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Arta militantă în plastica noastră
Pentru cine analizează plasti

ca romînească din ultimii ani 
apare evident că în repu
blica noastră populară rolul 

artei devine mereu mai însemnat. 
Elanul proaspăt, revoluționar, al 
muncitorilor, țăranilor și deopotrivă 
al intelectualilor, care aveau în fața 
lor noi și senine orizonturi sociale, 
dorința de a dobîndi o viață mai 
bună prin clădirea unei societăți li
bere, pașnice, nu putea să nu cu
prindă și pe cei mai mulți artiști 
plastici. Ajungînd, mai devreme sau 
mai tîrziu, la conștiința funcției lor 
sociale, dar cu o mare iubire de oa
meni și mai cu seamă emoționați de 
apariția unor fenomene cu totul noi 
în societate, destui creatori talentați 
au dat plasticii romînești de-a lun
gul acestor ani lucrări de reală va
loare artistică.

La o cît de sumară trecere în re 
vistă este lesne de observat că ope
rele care au fost încă de la crearea 
lor iubite și care au ajuns cu anii 
mereu mai populare, sînt tocmai a- 
celea care vădesc nu numai talentul 
și meșteșugul artistului, dar și vi
ziunea lui nouă, sinceră, o trăire in
tensă în miezul tendinței contempo
rane spre progres. Astfel, cu toată 
diversitatea expresiei plastice și a 
tematicei lor, am fost și sîntem emo
ționați de operele unor maeștri din 
vechile generații întineriți de elanul 
vieții noi cum sînt Camil Ressu, Jean 
Steriadi, Corneliu Medrea sau Iosif 
Iser; de tablouri ca „Grivița 1933", 
de Gavril Miklosy, „Odihnă pe 
cîmp” de Corneliu Baba, „Ion Vodă 
cel Cumplit la Cahul" de Gh. Labin, 
„Critica" de Abody Nagy Bela, „Eca- 
terina Varga” de St. Szony, „Ana 
Ipătescu” de Al. Ciucurenco, peisa
jele de pe Neajlov de Lucian Grigo
rescu, „Interogatoriul” de Mimi 
Maxy, „Rîbnița” de Tiberiu Krausz; 
de viața emoționantă creată în gra
fică de Jules Perahim și de gravu
rile lui Gy Szabo Bela, sau de 
sculpturi ca „Eliberarea" de Const. 
Baraschi, „Oțelarul” de Ion Irimes- 
cu, „Mamia” de Boris Caragea, „Pin- 
tea Grigore judecind un boier" de 
Geza Vida, „Se naște o idee" de 
Andrei Szobotka, „Primăvara vieții și 
a păcii" de Lelia Zuaf, și multe al
tele. Faptul că astfel de creații își 
datoresc puterea de a impresiona și 
de a comunica idei în aceeași mă
sură tendinței lor generale comune, 
cît și viziunii originale a fiecărui 
artist în parte, arată că ele întrunesc 
fără îndoială calități ce pot deschi
de poarta artei noi, socialiste. Noua 
noastră orientare în artă care în de
curs de numai cîțiva ani a putut 
înscrie asemenea succese, dacă ar îi 
doar să ne rezumăm la operele ci
tate mai înainte, își verifică cu pri
sosință valabilitatea. De altfel con
firmarea acestor succese este întă
rită și de marele număr de distincții 
acordate artiștilor, de premiile in
ternaționale obținute de ei ca și de 
aprecierea favorabilă de care s-a bu
curat arta noastră la ultima 
ziție bienală de la Veneția.

Dar cu toate că astfel de pilde, 
apropiate nouă, ne anată că 
rea oricărei creații se măsoară prin 
relația strictă dintre talent și ati
tudinea activă, pasionată, a artistului 
față de fenomenele cele mai tipice 
ale vieții, totuși după aproape 12 ani 
de la eliberare problemele tendinței în 
artă sînt

Pentru 
pătrundă 
plastică, 
tot ceea 
mînească 
nou spirit, trebuiesc încă înlăturate 
destule bariere. Pe pereții expoziții
lor noastre apar încă multe lucrări 
uscate, schematice, 
omul trece în fugă și 
cel mult numere de 
tic. De asemeni mai 
lucrări intimiste care, 
unele calități „intrinseci” de culoare, 
pot bucura doar pe „superesteți".

Există încă artiști care se agață 
orbește de soluția artă pentru artă, 
neînțelegînd anacronismul poziției 
lor. Alții, sincer îndurerați de ne
reușită, cer doar să „li se spuie cum 
este realismul socialist”, crezînd că 
există vreun manual pentru uzul ar
tiștilor care conține rețetele noului 
stil. Insfîrșit sînt și unii ce se cred 
partizanii realismului socialist, fiind 
de fapt conformiști, care se achită 
funcționărește de datoria prezenței 
lor în expoziții, lucrînd „cum li se 
cere”

Astfel de creatori și atare lucrări 
nu au’ nici o legătură cu concepțiile 
noastre. Nu trebuie să contenim a 
repeta că tendințele socialiste în artă 
sînt incompatibile cu orice izolare de 
realitate, cu orice fel de conformism, 
că ele se apun — ab initio — lo
zincilor pictate sau sculptate. Con
trar filistinismului tezelor artistice 
burgheze, clasa muncitoare cere o 
artă militantă revoluționară, emoțio
nantă. Or, o astfel de artă nu se 
poate lipsi nici de talentul multor 
creatori care dau încă lucrări sub 
măsura posibilităților lor, nici de 
profunde cunoștințe ale practicii 
plastice, dar nici 
re. a idealurilor 
cultură generală

de o puternică trăi, 
socialiste și de o 
marxist-leninistă.

expo-

valoa-

încă viu discutate.
ca tendințele socialiste să 
masiv în mișcarea noastră 

pentru ca ele să fertilizeze 
ce este scînteie în arta ro- 
actuală, punînd bazele unui

pe lîngă care 
care reprezintă 
inventar tema- 
circulă destule 

, chiar dacă au

Fără îndoială că nu poate fi vor
ba în aceste rînduri, nici pe departe, 
despre examinarea ansamblului plas
ticei noastre și elucidarea probleme
lor ei, ci de a expune doar citeva 
idei în legătură cu unele confuzii 
mai frecvent întîlnite în ceea ce pri
vește necesitatea ridicării ideologice 
a artistului și a originalității operei 
plastice.

Foarte caracteristic pentru concep
țiile noastre despre artă este faptul 
că realismul socialist reprezintă o 
metodă de creație cu totul nouă, care 
exclude orice formule artistice pre
concepute. De aceea nici nu există 
o cheie „passe par tout” a creației, 
atît de mult căutată de unii pictori 
sau sculptori.

Mulți cred că pot găsi cheia în di
ferite citate marxiste, confundînd ri
dicarea ideologică cu lectura politică, 
mai mult sau mai puțin sistematică. 
Negreșit că ridicarea ideologică re
prezintă o condiție de bază a crea
ției artistice. Dar ea nu poate fi în
țeleasă ca un proces rece. Nici filo
zofia marxist-leninistă nu poște fi 
învățată papagalicește, doar memo- 
rizînd o serie de dictoane. Miezul 
unei concepții, sensul unei filozofii, 
nu se poate însuși decît dacă el con
cordă cu năzuințele cele mai înalte 
ale oamenilor. Pentru a-ți însuși fi
lozofia clasei muncitoare trebuie să 
simți alături de idealurile ei și, bine
înțeles, să cunoști în profunzime via
ta ei de zi de zi. Ceea ce dă în ul
timă analiză valoare operei de artă 
este puterea ei de cunoaștere și de 
influențare a vieții. De fapt ridica
rea ideologică a artistului înseamnă 
poziția lui conștientă și competentă 
față de lume. Ea îndreaptă artistul 
spre țelul major al vieții, în direcția 
principală, ascendentă, către care 
merge lumea nouă; ea dă artistului 
calitatea superioară de reprezentant 
al avangardei societății, de cetățean 
care prin creația lui ajută progre
sului.

Este de la sine înțeles însă că 
pentru ca opera de artă să servească 
realmente poporul, să găsească dru
mul către inimile oamenilor, pentru 
ca artistul să fie un îndrumător, un 
reprezentant al celor mai actuale țe
luri ale țării, el trebuie să se ex
prime într-o formă nu numai au
tentic nouă, dar și profund națio
nală. De aceea creatorul nu poate 
reda evenimente actuale din țara 
noastră pictînd de pildă ca Rem
brandt sau ca Velasquez, nici ca Ion 
Andreescu și nici măcar ca Joganson.

Că este imposibil să te exprimi azi 
într-o formă artistică depășită isto
ricește, este poate mai limpede pen
tru mulți; dar trebuie să fie tot atît 
de bine lămurit că un artist nu poate 
împrumuta nici măcar o formulă ac
tuală. fie ea similară chiar ca ten
dință generală Conținutul socialist 
poate presupune teme oarecum ase
mănătoare în mai multe țări. Feno
mene pînă la un punct similare pot 
impresjona și pe un artist din țara 
noastră ca și pe un artist sovietic 
sau pe un altul din Ungaria. Rezul
tatul final al creației însă, depinzînd 
tot atît de formă cît și de conținut, 
nu poate fi asemănător. Poți și 
trebuie să înveți din arta sovietică 
mai întîi covîrșîtoarea însemnătate 
pe oare o are poziția creatorului în 
procesul apariției unei opere artistice. 
Cele oîteva decenii ale artei primei 
societăți socialiste au dovedit că ar
tistul trebuie să fie în primul rlnd 
un cetățean, un luptător cu arma 
creației în marele front al eliberării 
oamenilor: că aaeastă dragoste de 
viață, de oameni, este cheia de boltă 
a realismului socialist. Felul în care 
se exprimă artiștii plastici sovietici 
rie arată valoarea în general a viziu
nii realiste în artă. Acestea nu ln-

seamnă însă că putem găsi în arta 
sovietică o formulă plastică aplica
bilă oriunde — tale quale.

De aceea în general în istorie ast
fel de procese nu au fost posibile. 
Așa de pildă, tendințele umanismului 
renascentist au fost concomitent si
milare în mai multe țări din Europa. 
Totuși opera lui Tițian nu poate fi 
confundată cu cea a lui Albrecht Du. 
rer. Un artist poate învăța șl din 
istoria, și din contemporaneitatea ar
telor universale Creația sa trebuie 
însă să rămînă mai întîi originală 
și apoi specific națională. Orice for
mulă împrumutată duce la pastișe.

In general realismul socialist este 
structural opus oricăror pastișe, re
țete și implicit șablonului. Or, tocmai 
faptul că în arta noastră, cu toate 
succesele. obținute, se mai întîlnesc 
astfel de lipsuri, constituie în oare
care măsură cauza pentru care unii 
artiști stau încă în expectativă față 
de noua orientare, pradă confuziilor 
și îndoielilor.

Este adevărat că în iureșul luptei 
pentru înnoirea tematicii au apărut 
lucrări create în grabă, insuficient 
studiate, schematice, încercări de mo
ment care, chiar dacă au reprezen
tat o treaptă intermediară, necesară, 
în evoluția artei noastre, nu sînt 
pilde vrednice de urmat. Ele au în
semnat doar etape experimentale, pe 
care de altfel 
oricărui stil.
de lucrări nu au grăit suficint ma
selor largi, vremea nu le-a confir
mat, ele n-au ajuns să aibă populari
tate. De asemeni au existat lucrări 
executate fără talent. Dar a pune în 
discuție astfel de pilde constituie o 
gravă eroare; este ridicol să presu
pui că noțiunea de artă, de artist 
ce creează după metoda realismului 
socialist nu implică de la început, 
ca o condiție sine qua non, talentul. 
Celor netalentați nu te poate ajuta 
nici o metodă de creație.

Tot așa nu pot fi pilde valabile 
în argumentarea așa-zisului caracter 
șablonard al artei noastre, acele lu
crări conformiste care, departe de a 
reprezenta tendința artei socialiste, 
sînt întruchipări ale upui spirit mic- 
burghez.

Rezultatele majore ale plasticei 
noastre în ultimii ani arată pe viu 
că a atribuit tendințelor realist-so- 
cialiste intenția nivelării personali
tății artistice este total neadevărat. 
Evoluția operei 
Baba dovedește 
terea calitativă 
cum în dauna 
ce. Dimpotrivă, 
mai ales în ultimele tablouri ale lui 
Baba este tocmai o lărgire a viziunii.

Dar se poate oare vorbi despre o 
anulare sau schimbare a personali
tății maestrului Jean Steriadi sau Ca
mil Ressu în ultimele lor creații ?

Mai mult decît atît. Chiar în evo
luția acelor artiști care în trecut au 
stat mai departe de realism și care, 
aderînd sincer la tendințele socia
liste, au muncit foarte serios în ul
timii ani pentru lămurirea modului 
lor de expresie, dînd opere de va
loare, nu poate fi vorba despre dis
trugerea personalității. Iată de pildă 
opera actuală a lui Alexandru Ciu- 
curenco sau Lucian Grigorescu. Pri
vind lucrările lor de după război con
statăm un evident progres, o viziu
ne mereu lărgită ce merge spre rea
lism. Pentru cine a cunoscut însă 
creația lor din trecut, este tot atît 
de evident că ei au păstrat cele mai 
valoroase caractere ale personalității 
lor artistice, ei nu pot fi confundați, 
ei nu au fost nivelați de acel tăvă
lug imaginar pe care vor să-l gă
sească cu orice preț unii. seria 
acestor exemple poate continua foarte 
mult.

Trebuie spus că, în opoziție cu cei 
care mai cred că arta burgheză este 
cea care favorizează cu deosebire dez
voltarea personalității artistice, toc-

le găsim în evoluția 
Bineînțeles că astfel

pictorului Corneliu 
peremptoriu că creș- 
nu s-a făcut nicide- 
personalității artisti- 

ceea ce s-a dezvoltat

Paul Constantin

(Continuare In pag. 4-a)

aca mea

muri

IHIhal Benluc

Ithacă pentru inima-mi pribeagă, 
Cîmpîe dunăreană, munți Carpați, 
Carbonifere straturi de pe Jiu,

De-aș muri, pădurea m-ar boci 
Asta romînească și bătrînă, 
Și de-apururi mi-or îmboboci 
Flori înmiresmate pe țărînă.

Și din arsele pîrloage 
Colective se-nchiegară 
Și nu vite slăbănoage 
Ci tractoare-n șesuri ară.

Grlgorescu Nicolae! 
Cîtă dragoste e strînsă 
Șî mîhnire și văpae 
Pentru țară într-o pînză!

Știu chiparoșii-n soare de la Ialta, 
Cunosc prelungi amurguri scandinave 
Și-ades trimit visări de dor bolnave 
Pe unde fost-a Phidias cu dalta.

Nu mă-ndur să mor așa curînd, 
Batăr c-o doresc dușmanii foarte, — 
Mult mai am să cînt șl să descînt, 
Mulți dușmani m-or preceda în moarte

Doar dușmanii dincolo de gard 
Latră mai turbat ca altă dată 
Și tot cată unde-i gardul spart 
Ca în țară iarăși să răzbată.

Dar fie locuri mîndre și suave 
Ori lucruri ce le-ntruchîpeaz-unealta, 
Nu-i țară pe rotundul lumii alta 
Ca țara cu mocani, cu grîu, cu stave.

Le-mplîntal pe vremuri în urechi 
Stihul meu vestind o lume nouă, 
Au căzut de-atuncea ziduri vechi, 
Lumea s-a-mpărțit de-atunci în două.

CyCicolae (grigorescu
Opintiți greoi în cară 
Boii, străbătînd cîmpia, 
Cară parcă peste țară 
Infinitul, veșnicia.

Trebuia să spargem veacul 
Și să-l facem cincinale. 
Spațiul l-a luat săracul 
Șl s-a stins șl vechea jale !

Cumpăna fîntînif ține 
Sus grumazu-n zarea arsă, 
Care albele-l lumine 
Peste-ntinderi le revarsă.

Grigorescu Nicolae!
Brazda ne-o făcuși mai scumpă.
Brațul izbuti să tale 
Lanțuri vechi și să le rumpă.

Liviu Rebreanu
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Minunata forjă a
I

Vom porni de la întrebarea pe 
care și-o punea Ibrăileanu 
acum aproape trei decenii, cu 
privire la dezvoltarea viitoare 

a operei lui Mihail Sadoveanu: „...Aș 
fi curios să știu ce vei mai da peste 
două decenii" — spunea Ibrăileanu 
și continua, exprimîndu-și părerea că 
această operă, ale cărei cărți de în
ceput aduceau în special oameni im
pulsivi, caracterizați de dezlănțuiri pri
mare, va evolua treptat spre reflexi
vitate. „Cînd «Cosma Răcoare» va 
ajunge un înțelept monah, ciclul du- 
mitale va fi închis" — își încheia 
criticul observația sa.

Intr-o privință Ibrăileanu a avut 
dreptate : operele lui Mihail Sadovea
nu de la sfîrșitul deceniului al patru
lea și din anii războiului, sînt alcă
tuite mai ales din meditații asupra 
vieții și oamenilor, asupra priveliștilor 
și întîmplărilor, iar scrierile sale, apă
rute în primii ani după eliberarea ță
rii noastre, „Anii de ucenicie" și „Fan
tezii răsăritene", sînt grăitoare pen
tru reflexivitatea pe care o prevedea 
Ibrăileanu.

Dar, în altă privință, Ibrăileanu n-a 
avut dreptate: faptul că Sadoveanu a 
ajuns la reflexivitate, n-a însemnat 
pentru scriitor încheierea ciclului crea
ției sale, n-a echivalat cu epuizarea 
mesajului său. Cele cinci opere noi, 
apărute începînd din 1947, o dove
desc. Mai mult decît atît, aceste opere 
dovedesc și altceva, în afară chiar de 
perfecțiunea pe care a realizat-o Sa
doveanu în mînuirea graiului: ele vor
besc despre forța cu totul nouă pe 
care o capătă un scriitor mare atunci

cînd talentul său și creația sa sînt 
receptive la noua realitate din viața 
poporului, la noua ideologie care-o 
călăuzește — într-un cuvînt, atunci 
cînd scriitorul, autor al unei întinse 
opere, ajuns la maturitate deplină, 
folosește experiența sa în spiritul noii 
metode de creație, a realismului so
cialist, și militează pentru aceleași 
idealuri pentru înfăptuirea cărora 
luptă clasa muncitoare.

Atașamentul la cauza poporului care 
azi construiește socialismul și însu
șirea modului în care cei mai înain
tați dintre reprezentanții săi privesc 
lumea și viața, valorifică într-un chip 
nou potențele creatoare ale artistului. 
„Democrația și concepția care o că
lăuzește— spunea tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej în 1946 — înseamnă... revalori
zarea tuturor valorilor reale ale tre
cutului. Concepția democratică este 
tocmai o punte între ceea ce istori
cește a fost valabil ieri și ceea ce 
va fi valabil mîine". Situarea unor 
scriitori ’ca Mihail Sadoveanu, Camil 
Petrescu, Cezar Petrescu — dintre 
prozatori ; Tudor Arghezi sau Demo- 
stene Botez — dintre poeți; Mircea 
Ștefănescu — dintre dramaturgi —, 
de partea democrației 
poziții avansate ale ei, 
rezultat o reînviere și 
celor mai bune tradiții 
lor anterior.

Opere create de ei în acest spirit 
nou constituie realizări de f.runte 
noii literaturi realist-socialiste și, 
același timp, raportate la întreaga 
torie a literaturii noastre, creații 
mare valoare. Ne gîndim astfel la 
manele „Mitrea Cocor" și „Nicdară 
Potcoavă" de Mihail Sadoveanu, la

socialiste, pe 
a avut drept 
dezvoltare a 
ale scrisului

ale 
in 
is-
de 

ro-

realismului socialist
oiclul de poeme „1907“ și la „Cîntarea 
omului" de Tudor Arghezi, ta piesa 
„Bălcescu" și la romanul „Un om în
tre oameni" de Camil Petrescu.

Este în afară de orice discuție că 
opere ca acestea reprezintă treapta 
cea mai înaltă a realismului scriito
rilor, punctul cel mai înaintat al crea
ției lor și, adesea, nivelul maximei lor 
măiestrii.

Puterea populară, viața socialistă în 
construcție din patria noastră și ideo
logia clasei muncitoare au dat scrii
torilor cu o vastă și importantă crea
ție anterioară, o nouă dimensiune a 
scrisului lor, i-au ajutat să străbată 
drumul de la realism la realismul 
socialist, să încununeze opera lor de 
pînă acum cu marea satisfacție de a 
fi putut cunoaște și spune în întregime 
adevărul despre viață și societate.

Opera lor — chiar aceea creată 
anterior — se luminează într-alt fel, 
se clarifică în ansamblul ei, în însăși 
viziunea ei, atunci cînd, la capătul 
acestei opere, stau creații în care 
nimic nu mai limitează, nu mai stîn- 
jenește forța realistă a oglindirii. 
Idealul social al scriitorilor, părerile 
lor despre viață și despre mersul ei, 
uneori nedefinite, totdeauna supuse 
presiunilor dușmănoase și înfrîngerilor 
de-a lungul deceniilor negre ale ve
chiului regim, 
limpezi deplin 
noastre noi și 
lăuzește.

s-au putut contura și 
astăzi, datorită vieții 
ideologiei care o că-

■paju odată 
arătat că 

tală a creației 
ceputurile ei, a 
către o altă viață a „ofensaților și

Mihail Sadoveanu a 
orientarea fundamen- 
sale, încă de la în- 
fost dată de năzuința

umiliților", o viață lipsită de atîta 
durere și tristețe și lipsuri. Zorile 
acestei vieți s-au conturat scriitorului 
încă din clipa cînd el a putut cu
noaște adevărul despre Uniunea So
vietică, țara al cărei drum se dezvă
luia poporului nostru ca un luminos 
exemplu. Romanul „Păuna Mică" este 
expresia dragostei scriitorului pentru 
noul drum — drumul socialismului; 
liniile desfășurării acestui roman sînt, 
la rîndul lor, rezultatul nerăbdării 
scriitorului de a vedea mai curînd pe 
frații săi pășind pe noua cale, către 
care însă — așa cum pe bună drep
tate va gîndî Mitrea Cocor — oame
nii satelor „mai aveau de străbătut 
drumul spinos al înțelegerii".

Prin Mitrea Cocor, primul erou de 
tip nou în literatura noastră, Mihail 
Sadoveanu a dat răspunsul pe care 
nu-1 descoperise opera sa anterioară 
închinată necăjiților de la sate. Fără 
viața noastră nouă, fără ideologia și 
îndrumarea partidului, fără metoda 
realismului socialist, mesajul operei 
lui Mihail Sadoveanu despre țăranul 
muncitor ar fi rămas încețoșat, frînt, 
chiar în pragul aflării îndelung cău
tatului răspuns la problema țărăneas
că. Metoda realismului socialist l-a 
călăuzit pe scriitor mai departe în 
înțelegerea adevărului vieții, decît au 
ajuns marii săi înaintași Bălcescu, 
Boliac sau Alecsandri, Eminescu, 
Creangă, Caragiale, Slavici sau Coș- 
buc. Sadoveanu a dezvăluit, prin des
tinul lui Mitrea Cocor, drumul luptei 
organizate a țărănimii sub conduce
rea clasei muncitoare și în frunte cu

Mihai Gafița
(Continuare in pag. 4-a)

Dispărut In plină tinerețe de 
creafie, Liviu Rebreanu ar 
fi împlinit săptămina aceas

ta, la 27 noiembrie, 70 de ani.
Nu-l văzusem cu mult timp îna

inte de a muri, dar amintirea se 
leagă de omul pe care l-am cunos
cut de-a lungul unui deceniu: 
înalt, voinic, frumos, cu ochii de-un 
azur palid, cu păru-i argintiu, ca- 
re-ți sugera orice afară de bă- 
trlnețe.

Surlsu-l era de copil mare, șă
galnic și îngăduitor, și un pic naiv.

li plăcea tinerețea și nicăieri nu 
se simțea mai acasă decît în mij
locul tinerilor. (Mi-aduc aminte de 
acea seară, în care în biroul său 
punea temelia unei reviste literare; 
erau în față: Mihail Sebastian. Ca
mil Baltazar, Emil Gtdian, Cice
rone Theodorescu și citi alții: tuci 
un bătrîn. Mi-aduc aminte cu cit 
interes urmărea și cit îl amuzau 
sole micile lui Camil Petrescu, pe 
atunci și el un tînăr, oleacă mai 
copt, împotriva diferiților energu
meni ai epocii. „Ce-a mal spus 
Camil?" — era una dintre întrebă
rile asigurate, iar rtsul satisfăcut, 
— răsplata cuvenită inteligenței).

li plăcea tinerețea, dar nimic nu j 
era mai departe de el decît impro- , 
vizația și superficialitatea- Omut 
iubea tinerețea pentru că — oglin- 
dindu-se în ea — recunoștea chi- 
pul scriitorului începător, care fu- \ 
sese el însuși, lovindu-se de toate > 
obstacolele pe care vremurile de ' 
atunci le ridicau tn fața creatori- , 
lor: lipsurile materiale, indiferența ] 
oficialității, permanenta omeniri- , 
țâre de a se prăbuși în prăpastia ; 
mediocrității șl a ratării.

Împotriva tuturor acestora, Liviu < 
Rebreanu purtase un război tenace, J 
un război pe care-l ducea adesea, < 
singur și în condiții inegale. Omul ] 
trecuse munții și venise în „vechiul , 
regat" fără a ști aproape râmi- ; 
nește, limbă pe care a trebuit să , 
o învețe din cărți. Plecai dints-un 1 
Ardeal tn care clasa conducătoare, ' 
maghiară și romtnă se întreceau < 
în șovinism, omul pică într-un \ 
București nu mal puțin patriotard, 
nu mai puțin mtncător de „boan-; 
gheni" și de „ardeleni".

„Ciudată a fost îndeosebi situația 
mea de ardelean tn vechiul re
gat, (povestea Liviu Rebreanu prin 
1928), după Izbucnirea războiului 
împotriva Austro-Ungariel. Ca fost 
ofițer tn armata ungară, ta retra
gerea trupelor noastre din Bucu
rești, am cerut să fac parte din 
armata noastră și să plec și eu. 
Ml s-a oferit un post la... biroul 
de informații- Am răspuns că pot 
fi cel mult militar, că dumnezeu ' 
nu mi-a dat însușiri prea complexe. \ 
Și astfel, nevoind să fiu spion, i 
am fost silit să rămîn pe loc, în ] 
situația grea de a fi oricînd acu-1 
zat de „trădare".

„Scriam. Lucram la cartea mea j 
cea mal grea. Trăiam ascuns și 1 
cînd — mulțumită nu știu cui — | 
s-a aflat în lumea autorităților mi- i 
litare de ocupație că sînt un „ne- | 
supus" austro-ungar, am fost ares-, 
tat. Am fugit din sala birourilor | 
unde urma să fiu anchetat și am ( 

! stat ascuns multă vreme tn pivni- 1 
(ele muzeului Kalinderu. Am fu
git apoi tn Moldova și am scăpai 
mulțumită ostenelii și lărgimii de 
suflet a trei socialiști l..."-

Erau vremuri grele pentru scrii
tori și grele erau nu numai vre
murile de război. Rebreanu scrisese 
multe nuvele în ungurește și tn 
nemțește și făcuse, după propriile-l' 
mărturisiri, un număr fantastic ' 
de piese de teatru: vreo sută, — i 
însă gloria tot nu se arăta. Nici ] 
apariția „Golanilor" nu l-a săltat ( 
prea mult din anonimat: Altul 1 
s-ar fl dat ta fund, scîrbit, descu
rajat, și obosit de atîta înot tn- 
tr-o apă cenușie ale cărei țărmuri 
nu se mal vedeau. Cine citește 
„Golanii", înșiruire de scene crude, 
multe naturaliste, segmente de 
cumplită viață mediocră, fără ori- ] 
zont, adesea animalică, e cu ne- < 
putință să nu rămlnă cu gustul 
acela de cenușe, pe care Liviu i 
Rebreanu îl va fi simțit nu odată \ 
în viață. i

Trecerea de la „Golanii" la „Ion" 1 
și apoi la „Răscoala" s-a făcut ] 
nu printr-un salt, ci prin acea te- ' 
nacitate, prin acea tinerețe spirl- j 
luată, cuirasată de perseverență ' 
și seriozitate creatoare, despre care ] 
vorbeam. i

„Ion" apare tn 1920, însă ideea 1 
de a scrie cartea, o cere încă ! 
din 1907, prima redactare o face i 
în 1915, iar tn 1916 „lucram neîn- ] 
trerupt, zi și noapte, în timp ce i 
Bucureștiul era atacat de zepeli- ] 
nuri și apoi ocupat de dușmani"-

De ta autorul „Poznei" (schiță 
aducînd figura interesantă. însă 
netipică, a muncitorului Toader 
Căpățînă) și pînă la făuritorul 
„Răscoalei" nu este un zbor, orlctt 
te-ar putea tenta imaginea, ci mal 
curtnd. un drum tăiat trudnic în 
roca dură a vieții.

Viața I
Pe deasupra zbuciumului, pe 

deasupra ^suferințelor și erorilor 
lui Rebreanu, viața triumfă în ca
podoperele sale: în „Răscoala", în 
..Ion", r~~'-7
Ea triumfă șt clamează victoria \ 
autorului, pentru că ea n-a luat 
loc în cărțile sale invitată, ci cău
tată cu dinții strînși, smulsă.

„...un roman cdre nu palpită 
de viață — cu toate ororile, cu 
toate contradicțiile ei — nu are 
sorți de viață, chiar cînd are no
rocul succesului"- Sînt cuvintele lui 
Liviu Rebreanu.

Este bine să le rememorăm acum, 
cînd se împlinesc șaptezeci de ani 
de la nașterea celui ce ne-a 
dăruit „Răscoala", a omului care i 
— peste contradicții si erori — ’ 
ne-a lăsat o operă, fierbinte și 
astăzi de palpitul vieții, operă pu
ternică. densă și masivă, ca în-I săși viața.

J Eugen Jebeleanu
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GAZETA LITERARA

GALA GALACTION: „Oameni 
și gînduri din veacul meu'

tiăile prin care cititorii comunică cu 
^scriitorii pe care ii prețuiesc sînt 
multiple. Dacă, în stabilirea acestei co

muniuni contactul inedit nu totdeauna 
e cu putință — izvor de statornică sa
tisfacție poate fi și apariția unui nou 
volum al scriitorului preferat. Acest 
sentiment îl încerci parcurgînd cule
gerea ,,Oameni și gînduri din veacul 
meu”, cu care Gala Galaction este azi 
prezent în librării.
•Reunind aproape 80 de articole, evo

cata și medalioane, culegerea încheagă 
imaginea unei trude publicistice de mai 
bine de jumătate de veac. Desigur că 
sumarul acestui volum reprezintă doar 
rezultatul unei selecții din ceea ce Gala 
Galaction a încredințat tiparului între 
1900—1955. Ceea ce se evidențiază la 
lectură, dincolo de varietatea proble
matică, vorbește despre orientarea de
mocratică, pătrunsă de o luminoasă u- 
manitate a scriitorului; de-a lungul 
vieții sale Gala Galaction a militat, în 
ciuda unor preocupări tributare misti
cismului, pentru libertatea și fericirea 
oamenilor.

Alături de amintiri din anii adolescen
ței și studenției, cititorul află articole în 
care scriitorul împărtășește păreri des
pre literatură și artă sau evocări despre 
marii noștri scriitori, dintre care cu unii 
(Macedonsky, Ibrăileanu, Arghezi și al
ții) a fost prieten. Notații sugestive 
găsim și despre alți creatori de fru
mos, a căror artă scriitorul a prețui
t-o. Astfel, el a închinat rînduri pline 
de căldură, pătrunse de o subtilă în
țelegere artistică, picturii răscolitoare 
a lui Octav Băncilă și Iser; a zăbovit 
îndelung și tulburat peste paginile lui 
Lev Tolstoi, iar omenia eroilor lui Ro
main Rolland a invocat-o nu odată ad
mirativ și cu pătrundere.

Din toate aceste articole respiră dra
gostea de oameni. Talentul scriitorului 
care trece cu uimitoare ușurință de la 
tonurile întunecate la cele luminoase, 
de la aprecierile făcute cu asprime la 
cele de caldă gingășie, a dat viață unor 
figuri și evenimente trecute, privindu-le 
din perspectiva unui om care a trăit 
adînc, frămîntările epocii respective, și 
le-a evocat uneori cu neclarități, întot
deauna cu dorința vie de a promova 
adevărul și dreptatea.

Creația literară a lui Gala Galaction 
ilustrează această nobilă aspirație ; vo
lumul „Oameni și gînduri din veacul 
meu” adaugă în această direcție o măr
turie în plus, interesantă și bine venită.

CICERONE THEODORESCU
„Versuri alese“

Primul din cele două volume de 
„Versuri alese" ale lui cicerone 
Theodorescu ne oferă imaginea drumu- 

lui străbătut do poet, ilustrat din ce în 
ce mai amplu, pe măsură ce creația sa 
se apropie de anii noștri. Intre primul 
volum, „CIeștar"-1936 și „Un cîntec din 
ulița noastră"-1953, cititorul asistă la o- 
rientarea tot mai puternică a poetului 

'"către tematica actualității, reprezentată 
în principal de denunțarea ororilor răz
boiului și fascismului („Cîntece de ga- 
leră“-194G, „Din toamna lui ’39“-1949) și 
de zugrăvirea vieții clasei muncitoare 
(ciclul „C.F.R.“-1938, „Calea Grivițel"- 
1S49). în același timp, el asistă la fazele 
unui laborios proces de pătrundere trep
tată șl de triumf al realismului în crea
ția poetului înzestrat, care, prin ciclul 
„Un cîntec din ulița noastră" s-a si
tuat între fruntașii poeziei noastre de 
azi. Istoria dezvoltării unul talent re
marcabil culminează astfel cu un amplu 
ciclu, care vorbește despre oamenii și 
fapteie din epoca edificării socialismu
lui. promovînd noul din viața noastră, 
slăvindu-i pe constructori. Lirismul cald 
al dragostei pentru ceea ce constituie 
element înaintat, alternează aici cu sa
tira corosivă, realizată la nivelul crea
ției clasice, împotriva celor ce frî- 
nează sau împiedică mersul înainte. Im- 
brățișînd multilateral aspectele noii rea
lități, cu precădere din lumea uzinei, a 
șantierelor, și dezbătind liric probleme 
fundamentale ale orientării oamenilor 
de artă șl cultură, ciclul „Un cîntec din 
ulița noastră” reînnoiește prilejul de a 
prețul o poezie realizată cu pasiune și 
meșteșug.

Al doilea volum este fnchinat poeziei 
pentru copii, cea de a doua latură a 
creației lui Cicerone Theodorescu datînd 
exclusiv din anii noștri. Toate vtrstele 
copilăriei vor găsi aici poezii pe înțele
sul și cu „problemele" lor. Mal mult 
descriptive In ciclurile destinate prime

lor vîrste de cititori — pentru a-1 ajuta 
să cunoască lumea din jur — apoi tot 
mal mult epice pentru vîrstele mai mari, 
poeziile acestui al doilea volum se dez
voltă către ciclul amplu „Copiii cartie
rului", cu care se încheie culegerea, și 
care e o remarcabilă realizare în zu
grăvirea eroismului de care sînt capa
bili copiii și tinerii atunci cînd sînt 
cîștigați pentru o cauză mare.

Cele două volume de „versuri alese" 
ilustrează din plin faptul că, dacă Cice
rone Theodorescu și-a început de mult 
drumul său poetic, el a dat măsura ta
lentului săn abia în anii aceștia.

V. EM. GALAN: „Vecinii"

Adresarea directă, prietenească 
simolă? tonul năt

._ . Și
■i*  simplă;' tonul pătruns de o vioiciune 

deosebită, antrenant șl plăcut la citit, 
stabilesc de la primele file ale volumu
lui lui V. Em. Galan „Vecinii", acea 
legătură directă de la suflet lla suflet, 
dintre lector și autor.

Vorbindu-i cititorului său astfel, po
vestitorul îl poartă în diferitele regiuni 
ale Chinei, lasă să i se perinde pe di
naintea ochilor chipurile unor oameni 
noi, din China populară. Ele se succed 
numeroase, cu repeziciune, în portrete 
precise, cu detalii biografice și fizice, 
asemenea prezentărilor amănunțite, căl
duroase, ale unor noi și trainice prie
tenii. Sentimentul că ai în fața 4a to
varăși de năzulnți șl lupte, îl al de la 
început, chiar din prima povestire. Me
ticulozitatea și perseverența cu care Tan 
An-Iu se încăpățînează să demonstreze 
cu argumente și dovezi concrete că de 
fapt cinstea de a acorda ospitalitate au
torului îl revine lui, nu e numai prile
jul constatării unei tradiții aflate în 
mare cinste la poporul chinez. Este și 
momentul în care, din însămi maniera 
de relatare a faptelor, autorul fixează 
o succintă dar semnificativă icoană a 
sentimentelor de prietenie care ne leagă 
de oamenii Chinei populare.

Voioșia, buna dispoziție, optimismul 
viguros ce-i caracterizează sînt sugerate 
nu numai prin situațiile în care sînt 
urmăriți, ci șl prin descrieri și notații 
subtile ale unui autor, care știe să zîm- 
bească, eu bucurie și cu vie satisfacție. 
De pildă, despre una dintre noile noa
stre cunoștințe, Ma Fu-nie, fostul vraci, 
odinioară palavragiu șl trîndav, aflăm că 
șl-a părăsit definitiv descîntecele șl că 
acuma este un conștiincios responsabil 
cu vermorelul; în cazul invaziilor de 
omizi, el renunță la psalmodleri și sune
te de gong, pentru a pune mîna pe 
pulverlzatorul modern de nitroxan și 
piatră vînătă. De-a lungul celor patru 
capitole ale cărții — „Vecinii", „Volun
tarii", „Muntenii” și „Roșcovanul" — 
cititorul retrăiește pas eu pas senzația 
unei întîlnlrl cu un vechi prieten venit 
de departe, doldora de impresii și sim
țăminte pe care ni le împărtășește

N. DELEANU: „Nedeea
din Poiana Miresii

Primul volum al romanului „Nedeea 
din Poiana Miresii” e o adevărată 
cronică a anilor 1840-1843, anii începutu

rilor industriei capitaliste pe Valea Jiu
lui.

Pornit de la o bună cunoaștere a fe
nomenului istoric, autorul dă viată do
cumentelor, construind cu ajutorul lor 
o acțiune închegată, purtată de eroi 
desenați cu multă1 precizie. Romanul dă 
o imagine limpede a transformărilor pe 
care le suferă viața obște! țărănești de 
pe la mijlocul veacului trecut, sub in
fluența noilor relații pe care le impune 
capitalismul industrial.

Arhitectura cărții dezvăluie formația 
istorică a autorului. In unele momente 
ale desfășurării faptelor, acțiunea este 
înlocuită cu un comentariu în jurul 
anumitor date cunoscute cu precizie de 
romancier.

Nicolae D'eleanu știe cel mai adesea 
să-și surprindă eroii în atitudini 
caracteristice, care scot în evidență 
darul Incontestabil de povestitor. Acele
iași calități i se datorează vioiciunea 
și naturalețea dialogului. Astfel îneît 
lectura cărții explică interesul pentru 
urmarea și dezvoltarea acțiunii romanu
lui.

DUMITRU CORBEA: „Așa am
î n vățat carte"

Grea, nespus de grea a fost calea cfi- 
tre lumina cărții, străbătută acum 
trei decenii de eroul lui Dumitru Cor- 

bea, din „Așa am învățat carte”. Aici 
sînt dezvăluite numai primele ei etape, 
cele pînă la sfîrșitul copilăriei; urmă
toarele, ale adolescenței, vor compune 

un alt volum: „Din amintirile unul co- 
pil de trupă”.

Volumul „Așa fim învățat carte” cu
prinde amintiri; este, deci, în cea mai 
mare parte, autobiografic.

Procedeul principal în aceasta carte 
este cel al genului: caracterul școlii din 
trecut este arătat prin ochii copilului, 
care vede și judecă totul la nivelul 
naivității puținilor săi ani — mai mult 
înregistrări de fapte, fără a le inter
preta. Autorul ne dă întîmplarea așa 
cum s-a petrecut. Perspectiva din care 
e privită, e a copilului înverșunat să 
învețe, împotriva căruia însă parcă to
tul se coalizează; se înțelege că singura 
trăsătură a eroului, micul Dumitruță, 
este această încăpățînare pentru știința 
de carte. Amplu sînt însă caracterizate 
celelalte personaje ce apar, lumea în 
care trăiește și se agită copilul. In fond, 
învățătura de carte constituie numai 
firul care leagă între ele expresivele 
tablouri ale vieții satului (din primele 
patru capitole) și cele mai restrînse, 
mai sărace ale vieții de oraș (din ulti
mele două); locul principal în carte îl 
ocupă zugrăvirea cadrului social în care 
se desfășoară copilăria și învățătura de 
carte a micului Dumitruță.

Cititorul acestui volum va cunoaște 
un nou prozator — pînă acum consacrat 
numai poeziei — și anume un proza
tor iscusit mai ales în redarea oame
nilor de la sat. Cartea aceasta explică 
mult din tematica și sensul poeziilor 
scrise înainte de eliberare de D. Corbea, 
și chiar din cele recente; e revelatoare 
și pentru rădăcinile ei folclorice, ca și 
pentru asprimea cuvintelor, pentru vio
lența sentimentelor, izvorîte din robus
tețea țărănească a scriitorului.

Lector

Vaclav Rezac: „Alarmă în strada Fierarilor0
Publicînd volumul „Alarmă în strada Fierarilor" — 

Editura Tineretului pune la dispoziția cititorilor una din
tre cele mai valoroase povestiri pentru copii a scriitoru
lui. cehoslovac Vaclav Rezac.

Deși rod al activității creatoare din perioada antebelică, 
timpul n-a putut învechi manifestul de luptă împotriva 
nedreptății sociale șl nici stinge rezonanțele generoase 
păstrate în filele acestei cărți hrănite din entuziasmul 
anilor primei Republici Cehoslovace.

Scrisă pentru copii, prin conținutul său bogat în semni
ficații de largă valabilitate socială, prin forma sa artistică 
..Alarmă in strada Fierarilor" se citește cu mult interes 
și de cititorii vîrstnici.

Povestirea cuprinde, de fapt, desfășurarea peripețiilor 
prin care trece itnărul erou Frantik, 
în vîrstă de 13 ani, din momentul în 
care a luat îndrăzneață hotărîre de a 
pedepsi pe lacomul și necinstitul ne
gustor Bocean — care jefuia pe toți 
săracii cartierului, încărcîndu-le dato
riile. Adine cunoscător al sufletului co
pilului, autorul reușește să redea, cu 
mult meșteșug, elanurile generoase 
ale tînărului căutător de dreptate, în- 
mănunchind în sufletul său cali'ățile 
omului din popor. Iată-l, de pildă, 
pe Frantik punîndu-și în joc reputa
ția sa și a familiei — și furînd condi
ca în care erau notate datoriile, pen
tru a-i salva pe năpăstiiiții datornici.

Urmînd îndemnurile aceluiași suflet 
mare, iinărul erou își periclitează 
chiar viața cu simplitate și modestie, 
solvind de la înec pe bătrîna Mali
kova. victimă a aceluiași negustor.

Demn de remarcat este faptul că în 
toate împrejurările (uneori destul de 
dramatice) eroul Frantik nu abando
nează niciodată pe copilul Frantik. 
Există In toate raționamentele sale o 
anumită savoare juvenilă a gindirii
care se concentrează în hotărirî specifice vîrstei. El are 
— spre exemplu — convingerea că odată cu dispariția 
faimoasei condici se vor termina și hoțiile băcanului, 
iar în momentul cînd o are în mină, n-o ascunde ori unde, 
ci sub pietroiul bine cunoscut jocurilor lui. Izbindu-se de 
unele greutăți în acțiunile sale, copilul brodează cele mai 
concrete hotărîri de pedepsire a negustorului, pe cana
vaua de fantastic. împrumutată literaturii de aventuri: 
„Frantik își închipuie că s?a transformat într-un străin 
înalt, care poartă pe cap o pălărie neagră, cu boruri

largi și are fața acoperită cu o mască neagră... Ochii lui 
aruncă seîntei".

Dar bunul simț al copilului obișnuit să se ia de piept 
cu greutățile vieții înlătură cu dispreț această „grozavă 
tîmpenie" și caută „altceva ca să poată fi realizat de 
Frantik Severny cel cu picioarele goale". Tot așa de re
pede se convinge Frantik că speranța pedepsirii „le
gale" a lui Bocean, este soră bună cu inspirația din ro
manele polițiste. Polițaiul Breycha îi spusese doar clar 
că „pe indivizii ăștia trebuie să-i iei „altfel" și 06 
la închisoare ei intră, „cîteodată da, cîteodată nu". 
De aceea Frantik se convinge în scurt timp că drumul 
adevăratei pedepsiri a lui Bocean nu trece pe la jude

cătorie, ci prin locuințele săracilor din 
strada Fierarilor. De altfel, el nu reu
șește să pedepsească pe băcan declt 
cu ajutorul acestora.

Celorlalte personaje —■ șoferul Uva
rov, bunicul, Kolisko, Breycha, ș.a. 
— deși n-au un rol de frunte in des
fășurarea acțiunii, nu le lipsește un 
contur personal viguros desenat. Im
portanța lor rezidă în rolul de deter
minant i ai drumului acțiunii — care 
datorită liniei sinuoase a hotărtrilor, 
mereu altele, ale lui Frantik, se des
fășoară cu nenumărate cotituri. Infer- 
vențiile celorlalți eroi, toți oameni 
maturi, precipită dirijarea acțiunii spre 
deznodămînt. Astfel se întîmplă în 
urma intervenției lui Uvarov și. mai 
ales, în urma intervențiilor lui Brey
cha.

Din evenimentele cărții, mărunte tn 
aparentă, din revolta spontană a mi
cului Frantik, tișnește seînteia unui 
adevăr cu semnificații largi preves
tind germenii unor furtuni viitoare. 
Dar scriitorul are grijă să dovedească 
cititorilor săi că lupta aceasta izo

lată, împotriva unui singur exponent al nedreptății so
ciale, este lipsită de perspectivă. Numai așa se explică 
faptul că: „Oamenii din strada Fierarilor au rămas tot 
săraci... un asemenea lucru ar trebui să ne pună pe gîn
duri. Străzi cum e strada Fierarilor sînt cîteva mii în. 
lume, există milioane de săraci și mulți domni Bocean. 
Iar pe noi toți ne așteaptă încă o muncă serioasă, pen
tru că sărăcia nu e numai o nenorocire pentru cei ce 
o suferă, ci e șl un păcat al nostru, al tuturor".

N. Popescu

Preocupările majorității scriitorilor 
și artiștilor de frunte ai țării se 
îndrumă c.u o mereu sporită 

luare-aminte spre optima reprezen
tare artistică a eroului epocii noastre, 
a muncitorului constructor al socia
lismului. Cu o egală ardoare, creato
rii noștri se străduiesc și izbutesc să 
evoce evenimente și figuri de seamă 
din trecutul patriei și să le facă în
țelese din perspectiva dreaptă a lup
telor poporului pentru libertate șl 
dreptate. Literatura critică și în 
special presa de partid a dat și dă 
un ajutor neprețuit îndrumării arte
lor spre cea mai strînsă legătură cu 
viața ce se făurește trainic și repede 
pe întreg pămîntul rominesc.

Sînt îndeobște cunoscute tezele și 
antitezele creației literare curente, 
privitoare la eroul pozitiv. Și nu mai 
puțin arzătoare este problema nive
lului artistic. Dezbaterea lor a fost și 
continuă să fie folositoare tuturor 
creatorilor, animatorilor șl iubitorilor 
de literatură bună, în toate genurile.

Există totuși doliă direcții de ex
tremă importanță, în care drumul 
înainte se parcurge cu o încetineală 
exasperantă. In explicarea acestei 
prelungite rămîneri în coadă se pot 
lua în considerație cîteva ipoteze, dor 
nici o justificare.

Epoca noastră înaintează vertigi
nos și realitățile, pasionante la care 
participăm direct, sau cu ochii minții, 
întrec de departe ..himerele literare" 
pentru care Jules Verne era ironizat, 
cu numai cincizeci de ani în urmă, în 
epoca primelor aparate de T.F.F.

Prin 1925, la București și în cîteva 
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alte orașe, se făceau primele audiții 
colective de radio, la care „o asis
tență numeroasă ascuita fermecată de 
progresele tehnicii moderne" emisiuni 
— fie vorba între noi — destul de 
imperfecte, chinuite de „paraziți", 
„fading"-uri, ș.a.m.d. Astă-vară a in
trat în funcțiune prima stație romî- 
nească de televiziune, iar audițiile- 
vizionări, urmărite săptămînal t în 
'cîteva centre din Capitală de un mare 
număr de curioși, demonstrează di
rect saltul calitativ realizat de știința 
aplicată în ultimele trei decenii.

Oamenii noștri de știință și lucră
torii din domeniul radiotelecomunica- 
țiilor și cinematografiei fac lăudabile 
eforturi pentru ca toate avantajele 
culturale ale progresului tehnic să ne 
fie împărtășite cit mai curînd. Sta
tul a făcut uriașe investiții în această 
ramură a culturii poporului: palatul 
radiodifuziunii romîne și întreprinde
rile tinerei noastre cinematografii au 
fost înzestrate cu utilaj și aparataj 
bogat, de ultimul tip și noi comenzi 
sînt în curs de negociere în străină
tate.

In fața oamenilor artei din țara 
noastră se profilează deci, cu repe
ziciune, îndatorirea de a fi „în pas 
cu vremea" și în acest domeniu al 
culturii de masă. împrospătarea, sau 
înnoirea mijloacelor noastre de _ ex
presie artistică, adaptate la posibili-

e z
tățUe tehnice actuale, trebuie să stea 
în centrul preocupărilor unui mai 
mare număr de artiști, scriitori, mu
zicieni, pictori și arhitecți.

In prima urgență se situează cine
matografia. Progresele realizate în a- 
ceastă artă specifică nu ne mai dau 
răgazul unei „ucenicii" mereu prelun
gite. S-ar cuveni poate chiar să fim 
trași [a răspundere pentru impasibili
tatea cu care ne-am îngăduit perpe
tuarea unor scuze față de „păcatele 
tinereții" cinematografiei noastre. Fi
indcă atunci cînd copiii din curțile 
vecinilor au crescut și sînt oameni în 
toată firea, nu mai putem privi la 
prostiile ator noștri, fără a lua mă
surile de rigoare. Cu atît mai mult 
cu cit neajunsurile ne privesc pe toți 
deopotrivă. Am înregistrat bine înțe
les, pe tabla de onoare, cîteva note 
bune, la unul, sau două filme artisti
ce și la mai multe filme documenta
re; dar față de ținta propusă, ele 
înseamnă destul de puțin. Se pot 
căuta cauzele șl stabili vinovățiile. In 
ceea ce privește munca scriitorilor, 
acum sînt evidente delăsarea șl in
capacitatea unor „îndrumători" din 
vechea echipă a Centrului de Pro
ducție Cinematografică, dealtminteri 
la fel de vinovați ca și autorii gră
biți ai zecilor de scenarii inutiliza
bile, care zac în clasoare. O serioasă 
culpă revine și secției de dramatur
gie cinematografică, a Uniunii Scri
itorilor, în al cărei plan de muncă nu 
figurează nici astăzi calificarea prac
tică, profesională, a scriitorilor pentru 
cinematograf, ca o importantă și ur
gentă îndatorire.

A scrie pentru cinematograf în
semnează a fi un scriitor modern, cu 
preocupări și mijloace moderne, a 
cărui prezență directă tn actualitate se 
completează armonios cu tehnica cea 
mai nouă a difuzării ideilor și 
imaginilor artistice. Tehnica filmului, 

ca orice operă avansată a gindului 
omenesc, are însă și „dezavantajul" 
de a da prea repede în vileag nepri
ceperea și mediocritatea, sau lipsa 
de talent. De aceea, un scriitor ne
avizat, un autor care nu iubește stu
diul și analiza atentă a realizărilor 
noi din raza sa de acțiune, nu ..,re
zistă" în fața aparatului de filmat: 
opera lui e neinteresantă șl inutilă. 
Dramaturgia cinematografică are alte 
legi declt cealaltă; așa cum teatrul 
pentru T.V., se conduce după alte cri
terii. (E de remarcat că numai foarte 
puțini dintre dramaturgii contempo
rani cunoscuți au reușit să scrie 
bune scenarii cinematografice șl piese 
pentru T. V., fiindcă numai puțini 
au purces a-și revizui cu seriozitate 
stilul și concepția de lucru). Majori
tatea scriitorilor creatori de filme 
reușite s-au ridicat printr-o asiduă 
muncă în mijlocul agitației studiou
rilor, între aparate și oamenii de spe
cialitate. Experiența de viață și ideile 
înalte ce o călăuzesc nu-și pot găsi 
calea cea mai potrivită spre peliculă 
fără o desăvîrșită cunoaștere a mij
loacelor de expresie specifice artei 
filmului.

Pe un alt plan, ml se pare îngri
jorătoare sărăcia lucie ce se mani
festă, în ce privește creația origina
lă, la teatrul radiofonic. Pentru mi
lioane de ascultători din țara noas
tră „teatrul la microfon" este una 
dintre emisiunile favorite. Motivele 
sînt lesne de înțeles; Instalat confor
tabil tn fața cutiuței sale miraculoa
se, are „lojă permanentă" la teatrul 
cu cele mai multe premiere fi cea 

mai bună distribuție. Teatrul rădic» 
fonic are un specific vădit, acela de 
a fi, prin excelență, auditiv. Autorul 
unui scenariu radiofonic trebuie „să 
vadă cu urechile", adică să scrie o 
piesă care să dea imagini vizuale 
prin mijlocirea sunetelor: diatoguri, 
zgomote, „cortine sonore", scurte in
tervenții ale crainicului, etc.

Trecînd în revistă bogatul reper
toriu al teatrului nostru radiofonic, 
vom distinge două feluri de piese: 
adaptări (după piese de teatru străine, 
sau romînești, și dramatizări de roma
ne) și scenarii originale concepute și 
scrise pentru radio. Nu e greu, pen
tru orice ascultător, să-și dea seama 
că adaptările constituie majoritatea 
zdrobitoare. In aceeași măsură „spec
tatorii" teatrului la microfon au pu
tut să observe că dramaturgii noștri 
nu s-au ostenit din cale-afară nici cu 

adaptarea radiofonică a pieselor lor 
de teatru. S-a întîmplat chiar*  ca e- 
mlsiunea respectivă, conducîndu-se 
după principiul efortului minim, să 
transmită pur și simplu, din sala 
teatrului, spectacolul, întretăiat doar 

de explicațiile precipitate (și Incom
plete, bine înțeles), ale unui crainic. 
Vina o poartă, în priir.ul rină, scri
itorii noștri de teatru, care probabil 
consideră minor noul gen. Dar. fără 
îndoială că stă în puterea conduce
rii radiodifuziunii de a găsi modali
tatea interesăril și antrenării lor mal 
largi tn creația literară pentru ra
dio.

In una din ședințele convocate de 
Direcția culturală a Radio-utuț, un 
reorezeniant al biroului secției de 
dramaturgie a Uniunii Scriitorilor 
și-a luat de altfel însărcinarea de 
a obține și organizarea unei plenare 
a dramaturgilor pe tema scenariului 
radiofonic. Dramaturgii și ascultăto
rii „teatrului la microfon", prevăzîn- 
dtt-i roadele, o așteaptă încă. Pînă 
cînd? Problema merită atenție, fiind 
vorba (pînă la dezvoltarea televi
ziunii), de teatrul cu cel mai nume
ros public din țara noastră.

Scenariul cinematografic șl scena
riul radiofonic vor intra ca elemente 
componente tn forma superioară, din 
punct de vedere tehnic, a pieselor 
scrise pentru teatrul rominesc tele
vizai. E timpul să ne punem între
barea dacă în proiectele de viitor ale 
scriitorilor noștri intră și calificarea 
lor pentru această formă, cea mal 
nouă și mal directă, a literaturii dra
matice moderne. Existenta și dezvol
tarea unei asemenea dramaturgii în 
literatura altor popoare ne obligă să 
actualizăm chestiunea, adueînd-o. din 
ordinea ipotezelor, la ordinea de zi. 
Ea se leagă de fundamentarea prac
tică a unui reviriment artistic care 
reunește aspecte din toate domeniile 
creației artistice.

Dorința legitimă și patriotică a 
scriitorilor noștri, de a participa din 
toate puterile talentului lor la revo
luția culturală pe care ne-o asigură 

azi socialismul (plus eliberarea ener
giei nucleare), nu mai poate face azi 
abstracție de nevoile arzătoare ale 
„artelor tehnice": cinematografia șl 
radio-ul. Contribuția ta satisfacerea 
acestor nevoi poate fi. pentru mulți, 
un examen de tinerețe a spiritului 
creator, tn care deosebirile de vîrstă 

biologică ș.‘ de celebritate nu intervin 
ca limite.

Criteriul ar fi prezența în actuali-1 
taie.

Simple ipoteze.

Mihnea Gheorghiu
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PETRU DUMITRIU: „Cronică de familie"

Aria de prozator a luî Petru Dumitrii! este coro
larul firesc al țelurilor „balzaciene" fixate epicii 

sale, fără a fi însă de obicei o preluare a mijloace
lor specifice artei balzaciene. Formația literară a lui 
Petru Dumitriu, cu un fond trainic de clasicism și 
refractară romantismului indiscret și locvace, îndreaptă 
arta prozei sale mai ales pe linia unui realism so
bru, în compoziție ca și în stil, la școala marilor ro
mancieri ruși.

Despre opera lui Balzac, Petru Dumitriu arăta, în- 
țr-un articol djn 1950, că ceea ce o caracterizează 
este „funcțiunea de cunoaștere". Desigur, nu e nimic 
nou în afirmația aceasta /valabilă, evident, pentru 
orice operă artistică realistă. Dar credem că, accen- 
tuînd asupra acestei funcțiuni gnoseologice ca pe o 
caracteristică a operei liii Bâlzafa, Petru Dumitriu 
își răspundea propriilor întrebări despre rosturile pro
zei lui și acorda o valoare caracterizantă intensității 
deosebite a cunoașterii balzaciene: „cercetare încor
dată de fiecare clipă a oamenilor și a stărilor ce-1 
înconjurau", „patima lui de a pătrunde în toate 
ungherele vieții", „setea lui de cunoaștere științifică 
și filosofică".

Intreprinzînd istoria unei familii și — prin ea — 
a unei clase sociale — implicit, dar indirect, a so
cietății însăși — Petru Dumitriu își punea lui însuși 
obiective de cunoaștere științifică și filosofică a omu
lui și a societății. „Cronica de familie" are la bază 
nu numai nemijlocita observație a vieții ci și un a- 
parat de cercetare arhivistică, ca sursă documentară 

i pentru o analiză asupra evoluției sociale și ca suport 
' faptic pentru o demonstrație asupra unor chestiuni 
! fundamentale de etică. Procedeul selectării materialu- 
i lui etic oferit de viață și de documente pare să se 
bizuie pe două principii, caracterizante pentru alcă
tuirea „cronicii":

j — „Atenție asupra momentelor din dezvoltarea so- 
• cictătii, în ceea ce au ele caracteristic și revelator" 
[ (principiu reliefat de scriitor ca reprezentînd unul djn 

învățămintele operei lui Alexei Tolstoi. — într-un 
' articol din 1953).
[ — Stabilirea conflictului epic prin alegerea unui

moment revelator din viața personajelor, moment 
care le pune în fața unei prob'eme etice capitale.

fn linii mari, iată concretizarea acestei procedeu de 
•electare epică:

— Momente din dezvoltarea societății romînești:
1860 — lupta boerimii conservatoare pentru păstra

rea privilegiilor străvechi, amenințate de evoluția spre 
capitalism a societății, moment culminant, de, trecere 
de la o orînduire la alta, premergătoare monstruoa
sei coaliții burgliezo-moșierești. Caracterizarea și re
zolvarea acestui moment prin viața celor ce se agită 
în salonul mare al Cozienilor, în jurul lui Șerban 
Vogoride, purtătorul de cuvînt al conservatorimii.

1907 — marea răscoală țărănească, moment care, 
în fața definitivării coaliției burghezo-moșierești, a- 
nunță’ adîncirea răzvrătirii populare și a conștiinței 
viitoarei alianțe indestructibile dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare. Revelatorie: zguduirea lumii 
descendenților din Cozieni — Vorvorenii — împreună 
cu Augus’tatoții, în fața maselor răsculate.

1923 — moment din perioada de început a relativei 
stabilizări capitaliste. Revelatorie: lumea trufiei plină 
de siguranță a salonului Vorvorencei, a arbitrarului 
despotic dictat de stăpînire și aprobat unanim de 
oamenii ei. Revelatorie, de asemenea, pentru relativi
tatea acestei stabilizări, imaginea răzvrătirii cadrelor 
cinstite din chiar aparatul de represiune burghezo- 
moșieresc.

1945 — moment esențial în istoria răsturnării 
vechiului regim, în drumul revoluției democrat-popu- 
lare. Revelatorie: deruta politică și morală a ultimilor 
descendenți ai Cozienilor, în fața creșterii puterii 
populare.

Celor patru momente istorice le corespund cele patru 
capitole axate pe ciocnirea caracterizantă, evidențiată 
mai sus: Davida, Bijuterii de familie. Salata, In bă
tălia pierdută. Procedeul permite ceea ce s-a remar
cat în articolul trecut: intercalarea și adăugirea a 
noi capitole, pe alte conflicte caracterizante pentru 
alte momente din evoluția societății.

Implicit:
— Momente relevatorii din viața personajelor, pu- 

nîndu-le în fața esențialelor atitudini etice:
Davjda, fiica unică a Cozienilor, fecioară romantică, 

trăind în singurătatea lumii boerești, aprinsă de pa
timi sălbatice, își împletește dragostea cu delirul lup
tei conservatoare; în fața vieții, înarmată doar cu 
arma intrigii moștenită de la străbuni ; învinsă, se 
strînge, încovrigîndu-se ca o fiară rănită, resemnîn- 
du-se la cușca dresorului. După ce a optat pentru 
crimă și înșelăciune, optează pentru moartea sentilmen- 
tală. Energia pasionată a fiicei lui Gozianu se adună, 
inutilă, în’ căsnicia cu scabrosul Lăscăruș Lascari, 
transmițînd urmașilor firea ei aprigă, pentru întărirea 
forței cu care vor stăpîni în societate, și „bijuteriile 
de familie" ale mamei, Sofia Gozianu...

Elena Vorvoreanu, fiica Davidei, optează pentru ca
lea furtului și a crimei, acceptate tacit de societate, 
ca mijloc de a-și cîștiga și asigura locul „cuvenit" 
urmașilor .Cozieni. In „cealaltă lume", a țăranilor, 
arderea unei părți a avutului moșieresc, distribuirea 
aitei părți a acestui avut, uciderea exploatatorilor — 
dă altă accepție etică acțiunii de însușire și extermi
nare: oamenii se ridică în masă, hotăriți să-și ia 
înapoi o parte din rodul muncii lor și să facă tra
diționalul „județ al sărmanilor". Pe planul paralel 
cu cel al vieții Cozienilor, pe planul mișcării populare, 
în viața personajelor se pune o nouă problemă etică: 
problema răspunderii înalte în acțiunea socială, dra
matic ridicată în fața celor ca Marinică și Rizea, 
care înțele.7. mai ales acesta din urmă, gravitatea 
spontaneității neorganizate a răscoalei ță. ănești și 
necesitatea organizării după sfatul muncitorului...

Căpitanul Petru Dumitriu, înrudit prin căsătorie eu
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nepoții Cozienilor, optează pentru calea demnității șt 
cinste! umane, refuzînd să execute un ordin criminal. 
Etica Iui. de afirmare curajoasă a opiniilor proprii, 
împărtășite de soție, înfruntă etica Vorvorencei: „Să 
vă faceți mici de tot... dacă vreți să mai existați în 
societate... Faceți-vă mici de tot..."

Dimitrie Gozianu, zguduit în existența lui parazi
tară și luxuriantă de frămîntările sociale ale epocii 
de după 23 August 1944, caută cu disperarea ultimelor 
zvîcniri de conștiință „singurul lucru curat din viața 
lui" și opteiază pentru calea cea mai ușoară, proprie 
traiului și eticii sale : aceba „fără nimic curat"...

Evident, cheia viziunii epice a „Cronicii de familie" 
este tocmai împletirea acestei triple selecții: a mo
mentului istoric, a personajelor reprezentative pentru 
acest moment, a conflictului etic angajat de aceste 
personaje prin fixarea unei anumite atitudini față de 
viață.

Pentru realizarea acestei viziuni, rolul hotărîtor îl 
capătă descrierea de epocă, portretul, analiza psiho
logică.

Unde se dovedește Petru Dumitriu un emul a!

modelului balzacian, este descrierea de epocă, 
dacă ne referim la minuțioasa inventariere a com
ponentelor arhitecturale și mobiliare ale interioa
relor. Evadarea din pastișă are însă la Petru Dumitriu 
vaste posibilități, oferite mai ales de talentul pictural 
al scriitorului, care reușește să spargă, nu odată, dar 
nu întotdeauna, obositoarea și nesugestiva însușire a 
amănuntelor, printr-un tablou colorat cu rafinament. 
Astfel, descrierea de interior a salonașului în care 
Alexandru Cozianu îl primește pe Lăscăruș Lascari:

Un dreptunghi gailbeln (aruncat pe jos și pe un 
perete de o lumină venită indirect printr-o ușă ce răs
pundea alteia, apoi alteia, pînă la izvorul acestei lu
mini, din salonul mare). In dreptunghiul galben: un fo
toliu mare, verde întunecat, și o masă de lemn lucios 
cu podoabe de bronz aurit. In jur, păstrate în clar 
obscur, lucirea stinsă, „abia bănuită", a lemnăriei 
aurite a fotoliilor stil Louis XVI. Interiorul acesta 
de casă boerească bogată, care se vrea modernă în 
epocă, locuită de oameni cu trufia civilizației occi
dentale, dar încă neieșiți din feudalism, este com
pletat, coloristic dar și semnificativ, prin imaginea 
țigăncii roabe, cu chipul ei măsliniu, încadrat în 
marama neagră, cu ochii „întredeschiș-i și verzi ca o 
baltă stătută vara" și cu fustă de un albalstru întu
necat și liucibs.

Fără îndoială, picturalul e propriii artei descriptive 
a lui Petru Dumitriu. El are o potență sugestivă, 
mâi mare decît arhivistică inventariere a detaliilor.

Picturalul este unul din mijloacele folosite cu mă
iestrie de Petru Dumitriu și în portretizare. Chipul 
Davidei este. în „Cronică", introdus printr-un tabiou 
în culori întunecate, realizat mai mult prin nuanțe 
de uleiurf variate, amestecate cu mult negru, albăs- 
trind profund albul și lăsînd în ape contrastul culo
rilor deschise: „Era zveltă, într-o rochie de tafta 
de culoarea pieptului de porumbel, cit ape liliachii, 
cenușii, roz. Avea nasul fin, încovoiat, gura cărnoasă 
dar palidă, ochii negri arzători, adînci, cu genele

lungi și fine, îndoite în sus; părul îi era strîns fără 
grijă, negru ca înftinerieul, cu luciri albăstrii, creț și 
bogat. Și pielea fragedă și străvezie, avea în ea o 
umbră albăstrie. Fata era necoaptă, sălbatecă, tăcu
tă..." Pictura, statică, anunță portretul viu al perso
najului, ca un tablou de epocă înrămat în greu ca
dru aurit, cu care s-ar deschide un film pentru a ne 
purta apoi, îndărăt prin ani, în vremea cînd omul, 
înmărmurit acum în zugrăveala făcută la un moment 
dat, trăia pasiuni, maturizîndu-se și purtîndu-și des
tinul...

Portretul, la Petru Dumitriu, transmite însă și a- 
precierea sentimentală și morală a scriitorului. Mij
loacele de portretizare variază în consecință și, uneori, 
picturalul dispare, ca neinteresînd, înlocuit cu des
crierea pur verbală, în care imaginea plastică ser
vește doar ca termen comparativ, cu intenție de șarjă, 
chiar grotescă, dar sugestivă și acuzatoare : Lascar 
Lascari era ca „o bucată de caș care a făcut păr 
și vorbește cu o intimitate și o indiscreție insupor
tabilă". Pentru oamenii din popor, portretizare'a fo
losește mijloacele din „Cronica de la cîmpie" și din 
„Pasărea furtunii": reliefarea trăsăturilor caracteri
zante pentru viața interioară a omului, în special a 
ochilor, — alături de acelea care vorbesc despre 
forța omului, apăsată și aplecată sub jug: Rizea era 
„tînăr, înalt și lat în spete și cu ochii verzi tulburi". 
Cu „ochii săi tulburi verzi" îl privește pe Marinică 
și întreabă: „Da’... oamenii s-au sculat ?“ (privire 
neîncrezătoare în exterior, nelămurită în interior, cău- 
tînd și negăsind). „Cu ochii săi verzi, grei de necaz" 
îl privește pe Marinică atunci cînd acesta îl îmbro
bodește evident cu amăgirea despre moartea regelui 
și ordinul reginei (necaz pentru minciună, necaz pen
tru hotărîrea de a prelua și duce mai departe min
ciuna). „Intr-o vreme, Rizea, privind șirul de care 
cu ochii lui verzi tulburi, mormăi: — Au și început 
să-și dea cu sapa în cap... (tulburare, din nou, pen
tru nesiguranța eficienții acțiunii sale). Ochii lui Ri
zea șovăie privind fața mîhnită a acarului care îi 
sfătuise de bine și privesc cu nesaț cîmpurile despri- 
măvărate, cînd e dus la moarte... lordache, țăran dus 
la culmea desnădejdei și a furiei, „voinic, roșu la 
față, cu mîinile groase și cu țeasta rasă cu briciul, 
albăstrie", „avea vinișoare de sînge în albul ochilor". 
Oamenilor din jurul lor, „ochii negri le erau tineri, 
dar obrajii supți și țepoși, cărunți".

Reacția sufletească a personajelor e sezisată lâ 
Petru Dumitriu rareori prin procedeul — ca să în
trebuințăm termenii lui Ibrăileanu — „analizei", frec
vent prin cel al „creației". Viața psihică e luminată 
din afară, prin gesturi și vorbe, prin acțiunea ce 
trădează starea internă. Alexandru Cozianu, Ia insi
nuările veninoase ale „amicului" său Lascari, reac
ționează prin joc stîngaci,— pierzînd,— capătă o criză 
de ficat, își expediază partenerul și se întinde pe di
van în întuneric. Zbuciumul cumplit al Davidei nu 
dă loc la lungi urmăriri în gînduri și sentimente; 
viața ei interioară e însă minuțios urmărită exterior: 
,,se făcu palidă de tot"; „îngăimă"; „țipă"; imploră; 
„se uită c.i spaimă, palidă, cu ochii rătăciți"; „devine 
și mai tăcută ca pînă atunci"; „răspunde monosilabic"; 
„urmărește cu atenție dușmănoasă orice gest cît de 
mic al maică-sei și al lui Șerban Vogoride". (Scriito
rul însuși descrie „ce ar fi observat" „cineva care ar 
fi fost atent la purtarea Davidei".)

Observația din afară e însă sensibilă la detalii, la 
nuanțe. Rîsul, manifestarea veseliei, devine expresia 
unor stări sufletești cti totul diferite și valoarea ps' 
hologică a unor scene în răscoala țărănească e puter
nic evidențiată de semnalarea utiui anumit fel de rîs: 
Davida, în întîlnirea cu masa țăranilor veniți să cea
ră la oraș reforma agrară, cunoaște astfel pe omul

care „părea vesel, de o veselie ațîțătoare și răută
cioasă" și vede cum slugile ei, „Nicolae pe capră și 
Vasile în dosul trăsurii, rîdeau și ei morocănos și 
dușmănos". In sfaturile lui Rizea și Marinică cu să
tenii presimțind izbucnirea răscoalei, „oamenii rîseră 
cu mîhnire" sau „rîseră încet, întunecos". Chiar Mo
totolea, povestindu-și durerea și revolta, „rise, un rîs 
uscat, bolnav". Cînd trece vestea răscoalei, deja a- 
prinse în satul vecin, „mulțimea dimprejur rise palid 
fără veselie, cu uimire".

Expresia psihologică la Petru Dumitriu e astfel ca
racterizată prin discreție, prin penetrație indirectă în 
sufletul omului. De aici — sau raportat la aceasta, sti
lul lui Petru Dumitriu, care amintește de încercarea 
pe care el însuși o făcuse cîndva, de a defini stilul 
realist: „Stilul realist prin excelență este expresiv 
și simplu. II găsim la Balzac, la Tolstoi, la epicii so
vietici ; îl găsim însă și la Cervantes, Ia 
Boccacio, la Herodot!" Petru Dumitriu este adeptul 
limbii „transparente", al stilului care este sobru și 
expresiv, pentru că nu oprește atenția asupra lui în
suși ci împlinește numai funcția eroică de a se păs
tra pe sine modest și neștiut, pentru a atrage întreaga 
atenție îndărătul lui, la cele exprimate de el : „Cred 
că limba literară — spune Petru Dumitriu într-o dis
cuție deschisă de Eusebiu Camilar, care cerea o limbă 
bogată, vădind colecta amplă a podoabelor vorbirii — 
e ca o cortină trasă în fața unei scene. Dacă e de 
cristal, vom vedea perfect actorii și jocul lor; dacă 
însă cortina e de broderie, țesută cu fir de aur și cu 
diamante, cu rubine, safire, hrisopras, berii, ametist, 
smarald, hiacint, opal... atunci efectul va fi amețitor 
în ambele înțelesuri ale cuvîntului. Adică spectatorul 
sau cititorul va fi amețit de admirație dar și de di
ficultatea de a înțelege ce e îndărătul cortinei". 
Fraza lui Petru Dumitriu este adeseori redusă la 
propoziții principale, chiar fără adausul unui mi
nimum de atributive sau completive : „Caii ciocă
neau cu copitele ca’darîmul; vizitiii beau vin 
fiert la bucătărie; ferestrele cele înaite străluceau; 
se întrevedeau prin perdele roiurile de lumini ale can
delabrelor. Afară cerul era roșu la orizont, iar la ze
nit albastru închis, cu cîteva stele. Batea un vînt 
subțire și rece prin crengile seci ale copacilor din 
stradă. înăuntru însă era cald; sobele dogoreau și cu
coanele erau în rochii decoltate..." Scriitorul creează 
deci imaginea prin succesiunea observațiilor succinte, 
reduse la minimum necesar ; loialitatea ’ este însă bo
gată. Topica frecventă, banală chiar, surprinde în 
simplitatea ei revelația unui tablou complex, neaș
teptat, Care fixează elementele esențiale, cu semnifi
cație socială, fără intermediul elocinței autorului. (Ceea 
ce nu înseamnă că, pentru exprimarea unei furtuni 
sufletești intense, cu precipitate răsturnări psihice a- 
glomerate în secunde, ca în „Pasărea furtunii". Pe
tru Dumitriu nu are capacitatea largilor perioade sti
listice corespunzătoare fondului; sau că, în descripția 
de natură, nu folosește instrumentul unic sadovenian ; 
esențialul în stilul lui Petru Dumitriu este subordo
narea Iui conținutului...)

Tocmai pentru că arta prozatorului Petru Dumi
triu este slujitoarea fidelă a observației sociale și a 
momentelor cruciale în viața etică a personajelor sale, 
totul coboară sub nivel acolo unde viziunea artistică 
este insuficient precizată. Am remarcat în articolul 
trecut „carența imaginii globale a societății în unele 
capitole" ale cronicii. Personajele cercului revoluționar 
al lui Alimănescu în „Davida" nu rezistă, numele și 
înfățișarea lor pierzîndu-se din memorie, ca niște eti
chete lipite întîmplător Unor ficțiuni arbitrar introduse 
pentru comnensarea deficiențelor epice. La fel. repre
zentanții mișcării populare în „Bătălia pierdută".'

Valoarea egală, la cel mâi înalt nivel, a tuturor ca
pitolelor și a tuturor pasajelor, nu poate fi asigurată 
decît printr-o viziune egală, echilibrată, sigură, asu
pra fondului epic selectat pe baza cunoașterii și stu
dierii realiiății...

Savin Bratu
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Copiii au năpădit pe scările prid
vorului, coborînd în mijlocul ogrăzii 
ca să contemple mai din larg bolta 
cerului albastră, luna și stelele umede.

De acolo răsunară de îndată acerbe 
controverse între Ionaș, Neghiniță și 
Ileana Tractoreana pe tema felurite
lor constelații: Gemenii și Cloșca cu 
pui, Fîntîna și Cumpăna, Carul mare 
și Carul mic. In avîntul său inovator, 
Ileana Tractoreana își afirmă adîn- 
cul dispreț pentru numele vechi și 
răsuflate * ' " ”
trate din 
rebista și 
dinainte.
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lăsați-mă voi cu harabalele 
voastre mari și cu cotiugele voastre 
mici, cu fîntînile și cloștile cu puii... 
striga ea cu glăsciorul subțire și șă
galnic, care imita fără voie zăpoarele 
de indignări și hître mînii ale fostului 
căpitan Zevedei. A trecut vremea lor. 
Fost-ai, leleo,!... Unde-i tractorul? 

ootnbina? Unde-i pompa auto
mată? thrite-i clocitoarea electrică?... 
Ei, sîc, că n-aveți ce răspunde !...

Noi, ceștialalți, ne-am mulțumit să 
aruncăm o privire mai fugară cerului, 
lunii și stelelor, fără veleități de a 
motoriza și străvechile denumiri ale 
constelațiilor. Ne-am întors apoi de 
la cer pe pămînt, la cele ale pămîn- 
tului. Ne era destul să le știm toate 
deasupra noâstră — cer, lună și stele 
— scăldînd noaptea într-o lucire așa 
de dalbă, după nepătrunsele bezne de 
pînă mai adineauri.

Fostul căpitan Zevedei șl amîndoi 
Ionii parcă nici nu mai erau aceiași 
oameni din ultimul ceas și jumătate.

Tustrei se înseninaseră și dînșii la 
chip. Ca la atingerea unei vărguțe 
vrăjite din basmul lui Patru voinicul, 
li se luaseră bolovanii apăsători de 
pe inimă, li s-au șters brazdele de pe 
frunte și dintre sprîncene, cutele din 
colțul gurii. Iarăși li s-a liniștit de
plin privirea prietenoasă a ochilor. 
Din nou îi unea, fără drojdie de tul
buri mustrări și de încîlcite explica
ții, tot ce-i legase de atîția ani și avea 
să-i lege pînă la sfîrșitul vieții.

Din nou se înțelegeau numai din 
cîteva cuvinte și încă mai ades fără 
cuvinte, din ochi.

Stoichiță Ion se abătuse prin Bol- 
ștea în treacăt, spre Piscul Voievo- 
desei, la sondele și rafinăriile fostei 
celebre „Voevoda, Roumanian Com
pany For The Developpement of the 
Mining Industry Limited". Acolo unde 
nu de mult fostul mare rechin, Iordan 
Hagi-Iordan, cu Emil Sava și cu 
alți foști interpuși mal mărunți în 
solda marilor trusturi petrolifere pom
pau aurul negru pentru nesățioasele 
lor pungi și case de fier; acolo, acum, 
peste trei mii muncitori de la sonde, 
de la foraj, de la rafinării, ateliere 
și secții de transport,; așteptau pe 
fostul lucrător Stoichiță Ion să-și îm
părtășească păsurile și planurile, ca să 
le afle împreună cît mai grabnice dez
legări.

Ce fel de păsuri ? Ce planuri? Șl ce 
dezlegări?

Intr-adevăr, păsuri și planuri dintr-o 
lume -și dintr-o rînduială pe care nu 
le-ar fi priceput și nu le-ar fi admis 
niciodată foștii stăpîni de odinioară 
ai țării și ai bogățiilor sale, felu- 
riții Iordan flagii-Iordan, cu feluriții 
Emil Sava ori Nicușor Vîlcu și tot 
alaiul lor de slugi și sluguiițe. Cum 
adică, să aibă a chibzui și a hotărî 
muncitorii împreună alt plan de ex
ploatare și de producție pe baza unor 
altp norme revizuite? Cum adică, să 
aibă a pregăti aplicarea unor noi 
metode sovietice, pentru îndeplinirea 
planurilor într-un timp încă și mai 
scurt? Cum adică, să aibă a aproba 
proiectele altor cartiere muncitorești? 
Altor creșe și grădinițe pentru copii? 
Altor școli, cu alte cursuri pentru ca
lificarea tinerilor lucrători, născut» și 
crescuți în satele unde pînă acum 
cîțiva ani părinții lor încă 
cu pluguri de lemn?

Pentru acestea toate îl 
muncitorii și acestea toate 
siunile fostului muncitor 
Stoichiță Ion. Iar fostul căpitan Ze
vedei Grigore se întorcea din alte 
locuri, cu alte misiuni.

Cutreierase munții Domelor șî 
Bistriței, Malramureșul, Ardealul și: 
alte ținuturi, unde a fost trimis 
unde îl chemaseră nenumărate scri
sori ca să dea îndrumări mai spor
nice pentru cultura unor soiuri în
crucișate de cartofi, într-o lume care 
pînă mai deunăzi plugărise și viețuise 
tot așa ca pe vremea bourilor din 
străvechea stemă a Moldovei. Umbla
se, adunase vești îmbucurătoare des
pre îndrăznețele experiențe și născo- ' 

“ciri ale muncitorilor de pămînt, care 
nu se mulțumeau numai cu învăță
turile de-a gata, din cărți, din re
viste ori din circulărf.

Mal văzuse ' în drumurile sale șl 
altele, care-au făcut să-T crească 
ma din alte pricini.

— Ioane, bre frate Ioane, nu-î 
că n-ai uitat nici tu bisericuța 
mică și neagră, de sub o poală de 
codru din Maramureșul descălicăto- 
rii?... îl întrebă pe Ion Săracu fără 
să aștepte răspuns. De cîte ori nu ni 
s-a părut noua că-i mai auzim clopo
tul pălind lin, cu tînguirea lui așa de 
smerită, cu glasul așa de plăpînd, cu 
mustrarea așa de blajină, de mi se pu
nea un nod în gîtlej?... O lăsasem a- 
colo, sărmană bisericuță din alt veac, 
cu turla subțire și îngustă, părăsită 
șî mîhnită în singurătățile sale. Am 
lăsat-o acolo și o plîngeam. Atîta 
ne-ajungea mintea, șl pe tine care zi
ceai că ești neștiutor, cît șt pe mine 
care cică eram cărturar. Ce să prl- 

■ cepem și să gîndfm mal mult?... Iară 
acuma, cunoști tu ce-i pe acolo, a- 
aroape? Bisericuța a rămas netulbu- 

' ,-ată în singurătatea el. Moaște ale 
recutului... La trei kilometri însă, ce 
armă de oameni și ce frămîntare, ce 
camioane, ce excavatoare, ce trenuri 
gonind pe linia îngustă, ce bogă
ții luînd drumul la vale!... Mine, iz
voare de apă minerală captate, un 
Combinat, șantiere, clădiri muncito
rești, un adevărat tîrgușor răsărit din 
îtincă, în mijlocul codrilor, pe unde 
pășteau bourii!... Acestea de unde 
să le știm și să le bănuim și să ni le 
nchipuim noi, atunci cînd ochii noștri

. hu vedeau decît o bisericuță pe care 
Io părăseam în pustietățile și sărăcia 
ei, ca s-o găsim tot așa de săracă 
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șl uitată, cînd ne-am întors din ste
pele furnicilor și cămilelor?... Iși tîn- 
guia sărăcia pe-o puzderie de comori, 
care n-au să se istovească nici într-o 
jumătate de veac, nici într-un veac, 
ori două. Te mai miră neastîmpărul 
care mă zorește să pornesc acuma 
spre Deltă și Dobrogea, unde nici nu 
încape îndoială că mă așteaptă altele 
să le văd cu ochii și să nu-mi cred 
ochilor ?...

înainte însă de a porni spre Deltă 
și Dobrogea, fostul căpitan Zevedei 
își dăduse întîlnire cu fostul soldat 
Stoichiță Ion, în pridvorul prietenului 
Ion Săracu, fiindcă așa i-au îndem
nat încăodată amintirile care-i legau 
din amare ceasuri de cumpănă. Dar 
mai ales țineau să se întîlnească fi
indcă aveau astfel prilej să-i stea 
într-ajutor lui Ion Săracu la fața lo
cului, cu povața și cu fapta, în anume 
plănuiri pline de cutezanță, ale sale 
si ale posDodăriei colective 1907 din și ale gospodăriei colective 1907 
Boiștea.

Erau sumedenie.
Și pe cît de cutezătoare, pe 

de înțelept chibzuite.
Aveau a pune la cale mărirea 

nei electrice, faimoasa lor „Hidrocen
trală", cum o porecliseră, în glumă, 
pentru a sluji amîndouă satele.

In al doilea rînd, aveau a cerceta 
și a-și spune cuvîntul într-o părere 
a lui Ion Săracu, pe care și-o însu
șiseră în de-opotrivă măsură munci
torii pămîntului cei tineri și cei bă- 
trîni, din Cotul Bourului, ca și din 
Boiștea. Anume, gîndul de a încerca 
să învie cu mijloacele de astăzi cultu
ra de in abandonată și uitată de a- 
proape un veac jumătate, în vestita 
Vale a Inului de pe vremuri.

Și în sfîrșit, hotărîrea de a apli
ca, începînd din toamna ce vine, cu 
precădere, cîteva principii agrotehnice 
și agrobiologice încă mai înaintate 
decît cele care făcuseră pînă acum vîl- 
va gospodăriei colective din Boiștea, 
a președintelui și a brigadierei Simi
na I. Săracu, de la grădina cu „dră
coveniile" premiate la atîtea expoziții.

Nu erau sumedenie de întrebări aș- 
teptînd răspuns și sumedenie de plă
nuiri așteptînd hotărîrea și trecerea 
lor în faptă?

Pe toate apucaseră să le dezbată 
în ajun, la sosire, numai în fugă și 
numai în parte.

— Amînăm pe mîine, zi de sărbă
toare și de odihnă I căzuseră cu toții 
la înțelegere. Vom avea răgaz să le 
luăm la cercetat și să le dăm de rost 
pe îndelete, cum se cuvine. Și să che
măm pe urmă și oamenii la sfat, 
s-au ivit oameni de chibzuială șl 
nădejde în Boiștea noastră, de te 
trebi unde zăceau 1

Pe urmă...
Pe urmă, sfat n-a mai fost și 

mai avea cum să fie. Dis-de-dimi- 
neață, deși zi de sărbătoare și de 
odihnă, Ion Săracu, el își umflase 
musafirii pe sus la arie, cum i-au 
umflat cîndva avioanele „aliaților" 
să-i ducă prin văzduhuri la Stalin
grad. Ii băgase la grijă barometrul, 
care arăta ploaie.

Boiștenii nu voiau să creadă în 
ruptul capului și se lăsau moale. Oră
căiau buraticii a sete? Zburau rîndu- 
nelele pe jos? Umbla porcu cu paie 
în gură? Nu! Ce barometru, deci?

A fost nevoie să-l vadă pe Ion Să
racu și să-i vadă pe oaspeții săi pu- 
nînd mîna pe furcă, pe țăpoaie și lo- 
peți, pentru a se îndemna la treabă.

Barometrul nu mințise. Norii au 
prins a se buluci negri la marginea 
zării spre seară cu detunături de fur
tună. Dar claca lor o luase înaintea 
ploii.

Iar după munca istovitoare și înche
iată la țanc cu izbînda cea mai de
plină, cei trei vechi tovarăși și prie
teni n-au mai avut parte de meritata 
destindere la ospățul lor pregătit de 
Simina, în pofida plăcintelor cu poa
lele în brîu și a gărăfilor cu vin de 
culoarea rubinului. Toată voioșia „se 
corăslise", cum zicea Ion cel de la 
stînă, fiindcă dezbaterea a purces pe 
alte căi, spinoase. Acolo, unde o mi
naseră zonele de întunecușuri lăun
trice și chinuitele întortocheri ale lui 
Grigore Zevedei, schimburile de do- 
jane tîrzii și de împleticite explicații, 
zgîndăreala acelor răni vechi și pentru 
el încă necicatrizate.

Abia acum, isprăvindu-le toate, în 
lumina argintie a lunii, domni din 
nou destinderea între dînșii, așa cum 
se anunțase de la fîntînă, cînd se 
spălau de colb, de sudoare și de plea
vă, ca într-o hîrjoană care-i întinerea.

Simina a stins becul electric.
— Economie, tovarășe președinte!
— Economie, economie 1... încuvi

ință bărbatul.
Toți au împins masa șl scaunele 

spre latura deschisă a pridvorului, 
fără perdea de viță agățătoare, ca să 
le bată luna în față.

Cît despre destindere, cum puteau 
oare să se destindă maf bine altfel, 
decît recapitulînd cu întorsături de 
mucalită și ușurată înveselire acum 
toate peripețiile și vrăjmășiile pe care 
adesea le-au biruit numai cu scrîșnet 
de măsele și cu unghiile înfipte în 
palme, pînă la sînge? Nu în acele 
îndîrjirl se căliseră? Șî nu biruințele 
lor de ieri Je dădeau nestrămutata în
credere în biruințele lor de mîine?

Ion Săracu începuse cu o foarte 
nevinovată istorisire care nu se adre
sa de astă dată îndeosebi mie, călăto
rul mai rar, mai puțin informat șl mai 
proaspăt picat de la drum.

Foarte nevinovată era istorisirea. 
Foarte recentă și foarte hîtră. Dar 
nu lipsită de un anume năduf ca și 
ofurile Ilenuței, prietena mea, cînd 
îmi destăinuise necazurile sale de vi
itoare tractoristă, atît de grav amenin
țată de atîtea sumbre conspirații.

Celălalt Ion, Stoichiță, pomenise 
despre vigilență.

— Vigilență ? He-hei! răbufni Ion 
Săracu. Mai încape vorbă? Firește că 
e nevoie de vigilență, mai ascuțită 
decît orieînd... Asta n-ar fi cea mai 
grea războire. Cunoști inamicul, cu
noști pozițiile lui întărite, îi cunoști 
tactica și cunoști pe unde vrea să dea 
atacul. Mai cunoști ca adesea e mai 
anevoie să păstrezi poziția unde ți-ai 
înfipt piciorul decît ți-a fost s-o smulgi 
de la oștirea din față, în iureșul unui 
asalt. Măcar atîtea ne-a învățat răz
boiul! Și mai amar ne-a învățat vre
mea de după război, cînd ne-am în
tors acasă si ne-am lovit dintru întîi 
de cătrăniții stăpîni .al moșiilor al le 
Emil Sava al nostru, mai pe urmă de

bogătanii satului. Uitasem de dînșii. 
Veneam fluierînd și pocnind din frun
ză, cei puțini, cîți am scăpat. Dacă 
alde Milache Sava și alde Fredișor 
dădeau din colț în colț și simțind că 
le-a venit și lor velleatul, cu bogătanii 
satului treaba a fost ceva mai în
curcată, cum mai este încă și astăzi!

—Te cred. Eu ce-i spuneam? întrebă 
celălalt Ion, Stoichiță. Pretutindeni 
așteptau să le cădeți în ghiare. 
lege I

— Chiar că l.a strîmtoare ne 
tau, ou cefele mai căptușite 
ghiarele mai ascuțite. Cei doi ani de 
secetă pe noii ne-au uscat, dar lor le-a 
mai adus apa la moară. Partidul nu 
mai prididea să se împartă la atîtea 
cîte se iveau zi de zi. Mai avea și 
alte lupte dedus, cu partidele celelalte 
care-și ziceau istorice, poate fiindcă 
mincaseră istoria țării friptă... Nici pe 
dumneata bădiță Grigoriță, nu te-am 
mai văzut. Nici pe tine, prietene Stoii- 
chiță, nu știam de unde să te iau... 
Și nu-ți închipui, dumneata, prietine 
scriitor, cu ce fiare aveam de luptat și 
mai avem încă I Să ți-o spună Simina 
și celelalte mame, ale altor prunci. 
Noi, foștii soldați, am ajuns acasă cu 
mîinile goale, ca să ne găsim casele 

Iți mai amintești dumneata, 
scriitor, ce-ți povesteam 

în
cunoscut? Iți miai amintești ce-ți pove
steam eu despre tata, cum a venit el 
în permisie acasă în celălalt război, 
tot într-un început de primăvară de i 
se păreau că-i rîd căsuliile satului în 
soare?... Așa și eu, cînd ne-am des
părțit și am căpătat biletul de la spi
tal. ...îmi rîdea căsulița asta în soare 
printre cireși, cind am prins a sui po- 
tica tăind drumul de-a dreptul. De a- 
proape, cînd am1 intrat în casă, nu mai 
ridea însă nimica și nimeni. Mi-ia pilîns 
cu sughițuri Simina pe umeri. Scîn- 
ceau cei doi băiețași de foame; scîn- 
cea fetița pe cane nici n-o văzusem 
încă la ochi. Toate boarfele, plugul, 
sculele, zălog la chiaburi și în casă 
pustiu de ți se rupea inima... Ce să în
cerci? Incbtro să-ți îndrepți ochii și nă
dejdea, cînd ești trecător numai pentru 
două săptămîni?... După concediul me
dical, m-am Întors la unitate să du
cem de astă dată războiul cel drept 
mai departe. Dumneata nu mai erai, 
bădiță Grigore 1 Nici tu, prietine 
Stoichiță... Unul rănit, celălalt trimis 
la alte Indatorințe. Cui să-mi răcoresc 
amarul? Cine să-mi dea un sfat, un 
îndemn? Era războiul cel drept și 
cel adevărat al nostru, nu al stăpâni
lor de teapa lui Emil Sava și odoarelor 
sale. Am luptat în bătăliile pe sfîrșițe 
cu fălcile încleștate alături de Armata 
Roșie și de flăcăi ridicați în urma 
noastră. Am mai avut apoi a rămîne

(Urmare din n-rul trecui)

M. Aligher a muncit rodnic în a- 
cești ani. Creația ei este multilaterală. 
Ea pătrunde adînc în evenimentele 
zilelor noastre: poemul „Krasivaia 
mecia", ciclul de poezii „Colinele lui 
Lenin", în care o întreagă serie de 
poezii sînt pline de idei, luminate 
lăuntric de sentimentul autorului, 
sînt valoroase și se întipăresc în me
morie. Dar există în acest ciclu și 
versuri superficiale, speculative. Poe
mul „Krasivaia mecia", cu bogăția 
lui ritmică, dovedind măiestria în con
tinuă creștere a poetei, nu este desă- 
vîrșit în întregime. M. Aligher realizea
ză deocamdată lucruri valoroase în 
lirică mai ales în lirica de mare dra
matism. Poemul „Zoia" este armo
nios, pentru că chipul eroinei s-a îm
binat cu mărturisirea autoarei. „Kra
sivaia mecia" — scris pe o temă nouă 
pentru creația Margaretei Aligher și 
anume tema vieții colhoznice, — este 
un poem lirico-epic, în care apar deo
sebit de puternic motivele și chipurile 
lirice, mai ales chipul eroinei în co
pilărie. Dar chipul principalului erou 
n-a reușit lâ fel, fapt care lipsește 
poemul de o linie de dezvoltare a su
biectului. Trebuie să spunem că autoa
rea a realizat bine și chipuri zugră
vite „obiectiv" : femeile, președintele 
colhozului, învățătorul. Și aceasta ne 
arată că Aligher ar fi putut să lucre
ze în domeniul epic.

In versurile propriu-zise, Aligher 
realizează lucruri valoroase atunci 
cînd sentimentele personale exprimate 
de ea au o importanță generală; u- 
neori însă ele se limitează la un cerc 
îngust de motive personale. Versurile 
ei din Crimeea, cînd optimiste și pline 
de dragoste de viață, cînd triste și 
meditative, se disting prin forma lor 
d“săvîrșită.

Ar trebui să fac o analiză mai aten
tă a poeziei lui Rasul Gamzâtov, poet 
proaspăt, tînăr, atît prin sentimentele 
lui cît și prin viziunea asupra lumii; 
apărut în ultimii ani, el a fost în
drăgit de cititorul nostru. Succesul lui 
Gamzatov se explică prin faptul că, 
renunțînd la unele canoane învechite 
ale poeziei orientale, merge pe calea 
însușirii bogățiilor poeziei realiste, — 
deocamdată mai mult în domeniul li
ricii, păstrînd în mod firesc în crea
ția sa trăsăturile caracterului națio
nal. cele mai bune laturi ale poeziei 
populare, precum și individualitatea 
sa. Aceasta a dat glasului poetului 

acolo, la fața locului, de strajă... Dar 
gîndul mi se întorcea mereu la Simina 
rămasă cu pruncii aicea. Și la alte 
mame, vădanele celor ingropați în 
sitepe, cu o droaie încă mai mare de 
flămînzi, de rufoși, de desculți... Știi 
dumneata, prietine scriitor, știi dum
neata ce făceau în iama cumplită, 
care a urmat după vara cumplită de 
secetă, cînd noi ne-am întors, dar încă 
tot nu eram buni de mare ispravă, 
încă nedezmeticiți bine și parcă stră
ini?...

Am îngăimait un răspuns, care nu 
l-a mulțumit pe Ion Săracu decît pe 
jumătate. Știam ceva, însă numai din 
mărturii răzlețe, ale altora^ acum ră
cite. Și mă miram că nu mi-au venit 
acele mărturii de la el, nici în întîlni- 
rile noastre trecute, nici în răvașele 
pe care mi le-a scris.

Ion Săracu se uită la Simina.
— Spune tu I o îndemnă el.
— Acum au trecut toate. Ce să 

mai dezgropăm? se lepădă gospodina 
vestitelor plăcinte cu poalele în brîu, 
scuturindu-se cu o înfiorare de amin
tiri. Au trecut și n-au să mai vie...

— Ba nu așa! Chiar dacă au trecut 
și chiar dacă n-au să mai vie, e bine 
să fie știute.

— Atunci istorisește tu, Ioane!
Intorcîndu-se cu fața către mine, 

Ion Săracu istorisi;
— Află că sărmanele de ele, mame 

și bunice, toată iarna au astupat cu 
vetințe geamurile încăperilor îngheța
te. Intr-acest chip prelungeau bezna 
dinăuntru și în timpul zilei; ca să dea 
copilașilor amăgirea unei nopți care 
nu mai sfîrșea, pentru a nu mai cere 
de mîncare. — Mai dormi, băiețelul 
mamei, că nu-i ziuă!... — Dară mi-i 
foame, măicuță, mi-i foame! — Nu-ți 
spun că nu-i ziuă? Mîine dimineață... 
— Măicuță, și n-are să se mai facă 
ziuă niciodată? Ce fel de noapte e 
asta de nu mai sfirșește?... — Așteap
tă! Taci! Dormi! Mîine... Mîine!.., Un 
mîine care nu mai venea!... Acestea 
nu le-am cetit nici într-o carte, prie
tine scriitor, și poate nici nu le-a scris 
nimeni în nici o carte. Le-au trăit aici 
copilașii noștri, sugrumați de foame și 
de ghiiarele bogătanilor, care nu se 
mai saturau dumicînd pămînturile ce
lor prăpădiți de sărăcie, luîndu-le cu 
hapca și cel de pe urmă țol... Dar pî- 
nă la sfîrșit, tot noi cu ajutorul parti
dului i-am pus cu botul pe labe. Pe 
tustrei bogătanii noștri cu poreclele 
lor de pomină, Frige-Linte, mai zis 
și Mațe-Pestriței, Caiafa și Cloncanul; 
cum și pe cloncanii și caiafele mai 
mărunțele, care se prăsiseră în lipsa 
noastră, ca bălăriile și țintirimile ce
luilalt război.

— Atunci, vorba prietinei Simina, 
de ce-i mai dezgropi, Ioane?... glăsui 
fostul căpitan Zevedei. Aiurea mai în
țeleg. Dar la voi? Nu le-ați cînitat pro
hodul?

— Nicidecuml Cirezi că nu încearcă 
să miai miște și la noi?... Pîndesc cea
surile de șovăială și de slăbiciune... 
Azi un zvon, mîiinie o ispită, poimîine 
o coadă de topor... Fiindcă însă nu 
ne-am culcat pe urechea ceea și fiind
că avem ochii în patru pe dînșii, la 
mare ispravă n-ajung, chiar dacă se 
încumetă;..

Fostul căipitan Zevedei se vînzoli pe 
scaun, scoțînid iarăși foc și pară din 
capătul țigării.

— Dacă dînșii n-ajung la mare is
pravă, n-ajungi și tu Ha concluzia 
mea, Ioane?

— Nu aici e hiba, cum ar zice lelea 
Verona din ținutul Bihairiei, bădiță 
Grigore! Ne poticnim zi de zi în alte 
piedici, de alt soi. Niți nu le-aș spu
ne piedici... Ca niște coji, niște tică
loșii de nimicuri, care-ți iau pămîntiul 
de sub picioare. Lunecat-ai vreodată 
pe o coajă de bostan?... Treci cu vi
gilența adormită și cu gîndul în altă 
parte, iar cînd ai călcat deasupra, te 
trezești făclnd tot solul de scălîmbăi- 
turi din mîini și din picioare să nu 
luneci și să te ții copăcel, de-a ma’ 
mare rîsuil și ocara!,..

— De rid și curcile lui Leorbăilă!... 
preciza Ilenuța, care se întorsese de la 
controversele astronomice cu frații 
mai mari, și se așezase cuminte între 
mine și bădița Grigoriță al el.

Însemnări despre literatură
din Daghestan și originalitate șl ră
sunet puternic, nu numai în republica 
sa, ci și departe, dincolo de grani
țele ei.

Aș vrea să atrag atenția asupra 
creației poetului S. Narovceatov. El 
și-a început activitatea poetică scriind 
versuri despre război și poezii politi
ce, închinate unor teme mari — ca 
de pildă, aniversarea a 100 de ani de 
la apariția „Manifestului Comunist",
— și tratînd aceste teme nu în mod 
superficial, ci cu profunzime. Poeziile 
lui, care apar din timp în timp, de
monstrează că el are bogate posibili
tăți poetice. Despre aceasta ne vor
besc poezia „Din caetul de pe front" 
și ciclul „Discuție.cu fiica". Dar Na
rovceatov nu lucrează sistematic, ci 
de la caz la caz, și aceasta poate 
dăuna măiestriei sale, deoarece do- 
bîndirea acesteia cere antrenament 
zilnic.

Unul din fenomenele poetice cele 
mai interesante din acești ani, poate 
fi considerată apariția „Versurilor a- 
nului 1954“ ale lui Simonov. Un mare 
ciclu de poezii din această culegere
— unele ascuțit polemice, altele de 
caldă prietenie — sînt închinate te
melor internaționale. Cele mai bune 
sînt: „Pînea", „In vizită la Shaw", 
„Trecerea peste rîul Iantzî", „In Gui
lin", „Dragoste". Se spune că poeziile 
din acest ciclu sînt scrise conform 
tradiției poetice a lui Maiakovski. 
Aceasta este adevărat, dar cu o anu
mită corectare. Lui Maiakovski îi este 

caracteristică o excepțională varietate 
ritmică, schimbări neașteptate de 
ritm, cu o schimbare bruscă a accen
telor, acolo unde s-ar părea că e 
greu să te aștepți la ele, dar unde 
sînt necesare nu în mod formal, ci po
trivit sensului versului care este cînd 
liric, cînd plin de patos, cînd plin de 
umor, sau nimicitor. Simonov folo
sește numai ceea ce e canon în rit
mul lui Maiakovski și îl respectă. Ver
surile sînt pline de forță, acolo unde 
apare intonația autorului, sau un sub
text emoțional. Și versurile îl leagănă 
monoton pe cititor, acolo unde nu exi
stă act st subtext, acolo unde sînt des
criptive sau raționale.

In culegere sînt trei poezii lirice,

Ion Saracu se uită la dinsia. Se uita 
la Simina.

Am înțeles că amîndoi ar fi vrut 
a treia oară să-și trimită copiii la 
culcare și că tot nu se Indurau. Nu 
s-a îndurat Ion Săracu nici măcar să 
o amenințe și să se mai încrunte la 
fetiță.

S-a prefăcut a nu lua aminte la în
treruperea ei și urmă :

— Așa m-am trezit și eu lunecînd 
mai întîi pe o coajă de bostan, ca să 
casc apoi ochii mai vigilent la cele ce 
se petrec în capul Boiștenilor noștri, 
și încă mai anapoda, chiar în căpă- 
țîna mea de mare și chipurile de prea 
chibzuit președinte! Facem planuri, 
cîștigăm Întrecerile, 
lături de la inovații, de se crucesc și 
stupesc în sin babele și moșnegii sa
telor, am bătut toate normele cu pro
ducția la hectar din tot raionul, pot 
zice din toată regiunea. Fruntea la a- 
rături, fruntea la semănături, fruntea 
la colectări! De unde asta?... Din toate 
pildele care s-au prelucrat hăt ! tîrziu 
în mintea mea șl a altora întorși din 
război și din prizonierat: din toate în
vățăturile culese de prin Uniunea So
vietică și de prin cărțile pe care le-am 
căpătat mai tîrzîu. Atunci nu-mi dă
deam socoteală, nu le cercetam și nu 
le pipăiam toate ca Dimitrie Calul Ia- 
lomițeanul. Le-am rumegat pe-ndelete. 
Mi-au fost de folos abia după ce am 
ajuns acasă, și ne-am cugetat asupra 
lor... Dar la ceva tot nu luasem 
minte. Duceam și duceam război cu 
chiaburii, fără să ne dăm seama 
judecăm și lucrăm chiaburește. 
trăgeam înainte cu vigilența cînd era 
vorba de dînșii, și nu ne durea nici în 
cot de vigilență cînd era vorba de ce 
se petrece în tidvele noastre. Aha! se 
bucurau Boiștenii noștri și eu cu 
dînșii: aha! s-au pîrlit cei din Cotul 
Bourului cu griul lor încrucișat! Aha! 
i-air lăsat de căruță cu păpușoaiele 
noastre! Aha! Au scrîntit7o cu crescă
toria lor de păsări. Parcă ne erau duș
mani și parcă nu ne-au răpus ani de 
ani aceleași păsuri. ...Pînă ce într-o 
bună zi vin la mine doi frați mai ti
neri ai lui Ion Costea Antimir, că 
mai lăsase în urmă bietul Antimir 
încă vreo cinci flăcăi, care au apucat 
și dînșii partea a doua a războiului, 
a războiului celui adevărat, în afară 
de feciorii lui care se ridică acuma, 
unul mai vrednic și mai inimos decît 
altul. Vin deci acești frați ai lui An
timir, băietani tineri de ani, dar cu 
mintea mai coaptă decît a mea și a 
altora de aceeași seamă din Boiștea 
noastră... Amîndoi mă iau pe de
parte... Spuneți pe șleau ce-aveți de 
spus ! mă burzuluiesc eu. cam după 
năravul zăpoarelor dumitale, bădiță 
Grigore. Atunci mi-au spus pe șleau 
ce-aveau ei de spus și m-au ruși
nat. Ei mi-au deschis ochii și după 
ce-au plecat ei lăsîndu-mă să mă 
judec singur, a început să mă mun
cească gîndul de a contopi amîn- 
două gospodăriile întru mai spornică 
treabă, în loc să ne tragem fie
care cenușa numai pe turta noastră... 
Una ca asta din partea unor flăcăiași, 
cum să nu-ți dogorească obrazul că 
n-a pornit de la tine... Și știți ce-au 
făcut acești doi frați mai tineri ai lui 
Ion Costea Antimir nu mai departe 
decît în astă seară, după ce-au ispră
vit lucrul la arie și noi am luat-o la 
picior spre casă? Mi-au strecurat la 
ureche cînd plecam. S-au dus cu a- 
proape jumătate din boiștenii noștri 
să dea mină de ajutor celor din Cotul 
Bourului, care n-au vrut să creadă In 
vestirile barometrului... Puțin lucru 
Înseamnă? Iată ce lume se ridică și 
crește în urma noastră!... Aceasta nu 
mă învredniceam s-o bănuiesc și s-o 
cred în primăvara anului 45. cînd 
ne-am despărțit după ce-ți împărtă
șisem ofurile mele și ale altor Ioni, 
prietine scriitor I...

Ion Săracu a tăcut cu palmele mari 
și late proptite în marginea mesei, 
scormonindu-mă cu privirea îndelung 
în ochi și trecînd apoi pe rînd la fie
care.

Ce-aș fî găsit de spus?
Am tăcut și eu. Au tăcut și ceilalți.
După un răstimp, Zevedei se ridică 

de pe scaun:
— Ne-ajunge! Să mergem la cul

care. Mîine ne așteaptă o zi grea...

Cezar Petrescu

închinate memoriei lui B- Gorbatov, 
pătrunse de sentimentul bărbăției și 
al forței.

Cele mai bune lucrări ale lui Simo
nov din trecut și din prezent, reflec
tă în mod organic și firesc viața so
vietică contemporană, multiplele tră
sături ale relațiilor omenești, de a- 
cum obișnuite, dar în esență noi. Prin
tre aceste lucrări bune ale culegerii, 
se încadrează poezia „Casa prieteni
lor". Dar în poezia „Fiul" are loc o 
distribuire imprecisă difuză de um
bre și lumini. Cititorul este alături de 
autor atunci cînd acesta apără fe
meia care a îndrăgit pe front un os
taș căsătorit, care a trecut cu el prin 
încercările cele mai grele, care a năs
cut un fiu și a rămas singură cu dra
gostea și cu fiul său după moartea

A. FADEEV
acestui om în război. Dar autorul nu 
observă că aruncă, în trecere, umbră 
unei acuzații de neînțeles asupra so
ției acestui om, tovarășa lui de viața 
mai în vîrstă care, ca și majoritatea 
soțiilor militarilor, nu putea să îm
partă cu soțul toate greutățile vieți! 
militare, dar care, trebuie să presupu
nem, a muncit și a trecut prin grele 
încercări în spatele frontului. Reiese 
chiar că ea era vinovată nu se știe 
de ce.

Ideea poetică a lui Simonov n-a 
îmbrățișat aci toate aspectele acestei 
întîmplări profund umane, pe care el 
a rezolvat-o unilateral.

In poemul „Ivan și Maria" este 
tratată o temă frumoasă despre un 
tovarăș credincios — soția unui co
mandant sovietic care a pășit alături 
de, el, zi cu zi, pe drumul său eroic 
prin anii războiului civil, prin anii 
de învățătură, de slujbă la graniță, 
prin anii Marelui Război pentru Apă
rarea Patriei. Dar această temă no
bilă pe care autorul a reușit să o re
zolve numai în unele locuri, este de
naturată prin făptui că poemul a fost 
scris în grabă. Poemul nu este numai

0 organizație întreagă 
Pentru mine azi s-a adunat. 
Unii-ar fi putut la film să meargă; 
Cu copiii, mulți s-ar fi jucat.

Mai devreme-ar fi plecat acasă, 
Unde-așteaptă blîndele soții...
Dar această seară luminoasă 
Pentru mine o vor folosi.

Pentru mine ridurile frunții 
Li se vor mai adinei ușor. 
Pentru mine vor uita cărunții 
Bucuria și durerea lor.

Pentru mine-aceste mîini curate 
Se frămîntă, pentru soarta mea. 
Pentru mine fi-vor ridicate — 
Chiar dacă-mpotrlvă or vota.

★
A-nceput istorica ședință, 
Fără clopoțel și fără fum.
Ei respectă din obișnuință 
Și ședința, și pe mine-acum.

Secretarul spune, nu prea iute, 
Un cuvînt introductiv cam lung, 
înțeleg că am zece minute 
Să-mi alung sfiala. Și-o alung.

Acte se citesc, recomandații. 
Cei ce recomandă sînt prezenți. 
Ca-n sclipirea unei constelații 
Ochii lor se reunesc, atenți.

Ochii-aceștia care-mi luminară 
Viața toată, fiece asalt, 
Iși adună razele-astăseară 
Pentru saltul meu cel mai înalt.

In privirea lor nu afli vidul, 
Ci prea-plinul forței omenești. 
Nu e o abstracție partidul: 
E lumina ochilor acești...

Horia Aramă

PARTIDULUI
Tu, m-ai crescut ca om, m-ai învățat 

Cum să zdrobesc dușmanul cu călcîiul. 
Sub steagu-ți veșnic nalt și ne-ntinat 
Am scris odată versul meu, întîiul!

Simt măreția și ne-nvinsu-ți mers! 
...E cînt să-ncapă marea-ți plinătate 
Partid al meu?, tu unic univers 
In care-i veșnic zi și libertate !

TRECEA UN TANC...
Trecea un tanc, un tanc cu trupul frint 
Șl remorcat vîrtos de cinci tractoare.
Trecea un tanc cu țeava spre pămînt 
Pe cîmpul întomnat, printre ogoare.

Un tanc fascist rămas prin văgăuni 
Prin sat mi l-a lătrat de la vecină 
CJn cline ciobănesc cu ochii buni 
Și-a speriat de moarte o găină.

Cu cretă de școlar scria pe tanc: 
„Bun de topit: Va fi secerătoare I”

Trecea pe uliți cel din urmă tanc 
Și remorcat vîrtos de cinci tractoare!

INIMA
Iată-mi inima — sipet purpuriu, 
la-o, e plină de vise.
In ea vei găsi al vieții foc viu 
Și multe poeme nescrise.

Iată-mi inima carte cu literă grea 
Ia-o nu-i carte firească.
Am mai dat-o odată cuiva
Și n-a știut s-o citească.

Rusalin Mureșanu

foarte întins, dar și abundă în negli
jențe stilistice. Versul este uneori 
„greoi", dacă nu corespunde, autorul 
— cu eforturi nu prea mari, în ciu
da gustului poetic și uneori și a gra
maticii ruse — îl mai modelează și 
apoi îl pune la loc.

Ultimul vers, cu toate că este „în 
scară", este în afara oricărui ritm și 
în felul acesta nu poate face parte din 
versul clasic, nici din versul maia- 
kovskian. Lipsa poemului în general 
constă în faptul că este scris în cea 
mai mare parte în proză, cu toate ca 
are ritm și rimă. Și e păcat, poemul 
ar fi fost valoros dacă ar fi fost mai 
stăruitor lucrat.

Un mare succes al lui Simonov sînt 
versurile satirice îndreptate împotri
va rămășițelor din conștiința oame
nilor : „Sub umbrelă", „Un suflet 
străin", „Prietenul", „A fost odată ca 
niciodată un om prudent", ș. a Toate 
aceste poezii sînt bune. Toate lovesc 
la țintă; versurile lui Simonov au un 
umor caracteristic. In aceste versuri 
este folosită de asemenea experiența 
poetică a lui Maiakovski.

In domeniul satirei, poezia se află 
în frunte. Poemul lui Gribaciov „La 
cunoștințele noastre", este un poem 
satiric ascuțit, în care autorul a ales 
drept țintă un pseudo-conducător care 
nu-și mai ridică nivelul și nu mai în
vață, care s-a rupt de popor, este in
diferent față de nevoile poporului, s-a 
împotmolit în filistinism. Poemul își 
atinge țelul, cu toate că lipsesc perso
najele poziiive — în poem este pre
zent autorul cu mînia, ironia lui și 
aceasta mi se pare că este un succes 
al lui Gribaciov și al poeziei noastre 
satirice.

Bezîmenskî a publicat un volum de 
satiră. In acest volum, în afară de 
operele satirice cunoscute de acum 
cîțiva ani, este publicată o scenă dra
matică ascuțită și actuală, „Intr-o 
noapte — sau Judecați voi înșivă". 
Cu toate calitățile indiscutabile alo 
poeziei satirice a lui Bezîmenski, lui îi 
lipsește uneori gustul în folosirea iscu
sită a elementelor prozaice, în alege
rea epitetelor și în unele împerecheri 
de cuvinte.

*

„Cruțînd personalitățile" al lui Ser- 
ghei Vasiliev este un volum de paro
dii literare. Cu toate că sînt o serie 
de autori talentați în acest domeniu, 
Vasiliev nu a fost încă egalat; cartea 
lui este un frumos dar făcut citito
rului și omului de litere.

Dintre lucrările poetice mai mari, 
trebuie să subliniez povesrirea in 
versuri a poetului ciuvaș lakov Uh- 
sai, „Moș Kelbuk", ca unul din cele 
mai interesante și importante eveni
mente din ultimii ani. Această lu
crare necesită o analiză specială, a- 
mănunțită. „Codrul cel groaznic" 
de Kuleșov — partea a ll-a a cro
nicii lui intitulată „Granița" — se 
încadrează de asemenea, după păre
rea mea, printre fenomenele neobiș
nuite ale poeziei contemporane. Este 
necesar totuși să atragem atenția 
lui Kuleșov că poemul lui. ca și in 
general toate lucrările lui din ulti
mul timp, este dezlînat. In acest 
poem sînt pasaje „goale", versuri de 
prisos, pentru faptul că autorul nu de. 
pune eforturi pentru rezolvarea eco
nomică a sarcinilor poetice, ci scrie 
uneori așa cam îi vine.

Trebuie să spun aceasta și în le
gătură cu poemul unui poet atît de 
talentat și experimentat ca L. Per- 
vomaiski („Pe malurile abrupte"). 
Această lucrare, cu toate calitățile pe 
care le are, e prea puțin organizată 
lăuntric, factura ei materială este 
lipsită în unele locuri de reliefare, 
nu are un caracter concret; tonul emo
țional — această forță aproape ne
observată dar profundă a sentimen
tului — încetează să se facă simțit 
și atunci pe primul plan el apare ra
țional, exterior. In general aceasta 
creează un sentiment de dezlînare și 
atenția cititorului slăbește mereu.

Despre poemul lui Kirsanov „Pis
cul", fenomen important, după pă
rerea mea, în poezia —1----- *
— precum și despre 
Berholz „Credință", 
vinski „Citindu-1 pe

contemporană, 
tragedia 

și a lui
..Faust‘

lu! 
Sel-

• voi
vorbi mai tîrzîu, în legătură cu pro
blema varietății formelor realismului 
socialist. Despre nou! poem al lui 
Tvardovski „In depărtarea depărtă
rilor", de o largă respirație, este 
prematur să vorbim, deoarece au a- 
părut doar primele capitole.

'(Continuare în nr. viitor)



GAZETA LITERARĂ

Academia Republicii Populare Romine 
a sărbătorit pe Mihail Sadoveanu

Acad- prof. dr. C. I. PARHON, președintele de onoare al Academiei R.P.R. :

O dăruire continuă
Avc.n astăzi în Academia Republicii 

Populare Romîne o zi de sărbătoare.
Mi-ar trebui bogăția nesecată de cu

vinte și măestria iubitului nostru co
leg, ca să pot descrie bucuria pe care 
o resimțim acum, la sărbătorirea omu
lui, scriitorului, luptătorului, academi
cianul Mihail Sadoveanu.

Cu personalitatea sa uriașă, ca un 
munte măreț al culturii romînești, timp 
de atîtea decenii el a adunat picătură 
cu picătură apele întunecate ale du
rerilor și revoltelor poporului pentru 
ca, purificate prin marea sa- dragoste 
de oameni și de patrie, să ni le redea 
în izvoare adînci și clare.

Din aceste izvoare, generații întregi

Pe culmea cea mai înaltă a creației *)

*) Din partea finală a conferinței 
„Mihail Sadoveanu la 75 de ani".

Luptătorii pentru pace din țara 
noastră iau parte cu o nespusă bucu-. 
rie la sărbătorirea academicianului 
Mihail Sadoveanu, fruntaș stimat și 
iubit al mișcării pentru pace din (ara 
noastră, eminent militant al mișcării 
mondiale pentru pace.

Viața și activitatea acad. Mihail Sa
doveanu pe tărîmul literaturii și vie
ții obștești, opera sa bogată, puterni
că, plină de omenie, servesc cauzei 
comune a omenirii, mărețelor ei idea
luri. Convingerile sale profund demo
cratice. adtnca sa dragoste pentru cei 
mulți, i-au atras lui Mihail Sadovea
nu ura și persecuțiile regimului reac
ționar din țara noastră care nu nu
mai că a pus ta index marea și va
loroasa sa operă, dar a instigat și pe 
huliganii fasciști să-i ardă cărțile în 
pletele publice.

După eliberarea patriei noastre de 
sub jugul fascist de către glorioasa ar
mată sovietică, Mihail Sadoveanu s-a 
alăturat de la început cu multă însu
flețire luptei poporului nostru pentru 
făurirea unei vieți noi, fericit că a 
venit vremea înfăptuirii acelor minu
nate visuri ale poporului nostru, pe 
care cu talentul său viguros le în
trezărise cu mulți ani tn urmă în o- 
perele sale.

Prin atitudinea sa patriotică, acad.

In încheierea ședinței solemne a 'A- 
cademiei R.P.R., maestrul Mihail Sa
doveanu a răspuns:

In opera lui Mihail Sadoveanu s-a 
impus din ce în ce mai puternic omul 
cu problemele lui... De la primele po
vestiri pînă la Mibrea Cocor, țăranul 
devenit conștient și ridicîncTu-se pen
tru o lume maii dreaptă — întreaga 
operă a lui Sadoveanu este consa
crată zugrăvirii omului în împrejură
rile societății noastre mai vechi și 
mai noi, țăraniului romîn, oamenilor 
chin orașe și intelectualilor provin
ciali, agonizînd în vechea orînduire. 
Chipurile oamenilor se constituie nu
mai din prezentarea faptelor și a me
diului care îi conține, fără intervenția 
retorică a scriitorului, fără judecăți 
de valoare și analize, așa cum 1-aiu 
învățat maeștrii săi, marii scriitori ai 
realismului european. Totuși simpatia 
umană învăluie tablourile și narațiu
nile, se dezvoltă și se comunică dintre 
rîndluri, prin arta subtilă a selecțiunii 
trăsăturilor și momentelor, prin epi
tetul potrivit la locui ldi, prin vorbi
rea plină de blîndețe Și omenie în 
dialoguri. Această simpatie cucerește 
pe cititor care alunecă 6Ub punctul de 
vedere al scriitorului și primește miș
cat influența lui. Opera lui Sadovea
nu este pledoarie elocventă pentru 
soarta țăranului romîn și pentru toți 
obidiții vechii orînduiri. Această operă 
a adus un uriaș serviciu cauzei eli
berării omului în țara noastră. Iată-1 
pe acel Niță Lepădatu... eroul povesti
rii „Bordeienii", scrisă în 1911. A ajuns, 
căutînd de lucru, pe moșia lui Geor
ge Avrămeanu și, pe cînd se înde
părtează de bordeiele de lut, „scurmate 
în mal“, cu „geamuri mici cît pum
nul", unde locuiau muncitorii pămîn- 
tului, Niță Lepădatu intră în vorbă 
cu însoțitorul lui : Hm I Curtea-i la 
doi pași... zise într-o vreme humelni- 
cul. Azi e Sîmbătă, boierul trebuie să 
fie acasă. Stmbăta, vine mai devreme 
de pe cîmp. — Da are moșie mare ? 
întrebă Lepădatu. — Cum ? și moș
neagul privi uimit pe flăcău. Cit vezi 
cu ochii, și încă șl mai departe... 
Groaznică moșie are !... Cea mai mare 
moșie I Mai mare moșie nici nu se 
poate! Dac-a fi mai mare, cu ce-are 
s-o are și cu ce are s-o îngrijească ? 
L-am întrebat eu odată: Cucoane lor! 
Ce faci dumneata cu atita pămînt și 
cu atîta bănet ? — Și ce fi-a răspuns? 
— Ce mi-a răspuns? Hm! Nu mi-a 

Acad, prof, dr. N. G. LUPU:

Fruntaș al mișcării mondiale pentru pace

Datoria mea este să merg înainte

au sorbit patriotismul și și-au văzut 
oglindite nădejdile.

Muntele și-a deschis ades inima, dă
ruind oamenilor bogățiile sale, care 
să-i ajute în făurirea unei vieți mai 
bune.

Această dăruire continuă este și 
expresia unei puteri de muncă neis
tovite.

Fiecare cable, fiecare cuvînt este 
o piatră prețioasă îndelung dăltuită și 
șlefuită.

Opera lui Mihail Sadoveanu adaugă 
o nouă strălucire tezaurului culturii 
noastre naționale și îmbogățește cul
tura universală.

Acad, prof. TUDOR VIANU :

răspuns nimica. A început a rîde... 
Flăcăul dădu din cap și zîmbi. Zimbi 
și moșneagul scuturîndu-și pletele: 
apoi întinse mina cu degete negre și 
uscate: — Iaca, ici în vale-i curtea, 
cu toate acareturile... O casă scundă 
de bir ne albe, în vilcea, cătră iaz, în
conjurată de șuri și grajduri acoperite 
cu paie. — Are curte strașnică boie
rul,... vorbi moș Năstase... Boierii îs 
deprinși cu odăi multe... L-am între
bat eu într-un rînd: Cucoane Jor, ce-ți 
trebuie dumitale patru odăi așa de 
mari ? Ce faci cu ele ?... — Si el ce-a 
zis ?... — Hm ! el ce să zică ? N-a zis 
nimic. A început a ride... Mai era 
oare nevoie de altceva decît de a- 
măniuntele acestui dialog, atît de fi
resc și 'atît de discret, fără nici o 
insistență, fără nici o îngroșare a 
trăsăturilor, pentru a pricepe tragedia 
țăranului romîn în condițiile exploa
tării lui, pentru a simți cum bate 
inima poetului și pentru ca inima 
noastră să bată alături de-a lui ?

Aceste bătăi ale inimii au fost odată 
foarte furtunoase. Ele au însoțit cînd- 
va pe-ale lui Cozma-Răcoare, eroul 
desprins din vechile balade, un om 
întunecos, cu doi ochi ca ofelul. Intr-o 
zi, G. Ibrăileaniu, marele lui prieten, 
i S;a adresat lui Sadoveanu, spunîn- 
du-i: Aș fi curios să știu ce vei mai 
da peste două decenii. Dumneata, pe 
cît înțeleg, reiai în spațiul unei vieți 
evoluția literaturii noastre, așa cum 
individul rezumă evoluția umanității: 
de la dezlănțuirile primare ajunge 
treptat la reflexivitate. Cînd Cozma- 
Răcoare va ajunge un înțelept monah, 
ciclul^ dumitale va fi închis. Oare a- 
ceastă profeție a lui Ibrăileanu l-a în
demnat mai tîrziu pe maestru să cre
eze figura călugărului Breb în 
Creanga de aur, a înțeleptului Sindiipa 
în Divanul persian, a presviterei Olirn- 
biada în Nicoară Potcoavă ? S-au a- 
dlunat între timp multele experiențe 
ale vieții, observarea nedreptății a 
avut multe prilejdri să se exercite în 
vremea noastră ibîntuită de războaie, 
de făpturile tiraniei insolente și tru
fașe ; într-un rînd s-au aprins ruguri 
și au ars oameni și cărți — unele din 
ele au fost ale maestrului. Au curs 
anii, au dispărut prietenii, — jertfele 
au fost uneori mai dureroase. Injustiția 
și cruzimea s-au ținut tari pe mete
rezele lor. Nu cumva omul trebuie 
schimbat în adîncimea lui ? Din încer
cările vremurilor s-a distilat un suc

Mihail Sadoveanu a dat un minunat 
exemplu, arătînd că intelectualii din 
țara noastră trebuie să se situeze a- 
lăturl de întregul popor, în primele 
rînduri ale luptătorilor pentru înflo
rirea patriei, pentru cauza păcii și 
progresului. Ca președinte al Comi
tetului Național pentru Apărarea Păcii 
din R.P.R., acad. Mihail Sadoveanu a- 
duce o contribuție deosebită la lărgi
rea și întărirea mișcării pentru apă
rarea păcii din țara noastră.

Vorbind despre înalta misiune a 
luptătorilor pentru pace, acad. Mihail 
Sadoveanu a arătat că „Partizanii 
păcii sînt nu acei care doresc liric 
pacea, ca pe un bun plăcut al vieții, • 
ci acei care luptă cu ardoare pentru 
a o dobîndi... partizanii păcii stnt oa
meni de energie, activi".

Ca reprezentant al poporului nos
tru la diferite congrese și adunări in
ternaționale pentru pace, acad. Mihail 
Sadoveanu a exprimat dorința de 
pace a poporului nostru, de a contri
bui la continua destindere a încor
dării internaționale, la dezvoltarea le
găturilor culturale între popoare.

Ca o confirmare a acestei prețuiri, 
acad. Mihail Sadoveanu a fost ales 
membru al Consiliului Mondial al 
Păcii, cel mai înalt for al mișcării 
mondiale pentru pace. Decernarea Me-

'Acad. MIHAIL SADOVEANU:

daliei de Aur a Păcii pentru opera sa 
„Mitrea Cocor", a constituit o nouă 
șl strălucită consacrare pe plan in
ternațional a nobilei sale activități.

Datorită înaltului prestigiu de care 
se bucură tn rtndul luptătorilor pen
tru pace din lumea întreagă, acad. 
Mihail Sadoveanu a fost ales ca mem
bru al Comitetului pentru decernarea 
premiilor internaționale Stalin „Pen
tru întărirea păcii între popoare".

II sărbătorim pe acad. Mihail Sa
doveanu tn zilele cînd privirile popoa
relor stnt îndreptate cu încredere spre 
Conferința de la Geneva, cînd în lume 
încep să se vadă roadele luptei hotă
rî te a forțelor păcii din lumea în
treagă, în rtndul cărora Mihail Sado
veanu ocupă un loc de cinste, de care 
pe drept cuvînt poporul nostru este 
mtndru.

In numele Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii din R.P.R„ tn nu
mele luptătorilor pentru pace din țara 
noastră, ti urăm scumpului nostru Mi
hail Sadoveanu viață lungă și multă 
sănătate spre binele patriei, pentru 
a putea aduce șl tn viitor aportul său 
atît de prețios la tnflorirea culturii, 
la întărirea și lărgirea mișcării pen
tru pace din țara noastră, la întărire**  
prieteniei între popoare.

„Țin încă odată să mulțumesc Par
tidului Muncitoresc Romîn, Guvernu
lui și Academiei R.P.R. pentru cinstea 
ce mi-au făcut-o, pentru toate cuvin

Această strălucire se revarsă din 
plin asupra țării și Academiei noas
tre.

Activitatea dvs. neobosită, maestre 
iubit, de ostaș al științei, al muncii 
și al păcii, constituie pentru fiecare 
din noi un viu imbold și un înalt 
exemplu.

Prin glasul meu, Academia Republi
cii Populare Romine vă felicită pentru 
înaltul titlu de Erou al Muncii So
cialiste, vă mulțumește cu căldură 
pentru întreaga activitate desfășurată 
pentru dezvoltarea Instituției noastre 
și vă urează sănătate și viață îndelun
gată și rodnică spre binele poporului 
nostru pe care îl iubiți atît.

mal dulce, cu puteri alinătoaire. Vor
bește înțeleptul Sindipa către ucenicul 
său Feriri, oare va fi chemat în curînd 
să-și conducă popoarele. Fiule, Dum
nezeu pune darul înțelepciunii și în
tr-un om sărac, nu crede că mărirea 
și puterea sînt mai de preț. Cînd la 
putere se adaugă înțelepciune, atunci 
a fost scris muritorului în zodia sa 
cunună de lumină. Cînd îți va veni 
vremea, asta să fii tu, fiule, ca să 
poți fi scutit la bătrîneță de scîrbă, 
viermelb inimii. După ce ți-am deschis 
toate tainele, iți doresc să ajungi la 
împărăție, și cînd vei ajunge la împă
răție, să nu omori pe dascălul tău. 
Nu este deci sigur că Ferid, ajuns în 
scaunul împărăției, avînd adică inte
rese, bunuri colosale și o putere fără 
limită die apărat, își va mai ^aminti 
de învățăturile lui Sindiipa și că viața 
înțeleptului, al cărui rost este să pro
nunțe die-a pururi cuvintele adevăru
lui și ale dreptății, va rămîne totdea
una în siguranță. Este mai probabil 
că, atunci cînd egoismul străvechi 
al omului va bate în retragere, cu
vintele înțelepciunii vor atîrna mai 
greu și vor fi mai bine ascultate. O- 
pera lui Sadoveanu s-a încununat cu 
supremele zori ale înțelepciunii, zîm- 
bind vremurilor viitoare și anwnțînd 
domnia dreptății, a toleranței, a bu
nătății, a omeniei. A apărut în po
vestirile maestruiliui un alt tip ome
nesc, a cărui putere dulce și binefă
cătoare ni se pare pe de-a-ntregul în
trupată în presvitera Olimbiada. Ci
tesc și recitesc paginile dedicate ei în 
Nicoară Potcoavă și mă pătund d'e far
mecul ei, făcut din frumusețe augustă, 
din taină și tăcere, din putere asupra 
fiarelor sălbatice, din îndemînarea 
mîinilor care știu să vindece rănile, 
să prepare băuturile alinătoare, din 
murmurul cuvintelor în stare să mîn- 
gîie conștiința îndurerată a omului, 
din pătrunderea privirilor pînă la se
cretele cele mai pecetluite ale sufletu
lui, din dorința de a face binele și 
de a ajuta. Chem atunci asupra ome
nirii înțelepciunea, îndemînarea, bu
nătatea activă a O’imbiad'ei. O a- 
6emăn în cugetai meu cu Diotima, 
preoteasa din Mantimeea, aceea care 
dezvăluie oaspeților adunați la ban
chetul lui Platon doctrina supremă a 
iubirii. Hangerele au intrat în teacă. 
Mă mingii și înalță duhul eter
nului — femenin, das Ewig — Weib- 
liche al lui Goethe.

Am comparat pe Mihail Sadoveanu 
cu C. Negruzzi, cu Creangă, cu Emi- 
nesou, încercînd să arăt ce a dat ma
estrul, ajuns astăzi pe culmea, cea mai 
înaltă a creației, în ordinea cunoaș
terii artistice a trecutului, a vieții po
porului, a naturii romînești. Directivele 
desprinse din operele tuturor acelor 
mari scriitori s-au încununat în lucra
rea vieții lui Sadoveanu. Maestrul a 
dus la perfecțiune narațiunea istorică, 
reprezentarea vieții populare, evoca
rea întregii naturi romînești. A făcut 
aceasta cu o imensă putere poetică a 
spiritului, în forme de expresie nobile 
și pure, care dezvăluie cultura inte
rioară a poporului romîn, într-o operă 
de o fecunditate fără precedent. A în
zestrat limba noastră cu prestigii și 
vrăji, care lucrează cu forța tiranică 
și plină de desfătări a muzicii. A dat 
un sens luptător creației sale și ne-a 
instruit prin înțelepciune și umanitate, 
creînd o galerie de înalte tipuri ome
nești, cărora nu le putem pune nimic 
alături. Este deci drept a spune că, 
în epoca următoare lud Eminescu și 
Caragiale, Mihail Sadoveanu a fost 
și continuă a fi cel mai mare scrii
tor romîn.

tele bune și prietenești care mi-au fost 
adresate. Socotesc că datoria mea este 
să merg înainte, cu puterile pe care 
le mai am".

la Năsăud drumurile te îmbie 
să te îndrepți către trei sate: 
Coșbuc, Prislop și Reteag, sar 

tele scriitorilor George Coșbuc, Liviu 
Rebreanu și Ion Pop Reteganul.

Ttrgul vechi Năsăud a cunoscut, tn 
a doua jumătate a secolului trecut, în 
ciuda opresiunii habsburgice, vremi de 
înflorire a culturii naționale. Au răsă
rit atunci școli de dascăli umili, un li" 
ceu romînesc, tipografii, care răspîn- 
deau prin nordul Transilvaniei cărți de 
școală, volumașe cu învățături tn lim
bă romînească despre istoria țării, 
despre cultivarea pămtntului, mici re
viste cu modeste dar rodnice preocu
pări pentru luminarea celor mulți. Ttr
gul Năsăudului a adăpostit pe rînd pe 
Ion Pop Reteganul, George Coșbuc și 
Liviu Rebreanu. tn anii lor de primă 
tinerețe școlărească. Drumul pe jos, 
din satele lor spre școlile Năsăudu'ui, 
l-au făcut și Coșbuc și Rebreanu, chiar 
si Reteganul de multe ori, deși satul 
Reteag se află mult mai departe, tn 
josul văii Someșului, spre Beclean și 
Dej, Intre dealurile dominate de sttn- 
ca cetății Ciceului.

Intre Năsăud șl orășelut Bistrița se 
află Prislopul, pe șoseaua care se 
mistuie spre drumurile și potecile ce 
duc către Moldova arin trecătnarea 
Văii Bărgăului. Pe drumul dintre Nă
săud și întinsele păduri ale Telciului 
care însoțesc căile spre Maramureș, 
răsare satul lui Coșbuc pe malul rtu- 
lui Sătăuța. adăpostit de hora unor 
dealuri masive ce urcă spre munții 
nordici- Iar pe drumul dintre Năsăud 
și Rodna Veche, care călătorește tn 
susul Someșului, pînă către izvoarele 
lui, și spre poalele muntelui Ineu, se 
află satul Maieru. In Maieru șl-a pe
trecut Liviu Rebreanu tnttii ani ai co
pilăriei. cînd, vrăjit de ..Povestite ar
delenești" ale lui Reteganul. căuta tm ■ 
preună cu alti copii voinicii, zmeii s< 
balaurii din basme, pe dealurile șl prin 
rîpile din jurul Someșului. Din Maieru 
i-a rămas lui Liviu Rebreanu „imagi 
nea jocului romînesc", așa cum l-a 
scris în capitolul tntîi al romanului 
„Ion" — „cu învtrtita, cu fetele care 
așteaptă să fie poftite, cu nevestele și 
bătrînele tn grup separat de privitoa
re, cu bărbații care pălăvrăgesc cu 
gravitate"; „acolo au trăit aievea lău
tarii din „Ion" și Briceag, și Holbea 
șl Găvan”, — de acolo a luat „dracii 
de copii care fac fel de fel de nebu
nii", la horă, „zmulg buchetele de flori 
din mîinile fetelor”.,, (v. Liviu Re
breanu „Mărturisiri" 1932).

De la Maieru urci spre Rodna Ve
che, localitate cu bogate și vechi a- 
mintiri istorice de care se leagă lup
tele împotriva cotropitorilor tătari, de 
pe la mijlocul secolului XIII- Un lanț 
de lupte violente împotriva orinduiri- 
lor opresive și a cotropitorilor străbate 
istoria eroică a satelor de prin aceste 
părți.

Ruinele cetății Rodna, arsă

De Rodna Veche e legată și istoria 
celor 21 de sate de graniță—printre 

ele și Hordoul lui Coșbuc. Răscoalele 
de decenii ale țăranilor iobagi din a- 
ceste sate, înspăimîntaseră atît pe no
bilii bătrînului burg medieval Bistrița, 
cît și capetele încoronate ale imperiu
lui austro-ungar din anii 6C și 70 ai 
sec. XVIII. Maria Terezia schimbă 
lanțul de represiuni împotriva răscoa
lelor prin politica unui decret dat în 
1762, care desființează iobăgia în cele 
21 de sate pentru a liniști această gra
niță a statului austriac, așezată la 
răspîntia dintre imperiile apusene și 
cel țarist și otoman. Duplicitatea po
liticii Măriei Terezia urmărea atît asi
gurarea granițelor, cît și înrolarea țăra
nilor dezrobiți în regimente grănice
rești, care să fie apoi zmulse din sa
tele romînești și împinse și spulbe
rate în luptele împotriva mișcărilor 
de eliberare, în ciocnirile cu celelalte 
state de ev mediu.

La Rodna Veche și-a trăit întîii ani 
de dăscălie „docențele ordinariu" Ion 
Pop Reteganul, unde a înființat prin 
anul 1886 un „Comitet de ajutorare 
a copiilor de țărani săraci cu abece- 
darii și legendarii", comitet vestit la 
timpul său spre care se îndreptau ce
rerile învățătorilor din Transilvania, 
dar și acelea ale dascălilor din «ațele 
și orașele Diobrogei, ale Gorjului, 
Teleormanului, Banatului sau Mol
dovei. Aici a primit Reteganul numele 
de „Luminătorul de la Rodna".

Prin aceste părți transilvane a! me
reu tn față o natură aspră dar gran
dioasă, cu țărani dîrji care zmulg 
din greu roade de pe dealurile pie
troase. Oamenii aceștia restabilesc a- 
notimpurile, căci prin aceste locuri 
muntoase, primăverile sînt tîrzii, toam
nele timpurii, verile răcoroase șl natu
ra trebuie silită să dea roade -într-un 
timp scurt — timp ploios de cele mal 
multe ori.

C ațele de pe aici, vechi de sute de 
^ani. îndeobște cu populație com

pactă romînească, au istoria trecută 
în povestiri și legende orale. Trăiesc 
în creația populară a locului Mathias 
Corvin, Ștefan cel Mare, Petru Rareș, 
Pintea Viteazul. Printre legendele cele 
mai iubite este aceea care-1 arată pe 
bătrînul Todor Todoran, tn vîrstă de

105 ani, scăpînd din închisorile ce
tății medievale Bistrița și venind pe 
un cal alb să îndemne miile de țărani 
din cele 21 de sate de graniță adunați 
la Salva să nu jure credință Măriei 
Terezia, să frîngă săbiile pe genunchi, 
să arunce armele la pămînt și să în
toarcă spatele ofițerilor imperiali și 
inalților prelați veniți să blagoslo
vească jurămlntul de credință. Spune 
legenda că bătrînul Todoran a deschis 
ochii țăranilor liberați din iobăgie de 
împărăteasă și vîrîți în regimentele 
grănicerești, că desființarea iobăgiei 
e o înșelăciune pentru ca romînii dez
robiți să fie zvîrliți să lupte prin țări 
străine oricînd și oriunde, pe pămînt 
și apă, de dragul Tereziei, care nu 
vroia altceva decît să-i îndepărteze 
de la nădejdiile lor de adevărată li
bertate șl omenie. Todoran și ceilalți 
capi ai acestei ultime și mari răzvrătiri 
a satelor grănicerești împotriva impe
riului, sînt prinși, spînzurați sau 
trași pe roată. Documentele istorice ale 
timpului atestă existența eroului le
gendar Todoran în această ultimă 
mare răscoală iscată în 1762.

Eroul obișnuit al basmului din a- 
ceste sate, e uriașul. Un uriaș cînd 
făcea un pas se sprijinea cu un pi
cior pe un munte și cu altul pe mun
tele dimpotrivă. Sub pasul uriașului 
se pierdeau ca într-o prăpastie largă 
albiile adînci ale văilor, străbătute de 
sumedenie de pîraie, de rîuri repezi, 
de cărări frînte și pierdute prin ste- 
jărișurile dese și prin pădurile albe 
de mesteacăn. Intr-adevăr, cînd pri
begești prin văile adînci dominate de 
dealurile masive de pe-aici, ai senti
mentul că trăiești pe alt tărîm, pe un 
tărîm subteran, că solul, lumea ade
vărată se află undeva, sus, deasupra 
capului tău, acolo unde se zăresc 
crestele luminate ale dealurilor, pe 
care țăranii le brăzdează cu plugurile, 
proiectîndu-și chipurile severe și în
cordate de muncă pe pînza albastră 
a cerului.

Străvechi tradiții trăiesc în aceste 
sate, în obiceiurile de la sărbătorirea 
nașterii, a nunții, de la procesiunile 
mortuare. Intîlnești încă poezie nedes- 
lipită de cîntec și de dans. Mirele și 
mireasa primesc urările grupurilor de 
feciori și fete, de vîrstnici și bătrîni, 
prin strigături, fie create spontan, fie 
din fondul vechi al satului. Feciori cu 
cizme înalte, îmbrăcați in veșmintele 
cele mai de preț pe care le au — ase
mănătoare celor din „Nunta Zamfirei", 
cu căciuli brumării cu stele înfocate în 
frunte, purtînd plosca la oblînc, a- 
leargă pe ulițele satului, călări pe caii

în anul 1242

gătiți cu coronițe de foi de nuc, flori 
de rosmarin șl mușcată, și cu panglici 
multicolore, ducînd vești de la un mire 
la altul. Mirele e însoțit pînă la 
mireasă de druște — un buchet de 
fete frumoase, îmbrăcate în „rochii 
lungi țesute în flori", tot ca în „Nunta 
Zamfirei". Pe drumul de la mire la 
mireasă, feciorii, slobozind strigături 
și chiuituri în cîntecul lăutarilor, scu
tură pe rînd un steag, a cărui „pînză" 
e împletită din crengi vînjoase înver
zite, pe care stau prinse clopote de 
mărimi diferite, cu sunete ce merg 
de la clinchetul zglobiu și cristalin 
pînă la bătaia mai gravă și prelungă.

Mal mult, a răzbătut din vremi ime
moriale pînă azi prin aceste sate, ce
remonia procesiunilor unor sărbători 
ce amintesc de miturile antice romane 
legate de muncile sezoniere ale cîmpu- 
lui. Așa este ceremonia sărbătoririi 
secerișului, în care grupuri de femei 
purtînd pe tîmple cununi de spice de 
grîu, cîntă și joacă, vestind din casă 
în casă bucuria belșugului:

De unde cununa pleacă, 
Rămîne țarina-ntreagă. 
Pe unde cununa vine, 
Rămin țarinile pline.

Femeile purtătoare de cunună — 
alese dintre cele mai harnice și mai 
istețe secerătoare — sînt întîmpinate 
de familiile țăranilor cu cele mai gus
toase bunătățuri, cu pîine caldă, în 
vase de lut înflorite, tnvălite în șter
gare de tort. Acest obicei îl întîlncști 
e drept rar și e cunoscut îndeosebi de 
secerătoarele din satul Breaza.

1> ortul național romînesc <îe pe-aici 
* are cusături de-o frumusețe egalată 
numai de costumul din nordul Moldovei 
sau de acel de prin văile Argeșului: 
culorile vii ale veșmintelor întruchi
pează într-o lucrătură fină flori și 
frunze stilizate, care se întrec în 
prospețime, în varietate și ambianță 
cu frumusețile priveliștilor de prin 
aceste locuri transilvane.

Dansul popular de prin aceste părți 
— de unde au răsărit Coșbuc, Rebreanu 
și Reteganul — e un adevărat poem 
epic coregrafic, realizat printr-un ci
clu de jocuri care se continuă unul 
pe altul: începînd cu mișcările jocului 
sfios și plin de grație al perechii stin

ghere, dansul pornește să se desfă
șoare larg spre repeziciunea jocului 
năvalnic al tuturor perechilor — con
topite în grupul mare, colectiv.

Casele țărănești urmează cursul unei 
tradiționale arhitecturi romînești: casa 
e simplă — construită îndeobște din 
lemn, acoperită cu șindrilă — avînd 
o tindă și o odaie; în fața casei un 
pridvor străjuit de stîlpi împodobiți 
cu crestături în lemn, iar sub stre
șini casa e înconjurată de un brîu de 
seîndură tăiata în motive de frunze 
și flori, asemănătoare celor de pe co
stume și din priveliști, mult mai mult 
simplificate și stilizate.

Oamenii aceștia, păstrători ai tradiți
ilor naționale pe planuri multiple 

de viață, nu-și opresc formația is
torică în cadrul liniilor mari ale tra
diției. Dealtfel—lucrul e cunoscut—păs
trarea tradițiilor formate de-a-lungul 
veacurilor, dovedește o atenție ascu
țită la tot ceea ce a adus bun fiecare 
veao vieții generațiilor de truditori 
ai pămîntului. Oamenii de pe aici au 
fost și sînt cu atît mai mult azi, sensibil 
receptivi la cele mai noi binefaceri ale 
culturii și civilizației. In satul lui Re- 
bieanu — în Prislop — ca și în cele
lalte sate năsăudene și bistrițene, în- 
tîlnești țărani cu cîteva clase de liceu, 
care s-au întors la coarnele plugului 
și muncesc cu dibăcie pămîntul. (Nu 
e vorba de chiaburi- Ion însuși, flă
căul sărac din romanul lui Rebreanu, 
urmase cîtva timp liceul din Năsăud 
și continua să-și citescă cărțile de li
ceu și după ce a părăsit cursurile se
cundare). Se transmite acest lucru 
și noilor generații.

Iubitori de știință, folosesc valorile 
ei cele mai proaspete, la cultivarea 
pămîntului pentru a-și înfrumuseța 
grădina nelipsită din fiecare cuirte, 
sau pentru a transforma natura prin 
unirea în forme colective de muncă. 
Un țăran bătrîn ca Vasile Tabără 
din Prislop, „contemporan" cîndva cu 
flăcăul Ion Glanetașu — modelul erou
lui din romanul lui Rebreanu, a ajuns 
astăzi să fie cunoscut în regiunea 
Cluj pentru cultura lui miciurinistă pe 
care o întrebuințează obținînd caiși 
altoiți pe trunchi de corcoduș, rezis- 
tenți la clima aspră a acestor locuri, 
și cu roade pe cît de gustoase, pe atfi 
de mari și de îmbelșugate. Preocupat 
de viața satului, Vasile Tabără a răs- 
pîndit experiențele lui reușite, în ve
cini, în întreg satul; încearcă varie
tăți noi de viță de vie, mijloace mai 
bune pentru îngrijirea stupinei și creș
terea vitelor, e lector la căminul cul
tural, șl vorbește liber, fără hîrtie, în 
fața țăranilor pe care-i sfătuiește să 
transforme coasta unui deal puțin ro
ditor în livezi șl podgorii colective. 
E vorba de coasta numită „Valea Mă
rului" pomenită și de Liviu Rebreanu 
în romanul „Ion", printre alte locuri 
care nu răsplăteau prin roade, truda 
de un an a țăranilor săraci ca flăcăul 
Ion Glanetașu, apăsați cîndva de bo
gătani ca Vasile Baciu și Toma 
Bulbuc,

>n satele nord-transilvane, temeini- 
*cia tradițiilor artistice și culturale 

își aduce sporul ei valoros la febrila 
dezvoltare a procesului de culturali
zare din zilele noastre. Țăranii har
nici de pe aici și-au construit prin 
brațele și dibăcia lor cămine cultu
rale ducînd lucrările de construcție 
de la temelii pînă la-operațiile de fi
nisaj, de împodobire a interioarelor.

Sărbătorirea inaugurării unui că
min cultural prin aceste locuri e o a- 
devărată evocare a zbuciumărîlor colec
tivității desfășurate de-a-lungul veacu
rilor pentru a ajunge la limanul unei 
vieți libere. La jocurile și cîntecele de 
pe scenă iau parte copiii, feciorii și 
fetele, dar și vîretmicii și bătrînii; bă- 
trîne și bătrîni soliști cîntă doine de 
pe^ timpul iobăgiei sau de pe timpul 
stăpînirH burgheze, iar corul tineri
lor intră cu cîntece noi, pline.

Un fir istoric neîntrerupt observi 
în manifestările de viață, încoronate 
prin împlinirile noi de muncă șl artă 
colectivă.

E greu să urmărești circulația unei 
cărți prin aceste sate după registrele 
de evidență ale bibliotecilor. O carte 
bună, ^împrumutată, face ocolul satu
lui, fără intervenția bibliotecarului 
îndeobște, și se întoarce citită de 
mulțime de cetățeni.

învățătorii, bibliotecarii, pătrund în 
centrul activității obștești. învățători 
ca Gheorghe Ilișiu și Ilbovșn Onjșjn 
din satul lui Coșbuc, sau ca Vladimir 
Iatcu din satul Prislop al lui Rebrea- 
nu își grăbesc lectura în variase do
menii de muncă și gîndire pentru a 
putea face față deselor întrebări ale 
țăranilor.

Fără îndoială că existența unei 
vechi tradiții țntemeiate învăță- 

torii înaintași a folosit’ mult formației 
cetățenești a învățătorilor nord-transil- 
vani din zilele noastre. In cadrul stă- 
ptniril habsburgice un învățător ca Ion 
Pop Reteganul ca și atîți dascăli umili 
de țară, au fost alături1 de mulțimile 
harnice, spoliate pe atunci, și le-au 
sfătuit în trebile științei de carte, cul
tivării pămîntului, creșterii pomilor șl 
a vitelor, sănătății obștești. Nici 
dascălul Herdelea din romanul „Ion" 
nu e înafară de întemeierea acestei 
tradiții; frumusețea lui de erou literar 
stă și în faptul că reprezintă drumul 
greu al învățătorului prin stadiile în- 
vățămîntului „comunal" și „de stat", 
cu toate privațiunile pe care le aducea 
pe atunci acest învățămînt, și cu toate 
opresiunile naționale abătute asupra 
școlilor de limbă maternă. Documen- 

tele și manuscrisele aflate în sațul 
Prislop care vorbesc despre Vasile 
Rebreanu, tatăl romancierului, și mo
delul dascălului Herdelea din roman, 
precum și documentele și manuscri
sele aflate în satul Reteag în biblio
teca lui Ion Pop Reteganul, vpr arăta, 
într-un capitol următor, că e nedrept 
ca Herdelea să fie expediat de către 
interpretările critice prin formula în
gustă „albăstrimea satelor", după cum 
nedrept este ca Herdelea să fie pus 
în aceeași oală cu Zăgăreanu care e 
evident opus în roman celui dintîi, 
ca problemă și semnificație socială 
și în ceea ce privește chestiunile șco
lii, dar și în acelea privind Jegătura 
învățătorului cu mulțimile apăsate sc-' 
cial și național. Dar despre acestea, 
în alt loc.

Bibliotecarul începe să devină în 
satele bistrițene și năsăudene un ce
tățean nelipsit din centrul vieții sa- 
tuilui. II găsești rar la masa' de lucru 
scuturînidu-și cheile în așteptarea unui 
cititor. In schimb, asemeni biblioteca
rului Ion Ciurea din comuna Prundul 
Bîrgăului, își încarcă sacul cu cărți 
în spinare și pornește pe urcușul pote
cilor satelor să împartă cărțile. Cercu
rile de lectură închegate prin casele 
țăranilor string cititori care discută 
cărțile legîndu-le de viața lor ime
diată, de istoria înaintașilor 10^ ci
tirea unei broșuri de agrotehnică e 
urmată uneori de povestiri ale batrî- 
nilor care evocă vechi întîmplări, sau 
de basme, de snoave străvechi cu tîlc, 
care nu iartă lenea și înapoierea în 
înțelegerea lucrurilor.

De prin astfel "de sate transilvane, 
cu asemeni tradiții de artă și de viață, 
din rîndul unor asemeni țărani care 
îngenunche natura și restabilesc "ano
timpurile, din mijlocul acestor țărani 
cu mari nădejdi și forțe neistovite de 
a împinge viața înainte, au pornit 
George Coșbuc, Ion Pop Reteganul și 
Liviu Rebreanu, care au urcat în ope
rele lor mari ceva din frumusețea 
spirituală a mulțimilor, din viața lor 
trudnică și din istoria lor.

Tb e pe aici șî-a cules „Poveștile ar- 
U delenești" învățătorul Ion Pop Re
teganul, de pe aici și-au tras izvoarele 
poeziile lui George Coșbuc care în
truchipează acei țărani puternici, oa
menii frumoși d'in ,,Nunta Zamfir i“ 
și „Moartea lui Fulger", fetele sprin
tare cu suflet bogat, harnice torcă
toare de fire de tort și țesătoare de i 
<,rochii lungi țesute-n flori". De prin 
aceste locuri și-a luat și Liviu Rebrea
nu datele primare din vastul material 
pe care l-a folosit pentru a crea zbu
ciumatul roman „Ion", epopeea satului 
transilvan din vremile imperiuiui au
stro-ungar, din primele decenii ale se
colului trecut.

Coșbuc, Rebreanu, Reteganul. sînt . 
simțiți în satele lor ca niște cetățeni 
contemporani. Lucrul e grăitor. Opere
le lor mari au însemnat artistic eve
nimente și caractere pe planul desfă
șurării istoriei țării și au luminat noi 
punți către viitor prin cuprinzătoarele 
frămîntări și probleme de viață pe care 
le-au îmbrățișat.

Se vorbește în satele Coșbuc, Pris
lop și Reteag, despre George Coșbuc, 
Liviu Rebreanu și Ion Pop Reteganul, 
ca despre oameni în viață. George 
Coșbuc nu este numit: poetul clasic al 
țărănimii, ci „Georgică a popii care 
s-a făcut poet și are cîntece pentru 
noi". Lu^ Ion Pop Reteganul i se 
spune încă: „domnul învățător care 
ne-a învățat școală și ne-a dat cărți 
cu cîntecele și poveștile noastre"; sau: 
„domnul învățător care ne-a-nvățat 
cum să lucrăm pămîntul și să ne cre
ștem vitele; cum să ne îngrijim grădi
na și sanătatea". Liviu Rebreanu nu 
este numit în Prislop: măestrul creator 
al romanului realist dintre cele două, 
războșie, ci, i se spune pe numele din 
tinerețe: „domnișorul Liviu". „Domni
șorul Liviu care scrie despre noi lu
cruri mari".

Există în aceste vorbe ale țăranilor 
despre scriitorii lor, și modestie, dar 
șf înaltă stimă obștească revendica
tivă.

Ștefan Bănulescu

Fotografiile: Ion Miclea-duj

'(Continuare tn numărul viitor;
„In satul lui Ion Boldijaru-Gla- 
netașu — modelul eroului 

din romanul lui Liviu Rebreanu")

0 filială a editării 
E.S.P.L.A. la Tg. Mureș

Zilele acestea au apărut primele 
cărțf de beletristică editate de filiala 
Editurii de stat pentru literatură și 
artă din Tg. Mureș, recent înființată. 
Volumele cuprind lucrări ale membri- 
Ipr filialei din Regiunea Autonomă 
Maghiară a Uniunii scriitorilor din 
R.P.R., printre care romanul „Jură- 
mîntul locotenentului" de Laszlo 
Gagyi și culegerea de nuvele a scrii
torului Papp Ferencz intitulată „Con
știința", care a fost ilustrată de Nagy 
Pal, artist plastic din Tg. Mureș.

In cursul acestui an, editura din 
Tg. Mureș va mai tipări primele două 
volume, din seria romanelor de Tol- 
nay Lajos, scriitor realist maghiar din 
secolul XIX, intitulate: „Lume întune-i 
cată" și „Ciocoii".

In cinstea Congresului partidului 
vor fi editate romanul „Buchetul" de 
Kovacs Gy.orgy, laureat al Premiului 
de Stat, și un volum de poezii din 
Hajdu Zoltan, laureat al Premiului de 
Stat. , ----- ----------------- ------- ""



DISCUȚII

Există limbă literară nescrisă ?

GAZETA LITERARĂ'

Arfa militantă

în plastica

noastră
■Nu mă opresc, întitulînd astfel rfn- 
*rile de față, nici la haina mai mult 

mai puțin împodobită a conferin- 
r, a comunicărilor sau a dis-cu- 
r științifice și culturale, nici la 
•rsatia îngrijită a celor instruiți.

Aa "vesc la limba creațiilor popu- 
•arex astăzi și de altădată. Avem 

. Irealul Uă-i zicem și ei „literară", 
ieși la început și uneori vreme inde- 
imgată nu este scrisă ?
ț Mulți se codesc s-o denumească 
' stfel, fiindcă nu îndeplinește toate 

.’ondițiile cerute de ei limbii literare. 
Aplicînd cu o strictețe, nu întotdeauna 
■justificată, aceste condiții, uniț cer- 

etători au ajuns la concluzia că noi. 
:e pildă, nu putem avea limbă lite- 
ară decît cel mai devreme în seco- 

111 al XVI-lea. Alții, și mai exigenți, 
[onsideră că această dată este prea 
impurie și ne propun secolul al 
tlX.lea. In orice caz, și unii și cei- 

' .^lți exclud creațiile populare din a- 
eastă socoteală.
Judecind însă lucrurile, fără, a le 

’omplica, fără întrebări lăturalnice — 
■ie pildă, dacă limba literară suportă 
ii în ce măsură suportă 
iaralelă a graiurilor și 
h ce măsură trebuie să 
■hească termeni, forme și 
Un graiuri și dialecte, etc., 
ie dat decît un răspuns, 
implitate poate mira, dar care nu 
ste din această cauză mai puțin 
;devărat: limba literară apare cu
nult înaintea scrisului ca formă a 
ulturii populare.

existenta 
dialectelor, 
nu se pri- 
construcții 
— n-avem 

a cărui

■ - Ca față șlefuită, adesea foarte fru- 
hos și foarte fin șlefuită, a limbii

. htregului popor, limba literară nu 
;.ste în fond decît realizarea concretă 

intenții’or de totdeauna ale oameni
lor de a-și perfecționa uneltele. Și cu 

• oate deosebirile dintre unelte și lim
fă, forma ei literară nu numai că nu 
(ste lăsată niciodată în paragină, dar 
Gte necontenit și consecvent perfec
ționată. De aceea, primul lucru pe 
’are trebuie să-l facă cineva cînd 

... rea să caracterizeze o formă a limbii 
a literară, este să-și lămurească un 
îpt simplu : există intenția de a ale- 
e și îmbina’în așa fel cuvintele in
ti comunicarea ideilor să se facă 
nai bine decît de obicei ?

Scrisul nu este fotografie, ci pic
ură. El reprezintă pentru oricine aș- 

,pme idei pe hîrtie obligația de a le 
ișirui cît mai bine. In acest sens el 
Ște constrîngere, constrîngerea de a 
rganiza lucruri pe care, de obicei, 

> faci fără nici o bătaie de cap. 
iînd scrie, indiferent ce, omul se 
imte încărcat cu o mare răspundere 
ocială, fiindcă cititorii lui pot fi 
liulți și variați; cînd vorbește, el 
ii vede interlocutorul sau interlocu- 
brii, ceea ce simplifică lucrurile.^ To
tuși, un număr mare de ascultători 
re același efect ca și scrisul, căci 
jee să crească sentimentul răspun
derii sociale. De aici și „tracul"1 vor
birii în public. In aparență, scrisul 
pte una din cauzele exprimării mai 
ngrijite .In realitate, el nu este de- 
lt o condiție, indiscutabil o condiție 
barte importantă, dar nu o ^cauză, de 
reme ce și numărul ascultătorilor și 
îteodată chiar calitatea unuia sin- 
;ur-(să ne gîndirti cum vorbesc elevii 
Jitre ei și cum se adresează profe- 
onlor 1) produc același efect.
Așadar, cel puțin teoretic, limba 

terară apare ori de cîte ori crește 
Sentimentul de răspundere socială pri- 

. ind comunicările între oameni, de 
rice natură ar fi ele. Simpla formu- 
ire a unor indicații administrative, 

■jste din acest punct de vedere 
mbă literară, în ciuda stîngăciilor, 

n ciuda particularităților ei locale; 
a cere exprimare îngrijită.
Unii lingviști dau acestei forme prL 

litive a limbii literare — dar numai 
ind este scrisă — denumirea de dia- 
»ct — s-ar putea spune chiar grai 

" jterar, din cauză că are prea multe 
articularități locale pentru a fi con- 

.’.derat limbă. Ei introduc astfel în 
'onceptul de limbă literară ideea că 
4 trebuie să fie lipsită de particula- 
îtăți regionale, să fie unică, la fel 
a iimba întregului popor. Nu cred 
isă că au dreptate, — dacă prin 

. inie înțeleg absența oricărei particu- 
irități locale — nu numai pentni că 
jste vădit insuficient a defini limba 

‘ ' terară prin latura ei negativă, dar 
rai ales pentru că astfel ne vedem si- 
ți să declarăm neliterare o mulțime 
e limbi de cultură, printre care și 
omîna. Cîți dintre scriitorii noștri ar 
ezista la acest criteriu ? Nici M. Sa- 

' " oveanu, nici M. Beniuc n-ar mai fi 
literari" 1 Pe de altă parte, nimeni nu 
e îndoiește totuși de faiptul că limba 
Sorbită de poporul romîn este unică, 
,eși în R.P.R. există graiuri regionale, 
ieși, în practică, noi vorbim sau lim- 
ă literară, mai mult sau mai puțin in- 
uențată de graiul pe care l-am de- 
rins din copilărie, sau pur și simplu 
cest grai.
In lucrările sale privitoare la 

îarxism în lingvistică, I. V. Stalin 
punea că ramificațiile limbii sînt o 

. ovadă a caracterului ei unic. Prin 
nic nu trebuie să înțelegem așadar 
.bsența unor particularități locale,

■ aci nu vom putea vedea niciodată 
aracterele care dau limbii calitatea

' e a fi unică, dacă ne învârtim nu- 
. lai în jurul acestor particularități, 
xagerîndu-le importanța. Prin unic 
-ebuie să înțelegem prezența în lim- 
ă a tuturor trăsăturilor comune din- 
■e graiuri și dialecte. Orice limbă 
re la început, în forma ei literară, 
e lîngă trăsături comune, numeroase 
articularități locale, pe care le pier- 
e apoi treptat, fie generalizîndu-le cu 
icetul. în ritmul răspîndirii din ce 
i ce mai largi a limbiii literare, fie 
1 alt mod.
Considerațiile de pînă aici, mai 

ungi poate decît s-ar fi cuvenit, au 
ist totuși necesare pentru a arăta de 
î integrăm în limba literară și forma 
piui mai simplu proverb și pe aceea 

celei mai stîngace strigături. încă 
dată, nu este vorba de arta expri- 
hării atinsă în aceste creații, este 
prba numai și numai de faptul că în 

■ tice proverb și în orice strigătură se 
. ianifestă dorința de a spune lucru- 

. le mai bine decît de obicei. N-am 
dus de la început exemplul Iliadei, 
1 Odiseii. al vedelor, al bîlinelor sau 
1 epopeilor nordice, n-am propus 
entru discuție nici Miorița, nici To- 
jia Alimoș, nici Iorgu Iorgovan, nici 
Ite creații de mare amploare, fiind- 
ă ne-ar fi îndepărtat de planul teo- 
;tic al discuției. Dar acum ne pu- 
im întreba dacă aceste opere sînt 
ău nu în limbă literară. După păre- 

, ja mea, simplul fapt că sînt în ver- 
uri este de ajuns pentru a le socoti 
bmpuse. în limbă literară, căci ver- 
ul nu este oare și el o dovadă a 
reșterii răspunderii sociale față de 
pmunicarea pe care o faci ? Nu mai 
orbesc de caracterul unic al limbii 
ir. Se îndoiește cineva de faptul că 
in balada Toma Alimoș nu lipsește 
ici una din trăsăturile comune ale 
ralurilor romînești ? Cred că nu.
De ce am contesta atunci acestei 

imbi calitatea de literară ? Numai 
entru faptul că a început prin a fi

nescrisă ? Dar cultura popoarelor este 
mai întîi orală și numai tîrziu se 
consemnează prin scriere. Sîntem de 
acord că limba literară este o formă 
a culturii, dar nu admitem o limbă 
literară orală, deși cultura poporului 
nu începe cu inventarea scrisului ?

Pentru unii limba literară trebuie 
să fie fixă, probabil vor să spună sta
bilă, căci termenul fix este în orice 
caz nepotrivit. Dar ce însemnează sta
bilitate? Însemnează oare că limba 
literară cere indivizilor luați aparte 
să nu se îndepărteze de ea în anu
mite împrejurări solemne, cînd scriu, 
cînd vorbesc în public, etc ? Dacă da? 
ea este într-adevăr stabilă. Dar dacă 
stabilitatea ei este, în raport cu aceea 
a întregii limbi, lucrurile se schimbă. 
Cum putem socoti îmbogățirea verti
ginoasă a vocabularului limbii lite
rare scrise, simplificarea morfologică 
și varietatea din ce în ce mai mare 
ă sintaxei, din limba noastră. în pri
ma jumătate a secolului al XIX-lea, 
ca dovezi de stabilitate? Limba lite
rară este de fapt mai schimbătoare 
decît cea populară, căreia îi spunem 
populară numai fiindcă nu avem un 
termen mai potrivit la îndemînă. In 
realitate, limba literară nu se opune 
celei populare, ci limbii de fiecare zi, 
aceleia în care cerem un pahar cu 
apă, tîrguim brînză ori mălai, ne su
părăm și ne împăcăm.

Poate că și în privința stabilității 
domnește puțină confuzie, datorită 
ideii că limba trebuie întîi scrisă pen. 
tru a ti literară, căci dacă „scripta 
manent", cum să nu fie literar ceea 
ce rămîne așternut pe hîrtie ?

Cred că stabilitatea limbii literare 
nu trebuie pusă însă în legătură nici 
cu scrisul, care nu face decît să fixeze 
un fragment de limbă literară consti
tuită, nici cu schimbările de amănunt 
dintr-un grai sau altul, ci cu exis
tența — permanentă în ea — a tră
săturilor comune ale limbii întregu
lui popor. Mănunchiul de trăsături co
mune dă și acesteia din urmă și lim
bii literare însușirea de a fi stabilă, 
dar nu în totul la fel, căci cînd tra
diția limbii literare este puternică, e- 
ventualele modificări, chiar ale trăsă
turilor comune ale limbii întregului 
popor, pot să nu se reflecte imediat în 
forma ei literară.

Oricum ar fi însă, în orice creație 
populară trebuie să apară toate tră
săturile comune ale limbii întregului 
popor, și cum ele dau stabilitate și 
limbii populare și celei literare, sta
bilitatea devine un argument puternic 
pentru teza caracterului literar al 
limbii creațiilor populare.

După cum am mai spus, nu ating 
aici problema realizării artistice a 
limbii literare, fiindcă există limbă 
literară mai frumoasă și mai puțin 
frumoasă, ca orice lucru, iar aceasta 
este altă problemă. In general. însă, 
fiind tributari unei prejudecăți foarte 
răspândite astăzi, după care limba li
terară 
teraturii. 
acest titlu 
stic. Dar 
am vorbi 
aproape toate nedumeririle s-ar risipi. 
Iar chestiunea dacă forma, de expri
mare a culturii unui popor nu poate 
exista decît în scris, ar fi mult mai 
repede și mult mai ușor rezolvată.

Condiția de bază a existenței lim
bii literare — manifestarea creșterii 
sentimentului de răspundere socială 
față de comunicarea pe care o face 
celorlalți — nu este desigur o con
diție unică pentru limba literară. în
dată ce ne referim la puritatea ei, 
trebuie să recurgem la condiții noi. 
Dar „puritatea" — prin care înțeleg 
absența oricăror particularități loca
le — nu este tot una cu limba lite
rară, după cum puritatea apei nu este 
tot una cu apa, nu este apa însăși.

De aceea, I. Creangă, cu toate mol
dovenismele lui, I. L. 
toate muntenismele lui, 
toate ardelenismele lui, 
limba literară. Faptul 
că nici Camil Petrescu 
Dumitriu nu dau o coloratură regio
nală scrisului lor, pe cînd M. Sado-

n-ar fi dacît limba . li- 
sîntem înclinați să dăm 
numai limbii realizate arti- 
dacă, în loc de „literară", 
despre limbă „a culturii".

Caragiale, cu 
I. Slavici, cu 

scriu totuși în 
acesta, faptul 
și nici Petru

veanu și M. Beniuc se mai țin de 
graiul lor de acasă — este mai de
grabă o chestiune de critică literară. 
Datorită unității ei puternice, adică 
datorită prezenței în ea a mai multor 
trăsături comune decît au alte limbi, 
limba romînă se prezintă într-o situa
ție foarte favorabilă pentru literatura 
artistică. Folosirea elementelor regio
nale în opere de literatură nu este 
interzisă nici oficial, nici prin tradi
ție. Mai mult, particularitățile locale 
ajută adesea pe scriitor să creeze o 
atmosferă. Exagerarea în această pri
vință nu aduce prea mari prejudicii 
operei literare. In orice caz, ea are 
urmări mai puțin nefericite decît a- 
ceeași exagerare comisă de un scrii
tor german sau francez- La noi, pen
tru a fi autentic dialectal, scriitorul 
trebuie să se forțeze, căutînd particu
laritățile locale cu dinadinsul, aglome- 
rîndu-le, insistînd asupra lor.

Iată de ce problema purității limbii 
literare nu este problemă de lingvisti
că decît în al doilea rînd. Pentru ca 
lucrul acesta să fie și mai evident, să 
ne gîndim la stilul oficial și la cel al 
periodicelor neliterare în comparație 
cu stilul literaturii. Limba noastră 
literară se caracterizează astăzi prin 
faptul că admite particularități locale 
în stilul literaturii artistice, dar le 
gonește din celelalte stiluri, din cel 
administrativ, din cel științific, etc. 
Cînd și cum s-a stabilit această si
tuație, nu putem arăta aici, dar fap
tul trebuie reținut, pentru că el sprijină 
ideea că limba creațiilor populare este 
limbă literară. De vreme ce chiar în 
stilul literaturii scrise se admit ele
mente regionale, cum ar putea fi con
siderată neliterară forma unor creații 
populare cu astfel de elemente ?

Data de la care putem vorbi de 
limbă literară romînă trebuie deci 
împinsă mult înapoi, spre vremep 
cînd apar primele manifestări ale 
culturii noastre populare în forma lor 
originală. Data aceasta nu poate fi 
precizată deocamdată, dar dacă este 
vorba de precizie, de unde reiese că 
hmba literară apare la noi exact în 
secolul al XVI-lea? Din scrierea ei 
pe hîrtie? Dar dacă mîine se desco
peră niște texte din secolul al XIII- 
lea? Secolul al XVI-lea este o dată 
convențională, legată în general_ de 
apariția scrisului 
adevărat că unii 
să demonstreze — 
că limba noastră 
XVI-lea seamănă 
de astăzi, ceea ce ar proba caracte
rul ei literar. Dar ce putere are acest 
argument, cînd n-avem texte dinain
tea secolului al XVI-lea ? Dacă ele 
... exista, comparația dintre limba lor 
și cea de astăzi ar da același rezultat 

și cea 
astăzi.

asupra și 
tării facile. Aproape tot atît de ușor 
se poate arăta că limba din secolul' 
al XVI-lea nu seamănă chiar așa- de 
mult cu cea de astăzi. Deschideți 
Psaltirea Scheiană, Codicele Vorone- 
țian sau Palia de la Orăștie și vă 
veți convinge repede că, fără inter
venția unui specialist, nu veți înțelege 
mare lucru. Luați. înșă.-ari.cse-xulegere. 
de folclor, orice bsl^d^, cinfec -Mtr-i-- 
nesc sau basm și nu veți mai avea 
nevoie de specialist, chiar dacă întîl- 
niți multe particularități locale.

Nu contest că diferențele între lim
ba creațiilor populare maramureșene, 
să zicem, și cele din Muntenia, pot 
îi importante, dar limba în care au 
fost compuse aceste creații nu este, 
nu poate fi, în afara limbii literare, 
după cum graiurile nu sînt în afara 
limbii unice a întregului popor. Par
ticularitățile lor nu neagă, ci dim
potrivă confirmă existența unei limbi , 
literare cu mult înainte de secolul 
al XVI-lea. Ea se, manifestă în as
pecte diferite, cîteodată cu profund 
caracter regional, și este totuși. unică 
chiar din momentul cînd dorința de 
a comunica o idee mai bine, mai fru
mos, mai organizat decît de obicei, a 
fost concretizată prin viu grai.

(Urmare din pag. I-a)
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în romînește. Este 
cercetători încearcă 
și nu fără temei — 

din secolul al 
foarte bine cu cea

făcută între sec. al XVI-lea 
Procedeul acesta are pe de- 
marele defect al argumen-

Ion Coteanu

„Regele Lear" nu este o simplă dramă a ingratitu
dinii copiilor față de părinți. Această restrînsă înțelegere 
a sensurilor marii tragedii a condamnat zeci de ani spec
tatorul din (ara noastră la o cunoaștere simplistă a 
piesei lui Shakespeare. Goneril șt Regan, fiicele cu su
flet de piatră ale bătrînului Lear, Edmund — bastardul 
setos de mărire al contelui Gloster, infatuatul Cornwall 
și nemernicul intendent Oswald, toate aceste personaje 
negative ale piesei nu apar numai pentru a face mai de 
plîns soarta bietului rege care s-a dezmoștenit înainte de 
vreme. Scriind în 1608 o piesă de puternică actualitate, 
Shakespeare a reprezentat prin cupiditatea lipsită de ori
ce scrupul a acestor figuri trăsăturile morale ale lumii 
feudale. Cind strigătele Regelui Lear în noaptea brăz
dată de fulgere au fost ascultate pentru întîia dată, ele 
se adresau unei lumi care începea să moară în primele 
decenii ale veacului XVI-lea.

întreaga dramă își are izvorul într-un gest care se 
făcea vinovat de ignorarea legii fundamentale a unei 
orinduiri bazate pe exploatarea omului de către om. 
Lear, regele Britanici, atingînd o vîrstă respectabilă, se 
hotărăște să-și împartă regatul între cele trei fiice ale 
sale, păstrînd pentru sine „numai rangul și o sută de 
călăreți". El ceda astfel întreaga sa avere, despărțind 
printr-o eroare colosală sensul „onoarei" feudele de 
singurul său temei: bogăția. Fără de avere „rangul" lui 
Lear nu mai înseamnă însă nimic, iar cei „o sută de 
călăreți" — simbol al nobleței sale — devine obiectul 
unei tîrguieli nerușinate cu Goneril și Regan care-l în
jumătățesc mereu pînă la refuzul total de a acorda acest 
vestigiu al puterii unui moșneag rămas pe drumuri.

Drama începe odată cu drumul pe care-l străbate Lear 
din lumea de minciună a cărei purpură o purtase o viață 
întreagă, pînă la înțelegerea adevăratelor valori morale, 
pe care le descoperă în rătăcirile sale printre oamenii 
simpli. „Privindu-1 simțim la început ură față de acest 
despot — scria Dobroliubov — dar, urmărind dezvoltarea 
dramei ne împăcăm tot mai mult cu el, ca om, iar pînă 
la urmă ne umplem de indignare și ură arzătoare, îm
preună cu el și cu lumea întreagă, împotriva acelor 
sălbatice stări de lucruri care au putut împinge la ne
bunie oameni ca Lear". In scena împărțirii regatului, 
Lear este încă sclavul total al lumii sale înguste. Feudal 
pînă în măduva oaselor, el respinge sinceritatea, izgo
nind-o fără milă pe Cordelia, condamnă adevărul stir- 
ghiunindu-l cu strășnicie pe Kent, acordă cea mai înaltă 
prețuire frazelor „de curte" și declarațiilor „de uzanță” 
ale lui Goneril și Regan. Suferința supraomenească la 
care este supus Lear în actele următoare nu se dato- 
rește în primul rînd jignirilor și umilirilor la care-l su
pun fiicele sale și slugile acestora. Mult mai greu poate 
suporta bătrînul rege descoperirea vălului mincinos ca
re-i învăluise propria conștiință zeci de ani. Rînd pe 
rînd în fața lui Lear se prăbușesc cu zgomot falsele 
principii în care a crezut cu întreaga sa ființă. Senzația 
de singurătate care-l încearcă, gîndurile funebre care 
încep să-l năpădească, izvorăsc din această cumplită 
sfărîmare a viziunii sale asupra lumii.

Ideea care pare să stea cu stăruință în miezul trage
diei, afirmă cu hotărîre că adevărul asuprd omului și a 
vieții sale trebuie căutat dincolo de zidurile întunecate 
ale castelelor feudale, dincolo de zorzoanele veșmintelor 
bogate. Edgar, fiul izgonit de bătrînul conte Gloster, își 
descoperă valoarea sa umană abia cînd devine „săr
manul Tom", cerșetorul zdrențuit și umil. Abia acum el 
își dă seama că înainte vreme era „un curtean care se 
ținea foarte mîndru... trîndav ca un porc, viclean ca 
o vulpe, lacom ca un lup, turbat ca un cline, prădalnic 
ca un leu". Contele Gloster, repetînd pe un plan mai 
puțin adlncit experiența lui Lear, învață de asemeni să

mai în curentele burgheze, mai 
de la impresionism încoace, vom 
o deplină proslăvire a formulei. Cu 
toate netele diferențieri de formație 
artistică și de naționalitate, doi re
prezentanți ai poantiismului de pildă, 
sînt greu de deosebit. Dar chiar ta
lente viguroase cum au fost impre- 
sioniștii Manet, Monet și Sisley, 
tunci 
unor 
vadă 
mâți 
sonialitate. E cunoscut exemplul cele
brului triptic de peisaje din muzeul 
Louvre, în care sînt înrămate 
imagini picturale ale aceluiași 
tiv, văzute de acești trei artiști: 
imposibil, fără să descifrezi mai 
semnăturile, să identifici autorul. Ce 
să mai spunem despre expresioniști, 
cubiști, futuriști, constructiviști sau 
suprarealiști? Cei 
fac atîteia discuții 
și al personalității 
fundă de multe ori 
ca două picături de apă.

Realismul socialist cere o trăire 
autentică, o creație originală. Artistul 
unei societăți care construiește so
cialismul trăiește alături de eroii ope
rei sale fenomene sociale așa cum 
istoria nu a mai cunoscut. Ele sparg 
orice tipare, ele nu pot fi prevăzute 
de rețete, sau de vreo formulă 
talogată.

Marasmul în care burghezia a 
dus plastica nu poate fi risipit 
cît de o nouă societate. Doar lumea 
socialistă poate crea o nouă gîndire 
artistică fecundată de avîntul revo
luționar al clasei muncitoare a cărei 
activitate înseamnă construcție și 
pace, înseamnă luptă împotriva dis
trugerii și războiului.

Dar înnoirea artei nu se poate în
făptui atîta vreme cît creatorul ră
mîne izolat în atelier, aflînd do-ar din 
ziare de mersul înainte al construc
ției socialismului. Pictînd naturi 
moarte, portrete intime, studii de co
paci sau funduri de curți, artistul nu 
poate găsi noua viziune și nici nu 
poate contribui la întemeierea unui 
nou stil.

Bătînd pasul Jn loc, el ajunge să 
se îndoiască de sine, de rostul lui 
în lumea nouă- In ' iureșul năvalnic 
spre cucerirea viitorului, «1 rămași 
în Urmă devin stingheri și ignorați. 

./Wiăîui 'artrshjlU-i- în sqtietate ej

tatea nu se poate lipsi de artă, nici 
artistul nu se poate lipsi de public 
fără a nu pune la îndoială chiar sen
sul lui de creator. Larga apreciere 
de care se bucură atîtea opere va
loroase create în ultimii ani, condi
țiile mereu mai bune pe care regi
mul nostru de democrație populară 
le creează, artiștilor, arată limpede 
marile posibilități de dezvoltare -ale 
artei noastre. Toate acestea ne în
drituiesc să fim convinși ' că greută
țile actuale ale mișcării noastre plas
tice nu sînt de neînvins: adevăra
tele valori artistice vor găsi cu cer
titudine drumul spre lumină.

a- 
cînd au cedat atotputerniciei 
rețete preconcepute, ajung să 
realitatea prin ochelari defor- 
și să-și anuleze propria lor per-

care au făcut și 
în jurul libertății 
artistice, se con- 
între ei realmente

ca-

a- 
de-

Minunata forță a realismului socialist
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■ îW&til"artistului- în societate este de"!3 
pf,™ «di„. Dar ai. ffipă

Paul Constantin

(Urmare din pag. l-a)

partidul ei, drept singura cale pentru 
rezolvarea radicală și definitivă a 
suferințelor și asupririi de veacuri. 
Iar „Aventură în lunca Dunării" adu
ce imaginea concretă a socialismului, 
a vieții care începe acolo unde oa
menii au și străbătut „drumul spinos 
al înțelegerii".

Ideologia partidului clasei munci
toare a sprijinit talentul scriitorului 
să ajungă nu numai la definirea și 
reprezentarea justă a esenței fenome
nelor sociale, dar să și descifreze din 
elementele realității, sensul și fazele 
concrete ale dezvoltării ei viitoare. 
Chiar narațiunea istorică a cunoscut, 
datorită metodei realismului socialist, 
un succes superior prin povestirea 
„Nicoară Potcoavă", care împlinește 

"și desăvârșește viziunea asupra trecu
tului, domeniu în care scriitorul ațin- 

' sese un nivel foarte înaintat, în crea
ția sa anterioară în sezisarea și re
darea perspectivei de desfășurare a 

. faptelor.
Proza romînească realistă dintre 

cele două războaie a avut în Camil 
Petrescu un reprezentant.de frunte, cu 
cele două romane ale sale „Ultima 
noapte de dragoste, întîia noapte de 

j.război" . și/. „Paiul lui Procust". O. 
’atentă și Subtilă investigare a rapor-

o preocupare continuă — evidentă și 
în piesele sale — pentru destinul și 
problemele intelectualului, au carac
terizat opera lui Camil Petrescu creată 
pînă în epoca puterii populare. Aceste 
calități și preferințe ale scriitorului 
și-au găsit cel mai prielnic teren și 
climat de dezvoltare în anii noștri 
cînd ideologia partidului a ajutat oa
menilor de cultură și artiștilor să în
țeleagă căile juste pentru punerea în 
valoare a întregii lor capacități crea
toare.

Personajul Bălcescu din piesa care-i 
poartă numele și din romanul „Un 
om între oameni", are la bază întrea
ga experiență a eroilor-intelectuali din 
opera lui Camil Petrescu. In figura 
lui Bălcescu se împletește gînditorul 
cu luptătorul revoluționar și cu orga
nizatorul, punînd în lumină idei avan-

sate despre rolul intelectualilor în 
societate, idei pe care le promovează 
învățătura marxist-leninistă. Dar, zu
grăvind destinul lui Bălcescu, scrii
torul a realizat totodată, în piesă și 
incomparabil mai amplu în roman, o 
întreagă cronică a epocii contempo
rane eroului său, cercetată și zugră
vită cu ajutorul metodei de creație 
a realismului socialist. Aceasta a fă
cut ca, în episoadele șt tablourile 
despre momentul revoluționar 1848, să 
ni se înfățișeze toate clasele și stra
turile societății acelei vremi, fiecare 
cu tendințele, cu oamenii, cu practi
cile sale. Puterea de adevăr a docu
mentului cercetat cu pasiune și obiec
tivitate se îmbină aicî indestructibil 
cu fantezia orientată realist, a artis
tului care folosește o metodă avan
sată de creație, și e călăuzit de o 
gîndire științifică; piesa „Bălcescu" 
și romanul „Un om între oameni" 
aduc un mesaj plin de adevăr și fru
musețe despre un moment atît de 
complex și frămîntat din istoria noas
tră ; ele sînt cele mai de seamă 
creații ale lui Camil Petrescu și se 
înscriu între capodoperele clasice ale 
literaturii noastre.

Cezar Petrescu a realizat o operă 
de dimensiuni cum puține avem — nu 
njțmai ca număr de pagini, dar mai 
ales ca putere de a surprinde com
plexitatea societății burghezo-moșie- 
rești de la sfîrșitul secolului trecut și 
din primele patru decenii ale secolu
lui nostru. Sub acest raport, nu gre
șim cînd afirmăm că opera lui Cezar 
Petrescu ne dă cel mai amplu și va
riat tablou din literatura noastră des
pre clasele, problemele și aspectele 
orînduirii capitaliste. Scriitorul a se- 
zisat caracterele noului stadiu de dez
voltare' a capitalismului, intrat în 
faza sa imperialistă, a pus problemele 
satului și ale claselor de mijloc, apă
sate de forța și morala banului; a 
arătat sfîrșitul nedemn, prăbușirea 
celor ce-și legau soarta de marele 
capital, și înfrîngerea celor ce încer
cau să i se împotrivească, opunîndu-i 
dorința de viață cinstită.

Noile cărți ale scriitorului, nuvelele 
cuprinse în volumul „Vino și vezi 1“ 
(1954) și romanul „Oameni de Iert—

Oameni de azi — Oameni de mîine" 
(1955) ne aduc nu numai chipurile 
și problemele noii realități — chipu
rile și problemele construirii socialismu
lui, dar ne aduc și o nouă viziune 
despre epoca atît de amplu analizată 
în cele aproape cincizeci de volume 
create anterior.

Cezar Petrescu a denunțat în cea 
mai mare parte a operei sale carac
terul rapace, distrugător, al capitalis
mului ; romanele „întunecare", „Aurul 
negru", „Calea Victoriei", „Plecat fără 
adresă", „Oraș patriarhal" sînt cele 
mai importante piese ale procesului 
pe care scriitorul îl intentează orîn
duirii capitaliste. Dar sentința în acest 
proces, aprecierea asupra destinului 
clasei capitaliste șî a regimului insti
tuit de ea, Cezar Petrescu ajunge să 
le dea în romanul „Oameni de ieri — 
Oameni de azi — Oameni de mîine". 
Prin personajul Grigore Zevedei, prin 
Ion Săracu, țăranul sărac care se 
deșteaptă la o viață nouă, ca și prin 
prezența directă a scriitorului însuși 
ca personaj în acțiune, Cezar Pe
trescu dezvăluie în acest roman nu 
numai caracterul nefast al orînduirii 
capitaliste, dar și forțele care aveau 
să o dărîme și să construiască o so
cietate nouă, precum și aspecte ale 
noii lumi.

Opere ca „Mitrea Cocor", „Aventură 
în lunca Dunării", „Vino și vezi!“, 
„Oameni de ieri — Oameni de azi — 
Oameni de mîine" sînt calde pledoa
rii pentru socialism, pentru dragoste 
și încredere în forța conducătoare a 
patriei noastre, partidul. Scriitorii 
care, printr-o muncă de o viață, au 
ous scrisul lor în slujba luptei pentru 
dărîmarea unei societăți — a socie
tății bazate pe exploatare — au de
venit, datorită ideologiei marxist-leni- 
niste, datorită vieții noastre noi, 
luptători pentru edificarea unei noi 
orînduirî.

Lupta partidului în fruntea maselor 
le-a deschis drumul pentru a deveni 
cîntăreți și sprijinitori ai construcției. 
Iar ei au mers cu hotărîre pe noul 
drum, situîndu-se în primele rînduri 
ale reprezentanților literaturii realis
mului socialist.

Mihai Qafița

„REGELE LEÂR“ de W. Shakespeare
(Teatrul Național ,,I. L. Caragiale")

distingă între fiii săi pe cel mai bun de cel rău, abia 
cînd este supus chinuitorului său pelerinaj către Dover. 
Abia cînd devine orb, Gloster începe să vadă cu ade
vărat. El îl ^secondează firesc pe Lear în scena „nebu
niei" sale, cînd acesta îl îndeamnă „să vadă cu urechile" 
care este adevăratul vinovat 
„bietul tîlhar" condamnat, 
între paznicul dominat de 
pofte animalice șl prostitua
ta înfometată. „Regele Lear" 
dă cutremurătoare forță sce
nică dramei zbuciumate a 
cunoașterii vieții în adevărata ei lumină. Tratînd cu emo
ționant patetism și cu zguduitoare forță ideologică o 
dezbatere proprie vremii sale, a anilor viforoși ai Renaș
terii, Shakespeare a scris în același timp o piesă închi
nată adevărului și laudei omului.

Puritatea morală a Cordeliei dă personajului o măreție 
pe care piesa o subliniază puternic în momentul în care 
regele Franței*  și-o alege soție, în disprețul oricărei alte 
averi. Edgar învinge firesc pe Edmund în duelul final, 
deoarece el luptă în numele calităților morale ale omu
lui care se împotrivește înșelăciunii și nedreptății. Kent 
apare mai strălucitor ca oricînd sub aspectul modest al 
servitorului credincios. Cine poate uita zîmbetul amar 
al Nebunului, bufonul care se jertfește bucuros unui Lear 
înnobilat de înțelegerea lucrurilor și faptelor omenești? 
„Regele Lear" este puternic străbătută de valul umanismu
lui cald care a condus tragediile lui Shakespeare spre 
nemurire. Piesa n-a fost scrisă desigur pentru frumusețea 
unei vechi legende. Lear descrie cu drama sa calea 
către marile valori ale umanității și nu se termină fără 
a-și preciza mesajul. In final, Regele și Cordelia mor,

dar rămîn 
Albany le 
„Prieteni ai 
tămăduiți-l" 
sului imediat al replicii, 
lor cavalerilor dreptățiiîntre judecătorul nedrept și

care se ridică deasupra sen- 
indiclnd permanența obligața- 
de a tămădui lumea de perico

lul înșelăciunii și lăco
miei.
La Teatrul Național „I.

L. Caragiale" apar în „Re
gele Lear" cîteva figuri re
marcabile ale teatrului ro- 

mînesc contemporan. Spectatorul îl întîlnește aici în 
rolul principal pe marele actor G. Storin, care izbu
tește momente de mare intensitate dramatică, în sce
na deosebit de însemnată cum ar fi cea a „nebuniei" 
de pe cîmpia Deverului. In același spectacol apare ar
tistul poporului Ion Manolescu care dă noblețe rolului 
contelui Gloster. Roluri de primă importanță ca Goneril, 
Regan, Cordelia, sînt încredințate unor artiste cu stră
lucită experiență ca: Aura Buzescu, Marietta Anca, Ma
rietta Deculescu. Dar „Lear" este lipsit de strălucire pe 
scena Teatrului Național din București.

Eroarea regiei pornește — poate — de la rezolvarea 
greșită a unei intenții juste. Regizorul (Sică Alexan- 
drescu) a intenționat probabil' ca evitînd stilul decla
matoriu și fad al vechilor montări să pună în valoare 
timbrul omenesc al povestei Regelui Lear. De aci, nu
mai cîțiva pași puteau să conducă întregul spectacol la 
împletirea cuvenită intre căldura sentimentelor și fiorul 
tragic care pune în lumină marile idei ale piesei, sau. 
dimpotrivă, la un ton melodramatic și la înțelesuri sim
țitor reduse. Trebuie spus că așa cum se joacă „Regele

STORIN 
(Regele Lear)

ION MANOLESCU 
(Contele de Gloster)

Desene de GION

MARIETTA DECULESCU 
(Cordelia)

în scenă Edgar și Kent, cărora ducele de 
încredințează sarcina continuării luptei, 
sufletului meu, cîrmuiți amîndoi regatul și 
sini cuvinte

este de asemenea sub-

Lear" este mai aproape de melodramă decît de mă
reția și profunzimea tragediei shakespeariene. De fapt, 
în spectacol se petrece un amestec de stiluri în care per
sonalitatea unor actori, rutina altora șt lipsa de fermi
tate a regiei și-au adus pe rțnd contribuția.

Păstrînd costumele medievale, actorii interpretează piesa 
mai ales în stil modern, ca pe oricare altă lucrare axată în, 
jurul unui conflict de familie. Goneril și Regan își pierd 
surîsul rece al orgoliului feudal și se transformă în niște 
simple femei care și-l dispută pe frumosul Edmund. Nu 
este astfel de mirare că în ultimul tablou scena în care 
cele două surori se înfruntă, stîrnește rtsul amuzai al 
sălii. Spectatorul se află aici nu în fața unei scene care 
demască încăodată opacitatea sufletelor înghețate ale Go- 
nerilei și Reganei la flacăra dragostei frățești, ci la o ba
nală ceartă între două femei geloase. Strigătul tragic al 
Gonerilei „nu mă întreba despre ceea ce știu", strigăt care 
cuprinde tragismul tnfrtngerii sale totale de către o forță 
pe care nu o bănuia atît de puternică, își pierde la capătul 
unei asemenea scene întreaga sa semnificație. Edmund 
în interpretarea lui C. Bărbulescu este de asemenea sub
stituit. In desfășurarea tragediei, bastardul lui Gloster 
trebuie să întrupeze ideea luptei pentru avere, ca unic 
drum al feudalului spre onoare și glorie. Regizorul spec
tacolului a scris pe drept cuvînt în programul teatrului 
că Edmund nu este „un fel de copie a lui Iago". Dar nici 
Edmund, nici chiar Iago nu fac răul pentru a-l face. Iată 
de ce rtsul sardonic de satisfacție, cruzimea cu care-și 
pune în aplicare delațiunile coboară pe acest cavaler 
lipsit de scrupule cu eleganță, în spiritul moralei clasei 
sale, la nivelul unui intrigant de factură romantică. In
tr-adevăr, astfel, Edmund nu seamănă cu Iago, dar a- 
duce foarte mult cu Franz Moor.

Obiecția cea mai însemnată care trebuie adusă spec
tacolului, îl privește însă mai ales pe bătrînul rege Lear. 
Regia a renunțat la măreția personajului din momentul 
coborîrii sate de pe tron. Urmlnd linia generală a spec
tacolului, regele devine un biet moșneag amărît. In 
marea scenă a furtunii unde pătrunderea adevărului tre
buia să-l încununeze pe Lear cu o aureolă impresionantă, 
el este obosit, sfîrșit, tîngultor. Efectele scenice care au 
dat cadrul potrivit furtunii, n-au putut salva forța aces
tui tablou care-l așează pe Leor față în față cu dezlăn
țuitele elemente ale naturii. Sînt momente în care ma
rele talent al lui G. Storin găsește drumul către adevă
ratul Lear. Trebuie subliniată astfel scena finală a plîn- 
gerii Cordeliei, în care interpretul izbutește să se ridice 
peste vaietul tatălui îndurerat, către înțelesul mai adine 
al înfierării ucigașilor unei ființe pure.

Există bineînțeles și alte merite ale spectacolului. In 
interpretarea Nebunului actorul Marcel Anghelescu nu 
realizează un simplu bufon. El dă replicilor gustul amar 
al criticii moralei feudale. In scena mare a împărțirii 
averii, Aura Buzescu (Goneril) și Marietta Anca (Re
gan) nuanțează cu subtilitate viclenia laudelor nemăsu
rate aduse regelui.

Este regretabil insă că la baza concepției regizorale a 
stat o viziune îngustă care a sărăcit spectacolul de bo
găția ideotogică a tragediei. Este de asemeni de regre
tat că spectacolul a folosit o traducere nu îndeajuns de 
fidelă a textului original. In programul teatrului se spune 
că ,,e de preferat o traducere în proză, clară și scenică, 
unei versificări chinuite și greu de înțeles". Cum însă 
„Regele Lear" n-a fost scris în proză și sînt motive să 
credem încă în geniul scenic al autorului său. mult mai 
de preferat ar fi fost o excelentă traducere în versuri, 
lucru care pare a fi de domeniul posibilului.

V. Mîndra

reprezentant.de
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Zilele prieteniei romino- franceze

ADEVĂRATUL CHIP AL FRANȚEI
e întîmplă adesea cu popoa
rele ce se întîmplă și cu oa
menii: numai la nenorocire îi 
poți cunoaște mai bine. Nu

mai atunci le poți surprinde toată
tăria, toată energia lor morală, toate 
resursele. Printr-o asemenea grea în
cercare a trecut și poporul francez. 
In anii negri a.i ultimului război,, tru
pul Francei a fost călcat în picioare 
și ciopîrțit de hoardele lui Hitler; 
ani de-a rîndul au existat două Frân
te: zona ocupată în nord, cea liberă 
de la Loara în jos. In Inima france
zilor adevărați nu a dăinuit decît una 
singură: patria învinsă și umilită, 
patria veșnic vie însă, patria ce-avea 
să renască prin eroismul copiilor 
ei. Adevăratul chip al Franței s-a 
înfiripat și a crescut tumultuos în 
mințile și în sufletul milioanelor de 
oameni simplii, învingînd imaginea ab
surdă și mîrșavă a Franței „oficiale", 
colaboraționiste, a Franței lui Celine, 
Drieu la Rochelle, Marcel Deat și 
alți slujitori ai lui Otto Abetz și a 
mai marilor săi de la Berlin.

O literatură cu totul nouă, dar nu 
neașteptată și nici nefirească, a prins 
a rodi în timpul ocupației, ca un cîn- 
tec de ură, de luptă și de abnegație. 
Literatura Rezistenței, literatura scri
itorilor partizani, a purtat din leagăn 
pecetea curajului, a cuvîntului tare 
și liber, a iubirii de patrie.

Poporul francez, cu miile sale de 
morți, cu valul de crimă și de silnicie 
abătut asupră-i cu restriștea sa mate
rială și morală, poporul martir, în- 
genunchiat, dar nu răpus, a retrăit 
atunci în fiecare slovă a poeților lui. 
Vercors, Eluard, _ Aragon au fost în 
vremea ilegalității și a „maquis“-ului 
purtătorii lui de cuvînt și de simță
minte. Cine poate oare să uite caden
ța îndurerată a versurilor lui Aragon 
zugrăvind tragedia țării lui:

„Eu scriu în (ara asta ce-a pustiit-o 
ciuma, I

Ce pare al unui Goya, înttrzlat vis 
rău,

Și unde dinii în mana cerească 
mai cred numa’ ;

Iar albele schelete au semănat du- 
d&u.

Eu scriu în țara asta în care poli
țaiul '

La ceas 
la intrare,

In timp 
cu maiul

Pîndesc 
mădulare.

tirziu de noapte, iți bate

ce-nchizitorii, zdrobindu-te

pieziș trădarea în frînte

Eu scriu în țara asta pe care o 
jupoae

Hingherii, de-l văd nervii, ciolane
le, rărunchii;

De unde fug cocorii pe lan în vîl- 
vătaie

$i-ntr-ai cărei codri 
torțe trunchii".

ard precum

prăbușirea 
în lume noi 

,_r____ __ . .. . problematică
nouă, legată de evenimentele atît de 
însemnate din ultimii zece ani, s-a 
impus scriitorilor. Micul grup de poeți 
și romancieri din vremea Rezis
tenței a crescut văzînd cu ochii, după 
cum au crescut avîntul și spiritul de 
luptă al acelor forțe sociale în numele 
cărora ei vorbeau și scriau. Astăzi 
scriitorii progresiști formează, în Fran
ța capitalistă, un puternic detașament 
de avangardă. Amploarea și diversita
tea pe care a căpătat-o literatura pro
gresistă e mărturia cea mai elocventă 
a creșterii neîncetate a forțelor popu
lare, a trezirii opiniei publice naționa
le sub acțiunea marilor Hei democra
tice ale timpului nostru.

Dacă poezia a ilustrat din plin 11- 
literatura Rezistenței, în Franța anilor 
1940—1944, — și faptul se explică prin 
aceea că versul, cu valoare agitato
rică mare, putea fi ușor transmis, din 
gură în gură, în condițiile ilegalității 
— astăzi romanul s-.a impus ca gen 
precumpănitor al noii literaturi. Lite
ratura dramatică progresistă înaintea
ză cu greu, date fiind condițiile ma
teriale de care are nevoie pentru a 
deveni spectacol. Romanul și nuvela 
însă cunosc o deplină înflorire în 
sectorul progresist al literaturii fran
ceze, reflectînd în primul rînd nece
sitatea resimțită de scriitori de a cu
prinde mai larg și mai adînc realita
tea în toată complexitatea ei. Fresca 
socială, morală și psihologică pe care 
vor s-o realizeze scriitorii francezi nu 
se poate îintr-adevăr săvîrși decît în 
cadrul narațiunii în proză, de la re-' 
portej și nuvelă la romanul-fluviu. 
Materialul de observație, multiplici
tatea problemelor culese din actuali-

Sfîrșitul războiului șî 
fascismului au precizat 
raporturi de forță; o

tate, din viața ultimilor zece ani, fac 
de altfel imposibilă o delimitare stric
tă între reportaj și roman propriu-zis: 
romanul francez progresist, eminamen
te social, își are înfipte rădăcinile în 
lumea evenimentelor reale. Realitatea 
— împinsă pînă la documentarul cel 
mai minuțios — se îmbină cu plăs
muirea pe care o implică orice creație 
artistică. Istoria și ficțiunea se îm
pletesc neîncetat ca, de pildă, în ma
rele roman al lui Aragon Comuniștii, 
unde personalități politice din vremea 
celei de a treia Republici, Daladier, 
Reynaud sau Gamelin, coexistă în na
rațiune cu tipuri de muncitori și inte
lectuali, creați de autor.

Astfel împlîntat în realitatea con
temporană, noul roman social fran
cez continuă marea tradiție realist- 
critică a secolului XIX, mergînd pe 
aceeași lir.ie de analiză a esenței so
cietății la un moment dat al evoluției 
ei istorice, pe care au ilustrat-o Bal
zac, Stendhal, Zola sau Maupassant. 
Dar spre deosebire de opera maeștrilor 
realismului critic din veacul trecut, 
romanul social de azi este pătruns de 
spirit de partid. Scriind de pe pozițiile 
clasei muncitoare și înarmați cu o 
pricepere teoretică justă a fenome
nului social-politic, romancierii fran
cezi încorporează în creația lor ele
mente care vădesc prezența unui rea
lism socialist în curs de desăvîrșire: 
existența personajelor pozitive, mun
citori comuniști sau simpli oameni 
din popor, încrederea revoluționară în 
viitor și deci optimismul care corec
tează prezentarea sumbră a lumii ca
pitaliste, sînt trăsături noi care ne 
îndreptățesc să vorbim de opera a- 
cestor scriitori ca de o etapă nouă 
în dezvoltarea romanului realist fran
cez.

Selecționîndu-și materialul din reali
tatea imediată, scriitorii Franței pro
gresiste au înfățișat, în ultimii ani, 
cutare sau cutare aspect mai însem
nat din această realitate, aspect pe 
care l-au socotit esențial și pe care 
au centrat toată construcția operei. Se 
poate deci vorbi de o temă dominantă 
ilustrată de creatorul respectiv. Exis
tă astfel un roman all Rezistenței și 
al lagărelor, axat în special pe evo
carea patetică a luptei partizanilor, 
conduși de Partidul Comunist Francez, 
sau pe aceea a infernului din lagă
rele naziste. Cei ce trăiesc de Jean 
Lafitte, Ultima fortăreață a Iui Pier
re Daiix sau, mai recentă, zguduitoarea 
carte a lui Robert Merle, Moartea e 
meseria mea, pot fi alături de Rose- 
France a lui Lafitte și Contingentul 
42 all lui Daix, considerate ca cele mai 
reprezentative creații pe această temă.

Multe alte romane prezintă înisă rea
litățile vieții franceze de după 1945, 
avînd drept temă esențială lupta po
porului împotriva domniei dolarului, 
pentru independență națională și o via
ță mai bună. Andre Stil s-a ilustrat 
în acest sens cu trilogia intitulată 
Prima lovitură. Apar aici în prim plan 
formarea conștiinței comuniste în rîn- 
durile muncitorilor din port și ca un 
efect imediat, lupta docherilor împo
triva politicii nefaste de pregătire 
a războiului dusă de trusturile ameri
cane. Romanele lui Pierre Abraham 
(Ține bine rampa). Pierre Gamarra 
(Liliecii de la St.-Lazare, Copiii plinii 
negre, etc.), Gaston Monmousseau 
(cărțile despre Jean Brecot), Marie- 
Louise Barron (Roqueblanque) sau 
cele mai recente ca Negru pe alb de 
Helene Parmelin și „Beau Masque" de 
Moger Vaiillamd surprind, în mediul 
citadin sau rural, aceleași realități: 
lupta poporului francez împotriva po
liticii de înrobire dlu&ă de guvernele 
buingheze, lupta cu mizeria și. pe dea
supra și împotriva acestora, conștiința 
optimistă a unui viitor mai buni

Alte romane aleg din realitate o 
altă ................................................

ților din lumea socialistă. In procesul 
de informare și de lămurire a opiniei 
publice, asemena reportaje, de o înaltă 
ținută literară, sînt totdeauna bi
nevenite, ca de exemplu Micul ghid 
sincer al Uniunii Sovietice publicat de 
Georges Cogniot, cartea lui Claude 
Roy despre China, scrisorile lui 
Wurmser despre R. P. Ungară, poe
mul lui George Soria și lucrările lui 
Joseph Ducroux despre țara noastră, 
etc.

Romanul fantastic, de anticipație, a 
fost și el ilustrat de curînd de Elsa 
Triolet. Calul de foc sau intențiile u- 
mane conține unele din cele mai bune 
pagini din cîte s-au scris în acest 
gen.

Toate aceste teme atît de variate 
ale realității contemporane — din care 
am enumerat doar cîteva — se în
cheagă într-o sinteză vastă, aceea a 
marelui ciclu întreprins de Aragon, 
Comuniștii. Din cele 5 volume apăru
te pînă acum, se constituie o frescă 
uriașă a societății franceze, tratată cu 
mijloacele cele mai variate, de la re
portaj la poemul în proză. Tragedia 
Franței anilor 1939—1940 e fundalul 
pe care prind să se desfășoare dra
mele individuale stîrnite de catastrofa 
națională. Carte politică, carte de dra
goste, carte a unui mare realist, a 
unui patriot și a unui comunist, ciclul 
lui Aragon poate fi considerat, alături 
de trilogia lui Stil, ca o culme a ro
manului social francez, a cărui menire 
este azi, — cum spunea însuși Ara
gon — de a le arăta oamenilor „ade
vărul în mers".

In formarea și dezvoltarea realis
mului francez de azi, rolul partidului 
comunist .a fost decisiv. Inarmîndu-i 
pe scriitori cu înțelegerea justă a 
fenomenelor politico-sociale, arătîndu- 
le marile obiective ale creației lor, 
partidul comunist le-a fost călăuză și 
chezășie pe calea pe care aceștia au 
urmat-o. Astăzi, mai mult ca orlcînd. 
în poezie sau în roman, tot mai mulți 
creatori din afara mișcării comuniste 
vin să se înroleze sub steagurile idei
lor democratice. Adeziunea intelectua
lilor cinstiți la marile idealuri ale 
vremii noastre se săvîrșește nu nu
mai în romane, ci și în realitate. Ca
zul lui Jean Paul Sartre este cel mai 
grăitor în această privință. Cartea sa 
despre Henri Martin, eroicul marinar 
francez și, recent, comedia satirică 
Nekrassov, ca și repetatele sale decla
rații, sînt o mărturie vie a schimbă
rilor petrecute în concepțiile sale. Azi, 
așa cum a arătat Jacques Duclos, po
litica Partidului Comunist Francez e 
în stare să acționeze și asupra unor 
creatori care mai înainte vreme erau 
foarte departe de această politică. 
Care poate fi explicația ? Explicația e 
una singură: creșterea nivelului po
litic generai, sporirea lucidității prin
tre intelectuali, adeziunea lor tot mai 
vie la marea cauză a păcii — dorință 
a oamenilor de bună credință de pre
tutindeni — pentru ca astfel să se în
făptuiască visul poetului:

,, Oamenii sînt făcuți să se asculte 
unul pe altul 

Să se-nțeteagă și să se iubească. 
Oamenii au copii care vor fi

părinții oamenilor, 
Copii fără foc, fără loc,
Care vor născoci din nou pe oameni, 
Vor născoci din nou natura și 

patria lor".

(Paul Eluard, Pasărea Phonix)

Valentin Lipattl

Adam Mickiewicz, -poetul vestitor
al libertății Poloniei

Adam Mickiewicz s-a născut în 
satul Zaosie din Lituania, lă anul 
1798, adică la aproape un deceniu 
după izbucnirea Marii Revoluții Fran
ceze ai cărei duh eliberator străbătea 
atunci întreaga Europă. La sfîrșitul 
acelui veac, Polonia era o țară a- 
gricolă înapoiată, în care dăinuia în
că iobăgia; ' 
nobilime 
nobilime 
șleahtă; 
oricărui 
ale nobilimii poloneze nu înțelegeau 
că libertatea țării lor nu putea fi 
înfăptuită fără eliberarea poporului 
din jugul iobăgiei. Aflată la răs
crucea dintre Răsăritul și Apusul 
Europei, Polonia nu-și putea cuceri 
independența și unitatea, fără par
ticiparea maselor populare. Robia lă
untrică nu făcea -2 i _____ 2
împilarea și sfîșierea țării de către 
puterile din afară. De aceea Polonia, 
care spre sfîrșitul secolului 18 
măra nouă milioane de locuitori, 
aiuns să fie împărțită ca o pradă 
șoară între împărățiile lacome 
tirane de oare era înconjurată: 
mai puțin de un sfert de veac, ea a 
fost sfîșiată și împărțită de trei ori, 
la anii 1772, 1793 și 1795, între îm
părățiile prusacă, austriacă și ța
ristă; ultima din aceste împărțiri, ca
re aveau să pecetluiască trista faimă 
a Poloniei de pe atunci, îngenun
cherea și împărțirea de la 1795, nu se 
făcuse fără o crîncenă luptă de re
zistență a patrioților polonezi. în 
frunte cu vestitul lor erou, Tadeuș 
Kosciuszko. Din rîndurile oștilor pa
triotice și revoluționare ale lui 
Kosciuszko, făcea parte și tatăl poe
tului, Mikolai Mickiewicz, avocat 
și boiernaș lituanian, stăpîn al mo
șiei Zaosie de lingă Niemen; acolo 
avea să se nască, într-o patrie robită 
și umilită după greaua înfrîngere a 
lui Kosciuszko, acela care avea să 
fie poetul vestitor al libertății Polo
niei și unul din fruntașii ei luptă, 
tori pentru cucerirea acestei liber
tăți: Adam Mickiewicz venea

la putere era marea 
poloneză, secundată de mica 
cunoscută sub numele de 
conservatoare și refractare 
progres, aceste două caste

decît să înlesnească

nu-
a

. u- 
și 
în

lume la sfîrșitul veacului și al anului 
de jale 1798, în ziua de 24 decem
brie, cu un an înaintea altui mare 
poet care i-a fost tovarăș de luptă 
și prieten iubit, Alexandru Pjșșkin.

Pe cînd Adam Mickiewicz, în vîrstă 
de nouă ani, frecventa școala do
minicană din orașul Novogrudeț, — 
Napoleon Bonaparte încheia cu craiul 
Prusiei, Friedrich August de Sa- 
xonia, faimoasa Pace de la Tilsit, 
în 1807. Prin această pace, în locul 
unificării și libertății așteptate de 
toți patrioții polonezi de pe urma 
victoriilor napoleoniene, țara lor era 
din nou împărțită; de data asta, și 
cu concursul proaspătului împărat 
francez care decreta înființarea „Ma
relui Ducat al Varșoviei" unde in
troducea Codul său Civil. Toți pa
trioții polonezi care sperau că prin 
campania lui Napoleon din Rusia, 
țara lor va scăpa de sub jugul ța
rist, s-au înrolat în legiunea de 
voluntari polonezi care lupta alături 
de trupele împăratului francez; dar, 
după înfrîngerea lui Napoleon de că
tre Kutuzov, voluntarii polonezi se 
refugiază în Apus, odată cu unită
țile decimate ale francezilor; condu
cătorul legiunii poloneze, prințul Io- 
zef Poniatovski, se îneacă în 1813, 
în rîul Elter.

E anul marelui doliu istoric, cînd 
nu numai armatele dar și speranțele 
ultime ale polonezilor sînt prăbușite. 
Mickiewicz avea atunci 15 ani. vîrstă 
la care înregistrează cu adîncă sen
sibilitate durerea poporului său; or
fan de speranțe, poetul rămîne în 
acest an orfan și de tată. Mikolai 
Mickiewicz n-a mai apucat să vadă, 
în 1814, la Congresul din Viena, noua 
îmnărțire a Poloniei, între Rusia ța
ristă, Prusia și Austria, reunite în 
„Sfînta Alianță".

Peste un an, Adam Mickiewicz de
vine student al facultății din Vilno. 
Roadele Marii Revoluții Franceze în
cepuseră să se arate. Era vremea 
cînd în cultura lumii întregi domneau 
puternice curente înnoitoare, repre-

altă problemă, foarte importantă în 
condițiile istorice pe care le străbate 
azi Franța: lămurirea intelectualilor 
mic-burghezi. Procesul de clarificare 
a oamenilor cinstiți, care încep să 
priceapă adevăratele resorturi ale 
luptei sociale și politice, formează sub
stanța unor scrieri ale lui Claude Mor
gan (Călătorul fără busolă), Andre 
Wurmser (ciclul Un om vine pe lume). 
Pierre Courtade (Jimmy) ș. a.

Problema colonială, a războaielor 
injuste duse împotriva țărilor subju
gate ca și lupta de eliberare dusă de 
ele revin adesea ca o temă însemnată 
la scriitori ca Roger Vailland (piesa 
Colonelul Foster își va recunoaște vi
na), Pierre Courtade (Rîul negru), J. 
P. Cjjabrol (Ultimul cartuș) sau în o- 
perele unor scriitori ca poetul marti- 
nichez Aime Cesaire sau romancierul 
algerian Mohamed Dib.

Uneori criticii lumii vechi i se sub
stituie prezentarea avîntată a realită-

LOUIS ARAGON
țintK. 'las ~ ■' . 1 ■"?."grrcs:

POETUL CĂTRE PARTID
Partidul mi-a dat ochii, memoria mi-a dat 
Nu cunoșteam ce știe și pruncul cel plăpînd 
C-am inima franceză și-mi vine sînge-arzînd. 
Știam numai că noaptea pe lume s-a lăsat. 
Partidul mi-a dat ochii, memoria mi-a dat. 
Partidul îmi redete al epopeii-avînt 
Jeanne D’Arc o văd cum țese, Roland cum sună-n 

corn,
Eroii de-odinioară învîe prin Vercors

nuNqois ricifiN
BALADA A

Cuvîntul cel mai simplu ca spada sună-n vînt 
Partidul îmi redete al epopeii-avînt.

Partidul îmi redete ale Franței flamuri vii 
îndrumător al vieții-mi, partid îți mulțumesc 
Că-n cînt prefac de-atuncea tot ceea ce trăiesc 
Durere, bucurie, iubire șî mînii
Partidul îmi redete-ale Franței flamuri vii.

In romînește de Eugen Jebeleanu

ZICALELOR

Jean Paul Sartre
lui Maiakovskidespre piesele

La întoarcerea sa din 
care a făcut-o de

R.P. Chineză, Jean F— 
oprii pentru puțină vreme la Mosco
va. Aici a stat de vorbă cu colecti
vul „Teatrului de satiră" care pregă
tește punerea în scenă a remarcabi
lei lui comedii „Necrasov", teatru la 
care se reprezintă acum cele două 
piese ale lui Maiakovski „Ploșnița" și 
„Baia". Intr-un interviu acordat co
respondentului ziarului „L'Humanite", 
Jean Paul Sartre a făcut cîteva apre
cieri despre teatrul lui Maiakovski și 
teatrul sovietic in general.

— Am văzut „Ploșnița", a spus 
el, care m-a interesat mult. Punerea 
în scenă este excelentă și aș dori ca 
Uniunea Sovietică să participe la fe
stivalul de artă dramatică ce se va 
ține anul viitor la Paris (...) Ce ritm I 
Cîtă vioiciune! Astfel că nu-i nici o 
mirare că se dă o adevărată bătălie 
pentru bilete, ca și pentru cealaltă co
medie a lui Maiakovski „Baia"...: 
„Ploșnița" este o piesă frapantă, des
tul de nouă, de o ciudată putere și 
cu un final care te buimăcește. Ea este 
în mod incontesabil cea mai bună pie
să care poate fi văzută astăzi în Eu
ropa. Regizorul ei Valentin. Prutkin, 
este un tînăr foarte dotat.. Trebuie 
să spun că teatrele din Moscova po
sedă ansambluri mari, ceea ' ce exclu
de șomajul pentru actori și îngăduie 
să se poată încredința cele mai mici 
roluri unor comedieni de talent. In 
„Ploșnița" sînt distribuiți 15 actori și 
fiecare joacă, se mișcă neîncetat, îți 
atrage atenția. Am stat de vorbă cu

Se zbate capra cit stă rău;
Nu merge olul des la apă;
Barosul bate în ilău,
Cît fieru-i cald și pînă crapă; 
Cinstești tot omul după teapă;
Uiți ochii dulci cînd nu-s cu tine; 
Nu-s ticăloși toți trașii-n țeapă; 
Chiemi direptatea pînă vine I

Dai iâma-n timp cît ai temei;
Ingîni un cînt pînă-1 știi bine; 

De ce ți-î scris nu scapi, să vrei; 
Chiemi direptatea pînă vinei

din călătoria pe
> curlnd In 

Paul Sartre s-a

ei. Toți sînt foarte veseli, plini de 
vervă, pun întrebări..."

Vorbind despre oameni și despre 
viața în Uniunea Sovietică, Jean Paul 
Sartre declară că „totul în țara asta 
e emoționant... Marile construcți' pe 
care le văd terminate erau abia înce
pute anul trecut, cînd am mai fost 
la Moscova. Și în cele din urmă case 
de lemn care au mai rămas se vede 
înmulțindu-se antenele de televiziune, 
ceea ce arată că locuitorii Moscovei 
trăiesc bine chiar atunci cînd nu stau 
în clădiri moderne. Încrederea pe 
care o au oamenii sovietici în ei, am 
văzut-o și în felul cîteodată glumeț 
în care ei abordează probleme foarte 
serioase în sine. Acest lucru indică 
depășirea unui anumit stadiu; și că 
ei sînt totalmente siguri de princi
piile lor și pot deci să și glumească".

întrebat ce înseamnă călătoria fă
cută în U.R.S.S. și R. P. Chineză pen
tru viața, convingerea și lupta lui de 
scriitor, Sartre a afirmat că într-un 
sens această călătorie reprezintă pen
tru el o experiență cu totul nouă. „Cu 
toate că aveam unele nelămuriri — 
a subliniat el, — am păstrat tot tim
pul un punct de vedere pe care aici 
totul mi l-a întărit. Această țară este 
cu mult mai emoționantă, cu mult 
mai patetică decît tot ce-am putut 
gîndi despre ea".

El s-a mai întreținut de asemenea. 
- cu regizoarea care a pus în scenă 
piesa sa care la Moscova se joacă sub 
titlul de „Lizi" și și-a împărtășit im
presiile, tot atît; de puternice, despre 
lucrurile văzute în R.P. Chineză.

Te rogi atîta că-1 îndupleci; 
Cît trăncăni, fleacuri predici doar; 
Pînă ce afli, stărui, nu pleci; 
împărți făgăduieli un car;
Furi cît faci vîlvă de tîlhar;
Nu capeți jeț, cînd ești oricine ; 

Boierii au la vodă har;
Chiemi direptatea pînă vinei

Ții mărul cît nu-i viermănos; 
De ros dai, cînd țî-e drag Grivei; 
O mingii pînă scoți folos;
Bați o cetate ,nînă-o iei;

ROBSXT

INIMA

Gh. Dinu

Țîi vorba cît e pe potrivă-ți; 
N-ai ce să măslui, ești cinstit;
Adie pînă bate-a crivăț;
Rîzi ca un hîrb de-un vas ciobit; 
Dreptcredincios ești doar la schit; 
Zaraf, cît lăzile-ți sînt pline; 
Toci sfanți, de n-ai nici de-nvelit; 

Chiemi direptatea pînă vine!

ÎNCHINARE

Trăiești zurliu cît poți s-alergi;
Pribeag, te-ntornî din țări streine 

Te-nțelepțești bătut cu vergi; 
Chiemi direptatea pînă vine!

In romînește de
Romulus Vulpescu

CARE URA RĂZBOIUL
Această inimă care ura războiul, iată că bate pentru 

luptă și bătălie!
Această inimă ce nu bătea decît în ritmul mareelor, 
al anotimpurilor, al orelor zilei și nopții,
Iată că se umflă și-mpinge în artere

un sînge încins de salpetru și de ură
Și face atîta zgomot în creer încît

urechile țiuie
Și nu mai este cu putință ca zgomotul acesta să nu se 

răspîndească în oraș și pe cîmpîi 
ca sunetul de clopot chemînd la răscoală și luptă.

Zgomotul lor e cel al mării la asaltul falezelor 
Și tot sîngele-acesta poartă în milioane de creere 

aceeași singură lozincă:
Revoltă împotriva lui Hitler și moarte partizanilor 

săi!
Totuși această

Dar un singur

inimă bătea în 
ritmul anotimpurilor.

cuvînt: Libertate a fost de-ajuns 
să trezească vechile mînii

francezi se string în umbră

Ascultați, 1-aud cum se întoarce readus de ecouri. 
Dar nu, e zgomotul altor inimi, al altor milioane 
de inimi bătînd ca și a mea de-a lungul

Franței.
Ele bat în același ritm pentru aceeași luptă, 

toate aceste inimi.

Și milioane de 
pentru ceea ce zorii apropiați le vor cere.
Căci inimile acestea care chiar urau războiul 
pentru libertate în ritmul chiar al mareelor, 

anotimpurilor, ai zilei și ai

băteau 
al 
nopții.

In romînește de
Tașcu Gheorghiu

zentate prin gîndi- 
tori, luptători poli
tici și artiști care 
au căutat să ex
prime întrebările și 
să formuleze în ar
tă chemările noii 
lumi care se ză
mislea ; era vre
mea lui Schiller, 
Goethe. Kleist, No- 
valis, Kant, Fichte, 
Hegel, în Germa
nia; era vremea 
cînd venea pe lu
me o generație ca
re avea să preia 
această moștenire 
uriașă, 
cu sîngele popoa
relor și înobilată 
prin efortul cuge
tării și creației ar
tistice a unei Eu
rope care-și căuta 
drepturile la suc
cesiune în istoria 
și cultura lumii; 
vremea unei gene
rații care avea să 
ducă la apogeul ei 
strădania unor po
poare în luptă pentru libertate și pro
gres, prin cuvîntul și fapta unor genii 
ca Mairx și Engels în Germania, 
Pușkin, Gogol, Belimski, Lermon
tov. Gherțen, Tolstoi, Nekrasov, Dosto
ievsky în Rusia; prin Balzac, Hugo, 
George Sand, Daumier în Franța; 
prin Giuseppe Garibaldi și Verdi, în 
Italia; prin Dickens, Darwin, Byron, 
în Anglia; prin Abraham Lincoln și 
Walt Whitman, în America; prin 
Joachim Lellewel, Fr. Chopin, Ju
lius Slowacki, în Polonia.

Influența unei asemenea epoci, 
atîta de bogată în fapte vca și a în 
personalități, nu putea să rămînă 
fără înrîurire asupra unui poet tî
năr și dotat, ca Adam Mickiewicz 
care avusese parte să vadă cu ochii 
lui toată drama țării și a poporu
lui său.

In acest climat, de înflorire a 
furii și de luptă neîncetată a 
poarelor năzuind la libertate și 
dependență națională, avea să 
buteze viitorul poet național al

să preia

pecetluită

MICKIEWICZ desen de AL. RAFALOWSKI

cul- 
po- 
in- 
de- 

__    —■___  — Po
loniei, țară unde lupta pentru elibe
rare se ducea în cadrul unor aso
ciații secrete studențești, camuflate 
sub numele unor societăți filantropi
ce, între oare aceea a „Filareților", 
pe care Mickiewicz a cîntat-o. Bine
înțeles, represaliile tiraniei țariste a- 
veau să vină și ele. Din anul 1822, 
cînd își publică primul volum de 
poezii, Adam Mickiewicz este pus sub 
supravegherea poliției, iar cînd 
îi apare al doilea volum de versuri, 
în anul următor, e descoperită și a- 
sociația „Filareților" din care poe
tul făcea parte. împreună cu alți 107 
conjurați, el e arestat, iar în anul 
1824 e condamnat la temniță șl exil 
în Rusia. Se poate spune, astfel, des
pre această primă perioadă a vieții 
și activității revoluționare a lui A- 
dam Mickiewicz, ceea ce spunea a- 
tît de frumos poetul Nikolai Alek- 
seevici Nekrasov despre Taras Șev- 
cenko:
O aspră, avîntată, aprinsă tinerețe, 
In lupte si primejdii, speranțe

arzătoare, 
Cu întruniri, discuții, discursuri

îndrăznețe 
SI după toate astea, lungi zile 

de-nchisoare... 
Tot cunoscu: celula din Sfîntul

Petersburg, 
Descinderi, cercetări și amabilitatea 
Jandarmerească, — stepa și fortul

Orenburg... 
Cunoscînd Petersburgul, tînărul 

poet polonez intră la sfîrșitul ace
luiași an, în 1824, în legătură cu 
Decembriștii, iar peste doi ani se cu
noaște și cu Pușkin cu care va 
rămîne prieten pînă la moartea atît 
de timpurie a acestuia.

Din anul 1829, cînd părăsește Ru
sia, începe peregrinajul lui Adam 
Mickiewicz prin Europa — în pri
mul rînd. în Germania, unde are 
prileiul de a-l cunoaște personal pe 
Goethe, care, ca o adevărată con
știință europeană a vremii sale, a 
exercitat o influență binefăcătoare a- 
supra spiritului în plină dezvoltare, 
al poetului polonez. Intr-o. bună mă
sură, s-ar putea spune că una din 
capodoperele lui Mickiewicz, poemul 
„Pan Tadeuș", este rezultatul a- 
cestei influențe creatoare a geniului 

să in- 
urmeze 
nu mai 
Mickie-

goethean care n-ave a decît 
dice drumul ce trebuia să-l 
un poet mult mai tînăr dar 
puțin dăruit, cum era Adam 
wicz.

Din Germania, Mickiewicz călă
torește în Italia. Dar, în 1830, după 
Revoluția din iulie, care are loc în 
acest an în Franța, izbucnește și în 
Polonia răscoala condusă de genera
lul Iosef Hlopițcki. Poetul aleargă la 
Paris spre a căuta ajutor pentru in
surgenți. Dar răscoala aceasta 
votația 
Engels, 
șeful ei 
trecute, 
troduce 
terorii țariste, care-i face pe patrioții 
polonezi să pribegească iarăși prin a- 
pusul Europei, ca altădată, după în- 

„ i lui Kosciuszko, legiunile de

„re - 
conservatoare", cum i-a spus 
— e înfrîntă, tocmai fiindcă 
privea spre stările de lucruri 
iar nu înainte. Acum, se in- 
în Polonia regimul cumplit al

frîngerea 
voluntari ale prințului Jozef Ponia- 
tovski și ‘

Poetul . ___ , ____
celui mai rodnic început de matu
ritate artistică. Intre anii 1831 și 
1833. el locuiește ne rînd la Poznan, 
Dresda, Paris și Laussane.

In 1832, începe să lucreze la ca
podopera sa, poemul „Pan Tadeuș", 
în care, sub pretextul evocării vieții 
unui sătuc boieresc din Polonia de 
altădată, dinaintea și din vremea 
campaniei napoleoniene din Rusia, 
Mickiewicz ne înfățișează stilul de 
viață al poporului și al șleahticilor. 
criticînd cu o fină dar cu atît mai 
caustică ironie, racilele și dezbinarea 
pe care această clasă anacronică, don- 
chijotescă parcă, a adus-o Poloniei 
dezbinate. Criticînd și zeflemisind u- 
neori pe șleahticii retrograzi, Mickie
wicz. arajă însă și temeiurile și nă
dejdile în viitoarea ridicare a țării

ale generalului Dombrovski. 
are acum 32 de ani, vîrsta

în primul rînd, 
țăranilor și ie-

reforma socială, 
împroprietărirea
lor din iobăgie, lucru pe care 
face „pan Tadeuș", la sfîrșitul

sale: 
prin 
șirea 
îl și ___
povestirii.

Profesor de literatură la Facultatea 
de Litere din Lausanne, apoi profe- 
sor de slavistică la College de Fran
ce din Paris, Mickiewicz n-a încetat 
să-și ducă lupta politică pentru eli
berarea patriei sale. Redactează un 
ziar democrat la Paris „Peregrinul 
Polonez", și apoi „Tribune des Peu- 
ples“. In 1834, își tipărește la Pa
ris prima ediție a lui „Pan Ta
deuș", care va fi curînd tradusă în 
limba franceză și germană. Cu cîte- 
Va luni mai înainte, apăruse și „Ev
ghenie Oneghin" al lui Pușkin, iar 
această coincidență pare să fie șî 
ea revelatoare pentru fraternitatea 
spiritului celor doi poeți, tovarăși de 
luptă și de credință. „Pan Tadeuș" 
cunoaște un succes uriaș, impunîn- 
dti-1 pe autorul lui în conștiința lu
mii, tot așa cum „Evghenie One
ghin" l-a impus pe Alexandru Puș
kin. Această legătură strînsă dintre 
destinele celor doi poeți, nu o subli
niem ca pe o curiozitate, ci. ca pe 
o • realitate istorică, foarte bine de
terminată și foarte explicabilă: fra
ternitatea în luptă, în idealuri și în 
biruință, dintre acești doi mari ar
tiști ai țării lor arată cum nu se 
poate mai bine că pentru orice min
te liberă și pentru orice suflet ge
neros și creator, pentru orice con
știință adînc umanistă și progre
sistă. destinul omenesc nu e fatali
tate ci istorie conștientă și volun
tară. Aceasta o confirmă și necrologul 
pe care Adam Mickiewicz îi scrie în 
ziarul „Le Globe", cînd află de 
moartea, mai bine spus de asasina
rea, lui Pușkin, în 1837. Frați ar 
proape gemeni prin lupta, prin via
ța și aspirațiile lor, cei doi poeți au 
fost și prin geniul lor care s.a hră
nit din aceeași sfîntă revoltă și din 
disprețul de moarte împotriva tiraniei 
și opresiunii țariste.

In 1844, Mickiewicz este concediat 
de la catedra sa, pentru activitatea 
politică pe care-o ducea atît pe tă- 
rîm diplomatic, cît și militar.

Răspunzînd parcă apelului prin 
care Marx le cerea emigranților po
lonezi să pună temeliile unei Polonii 
democrate care nu va mai putea fi 
sfîrtecată și împărțită între cuceri
tori, . poetul întemeiază în Italia, ca 
odinioară generalul Dombrovski, o le
giune poloneză care va sprijini lupta 
revoluționarilor italieni la 1848.

In activitatea lui, Mickiewicz a 
fost sprijinit de Napoleon III, care 
vedea în Polonia un aliat virtual în 
plănuitul război din Crimeea împotri
va rușilor. II trimite în acest scop 
pe Mickiewicz la Constantinopol spre 
a organiza o legiune poloneză. In 
Turcia bîntuia holera căreia poetul îl 
cade victimă la 1855, în 26 decem
brie. Anul următor, corpul poetului 
e adus la Paris unde sculptorul Bour
delle i-a ridicat una din capodope
rele artei sale, un monument uriaș 
al poetului în chip de pelerin antic, 
în togă și cu o cîrjă a veșnicului 
profet rătăcitor.

Mult mai tîrziu, abia în 1890, ose-' 
mintele lui Adam Mickiewicz a<u tost 
aduse în patrie ' și înmormîntafe în 
mausoleul din Cracovia, alături de 
confratele și contemporanul său poe
tul Iulius Slowațki.

Spiritul de libertate al poporului 
polonez, pe care-1 ilustrează prin 
toată viața și opera sa Adam Mickie
wicz. a supraviețuit mult timp opre
siunii țariste și șovinismului prusac. 
Ridicarea Varșoviei din ruinele răz
boiului hitlerist e parcă un simbol 
al dăinuirii acestui spirit al libertății 
pe care opera lui Mickiewicz l-a ilus
trat și l-a slujit pînă la moarte, și îl 
va sluji veșnic.

De aceea, de-abia astăzi, în anii de
mocrației populare, cînd poporul po
lonez își stăpînește el însuși patria, 
memoria lui Adam Mickiewicz își 
află întreaga și deplina ei cinstire: 
în anul 1948, prin Hotărîrea Seimului 
Polonez, opera completă a lui Mickie
wicz a fost editată de 
sie Națională.

Această operă, una 
mari din lirica lumii, 
întemeiată pe o vastă 
într-o limbă și sensibitate modernă, 
o adevărată perspectivă homerică a 
luptelor pe care poporul lui Mickie
wicz le-a dus pentru eliberarea șl 
unificarea atît de nefericitei dar me
reu nebiruitei sale patrii.

Cu prilejul centenarului Mickie-1 
wicz, se vor tipări și la noi o sea
mă de poezii lirice și poemul „Pan 
Tadeuș" ale lui Mickiewicz, în tra
ducere romînească.

A-l cunoaște pe 
tru noi azi nu o 
vărată necesitate 
progresul culturii

Miron Radu

către o Comi-

din cele mai 
această operă 
cultură, aduce

Mickiewicz, e 
datorie, ci o 
pentru sporul 
noastre phnwi

pen- 
ade- 

și 
populare.
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