l se furi
șează oboseala în trup. Era frint. Aprinzîn- 
du-și o țigară, se așeză pe un buștean. Vîntul 
îi răcorea obrazul nădușit. O rază harnică de 
soare străpunse norii și pegort pe fața mine
rului. Nimeni n-o băgă în seamă, deși de 
două săptămîni soarele nu-și mai arăta obra
zul. Oanea își fugărea gîndurile acasă, la bu
cățile de lemn năstrușnic modelate.

— De-& fi să ajung ciolane, dar nu mă 
las !

Pintea, care meșterea ceva la 9 lampă în 
apropiere, îl auzi.

— Ce spui bădiță?
— Nimica, iaca vorbesc și eu eu mine.
Celălalt miner își lăsă lucrul. Se apropie. 

Sitr'ise el de mult zbuciumul șefului de bri
gadă. N-a mai putut să rabde.

— Ce-i cu matale ?
Oanea l-a privit încruntat pe sub sprîncene.
— Păi nu știi tu... Vreau să fac un suport 

special pentru perforator.
— Șl taci ca peștele l — îl dojeni Pintea.
— Tac, nu tac, tot degeaba. Nu merge șl 

pace;
Pintea nu prea înțelegea taina. Asculta însă. 

Vorbea Ocmea; -r------ -—-—>

— Măi, Dumitre, ți-aduci aminte 
■Cînd îți spuneam eu mai pe primă
vară, că prea btțiie toate cele din 

noi cînd lucrăm cu perforatorul ?
— Da, bade.
— încă de atunci mă tot frămintd 

gindul să găsesc ceva care să ne 
scutească sufletul de tremurat. Zău, m-am sătu
rat să-mi spetesc oasele împingtnd la perfora
tor. Și uite-așa mi-a venit in cap cum ar trebui 
să arate dihania alasta de suport special Știi, 
minunea aiasta trebuie să meargă singură, să 
poarte singură perforatorul, că altfel, nu-i nici 
o scofală.

— Cum naiba singur ? se minună Pintea.
— Singur, bre / Ascultă! Suportul e un fel 

de scaun cu patru picioare. Arată ca un vițel. 
Are o linie de direcție, un dispozitiv de înăl
țare, o săniuță care împinge burghiul înainte, 
o capră și manivela de contact,

— Tot nu înțeleg cum merge singur — îl 
întrerupse din nou Pintea.

— Simplu, mă I De manivela de contact, ca- 
re-l tot șpilul, atîrni o greutate. Greutatea 
trage manivela în jos și cu cît vine mai în 
jos, cu atlt burghiul sfredelește mai adine în 
stîncă. Și gata gaura. Aista-i totl

— Păi e grozavă afacere!
— Grozavă, n-am ce zice Dar ce folos...
-Și. "

Pintea.
Oanea
— Eu

încurcai 
treabă I...

— Știi ceva, arată-mi-l și mie. Poate 
dau un sfat.

— Aiasta vroiam și eu!
Doi oameni, îmbrăcați în sa'opete, cu 

pline de mangan, coborau glnditori drumeagul 
înspre sat.

Era în primele zile ale lui august. In fața 
abatajului sta suportul special al lui Teofil 
Oanea. Bucățile de lemn, stinghere pînă ieri, 
se uneau acum Intr-un soi de scaun lung, înalt 
de aproape un metru, proptit zdravăn pe patru 
picioare. In întunericul galeriei suportul spe
cial semăna cu o dihanie. Manivela de contact 
încheiată zdravăn de săniuță, își ridica mîndră 
coada în aer. Un jgheab dreptunghiular prin
dea în corsetul său perforatorul.

De la o vreme se auziră pași. Pași mulți. 
Apărură zeci de lămpi cu carbid. Veniseră or* 
tocii. Veniseră să vadă minunea, inovația șe
fului de brigadă,

■— Ei, măi, Teofite, ia dă-i drumu' l — zise 
cineva din mulțime. Oanea s-a apropiat de 
suport. Broboane de sudoare îi scaldă fruntea. 
Privește în jur. Tot schimbul e aici. Prinde 
manivela de contact Teama de a nu se face 
cumva de rușine îi paralizează mișcările. L-a 
apucat ciuda. Frică, de ce? Toate-s calculate. 
Apasă scurt. Bucățile de lemn prind viață. Viață 
adevărată. Perforatorul le zgîlțîie slab, nepu
tincios. Le leagănă ușor. Suportul trăiește. E 
umăr de om. împinge perforatorul. Burghiul 
sfredelește stînca.

Lui Oanea i se strînge inima de bucurie. 
Privirea magnetizaiă parcă i-a rămas agățată 
de suport, nu mai poate s-o dezlipească de 
acolo. Sufletul mulțumit îi învăpăiază obrajii. 
Parcă i-a pus cineva pe ei doi maci. Și ce 
mult îl plac florile I

își aduce aminte fără vrere de calea lui 
în iști 11 ani de minerit. La început lucra 
cu ttrnăcopul, muncă de cline. Cînd mina a 
trecut la stat s-au adus perforatoare. La în
ceput nu prea se împăca cu ele. Apoi, le-a în
vățat taina, le scormonea șurubăria de cîte 
ori se stricau. Le-a îndrăgit. Reculul însă 
izbea umărul, scutura trupul. Azi s-a născut 
suportul. Umărul nu mai. împinge. Stă. Umărtj 
minerilor. Ce se va naște oare mîine ?

Pumnii primiți în spate, strîngerlle de miinL 
l-au trezit. L-au făcut să înțeleagă definitiv : 
reușise. Doar a ztmbit. Ce putea face altceva în 
fericirea lui?

Cei adunați în galeria „7 Noembrie” nu mai 
conteneau să se minuneze. Unii își ziceau 
între ei:

— Drac, nu alta, Oanea aista t Auzi, ce să-i 
treacă prin capi i

pe cină li dai gata? se interesă

s-a întristat- Ce să-i răspundă? 
vroiam de Ziua Minerului, dar s-au 
if ele. Nu merge, damnezeut ei de

de, îți

fetele

treacă prin capi

Mlhai Stolsr'j



După apariția primului volum al „Dicționarului 
limbii romîne literare contemporane" DISCUȚII

în legătură cu unele probleme ridicate de manualul 
de istoria literaturii romîne pentru clasa a IX-a

I
n toate țările, elaborarea 
dicționarelor academice a 
fost însoțită de ample discu
ții asupra caracterului ți 

proporțiilor acestor lucrări.
„Gramatici certant" spune cunos

cutul dicton latin. Dar în ceea ce 
privește elaborarea dicționarelor aca
demice, controversele nu s-au măr
ginit numai între lingviști, ci ele au 
cuprins totdeauna și cercurile largi 
ale opiptei ppblice. Aceasta se ex
plică prin faptul că dicționarele lim
bilor națipnale sînt, pe drept cu- 
vînt, privite nu numai ca opere de 
cunoaștere și de îndrun^re a lim
bii. ci și ca opere de prestigiu cul
tural.

Discuțiile aprinse în jurul dicțio
narelor academice, dar mai ales com
plexitatea problemelor legate de ela
borarea lor, au făcut ca realizarea 
acestpra să dureze, în general, vreme 
îndelungată în toate țările.

Academia Franceză a început alcă
tuirea Dicționarul ui limbii franceze în 
1638, la tin an după înființarea ei, 
nauș'ind să publiqg prima ediție a lu
crării abia în 1694, dtțpă 56 de ani' 
de la începerea ei. La această edi
ție au colațwrat, alături de lingviștii 
vremii, marii scriitori ai Franței din 
acea epocă, Corneille, Racine, Boi- 
leau, Bossuet, iar în secolul urmă
tor, însuși Voltaire. Dicționarul Aca
demiei Francele a avut în decurs'de 
250 de ani opt edjțfi. El a fost una 
dintre cele mai viU controversate 
opere ale culturii franceze, dar to
tuși el nu lipsește nici astăzi de pe 
masa de lucru a nici unui cărturar și 
scriitor francez.

Dicț'Ionalrul Academiei Germane, 
început de frații Wilhelm și Iacob 
Grimm în 1852, a fost terminat abia 
după optzeci de ani. In Anglia, James 
Murray a început,, în 1882, „Dicționa
rul istoric al limbii engleze", în zece 
volume, cunoscut sub numele de 
Dicționarul de la Oxford, care a fost 
terminat abia în 1928. Dicționarul 
limbii croate, început în 1880 de 
Academia din Zagreb, n-a fost ter
minat nici pînă astăzi.

Academia rusă de științe a publi
cat, mai întîi la sfîrșrtul secolului 
al XVIII-Iea (1789—1795), un dicțio
nar normativ, cu pronunțat caracter 
puirist, al limbii ruse, în șase volu
me, care a avut și o a doua ediție, 
apărută între anii 1806—1822. In 1847 
a publicat un „Dicționar al sla
vei bisericești și al limbii ruse" în pa
tru volume (ediția a doua în 1867) 
iar în 1891 a început redactarea, sub 
conducerea lui I. K. Grot și apoi a 
lui A. A. Șahmatov, a „Dicționaru
lui istoric al limbii ruse" în opt 
volume, la care s-a lucrat pînă 
în 1928, cînd lucrările au fost în
trerupte. Academia de științe a 
Uniunii Sovietice a început elabo
rarea „Dicționarului limbii ruse lite
rare contemporane" în cincisprezece 
volume, din care au apărut pînă 
acum trei volume, dar fiind conceput 
pe baze marriste el se găsește în 
prezent în refacere.

In vreme ce se întîrzîa astfel ela
borarea dicționarelor academice, lin
gviști din afara academiilor au dat 
la iveală numeroase dicționare va
loroase, care au servit cu succes ne
voile marilor mase. Astfel în Franța, 
Emile Littre a publicat în secolul 
trecut cunoscutul său „Dictionnaire 
de la langue franțaise" (1863 — 
1872), care este pînă astăzi un pi 
dintre cele mai bune dicționare 
ale limbii franceze. In Rusia, V. 
I. Dai a publicat între anii 1863 — 
1866 „Dicționarul limbii ruse" în 
patru volume (ediția a treia în 
1903—1909), iar în epoca sovietică, 
D. N. Ușakov a publicat „Dicționarul 
limbii ruse contemporane", de aseme
nea în patru volume (1928—1940). 
La noi, Lazăr Șăineanu ’) și apoi I. 
A. Candrea2) au răspuns nevoilor 
marelui public prin dicționarele lor 
explicative care s-au bucurat de o 
mare răspîndire.

încercările Academiei Romîne de a 
elabora dicționarul limbii’ noastre au 
fost însoțite, ca și în alte părți, de 
aprinse discuții principiale și' de în
delungate eforturi pentru realizarea 
lui practică. Controversele ivite în 
legătură cu elaborarea Dicționarului 
limbii romîne reprezintă un aspect 
important al frămîntărilor noastre 
culturale din secolul trecut pînă as
tăzi, înfățișate în mod sumar în pre
fața volumului I al „Dicționarului 
•limbii romîne literare contemporane", 
apărut în luna mai 1955.

Dacă elaborarea dicționarului limbii 
noastre a dat naștere la atîtea dis
cuții și controverse, aceasta se dato- 
rește friptului că el n-a <ost niciodată 
privit numai ca o colecție de cuvinte 
explicate, ci ca o mare operă de cul
tură, care a căutat să reflecte atît 
concepția științifică despre limbă a 
vremii, cît și tendințele ei politice do
minante.

Latiniștii au rămas tributarii con
cepției raționalismului’ idealist al se
colului al XVIiII-leia, după oare Ita' 
gvistul era îndreptățit să Influențeze 
dezvoltarea limbii potrivit scopurilor 
lui. Scopul politic al latiniștilor a fost 
trezirea conștiinței naționale și cîș- 
tigarea de drepturi politice și' so
ciale pentru poporul romîn prin re
levarea originii’ latine a limbii noa
stre și prin relatinizarea ei. Pasiu
nea lor fanatică pentru acest crez a 
fost atît de mare, încît ei au dat la 
iveală în două rînduri, operele de bază 
ale științei limbii, alcătuind, mai 
întîi, prin Samuil Mîcu și Gheorghe 
Șincai, gramatica limbii romîn,e 3) și1 
apoi, prin Samuil Micu, V. Coloși, 
Petru Maior, I. Teodorovicî și A. 
Teodori, Dicționarul de la Buda4) 
în 1825, iar în a doua etapă, după 
înființarea Societății Academice Ro
mîne, a fost întocmit „Dicționarul 
limbii’ romîne” de către A. T. Lau- 
rian și I. C. Massim (1873—1876) 
și „Gramatica limbii romîne" 'de Ti- 
motei Cipariu (1869—1877).

Cu toate greșelile ei cunoscute, 
Școala -latinistă a fost singura direc
ție în lingvistica noastră din trecut 
care a reușit să realizeze într-un spi
rit unitar Gramatica și Dicționarul 
limbii noastre, potrivit concepției el 
lingvistice și crezului ei politic.

In opoziție cu latiniștii, concepția 
dicționarului academic, reprezentată 
'de B. P. Hașdeu și adoptată apoi de 
toți ceilalți redactori ai dicționarului 
pînă în 1952, a mers pe linia isto- 
ristă și poporanistă a secolului al 
XIX-lea, caracterizată prin conside
rarea limbii ca produs istoric și cu
prinderea în dicționar a limbii scrise 
și vorbite în trecut și astăzi de în- 

•jtreg poporul. La discuțiile în jurul 
'jdicționarulul au păr Help at în trecu* 

toți cărțyrarii noștri de seamă din 
Academie ca și dinafara ei, situtndu- 
se pe diferite poziții cu caracter prin
cipial sau personaj, poziții care, 
atunci cînd se va scrie ,0 istorie amă
nunțită a etapelor realizării dicțio
narului limbii noastre, vor putea fi 
evocate cu folos.

După eșecul latiniștilor, tipul de 
dfcțtonar luat ca model, mărturisit 
sau nu, de către lexicografii noștri 
a fost cel al lui Emile Littre B): eti
mologic, istoric și al uzului scris și 
vorbit din trecut și contemporan. A 
ceasta țoncepție, care a stat la baza 
dicționarelor naționale din multe țări 
europene din secolul trecut pînă as
tăzi și) caire a dat și la noi, prin dic
ționarul lui H. Tiktin (Rumănisch-deut- 
scțies Worterbuch, trei volume, 1904- 
1924), bune rezultate, a fost exage
rată printr-un istorism excesiv în 
toate încercările făcute de Academie 
prin B. P. Hașdeu, Al. Philippine Si 
Sextil Pușcariu, dîndu-se în elaboră
rile acestora o mai maire importanță 
istoriei cuvintelor decît sensurilor lor 
actițale. Dicționarul devenise expresia 
unui’ tradiționalism strimt, iar în 
redacția lui Sextil Pușcariu, cu un 
vădit caracter semănătorist. întoar
cerea spre trecut, care n-a putut fi 
înlăturată din lucrările dicționarului 
pînă în 1952, a fost caracterizată ast
fel de către acad. Traian Săvulesctu, pre
ședintele Academiei R.P.R.: „Exage
ratul paseism manifestat, întoarce
rea către trecut, a devenit la aceștia 
aproape o manie. Nimeni nu s-a gîn- 
dit că limba -veche n-ar prezenta inte
res în studiul limbii actuale. Dar a- 
cea-sta nu poate fi un scop în sine 
și nu poate fi de folos nici pentru 
dezvoltarea lingvisticii, nici pentru 
aplicațiile ei în societate și în învă- 
țămînt. Este mai interesant și mai 
util ca limba vorbită, limba trăită, 
să fie în primul rînd obiectul de 
cercetări al oamenilor noștri de 
știință".8)

Pentru ca dicționarul să corespțin- 
dă cerințelor epocii noastre de cu
noaștere și cultivare a bogățiilor 
limbii naționale, de răspîndire a no
țiunilor ideologice și științifice ma
terialiste și de ridicare a nivelului 
cultural al maselor, Prezidiul Acade
miei R.P.R. a hotărît, în iulie 1952, 
elaborarea unui nou tip de dicționar 
și anume al limbii romîne liierare 
contemporane, explicativ și norma
tiv 7). Adoptarea acestei hotărîri s-a 
făcut în urma unor largi dezbateri 
științifice 8), folosindu-se în acest 
scop bogatele învățăminte ale discu
țiilor ce au avut loc în primăvara 
anului 1952 în Uniunea Sovietică a- 
supra problemelor teoretice și practi
ce de lexicografie. Hotărîrea de a 
se alcătui un dicționar al limbii li
terare contemporane a fost determi
nată și de lipsa unui dicționar ex
plicativ și normativ al limbii noastre 
pentru uzul marilor mase. Dicționa
rele de tip practic existente la noi, 
cel al lui Șăineanu sau al lui Can
drea, nu mai puteau fi' retipărite, 
deoarece ele nu mai corespund dez
voltării limbii și culturii noastre de 
astăzi.

înregistrarea și explicarea în dic
ționar a aspectului actual al vocabu
larului limbii noastre era imperios 
cerută de nevoile arzătoare ale ma

125 de ani de Ia moartea lui Dinica Golescu

O luminoasă conștiință patriotică

C
orelația organică ce ia naștere 
și se statornicește între popor 
și exponenții săi cei mai va
loroși, Dobroliubov a expri

mat-o într-o imagine foarte sugesti
vă: „Importanța marilor figuri istorice 
poate fi comparată cu importanța ploii 
care împrospătează binefăcător pămîn- 
tul, dar care, de fapt, este norul ri
dicat de pe pămîntul însuși". Sem
nificația personalității lui Dinicu Go- 
lescu se regăsește, luminată în contu
rul ei expresiv, în această concisă și 
minunată reflecție, pe oflpe timpul, 
suprem judecător, a întărit-o și legi
timat-o.

Dinicu Golescu s-a născut în 1777 
și a urmat aceleași studii ca și frații 
săi mai mari, Nicolae și Iordache, că
rora tatăl, marele ban Rad'u Golescu, 
s-a îngrijit să le dea o educație alea
să și sistematică. Datorită atmosferei 
din casă, ca și principiilor democratice 
ce prezidau la orientarea pregătirii 
sale, Dinicu Golescu nu s-a limitat 
la cursurile de la Academia domneas
că din București, ori la studiile limbi
lor vechi și moderne — ci s-a inte
resat, de altfel, ca și frații săi, dar 
întihp măsură mai categorică, de soar
ta poporului, de evenimentele sociale 
cărora le-a fost contemporan.

Mișcarea de la 1821, deși înfrîntă, 
a dat avînt forțelor sociale care nă
zuiau spre libertate și progres. Un an 
mai tîrziu, spiritele luminate din Prin
cipate dau la iveală Constituția „Căr
vunarilor" care proclama între aittele: 
domnie constituțională, în care domnul 
să fie ajutat de un sfat, ceva asemă
nător parlamentelor occidentale; liber
tatea individuală și cea a muncii ' 
și comerțului să fie asigurate, egali
tatea cetățenilor în fața legii, etc., — 
principii de-a dreptul revoluționare 
pentru starea de spirit de atunci din 
Țările Romîne. Dinicu Golescu a fost 
martorul acestor evenimente sociale 
șl politice atît de importante. 
Răscoala i-a oferit prilejul unor 
reflexii profunde. Intr-un fel, răscoala 
de la 1821 i-a determinat, lui în 
special, și altor cîtorva boeri, un 
examen de conștiință, cu rezultate 
rodnice pentru cultura noastră.

La fel ca și Iancu Văcărescu, C. 
Bălăceanu ș.a., Dinicu Golescu pre
conizează calea reformelor generoase, 
săvîrșite în mod pașnic. Desigur, a- 
ceasta era o pseudo-soluție, dar ea 
deși constituie o limită strioasă a 
concepțiilor lui Golescu, î 1-1 poate 
umbri remarcabila activitate culturală, 
izvorîtă din patriotism luminat șl de- 
mofaratlsm. Meritele sale, între care nu 
puțină importanță au activitatea So
cietății literare, ale cărei beze Go
lescu le-a pus la Brașov, și sprijinirea 
reprezentațiilor în romîneșfe pe scena 
teatrului de la Cișmeaua Roșie, se 
înmulțesc prin ajutorul direct acordat 
dezvoltării presei și învățămîntului și 
culminează odată cu publicarea căr
ții „însemnarea călătoriei mele", apă
rută ca rod al călătoriei pe care boe- 
rul muntean a întreprins-o între anii 
1824—1826 în Europa. 

selor pentru a cunoaște forn» cea 
mai corectă, mai bogată și mal fru
moasă a limbii romîne, care este lim
ba noastră literară contemporană. 
Studiul celorlalte aspecte ale vocabu
larului nostru a fost destinat, prin 
aceeași hotărîre a Prezidipihii Aca
demiei din 1952, altor tipuri de dic
ționare: etimologic, istoric, regional 
și de sinonime, care urmează a fi ela
borate de institutele de lingvistica 
după apariția „Dicționarului limbii 
romîne literare contemporane". Dicți
onare explicative și normative ale lim
bilor literare contemporane se elabo
rează _ astăzi cu precădere și în Uniunea 
Sovietică, în Ungaria și Bulgaria.

Faptul că dicționarul, în forma lui 
de astăzi adoptată în 1952, a fost ter
minat de Academia R.P.R. în decurs 
de numai trei ani se datorește, în 
primul rînd, condițiilor excepționale 
create muncii lingvistice de către re
gimul de democrație populară, pre
cum și valorificării critice și comple
tării materialului documentar strîns, 
începînd din 1897, pentru pregătirea 
dicționarului plănuit, dar nerealizat, 
de Academia Romînă.

★
Apariția primului volum al ..Dic

ționarului limbii romîne literare con
temporane" a fost considerată de 
toți comentatorii ca un important 
eveniment în viața noastră culturală. 
Ea a fost salutată de cercurile largi 
ale intelectualității noastre și ale 
maselor cititoare cu satisfacția pe 
care o justifica așteptarea îndelun
gată a dicționarului limbii noastre. 
Aprecierea spontană a opiniei publice 
față de apariția dicționarului a fost 
oglindită de „Gazeta literară" în nota 
care salută apariția lui astfel: 
„Interesul pe care l-a stîrnit în 
rîndurile categoriilor celor mai largi 
ale publicului, epuizarea într-un timp 
record a exemplarelor sosite în librării 
mărturisește pe deplin legitima ne
răbdare cu care a fost așteptat dic
ționarul!" »)

D. Macrea
(Continuare tn nr. viitor)

1. Iazăr Șăineanu. Dicționarul uni
versal al limbii romîne. București, 1896.

2. I. A. Candrea și Gh. Adamescu, 
Dicționarul enciclopedic ilustrat „Cartea 
Romînească", București, 1931.

3. Samuil Mlcu șl Gheorghe șincai, 
Elemente linguae daco-romanae sive 

valachlcae. Vlndo/bonae, 1780.

4. Lexicon Romanescu-latlnescu-ungu- 
rescu-nemțescu quare de Mal multi 
autori, în cursul a trldecl și mal mul- 
toru ani s-au lucratu. Seu: Lexicon
.Valachlco-latino-hungarico-germanlcum 
quod a pluribus auotorlbus decursu 
triginta et amplius annorum elaboratum 
est. Budae, 1825.

5. Llttrâ. Dictionnaire de la langue 
franțaise, Paris 1063—1872, 5 volume.

6. Vezi „Studii șl cercetări lingvis

tice", anul in, 1952, p. 9.
7. Vezi ibidem.

8. Vezi ibidem.

9. „Gazeta literară", nr. 18 din 5 mal 
1955.

Opera sa „însemnarea călătoriei 
mele" este mărturia cea mai puterni
că pe care literatura noastră din acea 
epocă o oferă în direcția afirmării 
unui avansat ideal cetățenesc. Ceea 
ce este pe deplin explicabil, dacă nu 
uităm că Dinicu Golescu, deși plecat 
să-și însoțească fiii la studii în străi
nătate, n-a străbătut Europa ca îritr-o 
plimbare, căci el însuși a conferit 
călătoriei sale toate atributele instrui
rii și s-a comportat ca un observator 
necontenit ispitit să pătrundă alcătui
rile sociale și felul de viață al oame
nilor în milocul cărora se afla. Poate 
de aceea Pompiliu Eliade îl compară 
eu Herodot, căci — păstrînd propor
țiile _ ca și acest ilustru înaintaș al 
călătorului modern, boerul valah stră
batea întinderile străinătății și' scria 
despre tot ceea ce văzuse, cu convin
gerea că astfel îi va instrui pe ai săi 
și-î va ridica la o treaptă mai înaltă 
a existenței lor sociale și naționale. 
Raportîndu-1 la Barbu Știrbei și la alți 
călători romîni asemenea lui, din vre
mea aceea,' — în ale căror scrieri 
detașarea voită de imaginea țării 
natale, refuzul de a vedea în călăto
rie prilejul unei confruntări, nu pot 
frece neobservate — N. Iorga caracte
riza personalitatea lui Golescu în 
cuvinte pline de admirație: „La Go
lescu avem de-a face însă cu un alt 
călător, neasemănat superior acelora, 
omul care nu se sperie și nu se ui
mește, nu se strivește de măreția po
doabelor apusului.... ci caută să des
copere în orice înfățișare a vieții eu
ropene munca stăruitoare, gîndul cu
minte, simțirea frumoasă de la care 
s-a plecat, și, odată ce le află, mustră 
pe ai săi și-i îndeamnă prin acele în
fruntări aspre, ca și prin sfaturi pă
rintești pline de bunăvoință, să se 
scuture din toropeală... și avînd scopul 
binelui obștesc înaintea ochilor să dea 
țării și neamului lor ceea ce de mult 
au, prin murcă, țările și neamurile ce
lelalte".

Analiza memorialului de călătorie 
al Iui D. Golescu confirmă și dezvoltă 
aceste observații. Ele îndreptățesc de 
la bun început constatarea că ne gă
sim în fața primului memorialist ro
mîn, scriitor și cetățean care a Im
primat însemnărilor sale de drum pe
cetea unei conștiințe frămîntate de 
starea poporului din care s-a ridicat 
și alături de care se simte apropiat 
în aspirația nobilă către libertate și 
dreptate socială.

Cert este că, naiv fiind în momen
tul în care așternea pe hîrtie cele din- 
tîi rînduri ale cărții sale, Golescu era 
un spirit matur, fără îndoială, cînd 
dădea ultimei pagini forma definitivă.

Pe vapor, unde în ciuda interdicției 
căpitanului, studiază îndeaproape 
tainele mașinii cu aburi, la Pesta ale 
cărei piețe și clădiri îl interesează 
ca pe un adevărat urbanist, în docu- 
rile .mstriece de la Raab. ori la Viena 
se arată același spirit însetat de cu
noștințe. In capitala imperiului habs- 
burgic nu-1 ispitesc saloanele, cu aven
turile lor galante, nici bacanalele în 
ademenitoare locante. Boerul, îmbră
cat în giubea, cu calpac, căptușită 
c amur, puțin bizar din pricina

E
ste bine că „Gazeta literară" 
a inițiat discuția în jurul ma
nualelor de istoria literaturii 
romîne pentru clasele a 
Vllilra și a IX-<a. Asemenea discuții 

în jurul unor probleme de interes na
țional și cultuirail cum sînt: apariția 
„Dicționarului limbii romîne" și apa
riția ipplmetar manuale de istoria H- 
teraiiunii roimîne, aiu rostul de a ajuta 
la îmbunătățirea unor opere menite 
să devină pîrghiî ale progresului so
cial-cultural al poporului nostru.

Așteptată cu deosebit interes și cu 
justificată curiozitate, apariția prime
lor miamuaile de istoria literaturii ro
mîne a justificat în bună parte spe
ranța și încrederea arătată Institutu
lui die istorie literară și fcWor al A- 
cademiei R.P.R. sub a cărui îndru
mare au fost redactate primele două 
manuale pentru clasele a VIII-a și a 
IX-a. In articolul său. din „Gazeta 
literară" mir. 36 (78) din 8 septem
brie a. c., tov. Ivașcu a stabilit — în 
mod general — importanța apariției 
acestor manuale și a insistat cu pre
cădere asupra necontestatelor părți 
pozitive ale acestor lucrări.

Sînitem de acord cu tov. Ivașcu în a 
sublinia că cele două manuale se ca
racterizează printr-un înalt nivel știin
țific și că ele „contribuie în mod 
principial la educarea tinerelor noas
tre generații, învățîndu-le să cunoa
scă forța de nebiruit a poporului din 
care fac parte, marile lui însușiri în 
făurirea unei bogate civilizații și a 
unei înalte culturi".

îndeosebi trebuie apreciată stră
duința colectivelor care au lucrat la 
aceste manuale de a restabili litera
tura rioastră în drepturile ei — pne- 
cizînd însemnătatea și locul cuvenit 
principalelor fenomene literare din di
ferite epoci ale dezvoltării poporului 
nostru. Un salt calitativ în interpre
tarea științifică a fenomenului literar 
îl reprezintă aprecierea rolului jucat 
die fcătre sooiiatlatea literară „Juni
mea" în cultura romînească. In ma
nualul de clasa a IX-a se precizează 
că „Junimea" urmărea eliminarea tra
dițiilor progresiste din cultura romî
nă, ruperea literaturii și artei de 
viața, luptele și năzuințele poporu
lui" (op. cit. pag. 14). Se arată de 
asemenea că „Junimea" n-a jucat nu
mai un rol cultural — așa cum își 
propusese — ci, din 1871 — la opt 
ani de la înființare — „junimiștii" 
intră în viața politică și obțin man
date în parlamentul burghezo-moșie- 
resc". (ibidem pag. 60). Justă este 
și precizarea rolului pe care l-au avut 
Titu Maiorescu și acoliții săi în ser
virea dinastiei prusace. Se arată de 
asemenea cît de reacționară era în 
fond lupta dusă de Maiorescu împo
triva formelor fără fond. „Combă- 
tîrud așa. zisa „formă fără fond", Ma
iorescu se ridica de fapt împotriva 
progresului cultural al țării noastre, 
se ridica împotriva tradițiilor demo- 
crat-revoluționare de la 1848“ — no
tează manualul (pag. 60—61) , Este 
dezvăluit substratul reacționar al 
teoriei „artă pentru artă", promovată 
de „Convorbirile literare". „Revista 
Convorbiri literare a militat pentru 
teoria reacționară a „artei pentru 
artă", teza de bază a esteticii idealis
te a Junimii și a lui Titu Maiorescu"

veșmintelor sale, pătrunde în săli de 
spitale, vizitează școli, colindă însetat 
muzee. Golescu nu rămîne doar la 
ipostaza purei curiozități. Dacă inițial 
astfel descinde el în Europa, cu tim
pul curiozitatea lui se preface în in
teres social. Nu cred, sub acest ra
port că sînt alături de adevăr cînd 
afirm că, în orice împrejurare, Va- 
lahia rămîne în centrul obiectivului 
călătorului. E drept că, părăsind pă
mîntul natal, o lume nouă se desfă
șoară în tot ineditul ei și farmecă pe 
boerul dornic să o cunoască și să o 
înțeleagă. Dar privirea lui furată de 
frumusețea așezărilor, de viața mai 
bine orînduită a colectivităților, de 
spiritul de conducere mai onest și 
mai subordonat intereselor națiunii, 
se întunecă — asemeni bolții senine 
peste care năvălesc nori mohorîți și 
grei — oridedte ori, inevitabil, gîn
dul î se întoarce spre patrie, fără 
putința de a se sustrage unor reflexii 
despre vitregia și tragismul existen
ței poporului nostru, vlăguit de boeri 
cîinoși, de ispravnici venali, însînge- 
rat de gîrbaciul zapciilor și de toți cei 
care îi fură rodul muncii cu sudoare 
și chin dobîndit Gînduri dureroase 
îi sînt sugerate de starea înfloritoa
re a gospodăriilor bavareze ori a sa
telor din valea Padului. Apăsat de 
aceste contraste, Golescu exclamă cu 
amărăciune: „...birnicul Țării Romî
nești, care locuiește într-acel frumos 
și bogat pămînt, este într-o sărăcie și 
ticăloșie atît de mare, încît unui străin 
îi este peste putință să înțeleagă sta
rea lui proastă". Și după ce enumeră 
semnele unei zguduitoare sărăcii, boe
rul muntean înfățișează tabloul bor- 
deelor primitive, săpate în pămînt, 
în oare parcă proiectați pe fundalul 
unui ev preistoric, își duc chinuita și 
amara existență de troglodiți țăranii 
munteni cu familiile lor. Cu o profun
dă omenie, conștiința îndurerată a 
călătorului smulge exclamația: „Ce 
amărîtă e viața acestui norod!" In
tr-o epocă contaminată de ecoul fle
cărelii umanitariste, deformație a prin
cipiilor revoluționare de la 1789, Go
lescu își exprimă deschis dragostea 
adevărată pentru țărani și se ridică 
primul la noi în veacul său, în favoa
rea țărănimii obijduite de exploata
rea feudală. Insă Golescu rămîne. în 
pofida dorinței lui sincere de a ridica 
poporul, prizonierul limitelor sale de 
olasă și ale ideologiei iluministe. Gând 
încearcă să proptină soluții de ieșire 
din situația precară în care se află 
păturile de jos, oprimate de jugul 
exploatării feudale, el apelează la 
spiritul filantropic al claselor dominan
te, precorizînd mai cu seamă reforme 
cu caracter cultural, ceea ce, fără în
doială, se dovedește a fi practic Ine
ficace. Trebuie subliniat însă că, prin 
cartea sa, boerul din Golești a de
mascat pe vinovății stărilor din Prin
cipate, afirmînd necesitatea de a 
scoate popc-ul din bezna inculturii și 
a mizeriei materiale. Șî, desigur, sîn- 
tem încă departe de a fi epuizat me
ritele cărții lui Golescu. Pentru că 
dincolo de valoarea ei critică,' ea figu
rează un întreg program de activitate: 

(ibid- pag- 61). Atragerea unor per
sonalități progresiste în sînul „Ju
nimii" este explicată prin dorința a- 
cestei socjetăți „de a-și crea populari
tate și pentru a se mîndri cu „des
coperirea" de noi și însemnate talente 
literare" (pag. 61), dar și prin faptul 
că „de-a lungul unei întregi epoci, 
aceasta a fost printre puținele asocia
ții culturale cu caracter de cenaclu 
literar, în care un scriitor putea lua 
cantact cu primfi săi cititori și primi 
o părere critică cu privire la munca 
sa", (ibid. pag. 91).

Sînt relatate în carte la locul res
pectiv (vezi pag. 90-92, 158, 179-180, 
222, 243 și 266) și raporturile dintre 
marii creatori — Eminescu, Creangă, 
Caragiale, Beldiceanu, Coșbuc și Sla
vici — și reprezentantul „Junimii" — 
Titu Maiorescu. Este înfățișată și lup
ta dusă împotriva „Junimii" și a di
recției ei de către Cezar Bolliac, B. 
P. Hașdeu și mai apoi de către C. 
Dobrogeanu-Gherea prin „Contempo
ranul" (vezi pag. 68—70). Din pa
ginile manualului, cititorii rămîn cu 
o imagine justă despre ceea ce a în
semnat cu adevărat „Junimea", dar 
și cu unele nedumeriri pe care n-a 
reușit să le spulbere, relative la a- 
ceastă problemă.

Astfel, nu se indică mai precis în 
manual de ce această societate lite
rară reacționară a reușit totuși să se 
impună și să dobîndească un presti
giu exagerat în deceniile 7-8 aile 
veacului 19 și de ce a reușit să exer
cite timp de aproape două decenii 
o influență nefastă asupra întregii 
noastre culturi din această perioadă 
și chiar mai tîrziu. Nu sînt analizate 
mai adînc nici contradicțiile interne 
din sînul acestei societăți literare și 
nici nu este urmărită mai îndeaproa
pe dezvoltarea acestei societăți pe li
nia conservatorismului retrograd. Se 
pare că totuși autorii manualului de 
clasa a IX-a au evitat să atace — pe 
toate fronturile — problema influen
ței, rostului șî a locului „Junimii" 
în istoria literaturii noastre.

Socotim deci că ar fi fost bine ca 
într-un manual de istoria literaturii 
romîne, — care de fapt nu se adre
sează numai elevilor — redactat în 
conformitate cu învățătura marxist- 
leninistă despre artă și literatură, să 
se acorde o mai mare importanță 
laturilor principale ale contradicției 
care caracterizează un proces mai 
complex de dezvoltare a unor feno
mene literar-culturale — așa cum 
este momentul apariției și dezvoltă
rii „Junimii" — societate care pe 
plan cultural reprezintă monstruoasa 
coaliție burghezo-moșierească.

Astfel, era oportun — credem — 
să se precizeze că „Junimea" apare— 
în deceniul ai șaptelea al veacului 
19 — în lupta pe care clasele exploa
tatoare o duc împotriva tendințelor 
populare și naționale, în perioada 
în care aceste forțe reușesc să-l de
troneze pe Alexandru Cuza și să 
aducă la conducerea țării dinastia 
hohenzollernilor.

Momentul apariției acestei socie
tăți literare este deci deosebit de 
semnificativ, întrucît el coincide cu 
perioada în care reacțiunea romînă 
lupta pentru consolidarea pozițiilor 
sale și cu momentul culminant al 

dezvoltarea comerțului, industrializa
re, distribuirea echitabilă a impozite
lor, proporțional cu starea impozabili
lor, secularizarea averilor mînăsti- 
rești, ființarea unor instituții de in
teres obștesc, ca: școli, muzee, biblio
teci, teatre, etc. Sînt numai cîteva din 
năzuințele lui Golescu, sinteza con
cluziilor la care a ajuns după o călă
torie fructuoasă în lărgirea orizontu
lui său spiritual.

Fără a fi vorba la Golescu de o 
pregătire estetică inițială, delicatețea 
sufletească și inteligența călătorului 
l-au făcut treptat receptiv la interpre
tarea valorilor cu care a luat contact, 
dovedindu-se în descripții, portrete și 
evocări nu lipsit de plasticitate și, pe 
măsura desfășurării călătoriei, un dru
meț cu putere disociativă în înțelege
rea fenomenelor. Dragostea de cultu
ră transpare în toate comentariile 
sale. La întoarcerea sa în țară, în 
1826, a și spus-o singur: „Am putut să 
văd deosebirea ce separă poporul nos
tru de cele străine și pentru a rea
liza perfecțiunea observată peste ho
tare, am fost împins să caut mijloa
cele ce stau la îndemîna omului spre 
a-și îndeplini obligațiile de patriot și 
cetățean". Și ca un iluminist ce a fost, 
adept al principiilor raționaliste prin 
prisma cărora el vedea ridicarea con
diției umane la un plan superior de 
activitate, Golescu a subliniat: „Am 
putut să mă conving că izvorul tutu
ror acestor succese este instrucțiunea 
care gonește umbrele ignoranței și 
inobilează spiritul". De altfel, în 1826, 
el a deschis o campanie de reforme 
culturale, inițiind școli și editarea de 
manuale pentru școlari. Gramatica lui 
Eliade, din 1828 și „Curierul romî- 
nesc", editat de același în colaborare 
cu Constantin Morosu, apar sub a- 
ceste promițătoare auspicii.

Dinicu Golescu a închis ochii pe 
cînd ostenea la o hartă statistică a 
Țării Romînești, după ce dăduse la 
iveală în acești ani, cîteva lucrări filo
zofice și cu caracter diplomatic. Moar
tea l-a surprins la 5 octombrie 1830, 
la vî-sta de 53 de ani, lucrînd.

Deschizător de drumuri într-o spe
cie pe cît de Instructivă pe atît de 
necunoscută pînă la el, Dinicu Goles
cu rămîne, prin Intensa activitate de 
animator cultural și scriitor patriot, o 
luminoasă figură e veacului xrecut.

H. Zalis 

acestei lupte: aducerea unui prinț 
străin ca susținător al intereselor 
burghezo-moșierimii din Romînia. 
împotriva acestei tendințe se ridica
seră reprezentanți ai curentului 
popular și adepții școlii Bărnuțiu 
(îndeosebi D-trte Tăcu și Th. La- 
teș).

Victoria deplină a junimismului 
prin înfrîngerea curentului popular 
și a celui național este mai ușor de 
înțeles dacă se analizează mai pro
fund contradicțiile existente în rîn
durile adversarilor junimismului, din
tre care cei mai de temut erau cei 
din școala lui Bărnuțiu și cei gru
pați în Fracțiunea liberă și inde
pendentă.

Victoria „Junimii" și a junimis
mului se explică deci și prin slăbi
ciunile și contradicțiile existente în 
tabăra adversarilor „Junimii", lucru 
asupra căruia manualul nu insistă. 
Astfel, aceștia se declarau împotri
va monarhiei străine, dar stăruiau 
pentru menținerea unei monarhii 
naționale. Este lesne de. înțeles că de 
aici pînă la șovinism pu mai este 
decît un pas. In lingvistică, încli
narea lor spre latinism și etimolo- 
gism extrem era împotriva tendinței 
naturale a limbii. In istorie, denatu
rările și interpretările conștient ero
nate nu serveau nici cauza științei 
și nici a poporului. In materie de 
drept, aceștia erau partizanii dreptu
lui natural. Arta și critica literară 
se aflau în impas.

Toate aceste slăbiciuni șl contra
dicții ale reprezentanților școlii 
Bărnuțiu (adversarii „Junimii") îm
potriva cărora deschid focul repre
zentanții „Junimii" — explică și 
justifică totodată de ce „Junimea" 
s-a impus atît de repede și de Ce a 
dobîndit o notorietate nejustificată 
altcumva decît prin lipsa de comba
tivitate și talent a adversarilor. 
Chiar unii dintre junimiști nu pot 
nega acest fapt și sînt siliți să re
cunoască deschis că : „dacă ar fi fost 
oameni de talent, mișcarea Junimii 
ar fi fost nimicită de la început, 
sau poate nici nu ar fi luat naștere". 
(G. Panu: „Amintiri de la „Junimea" 
din Iași", vol. I, ed. 1942, pg. 31).

Singurul adversar într-adevăr de 
temut al „Junimii" nu se poate socoti
— înfr-o epocă mai tîrzie însă — 
decît B. P. Hașdeu. Mai tîrziu, după 
apariția „Contemporanului" — în 
urma atacurilor lui Gherea, „Junimea" 
ajunge în perioada de declin și ce
dează repede locul.

Dar să revenim la perioada apa
riției „Junimii". Este cert deci că 
slăbiciunea evidentă a adversarilor
— cum șî contradicțiile funciare ale 
școlii Bărnuțiu, alături de tendința 
de monopolizare a tuturor domenii
lor de activitate de către burghezo- 
moșierime sînt adevăratele cauze 
care explică atît apariția, cît și’ vic
toria junimismului. „Junimea" apa
re — pe plan cultural — ca o reac- 
țiune împotriva exagerărilor națio- 
nalist-șoviniste ale școlii Bărnuțiu 
și adepților ei. Aparent, la început 
reprezintă un curent sănătos. Ea ar 
fi deci a doua latură necesară a con
tradicției ce se dezvolta atunci — 
în deceniile 7-8 — între naționalis
mul cu orice preț și naționalismul 
în marginile adevărului. Deocamdată 
această latură a contradicției este 
cea principală — întrucît reprezintă 
noul. (Astfel prezentate lucrurile, 
este maf ușor de explicat prezența 
unor personalități progresiste la „Ju
nimea"). In locul latinismului și 
etimologismului dogmatic, în locul 
naționalismului degenerat adesea în 
șovinism, al denaturării conștiente a 
faptelor istorice și al încurajării unor 
producțiuni mai prejos de critică — 
„Junimea" vine și flutură steagul na
ționalității în marginile adevărului 
(în dosul căruia se ascundea cosmo
politismul), al apărării limbii de de
naturările etimologiste și latiniste, al 
luptei împotriva poetaștrilor și a 
formelor fără fond (în dosul căreia 
se ascundeau tendințele lor retro
grade).

Dacă mai adăugăm la aceasta și 
faptul că, în momentul apariției ei 
și un timp după aceea, — pînă în 
1891 — „Junimea" s-a ținut departe 
de politica militantă — însinuînd o 
graniță de netrecut între artă și po
litică prin arborarea lozincii „artă 
pentru artă" — ne putem mai ușor 
explica de ce se impune rapid și cîș- 
tigă teren.

Atragerea unor personalități cul
turale progresiste în societatea „Ju
nimea" pe de altă parte — se expli
că fie prin naivitatea sau lipsa de 
experiență politică a acestora, fie prin 
aceea că — în momentul istoric res
pectiv „Junimea" — și organul ei 
„Convorbirile literare"— reprezentau 
unica posibilitate de afirmare în 
cîmpul culturii a acestora — fapt 
subliniat de altfel și de manual în 
monografia despre Eminescu (op. cit. 
pag. 91). Dacă se mai adaugă însă 
la aceasta și slăbiciunile și contra
dicțiile notorii din tabăra adversari
lor „Junimii", devine mult mai ușor 
de înțeles de ce Eminescu, Cara
giale, Creangă, Slavici — clasici ai 
literaturii noastre, firi cinstite șî dez
interesate — acceptă să intre în 
această societate și să-și publice lu
crările lor în „Convorbiri literare". 
Pe de altă parte, prin atragerea unor 
mari personalități ca Eminescu, 
Creangă, Slavici, Caragiale, istoricul 
Xenopol, filologul Lambrior ș. a. la 
„Junimea" — reprezentanții ei au 
cinismul să afirme că rolul de men
tori ai acestora le revine în exclusi
vitate lor. „Junimea" capătă un 
prestigiu nemeriat și pretinde cu 

. insistență un loc de prim rang în is
toria culturii romînești: de făuritoa
re și îndrumătoare a literaturii ro
mîne moderne.

Criticii burghezi s-au întrecut în 
a supraestima rolul „Junimii" și al 
conducătorilor ei, în a denatura — 
la rîndul lor — realitatea cu scopul 
de a demonstra totodată superiorita
tea unui sistem politic reacționar.

O analiză mai adîr.că a faptelor 
demonstrează lipsa de concludență a 
aceslșr afirmații făcute de criticii șl 
istoricii literari interesați al burghe
ziei.

Se constată astfel, încă din mo
mentul apariției ei pe arena isto
riei, a culturii, că „Junimea" este mi
nată de adînci și serioase contradic
ții interne. Constituită din oameni 
cu o formație intelectuală străină— 
germană sau franceză — „Junimea" 
promovează și încurajează încă de 
la început o ideologie și o cultură 
străine de poporul nostru — fapt 
esențial nu îndeajuns de subliniat de 
către autorii manualului — ceea ce 
nu convenea chiar unora dintre ju- 
n’mîștî. „Naționalismul în marginile 
adevărului" s-a văzut că nu era de- 

rit o perdea care .trebuia să camu
fleze lipsa de patriotism și reacțio
narismul (botezalt conservatorism) 
asociat cu cosmopolitismul condu
cătorilor „Junimii". De lupta împo
triva formelor fără fond și-au dat 
repede seama chiar unii junimiști în
șelați în credințele lor, că nu era 
altceva decît un aspect camuflat al 
luptei pe care junimiștii din con
ducere o duceau împotriva poporu
lui. Țelurile ascunse urmărite de că
tre conducătorii „Junimii" ies la 
iveală. Rînd pe rînd, o serie de ju
nimiști ca Eminescu, Caragiale, Xe
nopol, Beldiceanu își precizează 
atitudinea l,or față de „Junimea". 
Este adevărat că asupra acestui lu
cru manualul insistă în monografiile 
scriitorilor, dar el trebuie menționat 
și în cadrul studiilor introductive — 
care, datorită metodei de tratare prin 
excelență monografică, trebuiau mai 
amplu dezvolate în vederea înțele
gerii mai juste a unor fenomene li
terare precum: școlile, curentele sau 
metodele de creație folosite de un 
grup mai larg de scriitori.

Nu este rău dacă se menționează 
și faptul că în sînul comitetului de 
conducere se nasc și se dezvoltă con
tradicții. Iacob Negnuzzi însuși a- 
junge să se dezguste de faptul că 
adunările „Junimii" — condusă de 
T. Maiorescu — degenerează cu to
tul: „acolo ajunsese treaba a fi mai 
mult o amestecătură de jurnaliști do
ritori de vești, oameni ai politicii, 
etc. decît a unor membri dintr-o so
cietate literară" — scria Iacob Ne- 
gruzzi în 1885 — în perioada de des
trămare și declin a „Junimii". Era 
important și esențial — de asemenea
— să se arate și atitudinea altor 
membri marcanți ai „Junimii" față 
de „Junimea" și nu numai a lui 
Eminescu, Creangă, Caragiale, Coș
buc.

Iată-1, de pildă, pe Istoricul patriot 
Al. Xenopol — un timp secretarul 
ședințelor „Junimii"—l.uînd încă de 
la început atitudine deschisă în contra 
direcției lui Maiorescu. Referindu-se 
la articolul programatic „In contra 
direcței de astăzi..." Xenopol găsește 
că premiza de la oare pornește Ma
iorescu este falsă și ca atare și con
cluziile ce derivă din acceptarea ei. 
Maiorescu considera că „țara noastră 
este incapabilă de progres", că „pro
gresul aparent cu care ne fălim este 
neaidevărat". Xenopol nu este de a- 
cord cu concluziile lui Maiorescu. El 
nu afirmă că situația dată ar fi feri
cită, dar nu o apreciază ca disperată. 
El consideră că „progresul nostru este 
în sine normal..." Starea rea în cul
tura unui popor nu este permanentă. 
Ca atare consideră ca normală situa
ția existentă în țara noastră, deși 
ea prezenta multe nelegftimități ine
rente epocilor de tranziție.

Pentru Xenopol era clar că ele
mentul esențial al progresului popoa
relor — „impulsul spre viață"—exis
ta în poporul nostru. Considera deci 
ca reacționară și pesimistă părerea 
lui Maiorescu și a adepților lui că 
trebuie întrerupt avîntul constructiv 
care se dezvoltă în țara noastră: 
„A cere însă ca acel popor să nu 
aibă școli pentru că nu poate avea 
decît școli rele, să nu aibă pinacoteci 
pentru că nu se poate pune în 
ele decît monumente de artă străină, 
a nu avea libertate pentru că este 
des călcată în picioare, a nu face po
ezii pentru că face poezii rele, a nu 
scrie istorie pentru că știința și mij
loacele necesare pentru aceasta sînt 
încă slabe și că prin urmare nu se 
poate ajunge la adevăr..., a pretinde 
acestea zic, este a nega posibilita
tea progresului, a cărui natură cere 
de a merge de la rău la bine, de la 
neștiință la știință. A face aceasta 
este a împiedica mișcarea intelectu
ală care este esența progresului". Ce 
admirabilă condamnare a maiorescia- 
nismului, în aceste rînduri ale lui Xe
nopol, în care se precizează clar și 
prapastia dintre șeful „Junimii" și 
unul dintre junimiștii temporari.

Și Caragiale și-a exprimat deschis 
mai tîrziu atitudinea lui față de 
conducerea „Junimii" — din care, 
în semn de protest, a și plecat. La 
fel au făcut și Eminescu și Creangă 
și Coșbuc ș.a. Dezvoltarea acestui 
aspect al raporturilor dintre șefii 
„Junimii" șl reprezentanții ei iluștri
— Caragiale, Eminescu, Xenopol, 
Creangă, etc. — ar fi sporit desigur 
calitatea materialului cuprins în ma
nualul de istoria literaturii romîne 
de clasa IX-a.

In momentul în care — paralel 
cu frămîntările existente în sînul 
„Junimii" — se produc și atacurile 
din afară ale> unor personalități ca 
Hașdeu, Boliac și mai apoi Dobrogea
nu-Gherea, se poate spune că „Juni
mea” intră în perioada declinului. In 
sînul ei și în mijlocul poporului nos
tru se iviseră și se dezvoltaseră forțele 
care aveau să dea lovitura de grație 
„Junimii” și junismului literar. Este 
epoca în care proletariatul se dezvoltă, 
se organizează și devine conștient 
de rolul său în societate. Apariția și 
organizarea proletariatului în țara 
noastră și influența mișcării pro
gresiste din Rusia — promovată de 
cercul de la revista „Sovremmenik"— 
determină nașterea realismului critic 
șl a curentului' „Contemporanul" care 
anare ca a doua latură — cea nrin- 
cipală — a contradicției existente 
în etapa respectivă în societatea ro
mînească și care cu adevărat repre
zenta noul. Asupra acestei nrobleme 
se găsesc însă în manual relații mai 
detailate.

înainte de a încheia vrem să maî 
insistăm asupra und probleme: ne
cesitatea unui aparat critic mai dez
voltat, a unei bibliografii. 8-ar pu
tea obiecta că acesrn e un manual de 
școală. Deoarece însă — în momen
tul de față — nu există un alt ma
nual de fstolria literaturii romîne 

pentru public și specialiști, nu era 
rău dacă manualul de față s-ar fi 
prezentat șl cu bibliografia respec
tivă.

încheiem considerațiile noastre în 
legătură cu unele probleme ridicate 
de apariția manualului de istoria 
literaturii romîne, cu speranța că la 
o viitoare ediție — care nu va întîr
zîa să apară — se va ține seaima de 
unele din sugestiile socotite valabile.

Nădăjduiesc că alți participanți la 
discuția deschisă de „Gazeta litera
ră" vor ataca și alte probleme în le
gătură cu cele două manuale de is
toria literaturii romîne și așișderea 
în legătură cu manualele pentru cla
sele V-VII și chiar I-IV, pentru ca 
în lumina discuțiilor purtate să se 
ajungă la o concluzie serioasă folosi
toare în activitatea Editurii didactice 
și în 'îmbunătățirea manualelor exis
tente de istoria literaturii romîne, j
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însemnări despre literatură

fost

arii, Comitetul 
a elaborat un 

de măsuri pen-
cînd țara trece 
superioară.

în special scenarii 
să fie tipărite sau

lucrărilor de litera- 
ani, întâlnim multe

condițiilor de

(Continuare din pag. 7-a) 

sarcini de importanță istorico-mon- 
dială?

II.
Literatura sovietică 
și viața contemporană

D
e la instaurarea orîaduirii sovie

tice, în literatura noastră au 
fost create minunate valori artistice 
care într-o anumită măsură păstrează 
semnificația unor modele. Ele trăiesc 

și vor trăi în inimille multor gene
rații de cititori.

In ultimii doi-trei ani, au
? create numeroase lucrări noi scrise 

cu talent, care am lăsat o urmă pu
ternică în conștiința cititorilor — 
dar despre acestea voi mai vorbi. To
tuși, în zilele noastre se simte în 
mod deosebit nemulțumirea cititoru
lui față de nivelul literaturii noastre.

Desipre aceasta trebuie să vorbim. 
După Marele Război pentru Apă- 

' rarea Patriei, țara noastră a pășit 
mult înainte, în domeniul economiei, 
culturii, îmbunătățirii 
viață ale poporului.

In ultimii doi-tref 
Central al Partidului 
sistem larg, complex, 
tru dezvoltarea agriculturii, cu o pri
vire adîncă în viitor. Plenara Comi
tetului Central care a avut loc 
iulie a.c. a adoptat o hotărîre 

■ importanță excepțională în ceea 
privește dezvoltarea continuă a 
dustriei pe baza unui puternic pro- 

, greș tehnic și a îmbunătățirii radi
cale a organizării producției

Se poate spune că țara noastră a 
intrat într-o nouă etapă, mai înaltă, 

’ a dezvoltării, înarmată cu programul 
unor noi lucrări mărețe.

Noi sîntem participanții unei cdn- 
•strucții culturale fără precedent, al 
.cărei scop final este transformarea 
întregului popor, a tuturor muncitori
lor și colhoznicilor în oameni culți 

își cu o pregătire multfiarterală. Mun
ca pe care o desfășoară partidul în 

.. ce privește dezrădăcinarea metodelor 
.birocratice de conducere și în ce pri
vește apropierea cadrelor de condu
cere din instituții și activiștilor de 

'munca vie, de mase, pentru introdu
cerea principiilor conducerii colective, 

.pentru manifestarea inițiativei, desfă
șurarea criticii și autocriticii, asigu
rarea legalității sovietice și a drep
turilor cetățenilor, — întreaga a- 
ceastă muncă gigantică, minuțioasă, 
deschide tot mai adînc și mai larg 
posibilități și avantaje măreței de
mocrații sovietice.

Omul sovietic a crescut spirituali
cește și năzuiește spre înflorirea de
plină a capacităților sale creatoare.

Noi trăim în epoca întrecerii isto-' 
rice între socialism și capitalism și 
tindem ca această întrecere să fie 
o întrecere pașnică. Noi știm că gu
vernul nostru, împreună cu toate for
țele iubitoare de pace, face "totul 
pentru ca în relațiile internaționale 
.să triumfe spiritul tratativelor și a- 
cordurilor. Dar noi ne amintim de
spre existența cercurilor agresive și 
reacționare, capabile de orice pentru 
a împiedica creșterea forțelor socia-* 
lismului și ne amintim de existența 
ideologiei reacționare care găsește 
mii de forme pentru a-și ascunde e- 
'sența dușmănoasă și a găsi .adepți 
printre elementele cele mai puțin sta
tornice diti lagărul socialist.

Dezvoltarea noastră este însoțită 
de învingerea multor greutăți si con
tradicții. Socialismul a intrat în via
ța de zi cu zi. unde se desfășoară 
o luptă ascuțită, uneori ascunsă a 
forțelor lumii vechi împotriva relații
lor și normelor socialiste. Forțele lu
mii vechi nu sînt impersonale, ele 
se personifică în ’
ploconesc 
ideologiei 
liheTailiștl 
ftilui. în

. stești, în

în 
de 
ce 

in-

nrlor atunci cînd însușirile citate a- 
par ca rămășițe, ca tare ale lumii 
vechi.

Gorki numea literatura „știință de
spre om“. Dar cum s-a reflectat în 
literatura din ultimii 2—3 ani omul 
sovietic, munca lui, viața și luptă 
lui?

0 trăsătură într-adevăr pozitivă a 
literaturii din acești arii trebuie con
siderată pătrunderea tot mai largă a 
ei în cele mai diferite domenii ale 
vieții sovietice. Acest lucru este just 
în ceea ce privește proza și poezia, 
mai puțin în ceea ce privește dra
maturgia și dramaturgia cinematogra
fică, pentru că sînt încă puține piese 
contemporane și 
care să merite 
puse în scenă.

Printre autorii 
fură din acești 
nume noi, oameni din provincie, care 
au apărut din diferite colțuri ale ma
relui nostru pămînt. In lucrări acțio
nează muncitori și muncitoare de di
ferite profesiuni și specialități, cadre 
de partid și sovietice, comsomoliști 
din orașe și sate, colhoznici și col
hoznice, savanți, ingineri, agronomi, 
directori de întreprinderi industriale 
și sovhozuri, ostași, învățători, me
dici, feroviari, studenfi, școlari și 
chiiar copii, educatori și educatoare 
din căminele de copii, elevi din șco
lile de meserii, forestieri, aviatori, 
gospodine, vînători, ziariști. Și a- 
cești oameni acționează de asemenea 
in cele mai diferite locuri, ținuturi, 
republici, ale necuprinsului nostru pă
mînt.

O trăsătură _ pozitivă a literaturii 
din acești ani trebuie considerată 
cotitura ei hntărîtă spre temele con
temporaneității.

Fără a intra deocamdată în apre
cierea nivelului ideologic-artistic al 
lucrărilor, pot spune că în anii 1953 
—1955 s-au publicat numai în limba 
rusă 152 lucrări mari și mici de pro
ză din viața colhozurilor și sovhozu
rilor, și 60 de lucrări de proză dedi
cate producției industriale, vieții mun
citorilor și inginerilor. (Printre aces
tea socotim nu numai lucrările auto
rilor ruși, ci și traduceri din limbile 
popoarelor U.R.S.S.).

Literatura sub toate aspectele ei 
pătrunde mai adînc decît în trecut 
în viața de zi cu zi; există multe lu
crări în care viața oamenilor pe plan 
obștesc și 
principal, 
problemele 
că, luptei 
precum și

i oameni, care se 
în fața capitalismului și a 
luî, în carieriști, birocrați, 

pe seama poparuliui și sta- 
risipitori ai bunurilor ob- 
calomniatori și lingușitori, 

... oameni descompuși moralicește, 
oameni de nimica, indiferenți față de 

‘ nevoite poporului, prefăcuțl și fricoși.
în leneși morali și fizici, huligani _șt- 
în alți reprezentanți ai individualis- 
mktluî mic-burghez și ai spiritului 
meschin de mic proprietar. Această 
luptă are loc și în conștiința oame-

familial ocupă chfar locul 
Crește interesul față de 
tehnicii, inovației în tehni- 

pentru progresul tehnic, 
față de munca științifică, 

față de descoperirile din domeniul 
științei, față de viața savanților.

Intr-o serie de lucrări un loc de 
seamă este acordat muncii, atitudinii 
oamenilor față de muncă, întrecerii 
socialiste în muncă, muncii conducă; 
torilar întreprinderilor industriale și 
colhozurilor, problemelor conducerii de 
partid.

Socotim firesc și just faptul că 
tema principală a majorității lucrări
lor, indiferent de domeniul de viață 
de care se ocupă, este tema educa
ției comuniste și a reeducării oame
nilor, fema luptei împotriva rămăși
țelor vechii lumi bazată pe proprie
tatea privată, din conștiința lor, tema 
lichidării trăsăturilor antisociale sub 
influența opiniei publice: In nume
roase lucrări sînt ridicate problemele 
educației tineretului, dar cărțile de
spre tineret, în special despre Com- 
somol, de fapt sînt în număr mic. 
Unele lucrări sînt dedicate proble
melor educației copiilor: în familie, 
școallă, grădinițe de copii.

Problemele educației sînt st rin s le
gate de problemele moralei comuniste, 
înțeleasă în sens larg: îndeplinirea 
datoriei față de popor și stat, atitu
dinea față de muncă, față de proprie
tatea obștească, față de armată, re
lațiile de prietenie, dragoste, fami
liale, comportarea în viața de zi cu 
zi. In ultimii afli literatura ridică 
toate aceste probleme, atenția ei fi
ind îndreptată în speciaf spre proble
mele relațiilor familiale.

Și însfîrsit trăsătura caracteristică 
a majorității lucrărilor de toate ge
nurile este orientarea lor critică, 
mereu orescîndă. Firește zugrăvirea 
fenomenelor pozitive din realitatea

noastră se află, ca și mai înainte, în 
centrul atenției majorității scriitorilor 
noștri, însă în numeroase lucrări tot 
ce este antisocial și învechit, tot ce 
împiedică creșterea economiei și cul
turii și a omului însuși, este supus 
unei critici mult mai ascuțite decît 
în trecut.

Această critică se exprimă în mare 
parte cu ajutorul procedeelor proprii 
scrisului realist obișnuit, în schimb 
lucrări satirice, avînd mijloacele lor 
specifice de reliefare, există foarte 
puține; aci apar drept inițiatori poeții 
și autorii de specii satirice scurte și 
cîteodată dramaturgii.

Pentru a desăvîrși această prelimi
nară trecere în revistă, trebuie să 
mai spun că temele cu caracter in
ternațional, ale politicii noastre ex
terne, tema luptei pentru pace, a co
existenței pașnice și a prieteniei între 
popoare, a demascării forțelor agre
sive de peste hotare, tema vieții oa
menilor muncii din țările de demo
crație populară și din țările capitalis
mului, nu au ocupat în literatură lo
cul cuvenit, deși aici putem menționa 
unele succese ale poeziei noastre.

Această caracterizare generală a 
literaturii pe teme ar suferi modifi
cări serioase dacă în loc de a analiza 
cercul larg de lucrări create în acești 
2—3 ani, ne vom opri într-adevăr la 
cele mai bune dintre ele. Trebuie să 
menționăm că printre cele mai bune 
lucrări din ultimii 2—3 ani, dacă 
luăm de pildă proza, există mai mul
te cărți închinate trecutului prerevo- 
ltiționar sau antebelic (mă refer la 
cel de ' ‘ ‘ ‘ ■
patriei 
pentru

„Un 
perirea 
credincioasă1 
deschisă" de Kaverin, „Lumină între 
nori" de Upit, „Țărmul viaturilor" 
de Hint, „Pe drumul de la Buinsk" 
de Talvir, „Inimile tinerilor" de 
Krusten, „Rada din Pereiaslav" de 
Rîbak, — acestea sînt cărți biogra
fice și istorice (nu vorbesc aici de
spre volumul al II-lea a.1 romanului 
„Pămînt desțelenit" de Șolohov, în
chinat ca și primul volum colectivi
zării, deoarece cartea încă nu este 
terminată).

„Pădurea rusă", de Leonov. „Cînd 
cetățile nu se predau" de Golubov, 
„Pentru o cauză dreaptă" de Gros
man, „Cerul Balticei" de Ciukovski, 
„Raza verde" de Sobolev, „Inima 
urnii prieten" de Kazakievici — a- 
cestea sînt cărți inspirate de Marele 
Război pentru Apărarea Patriei, în 
care autorii dezvăluie în profunzime 
caractere, descriu evenimentele răz
boiului în legătură cu trecutul patriei 
noastre, ridică mărite probleme ale 
umanismului. La aceste cărți poate fi 
adăugat și romanul lui Simonov „To
varăși de arme", scris pe baza ma
terialului cutes din evenimentele pe
trecute în timpul luptelor de lîngă 
Hathin-Gol.

Cît despre cărțile care tratează 
viața de după război, după părerea 
mea, pot fi relevate, datorită meritelor 
lor ideologice și artistice, „Spre țăr
muri noi" de Lațis, „Cercetătorii" die 
Granin, „Zilele vieții noastre" de Ket
linskaia, „Povestea Nastiei Kovșova" 
de Nikolaeva, „Intr-un colhoz", și „Zi. 
lele unui T.aion“ de Ovecikin, nuvelele 
și schițele lui Tendriakov, adunate în 
cartea „Printre păduri", unele nuvele 
și povestiri de S. Antonov, I. Naghi-

al doiled război mondial), al 
noastre și Marelui 

Apărarea Patriei, 
an rău" de Gladkov, 
lumii" de Smirnov, 

.“ de Kononov,

Război

„Desco- 
„Inimă 
„Carte

Dm nou liste m locul analizei 
lucrărilor! — aud de pe acum glasu
rile cititorilor și îndeosebi ale scriito
rilor. Cît de mult ne-am plictisit de 
aceste liste!"

Da, această nemulțumire este le
gitimă. Dar în primul rînd toate 
cărțile enumerate aici au fost pe 
larg ahializate în presă de către ci
titori și scriitori și în ciuda diferite
lor observații critice, au căpătat o a- 
preciere mai muiit sau mai puțin po
zitivă. In al doilea rînd, nu vreau să 
spun că numai aceste lucrări de pro
ză sînt cele mai bune deoarece în 
cursul însemnărilor de față voi mai 
cita cîteva. Și însfîrșit, aceasta este 
pur și simplu părerea mea ca cititor 
și scriitor pe care n-o .impun nimă
nui.

Trebuie să spunem că, și printre 
cele mai bune lucrări dedicate teme
lor contemporane, nu există lucrări 
care să exprime în caractere ome
nești, nu toată profunzimea, dar mă
car trăsăturile principale ale acelor 
transformări mărețe, la oare partidul 
a chemat poporul în zilele noastre. 
Aci literatură a făcut doar primii 
pași.

Dar și printre cărțile scrise după 
un material de viață mai vechi, nu 
pot să numesc asemenea lucrări care 
să fi lăsat o urmă de neșters în ini
mile contemporanilor, așa cum au 
lăsat de pildă „Pe Donuil liniștit", 
„Calvarul", „Pămînt desțelenit". „Așa 
s-a călit oțelul", „Petru I", „Liubov 
Iarovaia", „Primele bucurii”. „O 
vară neobișnuită", „Vasilii Tiorkin".

Așa cum se întîmplă întotdeauna 
' spre o etapă nouă, 

de dezvoltare, astăzi în 
fața scriitorilor se ridică într-un fel 
nou- problemele creației artistice, 
care presupun și cunoașterea profundă 
a vieții, și înțelegerea proceselor e- 
sențiale ale dezvoltării (ceea ce este 
strîns legat de nivelul concepției de
spre lume, și de nivelul general de 
cunoștințe al scrii toni lui) și proble
melor măiestriei artistice.

Dacă în ciuda obiceiului, vreau să 
analizez literatura noastră contempo
rană la început din punctul de ve
dere al meritelor și lipsurilor ei ar
tistice, și apoi să-mi concentrez a- 
tenția asupra prob'emelor concepției 
despre lume a scriitorului. — o fac 
din următoarele considerente.

Analiza felului în care autorul și-a 
întruchipat artistic planul său, ne a- 
iută să dezvăluim mai bine faptul 
dacă scriitorul cunAaște bine viața și 
o înțelege'în mod just.

Și, î.n sfîrșit, lipsa măiestriei ar
tistice în munca unui mare număr de 
tineri, și nu numai tineri scriitori, a 
devenit una din principalele frîne ale 
creșterii literaturii.

Dar aceste probleme sînt atît de 
strîns legate de problemele ideolo
gice incit voi vorbi și despre aceasta.

(Din „Literaturnaia gazeta’’ din 
29.IX.1955).

(Continuare în nr. viitor)

La Casa scriitorilor
Marți, 11 octombrie, ora 18, la 

Casa scriitorilor, acad. Zaharia 
Stancu și Mihail Davidoglu, lau- 
reați ai Premiului de Stat, vor vorbi 
despre impresiile din călătoria fă
cută în R. D. Germană.

★
Comisia de dramaturgie cinema

tografică a Uniunii scriitorilor orga
nizează vineri, 7 octombrie, ora 18, o 
discuție despre scenariul „Rîpa dra
cului" de Dragoș Vicol.

Scenariul poate fi consultat la ser
viciul de documentare al Casei scrii
torilor.

Mărturia dramaturgului sovietic
Precizarea programatică pe care 

o făcea A. E. Korneiciuk la Con
gresul al II-lea ai scriitorilor 

sovietici: „Dramaturgia și teatrul nos
tru trebuie să tindă spre un conținut 
bogat, ipe măsura înfăptuirilor mărețe 

aie vremuriilor noastre. Dramaturgia și 
teatrul nostru trebuie să tindă spre o 
îmbogățire de forme scenice variate, 
tot așa cum viața noasdră este bo
gată, plină de culori, infinit die stră
lucitoare în manifestările ei", avea in 
vedere nobila îndatorire a dramatur
gului de a cunoaște în adincime și 
multilateral viața. Preocuparea înfri
gurată de a scruta realitatea spre a-i 
surprinde aspectele și multiplele nuan
țe, s-a arătat prezentă neîntrerupt în 
conștiința celor mai mulți dramaturgi 
sovietici. Cartea lui Nikolai Pogodin, 
sugestiv intitulată „Teatrul și viața", 
ne apare astăzi ca o excelentă pildă 
a acestui fapt. Sînt aici mărturiile 
scriitorului deplin convins că viața 
„este materialul de bază al lucrăiriilor 
pentru scenă".

Volumul tradus de curînd în rornî- 
nește, alătură articole și cuvîntări 
scrise în perioada 1934—1953. Auto
rul ,,Omului cu arma" ni se înfăți
șează,, în cuprinsul a două decenii, 
discutînd, pasionat raportul dintre 
opera dramatică și adevărul vieții. Din 
stăruitorul interes pentru tot ceea ce 
avea atingere cu această problemă, de 
însemnătate vitală în munca drama
turgului, provine și unitatea culegerii.

Simțul înaltei răspunderi l-a îndem
nat să aducă deseori în discuție mij
loacele prin care „minunatele schim
bări din sufletul omului, în urma 
transformării în spirit socialist a vie
ții" ajung să păstreze în creația drama-

re-
de
de

„împărătița lui Machidon
de Tiberiu Vornic și Ioana Postelnicii

(Teatrul Armatei)

D
îscuția despre promovarea pu
ternică a tematicii actuale ca
pătă mereu mai multă în
semnătate. Nu încape îndo

ială că orientarea unor scriitori de
teatru către aspecte caracteristice ale 
vieții de familie într-o orînduire 
care a schimbat profund relațiile so
ciale, trebuie privită ca un semn de 
maturitate a dramaturgiei noastre 
contemporane. Există unele încercări 
în mare măsură izbutite de a urmări 
ciocnirile dintre nou și vechi în pro
cesele complexe care se petrec pe 
planul conștiinței. Aceasta duce — a- 
tunci cînd analiza psihologică nu 
rupe prin exces personajele de tu
multul vieții sociale — la reliefarea^ 
unor tipuri zguduitor de autentice șf 
găsește ecou în sufletul spectatorului 
zilelor noastre.

Nu este mai puțin adevărat că tre
buie să veghem ca preocuparea pentru 
om și sentimentele sale să nu con
ducă pe dramaturg în climatul sterp 
al atemporalității. Este necesar să în
țelegem că în timpuri memorabile 
ca acelea pe care le trăim nof, li
teratura și teatrul mai ales, nu tre
buie să-și refuze prezentarea cioc
nirilor de mare amploare care a- 
șează în perspectiva largă 
toriei clasele față în f.“ 
ta

is--1 a . față in rap- 
pentru cucerirea puterii politice 

și economice. Evenimente epocale, ca 
acela al trecerii mijloacelor de pro
ducție în mîinile celor ce muncesc, 
acte care deschid un nou ciaipiîtol de 
istorie ca acela al părăsirii proprie
tății individuale țărănești pentru gos
podăria colectivă, se cuvine să pă
trundă de-a dreptul în cronica pe 
care scriitorii o alcătuiesc despre vre
mea lor. Trebuiesc scrise aceste pa
gini de cronică, trebuie să apară pe 
scenele noastre asemenea tablouri de 
istorie contemporană, la care truda 
artistului nu este deloc ușoară. „Pie
sele de producție" care — pe bună 
dreptate — s-au făcut antipatice pu
blicului nostru au comis eroarea de 
a trere omul pe un plan secund in
sistând asupra elementelor exterioare 
ale construcției socialismului. Ele în
șiră plicticos și cenușiu fraze al că
ror înțeles nu răzbaite dincolo de țe-

sătura searbădă a nepriceputului au
tor. ,

Asemenea Insuccese nu pot servi 
însă ca paravan lipsei de curaj a 
unora dintre scriitori, în abordarea 
temelor noi ale actualității. Se pot 
scrie și avem nevoie de piese care să 
ogtmdleaiscă frăimtatăirille epocii în con
flicte cu caracter mai larg sau mai 
restrîns. Sînt așteptate dramele filozo
fice care să se pronunțe asupra ma
rilor probleme ale zilei pornind de 
la întîmplări semnificative. Spectatorii 
așteaptă totodată fresce vii ale vre- 
milor cărora ei le dau forță nouă, 
piese care să cuprindă imagini di
recte ale marilor transformări so
ciale ce se petrec sub ochii noștri. 
Aci intervine teama și disprețul ne
justificat al unora dintre scriitori în 
fața „oricăror elemente de publicistică 
în literatură", după cuim sublinia 
articolul „Probleme actuale ale cri
ticii literare” apărut recent în „Scîn- 
teia".

„împărătița lui Machidon" are me
ritul de a aduce pe scenă, în cîteva 
imagini vii, filmul luptei pentru 
colectivizare într-un sat ardelean din 
zilele noastre. Autorii au brodat pe 
marginea unor fapte reale — fără 
pretenții de a concura la nemurire, 
un reportaj dramatic suculent despre 
unul din cele mai de seamă fronturi 
de luptă ale oamenilor muncii din 
țara noastră. Construcția piesei amin
tește dealtfel reportajul literar publi
cistic, împărțind parcă pe capitole 
oamenii și faptele lor, ca într-o re
latare scrisă cu vervă și cu emoție. 
Astfel, primul act este închinat fa
miliei lui Machidon Olteanu, țăran 
muncitor de prin părțile Sibiului'. 
Autorii desfășoară aci întîmplări și 
discuții' caracteristice pentru nume
roase familii țărănești în preajma 
colectivizării. Este subliniată puter
nic învrăjbirea trecătoare între a- 
cei membri ai familiei care n-au 
părăsit vechile prejudecăți și gru
pul celor care au înțeles mai 
bine încotro merge drumul spre fe
ricire. Autorii au dat acestui 
multă consistență, împletind 
său principal cu prezența 
elemente care aduc în casa

skaSxc

(De la stingă spre dreapta) G. Mazilu.— C "
Maria Gheorghiu Săniuță — G. Cîmpeanu — Ion 1 
Stan — G. Trestia» — Nucu Păunescu — Elena Chiosa

C. ^Gurița—- Ion Pela — Fiorin Stroe — Eug. Bosînceanu — 
SandinaRadu — Toma Dim-itriu — C. Fotache 

L-a — V. Toma zian.
Desen de GION »

act mai 
motivul 
cîtorva 
Machi-

donilor freamătul care a cuprins satul 
întreg. Este evident că autorji au 
urmărit să sublinieze legăturile care 
unesc viața familiei Machidon cu fră
mântarea. obștei sătești.

Actul al doilea urmărește, pe ace
lași fundal — ca tntr-un capitol deo
sebit — cum se reflectă vestea apro
piată a colectivizării în casa unui 
vrăjmaș, chiaburul camuflat Efti- 
mie. Tonalitatea întreagă a lucrării 
dramatice se schimbă. De la 
mai viu, mai luminos, din 
act, aci piesa capătă accente grave, 
întunecate. Impresia că ne 
la desfășurarea unui film stăruie. 
Prin fața spectatorului se perindă 
oîteva personaje care dezlănțuie în 
făptura lui Eftimie o gamă de sen
timente variate. Rînd pe rînd lacom 
de viață și reținut, țanțoș și umil, 
personajul se conturează în cîteva 
trăsături violente, care rețin atenția. 
Ocupînd întregul act Eftimie moare 
în final, consemnînd parcă arhitec
tonica de reportaj dramatic a pie
sei.

In ultimul act, autorii introduc în 
scenă personaje și probleme noi. Fi
gurile veselie, a lui Iordan și a 
nevestei sale Valeria, aduc în raza 
obiectivului imaginea optimistă a vie
ții colectiviștilor dintr-un sat vecin. 
Odată cu vechiul nostru cunoscut, 
Machidon Olteanu, care sosește aci în
soțit de consătenii săi, spectatorul 
este antrenat la o confruntare grăi
toare între modul de viață al mem
brilor colectivei din Cîrța și lipsa de 
orizont a traiului celor din Iclod 
care nu s-au hotărît încă să pășească 
pe drumul colectivei.

Cea mai însemnată victorie a au
torilor este desigur realizarea figurii 
lui Machidon Olteanu. Este în acest

rltmul 
primul

'aflăm

țăran bătrln o sete de 
simț adînc al demnității 
emoționează și cucerește. Modul în- 
trucîtva livresc cu care-și rostește 
vorbele înțelepte poate fi numai o 
părere. Interesul viu al bătrînului 
Machidon pentru nou, credința lui 
în oamenii pe caire-i simte prieteni, 
vrăjmășia sa neascunsă pentru cei 
vicleni, profilează pe scenă configu
rația morală a omului nostru sim
plu. Față de Machidon, ctimnații 
săi Iordan și Valeria, concepuți de 
autori ca oamenii cei mai înaintați 
din piesă, pălesc, reduși la cîteva 
gesturi și zîmbete oare invită lia sim
patie, dar nu și la admirație.

viafă și un 
omului care

Stînjenit de situațiile convențio
nale în care este pus, chiabu
rul Eftimie nu părăsește scena fără 
a fi recoltat ura spectatorilor. Uci
derea omului care, cu cîteva mi
nute înainte, părea să nu aibă tea
mă de nimeni, provoacă în sală un 
val de satisfacție, peste care croni
carul nu poate trece indiferent.

Este intr-adevăr remarcabilă ade
ziunea publicului față de cîteva mo
mente din piesă, dintre care unele nu 
atrag atenția prin mijloacele ușoare 
de captare a sălii, ci — dimpotrivă 
— prin semnificația replicilor rostite 
Așa se întîmplă, de pildă, atunci 
cînd Machidon pronunță cuvintele 
solemne prin care intră împreună 
cu familia sa în gospodăria colec
tivă. Autorii au ales pentru acest 
moment vorbe simple care degajă 
emoția pătrunderii într-un nou ev,

într-o nouă viață' pentru generații 
și geneinaiții de Machkfoni.

toteroailarea în. ultimul tablou a unui 
ceremonial folcloric die nuntă este 
făcută ou certă abilitate. Fiorul 
liric al creației se împletește cu 
sărbătoarea colectivizării, lărgind în
țelesul veirsuirilor populare care oîntă 
fericirea dragostei.

Este adevărat că încercînd să dea 
valoare generală faptelor sitrîinse în- 
tr-o amplă documentare, autorii 
„Impărătiței lui Machidon" nu au mers 
consecvent către esența 'lucrurilor.

Autorii dezlănțuie în primul act 
cîteva ciocniri care încep cu mare 
forță, risipindu-se apoi nejustificat 
către final. Personajul Măriei, ne
vasta bătrînului Machidon, se anunță 
ca un tip complex și interesant în 
primele scene ale piesei. Stăpînită 
încă de pasiunea' oarbă pentru pă- 
mînt, Maria este o. pradă ușoară 
pentru dușmanii care vor să împie
dice alcătuirea colectivei. înfățișată 
în plin proces de dezumanizare, 
Maria este gata să se prăbușească 
în mocirla urzelilor viclene împo
triva propriei sale fericiri. Ultimele 
două 
spectatorului pentru drama 
tească a Măriei, nivelînd dintr-odată 
sentimentele și simplificînd pe neaș
teptate personajul. Și mai puțin con
vingător se produce revenirea lui Ni- 
culaie, feciorul Măriei, din rătăcirea 
sa, care-1 îndepărtase de adevăr. 
Publicul îl cunoaște pe Niculaie în 
primul act numai în ipostaza de 
om orbit de patima geloziei pînă la 
uitarea îndatoririlor sale obștești. 
Cînd îl reîntâlnește în ultimul act nu-l 
mai recunoaște și se simte, bineînțeles, 
ultragiat în dreptul său de a fi asistat

acte descurajează interesul
sufle-

turgului expresia vie și întreagă pro
funzimea lor.

Intr-o emoționantă convorbire, N. 
Pogodin împărtășea tinerilor drama
turgi :

„Mă gîndesc uneori cîte situații, 
subiecte, chipuri minunate am pierdut 
fiinsdlcă n-am studiat temeinic familia 
noastră, noile relații, bazîndlu-imă în 
această problemă pe cunoașterea vie
ții". înțelegi din această convorbire 
că fără pasiune, pricepere și fantezie, 
dramaturgul nu poate izbuti să se ri
dice la perceperea exactă a noului în 
viața socială, și cu atît mai puțin la 
o transpunere scenică personală. De 
simpla înregistrare, de atitudine cal
mă, simpatetică în fața realității nu 
poate fi vorba. „Dacă mu mă pasio
nează o idee — spune Pogodin, — 
sau o temă, sau mai cuirind primiuil 
gînd privitor la o anumită temă, știu 
■din experiență că este mai bine să 
mă las păgubaș. Neastâmpărul, năzu
ința neistovită de a înfăptui ideea, de 
a-i da neaipărait viață, face să înain
teze mumca legată de realizarea con
cepției".

Numai căutarea aprinsă poate 
vela dramaturgului materialul 
viață ferindu-l în efortul selectiv
primejdia rutinei, a procedeelor etero
gene sau a imitației facile a mode
lelor clasice. Nervul polemic răzbate 
orideciteori Nikolai Pogodin amintește 
lucrări în care colegii de breaslă ape- 
tează la modalități desuete, la subter
fugii străine realismului socialist.

Grija pentru tot ceea ce însumează 
măiestria artistică îl determină să cri
tice tendința ilustrativă și meșteșugă
rească ivită la adăpostul temelor de 
mare actualitate. Cînd se vădește „nă
zuința cailcuiliată de a obține succes" — 
remarcă N. Pogodin. — e cu neputință 
să nu aibă ca urmare „o schemă sau 
o altitudine nepăsătoare față de erou, 
tuni fel de surzenie care îl împiedică pe 
autor să distingă intonația falsă', stră
ină cutăirui sau cutăruii personaj".

întinsa experiență îi pune la înde- 
mînă nenumărate argumente, din care 
să reiasă că sensul activității drama
turgului trebuie văzut, de la primul 
moment, în contactul direct cu oame
nii, cu diversele medii unde aceștia își 
îndeplinesc profesiile, sau în cercul 
restrîns al familiei. Indiferent de natura 
împrejurărilor, scriitorul trebuie să ră- 
mînă sensibil — deopotrivă seismogra
fului — la simplul gest de fiecare zi,

ca și la aprigele frămîntări ale pasi
unii.

In baza acestei concepții, N. Pogo
din ne încredințează: „un bogat conți
nut de idei, o zugrăvire veridică a ca
racterelor, conflictelor și gîndurilor 
luiaite din izvoarele curate ale vieții 
noastre — iată cheia care deschidă 
inima spectatorului sovietic, iată che
zășia adevăratului succes al scriito
rului dramatic, pe scena sovietică".

Potrivit unor astfel de cerințe, în vo
lumul lui Nikolai Pogodin se află în 
mare prețuire piese ca Neuitatul! an 
1919 de Vișnevski, Invazia de Lconov, 
Oamenii ruși de Simonov, Frontul de 
Korneiciuk. Cînd are în față o piesă 
cu autentice însușiri, cum este Năfra
ma de mătase a tlnărului scriitor Uz
bekistan A. Kalhan, N. Pogodin scrie 
entuziast și aprecierile urmează unei 
minuțioase analize.

Fidel principiilor realismului socia
list, N. Pogodin nu trece neobservate 
slăbiciuni ale criticii teatrale care eti
chetează uneori pripit, fără să sezi- 
seze că într-o anumită piesă ■— pen
tru care criticul respectiv găsise nu
mai elogii superlative — tratarea unui 
anumit eveniment de însemnătate is
torică. iar în alte cazuri improviza
ția, nu pot răscumpăra lipsa de relief, 
tensiune dramatică sau de conținut.

Parcurgînd volumul întîlnești de ne
numărate ori numele marilor clasici 
ai literaturii ruse. Exemplul dramatur
gilor înaintași: Griboedev, Gogol, Os
trovski, Cehov — apare cu atît mai 
luminos cu cit trăinicia artei lor se 
justifică în legătură cu viața, în zu
grăvirea realistă a realităților sociale 
ruse din veacul trecut. Completînd și
rul pilduitor. Maxim Gorki este scriito
rul căruia Nikolai Pogodin i s-a adre
sat nu o dată de-a lungul carierei sale 
de dramaturg, știind că „dramaturgia 
lui Gorki este un adevărat izvor de 
învățăminte, o școală pentru scriitorii 
dramatici care vor să oglindească ctx 
toată seriozitatea și la un înalt nivel 
ideologic, în piese cu teme actuale, 
conflictele existente în viață".

La rindul ei, cartea lui N. Pogodin 
prin sinceritatea care o încălzește, prin 
ideile și învățămintele ei, constituie 
pentru omul de teatru ca și pentru 
oricare cititor din țara noastră, o lec
ție strălucită de felul cum își înțelege 
menirea dramaturgul sovietic.

Liviu Ccilir»

Ia tnansformiainea ce is-.a petrecut în 
conștiința fiuiliui lui Machidon.

Trebuie să facem o distincție. Nu 
se poate obiecta, dacă ținem seama 
de construcția specifică a piesei, cum 
că Eftimie, chiaburul, nu apare decît 
înitr-uln singur act. Acesta își con
sumă rolul deplin în timpul cît se 
aiflă pe scenă. Auttfrii nu .aiu reușit 
să clarifice însă în aceeași măsură 
trăsăturile de caracter ale unor per
sonaje cu apariții promițătoare ca 
Frusina sau Florica. Ei au realizat 
cîteva figuri ■interesante și au izbu
tit uniefle momente deosebit dte auten
tice. Materialul variat de viață cer
cetat de autori n-a fost îndeajuns a- 
dîncit. Opera d'e selecție artistică a 
fost stînjeniită de o cunoaștere încă 
insuficient de .profundă a realităților 
noi ale satulu'i nostru.

In laboratorul personal autorii au 
corectat cu elemente convenționale 
rea'l’itatea, ceea ce a dtis la rezolva
rea idilică a comfiWcbuilui.

Uneltirile vrăjmașe se dovedesc 
în ultimă instanță puerile. Eftimie 
și nepotul său Ilarie, Aftanasie și 
fiul de cîrciumar Cumpănașu sînt 
demascați înainte de a fi izbutit 
mare lucru. Niculaie se împacă cu 
Florica, Maria uită supărarea sa cu 
Valeria, Petrișor se căsătorește 
cu fiica lui Machidon, Lisaveta, Fru
sina, cumnata lui Eftimie, își recapătă 
graiul și libertatea; Eftimie e mort, 
Iilairie, nepotul _ său, arestat, Cumpă
na șu demascat.

Reportajuil dramatic comentînd .ar
tistic fapte ^.adevărate, nu 
— ca nici uh- alt gen. literar 
duzii idilice asupra vieții, 
au neglijat .acest adevăr. Ei 
glijat de asemenea să rezerve 
caipiitOil în lucrarea lor lui 
agronomul < ' ' ‘
aflăm mai multe lucruri bune, ascul- 
tînd înjurăturile ce i le adresează 
chiaburii, decît urrnărindu-i1 propriile 
gesturi și replici.

Exprimînd aceste rezerve, ne măr
turisim regretuil de a. nu fi .asistat 
Ia un succes mai deplin. ,.împărătița 
lui Machidon" este, oricum, una din
tre lucrările cele mai interesante 
din dramaturgia noastră, ctespre 
viața satului romînesc de azi și asta 
nu e puțini Piesa vorbește spec
tatorilor iinitir-un limbaj simplu si 
dar despre colectivizare, stîmind reacții 
vii și interes indiscutabil. Aplauzele 
publicului sînt cîștigate pe bună 
dreptate.

Regia spectacolului (Gh. Jora)' de la 
Teatrul Armatei s-a îngrijit să orneze 
scena cu un văl subțire de torangic,

suportă
— con- 
Autorii 
■au ne- 
un l.arng

Petri șor, 
comunist despre care

subliniind Sipeciifioul național și a a- 
dăuigat o cortină în motive folclorice. 
Nu de aceeași grijă a dat dovadă 
regia în munca dificilă de traducere 
scenică a intențiilor textului literar. 
Erorile regiei au început cu distri
buirea nepotrivită a cîtorva roluri. 
In Lisaveta, actrița M. Gheorghiu- 
Săniuță n-a justificat în nici un fel 
titluil său de „îimipărătiță", jateînd 
liniar și întărind după puterife 
sale caracterul idilic al finalului. G. 
Trestiiian a contorsionat într-un mod 
cu totul neașteptat frazele sabotoru
lui Cumpănașu, dîndu-i în mod ne
firesc un surprinzător accent străin. 
O actriță cu mult talent ca Magda
lena Buznea a primit uin rol nepo
trivit fizicului și virstei sale.

Dorind să asigure spectacolului mo- 
.mente de ilaritate care contra
vin tonului piesei, regia a .adus în 
rolul lui moș Arvinte pe comicul V. 
Tomazian. Spectatorii asistă astfel 
la un spectacol în spectacol, urmă
rind intrigați un monolog „â la Toj 
mazian" într-o lucrare dramatică 
care nu suportă cupletele de estradă. 
Apare evident că în multe cazuri 
regia nu a reușit să frîneze exce. 
sele teimperamenitialie ,ale inteinpirețitor. 
Rîsetele nesfîrșite din prima parte 
a actului III, ca și finalul de „grand- 
guiignol" ,al actului II contravin ca
racterului simplu și firesc al piesei.

„împărătița lui Machidon" datorează 
foarte mult cîtonva dintre interpreți 
caire au împlinit într-o măsură înisem- 
maită unele slăbiciuni ale textului, fără 
să depășească sarcinile rolului respec
tiv. Toma Dimitriu a dat strălucire 
figurii lui Machidon Olteanu, evi- 
tînd cu grijă tonul discursiv. In 
interpretarea sa, bătrînul Machidon 
a dominat scena cu sobrietate. San-1 
dina Stan a găsit în primul act ac
centele nimerite ipentnu a sublinia 
frămînitare'a și neliniștea continuă din 
sufletul Măriei, iar G. Mazilu a știut 
să d-ea aidtaoime unui .ral dificil (Efti
mie). Scena dintre Niculaie (Florin 
Stroe) și nevasta sa Florie a (Euge
nia Bosînceanu) a atras atenția în- 
trmn mod deosebit, Avînid!, în ceea 
ce-i privește, la îndemină un text 
insuficient de bogat în nuanțe, Nucu 
Păunescu și Elena Chiosa au în
zestrat cu o vitalitate seînteietoare 
perechea Iordan-Valeria.

Spectacolul de la Teatrul Armatei 
are în fața sa o stagiune întreagă 
pentru a da unei lucrări dramatice 
care dezbate o temă atît die impor
tantă o transpunere scenică meritu
oasă.

V. Mîndra
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însemnări dintr-o călătorie la Berlin Literatura albaneză după eliberare

M ănînci de dimineață la Bucu
rești ; iei un aperitiv la Bu
dapesta, prînzești la Praga 
și la ora' cinci bei o cafea 

la Berlin. Țări și popoare se apro
pie, dar nu pentru că pămîntul s-a 
micșorat, ci pentru că omul a de
venit mai mare.

Văzută de sus, Germania se pre
zintă frumos. Cum o fi arătînd la 
sol ? Lacurile numeroase, mărginite 
de păduri întunecate de pini, lucesc 
în soare ca cioburile risipite ale unei 
oglinzi. însfîrșit, vedem apropiin- 
du-se marea de case a Berlinului.

După 
tați de 
calitatea 
peți la cel de-al 4-lea Congres al 
Uniunii Libere a Sindicatelor Ger
mane.

In sala de primire a aerodromu
lui din Schonefeld bem o ceașcă de 
cafea și facem cunoștințe. Apoi ple
căm spre hotelul Johannishof din 
Friedrichstadt, unde vom fi găz- 
nuiți.

¥>erlinul este, în Oberschoneweide, 
un oraș grădină; în Treptow, 

un oraș-parc; pe Spreea un oraș 
portuar, pe Alexanderplatz un mare 
oraș. La Schiffbauerdamm un oraș 
al teatrelor, pe aleea „Unter den 
Linden” un venerabil oraș istoric. 
Este orașul balcoanelor verzi, al în
treprinderilor și uzinelor, orașul 
muncii neobosite de zi și noapte 
a milioane de oameni; într-un cu- 
vînt: o metropolă.

- Berlinul, cînd? Dimineața, la 
prînz, seara sau noaptea ? Pe ceață 
sau pe soare, pe ploaie sau fur
tună, pe căldură sau ger ? Vrei să-i 
reții imaginile, dar ele fug în goa
nă, ca pe o peliculă de film.

Berlinul e tot atît de vechi ca șî 
o poveste și tot atît de tînăr cît este 
energia descătușată din atom. E un 
centru nervos politic, științific șî 
artistic, inima și creierul, mîndria 
și suferința Germaniei.

Berlinul e marele măr al discor
diei din epoca noastră. Este orașul 
frontierelor între zone, orașul ma
rilor contraste și contradicții între 
trecut și viitor, între război și pace.

Ca bîrlog al fascismului și al a- 
gresiunii, Berlinul a fost rănit de 
moarte prin covoare de bombe, prin 
lupte de blindate și artilerie. A 
trebuit să îndure bombardamente de 
sute de mii de tone de proiectile 
brizante și mulți, mulți cetățeni au 
pierit de o moarte îngrozitoare.

Berlinul delirului de grandoare 
zace fărîmat la pămînt.

Noul Berlin se ridică din moloz 
și cenușă și șterge ruinile fascis
mului. Orașul este acum însuflețit 
de vitalitate și optimism. Aceasta 
se poate recunoaște și din trepida
ția circulației pe străzi. Intîlnești 
convoaie de pietoni, fie grăbiți, fie 
pășind încet, biciclete, scootere, mo
tociclete, automobile, autobuze uria
șe și noi, cu un etaj și altele cu 
Imperială, tramvaie’ și troleibuze, 
Peste capul tău aleargă duduind 
trenul suspendat, sub picioarele tale 
circulă metroul. Pe Spreea plutesc 
vapoare.

Străbați acum o . ___
splendidă, cu palate de-o desăvîrt 
șită frumusețe arhitectonică, ai că
ror pereți sînt căptușiți cu majolică 
multicoloră sau cu plăci de marmo
ră. Oamenii intră și ies din marile 
magazine. Pe spații verzi, însorite, 
copiii se joacă. De la ferestrele lo
cuințelor îți zîmbesc muncitorii și te

cîteva minute sîntem salu- 
către prietenii germani în 
noastră de delegați oas-

cuprinde un slmțămînt de bucurie. 
Această armonie a frumuseții, uti
lității și rațiunii îți amintește de 
un vis frumos. Afli că acest joc de 
culori armonic, care îți îneîntă pri
virea, este Aleea Stalin din Berlin.

Cine a înfăptuit-o ? Mîini ferme
cate, sau destoinicia germană ? In 
anul 1951 se aflau aci, în afară de 
un plan și o mare doză de entu
ziasm, numai grămezi de moloz și 
gropi de obuze, iar acuma te afli 
în fața capodoperei împlinite. De 
îndată pricepi mai multe decît ar 
putea să te lămurească toate ziarele 
și broșurile. Aleea 
zentul, este noua 
Pacea 1

Plin de bu&urîe 
parte, dar deodată

Stalin este pre- 
Germanie. Este

pășești mai de- 
te trezești cu un 

duș rece. Intr-o stradă îngustă, pu
stie, te privesc case de piatră, ce 
arată ca niște cuști. Nici o lumină, 
nici o voioșie. Orideunde și oricum le-ai 
privi, formele grosolane îți ofen
sează ochiul deprins cu stilul arhi
tectonic nou. întrebi: ce fel de ce
tăți antideluviene sînt acestea și în
soțitorul îți explică :

..Acestea sînt cazărmile de în
chiriat, construite în stilul prusac 
al proprietarilor de case”.

Parcă te zgîlțîie frigul și dorești 
un singur lucru: să pleci cît 
repede din aste locuri.

Deodată, parcă te întîmpină 
antul! Inspăimîntat, ochiul tău 
soară peisajul ivit în fața ta, 
ceea ce vezi aici sînt numai gropi 
de obuz, resturi de case arse, munți 
de moloz și de ruine. încă acum 11 
ani se aflau pe aici cartiere de lo
cuințe, monumente și biserici. In
valizi, sprijinindu-se în cîrje, trec 
livizi prin aceste locuri înfiorătoare 
și te privesc învinuitori. Și te lă
murești pe deplin: 
boiul! Acesta e 
Germaniei, opera 
menges, a lui I. 
a trusturilor și 
este Hitler I

Prietenii noștri
Indignare această” dramatică prive
liște și de pe buzele lor se des
prinde un blestem. E și acesta un 
fenomen nou 1 Acum cîțiva ani pri
veau muți către pămînt și tăceau. 
Ii auzim cum blestemă hitlerismul 
și fortărețele zburătoare, pe acești 
vultani cu patru motoare, care se 
rotesc necontenit ceste aceste locuri 
alb dezastrului. Și îți dai seama, 
mai limpede ca oricînd, că dacă în 
viitor vor mai voi oamenii să lo
cuiască pe-aici, atare lucru nu tre
buie să se maî repete și oă nu se 
va mai repeta niciodată.

'La marginea Marelui Berlin cresc, 
la lumina soarelui, brazi nostalgici. 
Casele cele noi de pe aceste me
leaguri păduroase seamănă cu niște

mal

ne- 
mă- 
căcf

acesta e răz- 
trecutul rușinos al 
lui Krupp, Pferde- 
G. ■ Farbenindustrie, 
concernelor. Acesta

germani privesc cu

sanatorii. Se aud rîsete vesele de 
copii. Un cîrd de capete blonde, 
copii mari și mici, ne întîmpină, a- 
lergînd și chiuind. Ne apucă de 
mîini și ne conduc emoționați, dar 
foarte demni, prin micul univers al 
copilăriei lor. Vizităm camerele lor 
de joacă și de muzică, bibliotecile 
și sălile de clasă, sufrageriile și 
dormitoarele și aflăm că acesta nu 
este un sanatoriu, ci căminul 
copii de pe Konigsheide.

Totul la acești copii exprimă 
ceritate: privirea lor luminoasă, 
selia și dragostea lor de viață, 
aflăm că fiecare al treilea dintre a- 
cești copii nu mai are tată. Această 
situație, ni se spune, este generală 
pentru Germania. Aceasta tot răz
boiul a pricinuit-o 1 Am socotit de 
aceea firesc să aflăm pe unul din 
ziarele lor de perete, următorul 
motto: „Copilul are nevoie de pace, 
precum floarea de lumină”.

Clasa muncitoare germană e ca
pabilă nu numai să construiască 
Aleea Stalin, ci și să-și educe co
piii. Au dispărut disciplina cazonă 
prusacă și semeția germană. Și ce 
mai copii sînt aceștia 1 Cît de prie
tenoși, de dezghețați și de fami
liari 1 Sînt educați în spiritul ome
niei și al prieteniei între popoare. 
Simți nevoia să îmbrățișezi pe ci
neva și să-i mulțumești pentru a- 
ceastă pedagogie. Și ești conștient 
că tineretul este — între toate — 
comoara cea mai de preț a unei 
țări I Copiii și tineretul sînt viito
rul Germaniei. Acest viitor va fi 
strălucit.

Cum arată oamenii pe stradă? 
Umblă toată lumea îmbrăcată în 
catifea și mătase ? Nicidecum 1 A- 
tunci, cu toții în haine sărăcăcioase ? 
Nici asta 1 Deși, în curînd, se pare 
că toți crescătorii de viermi de mă
tase și plantatorii de bumbac vor 
trebui vă-și schimbe meseria și să 
învețe să umble cu catran, cu acid 
carbonic și prusie. Locul țesăturii 
de bumbac îl ia din ce în ce mai 
mult fibra textilă artificială 1 Mda, 
asta este Perlon, scumpe amic!

Da, de 7 ori mai utilizabil decît 
Nylon-ul. Nu numai pentru ciorapii 
Perlon 1 Rochii și bluze de Perlon 
gingașe ca o adiere, stofe de Perlon 
pentru fete și femei tinere. Dacă 
Intri într-un magazin al Organiza
ției Comerciale îți poți cumpăra o 
strecurătoare de ceai, o sacoșă de 
pîine, o față de masă, un covor îm
pletit în zeci de culori, toate din 
Perlon. De ce nu ? 1

Bunicuța stă fără nici o treabă 
și-și privește mîinile muncite. Nu 
mai e nimic de țesut sau de cîrpit ? 
Nepoțica își îmbracă rochița de Per
lon și arată în ea ca o prințesă. 
Bunicuța zîmbește și oftează, 
gîndește la propria ei tinerețe.

de

sin-
ve- 

Dar

Copiii umblă pe străzi, joacă 
fotbal cu o minge fără cusături. 
Mingea dă într-un cui dar nu se spar
ge. Vezi un automobil nou. Are și 
el, desigur, o caroserie ultra-moder- 
nă din material plastic, care în caz 
de mici accidente nu suferă nici o 
avarie. Pe Spreea privești la un ele
vator _urjpș și la cablurile lui de 

fost în- 
Perlonul 

aurul, 
știe ce

oțel. Chîâr și acestea au 
locuite de mult cu Perlon, 
înlocuiește, 
oțelul, 
încă ?

< Iată
vor fi 
acum 1 
ei mai 
ceasta, 
pace 1 
viața zilnică energia atomică cu a- 
celași curaj cu care au introdus Per- 
lonul 1

„Bine, omule, sînteți nebuni, as^ea 
toate duc doar la bunăstare șî bel
șug I” strigă supărat un burtă-verde 
și dispare în direcția Berlinului Oc
cidental.

La colțul unei frontie'e zonale stă 
un tînăr cu fața palidă și cu o- 
brajii supți. Rămîi locului mirat. La 
întrebare îți răspunde mîhnit:

„Șomer din Berlinul occidental”. 
Dar o altă voce intervine repede: 
„Dar bine, omule, primești doar in
demnizația de șomaj, dincolo”. Șo
merul răspunde plictisit: „M-am să
turat de asta, vreau să muncesc I” 

La Poarta Brandenburg se află 
frontiera zonală. Aci se despart lu
mile. In imediată apropiere, pe Wil- 

țn rujne hotelul 
Adlon. Aci fusese cazinoul diploma
tic al imperiului german. Mai la 
dreapta te privesc sumbru ruinele 
arse ale clădirii Reichstagului, 
ceasta era simbolul 
gheze.

In stînga se afla
riatul Reichului lui __ __  ... ___
bîrlog al fascismului, s-a sinucis, în 
mod laș, „Fuehrerui” și s-au ofi
ciat pînă în ultimul moment cele 
mai dezgustătoare orgii, în timp ce 
în. jurul lui, „imperiul de o mie de 
ani" se prăbușea în țăndări și Ber
linul se îneca în fum și sînge. 
Cancelariatul a fost măturat de pe 
fața pămîntului. Astăzi, poporul de
numește această piață vastă și li
beră : „Piața Ernst Thălmann”.

Berlinul e situat în inima Europei. 
Sus, pe frontispiciul Porții Branden
burg, — acest simbol al Berlinu
lui, — fîlfîie steagul roșu, care se 
vede de departe, peste toate fron
tierele zonale, pînă în vest.

așadar, pielea, 
lemnul și cine mai

așadar , în viitor, 
mai bine îmbrăcați
Dar vor_mînca și vor locui 

vor face și a- 
trăi în 

in

oamenii 
ca pînă

bine? Da, 
dacă... Dacă vor

Și, dacă vor introduce

helmstrasse, zace

A-
Germaniei bur-

situat Cancela- 
Hitler. In acest

Anton Breitenhofer

picioarele tăie

stradă largă,

(Continuare în numărul viitor)

Romane romînești 
tipărite în R. P. Bulgaria

Oamenii muncii din R. P. Bulgaria 
citesc cu mult interes operele literatu
rii romîne contemporane.

Recent, editura „Narodnaia Kultu- 
ra“ din Sofia a editat în mare tiraj 
două romane de scriitori romînii—pri
mul vcdum al romanului „Bărăgan" 
de V. Em. Galan și romanul „Des
culț" de Zaharia Stancu.

ft gone îmi face cinstea să 
se ocupe de un articol al 
meu referitor la problema 
originalității artistice- 

N-aș îndrăzni să abu
zez de răbdarea cititori- 

‘ lor, comentînd acum a- 
ceste „modeste note", 
care, așa cum spune în- 

G suși autorul lor, nu sînt 
menite decît „ca să con
tribuie la o mai severă 
ținută intelectuală" în 
contribuțiile critice ale 
subsemnatului, dacă n-aș 
avea sentimentul că mă 
găsesc în fața unui feno
men de interes mai larg. 
Experiența arată că dis
cuțiile creatoare, ciocni
rile reale de idei pot fi 
înmormintate nu numai 
pe calea aracceevismului. 
Există și o altă metodă, 
mai „intelectuală", mai 
„subțire", mai „academi
că", metoda „modeste-

ft

ft 
I 
ift — . -

ft lor note".
In locul diverșilor mo- 

nopoliști ai principialită
ții, mirosind de la cinci 
metri un dușman învete- 
rat de clasă în fiecare 
om cu alte păreri, apar 
xum comentatorii „eru- 
di(i“. Ei nu scriu arti
cole sau studii. Ei fac 
note și întîmpinări. Pe 
ei nu-i interesează fon
dul problemelor puse în 
discufie- Ei sînt preocu
pați de metodologie, de 
stil, de mici chestiuni de 
detaliu.

Intervențiile lor nu 
sînt indignate, violente, 
patetice, ci politicoase, 
„distinse", pline de o 
more solicitudine pentru 
ridicarea ținutei intșlec- 
tu',,e a lucrărilor critice- 

De aceea, numai într-o 
jumătate de coloană „co
mentatorul modest" W 
arată că el l-a citit pe 
Bț/ron șl fu nu 
fvezi înttmpinarea căre
ia a fost nevoit să-i răs- i pundă acum cti^’a săn- 
'tămîni tov. D. Mi-

g
Ift

i
ft 
ft 
ft
(6
(f. 
ft

cu), că el și-a luat exa
menul de logică și tu nu 
(vezi înttmpinarea căre
ia trebuie să-i răspundă 
subsemnatul), ș.a-m.d.

Tipul acesta de „par
ticipant cult" la dezba
terile literare îți concede 
că ai scris un articol in
teresant, deși problemele 
tratate în el lui i se par 
a avea un caracter cu to. 
tul „elementar". îngădui
tor, te bate însă încura
jator (le umăr, îndem- 
nindu-te să perseverezi, 
împrejurare în care nu 
pierde ocazia să-ți dea o 
scurtă lecție de literatură 
universală, informtndu-te 
că Divina Comedie nu se 
reduce numai la „Infer
nul". cum cred „cititorii 
obișnuiți" și că Dante a 
mai scris o serie de lu
crări ca „De monarchia" 
și „Vita nuova", că era 
un adept ai filosofici lui 
Toma din Aquino, că „re
ligia dragostei" „s-a hră
nit cei rmtln tot atît de 
mu>t r’,n '-narîtia Beatri
cei în ..Paradis", ca. și 
din *) figura Laurei'Lcă 
acțiunea romanului „Moș 
Goriot" de Balzac se des
fășoară în nrima jumăta
te a sec. XIX, că același 
lucru se poate spune si 
'despre ..Roșu si Negru" 
al îu> Stendhal.

Metoda e dibace- Cu 
această mică desfășurare 
enciclopedică, textul pus 
în „discuție" e făcut re
pede praf, sugerîndu-se 
ideea că întrucît ne aflăm 
în fata unor evidente pro
be de diletantism, cel 
maî bun lucru e să le 
tratăm, cu un milos dis
preț Și să le lăsăm în 
plata domnului.

Intențiile acestea reies

cineva își dă 
osteneala să 

fie și sumar 
obiecțiilor 
asemenea

Cîteva precizări

*) Corect „cît din..."

ri- 
în-

pil. 
iov.

clar, dacă 
cît de cît 
analizeze 
caracterul 
di cate de 
tîmpinări.

Ce-i reproșează de 
dă articolului meu 
Șt. Grigorie ? Intîi că e 
gîndit prost metodologic 
și în contradicție cu ce
rințele unei critici „ce se 
vrea științifică". Astfel 
exemplul pe care îl aduce 
în legătură cu răscoalele 
din 1907 
cifie al 
altul de 
îngroșa, 
mult în 
laturi ale fenomenului re
flectat, e 
pentru că 
observații 
Rebreanu, 
Dumitriu 
mului de 
cete mai intime resorturi 
ale vieții colective, arta 
celui de al doilea de a 
lumina puternic semnifi
cația răscoalei ca experi
ență social-istorică excep
țională. ca moment de 
neșters în viață țărăni

mii, tnsfîrsit meritul celui 
de al treilea de a desco
peri sensurile mari etice 
ale întîmptărilor — sînt 
„juste", 
sumează 
xim".

E ca 
tov. St. „ 
face deosebirea între trei 
plante, spuntnd că prima 
e înaltă, a doua în plină 
floare, iar a treia o crip
to pa mă".

Să mă ierte binevoito- 
' rul meu comentator, dar 

dacă ar fi avut răbdarea 
să urmărească, efectiv a- 
ceste chestiuni, pentru el 
într-adevăr „elementare", 
ar fi observat că subsem
natul s-a străduit să de-

și cu modul spe- 
unui autor sau 
a sublinia, de a 
de a scoate mai 
relief anumite

neconcludent, 
deși cele trei 
referitoare la 
Z. Stancu, P. 

— puterea pri- 
a pătrunde în

ele „nu se sub- 
unui sen pro-

și cum, adaogă 
Grigorie, „am

în legătura cu niște
„modeste note"

monstreze tocmai cum in 
diferite imagini realiste 
ale aceluiași obiect „deși 
doar o anumită latură a 
fenomenului real e lumi
nată în mod deosebit, 
nici celelalte laturi defi
nitorii ale sale nu intră 
complet în umbră și, la 
rîndul lor, mai mult sau 
mai puțin, se impun a- 
tenției cititorului"■ Se cita 
astfel faptul că „ideea 
denun(ării abjecției care 
ilustrează lumea morală a 
inspiratorilor și executo
rilor represiunii nu lipse-

ște nici din „Răscoala", 
nici din episodul „Brazdă 
îngustă și adîncă" după 
cum mișcarea masei ță
rănești, viața sufletească 
a mulțimii răzvrătite e 
prezentă și în „Bijuterii 
de familie" ca și în „Des

culț". „La fel, semnifica
ția răscoalei ca experien
ță soclat-istorică d po
porului asuprit transpare 
atît în cartea lui Rebrea
nu, cît și în nuvela lui 
Petru Dumitriu". Nu era 
așadar vorba aici de trei 
realități diferite, ci de 
laturile variate ale ace
leiași realități. Deosebi
rile nu erau deci de spe
ță ca să le căutăm un gen 
proxim, ci de unghi, de 
perspectivă deosebită a 
unui ansamblu. Exemplul

cu floarea 
consecință 
mult doar 
Grigorie 
prost metodologic, 
pufin și oarecum grăbit.

In plus, ambiția de a 
delimita particularitățile 
imaginilor artistice atît 
de dificil definisabile, cu 
precizia științelor naturii, 
amintește de maniile re
gretatului H. Sanielevici, 
care vroia să clasifice 
curentele literare, jel pu
țin tot atît de exact cum 
zoologia clasifică mami
ferele.

Tov- Șt. Grigorie cite
ște: „Orice operă de artă 
valoroasă refl-ctă adevă
rul vieții, cu alte cuvinte 
esența realităților obiec
tive existente independent 
de voința noastră. „Roșu 
și Negru". „Livada cu 
vișini", „Pe Donul linis- 
știt", nu sînt simple 
plăzmuiri ale unor minți 
înzestrate, ficțiuni arbi
trare izvorîte din 
zia lui Stendhal, 
sau Șolohov, 
sine stătătoare, ci ima
gini bogate. complexe, 
profund adevărate ale 
vieții omenești, în diferite 
îmogejurări social-istori- 
ce": vede deci susținută 
aici ’doar simpla idee că 
operele de artă nu sînt 
ficțiuni arbitrare: din cau
za grabei, a plăcerii de 
a. se afla în treabă și a 
da sfaturi, scrie însă: „Cu 
aceeași discutabilă meto
dă logică autorul asocia
ză ..Roșu și Nearu", „li
vada cu vișini" și „Pe 
Donul liniștit" spre a 
afirma că sînt imagini 
complexe ale vieții din 
epoca dată" (s.n.)’.

„Ar fi fost mai de do
rit să insiste asupra unor 
romane ca „Roșu șl Ne-

nu spune 
nimic, cel 

că tov. Șt.
nu gîndește 

dar

fanfe-
Cehov 

lumi de

f .... . ...

¥ n anii regimului de democrație populară s-au deschis noi căi dez- 
voltării literaturii albaneze. Realismul critic care se prezenta ca un 

curent progresist al literaturii noastre, avînd drept figură reprezentativă pe 
Milosh Gjoraj Nikollo, în cursul luptei naționale de eliberare a făcut 
pași considerabili înainte, odată cu crearea Partidului Comunist Albanez 
și organizarea presei ilegale. In tim pul războiului s-au scris versuri, po
vestiri și mici piese teatrale, care depășeau limitele realismului critic și 
nu se mulțumeau numai să demaște răul, ci arătau în același timp și ca
lea luptei împotriva lui, perspectiva unei vieți noi pentru popor. Din a- 
ceastă perioadă sînt cunoscute versurile poetului Memo Meto, ale lui Fat

’s lui Alexis Saci, schițele lui Gjilcamir Gjata și Kol Jakova, povestirile 
Kugali și altele.

D upă cotitura istorică marcată 
de primul congres al Parti
dului, congres ținut în noiem
brie 1948, și pînă la a 10-a 

aniversare a Partidului din 1951, li
teratura noastră a realizat primele 
ei succese importante. Unul dintre a- 
ceste succese l-a constituit trecerea la 
opere mari realist-socialiste. Printre 
aceste opere, locul de frunte îl ocupă 
drama istorică „Haliii și Hajria" a 
lui Kol Jakova, romanul „Eliberatorii", 
primul volum al lui Dhimiter Shute- 
riqi, povestirile „Apa e liniștită, dar 
dușmanul nu doarme" de Fatmir 
Gjata, „Recolta" de Zihni Sako și 
„In gura lupului" de Kin Dushi. In 
această perioadă poezia realizează 
un progres însemnat printr-o serie de 
volume de versuri ca acelea ale lui 
Llazar Siliqi, Dh. Shuteriai, A. Saci, 
A. Varii, L. Qafezezi. M. Guinakuqi și 
ale altora mai tineri ca Aleksander 
Banushi, Drago Siliqi și Pehbi Sken. 
der.

Ultimii ani se caracterizează prin- 
tr-un vizibil progres al literaturii, 
atît în privința conținutului ideologic, 
cît și a formei. Este îmbucurătoare 
marea varietate a temelor care au 
fost tratate și în același timp aborda
rea unor noi genuri literare, care în 
trecut n-au fost niciodată reprezen
tate la noi, ca de pildă: libretele pen
tru operă și balet, scenariile artistice. 
De-a lungul acestei etape au fost li
chidate unele slăbiciuni de ordin ar
tistic și ideologic care au existat în 
operele anterioare. Astfel, în poezie se 
manifestase tendința idealizării vieții 
noi, a ignorării greutăților întîmpi- 
nate în obținerea succeselor.

Producția literară din ultimii trei 
ani s-a îmbogățit în mod deosebit 
prin operele create de scriitori în cin
stea celei de a 10-a aniversări a elibe
rării Albaniei, aniversare care a avut 
loc în luna noiembrie a anului trecut. 
Cu acest prilej s-au prezentat aproa
pe 130 opere, dintre care zece au ob
ținut diferite premii. Printre lucrările 
prezentate au predominat genuri ca: 
romanul, drama, poemul și povestirea 
amplă. In special trebuie relevate dra
mele, poemele și povestirile mai am
ple, precum și volumele de versuri în 
care sînt redate aspecte din războiul 
național de eliberare ca și diferite 
aspecte ale vieții noi, cum sînt lucră
rile lui Fatmir Gjata și ~’ 
sau ale tinerilor scriitori’ 
și Ismail Kadareja.

Ridicîndu-se din an în 
nu fără piedici și eforturi mari, nive
lul general al literaturii noastre de 
astăzi depășește în mare măsură ni
velul literaturii celei mai înfloritoare, 
pe care a avut-o Albania vreodată.

Literatura noastră națională, ale că
rei începuturi Ie găsim încă din se
colul XVI prin cartea „Liturghierul" 
lui Buzuku, a cunoscut o mare în
florire între anii 1878—1912, odată cu 
eforturile organizate ale poporului 
pentru eliberarea națională de sub ju
gul ocupației otomane. Această perioa
dă a fost denumită perioada renaș
terii noastre naționale și literatura 
acestei perioade — care a jucat un 
rol imnortant pentru trezirea conștiin
ței naționale a poporului — s-a numit 
literatura Renașterii. Reprezentantul 
principal al acestei literaturi este poe
tul și marele patriot Nairn Frasheri 
și după el poetul Anton Zako, Cajupî 
și alții. Ea a fost mai mult o litera
tură romantică în care predomina 
poezia, celelalte genuri fiind mai pu
țin reprezentate. Literatura Renașterii’ 
n-a putut însă oglindi viața poporu
lui în complexitatea aspectelor ei de-a 
lungul perioadelor istorice prin care 
a trecut.

Note maî accentuate de realism gă-

sim în proza lui Migjeni dintre anii 
1935—36, în care autorul ne dă. un 
tablou viu al vieții de la orașe și 
sate în timpul regimului de foamete 
și de opresiune al regelui Zogu. Dar 
Migjeni a trăit puțin și creația lui 
a fost puțin întinsă. Astăzi, prin dez
voltarea unor producții epice de mare 
amploare, literatura a început să

și măreția ei. In al doilea rînd, crea
țiile de pînă acum care tratează acea
stă temă sînt foarte puține în compar 
rație cu bogăția materialului vieții!.

Pînă acum literatura noastră nu a 
oglindit nici una din lucrările măreța 
ale construirii socialismului din țara 
noastră cum ar fi, de pildă, ridicarea 
hidrocentralelor acolo unde mai înain
te lipsea chiar și lampa cu gaz, sau 
crearea unui număr de orașe noi in
dustriale pe locurile unde pînă maî 
ieri nu erau decît păduri sau mlaș
tini aducătoare de malarie.

Plenara Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Albania, care a 
avut loc în aprilie 1955, cu privire ia 
munca ideologică, preciza că o lipsă 
a literaturii noastre este faptul că 
nu a oglindit suficient viața și lupta 
clasei muncitoare. De aici decurge ș£ 
sarcina scriitorilor noștri, a prozato-, 
rilor și a dramaturgilor de a cu
noaște în profunzime și sub toate as
pectele viața și munca eroică a clasei 
muncitoare din țara noastră, spre a a 
. ' '1 î.i opere artistice.putea oglindi în

★

Zisa Cikuli 
Fadil Kraja

an, desigur

,,Moș Goriot", 
unde două tipuri de am-_ 
bițiosi din Franța primei 
jumătăți a secolului XIX 
evoluează intr-o societate 
pe care o recunoaștem ca 
fiind aceeași și într-una 
din cărți și în cealaltă".

Cititorul poate aprecia 
singur a cui e dezinvol
tura și de ce ordin.

Trec însfîrșit la preci
zările erudite. Pe tovară
șul Șt. Grigorie îl deran
jează formula mea „for
midabilul pamflet con
temporan al lui Dante". 
El se face intîi a nu ști 
la ce se referă, apoi gîn- 
dindu-se că ar putea să 
vizeze Divina Comedie, o 
găsește nepotrivită, ca 
pînă la urmă să declare 
că dacă e vorba de „In
fernul" 
altfel 
bin'’}, atunci el ține 
precizeze că acesta 
cuprinde decît 34 
cîntece din cele 100 
poemului dantesc-
Și aci comentatorul meu 
e complet indPerent la 
ceea ce spun. Faptul că 
discut despre originalitar 
tea de epocă a Renașterii 
și dau ca exemplu, nu 
opera lui Dante, ci acea, 
parte a ei care era mai 
puternic legată de fră- 
mîntările social-potitice 
ale vremii îl lasă rece. 
El nu îngăduie nici o fi
gură de stil si ar fi gata 
să ne arate că Marx gre
șea. numind Isțorla Iul 
Don Quijote „epopeea ca
valerismului muribund" 
cînd ea e un roman și 
în plus un roman, cu o 
atît de pronunțată notă 
comică.

Ea fel se supără că 
'descopăr „noua religie a 
dragostei" în „Canzonie- 
rul" lui Petrarca si nu în

(lucru care de 
se vedea foarte 

să
nu 
de 
ale

apariția Beatricei în „Pa- S 
radis". Iar să mă ierte 
instruitul meu comenta- ft 
tor, dar cititorii „obtș- y 

nuiți" știu că Dante n-a ș 
fost în întregime un poet 
al Renașterii ci, așa cum 
spune Engels: „ultimul g. 
poet al evului mediu șl & 
in același timp primul 
poet al epocii moderne".

Viziunea Beatricei („la g 
donna angelicata") e toc- Ș 
mai unul din aspectele în ft 
care apare cel mai bine )) 
spiritul medieval al auto- g 
rului Divinei Comedii, ’’ 
Dante dă supremului său ț. 
amor un sens alegoric. « 
Beatrice e de fapt un sim- $ 
bol al adevărului sublim 
revelat, ea întruchipează § 
teologia creștină (v.Cîn- v, 
tul XXX-XXXI din „Pur- £ 
gatoriul" și întregul text î 
al „Paradisului".

N-am ce să fac, dar 
aici tocmai nu-i vorba 
de „noua religie a dra

gostei" — proprie Renaș
terii, cum scriu eu și nu 
cum mă citează „pre
scurtat" și cu dezinvol
tură.-. etică tov. Șt. Gri

gorie.
Că artîcotul meu se 

ocupă prea mult de in
dividualitatea scriitorului 
e singura imputare la 
care n-am răspuns, șl 
pentru un motiv foarte 
întemeiat: această unică 
obiecție de conținut, nu 
de „erudiție" și de „me
todologie", rămîne o 
simplă afirmație nebaza
tă pe absolut nici un ar
gument.

Cer încăodată scuze ci
titorilor că î-am obosii 
cu asemenea chestiuni 
insipide, dar nu văd altă 
cale prin care binevoitori 
ca tov. St. Grigorie pot 
fi descurajați în „modes
tele lor încercări" de a 
„ridica" și în viitor tot 
atît de sus nivelul inte
lectual at discuțiilor lite
rare.

iÎ

oglindească în chip cuprinzător as
pecte din viața poporului și diferite 
perioade ale istoriei lui.

Una dintre remarcabilele realizări 
ale literaturii noastre actuale este pre
zentarea eroilor populari din trecut, 
păstrînd o puternică legătură cu tra
dițiile revoluționare ale poporului, cu 
epoca noastră socialistă. Astfel, este 
drama amintită mai sus „Haliii și 
Hajria" de K- Jakova, care tratează 
despre răscoalele țărănești din secolul 
XVII împotriva ocupanților turci sau 
romanul „Ei n-au fost singuri" de 
Sterjo Snasse în care sînt evocate în 
chip realist răscoalele țăranilor noștri 
împotriva feudalilor din perioada de 
asuprire a regimului lui Zogu, răs
coale care au fost inspirate de comu
niști și de mișcarea clasei munci
toare.

In literatura acestor II ani, un loc 
important îl ocupă operele care au ca 
temă războiul de eliberare. Astfel Dh. 
Shuteriqi în romanul său „Elibera
torii" (vol. I) descrie răsunătorul ecou 
pe care l-au avut în țara noastră vic
toriile Uniunii Sovietice în marele 
Război pentru Apărarea Patriei, subli
niind creșterea speranței și a încre
derii poporului nostru în eliberare. Ca 
urmare, se arată în paginile romanu
lui, ia ființă Partidul Comunist Al
banez, care marchează cea mai impor
tantă etapă din istoria Albaniei. In 
volumul al doilea care s-a publicat 
anul trecut, autorul redă lupta armată 
a oamenilor muncii de la orașe șî 
sate împotriva ocupanților. Kin Dushi 
în nuvela sa „In gura lupului" des
crie lupta patrioților albanezi internați 
în lagărele de concentrare ale naziști
lor. K. Jakova în noemul ..Tirana" o- 
glindește în mod realist lupta de 17 
zile și 17 nopți, purtată de partizani 
împotriva fasciștilor pentru a elibera 
capitala patriei.

Odată cu alungarea cotropitorilor 
de pe pămîntul Albaniei, urmează re
voluția socială, cu marea reformă a- 
grară, cu naționalizările, cu lupta îm
potriva dușmanilor regimului de de
mocrație populară, organizatori de 
comploturi. Tema aceasta a fost tra
tată cu mult succes de scriitorii: 
Sterjo Spasse în romanul „Pentru 
vipța nouă", Kin Dushi în romanul 
„Drumul Velanului", Kol Jakova în 
piesa „Pămîntul nostru". Tema luptei 
pentru transformarea socialistă a a- 
griculturii a fost dezbătută de Fatmir 
Giata" și Zihni Sako în ■ nuvelele lor : 
„Ana e liniștită, dar dușmanul nu 
doarme" și’ „Recolta". Acești doi 
scriitori", adîncind tema satului, pri
mul în nuvela „Tana“ și cel de al 
doilea în nuvela „Zile de fericire", au 
prezentat realist ofensiva triumfătoare 
a noului împotriva vechiului.

Lupta celor mai buni fii ai poporu
lui împotriva obscurantismului a fost 
una din temele preferate ale poe
ților și prozatorilor noștri. De aceas
tă temă se ocupă Llazar Siliqi, în 
libretul pentru opera „Lumină dea
supra Albaniei", Mark Gurakuqî. în 
poema „Gjeto Plaku".

Oglindirea luptei clasei muncitoare 
în literatură, deși n-avea o tradiție 
bogată, a fost tratată cu succes în
deosebi în poezie. Două poeme abor
dează această temă. In poemul „Vînt 
de primăvară", Llazar Siliqi ne dă o 
imagine a drumului străbătut de multe 
fete simple din țara noastră, care își 
termină studiile în Uniunea Sovietică 
sau în alte tari prietene șî se întorc 
în patrie temeinic pregătite, devenind 
conducătoare afe industriei textile. In 
poemul „Drumuri1 noi", Aleksander 
Banushi se ocupă de viața și munca 
unui muncitor care după foarte mari 
eforturi reușește ca din deșeuri să 
construiască prima fabrică de oxigen.

F. Gjata în piesa „Fetele din sat" 
realizează figura unei tinere care cau
tă să-și făurească o viată mai bună 
ca muncitoare într-o fabrică, dar care 
se izbește de fanatismul părinților ei. 
Ea reușește totuși îp cele din urmă 
să-șî realizeze visul.

Cu toate acestea, în operele citate 
lupta împotriva rezistenței dușmanu
lui de clasă șî împotriva 
tățî pe care le întîmpină 
stră muncitoare în drumul 
cialism nu este arătată în

â stăzî este de pildă bine' eu* 
noscută de popor o figură ca 

aceea a lui Halii Geria din drama 
„Haliii și Hajria" de K. Jakova Halii 
Geria a fost conducătorul țărăniipii în 
lupta pentru eliberarea de sub jugul 
turcesc, un conducător iubit de popor, 
viteaz care nu dădea îndărăt în fața 
greutăților. In noile condiții istorice, 
Gjika Shpati din romanul „Ei n-au 
fost singuri" de S. Spasse, este îi»J 
fățișat ca agitator al mișcării mun
citorești, împărtășind țărănimii mun* 
citoare ideile comunismului șî îndem- 
nînd-o la luptă. In aceste două opere 
ne sînt înfățișate și figuri de eroj 
negativi. Prin Bektash Aga, Jakova 
ne redă figura unui aga *) din Alba* 
nia de altă dată, trădător al interese
lor patriei. Rako Ferra este tipul la* 
cheului brutal și sîngeros din timpul 
lui Zogu. Dh. Shuteriqi ne prezintă 
prin Hajdar Rețani figura luptătoru
lui comunist, iar prin Leks Lala fi
gura^ intelectualului rafinat, care o 
lungă perioadă de vreme știe să-sî 
ascundă trădarea față de popor. In 
Leks Lala cititorul albanez recu* 
noaste ușor pe Lek Nosi, membru aî 
regenței quislinge din timpul ocupa
ției germane.

Gjeto Plaku din poemul cu același 
nume de M. Gurakuqi ne redă chipul 
unui albanez de la munte, credincios 
partidului care i-a dat pămînt și casă. 
Cînd într-o noapte îi vin în casă 
bandiții diversioniști și-i cer pîine și 
adăpost, el acționează calm și cura
jos. Bătrînul găsește modalitatea de 
a înștiința organele securității și a* 
tunci cînd nu mai are altă soluție, dă 
foc propriei sale case, spre a-i distru
ge pe dușmani. In poemul „Invățăto-' 
rul" de Siliqi este zugrăvită figura 
învățătorului comunist care în primii 
ani după eliberare se zbate din greu 
spre a deschide școli în satele din, 
munți, deși lipsesc condițiile materia
le, iar dușmanii învățămîntului, ai lu* 
miinii, nu sînt încă pe deplin înfrint?.

In noua literatură albaneză și-a 
făcut loc și chipul femeii albaneze, 
care atît în perioada războiului cît 
și în perioada construirii bazelor so
cialismului, a pășit cu curaj pe dru-! 
mul arătat de partid, a dat si dă me
reu o prețioasă contribuție. Hajria din 
prima piesă și Lokja și Filja (mimă 
și fiică) din cea de a doua piesă a 
lui Jakova, Nadireja din cele două 
volume ale romanului lui Shuteriqi. 
Tana din nuvela cu același nume a lui 
Gjata, Gjetra din nuvela „Zile de fe
ricire" de Sako, Zarika din poemul 
cu același nume de A. Saci, sînt fi
guri care reprezintă femeia albaneză 
în diferitele etape ale istoriei Alba
niei.

In crearea tipurilor, ca șl, în gene* 
ral, în folosirea mijloacelor artistice 
autorii au (mut seama de trăsăturile 
caracteristice naționale, de colorit, de 
mediu și alte trăsături ale țării șî 
poporului.

Frumoase realizări s-au înregistrat 
în domeniul literaturii pentru copii în 
lucrările scrise în ultimii ani de: 
Spiro Comoro, Zihni Sako, Vehbi Bala. 
Teufik Gjyli și alții.

Remarcabilă este activitatea carp 
s-a dus în vederea traducerilor din 
literatura străină clasică șî contem
porană șf în mod special din litera
tura sovietică și din literatura țări
lor de democrație populară. Din ope
rele scriitorilor romîni s-au tradus: 
„Mitrea Cocor" de Sadoveanu, „Nop
țile din iunie" de Petru Dumitriu, 
„Dreptul la viață" (o culegere de po
vestiri din diferiți autori) ca și frag
mente din poemul „împărat șî proleJ 
tar" de Eminescu, versuri de M. Ba- 
nuș, D. Deșliu, etc.

★
MT oua noastră literatură este în- 

suflețită de dragostea de 
viață și de om, de încredere de 
nezdruncinat în puterea si capaci
tatea _ creatoare a omului, si se 
sprijină pe cele maî bune tradiții ale 
literaturii noastre clasice. Creațiile li-, 
teraturii noastre sînt străbătute de 
patosul luptei hotărîte pentru un vii
tor mai fericit si mai îmbelșugat pen
tru popor, de elanul construirii socia
lismului și al menținerii păcii, de 
fiul internaționalismului proletar.

In raportul pe care l-a ținut în 
îembrie 1951, cu prilejul celei de 
X-a aniversări a Partidului Muncii 
Albania, tov. Enver Hodja, primul

su-

■?

Ov. S. Crohmălniceanu

altor greu- 
clasa noa- 
ei spre so- 
toată forța

no- 
a 

din 
. . r se

cretar al Comitetului Central al Par
tidului.. a apreciat astfel ne scriitorii 
Republicii: „Acești fii ai poporului — 
a spus el —> scriitorii, poeții, artiștii 
care prin munca lor neobosită și 
conștiincioasă educă și dezvoltă senti
mentele și sufletul poporului, au avut 
șt vor avea întotdeauna ajutorul cla
sei muncitoare și al avangardei sale, 
Partidul Muncii din Albania".

.Bazîndu-se pe acest ajutor șî pri
mind lumina literaturii sovietice, scrii
torii din iRepublica Populară Albania 
vor ridica noua literatură albaneză 
la un nivri demn de epoca eroică pe 
care o trăiește poporul albanez.

Shevqat Musaraj
București, septembrie 1955.

*) Aga — era titlul ce se dădea oa
menilor cu o stare materială înflori
toare, proprietar de pămînt, nobil.
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