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Mîine se deschide cel de-al doi
lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn In în- 
tîmpinarea acestui important 

eveniment din viața patriei noastre 
libere, oamenii muncii raportează par
tidului despre roadele eforturilor lor 
creatoare, pe cele mai diverse șan
tiere — de construcție economică, dar 
și culturală și morală — ale socia
lismului. Două noi termocentrale, 
înălțate înainte de termen. Noi mine 
de cărbune, deschise în regiuni altă
dată ignorate de statisticile tezauru
lui nostru carbonifer. O mare fabrică 
de antibiotice, prima din țara noas
tră și una din cele mai moderne din 
sud-estul Europei. Pe șantierul hidro
centralei de la Bicaz, tunelui de a- 
ducțiune a fost străpuns cu aproape 
jumătate de as mai devreme. Cinci
nalul, în ceea ce privește producția in
dustrială globală, a fost îndeplinit cu 
aproape două luni înainte de termen. 
Alături de muncitorii din industrie, 
țărănimea noastră muncitoare rapor
tează partidului despre suprafața de 
3.380.000 ha. îpsămînțată în toamna 
aceasta; despre producțiile de grîu și 
porumb care întrec cele mai îndrăz
nețe visuri ale scormonitorilor cu plu
gul în pămintul îmbucătățit: 2312 
kg. grîu la ha., peste 5000 kg. po
rumb Ia ha. Raportează partidului 
despre noi întovărășiri, despre noi 
gospodării colective...

Partidului, forța noastră conducă
toare, îi raportează muncitorii, țăra
nii muncitori, intelectualii, toți cei 
care, angajați activ pe drumul cons
truirii socialismului, își duc munca 
sub îndrumarea partidului, pentru în
deplinirea țelurilor pe care li le-a 
pus în . față partidul, pentru făurirea 
unei vieți îmbelșugate și demne a 
poporului nostru.

Ca organ al Uniunii scriitorilor din 
R.P.R. „Gazeta literară" aduce par
tidului, congresului său, cuvîntul 
scriitorilor și criticilor literari — mi- 
litanți hotărîțl pe frontul ideologic, al 
cărui conducător și îndrumător este 
partidul clasei muncitoare, Partidul 
Muncitoresc Romîn. Ne înfățișăm în 
fața Congresului cu succesele litera
turii noastre noi, — cu imaginile lite
rare ale vieții noastre în prefacere re
voluționară, cu chipurile de comuniști 
oglindite în cărțile noastre, cu re
flexele artistice ale forței organizatoa
re și transformatoare ale partidului 
nostru. Ne înfățișăm cu roadele pe 
care concepția marxistă despre viață 
și societate le^a fecundat în creația 
marilor noștri scriitori din generația 
ajunsă de mult la maturitate artisti
că, — cu izbînzile literare ale scrii
torilor formați de partid în focul 
luptei pentru cucerirea puterii și în
făptuirea democrației populare, — cu 
primele cuceriri ale tinerelor noastre 
cadre literare, mlădițe crescute sub 
soarele vital al libertății și al viito
rului socialist.

Știm cit de mult mat avem de în
făptuit Știm că viața prezentă își 
găsește încă adeseori o oglindire prea 
palidă în imaginea noastră literară- 
Știm că avem încă prea puține cărți 
despre clasa muncitoare, despre forța 
creatoare a poporului liber, descătu
șată fără, zăgazuri în întrecerile so
cialiste și patriotice de pe întinsul 
patriei. Știm că lupta pe cele două 
fronturi — împotriva influențelor de
cadentismului formalist și estetizant 
și împotriva schematismului vulgari
zator și placid, deformînd și îngus- 
tînd viața — trebuie dusă cu energie 
continuă, pentru a purta mai depar
te, pe trepte superioare, tradiția glo
rioasă a literaturii noastre legate de 
popor, pentru a înainta fără impas 
pe drumul realismului socialist.

Știm însă că, pentru întreaga noas
tră creație, pentru critica noastră li
terară, chezășia victoriei este condu
cerea de către partid a literaturii. 
Orientarea ideologică dată de că
tre partid, spiritul partinic care tre
buie să ne călăuzească pașii, îndru
marea concretă, operativă, a partidu
lui, garantează perspectivele noastre 
de dezvoltare, sezisarea la timp a 
deficiențelor și inconsecvențelor noas
tre, găsirea soluțiilor și precizarea 
obiectivelor noastre în fiecare etapă 
de creștere a literaturii noastre.

Noi sîntem încredințați că munca 
noastră de creație este un șurub și 
o rotiță în marele angrenaj al cons
trucției socialiste, că fiecare rînd al 
nostru poate să contrbuie efectiv Ia 
împingerea înainte sau la tragerea 
Îndărăt a uriașului efort colectiv al 
poporului nostru, condus de partid 
pe calea construirii socialismului. De 
aceea sint sfinte pentru noi cuvintele
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partidului
Iul Lenin despre partinitatea litera
turii, de aceea urîm obiectivismul bur
ghez, „neparținitatea** care „a fost 
întotdeauna și pretutindeni un instru
ment și o lozincă a burgheziei**.

Critica leninistă a obiectivismului 
ne-o însușim cu pasiunea luptătoru
lui și cu luciditatea ginditorului îna
intat: „Obiectivismul vorbește despre 
necesitatea procesului istoric dat; ma
terialismul constată cu precizie, for
mația social-economică dată și ra
porturile antagoniste generate de a- 
ceasta. Obiectivistul, demonstrând ne
cesitatea unui șir de fapte, riscă în
totdeauna să se abată către poziția 
de apologet al acestor fapte; mate
rialistul dezvăluie contradicțiile de 
clasă și implicit își precizează punc
tul de vedere. Obiectivistul vorbește 
despre „tendințe istorice de nebiruit"; 
materialistul vorbește despre clasa ca
re „dirijează** ordinea economică da
tă, avînd anumite forme de opoziție 
din partea altor clase. In felul ace
sta, pe de o parte, materialistul este 
mai consecvent decît obiectivistul; 

obiectivitatea iui este mai consecven
tă, mai adîncă... Pe de altă parte, 
materialismul implică, ca să zicem 
așa, spiritul partinic, obligînd ca, la 
orice apreciere a evenimentului, să se 
adopte deschis și pe față punctul de 
vedere al unui anumit grup social*.

Noi, scriitorii și criticii literari, 
situați pe pozițiile materialismului 
marxist-leninist, am adoptat deschis 
și pe față punctul de vedere al cla
sei muncitoare, al partidului ei; țe
lul nostru este să reflectăm realist 
adevărul, punîndu-ne în slujba idea
lurilor istorice cele mai înaintate ale 
lumii contemporane, idealuri cores
punzătoare însuși mersului înainte 
al omenirii după legile ei obiective; 
noi recunoaștem în clasa muncitoare 
— clasa care dirijează înfăptuirea 
noii ordini economice, socialiste, — și 
în partidul ei, forța de avangardă a 
tuturor producătorilor de bunuri ma
teriale și spirituale din țara noastră.

Pentru noi, militartți ai realismu
lui socialist, activiști pe frontul ideo
logic al construirii socialismului, sînt 
de asemeni neîncetat prezente vor
bele lui Lenin din articolul său „Or
ganizația de partid și literatura de 
partid**, — prin care se afirmă spe
cificul creației literare ca domeniu 
de manifestare liberă a personalității 
creatorului angajat direct in lupta 
partidului: „Problema literară se pre
tează ce| mai puțin unei egalizări 
mecanice, unei nivelări, dominației 
majorității asupra minorității**.

Mai cu seamă în ultima vreme, 
odată cu dezvoltarea literaturii noas
tre realist-socialiste, cu cîștigarea 
experienței creatoare și maturizarea 
unor noi talente înflorite în anii de 
după eliberarea patriei, s-au mani
festat în proza și poezia noastră, în 
dramaturgia noastră, în critica noas
tră literară, diferite stiluri și chiar 
curente. între care s-au creat spontan 
întreceri creatoare, o deschisă luptă 
de opinii. Criteriul esențial al vala
bilității acestor stiluri și curente, fi
rești și necesare pentru dezvoltarea 
literaturii, este recunoașterea comună 
a orientării partinice realist-socialiste, 
subordonarea comună sarcinilor ge
nerale ale construirii socialismului, 
respectarea cu fermitate a conducerii 
de către partid a literaturii. Lupta 
principială pentru demonstrarea a- 

vantajelor unui anumtt stil sau cu
rent, pentru infirmarea avantajelor 
altui stil sau curent, implicind desi
gur și polemica usturătoare, trebuie 
neîncetat șă aibă în vedere obiecti
vele esențiale ale literaturii, dezvol
tarea și consolidarea frontului literar 
ca o poziție sigură a partidului in 
lupta pentru transformarea revoluțio
nară a vieții poporului. Noi, scriitorii 
militanți, sîntem pentru ’fia ciocnire 
de idei și de păreri, pentru libera a- 
firmare a viziunii artistice personale 
sau a predilecției critice pentru un 
stil sau altul în creația literară. Dar 
sîntem, de asemenea fără șovăire și 
fără cruțare, împotriva acelora care, 
sub un pretext sau altul, se abat de la 
lupta partidului pentru realizarea unei 
literaturi cu un înalt conținut de idei 
reflectat într-o desăvîrșită imagine 

artistică.
In fața Congresului, reafirmăm ho- 

tărîrea noastră nestrămutată de a fi, 
prin activitatea noastră specifică, 
ostași siguri ai partidului, uniți în 
jurul lui ' Directivele Congresului vor 
fi pentru noi, ca și pentru toți oa
menii muncii din patria noastră, în
dreptarul sigur al eforturilor creatoa
re de acum înainte.

Gazeta literară

UN SINGUR ȚEL
Eu sînt, prieteni, fiica ăstui veac, 
născută pentru marea-i frumusețe. 
Milenii cuib în creanga mea își fac 
și anul două mii îmi dă binețe.

Și cîntul de victorie e-al meu 
și-am morții mei în gropile comune. 
In mină plămădesc un minereu, 
și nu numai de aur și cărbune.

In jur sînt încă schele și e praf, 
și-abia ne îndreptăm acum din spate.
Atît aș vrea sa fiu : un stenograf 
al anilor dintîi de libertate.

Un singur țel să aibă cîntul meu: 
ce-i mai înalt în suflet să trezească. 
In fiecare om e-un dumnezeu 
ce-așteaptă întrupare omenească.

Acel ce dăruiește nu-i sărac 
și veacul nostru viața o împarte. 
Eu sînt, prieteni, fiica ăstui veac 
ce-și scrie azi legenda fără moarte.

Veronica Porumbacu

8 pagini 50 bani

SARBATOARE
Azi bate mai solemn, mai tare ceasul, 
înalte porți mai grave se deschid, 
Mai apăsat pe trepte calcă pasul 
Și inimile-n piepturi bat mai tare 
Cînd intră cei aleși în adunare, 
Ai tăi, nebiruitule partid 1

Sînt ei, cei plini de rîvnă, comuniștii, 
Din toți copiii țării cei mai buni. 
Distrugătorii timpului răstriștif, 
Despicătorii veacului în doua 
Și ziditorii de vieață nouă,
Cei ce iscară soare prin furtuni!

Adastă-n sală calmele drapele 
Și peste ele chipul luminos
Al celor ce-au vestit în vremuri grele 
Că are să se crape crunta noapte 
Și-al celor a ce-au pus ideea-n fapte 
In marele Octomvre viforos.

Nu-n umbra lor, cl în a lor lumină 
S-a pus cu trudă și cu sînge cheag, 
La Dunăre, la poala carpatină, 
Spre largă temelie vieții drepte, 
Iar omului, ca să se nalțe, trepte. 
Și-n fața erei socialiști, prag.

Acum sosită-i ora cîntăririi, 
Cît s-a făcut și cît nu s-a făcut
Pe drumul suitor al fericirii, 
Al fericirii, ca s-o aibă pruncii
Și fiecare pe măsura muncii, 
Așa cum scrie-n inimi și-n statut

Acum e ora să-și privească forța. 
Partidul, înțeleptul gospodar,
Să ia pe-a ceia ce purtară torța, 
Să-i pună pe-ndelete și s-arate 
Că mințile și brațele-ncordate 
Prin ani, nu se trudiră în zadar.

Ca luna dintre nori să se dezghioace
Ca aurul să iasă din nisip
Șl lupta pentru plan și pentru pace, 
Petrol mai mult, cărbuni, porumb, tunele, 
Și clar subt raza purpuriei stele 
Al omului de astăzi mîndru chip I

Acum e timpul să privim de-aproape, 
Cu grijă-n amănunte și-n adînc, — 
Nici-o greșală n-are să ne scape, 
Dar nici un fapt măreț să nu rămînâ 
Cu ușurință cîntărit din mînă, 
Acuma și recoltele se string 1

Acum e timpul să privim departe, 
Să calculăm nainte ani și drum 
Și-ndeosebi la om să fim cu grijă foarte, 
Să nu uităm dușmanul stînd la pîndă, 
Poporul, țara să ne fie sfîntă,
Căci altfel nu e chip și nu e cum 1

Acum e timpul să se vadă cine, 
Partîdule, îți este credincios, 
Și respirînd și cugetind prin tine 
Nu pregetă să pună Ia bătaie 
Necontenit a inimii văpaie, 
Așa cum tu ne-nveți, de-i sus ori jos!

Un cer de stele azi Ia tine cată 
De jos, — sînt ochii marelui popor ; 
Pornită de pe fruntea-ți luminată, 
Pătrunsă-n suflet, încolțind în sînge 
Lumina-ți înmiită se răsfrînge 
De-odată din privirea tuturor.

Și de vei cere tu. Partid, tăcere
O clipă la Congres, o clipă doar, 
Vei auzi de-odată cu putere 
Bătăi în marea ta solemnitate ;
E inima poporului ce bat? 
In ritmul tău, biruitor și clar!

Ml hal Benluc

FERICIRE
Și-acum, cînd între frații tăi și tine
Nici o distanță nu-1; cînd ești în oameni 
Iar ei în tine sînt; cînd tot ce sameni 
Rodește-n ei cu roade mari șî pline;

Cînd știi că n-ai cu ce și cum s-asemeni 
Această fericire care vine
La cel ce-n luptă a uitat de sine
Și milă n-a avut cu răi și fameni —

Cu ochii noștri limpezi 
ce-acuma se deschid 

pe Cartea-n care-i scrisă 
Povestea Țării-ntreagă, 

citim cuvîntul simplu 
și minunat: PAKTID 

și inima și mintea 
se-ntrec să-l înțeleagă!

Bat inimile-n piepturi
și mintea urcă-n zbor 

și fiecare-și spune:
De-ar fi să mi-1 închipui 

ca pe-un voinic din basme
întregul meu popor, 

o singură făptură
— cu trupu-i și cu chîpu-î-

76 de ani de la nașterea lui I. V. STALIN

Acum totul ce firesc îți pare!
Dar nu uita ce-nalt și greu fu zidul 
Prin care oameni și-au tăiat cărare

La tine, singuratecul, timidul,
Pîn’ a pătruns în viața ta partidul. 
Severa fericire luptătoare.

PARTIDUL
bătrîn și veșnic tînăr, 

unchiaș și flăcăiaș, 
cu umerii cît munții, 

cu fruntea peste creste, 
cu pieptul cît hotarul...

atunci Partidul este 
și inima și mintea 

acestui Uriaș !

E inima călită
în lupte și primejdii 

în veacuri de-nfruntare
și ceasuri de restriști, 

e leagănul iubirii
de glie — și-al nădejdii, 

din beznele robiei
și pîn-la comuniști.

Maria Banuș

E mintea luminată 
puternică și trează

— comoară-a-nțelepciunii 
ce-am strîns-o din bătrîni

E mintea care știe, 
străvede și cutează 

și cumpănește pașii 
de Astăzi către Mîni!

Din „Cîntecele copiilor"

Cu inima-ți fierbinte
și luminoasa-ți minte 

Partid al țării mele
să ne călăuzești 

pe drumul nostru harnic
și pașnic — înainte 

să ne durăm o țară
aievea — ca-n povești!

Marcel Breslașu

DECERNAREA PREMIILOR INTERNĂflONĂIf STALHf 
..PEHTRU ÎNTĂRIREA PĂCII ÎNTRE POPOARE" 

PE ANUL 1955
MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS transmite:
La 7 și 9 decembrie au avut loc ședințele Comitetului pentru decern 

narea Premiilor internaționale Stalin „Pentru întărirea păcii între popoare**, 
sub președinția academicianului D. V. Șkobelțîn.

Comitetul a examinat propunerile primite cu privire la decernarea 
Premiilor internaționale Stalin pe anul în curs și a adoptat următoarea 
hotărire în această problemă:

CU PRIVIRE tA DECERNAREA PREMIILOR INTERNAȚIONALE 
STALIN „PENTRU ÎNTĂRIREA PĂCII INTRE POPOARE" PE ANUL 
1955.

Hotărîrea Comitetului pentru decernarea Premiilor internaționale Stalin 
„Pentru întărirea păcii între popoare** din 9 decembrie 1955.

Pentru merite remarcabile în lupta pentru menținerea și consolidarea 
păcii se decern Premii internaționale Stalin „Pentru întărirea păcii între 
popoare" următoarelor persoane :

LASARO CARDENAS — fost președinte al Mexicului.
ȘEIC MUHAMMED AL-AȘMAR — activist pe tărlm obștesc (Siria). 
JOSEF WIRTH — fost cancelar al Reichului German (Republica Fe

derală Germană).
TON DYK THANG — președintele Comitetului național al Frontului 

patriotic din Vietnam.
AKIKO SEKI — activist pe tărîm artistic (Japonia).
RAGNAR FORBEKK — pastor al catedralei din orașul Oslo (Nor* 

vegia).

Președintele comitetului — academicianul D. V. SKOBELȚIN.

Vicepreședinții comitetului - LOUIS°ARAGON&(Franța)

Membrii comitetului — ANNA SEGHERS (R. D. Germană) ’
ANTONIO BANFI (Italia) 
JOHN BERNAL (Anglia) 
PABLO NERUDA (Chile) 
MIHAIL SADOVEANU (Romînia) 
SAHIB SINGH SOKHEI (India) 
JAN DEMBOWSKI (Polonia) 
G. V. ALEXANDROV (U.R.S.S.) 
A. A. FADEEV (U.R.S.S.) 
I. G. EHRENBURG (U.R.S.S.).

9 decembrie 1955, Moscova.

Comunistul
mințeam, tn articolul precedent, de tra
gedia lui Eschil „Prometeu înlănțuit" 
ca despre o expresie a setei obscure 
dar tenace, patetice, a umanității opri

mate spre libertate.
Firește, conceptul de libertate, fiind istoric 

și concret, nu poate fi analizat in abstract și 
fiecare teorie despre libertate este o imagine 
a raporturilor de producție, a raportului de 
forțe dintre clasele sociale respective, a capa
cității lor de a cunoaște necesitatea obiectivă.

Mitul lui Prometeu anterior tragediei lui 
Eschil cu cîteva secole, apare bivalent. El ex
primă, pe de o parte groaza primitivului față 
de natura teribilă și necunoscută („Corul: Nu, 
niciodată, niciodată să nu încep lupta cu stă- 
pînul lumii, Zeus" „...niciodată gîndirea mea să 
nu greșească înfruntîndu-l...“), pe de altă parte 
el exprimă mîndria umanității de a fi smuls 
naturii primele taine („Prometeu: Tu îl vezi 
pe Prometeu, cel care a dat 'oamenilor focul". 
,„..toate meșteșugurile le-au primit oamenii de 
la Prometeu").

Engels, în ,,Anti-Duhring", consideră această 
primă cucerire a oamenilor, focul, drept esen
țială „Fiindcă focul obținut prin frecare a dat 
omului pentru întlia dată stăpînirea asupra 
unei forțe a naturii și, prin aceasta, l-a des
părțit în mod definitiv de regnul „t.imal".

Mitul lui Prometeu marchează așadar opo
ziția dintre imaginea fantastică a necunoscu- 

» telor, pe care religia a proiectai-o consecvent, 
muțind pe ignoramus in ignorabimus, și atitu
dinea pro-științifică a forțelor sociale repre- 
zentînd progresul, care marchează fiece etapă 
a eliberării succesive a omului față de natură.

Eschil imprimă — față de mit — o mutație 
substanțială indreptlnd toată lumina spre ti
tanul răzvrătit.

Totuși, în tragedia lui, libertatea e de fapt 
abolită prin înfățișarea necesității drept fata
litate oarbă, exterioară și inexorabilă.

*
„Pasărea furtunii" se deschide cu o întreba

re: „Poți schimba legea?". Adam Jora este e- 
roul cărții și asta nu numai pentru că așa a 
vrut autorul, dar pentru că el își pune o ase
menea întrebare și pînă la urmă o rezolvă. Dar 
în momentul în care această întrebare se ri
dică. între marea uriașă amară, și cerul în 
furtună, însăși noțiunea de lege nare teribilă, 
încărcată de o energie mortală

Pentru cei trei pescari — Filoftei. iora. Tro
fim — forța mării, a viatului și a chiaburului

Eftei, pare a se contopi în aceeași imagine 
fantastică și ostilă, de esență fatală și inexo
rabilă. Uraganul și mizeria apar ca aspecte 
complementare ale unei legi implacabile și os
tile în fața căreia Filoftei se smerește, iar Jora 
se sumețește. Pe mare stăpîneșie bunul dum
nezeu care-i îneacă pre pescari iar pe uscat 
stăpînește chiaburul Eftei, la dreapta căruia 
șade jandarmul, judecind viii și morții.

Așadar, natura șl exploatarea socială reali
zează în mintea celor trei o unitate fantastică 
într-un univers tainic și îngrozitor. Drumul 
spre libertate al lui Adam Jora confirmă ade
vărul că înțelegerea necesității nu este un pro
ces contemplativ, ci se realizează prin prac
tica socială a omului.

Și acum, iată-l pe Adam Jora la șaptespre
zece ani: ..„.încă nu-i creștea barba. Era un 
lungan spătos, mai înalt cu un cap decît cei
lalți doi; ochii-i erau cenușii și i se tulburau 
și se întunecau la mînie; căci era din fire mî- 
nios, încăpățînat și răzvrătit". Mînios, încă
pățînat și răzvrătit. Mînios, pe cine? Răzvră
tit. împotriva cui?

★

Marx spunea intr-o scrisoare către Arnold 
Ruge: „Existența unei umanități în suferință 
care gîndește și care este oprimată, devine în 
mod necesar ostilă lumii bestiale, pasive și pe- 
trecărețe a filistinilor". Starea de nemulțu
mire condensată pînă lo ura față de societatea 
burgheză era comună tuturor celor exploatați. 
Ceea ce îl deosebește pe Adam Jora de consă
tenii lui nu este * natura sentimentelor, ci 
intensitatea lor. Nu numai Jora era un răzvră
tit, dar la el mînia în fața puterii nedrepte și 
— pentru el — obscure, are o tărie neagră care 
dă acestei ciocniri, dramatism. Adam Jora nu 
este un filozof însetat de clarificări, ci un om 
obișnuit. El vrea să se însoare cu Uliana șl să 

aibă copii, vrea să-i poată asigura mamei lui 
o bătrînețe fără chinuri, vrea să poată trăi în 
muncă șl demnitate o existență simplă ale că
rei revendicări sînt minimale. Monstruozitatea 
situației stă în faptul că acest minimu m era 
irealizabil. De aici mînia lui Jora. Intensitatea 
sentimentelor lut face dramatică ciocnirea cu

Adam ]ora
societatea burgheză, care îl condamnă la tem
niță nu atît pentru că l-a pirit chiaburul Eftei, 
ci fiindcă simte că privirea lui încărcată cu 
dinamită este primejdioasă pentru lumea lor. 
Prometeu trebuia să fie înlănțuit I

*
La șaptesprezece ani revolta lui are o fer

mitate și o promptitudine în reacții care fac 
din el, încă de la începutul romanului, o pre
zență literară ce impresionează. Starea lui fi
rească e revolta. Tînărul Jora înjură cumplit 
sărăcia, blestemă împărăția chiaburului pe pă- 
mînt ca și pe ape, sare ușor la bătaie; ti place 
să-l necăjească pe cuviosul Filoftei. dar cînd 
l-a supărat rău, se întristează; în fața mamei 
ar sta în genunchi o săptămînă, dar cu vorbă 
rea nu scoți de la el nimic bun. La mînie, ca- 
re-Fvine ușor, își sticlește dinții puternici, albi 
și ochii i se întunecă, negri. Este în acest ado
lescent o sete de dreptate care îl face cititoru
lui. iubit. Și o sete teribilă de viață. Iși apără 
dreptul la dragostea Ulianei cu pumnii. Pe Si- 
mion, fiul chiaburului, îl bate, ridicindu-l dea
supra capului și izbindu-l de pămînt, ca în 
basm. Se bate cu marea care vroia să-l înece, 
o lovește cu vîsla in burtă, iar cînd barca e 
răsturnată, înoată cu furie și deznădejde. Se 
bate cu bunul dumnezeu care vroia să-l înece, 
cu o împotrivire crîncenă: „Minții Mințit De 
ce să ne înece? Eu sînt tînăr I Vreau să tră
iesc..." „De ce să ne înece? Ce i-am făcut noi? 
Cui i-am făcut noi ceva? Nu-i drepți Nu-i 
drept!" In fața mării 'furioase, în fața arogan
ței chiaburului, „izbucnea în el o putere neîn
vinsă a vieții, furia și împotrivirea"

Dar prea puternică era această sete de viață, 
prea des și prea tare striga el- „Nu-i drept! 
Nu-i drept!" Lumea burgheză nu putea suporta 
asta, Eftei-Zeus era în primejdie. Prometeu 
trebuia înlănțuitl

•ir
Anii de temniță nu-i frîng tăria lui Adam 

Jora. Furia se concentrează, uru împotriva lu
mii burgheze se condensează, devenind izvorul 
unei mari forțe pe care, cu ajutorul comuniști
lor ce-i cunoscuse în închisoare, va ști cum 
s-o folosească. Dar după eliberarea țării, care 
fusese și a lui, Adam Jora vroia să-și refacă

viața, să o reia de acolo de unde fusese ruptă. 
Ar fi devenit un bun pescar și un bun comu
nist. Mama îi murise, casa se dărîmase, Ulia
na se măritase. Adam fuge peste cîmp ars de 
suferință. Se oprește în noapte, sub stele. Era 
singur. „Dar nu era nimic, decît cîmpia nea
gră. cerul înstelat, vuietul mării și vîntul în 
întuneric. Sări în picioare, cutremurat de setr- 
bă și deznădejde, și porni mai departe; parcă 
fugea de ceva; dar nu putea scăpa de ce fugea, 
căci lucrul acela era în el".Petru Dumitriu îl 
știe bine pe Horațiu: „Et post equitem sedet 
atra cura" — grija călărește cu călărețul.

-k

Cititorul nu se miră cînd îl reîntâlnește pe 
Adam Jora comunist, activist de partid. Era 
de așteptat. Simion Danilov îi spune lui frate- 
său. Pricop: „din ăștia ca ei se fac comuniști". 
Da. aveau dreptate feciorii de chiabur: din ase-* 
menea oameni pot ieși comuniști. Din oameni 
care au îndurat mizeria și nedreptatea, care 
nu s-au frînt, care au aspirat la o viață dem
nă, la raporturi umane intre oameni. Adoles
centul a devenit bărbat, revolta spontană, a-* 
narhică, a trecut în spirit revoluționar. Forța 
lui Adam Jora nu s-a micșorat dimpotrivă, a 
crescut. Dar e o forță calmă, lucidă, folosi
toare oamenilor. La șaptesprezece ani Jora 
e un temperament. La treizeci e un caracter.

Dar cum avea să-și folosească Jora această 
forță „care nu era a lui?" Jora cunoscuse so
cietatea burgheză, îi trăise valorile. Ii cunos
cuse dreptatea și religia, justiția și libertatea. 
O știa. O ura. învățase arta distrugerii ei și 
arta construcției unei alte lumi. învățase arta 
solidarității umane și a efortului coordonat, 
disciplinat, lucid.

Adam Jora devenise comunist, activist de 
partid. Dar stăruia în el o suferință, o amără
ciune a iubirii neiubite, trădate. Necesitatea 
era limpede, tăcută și din ea nu înflorise bucu
ria. Cum a învins Adam Jora amărăciunea, aș 
dori să spun, vă rog să nu vă supărați, în 
articolul următor.

Adam Jora se revoltase singur și fusese în- 
frînt. Acum forța lui era uriașă pentru că ea 
participa de la marele detașament de avan
gardă, partidul revoluționar al clasei munci
toare.

Da. din asemenea oameni se fac comuniștii, 
și din asemenea caractere se crează eroii lite
raturii noastre realist-socialiste. De asemenea 
eroi are nevoie literatura noastră, literatura 
epocii construirii socialismului.

Paul Georgescu



Succese ate literaturii noastre
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Nicoară Potcoavă Note cu prilejul noii ediții a romanului „DESCULȚA

Una este legea eroilor — spune 
Nicoară Potcoavă — și sita 
cea a învățaților epicurei.

Fratele mezin, Alexandru, zîmbe- 
ște amar la asemenea vorbe: — Ca- 
re-i vina noastră, bădiță, să nu în
florim? — fiindcă o pasăre măiastră 
îi bate cu pliscul în tîmplă: — Nu 
întîrzia căci vremea trece; aicea pe 
pămint oamenii n-au decît o tiriereță, 
du-te, că te așteaptă fericirea.

— Nu sîntem v-inovați, Făt ' fru
mos — îi răspunde Nicoară; dar să 
știi că înoirea1 sufletului omenesc nu 
se face decît cu durere. Unii își tră
iesc viața, alții o închină unui vis; 
unii rămîn singuri și se vestejesc, 
alții înflori-vor. iarăși din moarte, cu 
frații lor de mîine.

Căpitanul Cosmuță, care a pătruns 
îndată firea lui Nicoară se gîndește: 
acest bărbat domnesc a lepădat de la 
sine bucuriile trecătoare și-n el stă 
mai presus de toate lumina cea fără 
amurg a unei iubiri cătră cei pe ca
re răposatul Vodă Ion i-a numit „sa
rea pămîntului".

Dar iubirea către cei pe care Vodă 
Ion i-a numit „sarea pămîntului'*, n-a 
fost niciodată sarcină ușor de purtat 
și cu atît mai puțin în veacul acela 
crîncen, cînd statornice erau numai 
schimbările iar poporul atît de oropsit 
avea odihna1 vîntului și tihna apelor. 
Și viteazul care-și refuza cu îndărăt
nicie plăcerile acestei lumi, n-a fost 
scutit de amarnice clipe de îndoială: 
Ce-mi folosesc toate?... Toate se îm
plinesc bine și deodată vine acest 
prag la care mă poticnesc. Omenești 
slăbiciuni pe care nu le pot birui!

Drama lui Nicoară Potcoavă este, 
așa dar, drama omului care-și sacrifi
că natura omenească pentru a se dă
rui în întregime unei cauze înalte: 
lupta pentru libertate a poporului său. 
In „Frații Jderi**, Ștefan Voevod ne 
apărea împovărat de griji, stăpînit 
de menirea sa și de răspunerea ce 
cădea asupra lui. Fiul său, Alexăndrel 
Vodă, natură slabă și șovăielnică, se 
căina de aspra rînduială ce-i hotăra 
părintele său: „măria-sa mă înfri
coșează cu datoriile pe care după cît 
spune măria-sa le au Domnii. Căci 
fiind puterea lor dată de la Dumne
zeu, ei trebuie s-o folosească pentru 
obște, și bucuriile și desmierdările 
Voevozilor, zice măria-sa, trebuiesc 
să fie puține și ascunse. Avînd toate 
sub dreapta lor, nu le au pentru 
sine".

Cei cărora noroadele asuprite le-au 
încredințat conducerea luptei pentru 
libertate națională și au fost vrednici 
de această încredere, ni se înfățișea
ză în opera lui Mihail Sadoveanu 
mai totdeauna cu chipul înnegurat, a- 
vînd scrisă pe față renunțarea la 
ceea ce numește scriitorul trecătoare
le bucurii ale acestei lumi. Concepția 
despre tragica incompatibilitate în
tre o viață de mulțumiri personale și 
îndatoririle conducătorului devotat* 
poporului' său, bineînțeles în anumite 
stadii de dezvoltare ale societății, ‘ 
stăpînește literatura istorică a Iui 
Mihail Sadoveanu. Scriitorul a în
chinat chiar o carte acestei concepții. 
Este „Creanga de aur". Kesarion 
Breb, ales să fie profetul poporului 
său, își închină viața fără remușcări, 
cu înțeleaptă șl stoică stăpînire de 
sine, acestui, scop. In inima lui tresal
tă patimile omenești, iubirea, tinerețea. 
Dar bărbatul acesta cu strai alb, as
cetul acesta frumos și tînăr, merge 
neabătut deși sfîșîat pe drumul care, 
socotește el, trebuie să-l urmeze pen
tru a deveni preotul luminat al po
porului său. „Inima mea .te-a găsit, 
— gîndește el în fața femeii pe care 
o iubea și de care era iubit. Clipa 
aceasta zadarnică putem s-o lăsăm 
și să se înalțe în soare ori să cadă 
în Propontida; avem înaintea noastră 
veșnicia întristării'*.

Cu atît mai mișcătoare, mai ome
nească și mai reală ne apare figura 
lui Nicoară Potcoavă, fratele marti
rului jertfit de boierimea trădătoare. 
Ion Vodă. Pe chipul lui Nicoară Pot
coavă s-a răspândit o lucire stinsă ca 
aceea a aurului întunecat al icoanelor 
vechi. O înțelegere superioară îi lu
minează ochii, o înțelegere pe care 
creatorul său a pătruns-o pînă în 
adîncuri. Acel Kesarion Breb im
presiona prin .originalitatea și ciudă
țenia sa, prin darul său sibilic, dar 
rămînea totuși exterior vieții sociale 
concrete, adevăratelor frămîntărl ale

JKe Barbu nu mai necesită, recomandări 
speciale, întrunit la puțină vreme după 
apariția lui literară, ei a devenit cunos

cut, înțeles și îndrăgit de un mare număr de 
cititori avizi să intîlnească în operele artistice 
eroi vrednici a fi luați drept model de conduită 
socială, cetățenească și morală. Cu toate aces
tea, de cite ori îl urmărești în desfășurarea lui 
polivalentă, îi descoperi noi și noi trăsături, ti 
admiri tot mai mult dîrzenia, fermitatea, abne
gația și bogăția spirituală cu care l-a înzestrat 
Marin Preda.

E înrudit prin idealuri și structură cu Anton 
Filip, Adam Jora, Toma Gavrilaș sau Bucși 
Paroly, și e totuși el însuși, purtînd în indivi
dualitatea sa umană, ceva ce nu relevă nici unul 
din semenii săi de aceeași substanță. Bucși Kâ- 
roly e muncitor, și-a cîștigat conștiința revolu
ționară ca proletar, acționează în calitate de 
conducător și exprimă, prin fizionomia sa, ne
contenit trăsăturile proletarului comunist; 
Adam Jora, plecat dintre pescari, se va re
întoarce la ai săi dotat cu o conștiință întreți
nută la o înaltă temperatură de contactul cu 
ideologia socialismului științific. Și unul, și 
celălalt, ca și Toma Gavrilaș sau Anton Fii'p, 
stnt oameni care, mînati de împrejurări, au 
ajuns să cunoască multilateral viața, să se 
călească în retortele ei, să învețe de la semenii 
lor comuniști sensul dezvoltării societății, legile 
obiective ce ne conduc pe căile neîncetatului 
progres al umanității muncitoare. Cu toții și-au 
însușit practica de a conduce masele șl de a 
răspîndi în rîndurile acestora ideile socialis
mului.

In această ipostază ni se înfățișează în ro
manele lui Nagy Istvan, Petru Dumitriu, V. Em. 
Galan sau Dumitru Mircea. Sint oameni um- 
blați, cu o experiență relativ bogată, cu con
știința luminată de flacăra nobilelor idealuri 
umaniste și cu sarcini de mare răspundere pen
tru colectivul ce trebuie să-l conducă, să-l 
educe sau să-l purifice. Toți sînt comandanți de 
mici unități antrenate în uriașa armată a celor 
ce pun temeliile unei noi lumi. Ilie Barbu e 
un simplu țăran comunist. Desfășurarea lui cu
noaște alte planuri particulare, ea- evidențiază 
o personalitate formată în împrejurări de altă 
natură decît ale tovarășilor săi literari amin
tiți mai înainte. Experiența lui soc:.al-economicu 
e clădită pe raporturile de clasă trăite aproape 
exclusiv în comuna Udupu, o comună oarecare 
de pe întinsul patriei noastre. Această expe

ILIE BARBU
riență dublată de o conștiință socialistă clști- 
gată tot la țară, în sinul organizației de partid 
din comună, îi conferă lui Ilie Barbu o indi
vidualitate sufletească deosebită, dar înrudită 
în esență aceleia a milioane de alți țărani 
muncitori aflați în situații sociale și economice 
similare. Eroul, desferecat de chemări contra
dictorii, (proletar-proprietar), a devenit con
știent că unica albie de ieșire spre limanul 
prosperității materiale și spirituale rămîne_ gos
podăria agricolă colectivă. Eliberat de cătușe, 
încrezător în justețea liniei partidului, el luptă 
efectiv și cu abnegație de adevărat comunist 
pentru realizarea unui salt calitativ al vieții 
tuturor țăranilor muncitori din comuna sa. 
Nimic nu-l poate opri sau dezorienta; mei 
miopia unora dintre consăteni, nici nehotărîrea 
altora, nici uneltirile subtile" ale chiaburilor de 
a pătrunde în gospodăria socialistă proiectată, 
nici abaterile oportuniste ale unor activiști in
fluențați de dușmani. ]Ue Barbu știe că înfăp
tuirea gospodăriei agricole colective ~e 'sinonimă 
cu viața însăși și cu primii pași uriași spre 
realizarea fericirii semenilor săi ătîla vreme 
oropsiți. El știe însă, de asemenea, că pentru 
împlinirea unui atare vis milenar, în noua așe
zare economică n-au ce căuta inșii sfăpîmți 
de mentalitatea inumană a exploatării. Aici nu 
sînt bineveniți nici chiabur' arhicunoscuți ca 
Enache, nici chiaburi travestiți în mijlocași ca 
Bădircea și nici proaspeți îmbogățiți, ca Voicu 
Ghiocioaia. Lupta lui Ilie Barbu, a lui Anghel 
și a celorlalți comuniști din Udupu va avea în 
vedere, așa dar, atît puritatea socială a noii 
gospodării, cit și lămurirea țăranilor nehotărîți 
și demascarea uneltitorilor chiaburi.

. Evident, biruința în asemenea bătălie în
seamnă în primul rînd a acționa ofens’v și a 
nu contempla pasiv desfășurarea evenimentelor, 
înseamnă a fi în linia întîi și nu la partea 
sedentară, a lupta efectiv și a nu te menține 
la nivelul neutralității. Ilie Barbu e soldat aflat 
neîncetat în misiune de luptă (așa cum e întot
deauna un comunist adevărat) șl în această 
ipostază este surprins îndeobște de către Marin

Preda. Misiunea sa nu e nici din cele mai 
comode, nici din cele mai șterse, mai ușoare 
sau mai anonime. După cum nici momentul 
cînd acționează el nu e din cele mai lipsite de 
importanță tactică ori strategică. Alături de 
ceilalți comuniști din Udupu, el trebuie să con
tribuie substanțial la dezvăluirea tentativelor d; 
subminare ale chiaburilor, patronate sau d:si- 
mulate de deviatorii de dreapta și la recîștiga- 
rea terenului pierdut prin contraofensiva unui 
Enache-, Bădîrcea, Ghiocioaia sau Prunoiu. Mo
mentul e capital: ziua cînd se desfășura în
scrierea membrilor noii gospodării agricole co
lective. Dar și simbolic, întrucît acum se în
fruntă, la răscruce de evoluție noul și vechiul, 
viața și moartea, iar partizanii relațiilor sociale 
perimate își pun în joc întreg arsenalul de 
care dispun.

In centrul acestora e adus mereu Ilie Barbu, 
expresia tipică a noului ce se manifestă azi în 
conștiința țărănimii noastre muncitoare. Un IUe 
Barbu care nu echivalează noțiunea de soldat 
cu aceea de simplu executant, întrucît gestu
rile sale, atitudinile sale, departe de a fi me
canice sau pasive, sînt conduse de o conștiință 
comunistă prezentă în fiece m’șcare sau replică. 
Nu rareori pînă la apariția „Desfășurării”, con
știința unor atari personaje apărea în lucrările 
prozatorilor noștri extrinsecă eroului, ca ceva 
țmpus din afară din partea scriitorului, iar 
nu ca ceva existent, organic în fizionomia su
fletească a unui militant activ pentru viață 
nouă în satele noastre. Pe Ilie Barbu îl cunoaș
tem însă desfășurindu-se multilateral, atît pe 
plan obiectiv, cît și pe plan sub'.ectiv, nu numai 
în ceea ce s-ar putea chema raporturile sociale 
propriu zise, practica de agitator, ci și în inti
mitatea vieții sale sp'rituale. Amănuntul e cu 
atît mai valoros, cu cît îndeobște pînă la Ma
rin Preda, scriitorii noștri, cu rare excepții, nu 
prea manifestaseră tentativa în ceea, ce are ea 
mai esențial și ma: complex. Superstiția unora 
era de altfel spulberată, încă în contempora
neitate, de nenumărate opere ale maestrului So- 
doveanu. După eliberare însă, prozatorii —

cu excepția lui Zaharia Stancu (în „Desculț”)
— n-au prea fost atrași, practic vorbind — de
dorința de a realiza caractere literare exprimate 
cu ajutorul primordial sau aproape primordial 
al analizei psihologice sau al monologului in
terior. i

Pe Ilie Barbu îl cunoaștem și în ipostaza 
aceasta. Planul subiectiv capătă în „Desfășu
rarea" semnificații artistice noi, întrucît e vorba 
de reliefarea gîndurilor, sentimentelor, doruri
lor și aspirațiilor unui țăran comunist antrenat 
în marea bătălie pentru înfăptuirea unor re
lații noi în comuna sa natală. Viața localnici
lor, contradicțiile de clasă, caracterele, nu sînt 
astfel creionate numai în ceea ce au ele foarte 
evident, obiectiv vorbind, ci și în reacțiile pe 
care toate acestea le provoacă în sufletul lui 
Ilie Barbu. Personajul se îmbogățește sim
țitor din toate punctele de vedere, oferindu-ni-Se 
drept un temperament reflexiv, măcinat de pro
bleme, dar ferm și imbatabil în tendința lui de 
a-și atinge idealul. Marin Preda a avut curajul 
de a demonstra — într-o vreme cînd unii scri
itori și critici literari aveau fobia analizei psi
hologice (confundînd noțiunea cu psihologis
mul) — că a pătrunde în tainițele spirituale 
ale eroului și a recepta acolo procesele com
plexe trăite de acesta e un procedeu literar care 
nu poate să aducă decît servicii artistului și 
cititorului. Proiectînd puternice fascicole de lu
mină în lumea psihică a eroului, Marin Preda 
a avut prilejul să evidențieze și mai puternic 
trăsăturile spirituale — atît de umane I — ale 
unui comunist adevărat. Ilie Barbu ajunge ast
fel să ni se desfășoare prin automișcare sufle
tească. Monologul interior, dialogul mental, vi
sul, nu sînt, în fond, altceva decît mijloace care 
reliefează date noi, aspecte inedite, premize sau 
concluzii ce privesc îndeaproape și nemijlocit 
caracterul viu și inegaJat literar pînă acum
— în felul lui — al lui Ilie Barbu.

Prin Ilie Barbu, literatura noastră nouă a 
oferit prozatorilor și cititorilor tipul unui țăran 
comunist, complex, ferm, dîrz și plin de abne
gație, așa cum sînt atîția semeni de-ai lui din 
realitatea noastră.

El reprezintă de fapt în etapa nouă a de
mocrației populare ceva din aspirațiile lui 
Ilie Moromete, eroul complexului roman al lui 
Marin Preda, care a apărut recent în librării.

Aurel Martin

unuî popor, care trăiește și suferă. 
Nicoară Potcoavă este un alt fel 
de erou. In cartea care-i poartă nu
mele, el a devenit un personaj cople
șitor, plin de o adîncă umanitate în 
renunțările sale, atingînd măreția în 
lupta nedomolită cu dușmanii din
lăuntru! și din afara Moldovei. .Sco
pul pe care-1 urmărește cu încrînce- 
nată unilateralitate, este un scop ca
re-1 înalță peste marginile trecătoa
rei ființe omenești, făcîndu-1 „un vis 
al noroadelor". Tovarășii săi care i-au 
supraviețuit spuneau: „Din duhul său 
care nu se stinge, ne-om aprinde noi 
și alții , de după noi, cum se aprinde 
lumina din lumină". In lupta pentru 
libertate a poporului nostru, Nicoară 
Potcoavă a fost un viteaz care a 
purtat o clipă făclia, treeînd-o altora 
care au venit după dînșul. Acesta a 
fost rostul său istoric Jîntr-o vreme 
cînd nu se putea Kri^-mai mult ci 
numai mai puțin. CoffȘftent de acea
sta, înaintea rnorții, el rostește cu
vinte care ni-1 arată, ca toată cartea 
de altfel, nu numai ca pe un ostaș 
vrednic, ci Și ca pe unul ce a făcut 
pe paginile cărților iscusită zăbavă: 
„Făcutu-mi-am datoria ce aveam... 
acuma pot să mor. Din sînge!e meu 
va crește răscumpărarea, cum crește 
grîul dintr-o sămînță. Nu voi pieri 
întreg. Rămîneți cu bine și aduceți-vă 
aminte de minei". . , '

Nicoară Potcoavă a devenit prin 
aceasta un erou care continuă să ex
prime concepția scriitorului despre 
menirea și sarcinile personalităților în 
istorie Și totodată înalță această con
cepție pe o nouă treaptă. Nicoară 
Potcoavă, are, ca și Kesarion Breb, 
o luciditate care lipsește celorlalți 
oameni, are conștiința că servește o 
necesitate istorică. Și pe el, ca și pe 
dekeneul Iui Zatnolis, îl susține cre
dința că jertfa de sine, la care în 
cumplite suferinți se supune, nu este 
zadarnică, ci cuprinsă într-o rațiune 
care scapă momentului actual și efe
mer, încadrîndu-se în marile legi o- 
biective ale istoriei. Față de Kesa
rion Breb, Nicoară are însă ascen
dentul unui realism istoric. El este 
susținut, determinat și explicat de o 
realitate concretă, de o etapă precisă 
a dezvoltării sociale. Rădăcinile luptei 
sale sînt vizibile, temeinice, motiva
te. Breb era întruparea superbă a ilu
ziilor, Nicoară este „un vis al noroa
delor", întruchiparea năzuințelor reale 
ale unui popor în suferință.

Din povestirea de tinerețe „Șoimii**, 
Mihail Sadoveanu a scos — după o 
nouă plămadă — aurul curat al aces
tui mare și pasionat roman „Nicoară 
Potcoavă". Cei care au discutat acea
stă carte — niciodată analizată pe 
cît merită — au arătat fericitele a- 
dausuri și rectificări artistice aduse 
de mina maestrului tînărului povesti

La Hanul lui Gorașcu Haramin

tor din „Șoimii". Mai presus de toate 
stă însă sensul filosofic și social pe 
care l-a insuflat lui Nicoară Pot
coavă, mult peste ceea ce era acesta 
în paginile de tinerețe. Ațintiți^ ure
chea și veți auzi în carte murmurul 
necontenit al răzeșilor moldoveni, al 
norodului care-1 înconjoară cu dra
goste și-i stă în sprijin viteazului. 
Pescarii care-1 ajută să treacă hota
rul țării în pribegie, îl așează la o 
masă săracă, dar care-și sporește ne
măsurat valoarea, căci e „cu dragos
tea noastră, a tuturor, împrejur".

In „Șoimii" Nicoară era un perso
naj mai puțin pregnant, un bărbat 
mai puțin profund și mai puțin filo
sof. Accentele de jale pentru bucu
riile vieții care trec pe lîngă el, cel 
care și-a închinat tinerețea luptei, 
erau dese. Omul era mai retoric, mai 
vorbăreț. In acest mare roman care 
este „Nicoară Potcoavă" eroul a de
venit omul aspru și închis care arde 
în sine însuși. O singură oară vor
bește pentru toate suferințele cîte i-au 
fost hărăzite de dușmani și — cum
plită soartă — de frați și prieteni: 
„Plătesc eu pentru toate, eu, cel 
mai nefericit!" — și atunci înțelegem 
sfîșietorul adevăr, că dintre toți cei 
care au suferit, personal el a fost mai 
nefericit între nefericiți.

Imposibilitatea de a-și vedea lupta 
încununată de succes, în condițiile 
istorice date, a pus pe fruntea Iui sem
nul tristeții și drama pe care o trăia 
pe plan politic s-a împletit cu drama 
lui personală.

Nicoară reprezintă nu numai un 
progres față de „Șoimii" ci relevă 
în general înălțimea la care a ajuns 
arta lui Mihail Sadoveanu. Din eroul 
mai primitiv și mai impulsiv al pri
melor povestiri istorice, scriitorul a 
ajuns la acest erou interiorizat, zgîr- 
ciț dar revelator în acțiuni, filosof 
umanist care se îndoiește de existen
ța Iui Dumnezeu în plin feudalism si 
poet deopotrivă înfrățit cu stihurile 
populare și cu tristețile horațiene. 0- 
mul acesta nu mai este nici un rudi
mentar haiduc, nici un sceptic amar 
ca flușturatecul dar tristul beizade 
Alecu Ruset. El este seriozitatea în
săși, este conștiința și luciditatea 
vremii sale.

Ca ultim uriaș reprezentant al rea
lismului critic în literatura noastră. 
Mihai! Sadoveanu în mod firesc a 
trecut granița spre realismul socia
list, dîndu-ne acest erou care atinge 
cu fruntea desăvîrșirea.

„Nicoară Potcoavă" este pentru li
teratura contemporană o scumpă ne
stemată. Ea luminează cu o nouă 
aureolă tinerețea maestrului cu pă
rul alb, de albeața strălucitoare și 
pură a zăpezilor veșnice.

Georgeta Horodincă

Faptul că romanul „Desculț** 
colindă meridianele, tălmăcit 
în atîtea limbi, este o reco
mandare pe care critica are 

datoria s-o argumenteze. Saturat de 
rafinamentul și contorsiunea pedantă, 
cititorul străin a fost cucerit de pros
pețimea violentă a cărții lui Zaharia 
Stancu. Originalitatea stîncoasă s-a 
impus mai curînd decît acea subtili
tate căutată a literaturii de salon.

In momentul apariției, romanul 
„Desculț** s-a bucurat de aprecierea șj 
de cercetarea atentă a criticii noastre 
literare. Dar prejudecăți estetice.peri
mate au diminuat cîteodată, în inter
pretarea critică, valoarea operei. E- 
nunțîndu-se rigurozități dogmatice, i 
s-a reproșat autorului absența intri
gii tradiționale, lacuna invenției epi
ce. Prea puțin s-a ținut seama de ob
servația adîncă pe care o făcuse 
G. Călinescu referitor la sfera tradiției 
literare în tema rurală. Remarca sti
lului epopeic la Slavici și Rebreanu în 
sensul unor cînturi simbolice despre 
condițiile mari ale existenței umane, 
cu eroi care nu se definesc prin indi
vidualitatea lor unică ci prin rolul 
de exponenți ai diferitelor ipostaze în 
traiul țărănimii — se putea extinde 
și asupra prozei lui Zaharia Stancu. 
Crearea personajelor cu maximă ete
rogenitate nu este totdeauna o obli
gație a narațiunii și cine se reazemă 
pe ipoteza șubredă răpește operei toc
mai perspectiva ei particulară. „Des- 
culț“ rămîne un roman de atmosferă 
și se conformează unei structuri ar
tistice de tipul celor analizate de 
Ov. S. Crohmălniceanu în articolul 
publicat în „Viața Romînească" nr. 
10/1955- „Tîrgul vechi moldovenesc în 
literatura lui M. Sadoveanu". Esen
țialul rezidă în demarcarea fiziono
miei mediului, în evocarea impresiei 
de monolit a spațiului descris, deci în 
sugerarea atmosferei.

Dacă Rebreanu excelează prin con
strucția solidă, prin arhitectonica pre
meditată a episoadelor, ceea ce poate 
fermeca ia Zaharia Stancu este toc
mai stufozitatea compoziției, lipsa de 
ordine. Cronologia se răstoarnă fără 
scrupule iar învălmășeala impresiilor 
și asociațiilor nu are ca focar subte
ran decît resorturile imaginației lui 
Darie. Curiozitatea excesivă, eferves
cența în cugetări și sentimente ale 
micului erou răvășesc epica tradițio
nală, pe măsura universului infantil. 
In pat, lîngă trupul fierbinte al varăi 
Dița, el plăsmuiește o lume de năluci 
cu capacitate vitală, îmbinîndu-le și 
desfăcîndu-le după un joc fervent, 
care e departe de a fi lipsit de semni
ficație artistică. In succesiunea fapte
lor ordonă sensibilitatea exaltată a co
pilului. Evenimentele nu mai benefi
ciază de logica introducerii și epui
zării lor consacrate: prevenire, de-

Desen de JIQUIDE 

clanșare, apogeu, destrămare și rezi- 
durile ecoului. Pentru Darie viața se 
dispune pe un alt relief și abia la 
consumarea fenomenului, cititorul poa
te cugeta retrospectiv și recompune 
itinerariul după importanța reală a 
fiecărei stații topografice (de pildă re
constituirea războiului cu bulgarii). 
In fața unei asemenea configurații a 
imaginii, este natural ca analiza cri
tică să judece valabilitatea formulei 
și verosimilitatea tabloului, și să nu 
piardă vremea cu obiecții deplasate.

Personajele la Zaharia Stancu se 
desemnează în linii fugare, conform 
funcției lor subordonate în structura 
cărții. Simțul observației lui Darie nu 
se aplică asupra oamenilor spre a des
face ghemul psihologiei, nuanțele de 
caracter, ci păstrează culoarea extremă 
a subiectivității, permițînd perindările 
imaginației, belșugul asociațiilor. Da
că Darie califică profilurile diferite 
cu graba și ardoarea martorului inclus 
în tragedie și obsedat de necesitatea 
terminării ei, el surprinde însă ciclu
rile mari, notele generale ale catego
riei. Individualitatea îi este aproape 
indiferentă, dar natura omogenă, 
reacția stereotipă îl atrag și-i desăvîr- 
șesc discernămîntul. Pe Darie îl apasă 
sistemul, speța; aici se manifestă 
sensibilitatea lui acută, diferențiind și 
ierarhizînd cu vervă plastică. Portre
tul individual apare deci nervos și su
mar : „Față colțuroasă, osoasă, avea 
bunica, voce pietroasă. Parcă mereu 
zvirlea ucazuri". El adesea nu e mă
car delimitat în curgerea epică, fiind 
pătruns și răsfirat în desișul imagi
nii. ,,De la creasta dealului înainte 
cîmpul fără hotare peste care s-a bol
tit cerul, cîmpul burduhănosului cu pă
lărie tare, cafenie, cu guler înalt, scro
bit, cu cravașă. Burduhănosul se 
plimbă cînd călare, cînd cu trăsura. 
Caii trăsurii sună clopoței de aur, su
nă clopoței de argint".

Care este atunci pecetea proprie, 
care a impresionat atît de puternic lec
torii din puncte geografice multiple ?

„Desculț" este o cronică monografi
că a traiului țărănimii noastre în pri
mul deceniu al secolului XX, o cule
gere de scene impresionante a mo
ravurilor tradiționale. Cortegiul dati
nilor rituale se desfășoară ca într-un 
calendar de o configurație specială.

Superstiția terorizează trupul și su
fletul țăranului ignorant. Cînd vine 
boala, baba Dioaia stabilește regimul 
medical: de trei ori pe zi gaz și gîtul 
legat cu cartofi. Imblînzirea cerului 
pentru accelerarea ploii presupune un 
program consacrat. Țigănci copilan
dre, goale pușcă, cu cununi de bozii 
pe cap, cu bozii în jurul șoldurilor, se 
opresc la poartă și încep dansul fur- 
tunatec. Ișj frămîntă mijlocul, le sfî- 
rîie picioarele, pleznesc din palme, iar 
bătrînul țigan care le acompaniază 
c’ntă neobosit. Stăpîna. casei iese cu 
căldarea cu apă, udă din creștet pînă 
în tălpi țigăncile arămii și se potolesc 
paparudele, iar bătrînul primește pla
ta — un găvan de tnâlaî răsturnat 
în desagă.

Eclipsa de lună neliniștește înfri
coșător mintea omului veșnic în gar
dă și în pofida explicației minuțioase 
a lui Darie, tatăl privește cu îngă
duință superioară cultura fiului și-și 
ațîță singur timorarea în fața forțelor 
impenetrabile.

Familia lui Darie era chinuită de 
impresia că o comoară fabuloasă a 
fost ascunsă în împrejurimile casei, 
și în miez de noapte o flacără albas
tră pîlpîie cîteva minute, luminînd 
aria. In fiecare primăvară tatăl co
mandă săpăturile, sfîrteclnd aprig pă- 
mîntul, visînd zadarnic la o prosperi
tate subită.

Restrîngerea la cadrul rudimentar, 
cu despotismul ideilor de predestinație 
și providență, creează uniformitatea 
vieții. Se poate filma numai în lărgi
me, în variație spațială, dar nu în 
profunzime unde reacțiile se repetă. 
Pentru omul civilizației .avansate, pei
sajul lui Zahairia Stancu, peste la
tura exotică, probează zguduitor bar
baria unei oligarhii sociale, care îm
piedeca ieșirea maselor largi din eta
pe inferioare ale dezvoltării societății 
umane. Momentele esențiale ale exis
tenței, reproduse aproape aidoma în 
cadrul fix al vegetării orînduirii feu- 
dialo-capitaliste capătă la Zaharia 
Stancu conturul durabil al săpării în 
piatra artei. Deși repetabile în stratu
rile cele mai generalizate, ele poartă 
conținutul concret al stadiului istoriei, 
al influenței relațiilor de clasă. In a-

cest sens, tabloul etnografic al lui Za
haria Stancu, după Slavici, Rebreanu, 
și Sadoveanu, înscrie o etapă precisă 
a evoluției literare. Niciodată pînă a- 
tunci formele perpetue ale condiției u- 
mane în viața țărănimii n-au cuprins 
atît de pregnant povara cadrului so
cial, geneza lor materială. Pitorescul 
tabloului, cu anacronismul extrava
gant, s-a dispus pe o anumită coor
donată, slujind revoltei explosive cu 
adresă directă care definește arta lui 
Zaharia Stancu.

Ca un moment fundamental al vieții, 
lată nunta în bordeiul strimt cu două 
odăi. Intr-o încăpere, pregătit culcu
șul mirilor. In cealaltă, pe lîngă pe
reți, mese și scaune lungi, făcute din 
scindurile patului, care pentru o zi a 
fost descheiat. Pe vatră fierb oale 
mari de pămînt, miroase a sarmale de 
porc și a grăsime de berbec fript. Nun
tașii beau țuică fiartă din ulcele de 
lut ars, negre, și mănîncă din stră
chini cu degetele, sarmale, varză cu 
carne. Cimpoiul cîntă, clarinetul îl 
îngină, țiganul cu pielea ciupită de 
vărsat scarpină la piept mustățile cob
zei. Flăcăilor veniți pe nepoftite, li se 
dau să ftifulice de-a-n picioarele gă
vane cu varză, coltuce d'e pîine. Unii 
ies in prag și dau chiot lung, hoțesc. 
Din cînd în cînd se strecoară din bor
deie fetele una cîte una, întîrzie pe 
lîngă șura de paie și se întorc cu fus
tele mototolite. Cînd mirele se retrage 
cu mireasa, muzica răsună mai aprins, 
se descarcă spre slăvi pistoale vechi 
turcești, cu țeava lungă și mîner de 
os. Dar brusc, se modifică atmosfera. 
Mirele se întoarce mînios, strigînd că 
a fost înșelat, mireasa ne mai fiind de 
mult fată. Ies toți cu felinarele a- 
prinse, scot boii și-i înjugă la grapa 
atîrnată de patul, unde e întinsă mi
reasa, bocind, strivită în bătăi. In în
tuneric orb, în sunetul de astă dată 
batjocoritor al muzicii, alaiul ajunge 
la casa socrului, unde urmează toc
meala- grosolană, pornind de Ia pre
tențiile mirelui păgubaș:

„— Să mai îmi dai două pogoane și 
șase oi și un bou, cere ginerele, care 
de ciudă s-a afumat oleacă.

— Nimic nu-ți mai dau, dezbrăca- 
tule. Vrei să-mi scoți sufletul din mi
ne? Nimic nu-ți mai dau. Dacă-ți 
place, bine. Dacă nu..."

Âltă dată nunta se desfășoară ne
tulburat. Mireasa aduce vedrele grele 
cu apă la casa mirelui, semn al su
punerii în căsnicie. E întîmpinată cu 
pîine și sare. Nevasta nătîngă începe 
să lăcrimeze, iar lăutarul zgîndăre 
țambalul, consolînd-o:

„Taci mireasă, nu mai pllnge,
Că la mă-ta mi te-oi duce, 
Ori atunci, ori nici atunci, 
Cînd o face plopul nuci".

„Fastul" obiceiului străvechi, cores
punzător ambianței rudimentare, devi
ne de un ridicol straniu .întețind du
rerea și reprobarea. Nevasta lui Tiță 
Uie naște pe cîmp. In cîrpa ruptă din 
cămașa neagră, zoaie de sudoare, ță
ranul înfășoară plodul.

„ —Te lepezi de satana? întreabă 
bărbatul.

— Mă lepăd, răspunde femeia.
Bărbatul se pleacă de mijloc, culege 

un pumn de țărînă din cîmp și-l pre
sară pe capul copilei — un cap lung, 
țuguiat, chel...

— O botez cu numele Dumitra — 
ca pe maică-mea".

Gestul elementar, respectă numai o- 
bișnuința devenită ritual. De aceea 
reacțiile primare sînt stereotipe, iar 
mecanizarea omului ,cel mai patetic 
strigăt de acuzare împotriva regimu
lui de obscurantism. Excentricul și cu 
monstruosul dau acel amestec de sa
voare șj repulsie care răscolește pe ci
titorul neavizat.

Intr-o casă țărănească a sosit o 
noua femeie, mamă vitregă. Iată pro
logul familiei care se încheagă:

„Odaia, înghețată. Vîntul scormone 
șindrilele acoperișului, întoarce fuioa- 
rele de fum cu vîrful în fos, le risi
pește. Femeia se așează lîngă foc. 
Băiatul pistruiat și cîrn se trezește 
de-a binelea. Se uită lung la femeie, 
apoi sare în picioare, șt, ca un bursuc 
speriat, se aciuiază lîngă taică-său.

— Cine e muierea asta ?
— Maică-ta.
— Dă-o dracului! Asta nu e mama 

mea. Mama mea a murit. Au îngro-, 
pat-o...

Ilustrație de PERAHIM

Scoate limba, o limbă groasă, vt- 
nătă“...

Precocitatea e totuși sălbatecă, re
zultatul înarmării timpurii pentru în
fruntarea destinului.

Tragediile se amplifică prin amal
gamul de misticism și superstiție. 
Traectoria cauzală a dramei duce tot 
la rădăcina socială, mereu relevată de 
scriitor.

Aposta lui Cuclea a născut pe fu
riș, fiindcă a păcătuit cu Miluță, bă
laiul morarului din cătun. Copilul a 
fost găsit îngropat, femeia mărturi
sind că l-a ucis de rușine, deoarece cu 
un copil de gît și fără o palmă de pă
mînt, fără salbă de aur, nimeni nu 
s-ar mai fi uitat Ia ea.

„Zgtrcit, copilul stătea desfășurat 
din petice, pe bălegar, în mijlocul a- 
riei... Aposta lui Cuclea l-a privit 
lung, cu ochi de piatră. Pe urmă s-a 
repezit de parcă ar fi văzut că vrea 
cineva să i-l fure, l-a luat în brațe, a 
început a-l lului:

—Băiatul mamei, băiat...
Ii curgeau lacrimile pe obraji, șu- 

roaie..."
Instinctul, scăpat de controlul con

științei, guvernează neînduplecat- Mi
zeria întărită porniri crude, năvălind 
fără minimă pudoare.

Lui Florea Pancu nu-i mai place 
nevasta urîțită și vrea fată tînără. 
Intentează proces unde declară cu o 
brutalitate ingenuă de ce vrea să di
vorțeze, ochii sticlindu-i animalic de 
fericire la gîndul alegerii noii soții. 
La întoarcerea din tîrg, de necaz c ■ 
nu i s-a dat slobod divorțul, Florea 
Pancu și-a stîlcit femeia în bătăi. 
Peste două săptămîni a îngropat-o.

Din pricing foametei spasmodice, si
tuațiile ajung paradoxale, de un comic 
macabru. Moartea devine un prilej de 
bucurie pentru copiii flămînzi. Pres
cripțiile praznicului sint reconstituite 
detailat. „Ițicu, fudul că are mort in 
casă, ne cheamă. Mîncăm pîine, pi’ne 
caldă — o mîncăm cu vin. înainte de 
a _ duce la gură codrul, îl muiem in 
vinul acrișor din strachină. Ne lingem 
buzele, ne săturam... S-au adunat o 
droaie de copii urduroși, zdrențăroși. 
Din droaie se dau mai în față Gîn 'gu 
și Tudor ache. Gîngu e-nalt, ca mine, 
și tot ca mine are părul ciufulit, zbur
lit. II ține de mînă pe Tudorache care 
e mai mic și poartă o rochie de fată, 
a soră-sii cu petice, lungă pînă-n pă
mînt. Ochii lui. Gîngu, holbați. Ochii 
lui Tudorache mai holbați, mai sti
cloși.^ Le lasă apă gurile, la toți. A 
colaci calzi miroase. Miroase a vin. 
In dinți își ia inima Gîngu,

— Ițicule, îngăduie-mă și pe mine 
la, voi în casă, pline cu vin. să mă- 
nînc și eu, că o să moară și Tudorache 
al nostru și o să te îngădui și eu pe 
tine la noi, să mănînci șj tu pline cu 
vin...

Ni-l arată pe Tudorache cu mina.
— Da, o să moară ș,’. Tudorache-al 

nostru...
Tudorache așteaptă, flămînd, cu pri

viri hulpave, lingă Gîngu...
Ițicu nu se înduplecă. Nu crede că 

Tudorache va muri atît de curînd".
Brutalitatea ingenuă. întinsă pînă 

Ia paroxism este astfel extrasă și din 
relațiile între copii. Cruzimea sfredeli- 
toare nu apare imorala, deoarece se 
desfășoară în afara sferei eticii. Indig
narea^ rezultă din conștiința cititoru
lui., că oamenii nu se complac cu de
liciu în amoralitate, ci sînt reduși la 
primitivitate pirintr-o presiune sălbati
că. înăbușirea spirituală stăvilește ori
ce stare de conștiință pecetluind cer
cul limitat al instinctelor, dintre care 
cel al foamei, acționează cu o intensi
tate superlativă.

Aspectele dure, pînă la limita uma
nă, ale traiului țărănimii în condițiile 
Introducerii raporturilor capitaliste, 
le-au zugrăvit cu aceeași neînduple- 
care realistă Slavici și Rebreanu. Din 
punctul de vedere al concepției, Zaha
ria Stancu delimitează însă mai preg
nant pe inițiatorii răului social, lumi
nează cu o voință teribilă originile ti
căloșiei. Se vede aici efectul elocvent 
al asimilării învățăturii marxist-leni- 
niste, în precizia diferențierii sociale, 
în profunzimea demascării.

S. Damian

- ^Continuare in numărul viitori
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RECUNOȘTINȚA PARTIDULUI
Imensul drum străbătut

într-un deceniu
u o rară, cu o inexprimabilă mulțumire de cititor, am închis acum un 
ceas ultimele pagini ale volumului „Străinul", romanul tfnărului scri
itor Titus Popovici.
0 ■ lume, o epocă, un document uman, istoric și social, o sumedenie

de cazuri de conștiință — și o sumedenie de cazuri fără nici o conștiirță — 
toate evocate cu talent, cu o vigoare tinerească și cu o prematură experiență 
de scriitor, care m-au întors cu ani și cu ani îndărăt, la avatariile primului 
meu roman de odinioară: „întunecare".

Nu de dragul amintirilor. Ci de amarul amintirilor!
Căci acea carte, care avea să se bucure mai apoi de cea mai largă 

primire din partea lectorilor de-atunci, zăcuse vreo doi ani și ceva prin ser
tarele diferitelor edituri și nu a fost tipărită decît de-o editură provincială, 
din Craiova, fiindcă un tînăr scriitor nu inspira nici o încredere. Și mai țin 
minte că după atîtea refuzuri, atîtea strîngeri din umeri, atîtea amînări, atî- 
tea descurajări, puțin, prea puțin a lipsit să nu arunc manuscrisul în foc și 
să nu mă apuc de o altă meserie. Era mai bine ? Era mai rău ? Nu eu am 
cuvîntul s-o spun...

Dar după atiția ani, aproape trei decenii, am cuvîntul, poate chiar da
toria să subliniez prin contrast, solicitudinea pe care o arată partidul și gu
vernul pentru tinerele generații de scriitori. Mijloacele și înlesnirile de creaț’e. 
Mijloacele de investigație și’ de documentare. Chezășia contactului strîns și 
imediat cu poporul trudnic, care acum reprezintă și masa cea mare de lec
tori. Acest sentiment adînc reconfortant că o carte scrisă pentru poporul tău 
are acces direct la popor, fără a se mai izbi de zidul negru al analfabetis
mului, așa cum s-a izbit aproape o jumătate de veac chiar opera lui Ion 
Creangă, Nică a lui Ștefan a Petrii, humuleșteanul, în propriul său sat de 
obîrșie.

Nu este oare destul atît pentru a măsura imensul drum străbătut în
tr-un deceniu ? Și nu ne dă aceasta toată încrederea, deplin justificată, în 
maturitatea și valoarea creațiilor de mîine ale tinerilor scriitori de azi, cu 
atît de făgăduitoare începuturi, sub atît de prielnice auspicii î

Cezar Petrescu 
b

-i

3 In cinstea partidului
r'l ărbătorim cel de-al II-lea Cou- 

greș al Partidului Muncitoresc 
Romîn ca pe un eveniment 

’ memorabil al Republicii noastre 
j Populare.

Stă în firea omenească să-și o- 
prească uneori aducerile aminte_ mai 

ț degrabă asupra lucrurilor neplăcute, 
■ce ajin calea omului, în timp ce pe 
.acele îmbucurătoare și bune le în- 

■-s iîiHpină ca pe ceva de la sine înțe
les, asupra cărora nu e neapărată 
nevoie să se stăruiască îndelung. E 

: cu putință ca acest lucru să fie îndeob- 
' ște adevărat, în acest fel se explică 
jpoate faptul că nu ne dăm numai 
•decît seama de adevărata semnifica
ție și întreaga amploare a uriașelor 
transformări revoluționare din zilele 
noastre.

Dar posibilitatea de a prețui la 
adevărata valoare și sentimentul de 
recunoștință sînt și ele însușiri ale 
firii omenești: din timpuri străvechi 
natura umană cunoaște nobilul im
puls de a gîndi cu adîncă emoție la 
binefacerile care au fost hărăzite 
Umanității. In basme, legende și 

țcîntece, poporul glorifică pe oamenii 
(mari și valoroși și marile idei care 
hu dat vieții sale o sporită valoare: 
îmunca, pacea, libertatea, omenia.

Poporul glorifică, iubește și săr
bătorește chiar și anotimpurile: pri
măvara, vara, toamna și iarna — 
ca pe niște expresii calendaristic sta

tornicite -și delimitate ale bineface
rilor naturii ce vin a-i răsplăti 
munca.

Ca pe un astfel de eveniment fi
resc, într-un sens mai înalt decît ar 
fi începutul de primăvară sau solsti- 
țiul de iarnă, — și în același timp 
nu ca o dată întîmplătoare, trebuie 
să privim și să sărbătorim Congre
sul Partidului nostru. Căci ceea ce 
se săvîrșește aici, sub ochii noștri, 
în aceste zile, prin uriașa înmănun- 
chere a tuturor forțelor și pricepe
rilor noastre, sub îndrumarea și 
conducerea înțeleaptă, competentă, 
conștientă de țelul ei și prevăzătoare 
a partidului nostru — este schimba
rea lumii, transformarea revoluțio
nară a vieții noastre, începutul unei 
noi ere a umanității.

De aceea, oamenii muncii din țara 
noastră întîmpină Congresul Parti
dului cu entuziastul elan al întregu
lui lor efort creator, cu încordarea 
întregii lor energii, cu întreceri și 
depășiri de norme care exprimă re
cunoștința și dragostea lor. Ei .ser
bează acest Congres al Partidului 
cu prilejul căruia ei vor putea să 
arunce o privire spre trecut, spre tot 
ce s-a realizat, și în același timp să 
privească în spre viitor, în spre 
uriașa, minunata muncă ce le stă în 
față.

Alfred Margul Sperber

Mulfumim

Din goana neștiutoare a copi
lăriei, ne-am pomenit deodată 
în fața unei întinderi necunos

cute și vaste. I-am privit adîncurile 
care se deschideau amețitoare, i-am 
ascultat murmurul miilor de glasuri 
bare se împleteau, am urmărit nedu- 
rneriți cărările care șerpuiau prin ea 
spre nesfîrșit. In jurul frunților 
hoastre copilărești încă, au început 
șă se rotească întrebările ca niște 
pescăruși neliniștiți.

Tot ce înțelesesem pînă atunci era 
stratificat undeva; deasupra ninseseră 
ulgii jocurilor noastre ușoare. Și 

■pescărușii neliniștiți ai întrebărilor 
;e roteau în jurul frunților noastre. 
Nimeni nu era mai sărac decît noi.

Dar s-a ivit soarele din vibrația 
burpufie a zorilor șl am auzit întîm- 
sinîndu-l cu un cor în care se dis- 
ingeau solemn acordurile milioane- 
or de exclamații de triumf.

Stolurile întrebărilor noastre au 
pornit fîlfîind într-acolo, înmulțin-

du-se mereu, și noi le-am urmat. Am 
alergat cu toată puterea tinereții 
noastre și, pe măsură ce ne apro
piam, din stoluri se desprindeau pes
cărușii unul după altul, lăsîndu-ni-se 
supuși pe creștet și pe umeri.

N-a tre^t multă vreme de atunci. 
Goana tinereții noastre continuă 
năvalnică mai departe. Unii și-o tăl
măcesc prin melodia modernă a 
strungurilor, alții prin melodia mo
dernă a tractoarelor, eu prin melo
diile despre toate acestea laolaltă.

Nimeni nu este mai bogat decît 
noi.

Pentru această bogăție curată și 
înaltă, îți mulțumim partid iubit, 
soare nou care ne luminezi tinerețea.

Dragostea față de tine a cimentat 
dragostea dintre noi. Pulsațiile tu
turor inimilor noastre își găsesc 
ecou în inima fiecăruia dintre noi, 
îmbinîndu-se cu pulsațiile mature 
ale in'rnii tale.

Nicolae Lablș

Urare Congresului

Felul cum a fost primit de toată țara, — prin întreceri 
avîntate de muncă și depășiri unanime ale planului 
cincinal, — cel de al doilea Congres al Partidului 

Muncitoresc Romîn, ia proporțiile unui însemnat eveniment 
și politic, și social, și cultural.

întemeiat și împuternicit prin marile sale opere înfăp
tuite pînă acum pe toate tărîmurile, Partidul Muncitoresc 
Romîn, în acest al doilea Congres al său, va lua noi hotărîri 
și mai cutezătoare, propunîndu-și între altele un nou plan 
cincinal mai vast, care să grăbească desăvîrșjrea noii al
cătuiri omenești.

Eu. ca scriitor mai în vîrstă, mă bucur din toată inima 
că stările nedrepte întreținute de burghezie, au fost des
ființate și înlocuite cu o altă lume, mai bună. Astăzi, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului, poporul nostru constru
iește cu entuziasm socialismul.

Și pentru aceașta noi cu toții îi urăm Congresului parti
dului din toată inima întreaga izbîndă.

Mihail Sorbul

Sfatul și învățătura 
partidului

Toți acei care mînuiesc meșteșugul greu al scrisului, 
au de adus, laolaltă cu strungarii, cu minerii, cu 
cei ce lucrează pămîntul, cu toți oamenii muncii, 

prinosul lor de recunoștință față de Partidul Muncitoresc 
Romîn.

Prin ideologia și îndrumarea Partidului, prin noua con
cepție asupra muncii pe care le-a înrădăcinat, cu luptă și 
jertfe, în țara noastră, oamenii muncii și scriitorii au că
pătat sentimentul demnității lor și se bucură de prestigiul 
pe care îl merită strădania lor creatoare.

Scriitorii erau considerați, de cînd țin minte, de către cei 
care erau de profesiune ,,proprietari" sau „casnici", ca niște 
oameni fără o ocupațiune lămurită și avuabilă.

Pentru a li se da șj lor o „stare civilă", un rost oarecare 
pe lume, din mărinimie și ca un gest memorabil de gene
rozitate, era cîte unul numit conțopist la arhivă.

Ridicînd cultura la rangul uneia din cele mai importante 
sarcini ale sale, Partidul Muncitoresc Romîn a făcut din 
scriitor pe unul din colaboratorii de seamă în construirea 
socialismului, asigurîndu-i o viață materială fără umilinți.

L-a integrat astfel în marea mulțime a oamenilor muncii 
și ca factor principal, în însăși munca Partidului rnn!ru 
zidirea unei lumi noi.

Mi-a fost dat să trăiesc această reabilitare a breslei mele 
și să mă bucur de ea.

In cursul vieții am avut norocul să trăiesc în cercul unor 
oameni democrați de vastă cultură și înaltă ținută morală.

Dar dacă prin structura mea sufletească, și prin contactul 
cu ei, am ajuns să-mi fac, încă de tînăr, din umanism o 
călăuză în judecata și atitudinea mea, — o concepție știin
țifică despre lume, despre viață, despre societate și direcția 
ei de dezvoltare, nu am căpătat-o decît însușindu-mi-o prin 
sfatul și învățătura partidului.

Dacă prin umanismul meu constant nu am greșit, învă
țătura și îndrumarea partidului mi-au deschis noi orizon
turi și mi-a dat noi posibilități pentru a mă apropia de 
oamenii muncii, printre care mă născusem.

Marea masă a cititorilor noi, pe care, prin revoluția cul
turală, i-a creat și i-a crescut partidul, m-a - îndrumat, lăr
gind drumul pe care apucasem.

Seriozitatea noului cititor m-a făcut să-mi revizuiesc 
pozitiv țelurile scrisului meu.

S-a petrecut cu mine, ceea ce s-a petrecut cu o actriță, 
personaj dintr-un roman sovietic pe care I-am citit acum 
vreo 25 de ani.

O mare actriță din Moscova, care juca în timpul regi
mului țarist și, în fața spectatorilor obișnuiți în acea vreme, 
folosea un joc artificial, afectat, alcătuit din farduri și 
strîmbăturl.

Intr-o bună zi, subt puterea sovietelor, e trimisă trupa 
să joace în fața oamenilor care munceau la facerea unei căi 
ferate prin pădurile și ținuturile aspre din Nord.
Actrița afectată s-a văzut deodată în fața unor specta

tori serioși, oameni adevărați, care cunoșteau viața, care 
luptau cu ea.

Și, pentru prima oară, această actriță a simțit că nu mai 
poate juca folosind mijloacele artificiale de odinioară și 
pentru prima dată a jucat uman, real.

Noii cititori formați de partid mi-au dat și mie și altora 
din generația mea, aceeași lecție de umanitate, de artă 
adevărată, legată de realitate și de viață.

Pentru toate acestea, omul și scriitorul, aduc recunoș
tința lor, Partidului.

Demostene Botez

Oamenii 
au în inima lor 

partidul

Mai sînt cîteva ceasuri pînă. la 
deschiderea celui de al II-lea 
Congres al Partidului și un 

aer de sărbătoare străbate țara de 
la un capăt la celălalt. Oamenii sini 
mai veseli parcă și mai tineri și veș
mintele le arată altfel. Parcă un fel de 
vrajă dă strălucire tuturor. Și nu e o 
strălucire care vine din afară, ci-i 
din lăuntru. Sclipește parcă în dreptul 
inimii fiecăruia, ca și cum oamenii 
și-au vorbit toți să iasă cu garoafe 
roșii la cheutoare. Sînt miile și su
tele de mii, milioanele de garoafe 
roșii, flori vii ale nădejdii și încre
derii in zile mereu mai bune, mo
deste flori ale prieteniei ce leagă 
omul de pe cîmpie cu acela de pe 
dealuri și de pe întinsul apelor. E 
floarea ce-i de ajuns s-o citim în ochi 
— și oameni care nu s-au știut vreo
dată își zîmbesc ca frații și se simt 
una. E floarea ce din inima omului 
își trage puterea, în inima omului 
își are lăcașul, floarea nădejdii și a 
tinereții veșnice, floarea omului, par
tidul...

★
TA in toate vremurile oamenii au 

*-A purtat în inima lor dorința de 
mai bine. Din adîncul inimii izvora 
nemărginitul dor după lumină. Setea 
nestinsă după dreptate, din adîncul 
inimii își pornea furtunile.

Astăzi oamenii au în inima lor 
partidul. Fiindcă partidul, ca o uriașă 
inimă a întregului popor, bate fără 
de odihnă și fiecare bătaie înseamnă 
dreptate și lumină și zile mai bune.

Pentru a ne apropia de zile mai 
bune și a scurta drumul către lu
mină, și-au dat mina în golul mun
telui, venind fiecare de la alt capăt 
al tunelului, Pașca Gavrilă și Roman 
Ștefan. Și n-au făcut alta decît să-și 
potrivească bătăile inimii după acele 
ale partidului.

Cine a condus ochiul bătrînului 
topometru de la Bicaz, neostenitul in
giner Zăinescu, ca la cei 69 de ani 
de viață, pornind din cele două ca
pete ale muntelui, să intllnească ga
leriile fără de o eroare ? Pe cine 
l-a simțit în juru-i inginerul Mosora, 
șeful sectorului tunel, care, la 27 de 
ani, a primit conducerea unei lucrări 
cum nu a mai fost alta în țară ? 
Dar lui Constantin Dorneanu, mais
tru mecanic de la uriașul baraj, cine 
i-a stat în ajutor cu sfatul și îndemnul 
și cine-i dă puterea să fie mereu 
prin sector, ajutînd, sfătuind mereu 
neostenit, mereu cu zimbetul pe bu
ze ? Dar pe utemista Stănescu Cleo
patra, electrician la fabrica de ci
ment din Bicaz, cine altul — în cea
surile grele prin care a trecut — cine 
i-a dat înțeles și preț zilelor și-a 
ridicat-o prin muncă la cinstire și 
viață nouă ? Dar pe cine nu l-a ridi
cat partidul la lumină și viață mai 
bună, la o mai bună prețuire a sa 
însuși ?

Ca scriitor, mulțumesc partidului 
fiindcă m-a învățat și prețul omului 
și^ al faptelor sale. Partidul m-a în
vățat să înțeleg sensul mare al lu
crurilor, să descopăr ce-i frumos și 
măreț în oameni și mai cu seamă 
să am încredere în om și în puterile 
sale.

Folosesc aceste zile de sărbă
toare pentru a mărturisi, străduința de 
a-mi închina puterile, toate puterile, 
mărețului (el al construirii socialis
mului.

Mlhail lîavidoglu

PARTIDULUI
Un Făt Frumos din lacrimă născut
Și din durerea noastră milenară, 
Din suferinți și-opreliști din trecut
Din cîte-a pătimit această țară 1

Un Făt Frumos îndrăgostit prin veac 
De mult visata noastră Cosînzeană
Ce-o îndrăgise un popor sărac 
Și-o aștepta cu lacrimă pe geană.

Un Făt Frumos ce nu avea nici vrăji. 
Nici iarba fiarelor miraculoasă,
Nici farmece ca să adoarmă străji, 
Și nevăzut nu mi-1 făcea vreo plasă.

Un Făt Frumos luptînd cu cei mai crunți 
Dintre balaurii iviți vreodată,
Ce ascundeau tot aurul din munți,
Și ne-ngropau în glia-nsîngerată.

Sub chei țineau balaurii-un izvor
Prin care lin curgea a vieții apă, 
Cine-ndrăznea să vină cu ulcior
II ferecau în cea mai neagră groapă.

Dintre feciori, pe cei viteji, mai buni,
I-au îngropat în ocne cotoroanțe,
I-au țintuit în lanțuri, căpcăuni, 
Sau i-au ucis sub bice și sub gloanțe

Spre Făt Frumos purcese-ntr-ajutor
Din răsărit fîrtate fără teamă,
Dîrz străbătînd prin plumb ucigător, 
Trecînd prin foc pădurile de-aramă.

Și Făt Frumos răzbit-a cu temei
Prin stînci de jar și prin săgeți o ploaie 
îngenunchind pe gîde și pe zmei,
Călcînd sub tălpi a viperelor droaie '

Intîiul cap al șarpelui hapsîn
Mi l-a răpus într-un amurg de vară, 
Amiroseau cîmpiile a fîn
Și munții către ceruri buciumară.

Cu Făt Frumos pe plaiuri a sosit 
Ileana Cosînzeana — libertatea — 
Stăpîn, norodul mult s-a-nveselit 
Și-a-mpodobit cu steaguri roși cetatea

Dar șarpele ascuns prin văgăuni
Iscă alt cap cu limbă veninoasă
Și iscodea cu ochii de tăciuni,
Duhnind a stîrv, a sînge și-a pucioasă.

Mări, Făt Frumos sorbi din cel izvor
Cu apă vie și renăscătoare,
Sorbi din seva dirzului popor, 
Din vlaga lui în veci nepieritoare.

A mai tăiat un cap și pîn-la brîu 
A înfundat balaurul în tină.
De-atuncea holdele-s mai mari de griu
Și viața curge slobodă-n lumină.

Ci veghetor stă astăzi Făt Frumos,
Cu paloșul scînteietor în mînă,
Să nu răsară iar vreun cap hidos,
Că nu-i de tot balauru-n țărînă!

Și-n jurul său veghează harnic roi 
Poporul tot, cu apa-i veșnic vie...
Da, Făt-Frumos, sublim azi crești cu noi 
Și nu din lacrimi, ci din bucurie!

NIcolae Tăutu

BUCURA-TE i 

SFINTE SOARE\ 
Soare, soare, sfinte soare. 
Vatră de foc călătoare, 
De n-aî răsări în zori 
N-ar fi cîmpul plin cu fio'., 
Nici imașe cu miori. 
Soare, soare luminos 
Cînd te lași pe plai în jos 
Dai căldură și lumină 
Grîu ridici din neagră tină 
Să aibă omul în saci 
Făină pentru colaci. 
Soare, de n-ai răsări 
Omul pe pămînt n-ar fi; 
S-ar întinde peste viață 
Numai negură și ceață; 
Că-mi aduc bine aminte 
De cum era mai nainte : 
La ciocoi munceam, măi frate, 
Cu biciul păziți la spate — 
De ceream cumva mîncare 
Biciul se-ngropa-n spinare 

INe bătea ploaia și vîntul 
Și răsplată-aveam mormîntul. 
Soare, soare, sfinte soare 
Parcă ai o supărare?!

— „Supăratu-s, supărat, 
| Că pe pămînt mi-am aflat

Izvor mare de lumină 
Și lui, oamenii, se-nchină.” 
— Bucură-te sfinte soare 
Nu-ți fie cu supărare 
Că lumina ce «-arată 
E ca aurul curată 
Nu-i lumină-nșelătoare, 
Pentru tot omul răsare; 
Unde cade a ei rază 
Viața se înseninează. 
Tu creșteai grîul în țară 
Pentru oameni de ocară 
Dar astă lumînă-1 crește 
Pentru ăl care muncește; 
Lumina de care spui 
Este a partidului.

Culeasă lie ION SOCOL 
de la G. D. CONSTANTIN, comuna Hu- 
rezani, raionul Gllort, regiunea Craiova

Așa mi-am găsit și eu tatăl

Am avut eu și tată și mamă; și totuși 
mi-am trăit orfan zilele tinereții. Tata 
era un om cumsecade, 'tare bun la su

flet, însă grozav de molîu. Deși bunicul ni
merise la Cluj ca argat, tata isprăvi totuși 
școala industrială, dar își sfîrși zilele la 
cincizeci de anit ca zidar. Necazul cel mai 
mare era că-i placea să bea și asta îi știrbea 
respectul în ochii noștri. La o adică, îmi mai 
ajuta el să dezleg cîte un joc de cuvinte în
crucișate din „Tolnai Vilăglapja", dar nici
odată nu m-am putut bizui pe el, orice neca
zuri aș fi avut. S-.a întîmplat, nu o dată, ca în 
toiul vreunei discuții, cîte un băiețandru să-mi 
închidă gura, spunîndu-mi că tata-i un om 
slab și, cînd îl cauți, bea. M-am ales destul 
de des cu vînătăi. apărîndu-1 pe tata. Odată, 
un proprietar al nostru, țăran lacom și gro
solan — căruia îi datoram chiria pe vreo trei 
luni — l-a izbit pe tata în fața mea. L-a înșfă
cat de piept, l-a zgîlțîit încoace și încolo. Și, 
deși tata-i făgăduise sfios că într-o săptămînă- 
două își plătește datoria, proprietarul l-a lovit. 
Tata, bietul, a răbdat, n-a avut ce îttțA Ne-am 
repezit, eu cu frate-meu mai mar ca doi 
pui de lup, asupra proprietarului. Nul, să tot 
fi avut șaisprezece-șaptesprezece ani. L-am 
trîntit pe dușumea, l-am tîrît în curte și l-am 
bătut pînă la sînge. Tata însă încerca să ne 

despartă de omul acela și nu contenea să stri
ge speriat cum îndrăznim să facem una ca 
asta.

Ceea ce a știrbit însă cu totul prestigiul ta
tei în ochii mei, a fost îndeosebi faptul că nu 
m-a putut întreține. De la vîrsta de treispre
zece ani îmi cîștig singur pîinea. Ba, uneori, 
trebuia chiar să întrețin, împreună cu frate-meu 
mai mare, cîte două-trei luni, toată familia — 
cu tata cu tot. Iată de ce, cu toate că-1 iubeam 
pe tata, nu l-am putut lua niciodată ca exem
plu ; niciodată nu mi-am pus în gînd: aș 
vrea să fiu ca el, aș vrea să făptuiesc ceea 
ce îi stă lui în obicei. Dimpotrivă, n-aș fi vrut 
niciodată să-i semăn. Cîn'd trăgea la măsea 
mai mult decît se cuvenea, îl muștruluiam, eu 
și frate-meu, ca pe un copil care a făcut o 
boroboață, iar el răbda și asta, în tăcere.

Băiețandrilor le place din cale afară cînd 
cineva este puternic, curajos și iubitor de 
dreptate. Idealul meu a fost totdeauna — îmi 
închipui că acesta e idealul fiecăruia —- omul 
puternic, îndrăzneț și care nu se teme nici
odată să spuie adevărul. Tata, bietul, era slab 
sfios, și nu numai o dată a tăgăduit adevăruf, 
cînd mama a început să-l descoasă cum și cît 
cîștigă.

Intr-un rînd i-am aruncat în față foarte 
aspru, cu grosolănia unui copilandru, de ce 
bea și iar bea, de ce nu m-a dat la nici un 
fel de meserie și de ce trebuie să mă chinu
iesc ca salahor. I-am strigat vorbe grele și, 
la un gest mai înfocat, el și-a dus repede 
mîna la față, ca să se apere: a crezut că 
vreau să-l lovesc. Doamne, dumnezeule 1 Și 
acum îmi mai este rușine!... îngrozit, m-am 
străduit să-i dovedesc că nici n-a fost vorba 
de asta. Am văzut însă’ că nu mă crede. Am 
zbughit-o afară și pînă a doua zi n-am mai 
dat pe acasă. Niciodată nu i-am putut do
vedi, nici mai tîrziu, că n-am avut de gînd 
să ridic mîna asupra lui. Și azi, de cîte ori 
mă gîndesc la asta, îi văd mîna ridicată în 
dreptul feței și privirea speriată a ochilor săi 
viorii. Regret adînc și pentru totdeauna sălbă
ticia mea de atunci. Azi tata se odihnește 
anonim în fostul cimitir din Orașul Stalin, în 
cimitirul săracilor, unde nu i-au scris decît un 
număr la căpătîi.

Mama ?... Ea era mamă. Ne ocăra, ne certa 
și cînd nu mai era chip să ne domolească, 
apuca mătura, lingura de lemn, ce-i venea la 
mînă și pînă la urmă izbucnea în plîns că 
n-o mai poate scoate la capăt cu niște băie- 
țandri ca noi. Am iubit-o foarte mult și o 
iubesc și azi, dar nici ea n-a putut fi idealul 
visat .Omul nu poate trăi însă fără un ideal, 
mai cu seamă dacă-i băiat. Iar eu nu-mi găseam 
un ideal și pace. Aș fi vrut să fiu, de pildă, 
Margeri, tînărul antreprenor italian, care avea 
cai nenumărați și poruncea multor oameni- 
Dar ceea ce aș fi dorit nu era să fiu ca el, 
ci să am atîția banf cîți avea el. Sau aș fi 
dorit, să spunem, să fiu atît de puternic ca 
Ruzsa, vătaful. Dar n-aș fi vrut nici în ruptul 
capului să fiu ca el, că-i înjura, ba îi și 
batea pe oameni, iar oamenii îl urau peste mă
sură. De aceea multă vreme doar în închipuire 
am îndrăgii un ideal. Apoi, într-o bună zi 
idealul îndrăgit pînă atunci doar în închipuire, 
s-a întruchipat.

Intr-un rîrid, în timpul lucrului, doi sala
hori de pe Someș împingeau un vagon încăr
cat cu pămînt, să-l scoată dm tunel. In gura 
tunelului cele două roți de dinainte ale vago- 
netului au lunecat de pe șine și oricît s-au 
chinuit, și oricît a urlat la ei Ruzsa-vătaful, 
cei doi oameni firavi n-au putut nici cu” răn

gii® să pună iarăși vagonul pe linie. Pînă la 
urmă Ruzsa a început să înjure și să-i lo
vească. A venit atunci Vasile Chețan. Era un 
miner înalt, spătos, tăcut din fire. N-a scos o 
vorbă, s-a apropiat doar de vagon, s-a aple
cat, a înșfăcat tamponul și cu o încordare 
atît de cumplită, că i-au pîrîit și umerii și 
mușchii, a ridicat încet vagonetul și l-a re
pus pe linie. L-a privit apoi pe vătaful care 
se uita la el încremenit:

— Ai văzut? Dacă te mai atingi vreodată 
de cineva, apoi ai de-a face cu mine — rosti 
el și cu asta își văzu de drum.

De cînd cu întîmplarea aceasta, îl îndrăgi
sem pe Vasile Chețan și mă așteptam din clipă 
în clipă să facă un lucru extraordinar. Știu eu, 
de pildă, să-l bată pe director, să bată toată 
firma; apoi să faca zob din puștile jandar
milor care ar fi vrut să-l înșface.

Din păcate n-a făcut nimic din toate acestea 
și încetul cu încetul m-a dezamăgit. Mai tîr
ziu am admirat o vreme un zidar polonez în 
vîrstă de douăzeci și cinci de ani, care cînta 
din cale-afară de frumos din armonică. Odată, 
cînd un antreprenor n-a vrut să-l plătească 
după tocmeală, el nu și-a luat salariul și în 
fiecare seaiă cînta din armonică sub ferestrele 
antreprenorului în ritmul cel mai îndrăcit. 

Asta a făcut-o pînă cînd antreprenorul, pe ju
mătate înnebunit și îngrozit de-a binelea, i-a 
plătit pînă la un ban ceea ce i se cuvenea. S-a 
dus apoi la locul de muncă și i-a ocărit pe 
foștii lui tovarăși: cu asemenea lași nu mai 
vroia să lucreze și nici n-a mai lucrat. Tot 
șantierul îl prețuia, iar eu vedem în el de-a 
dreptul un erou-

Necazul era doar că acești eroi nu erau 
eroi pînă la capăt și aceste idealuri nu puteau 
fi idealuri pînă la capăt. Au făptuit cîte un 
lucru curajos, apoi le-am pierdut urma. Cu 
alte cuvinte, am fost mereu dezamăgit de idea
lurile mele Primele mele idealuri consecvente 
le-am descoperit în rîndurile partidului. Eroii 
aceștia erau oameni lipsiți de egoism, care își 
jertfeau libertatea' individuală și la nevoe viața 
pentru fericirea oamenilor muncitori. Cînd aud 
vorbindu-se despre ei sînt totdeauna cuprins 
de duioșie și entuziasm.

Am fost și în 1953 cu cîțiva confrați scriitori 
la Doftana, care as.ăzi nu mai este decît o 
amintire și un muzeu. Dar grămada aceea îm- 
blînzită încă arăta ce însemna să stai între 
zidurile ei 5—10 sau 15 ani... să fii prizonier 
ani îndelungați acolo, păzit de temniceri dre
sați anume să frîngă demnitatea umană.

Dar de la partid n-am primit numai un 
ideal de viață.

In mediul acela printre proletarii care 
trăiau în mizerie — regimul acela, re
gim exploatator, capitalist, în care am 
crescut, oamenii nu socoteau fiecare meteahnă 
ca o meteahnă. Au existat și metehne care 
nu o dată treceau și acolo, drept virtuți. De 
pildă: cît era anul de lung, furam. Iarna — 
lemne, ca să nu degerăm, vara — poame, 
toamna — cartofi, ca să nu mai răbdăm atîta 
foame. Asta o numeam noi aprovizionare, iar 
cui nu făcea așa, îi spuneam neputincios. Nici min. 
duna nu era tocmai un păcat capital. Nu
mai să nu te prindă, spuneam noi. La 
muncă era de-a dreptul o ispravă să tragi 
chiulul, să muncești cît mai puțin. Și așa cîș
tigă destul pe spinarea noastră 1 — gîn'deam 
noi despre firmă sau despre patron. Cu alte 
cuvinte, societatea și împrejurările de atunci 
dădeau frîu liber și cultivau în oameni o gră
madă întreagă de slăbiciuni omenești. Și chiar 
dacă acestea erau condamnate formal în școli 
și în codul penal, în realitate ele năpădeau, 
ca buruienile, viața de toate zilele.

Ei, astfel de slăbiciuni omenești au prins 
îndeajuns rădăcini și în mine și nu e departe 
vremea de cînd vedeam în ele mijloace obli
gatorii de existență. Acum le socot altfel. Mo
rala clasei muncitoare reprezintă pentru mine 
un cîntar care îmi arată cu o precizie mate
matică unde începe și unde se termină slăbi
ciunea omenească. Cîntarul acesta l-am primit 
prin partid, după cum de la partid am primit 
și idealul visat.

Să nu fiu înțeles greșit. Nu prea nădăj
duiesc să pot deveni un om pe măsura idea
lurilor mele și nici cîntarul primit de la par
tid nu înclină totdeauna în favoarea simță- 
mintelor și faptelor mele. Dar am o măsură 
cu care pot judeca faptele mele ca și pe ale 
celorlalți. Și pentru că mă îndeletnicesc cu scri
sul, cu ajutorul acestei măsuri aș putea crea 
eroi care ar putea servi eventual drept exem
plu cititorilor mei. Și în felul acesta, poate, cu 
oricît de puțin ar fi, voi contribui totuși și eu 
la făurirea fericirii omenirii. Și sarcina acea
sta de la partid am primit-o. Există acum ci
neva care mă ocrotește, mă crește și îmi dă 
avînt spre faptă.

Așa mi-am găsit și eu tatăl, abia în anii 
maturității.

Asztalos Istvan

ÎNCHINARE
Bătrîna mea memorie mă-nșală ?
A fost cumva vreo filă de poveste ?
Mi-a fost, pe-atunci, odaia minții geală?
Ori fu prăpăd pe locurile-aceste ?

Ce-a fost ? Eu chem, ca dreaptă mărturie, 
ai țării fii din lungile șiraguri 
Să spună ei, cu vorbă grea și vie. 
despre trecut și despre roșii steaguri.

Deschidem dar, o filă. La-ntîmplare.
...Pe cîmp de aur sînt țărani: puzderii... 
Osoși, bătuți de vînt, în vîrf de care, 
ei cară la conac belșugul verii.

Pe lingă boi, pierdut, — o pitulice — 
și eu sînt. Om ! Mă-ndeamnă mama 
să-nvăț, de pot, orînda de pe-aice... 
Dar văd cum ochii-și șterge cu năframa,

Și-o-ntreb, cu glasul a neștire încă...
— „de ce, din cîmpul larg noi ducem snopii, 
pentru boier ?" — „E, dragul meu, poruncă !* 
Vorba de jale i-o doiniră plopii...

Și iată-mă într-alt an, mai departe.
La Grivița, și peste-ntinsa zare 
Suna un cînt prevestitor de moarte 
și-un alt, năvalnic, vieții-i da cîntare

Uceniceam cu visul meu înaltul, 
și mi-arătară lucrătorii dalta 
cu care să cioplesc de-atunci, bazaltul 
pentru-a clădi o lume nouă. alta.

Cînd țara greu se-ntuneca sub săbii, 
cînd bezna groasă se-ntindea, și fumul, 
cînd tunuri navigau pe largi corăbii, 
atunci îmi arăta Partidul drumul.

Am mers, dar calea n-a fost prea ușoară. 
Viclean se-ntrețeseau în drum hățișuri, 
dar murgul vieții mă purta, în scară, 
și mi-arăta Partidul luminișuri.

Apoi, venit-au anii de-nchisoare.
Zăbrelele cuprins-au țara toată.

Pe drumul greu Partidul mî-a fost soare, 
luptînd cu umbra morții, blestemată.

Iar cînd lumini răsăritene, -n țară 
ne-au fost pătruns, în vara cea fierbinte, 
ne-a dat Partidu, -n vorba lui de pară — 
Să ducem steagul luptei, înainte 1

Moșiile, despotic stăpînite,
de domni cu ceafa umedă și groasă, 
la cei ce le muncesc sînt rînduite 
ca holda să ne fie mai frumoasă.

Și aurul, cărbunii și, petrolul, 
uzinele, azi, și-au schimbat stăpînii.
Cei vechi le simt prelung, în pîntec, golul. 
Cei noi, frumusețea, în plămada mîinii.

Ostaș de rînd, în marea bătălie, 
cînd pasul mi-1 măsor, e lung cît anii!...
Eu rîd cu rîsul plin de semeție 
cînd îmi înfrunt în bătălii dușmanii.

Și frumusețea plină-a vieții noastre, 
îmi pare nouă ca întîia oară, 
și-n viitor spre zările albastre 
neoprită de furtuni simțirea-mi zboară.

Struniți de om, văd mii de cai putere, 
năpraznic trec prin aer către sate, 
și se revarsă-n case, după vrere, 
în stele de lumină, argintate.

Văd poama rumenă, -n întinsa vie — 
ce-i coaptă de octombrie și vreme, 
și zeama-i de rubin, pe la chindie, 
cu dinchetu-i începe să ne cheme.

Să bem cu toți, din vinul vieții bune !
Și pîn-la fund să închinăm paharul:
— „Pentru Partid !"... iar cîntul să răsune, 
că el fu vieții noastre, făurarul!

Ion Bănuță
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CELE DINȚII FUNDAȚII

Lovindu-se-ntr-una de munții din jur 
Vîntul își rotunjește rimele 
Și iar le aruncă în spații.

Pe cîmp, sub privirile noastre aprinse, 
Pătrunde betonul în

— Sărbătorim,
Tovarăși,
Primele,
Cele dint îi fundații 1

Ascult cum vorbește 
Cuvintele lui —>

șanțuri întinse.

acest comunist.

ploaie de raze. 
Da, afei e fiorul, e clocotul 
Creșterii noilor baze.
Iată cu ce rădăcini coborînd 
Socialismul se-mplîntă

Eu cred că {aptele eroice 
Toate s-au conceput in aer liber

WALT WHITMAN

In al țării pămînt J
Ascult

aceste cuvinte, în frig,
Pe <ând betonul

în marea-i chemare se-aruncă.
Și-aș vrea,

reluîndu-le,
să le strig

In vînful teribil,
ca o poruncă:

„Și-acum, tovarăș,
Nimeni nu pleacă!
Lucrăm și sub ceru-nstelat!

Rămînem cu toții afară, 
Pînă ce-ntreg fundamentul 
Va fi turnat!"

Aurel Rău

DRUMUL SIMPLITĂȚII

MESAJE DE PACE ȘI PRIETENIE

Un volum de poezii nu se citește 
ca rubrica de fapte diverse a 
unui ziar, nici ca darea de sea

mă asupra unei experiențe de
laborator. Adevărul exprimat de
o imagine poetică, cuprinde în el o 
lume — așa cum într-o picătură de 
rouă sau într-un cristal șlefuit încape 
întreaga emisferă, cu cer și soare și 
nori. Prin însuși faptul că generalizea
ză, prin însăși definiția ei, deci, ima
ginea poetică ne îndeamnă să căutăm 
bogăția de viață pe care poetul a în
chis-o în cuvintele puține menite s-o 
exprime.

Dar, iarăși, un volum de poezii nu 
se citește nici cu dicționarul special 
și nici numai de către puțini; înțe
legerea poeziei nu . echivalează cil 
descoperirea secretului unui cifru re
zervat cîtorva. Ea e un bun al ma
selor. In momentul în care picătura 
de rouă, care primește razele de soa
re, le-ar închide în ea și nu le-ar 
mai reflecta lumii din jur, ea s-ar 
condamna singură la opacitate nu
mai cristalul sgrunțos nu împărtă
șește prejmei strălucirea primită — 
și prin aceasta, oricît de nobil i-ar 
fi materialul — el nu devine pentru 
toți decît sticlă ordinară.

La astfel de lucruri ne-am gîndit, 
recitind o parte din poeziile lui Ci
cerone Theodorescu, atîtea cîte sînt 
adunate acum în cele două volume 
de „Versuri alese", apărute recent ia 
ESPLA. Hotărît lucru, poetul a stră
bătut cu folos drumul către clarita
tea pe care, la începutul creației sale, 
o putea eventual aprecia ca o scă
dere. Este drept că unele din poe
ziile cuprinse în special în primul 
din aceste două volume, tot mai au 
nevoie de „traduceri" în limbajul în
țelegerii normale. Prinde în întregime 
sensurile liricii lui Cicerone Theodo
rescu numai cititorul cu o mai înde
lungă îndeletnicire cu poeziaj, mai 
familiarizat cu tehnica simbolurilor 
poetice. Ne referim nu numai la crea
ția anterioară „Cîntecului din ulița 
noastră" ci și la poezii care com
pun „Cîntecul"; pentru ca celelalte, 
din ciclurile „Cleștar", „Cîntece de 
galeră", „Focul din amnar", „Calea 
Griviței", „Din toamna llui 39" și 
chiar „C.F-R." figurînd în culegere 
pentru a marca fazele unei dezvoltări, 
sînt în adevăr etape aie drumului că
tre realism, așa cum afirmă poetul 
însuși, în poezia-prefață, intitulată 
„Drumul simplității".

Această poezie descrie un proces 
geologic, întins pe milioane de ani : 
procesul al cărui rezultat e diaman
tul, substanța cea mai dură și mai 
prețioasă din cîte a zămislit pămin- 
tul. Dar în desfășurarea acestui pro
ces înțelegem însăși truda creatoru
lui de poezie, pentru a da sticlire 
diamantină versului său; in ultimă 
instanță, sîntem îndreptățiți să atri
buim acestei poezii sensul de auto
biografie critică a poetului. Acea 
luptă surdă, întîmplată în „adîncjmi 
înflăcărate" unde „au trebuit să lupte, 
să se muște / păduri de vietăți și de 
moluște", — o putem asemăna peri
oadei încheiate cu „Din toamna lui 
39". Apoi a urmat, așa cum spune 
altundeva poetul, etapa cînd forja 
uriașă, viața, „îți dogorește iute 
fața... cu jaru-i veșnic proaspăt" șl 
cînd „de tot cei bucură și-i doare / 
vor oamenii -să li se spună!" („Cu
vîntul autorului"). „Sub rugul stra
turilor dense" ale vieții, vechile „îm
părății" de vietăți ale versurilor sale 
s-au carbonizat și, supuse dogoritoa
relor „apăsări imense" ale realității, 
au realizat sinteza superioară, deve
nind piatră de calitate. Proces posi
bil pentru că avea rădăcini mai vechi 
In creația și în sufletul poetului.

Poezii reproduse în actuala cule
gere ne dau ceva din acest zbucium 
al poetului, în anii debutului său, ai 
căutărilor sale. Cu toate că unii exe- 
geți nu le-au acordat credit, noi con
tinuăm să credem și în realitatea și 
în adîncimea unor frămintări, ai că
ror ecou îl găsim în „îndoieli" de 
pildă, făcînd parte din ciclul „Cleș
tar" sau în „îndemn", „Memento" 
din „Cîntece de galeră”.

Că puțin se poate reține din tot 
acest zbucium esfe adevărat, dar ni
meni nu ne dă dreptul de a-i nega 
existența și de a nu-1 situa la baza, 
oricît de firavă, a cotiturii radicale 
a poetului către realism. Sub limba
jul încîlcit care amenința să reteze 
de tot punțile de comunicare de la

poet la cititor, intuiam în unele poezii 
din „Cîntece de galeră", iar în altele 
descopeream de-a dreptul, o dragoste 
sinceră față de poporul înjosit de 
fasciști, o ură pătimașă împotriva 
acestora. („Neue Ordnung", „Culcuș 
siluit", „Jurnal 1941", „Rugăciunea”), 
și chiar nădejdea în triumful unei 
dreptăți („Va fi primăvară"). Dacă 
Cicerone Theodorescu ar fi rămas la 
acest nivel și numai la neclaritatea 
din astfel de poezii, e] n-ar fi existat 
pentru literatura noastră decît cel 
mult ca îndreptățire a regretului nos
tru pentru încă un talent sugrumat 
de decadentism.

Dar anii eliberării au deschis poe
tului o cale nouă, calea mărturisită 
în „Drumul simplității" și în atîtea 
alte poezii, din care o parte sînt cu
prinse în prezenta ediție. Zbuciumul 
căutărilor a mai durat; afirmăm că 
el n-a încetat nici azi — căci un poet 
exigent cu meșteșugul său nu înce
tează niciodată a căuta noi modali
tăți de exprimare a rezervelor sale 
sufletești. Și dacă în anii 1946—1949 
acest zbucium a fost caracterizat de 
înfrîngeri și abateri de la realism, 
uneori chiar mai grave decît cele an
terioare, — sensul general al dru
mului lui Cicerone Theodorescu a fost 
acela al apropierii treptate și stator
nice de realismul socialist. Ciclurile 
care compun întreaga carte „Un cîn- 
tec din ulița noastră" sînt expresia 
unui poet acum pe deplin al vremii 
noastre. Străbatem o poezie optimistă, 
îndrăgostită de viață, luminoasă; o 
poezie a construcției și a oamenilor 
care făuresc

S-a făcut 
îndreptățire, 
Theodorescu
rilor obișnuite, bucuriilor simple, oa
menilor comuni — într-un cuvlnt, 
vieții de fiecare zi, cotidianului. Lu
crul e adevărat. Cicerone Theodorescu 
e prea rar un po<ț al sonorităților, al 
tonurilor tari, 
truda rămasă 
nirea faptului
sa sugerează prin aceasta forța, trăi-:

socialismul.
remarca, nu lipsită de 
că poezia lui Cicerone 
este închinată întîmplă-

El preferă să releve 
necunoscută în împli- 
mărunt — dar poezia

Discuție despre 
poezia zilelor 

noastre
aVineri, 2 decembrie, 

avut loc la Casa scriito
rilor, plenara secției de 
poezie, în cadrul căreia 
D. Micu a susținut refera
tul „Poezia zilelor noas
tre". Referatul a început 
prin a enumera ultimele 
realizări de seamă ale 
poeziei noastre actuale, a-

Inaugurarea casei 
memoriale „Emil Isac"

Sîmbătă, 17 decembrie, s-a inaugurat 
la Cluj casa memorials „Emil Isac", 
deschisă in locuința în care s-a 
născut, a trăit și a creat scriitorul. 
Au participat acad. Mihai Beniuc, 
Eusebiu Camilar membru corespondent 
al Academiei R.P.R., Mihail Davido
glu, Veronica Porumbacu, Dumitru 
Corbea, Nina Cassian, Rusalin Mu- 
reșanu, scriitorii dini orașul Cluj, au
toritățile locale și un numeros public. 
Au rostit cuvîntări, evocînd figura 
scriitorului, acad. Mihai Beniuc, prim- 
sec.-etar al Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R., Ion Breazu, profesor univer
sitar din partea Filialei Academiei 
R.P.R. din Cluj, Nagy Istvan, membru 
corespondent al Academiei R.P.R. și 
Aurel Vasilescu din partea Sfatului 
Popular Regional Cluj.

rătînd că succesul aces
tei poezii se datorește spi
ritului ei de partid, ati
tudinii militante și promp
te a poeților față de pro
blemele acute ale contem
poraneității. In continua
re, referatul a analizat 
citeva poeme, cercetînd 
specificul fiecăruia dintre 
poeți. Poemul Măriei Ba- 
nuș, „Ție-ți vorbesc 
Americă!" a fost apre
ciat drept o poezie mili
tantă, publicistică, poli
tică. La fel, poemul Ni- 
nei Cassian, „Cancerul 
lumii", care, spre deose
bire de lirismul pasio
nat, avîntat, al 'Măriei 
::-:nuș, a fost caracteri
zat, după opinia referen
tului, printr-un lirism 
cerebral, un lirism de i- 
dei, de o esență diferită. 
La Maria Banuș, refe-

nicîa vieții noi, într-o măsură nu mai 
mică decît o fac majorele cadențe. 
(Ceea ce nu înseamnă că acestea 
n-ar face fată frumoasă într-un vo
lum al lui Cicerone Theodorescu). 
Tot astfel, acuzației directe, bleste
mului, luptei deschise cu principalii 
dușmani — poetul le preferă ironia 
satirică, subțire, biciuind năravuri ve
chi ; „Rondelurile" sînt virfuri desă- 
vîrșit ascuțite ale unor sulițe, pe 
care am putea și am dori să Ie ve
dem rotindu-se și în marile bătălii. 
Migălite, șlefuite cu subtil meșteșug, 
ele ating treptele de sus ale măie
striei poetului. (Ceea ce nu înseamnă 
că aceeași măiestrie nu poate fi atin
să și în poezii care să zugrăvească 
aceste mari bătălii).

In „Cuvîntuiî autorului", poetul își 
declară hotărîrea de a da glas fap
telor mărețe:

Fiecare popor aduce în tezaurul 
culturii universale o contribuție 
prețioasă prin originalitatea 

creației șale artistice, prin specificul și 
învățămintele drumului său istoric și 
al luptelor sale, precum și prin ope
rele marilor săi creatori în domeniul 
științei, literaturii etc. De aceea în 
decursul vremurilor a sporit mereu 
interesul pentru cunoașterea creației 
geniului popular din diferite ..țări, a 
operelor, de artă literare și științifice, 
a muncii și. luptei pentru progres și 
o viată mai bună proprie fiecărui 
popor.

. Cunoașterea reciprocă a popoarelor 
și a creației lor cultural-artistice nu 
prezintă interes numai pentru satis
facerea setei, a nevoii de informare 
culturală, de îmbogățire a propriei 
experiențe cu experiența multilaterală 
a altor popoare. Fără îndoială pen
tru acest scop merită din plin să fie 
făcute eforturi. Fără aceasta nu se 
poate naște prietenia între popoare, 
în împrejurările de astăzi, cînd la 
ordinea zilei se pune problema atît 
de dezbătută a „contactelor dintre 
Est și Vest", legăturile și schimburile 
culturale își sporesc însemnătatea prin 
aceea că ducînd la apropierea dintre 
popoare, la recunoașterea reciprocă 
și deci la prețuirea și înțelegerea a 
ceea ce este valoros, nou și progre
sist, contribuie prin aceasta și la 
menținerea, consolidarea păcii, la 
destinderea continuă în situația in
ternațională.

In slujba acestor teluri se desfă
șoară în tara noastră o activitate 
intensă menită să prezinte cititorilor 
din străinătate creația artistică, lite
rară și științifică a poporului nostru, 
trecutul său glorios de luptă și mă
reața construcție pașnică din zilele 
noastre.

Creația artistică populară din țara 
noastră a găsit încă de mult 
prețuire și peste hotarele țării. Doi
nele culese de V. Alecsandri, de pildă, 
au văzut lumina tiparului în tălmă
cire franceză, încă în 1855, la Paris.

Sînt oamenii. E munca. Planul. 
E-a patriei bătrînă vatră
Ce bubuie, ca uraganul,
Din mii de metri cubi de piatră.

Ce sorti măreți schimbară timpii ? 
Ce s-a-ntîmplat în lume? Ce e? 
Atîta tot e : oameni simpli 
Trăiesc la noi în epopee...

Drumul simplității, străbătut 
poet pînă către capăt, cată acum să 
cuprindă mult mai larg marile în
făptuiri și lupte și sentimente, pentru 
a_ realiza din plin trecerea de la poe
zia adevărată, Ia aceea care e șl 
mare. In actuala culegere o găsim 
mai ales în ciclul „De vorbă cu un 
tînăr". Este aceea închinată oameni
lor simpli, care trăiesc la nivelul 
epopeilor: muncitorii d8 Ia sonda 90 
Bobeica, tovarășul Cazan dulgherul, 
sondorul Popa; o mai găsim în „Cer
tificatul de alegător", în „Copiii car
tierului" și în altele. Miniaturile gri
juliu și fin cizelate din cea mai 
mare parte a cărții „Făurari de fru
musețe", rondelele (unele din ele de 
o limpezime perfectă, clasică putem 
spune) din ciclurile „Cocoși de tablă" 
și „Să nu te uiți cu ochi de gheață", 
și toate poeziile atît de solid întoc
mite, vorbesc despre meșteșugarul 
iscusit care este Cicerone Theodores
cu, creator al unor frumuseți simple 
și clare.

Cele două volume de „Versuri a- 
lese" conțin astfel mărturia drumului 
către simplitate și claritate, ne arată 
truda „muncii de noapte" a poetului, 
ne indică unefe din stavilele cu care 
a avut el de luptat și cum le-a în
lăturat.

Parafrazîndu-i cuvintele din „Dru
mul simplității", — putem spune că, 
acum, tîrziul, frămîntat cărbune, care 
a dobîndit, purificat, lumină, a izbu
tit pînă la noi să vină, sclipind cu 
reflexele nestematei.

In apele ei, acum simple și lim
pezi, urmează să străluceasă în toată 
splendoarea și 
ții noastre de 
HsmuluL

„Arta populară în Romînia",. apărut 
în rusă, franceză engleză și ger
mană.

Albumul „Arhitectura romînească" 
consacră și el un întreg capitol pre
zentării construcțiilor populare pre
cum și a 
constituie 
găției și 
create de 
lui.

Arta și

detaliilor arhitecturale care 
o mărturie elocventă a bo- 
varietății. formelor artistice 
meșteri iscusiți ai trecutu-

Arta și literatura noastră populară 
de o frumusețe inegalabilă, plină de 
căldură și farmec, și. totodată robustă, 
combativă și optimistă — constituie 
un mesaj al poporului nostru menit să 
înfrîngă prejudecăți și să cucerească 
aderențe, simpatii și prietenii pretu
tindeni.

Dar alături de arta și literatura 
populară, creația scriitorilor și artiș
tilor noștri clasici și contemporani 
este și ea mărturia talentului și mă
iestriei poporului nostru și reprezintă 
totodată același mesaj ca și arta 
populară pentru că oglindește frămîn- 
tările și luptele poporului nostru, su
ferințele și năzuințele, sale, durerile și 
bucuriile sale ca . și dragostea sa 
fierbinte de pace, libertate și progres.

Aceasta a făcut ca opere ale lui 
Eminescu, Caragiale, Creangă și alți 
clasici ai literaturii noastre să fie 
traduse în limbi străine și în trecut. 
„Făt Frumos din lacrimă" ai lui.Emi
nescu de pildă, a fost tradus și pu
blicat în Franța încă în 1890, „Ha- 
rap-Alb“ al lui Creangă a fost tipă
rit la Leipzig încă în 1910, etc. Dar 
traducerile operelor clasice ale lite
raturii romîne au fost făcute sporadic, 
unilatenad și în tiraje extrem de mici. 
O cercetare sumară a fișierului bi
bliotecii Academiei R.P.R. ne-a dus 
la unele date — e. drept aproximative 
— dar care pot fi luate ca ordin de 
mărime deosebit de semnificative: 
într-un deceniu de la instaurarea re
gimului democrat-popular (1945— 
1955) au apărut în limbi străine de 
două ori mai multe lucrări de artă 
și literatură decît într-un secol în 
timpul vechiului regim (1843—1944).

șî artistică din trecut în tot ce a 
avut ea mai bun, a înscris o serie 
de succese dintre cele mai promiță
toare.

Lucrări ale scriitorilor contemporani 
au fost traduse în U.R.S.S., în țările 
de democrație populară, Franța, An
glia, Olanda, Danemarca, India, Fin
landa, Belgia, Liban, etc. Printre aceste 
lucrări se numără „Mitrea Cocor", „Ni- 
coară Potcoavă" de Mihail Sadoveanu, 
„Desculț", de Zaharia Stancu, precum 
șl lucrări ale unor scriitori mai tineri 
ca „Desfășurarea" de Marin Preda, 
„Pîiii'e albă" de Dumitru Mircea, etc.

Este aceasta o caracteristică a vre
murilor noi : creația literară și. artis
tică găsește nu numai o masă incom
parabil mai mare de cititori în țară 
— ceea ce a dus . la mărirea, tirajelor 
în proporții nevisate odinioară de 
scriitorii noștri — dar și lucrări ale 
scriitorilor consacrati ca și ale celor 
tineri au acces la cititorii de pește 
hotare și în primul rînd în țările 
prietene care însumează ca să spunem 
astfel un debușeu de aproape 900 
milioane de locuitori-

Cele mai bune lucrări cîștigă an 
de an tot mai multi admiratori, își 
găsesc tot mai mulți prieteni peste 
granițele țării. Este însă necesar să 
fie prezentată mai amplu actualitatea 
noastră plină de măreția construirii 
unei vieți noi, necesitate accentuată, 
de faptul că mai există ad.epți ai 
„războiului rece" care nu renunță la 
uneltirile lor, de faptul că a fost pe 
scară largă dezinformată masa de 
cititori cu privire la țările lagărului 
socialist și deci și la tara noastră.

Care om de bună credință poate 
rămîne indiferent la epopeea cons
trucției socialiste din țara noiastră pe 
care terminarea primului nostru plan 
cincinal și realizările în cinstea celui 
de al II-lea Congres al P.M.R. o 
marchează cu momente culminante ?

Via{a nouă clocotitoare de entu
ziasm și de muncă creatoare a îm
pins pe scriitorii și artiștii noștri spre

de

ÎȘi

forța lui soarele vie- 
azi, construirea socia-

Mihai Gafița

Insă imensa varietate Ș> bogăție a 
creației populare din tara noastră 
abia acum se pune în valoare deoa
rece în trecut era disprețuită de ofi
cialitate, fiind obiectul preocupării 
doar a unor cărturari, oameni de artă 
și litere cu dragoste de popor care 
fără sprijinul statului nu puteau dis
pune decît de mijloace materiale li
mitate. Din imensul material strîns în 
măsură însemnată în anii puterii 
populare. au început să apară și pen
tru cititorii din străinătate unele lu
crări. Astfel, volumul „Rumănische 
Volksdichtungen" (poezii populare ro- 
mînești) prezintă într-o izbutită tra
ducere în limba germană cele mai 
răspîndite și mai cunoscute poezii 
populare din _ tara noastră. Capodo
pera literaturii noastre populare — 
Miorița —, 'balade ca „Mînăstirea Ar
geșului", „Toma Alimoș", „Mihu copi
ta", baladele haiducești, doinele, etc. 
vorbesc astăzi cititorului de peste frun
tarii în liimibajul simplu, direct, emo
ționant, al poeziei populare, die sufe
rințele din trecut ale poporului nostru, 

de luptele sale împotriva jugului boe- 
resc, al împilării și nedreptății, de spe
ranțele sale, iar în creațiile populare 
mai noi, de viața liberă de astăzi și 
plină de frumusețea creației în sluj
ba omului.

O altă lucrare de mai mari pro
porții destinată prezentării în străină
tate a creației populare este albumul

Din păcate, munca aceasta de edi
tare în limbi străine din ultimii ani 
este prea puțin cunoscută deoarece 
revistele și presa s-au ocupat prea 
puțin sau chiar deloc de această pro
blemă.

Trebuie însă să remarcăm că totuși 
s-a tradus mult prea puțin, dacă ne 
gîndim că operele marilor noștri cla
sici nu reprezintă numai culmi ale 
creației artistice în cadrul național; 
ele au intrat în patrimoniul culturii 
universale, ceea ce impune o mult mai 
largă răspîndire. a lor în străinătate.

Editura în Limbi Străine a și ti
părit pînă acum din marii noștri cla
sici un volum de poezii de Mihail 
Eminescu, două volume. (Teatru și 
Proză) de I. L. Caragiale, un vo
lum într-o foarte frumoasă prezen
tare grafică din operele lui I. Crean
gă, un volum, de nuvele de Ion .Sla
vici, etc. Din opera clasicului în 
viață al literaturii noastre Mihail Sa- 
doveanu au apărut „Bordeenii", „Po
vestiri de război", „Hanul Ancutii", 
„Baltagul”. Dar opera vastă a cla
sicilor noștri pentru a putea fi pre
zentată, astfel încît .să dea. o imagine 
reală și pe cît posibil mai deplină a 
valorii sale cere o muncă mai înde
lungată care este eșalonată pe mai 
multi ani în planul de perspectivă al 
Editurii în Limbi Străine.

Literatura și arta noastră contem
porană, nouă., pornită pe drumul rea
lismului socialist, preluînd critic și 
dezvoltînd creator moștenirea literară

teme noi în care omul șî activitatea 
lui socială ocupă primul loc, spre 
opere realiste cu un înalt conținut de 
idei care se cer realizate cu măiestrie, 
într-o formă artistică cît 
vîrșită.

Dintre asemenea lucrări 
au apărut în ultimii ani 
în Limbi Străine 40 de titluri la care 
se adaugă încă 28 din literatura cla
sică, cele mai multe în versiunile rusă, 
franceză, germană și engleză. Printre 
ele se numără romane, nuvele, piese 
de teatru, versuri, culegeri repor
taje literare, scenarii de filme, lite
ratură pentru copii, pagini de an
tologie și istorie literară, etc. de: 
A. Toma, Al. Sahra, M. Sebastian, Geo 
Bogza, Zaharia Stancu, Petru Dumitriu, 
Cezar Petrescu, I. Asztalos, A. Baranga, 
Al. Jar, G. Kovacs, Marin Preda, Re
mus Luca, etc.

Referindu-se la lucrările în limbi 
străine editate în tara noastră, zia
rul belgian „Drapeau Rouge" din 
7.VI.1955, scria: „Efortul Republicii 
Populare Romîne în domeniul edi
tării în limba franceză a autorilor 
romîni, clasici sau contemporani, este 
remarcabil atît prin calitatea și diver
sitatea operelor cît și prin grija față 
de traducere și prezentarea tehnică". 

_ Pentru, a putea pune la îndemîna 
cititorului din străinătate lucrările li
terare și artistice noi, pentru a-1 in
forma asupra realizărilor poporului 
nostru în domeniul economic, politic,

mai desă-

beletristice 
în Editura

social și cultural, apar în limbi străi
ne o serie de reviste ca : Revista 
Romînă, Arta în R.P.R., La Roumanie 
Nouvelle, etc.

Sutele de scrisori primite din peste 
45 țări de către gazeta La Roumanie 
Nouvelle, cererile de informații și 
cărți despre țara noastră, dovedesc :
interesul mereu sporit al cititorilor J. 
din străinătate pentru lucrările țipă- f 
rite în limbi străine șî în genere 
pentru R.P.R.

In salutul adresat Revistei Romîne 
care în 1956 intră în al zecelea an 
de existență, poetul francez Henri 
Ba&sis scrie:

„Care francez, care intelectual ade
vărat nu s-ar grăbi să salute al ze
celea an al ei ? Cei nouă ani ai ei 
de eforturi pentru a ne permite să 
respirăm ceva din acel parfum ori
ginal, specific al florilor culturii ro- 
rnînești?"

Și. într-adevăr publicațiile în limbi 
străine au prezentat aspecte multila
terale. ale culturii noastre. Pe lingă 
o serie de lucrări ale scriitorilor de 
care am pomenit mai sus, grație Re
vistei Romîne au devenit accesibile 
cititorilor din străinătate scrieri ale 
lui Al. Odobescu, Al. Vlahuță, Dela- 
vrancea, C. Negruzzi, N. Filimon, A. ■. 
Bacalbașă, N- D. Cocea, I. Agîrbi- 
ceanu, Tudor Arghezi, Gala Galac- 
tion, Mihai Beniuc, Camil Petrescu, 
Maria Banuș, G. Călinescu, Eugen 
Jebeleanu, V. Em._ Galian, Cicerone 
Theodorescu, Eusebiu Camilar, Marcel 
Breslașu, Mihai Davidoglu, Veronica 
Porumbacu, Ion Călugăru, Nagy 
Istvan, M, R. Paraschivescu, Andrasz 
Siito, Nicuță Tănase, Aurei Mihale, 
etc.

Revista Romînă va putea în și maf 
mare măsură să prezinte actualitatea / 
noastră literară, culturală sprijinită 
fiind de Uniunea Scriitorilor și de 
scriitorii noștri, prezentînd mereu tot 
ce este nou și interesant în acest do- > 
meniu. Cu drept cuvînt scriitorul so
vietic Lev Kassil în mesajul adresat 
Revistei Romîne pentru a zecea sa 
aniversare spune : „Fiecare nouă operă 
literară, redată în limba unui alt po
por este o nouă fereastră deschisă 
prin care oamenii, vorbind limbi dife
rite pot să se privească mai bine unul 
pe altul, să se înțeleagă mai bine".

Acestei sarcini îi răspund și alte 
tipărituri în limbi străine ca albume, 
broșuri, plachete, care înfățișează fru
musețile. patriei noastre, care prezintă 
figuri din trecutul nostru de luptă, : 
care pun în lumină dezvoltarea multi
laterală a R.P.R., care oglindesc suc
cesele dobîndite în viața economică, 
socială, culturală și științifică, care 
arată cuceririle poporului nostru pe . 
linia marilor drepturi și libertăți de
mocratice și oare vorbesc de strînge- 
rea legăturilor de prietenie ale po
porului romiîn cu toate popoarele iu
bitoare de pace și libertate. Printre 
acestea se numără : albumele „Bucu-’ 
rești", „Lacul Roșu", „Al IV-lea Fes
tival a) Tineretului și Studenților: ' 
Pace și Prietenie", plachetele „Ta
băra internațională", „Casa de cre
ație", broșura „Mărturii despre Ro* 
mînia", etc.

Tirajelejn care apar lucrările tra
duse în limbi străine asigură din ce 
în ce mai mult cunoașterea artei și 
literaturii noastre, a realizărilor noa
stre în cercuri tot mai largi. Peste 
2.000.000 de exemplare este tirajul 
lucrărilor apărute în mai puțin de 
4 ani sub îngrijirea Editurii în Limbi 
Străine.

Tot ce poporul nostru a creat mai 
de preț în toate domeniile atît jn 
trecutul său, cît mai ales în epoca 
pe care o trăim —. epoca unor prefa
ceri gigantice în istoria omenirii și 
în propria noastră istorie, epoca vic
toriilor construirii socialismului și co
munismului, epoca creșterii continue 
a forțelor păcii și socialismului, — 
trebuie să fie și va fi reflectat în ac- 
tivitatea editorială destinată străină- 
tații. Pentru că toate aceste creații nu 
sînt numai valori materiale sau spi
rituale, artistice, literare sau științi- 
fljce, ele sînt totodată mesaje ale 
poporului nostru, mesaje de pace șt 
prietenie.

Paul Luchlan

rentul remarcă viziunea 
romantică a înfățișării 
posibile a lumii, la Tu
dor Arghezi virulența 
satirică în demascarea 
boierimii asupritoare pe 
de o parte, și rezonanța 
solemnă a clopotelor de 
catedrală din versurile 
în care e glorificat omul- 
Prometeu, pe de altă 
parte.

Apreciind (din păcate, 
în trecere) succesele rea
le ale unor poeți tineri, 
referatul denunță fuga 
altora după o falsă ori
ginalitate, alunecările 
spre o poezie atemporală 
și apolitică, D. Micu re
levă de asemeni și ade 
tendințe negative (pitores
cul în sine, superficialita
tea, declarativismul, pre
țiozitatea etc.) în unele 
poezii scrise de poeți con- 
sacrațl;

Discuțiile care au ur
mat au fost susținute în 
majoritatea lor de tineri 
poeți, deoarece dintre 
poeții vechil generații, 
foarte puțini au fost pre- 
zenți la adunare.

N. Stoian a com
bătut „cumințenia" și 
lîncezeala care dom
nesc de la o vreme în 
creația 
mînd 
poezii 
tante.

Mihu Dragomir 
ticat referatul pentru 
nele teze, 
de acord cu ideea refera
tului conform căreia poe
ziile de mici dimensiuni

unor poeți, afir- 
necesitatea 
agitatoare,

unei 
mili-

a (ri- 
u- 

El nu a fost

pot reliefa personali-nu
tatea poetului în măsura 
în care o fac poemele de 
amploare.

In încheiere, Mihu Dra- 
gomir a remarcat preo
cuparea pentru tema in
dustrială, aducînd 
nele exemple din 
noastră actuală.

Nina Cassian a 
atenția asupra succeselor 
poeților tineri criticlnă 
tendința de a judeca în 
bloc pe toți scriitorii din- 
tr-o generație și a con
testat opinia referatului cu 
privire la caracterul cere
bral ai lirismului din poe
mul satiric „Cancerul 
lumii".

Gh- Tomozei, preluînd 
linia excesiv critică a lui 
N. Stoian, a revenit asu
pra chestiunii neajutoră-

și u- 
poezia

atras

rii tinerelor talente de 
către poeții vîrstnici.

Toma George Maio- 
rescu a expus într-o lun
gă pledoarie unele idei 
interesante cu privire la 
cunoașterea vieții de că
tre poeți, la neîcesitatea 
înlăturării influenței mo- 
'alei burgheze, etc.

Alfred Margul Sperber 
a discutat problema ori
ginalității poetului, ară- 
tînd că a. folosi exemplul 
lui Maiakovski, înseamnă 
nu a scrie ca Maiakova - 
ski, ci a scrie în spiritul 
marelui poet, păstrlndu- 
se însă personalitatea 
celui care creează.

In cuvîntul său, Al.' 
Andrițoiu a subliniat mo
tivele noi din poeziile 
recente închinate parti
dului, a pledat pentru o 
poezie ocazională cu largi 
generalizări.

Cuvîntul de închidere 
a fost rostit de Maria 
Banuș care, apreciind 
meritele referatului, l-a 
criticat totuși pentru lip
sa de sistematizare și 
pentru neevidențierea 
problemelor principale 
care au prilejuit discuția.

Șezători literare 
în „Săptămîna 

cărții beletristice"

Săptămina cărții bele
tristice s-a desfășurat a- 
nul acesta cu o amploare 
mai mare ca oricînd- 
Scriitorii noștri s-au de
plasat in țară în grupuri 
numeroase, dlnd șezăto-

rilor literare organizate 
în marile orașe și centre, 
strălucirea cuvenită unor 
manifestări ce aveau loc 
în cinstea celui de-al 
doilea
dului

Congres al Parti- 
Muncitoresc Ro

mtn. Scriitorii au citit în 
fața unui public, venit în 
-număr mare să-i asculte; 
un public plin de însu
flețire, care și-a expri
mat cu căldură prețuirea 
și dragostea ce o are 
pentru literatura noastră 
nouă, pentru literatura 
inspirată din munca po
porului nostru, din elanul 
lui clocotitor în făurirea 
lumii socialiste. El a ma
nifestat cu entuziasm 
pentru literatura pătrun
să de spirit de partid, 
demonstrînd astfel că a- 
ceasta este literatura pe 
care el o cere, literatura 
vremurilor noastre noi.

In șezătorile ținute la 
Cluj, Tg. Mureș și Orașul 
Stalin, organizate de U-

niunea scriitorilor din 
R.P.R., „Gazeta literară" 
și publicațiile locale 
„S t e a u a", „Utunk", 
„Igasz Szo", au citit din 
lucrările lor, scrise în 
tntlmpinarea celui de-al 
doilea Congres al Parti
dului și în cinstea mari
lor realizări ale oameni
lor muncii, unii dintre 
cei mai valoroși scriitori 
ai noștri precum și scrii
torii 
s-au 
tori.

Au
și fragmente din 
dramatice: acad, 
gîrbiceanu, acad.
Beniuc, laureat al pre
miului de stat, Eusebiu 
Camilar, membru cores
pondent al Academiei 
R.P.R., laureat al premiu- 

. lui de stat, Nagy Istvan, 
membru corespondent al 
Academiei R.P.R., laureat 
al premiului de stai, Mi
hail Davidoglu, laureat al 
premiului de stat, Aszta- 
los Istvan, laureat al pre
miului de stat. Dumitru 
Corbea, Veronica Porum
bacu, laureată a premiu- 
lui de stat, Letaj Lajos 
luareat al premiului de 
stat, Nina Cassian, lau
reată a premiului de stat, 
A. E. Baconsky, Aurel 
Gurghianu, Victor Felea 
și Rusalin Mureșanu.

La Tg, Mureș, după ce 
George Macovescu a des
chis șezătoarea, Molter 

■Karoly, scriitor în limba 
maghiară, a salutat în 
numele scriitorilor, din

Regiunea Autonomă Ma
ghiară pe scriitorii oas
peți. Din partea scriito
rilor maghiari au citit 
aici și Hajdu Zoltan, lau
reat al premiului 
stat, Papp Ferencz 
Siito Andras, laureat 
premiului de stat.

In Orașul Stalin 
tit și scriitorul de 
maghiară Szemler
renez, laureat al premiu
lui de stat. A citit 
asemenea și poetul 
Potopin.

In aceeași seară,
în Orașul Stalin, a avut 
loc o șezătoare a scriito
rilor germani din locali
tate, la care Herbert 
Lamm, șeful secției ger
mane a Editurii 
pentru literatură 
a prezentat un 
asupra lucrărilor
în limba germană, 
rute în anul 1955. 
scrierile proprii au

de 
și 
al

cl-a 
limbă

Fe-

din 
ținut

citit

orașele unde 
aceste șeză-

poezii, schițe 
lucrări 
Ion A-
Mihai

de
Ion

tot

de stat 
și artă, 
referat 
literare 

apă- 
Din 
citit

Erwin Wittstock, 
Georg Scherg, Hans Ber
ger și Alfred Margul 
Sperber.

Despre manifestările 
din celelalte orașe, în 
numărul viitor.

G. D.

i

• „Mitrea Cocor", romanul maes
trului Mihail Sadoveanu, distins cu 
Medalia de Aur a Păcii, a apărut în
tr-o nouă ediție, în Biblioteca pentru 
toți.

O Se află în librării cel de al patru
la volum din colecția de „Opere" de 
Mihail Sadoveanu. Volumul cuprinde 
„Duduia Margareta", „Oameni și 
locuri", „Cintecul amintirii", „Poves
tiri de sară". Note de Profira Sado
veanu.

• In colecția „Clasicii romîni", a a- 
părut volumul II de „Opere" de A. I. 
Odobescu, ediție îngrijită; cu glosar, 
bibliografia scriitorului șl studiu intro
ductiv de acad. prof. Tudor Vianu. 
Acest volum cuprinde: scrieri asupra 
artei, istoriei, arheologiei și preisto
riei, printre care: „Viitorul artelor în 
Romînia", „Citeva ore la Snagov", 
„Artele în Romînia în periodul preis
toric" , „Pseudo-kyneghetikos", frag- 
nțente din „Istoria Arheologiei" și ar
ticole politice. Volumul este în'soțit de 
numeroase ilustrații și reproduceri. 
Noua edițfe a operelor lui Odobescu a 
apărut într-un tiraj de 20 
exemplare.

® Noul volum de poezii 
hai Beniuc, „Trăinicie", se 
brării.

© A apărut o nouă ediție

de mii de

al lui Mi- 
află în li-

© /r aparul o noua ediție a romanu
lui „Ultima noapte de dragoste, Ml ia . 
noapte de război" de Camil Petrescu, 
cu un cuvînt înainte al autorului.
• In Editura de stai pentru litera

tură și artă a apărut romanul lui 
Marin Preda „Moromeții". Ilustrații 
de J. Perahim.

0 In aurind va fi în librării volu
mul II din „însemnările și amintirile 
unui ziarist" de Zaharia Stancu. Vo
lumul poartă titlul „Cefe de taur".

® Editura de stat pentru literatură 
și artă a scos de sub tipar volumul 
„Cronica de la cîmpie” de Petru Du- 
mitriu. Sînt incluse aici nuvelele: 
„Vîntul de martie", „Dușmănie", „Be- 
dros din Bazargic", „Nopțile din iu> 
nie". Supracoperta și ilustrațiile de 
Ligia Macovei.

® Editura Tineretului a scos de sub 
tipar volumul de versuri . Inima omu
lui" de Violeta Zamfirescu.

® Editura Cartea Rusă a tipărit ro
manul „Pămînt desțelenit" de M. Șo- 
lohov, ediția Vl-a după originalul re
vizuit de autor. T-aducere de Mihai 
Sevastos; ilustrați' P. Nazarie.

9 A apărut volumul II (partea a 
IV-VI) a romanului „Epopeea Sevas- 
topolului" de S. K Sergheev-Tenski, 
în romîneste de C. Argeșanu și L. Pop; 
gravuri din originalul sovietic de 
I. Nikolaevțevj
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LUCREȚIA SZOOR: — Minerul fruntaș Gasparic Antim 
| da la mina Șorecani

Expoziția interregională de ar» 
te plastice ce s-a deschis în 
capitală săptămîna aceasta în
trunește lucrări ale,'pictorilor, 

sculptorilor șl graficienilor din regiu
nile București, Ploeștî, Constanta și 
Craiova, recolta unui an de muncă, de 
la ultima Expoziție anuală de stat și 
pînă astăzi. Numărul mare de lucrări 
prezentate juriului, circa 3500 în to
tal, este o dovadă a Interesului pen
tru artă ce sporește necontenit la noi 
în tară și a ritmului intens în care 
muncesc artiștii. Din toate regiunile 
tării s-au concentrat acum la Iași, 
Cluj, Timișoara, Oradea, Baia-Mare, 
Orașul Stalin și Tîrgu-Mareș, în ex
pozițiile regionale sau interregionale, 
lucrări de artă plastică, în același 
timp în care la București sînt prezen
tate publicului, în două localuri din- 
tr-odată (căci numai Sala Dalles ori 
numaf aripa stingă a Palatului Mu
zeului de Artă al R.P.R., unde se fac 
de obicei expozițiile, erau neîncăpă
toare), un număr de peste 1500 de 
lucrări, dintre care circa 300 picturi, 
140 sculpturi și peste 1000 de desene, 
acuarele, gravuri și litografii, repre- 
zentînd lucrări de grafică de șevalet, 
Ilustrații, afiș, caricatură, etc. Simpla 
parcurgere a numelor cuprinse în ca
talogul expoziției interregionale de la 
București, care poartă egida Ministe
rului Culturii și a Sfatului Popular al 
Capitalei, poate permite să se cons
tate o participare a artiștilor de toate 
vîrstele, cu mult mai largă decît în 
trecut. Așa, de pildă, participă maes
trul Theodor Pallady, prin 3 lucrări, 
dimpreună cu Marius Bunescu, 
Schweitzer-Cumpăna, Samuel Miitzner, 
Rodica Maniu, Dumitru Ghiață, Adam 
Bălțatu, iar dintre sculptori, maeștrii 
Ion Jalea, Cornel Medrea și O. Han, 
nume care trezesc în vizitator ecouri 
ample și simbolizează decenii în șir 
de activitate harnică în slujba artei. 
Una din caracteristicile expoziției a- 
cesteia este varietatea rodnică a sti
lurilor personale, respectarea persona
lității fiecărui artist. Așa cum s-a ex
primat într-o declarație făcută presei 
unul din membrii conducerii Uniunii 
Artiștilor Plastici, sculptorul Ion Iri- 
mescu, maestru emerit al artei din 
R.P.R., „se simțea nevoia de a prezen
ta în expoziție diferitele redări ale 
vieții noastre, în pictură și sculptură"; 
se simțea nevoia ieșirii dintr-o unifor
mitate artificială, produsă pe de o par
te de insuficienta cunoaștere a reali
tății în toată bogăția ei, și pe de altă 
parte de ideea greșită, preconcepută, 

despre reflectarea uniformă a realității 
în conștiința tuturor artiștilor.

Unul din marile cîștiguri ale artei 
la no; în țară, datorat deceniului ,din 
urmă, este atenția acordată astăzi con
ținutului lucrărilor de artă. Există as
tăzi o anumită exigență tematică, re
simțită firesc de înșiși artiștii, care-i 
face să tindă spre oglindirea vieții 
reale, și să acorde un rol din ce în 
ce mai important omului, ca principal 
reprezentant al vieții reale. Realismul 
și umanismul de care are nevoie pu
blicul din ce în ce mai larg al artei la 
noi în țară, educat într-un spirit nou, 
este dezideratul permanent al tuturor 
manifestărilor de acest g n. Lupta 

pentru temă fn plastică s-a desfășurat 
șl prin creație, în chip concret: artiștii 
cel mai conștlențl au abordat teme 
mari, din trecutul și prezentul de 
luptă al poporului, căutînd să dea locul 
cuvenit în pictură șl sculptură înfă
țișării celei mai realiste a omului 
vrednic die epoca lui, portretizînd 
chipuri exemplare, modele de eroism 
civic, figuri propuse ca niște adevă
rate modele de comportament cetățe
nesc.

Răsfoind albumele ori revistele de 
artă închinate deceniului acestuia, 
orice cititor își poate da seama că s-au 
creat, în sensul de care vorbeam, o 
seamă de opere valabile.

Pentru a se evita pe de o parte gra
ba în execuția lucrărilor și a se da 
artiștilor răgazul să-și realizeze gîndit 
și lucrat operele, s-a hotărît să se 
organizeze pe întreaga țară expoziții 
bienale, din doi în doj ani, cu lucrări 
selecționate de la expozițiile regionale 
și interregionale ce se vor ține între 
două expoziții de stat pe întreaga 
țară. In expozițiile Interregionale de 
anul acesta, accentul se pune în pri
mul rînd tocmai pe concordanța dintre 
temă și mijloace, pe ridicarea măies
triei artistice pînă la un nivel în care 
conținutul să nu mai fie trădat de 
neajunsurile execuției artistice. Lim
bajul plat, convențional, tocit de o cir
culație exagerată, banalizat prin repe
tare și golit de capacitate emoțională, 
este condamnabil ca fiind în ( primul 
rînd antirealist. Interdependența dia
lectică dintre formă și conținut cere 
ca, la o vibrație vie a conștiinței ar
tistului, să corespundă un sistem de 
transmitere a acestei vibrații ade
cuat Sărăcirea emoției artistu
lui, despersonalizarea ei prin sche- 
matisme de orice fel în expresie, fac 
ca privitorul să nu mai perceapă nici 
calitatea și nici intensitatea ei, rămî- 
nînd cu totul rece față de operă, adică 
nepercepîndu-i nici conținutul de idei 
pe care artistul ar fi dorit să-l trans
mită, și care nu se poate transmite de
cît prin mijlocirea imaginii artistice 
emoționante.

„Recuperarea calității", de care se 
vorbește din ce în ce mai accentuat 
în rîndurile artiștilor, n-ar fi fost cu 
putință să ni se înfățișeze ca țintă de 
atins, fără experiența pe care ne-o 
conferă astăzi reușitele și nereușitele 
din anii trecuți. Parcurgînd panou
rile celor două localuri, devine palpa
bilă pentru vizitator năzuința perma
nentă a organizatorilor și participan- 

ților la expoziție, către o artă supe
rioară, către o artă care să slujească 
într-adevăr, adresîndu-se deopotrivă 
minții și inimii poporului, propunînd 
oamenilor muncii care vor veni să 
o viziteze, nu doar teze abstracte a- 
supra cărora eventual să mediteze, ci 
emoționante imagini artistice, din uni
citatea vibrantă a cărora să desprin
dă nemijlocit, caracteristicile generale 
ale vieții noastre de. astăzi, din Re
publica Populară Romînă, sensul fe
nomenelor sociale celor mai tipice 
pentru realitatea actuală. îndrumarea 
către realitatea vie, actuală, este cu 
mult mai bine slujită de data aceasta

EXPOZIȚIA
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de calitatea lucrărilor, far năzuința 
artiștilor citre o tematică capabilă să 
acopere toate sectoarele vieții noastre 
de azi nu poate fi pusă la îndoială. 
Pozitiv în orice caz este faptul că, 
anul acesta mal mult decît în alțl ani, 
munca de documentare pe teren a ar
tiștilor a dat roade. Pătrunztnd în 
mine, în fabrici, în uzine, pe șantiere, 
în școli, la sate, pe ogoarele gospo
dăriilor agricole colective ori de stat, 
ca și în casele muncitorilor, țăranilor 
și Intelectualilor din R.P.R., pictorul, 
sculptorul șl graficianul șl-au îmbo
gățit experiența de viață, întorcîn- 
du-se din documentare nu numai cu 
un repertoriu mai bogat de teme, ci 
și cu o mai mare bogăție de cunoștin
țe și de sentimente. Este foarte atră
gătoare, pentru cronicarul acestei ex
poziții, încercarea de a trece în revistă 
șl de a grupa după sectoarele din 
realitate înfățișate, compozițiile, de 
pildă, pe care pictorii le-au expus în 
această Iarnă la Dalles. Unele sînt 
excepționale, cîteva de nivel mediu, 
altele bune fără să fie strălucite. Pen
tru moment ne interesează doar ca 
fenomen din ce în ce mai evident, ten
dința către marea compoziție în pic
tură, în special către compoziția cu 
subiecte luate din actualitate ori din 
istoria poporului nostru. Iată abor
date, cu interpretarea proprie fiecă
ruia, temele muncii pașnice a oamenii 
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lor din țara noastră, în pictură: Ti- 
beriu Krausz ne dă un impresionant 
portret colectiv surprins în mediul 
său firesc, uzina, în tabloul „Brigada 
de tineret". Ion Minoiu, în „Elevi în 
practică la sonda tineretului", aduce 
un aspect din munca tinerilor petro
liști. „Pescarii din delta Dunării" îl 
atrag pe Eugen Popa într-o compozi
ție foarte cald și viu colorată (poate 
prea viu) și pe Ion Țarălungă („Pes
cari din flotila Octombrie roșu"), la 
care domină tonurile reci, atmosfera 
de gravitate în care se petrece acțiu
nea, surprinsă aici într-un moment 
dramatic. „In țarină" se intitulează 
compoziția Emiliei Niculescu, tînără 
absolventă cu mari posibilități plastice; 
„Ogorul colectivei" se numește lucra
rea lui Chintilă Spiru, „Recolta" lucra
rea lui Ion Țintaș, „Colectiviste la 
scăldat", lucrarea Iui Alexandru Moscu, 
profesorul multora din cei pomeniți 
mai sus, toți inspirați din viața satu
lui nostru de azi. Virgil David ne-a 
arătat într-un tablou de gen cu multe 
calități cum se naște „O nouă viață", 
un vițel în grajdurile unei gospodării 
colective. Absolventul Alexandru Cum
pătă, în „Poșta la țară", ne-a oferit 
o imagine caldă și veridică a muncii 
din acest domeniu, după cum Aurel 
Aniței a selectat „Culegerea de folclor 
la sate", iar Eremie Profeta, „Radiofi- 
carea la țară". Un aspect al cultura
lizării satelor ne oferă și „Intîrziații" 
(„Caravana cinematografică la sate"), 
compoziția tinerei absolvente Elena 
Tăbăcaru, pe cînd în compoziția cu 
nume asemănător, „înttîrziații" lui 
Gh. lacob sînt doi pui de săteni, șco
lari, ce n-au mai putut intra la ore 
și așteaptă triști într-un peisaj resim
țit ostil. Acest din urmă tînăr artist 
mai prezintă o compoziție din lumea 
școlarilor: „Pregătiri pentru serbare". 
Tema Sultanei Maitec, „In preajma 
concursului", este luată din lumea 
tinerelor cadre artistice în pregătire 
Alma Redlingher ne prezintă, ca și 
Asvadurova Ciucurenco, compoziții 
fără conflict, cu studenți universitari 
în timp ce tema Bălașei Sabin, care a 
reușit să ne dea o imagine savuroasă 
din lumea școlarilor mărunți, tinde 
să surprindă conflictul dintre menta
litatea nouă și moravurile învechite 
la tînăra generație („Chiulangiul"). 
Pe linia criticii necruțătoare față de 
ceea ce e vechi merge Lidia Csăto, 
prezentînd în compoziția ei o scenă 
de la tîrgul de vechituri, remarcabilă 
prin forța de caracterizare a figurii 
principale și a recuzitei, natura moar
tă din prim plan. Moartea unei lumi 
putrede ne este sugerată cu putere de 
această meșteșugită imagine:

Petre Bedivan în „Prima zi de școa
lă" își întrebuințează puterea de ca
racterizare pentru aspectele pozitive

Szsri literara’
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ale vieții, așa cum face și Gheorghe 
Roșu, cu mai puține rezultate însă, 
în „Tînăra doctoriță", sau Mircea Ve- 
lea în „Pictorul în documentare", au- 
toconfesiune, ca și „La Cercul de pic
tură", compoziția lui Niculae Butnariu, 
sau „La Teatrul de păpuși" de Lucia 
Cosmescu, ce s-au inspirat din munca 
lor proprie, de pictori. Glorificarea 
muncii unui înaintaș în această artă, 

a lui Octav Băncilă, o întreprinde 
Cornel Broască în „Atelierul lui Băn
cilă în 1907". Din viața de artă a cla
sicilor noștri este inspirată lucrarea 
încă perfectibilă a talentatului absol
vent Ion Nicodim, „Enescu cîntînd 
pentru Luchian", temă tratată șl In 
grafică de Gh. Adoc. Mariane Simțion 
realizează în compoziția „Un cîntec 
de vioară", o scenă de gen foarte 
meritoriu dusă ]a capăt. „Nuntă în 
Țara Oașului" de Ion Minoiu este o 
reușită pictură decorativă, ca și „Horă 
|a Intorsura Buzăului" de Constantin 
Crăciun. In compoziția cu temă isto
rică se disting Viorica Velescu („Lupta 
de la Rovine"), Hie Pavel („Lupta de 
la Podul înalt"), Constantin Florescu 
(„1877"), și mai ales Ion Sălișteanu 
și Eugen Gîscă, primul prin compozi
ția „Ecaterina Varga îndemnîndu-i pe 
Moți la răscoală", al doilea prin 
„Horia și căpitanul lui", lucrări stu
diate, gîndite și lucrate serios, după 
o documentare conștiincioasă și inte
ligent folosită. De altfel, întreaga ex
poziție lasă această impresie de se
riozitate și de muncă temeinică, de 
excludere a gratuității.

Este surprinzător cum Lidia Nan
cuischi, de pildă, tot o tînără absol
ventă, a izbutit o lucrare complexă ca 
„Grivița în 1933", temă ce punea atî- 
tea probleme, greu de rezolvat chiar 
pentru un pictor încercat. Efortul fă
cut în special de tineret pentru a sur
prinde, selecționa și transmite în chip 
artistic aspectele tipice ale vieții noas
tre, trebuie subliniat cu deosebire. 
Juriul expoziției a dus o politică justă, 
nu de simplă încurajare formală a ti
nerilor, ci de promovare efectivă a ade
văratelor talente ce se dezvoltă. Lu
crări de calitate, compozițiile acestea 
ale tinerilor, ca și portretele și pei
sajele lor, stau cu cinste alături de 
lucrările pictorilor încercați, alături de 
portretele unor Corneliu Baba, Alexan
dru Ciucurencu, O. Angheluță și Catul 
Bogdan, care s-au întrecut de data 
asta să ne ofere imagini adîncite psi
hologic și foarte realizate estetic, a- 
lături de peisajele unor Lucian Gri- 
gorescu, Ștefan Constantinescu, Paul 
Miracovicî, Gheorghe Ionescu, Ioan I. 
Mirea, de naturile moarte ale celor 
mai reputați pictori. Ba chiar, de ce 
să n-o spunem, este vrednică de toată 
lauda și spre cinstea celor tineri, nă
zuința aceasta caracteristică în spe
cial generației noi, către compoziția 
cu temă actuală, slujită cu 
artistice adr-uate — așa că 
se încheie iu favoarea lor.

mijloace 
bilanțul

★

In sculptură, situația este 
Artiști consacrați de mult, 
Irimescu, Boris Caragea, Constantin 
Baraschi, Zoe Băicoianu, Mac Con-

similară, 
ca Ion

cărei prezen- 
îmbucurătoare, 

alături de

stantinescu, Gheorghe Anghel, Ion 
Vlad, Demu, Al. Călinescu, Ion Vlaslu, 
M. Onofrei și mulți alții printre care 
Milița Pătrașcu, a “ '
ță în expoziție e
își expun lucrările 
tineri, ca Schirliu Constantin, C. 
Lucaci, Justin Năstase, Sonia Na- 
tra, Ana Cordoneț, Florin Calafeteanu, 
Adochiței, și alții. Este cert că cei mai 
bine reprezentați în sculptură sînt por- 
tretiștii din toate generațiile. Grupul 
compozițional este mai puțin bine re
prezentat, cu cîteva excepții, printre 
care „Prietenia'-1 Iui Maximilian Schul- 
mann. In portretul compozițional se re
marcă Dorio Lazăr („Țapinar"), nă
zuind să redea figura tipică a omu
lui din popor de astăzi, cu psihologia 
lui, dîrzenia, hotărîrea și conștiința 
demnității lui. In materie de basore
lief, tînăra Doina Lie stă foarte ono
rabil în preajma maestrului Ion Jalea, 
al cărui „împărat și proletar" este lu
crat cu multă știință a problemelor 
reliefului, într-un înalt stil romantic și 
cu multă expresivitate.. O reușită pre
zintă și „Homer" al lui Mac Constan
tinescu, imagine monumentală fără os
tentație, expresivă prin valorile clasi
cismului implicat, fără să amintească 
de fel în factură, oricît de greu ar fi 
de realizat lucrul acesta, bustul cuno
scut, din perioada elenistică. Aborda
rea problemelor actuale ale vieții noa
stre sociale oferă sculptorilor, de ase
menea, prilejuri de a-și lărgi reperto
riul de teme, dar această posibilitate 
nu e îndeajuns folosită. In special sec
torul agriculturii ar putea fi mai bo
gat ilustrat, în relief sau în plastică 
rotundă. Nu putem încheia sumara pre

zentare a acestui sector de creație fără 
să constatăm și aici o strădanie vizi
bilă de îmbunătățire a calității, o ce
rință mai netă de întrunire a unui
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înalt nivel tematic cu un înalt nivel 
artistic, în care limbajul specific al 
sculpturii, plastica trupului omenesc, 
să exprime ideile și sentimentele ce 
compun cuprinsul unei conștiințe de 
om al zilelor noastre, din țara noastră, 
și nu al unui om în general, de oricînd 
și de oriunde.

★
pune vizita- 
variată și 
dintre toate

Problemele pe care le 
torului grafica, cea mai 
mai bogat reprezentată 
ramurile artelor plastice în această 
expoziție, nu pot fi nici măcar enume
rate în cîteva rînduri, dar încă anali
zate și dezbătute. In general, se poate 
spune că majoritatea artiștilor plastici 
ce desenează, au ajuns, așa cum s-a 
subliniat de altfel încă de la Anuala 
de stat, la un anumit nivel de înțe
legere a specificului graficei, speță cu 
un caracter popular mai manifest, 
deci mai capabilă să se adreseze direct 
și puternic ■ combativității cetățenilor 
conștienți ai țării. Dacă mai dăinuie 
ici-colo tendința de a transpune lu
crările de grafică în „tablouri", lucru 
vizibil nu numai în grafica de șeva
let ci chiar și în afiș sau în caricatură, 
este vădit totuși că, pe linia combativi
tății s-a făcut un mare pas înainte. 
Lucrările lui Octav Angheluță sau ale 
Corinei Beiu-Angheluță, peisaje in
dustriale sau chipuri ale celor care 
transformă priveliștile țării industria- 
lizînd-o, lucrări închinate luptei pen
tru pace la noi și la alte popoare 
(Ion Florescu, Gh. Adoc, Vasile Ka- 
zar), fac din grafica de șevalet de 
această dată o grafică mai combativă 
decît în trecut. Talentatul Eugen Cră
ciun, marea descoperire a expoziției, 
stă, aici, deși tînăr, cu mult succes 
alături de maestrul Aurel Jiquidî, fe
nomen semnalat și în sculptură și pic
tură.

Portretul e, 
zentat. Florica 
co („Minerii" 
uman), Petre 
contribuie să 

în grafică, bine repre- 
Cordescu, Gh. Ivancen- 
săi. de atîta adevăr 
Bedivan și Nancuischi, 
fixeze pentru privitori

OAM LOCURI

fruntaș îln întrecerea socialistă, la 
August" 

chipul oamenilor de astăzi, figura 
muncitorului și a comunistului. Pei- 
sajele nu sînt nici ele alese după cri
terii strict lirice, ele au forță epică și 
capacitate pilduitoare. Un mare succes 
al expoziției îl constituie ilustrația de 
carte, în care strălucește, pe lîngă 
Jiquidi („Nicoară Potcoavă" și „Crean
gă"), prolificul Jules Perahim, cu ilu
strațiile la „Moromeții" lui Marin Pre
da, apoi Roni Noel („Dănilă Prepe
leac"), Florica Cordescu („Ție-ți vor
besc, Americă") și Lazăr lacob (Us- 
penski), etc.

O tendință de înnoire îmbucurătoare 
se vede și în afiș. In raport cu trecu
tul imediat, atît afișul de teatru și de 
cinema cît și afișul satiric prezintă o 
mare varietate de exprimare. Din ne
fericire, la afișul politic clișeele vechi 
funcționează încă și rutina este rare
ori schimbată cu gîndirea vie. Iosif 
Cova („Schimbul de mîine"), Molnar 
(„Varșovia"), P. Nazarie („Cinci
nalul"), iată cîteva mostre de reușită 
în afișul politic, pe lîngă Dralco șl 
Val. Munteanu, Sandu Liberman șl 
Nicorescu în genurile mai sus citate.

Caricatura și-a pus de data asta 
mai mult probleme privind viața inte
rioară a țării noastre, combaterea bi
rocratismului și servilismului, a ten
dințelor spre superficialitate și necin
ste, etc. O creștere a meșteșugului se 
observă de asemenea între caricatu- 
riștf. Lucaci, Doru, Val. Munteanu, 
Rik, sînt în vădit progres; la Cik Da- 
madian șl Taru se observă de aseme
nea un foarte serios efort de a da 
imaginii ingeniozitatea care s-o im
pună atenției. Mihail Gion excelează 
în această privință. Un număr mare 
de ingenioase și foarte construite por- 
trete-carlcatură, expune I. Ross. Ana
liza pe larg a fiecărei secții și a fiecă
rui gen reprezentat în expoziție va 
confirma, credem, în viitor, impresia 
noastră inițială, anume că expoziția 
actuală înseamnă, din multe punct» 
de vedere, un pas hotărît înainte.

Ion Frunzettl



Chipul comunistului în literatura noastră

D O N C Ă~slM O
Oinai^iritrp /problemele eșențlale al» literaturii 

^pătntfiSe\de spirit de partid este înfățișarea 
^chipului comuniștilor, lupttnd în ilegalitate, in

\ ^condițiile f aspre' ale regimului burghezo-moșie- 
resc.' țProtfyema poate fij rezolvată fie realizînd un per- 
stnaj\imagfinar, dar avîpd toate elementele realității, fie 
pe bazd:. utilizării figurii unui erou al clasei muncitoare, 
existînd , în '.realitate. In ambele eventualități important 
este de a făuri un personaj cu deosebită forjă epică, 
impresionant' prin profunzimea sufletească, prin hotă- 
rlrea tn acțiune, și avînd un pronunțat caracter tipic.

Scriind „Cilntiec de leagăn al Doncăi", Marcel Breslașu 
a ales a doua i din căile menționate mai sus. Elementele 
principale atedpoemului sînt luate din realitate, Donca 
este o eroină&a clasei muncitoare. Tratarea, făcufă însă 
cu mijloaceleSemoțlonale variate ale poeziei, a dat fap
telor o strălucire și un sens mai profund șl mai general. 
Poemul devine al comuniștilor, al clasei muncitoare, fără 
ca prin aceasta să-și piardă valoarea de portret. Rezul
tatul a fost oț operă prețioasă a poeziei noastre noi, cu 
o temă viguroasă, cu o mare capacitate de a însufleți.

Donca, eroi'ția poemului, e definită complex. Principala 
metodă e aceeti a contrastului: imaginile sint mai intense 
prin opoziție și prin comparație. începutul se face prin 
zugrăvirea'unui interior modest, de liniște, sugerind tihna 
căminului:'- , .

Donca-și . leagănă copilul...
Pîlpîie încet fitilul... 
Bunicuța-mpunge acul...

•p. Ceasu-și deapănă tic-tacul...
Mîța toarce...

-■ !
Acestea toate sînt elemente ale păcii familiare, imagini 

ale unei poezii calme de interior. Liniștea, numai apa
rentă, e sfișiată grăbii: eroina e o ilegalistă în scurtă 
trecere, prin căminul familiei, însuși copilul este născut 
la închisoare. Donca e o luptătoare pentru dreptatea 
socială, care nu ezită să aleagă între drumul vieții obiș
nuite, fără pericole, și acela infinit mai greu, al revolu
ționarului. Plecarea e dureroasă, deoarece Donca trăiește 
puternic sentimentul matern. Una dintre trăsăturile Don
căi, așa cum o vede Marcel Breslașu, este deci dăruirea 
totală cauzei: închinarea fiecărei clipe a vieții împlinirii 
unui scop. Aceasta nu înseamnă dezumanizarea persona
jului. Dimpotrivă. Poetul accentuează omenescul, duio
șia, dragostea de mamă, sensibilitatea femeii care trebuie 
să se despartă de „puiul" ei. Durerile și bucuriile sînt 
maxime. Aceste elemente sînt folosite pentru a da erois
mului Doncăi toată valoarea sa omenească. 0 cauză a 
luptei duse de eroină e tocmai această dragoste de viață, 
amplificată și extinsă, transformată în iubire pentru toți 
copiii, în grijă pentru fericirea tuturor mamelor:

Nu auzi în noapte, mamă? 
Toți copiii lumii cheamă... 
Plec în lume pentru ei. — 
N-auzi, mamă, cum mă cheamă?_ 
Sînt cu pulul meu de-o seamă... 
Vreau să crească fără teamă 
Pruncii țării și ai mei 1

De esență asemănătoare, dar de forță emoțională mai 
mare — poemul supunîndu-se legilor creșterii dramatice 
— e scena în care urmărită de poliție, ascunzînd la 
piept textul unui manifest al partidului, Donca își infringe 
dorința arzătoare de a-si revedea copilul. Lăsindu-se 
copleșită de dor, fie numai pentru o clipă, ar putea, să 
pună în pericol tipărirea manifestului. Alegerea se face 
și de data aceasta în sensul renunțării la revederea 
prețioasă; lupta ilegală nu îngăduie slăbiciune, nu îngă
duie călcarea uriașei datorii față de tovarăși, față de 
partid, față de clasa muncitoare, față de cei care așteap
tă cuvîntul partidului. împlinirea misiunii prin triumful 
puterii de stăpînire, nu e insă dureroasă, ci izvor de și 
mai multă tărie. Evident, Donca e supusă la mari ten
siuni sufletești. Ceea ce o susține, e credința în viitor, 
capacitatea de a visa, în plină epocă de teroare, o lume 
mai bună. Donca visează însă în sensul dat de Lenin 
cuvîntului, visul fiind o imagine a țelului care, trebuie 
atins, pentru care ai datoria să lupți:

Către drumul larg deschis, 
înainte, mai departe, 
duce Marele lor vis, 
nu visările deșarte... 
Visul dinainte scris
— nu în zooii, nici în carte, 
nu în cerul năruit — 
ci în slova dîrzâ, calmă 
ce-i mocnește strinsă-n palmă ■ 
fulger încă-nlănțuit...

Această capacitate de a desluși în condițiile cele mai 
grele, cele mai aspre, imaginea zilei de miine, e proprie 
comuniștilor. In poemul lui Marcel Breslașu viitorul e 
văzut luminos, ca un uriaș întîi mai, sărbătoare gran

dioasă a oamenilor muncii, victorie a zilei asupra nopții, 
a seninului asupra cerului acoperit cu nori întunecați, de 
grindină.

Trăsătură a figurii comunistei Donca este și tăria cu 
care va rezista tuturor încercărilor: arestare, interoga
toriu, închisoare. Arestarea e simțită ca un dezastru, 
nu pentru pericolul personal, dar pentru că între

rupe activitatea revoluționară, rupe acțiunea la mij
loc, împiedică ducerea la bun sfîrșit a sarcinii de 
partid. Rezistența morală a tuturor comuniștilor, hotă- 
rirea lor de a nu destăinui nimic, trăiesc în Donca. Re
petarea energică, ritmată, a versului: „N-o să spună I 
N-o să spună I" duce la creșterea ideii pînă la trans
formarea în gind unic, singurul important in momentul 
respectiv. Cititorul va generaliza dîrzenia eroinei, fiindcă 
e un caracter tipic, situînd-o printre trăsăturile care 
definesc impersonal pe luptătorul comunist.

Eroina lui Marcel Breslașu are și modestia mîndră a 
celui care știe că e un ostaș in marea armată;

Donca știe ! nu-i decît: 
Un crîmpei din vijelia 
care crește-n jurul ei I 
O, Tăria și Mîndria 
de fi acest crîmpei!

Crimpetrfâtiț vijelia revoluționară, Donca nu e în poem 
un personaj unic, izolat. Ea trăiește in mijlocul tovară
șilor din tipografia ilegală, în mijlocul tovarășilor din 
închisoare, simte alături partidul. Breslașu creează cu tră
sături repezi mediul ilegal, desenează încăperea în care 
se tipăresc manifestele, închisoarea sumbră, rece, suge
rează spitalul sinistru. Iată imaginea celor care vin să 
primească „noi puteri in bătălie";

Oameni simpli și mărunți — 
tineri mulți, și mulți cărunți — 
plini de praf și plini de zgură, 
mina aspră, fața sură — 
zjmbetu] mijit pe gură — 
ochi cu ură-n căutătură 
sub încrîncenate frunți...

0 altă Donca va putea fi peste ani ttnăra fată care, 
cu inima băttnd pentru prima misiune, ti predă materialul 
manifestului. Ideea transmiterii mai departe, din mină in 
mină, a făcliei revoluționare apare și in felul în care 
eroina vede viitorul fiului ei:

...E timpul,
azi, măicuță, să-ți alint 
eu — șuvițele de-argint, 
eu — urmașul, fiul, schimbul...

Aceeași temă e reluată în final, în scrisoarea pe care 
Donca o trimite de pe patul închisorii, copilului iubit:

Nani, raza mea de lună...
Cînd vei fi mai mărișor 
buna bună o să-ți spună 
pentru ce-am luptat și mor! 
Cine-a vrut să mă răpună, 
cine moartea mi-o răzbună, 
care glas de loc răsună, 
care pumn de fier ne-adună, 

și vei fi un luptător !

Aceste versuri lasă cititorului o imagine finală in care 
chemarea pasionată a mamei, mîngîierea duioasă cu care 
adorm mii și mii de prunci se împletesc cu dragostea pen
tru.lupta și idealurile clasei muncitoare și ale conducăto
rului ei, partidul. Sentimentul dominant este acela al 
încrederii nestrămutate în victorie.

Scriind „Cîntec de leagăn al Doncăi" Marcel Breslașu 
a creat în poezia noastră figura complexă și vie a unei 
luptătoare comuniste, care prețuiește viața, care știe cită 
valoare are fiecare clipă trăită. Fondul pe care se con
struiește ooemul,—dragostea de mamă, cintecul duios și 
aprig de leagăn — este exprimarea unuia dintre mo
mentele capitale ale vieții.. Și, totuși, eroina nu a ezitat 
să aleagă drumul luptei. Cititorul „Cîntecului de leagăn* 
nu va vedea doar imaginea înflăcărată a Doncăi, ci va 
avea în față pe comuniștii care n-au precupețit sacrifi
ciile, nu și-au cruțat sîngele.

In același timp poetul a rezolvat într-un chip măiestrit 
problema transpunerii literare a realității, utilizînd în 
primul plan caracterele tipice ale personajului real. îm
pletirea realului cu elementele intens emoționale ale poe
ziei, amplificarea poetică prin insisțarea pe anumite 
elemente, au dus la realizarea unui valoros personaj li
terar.

„Cîntec de leagăn al Doncăi" răspunzînd deplin cerin
țelor literaturii pătrunse de spirit de partid rămine ca o 
operă valoroasă, menită să educe, să dezvolte încrederea 
în posibilitățile nemăsurate ale omului.

Horia Stancu

Clasa muncitoare în literatura
Experiența literaturii sovietice 

cît și întreaga experiență po
zitivă a literaturii noastre din 
ultimii ani arată că, a zugrăvi 

viața clasei muncitoare înseamnă în 
primul rînd a reliefa frumusețea mo
rală și spirituală a muncitorului, fru
musețea izvorîtă din însușirea moralei 
și ideologiei socialiste. Numai dacă 
izbutește din acest punct de vedere, 
scriitorul ajunge să ofere cititorului, 
prin personajele create de el, pilde 
vii și modele de urmat în viață. Asta 
nu înseamnă, evident, a crea „eroi 
ideali", dar asta înseamnă a zugrăvi 
eroi care, prin exemplul vieții lor, să 
întruchipeze în cît mai înaltă măsură 
idealul etic al epocii noastre.

In dezvoltarea morală și estetică a 
umanității, clasa muncitoare a reali
zat un adevărat salt; pentru înlîia 
oară după milenii de asuprire și umilin
ță, toate problemele raporturilor între 
oameni au fost închinate scopului su
prem — asigurarea libertății depline 
și a unei cantități cît mai mari de 
fericire. Datorită chiar misiunii sale 
istorice, clasa muncitoare a cultivat 
în rîndurile sale, iar, prin influența 
luptei pe care a dus-o și o duce și în 
masele largi ale poporului, — cele mai 
înalțe calități specific omenești: soli
daritatea și frăția între cei ce mun
cesc, devotament neprecupețit pentru 
cauza colectivității, simțul datoriei, 
cinstea, curajul. Aceste calități pro
prii clasei muncitoare, constituind ele
mentele principale ale educației comu
niste, asigură totodată eliberarea 
omului de viciile și rătăcirile profund 
antiumane pe care le-a sădit în sufle
tele omenești îndelungata dominație 
a claselor exploatatoare.

„Principiile comuniste in accepțiu
nea cea mai simplă a cuvîntului — 
spune într-un loc M. I. Kalinin — 
sint principiile omului de cultură su
perioară, cinstit, înaintat; ele înseam
nă dragostea pentru patria socialistă, 
prietenie, spirit tovărășesc, omenie, 
cinste, dragoste pentru munca socia
listă și încă multe alte calități su
perioare, firești pentru oricine. Cul
tivarea, formarea acestor însușiri, a 
acestor calități superioare, este ele
mentul constitutiv ce] mai de seamă 
al educației comuniste".

A zugrăvi artistic viața clasei mun
citoare, înseamnă a arăta cum în 
lupta pentru împlinirea sarcinilor sale 
istorice se dezvoltă în oameni tocmai 
asemenea calități. De aceea probleme
le ideologice, lupta pentru concepții 
noi, superioare, în raport cu cele mai 
variate sectoare ale realității, ocupă 
un loc atît de însemnat în viața cla
sei muncitoare. Un reprezentant tipic 
al clasei muncitoare este în primul 
rînd un om în al cărui univers sufle
tesc idealul socialismului ocupă un 
loc central, este omul în a cărui fire a 
intrat obiceiul de a măsura și a apre
cia oamenii și întîmplările în raport 
cu idealul socialismului.

Cele mai reușite tipuri de fii ai cla
sei muncitoare, create în literatura 
noastră, se caracterizează tocmai prin 
pasiunea cu care luptă pentru socia
lism. De altfel, tocmai pasiunea lor 
transmițîndu-se celor din jur, îi însu
flețește și pe ceilalți oameni cinstiți 
dar mai puțin lămuriți cu privire la 
rosturile vieții. Ceea ce-1 impresionea
ză îndeosebi pe Mitrea Cocor, de pildă, 
atunci cînd întîlnește pe „profesorul 
cu ochi verzi" și pe fierarul Florea, 
este încredințarea fermă a acestora că 
„oastea revoluției fără număr, cît 
prundurile și nisipurile, va spulbera 
întocmirea tiranilor, iar cei osindiți ca 
luptători ai norodului, vor ieși din 
osînda neagră la soarele libertății". 
Sub influența prietenilor săi muncj- 
tori, Mitrea Cocor capătă o nouă nă
zuință în lume, și în el începe „să 
bîntuie o răzvrătire". Către o nouă 
dimensiune a raporturilor între oameni 
se deschide și sufletul țăranului mun
citor lire Barbu. Căci ce altceva decît 
o nouă concepție asupra vieții, e cu
prinsă în cunoscutele sale gînduri: 

„Principalul era că viața cea veche în 
care el se simțise totdeauna asuprit 
șl chinuit, era lovită acum chiar în 
temelia ei. De aci înainte oamenii se 
vor băga In seamă și se vor împrie

teni nu după cîte pogoane are fiecare, 
după cîți cai, bol sau porci au în bă
tătură, ci după cum au să muncească 
și să se poarte în viața cea nouă care 
începea acum". Asemenea cugetări sînt 
neîndoios un ecou în sufletul lui Ilie 
al influenței ideologice a clasei mun
citoare. E adevărat, Marin Preda nu 
ne arată în mod concret cum, cînd, 
pe ce căi s-a exercitat această influ
ență; dar nu încape îndoială că ea 
s-a exercitat și a avut un rol deter
minant în cristalizarea, concepției asu
pra vieții a eroului principal al nuve
lei.

Multă frumusețe sufletească e întru
chipată în figura lui Anton Vadu din 
piesa „Cumpăna" de Lucia Demetrius, 
în pornirile cîteodată anarhice dar a- 
vîntate ale lui Pavel Arjoca din „Ce
tatea de foc", în clarviziunea cumpă
nită a soției sale Marica, în impresio
nanta tărie sufletească a lui Maftei 
din „Drum fără pulbere" al lui Petru 
Dumitriu, în iscusința și neprecupeți
tul devotament al lui Anton Filip din 
„Bărăgan" de V. Em. Galan, etc. Am 
mai putea cita în rîndul unor atari per
sonaje reușite și puternic reliefate și 
pe „Minerii din Maramureș" al lui Dan 
Deșliu și pe tovarășul Matei „care a 
primit Ordinul Muncii" (Veronica Po- 
rumbacu) cît și pe eroii numeroaselor 
poezii mă; scurte, cum ar fi de pildă 
cele grupate în ciclul „Uzinele 23 Au
gust" (Viața romînească nr. 8/1955).

Sintetizînd această experiență de 
creație ajungem la concluzia că, ceea 
ce dă frumusețea și reliefează supe
rioritatea fiilor clasei muncitoare, este 
în primul rînd lărgimea orizontului de 
viață, zborul înaripat al gîndului, pre
zența continuă în dezbaterea proble
melor esențiale ale existenței umane. 
Și dimpotrivă, absența acestor elemen
te coboară personajul, scade nivelul 
artistic al realizării.

întreaga istorie a literaturii ne arată 
că eroii ei înaintați au fost întotdea
una oameni frămîntați pentru proble
mele vaste ale destinelor umane. Toc
mai universalitatea și înălțimea gîndirii 
îi reliefa printre cei din jur. Oare nu 
prin înălțimea și însuflețirea dezbateri
lor filosofice, etice, sociale ne pasio
nează literatura clasică rusă? Oare nu 
aceleași calități pun amprenta geniali
tății pe creația lui Eminescu? Și — în 
sfîrșit — oare nu puternicul ecou al 
problemelor sociale a determinat creș
terea substanțială a literaturii noastre 
epice în anii dintre cele două războaie 
mondiale, creștere marcată mai ales 
prin dezvoltarea prodigioasă a roma
nului ?

Zugrăvirea artistică a clasei munci
toare presupune valorificarea acestei 
moșteniri pe treapta superioară a dez
voltării umanității în condițiunile lup
tei pentru socialism. Superioritatea e- 
roilor clasei muncitoare în raport cu 
toți eroii de ieri ai literaturii izvorăște 
din superioritatea idealului socialist 
față de toate idealurile sociale anteri
oare, oricît de înalte ar fi ele.

Cînd această superioritate e în cen
trul operei, întregul tablou de viață zu
grăvit capătă amploare și chiar măre
ție. De pildă, în romanul tînărului și 
talentatului prozator Titus Popovici, 
„Străinul"— în ciuda unor lipsuri par
țiale — reflectarea vieții se ridică la 
o mare înălțime artistică, printre altele 
și pentru că pasionanta dezbatere a 
problemelor ideologice e întrețesută or
ganic în acțiune. Partinitatea romanu
lui se dezvăluie în primul rînd prin 
măiestria cu care e subliniată superi
oritatea ideologiei socialiste în antiteză 
cu descompunerea ideologică a bur
gheziei.

Din păcate, în literatura noastră 
nouă sînt și lucrări în care superiori-
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tatea sufletească și intelectuală a cla
sei muncitoare nu este reliefată artis
tic. Cîteodată capeți impresia că unii 
scriitori — poate de frica alunecării 
pe panta „lozincăriei" — parcă s-ar 
feri a dezvălui în mod concret și 
explicit dragostea eroilor lor pentru 
idealul socialismului, ca motor princi
pal al întregii lor activități. Unii caută 
să justifice această lipsă invocînd in
tenția de a'da imaginea vieții unor oa
meni simpli.

Dar oare viața de om simplu înseam
nă implicit o viață văduvită de conți
nutul social și politic? Aceasta era, 
poate, (subliniez: poate!) adevărat pe 
vremea lui Cehov și Caragiale, dar nu 
e deloc adevărat azi. Superioritatea și 
frumusețea epocii noastre rezidă în pri
mul rînd în aceea că patosul luptei 
pentru socialism pătrunde în toate ma
nifestările vieții, ridică și însuflețește 
activitatea omenească, dă conținut pînă 
și acelor eforturi, care pînă mai ieri se 
considerau a fî cu totul „elementare" 
și „primitive". Numai astfel munca de
vine creatoare, numai astfel munca se 
transformă din blestem și corvoadă, 
într-o chestiune de cinste, de onoare 
și eroism 1 Mie mi se pare că acest 
adevăr nu este întru totul înțeles de 
către unii scriitori.

In dezvoltarea literaturii noastre au 
apărut la un moment dat lucrări în 
care adeziunea caldă și vie a oame
nilor muncii la idealurile socialismu
lui era înlocuită cu tablouri schema
tice, cîteodată meschine. Presa de par
tid și opinia publică scriitoricească au 
luat atitudine categorică împotriva 
unor atari banalizări ale unor țeluri 
atît de scumpe nouă, tuturora. Cu toții 
ne aducem aminte de articolul din 
Scînteia — „împotriva rebuturilor în 
literatură", în care se biciuia necruță
tor practica unor autori de a trata 
plat, schematic și plicticos, teme im
portante din viața clasei muncitoare. 
Trebuie să recunoaștem că de atunci 
redacțiile revistelor și editurilor dau 
dovadă de exigență sporită.

Din această experiență însă unii au 
tras concluzii ciudate: parcă ar avea 
pudoare să zugrăvească amplu adeziu
nea oamenilor muncii la idealurile so
cialismului. Fără sublinierea puterni
cei Și caldei adeziuni a maselor la 
idealurile socialiste, nu poate fi pre
zentată adevărat nicio latură a reali
tății noi, nu poate fi explicat în adîn- 
cime nici un succes al luptei pentru 
satisfacerea nevoilor celor ce muncesc, 
nu poate fi luminată nici o perspectivă 
a drumului de viitor al poporului nos
tru. Cu atît mai mult nu pot fi zugră
vite viața și lupta clasei muncitoare. 
Partidul Muncitoresc Romîn — acest 
cîrmacj înțelept și încercat al poporu
lui — inspiratorul și organizatorul 
victoriilor noastre, forța conducătoare 
în stat, este șl el un partid al clasei, 
carne din carnea șl sînge din sîngele 
clasei muncitoare, Cum poți să zugră
vești adevărat și dinamic toate acestea, 
dacă nu arăți cum clasa muncitoare tră
iește în mijlocul poporului ca un fo
car răspînditor de ideologie superioară 
socialistă, ca o adevărată răsadniță 
producătoare de oamenii și suflete 
noi ?

Nu încape îndoială: tocmai pentru 
că e adînc pătruns de o atare concep
ție asupra vieții, tocmai pentru că pre
zintă lupta clasei muncitoare în lu
mina unei atari perspective istorice 
înalte, este atît de iubit de oamenii 
muncii, poemul lui Mihai Beniuc „In 
frunte comuniștii". Pe lîngă multe alte 
calități, acest poem impresionează prin 
caracterul lui militant: combativitatea 
izvorăște însă nu din folosirea unor 
cuvinte „tari" (deși nici acestea nu 
lipsesc atunci cînd conținutul o cere),

ci din perspectiva din care e evocată 
o pagină glorioasă a trecutului de 
luptă al clasei muncitoare. Reușita lui 
Beniuc se datorește în primul rînd 
măiestriei cu care a împletit trecutul cu 
prezentul. Crîncenele bătălii din trecut 
apar astfel nu numai ca o manifestare 
puternică a eroismului clasei într-un 
moment de supremă încordare al" 
luptei, ci și ca o etapă, ca o treaptă a 
unei lupte permanente, cu rădăcini în 
întreaga istorie a poporului și conti
nuată prin eforturile eroice cele. mai 
recente în construirea socialismului. 
In acest fel, evocarea unor evenimente 
trecute luminează și rolul conducător 
al clasei muncitoare în viața poporu
lui.

In poemul luî Beniuc Imaginea glo
bală Impune prin grandoarea ei: sire
na. Griviței răsună în victoriile de 
azi; pornindu-se de la fapte concrete, 
precise, descrise adesea cu minu
țiozitate, se încheagă chipul colectiv 
aț clasei, care prin foc și furtună 
înfruntă teroarea și, aducînd. nenu
mărate jertfe, își realizează misiunea 
istorică :

— Pămînt cu slove sîngerate,
Cu buze arse te sărut,
Lui Horia-i sînt urmași, lui Tudor, 
Acei ce-aicea au căzut-

Sînt picături din steagul roșu 
Aceste slove-legămînt 
Ca birui-va proletarul
Și comunismul pe pămînt1“

★
Literatura cea nouă a Republicii 

Populare Romîne vine în întîmpinarea 
Congresului Partidului cu realizări în
semnate. Printre acestea se înscriu și 
succesele obținute în zugrăvirea vieții 
și Luptei clasei muncitoare. Trecutul 
eroic și-a găsit întruchipare în 
romanele lui Al. Jar și A. G. Vaida, 
în piese ca „Pentru fericirea poporu
lui" de A. Baranga și N. Moraru sau 
„Arcul de triumf" de A. Baranga, în 
poeme ca „In frunte comuniștii" de 
Mihai Beniuc sau „Slavă eroilor Dof- 
tanei" de Maria Banuș. Și doar n-am 
amintit decît cîteva titluri. Numeroase 
romane, piese, poeme, nuvele, scenarii 
de film, reportaje, vorbesc și despre 
experiența nouă a clasei muncitoare, 
despre rolul ei conducător în bătălia 
pentru construirea socialismului. Aici 
ar trebui amintite „Cetatea de foc" de 
Mihail Davidoglu „Oțel și pîine" de I. 
Călugăru, „Drum fără pulbere" de Pe
tru Dumitriu sau „La cea mai înaltă 
tensiune" de Nagy Istvan, precum și 
„In orașul de pe Mureș" de Francisc 
Munteanu, „Pavel Dogaru" de D. Cos- 
tescu, „Rădăcinile bucuriei" de Iero- 
nim Șerbu și chiar „Străinul" de Ti
tus Popovici, care în bună parte este 
de asemenea dedicat luptei muncitori
lor. întregul efort de creație literară, 
chiar dacă suferă încă de neajunsuri, 
chiar dacă n-a reușit să seziseze în
totdeauna esențialul, chiar dacă a ră
mas din multe puncte de vedere în 
urma vieții, oferă totuși în ansamblu 
un tablou bogat și multilateral care 
vorbește elocvent și despre succesele 
și despre realele posibilități pe care 
le are literatura, de a răspunde me
reu mai rodnic unora dintre cele 
mai arzătoare sarcini ale ei.

Cu bucurie constatăm că pe frontul 
nostru literar activează scriitori talen- 
tați — vîrstnici și tineri — care luptă 
cu perseverență pentru desăvârșirea 
măiestriei lor, dornici să dedice cele 
mai bune forțe ale lor datoriei de cin
ste de a zugrăvi, în întreaga ei măre
ție și frumusețe, lupta eroică a clasei 
muncitoare în fruntea întregului po
por, pentru noi și noi victorii pe dru
mul împlinirilor socialiste.

Experiența acumulată, talentul scri
itorilor și hotărîrea lor de a se înca
dra din ce în ce mai activ în viața și 
lupta poporului, constituiesc toate lao
laltă chezășia sigură a succeselor vi
itoare.

Mihai Novicov
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ce trece, o mai deplină rezol-

noi n-avem parte 
nici de noaptea 
zîmbește, zîmbește me- 
marele secret al cărui 

fi pătruns de vrăjmașii 
și ai libertății popoare- 
Malciș-Kibalciș este bine 

El se învață la

Povestea lui Malciș-Kibalciș, pe 
care o deapănă înfiorată de emo
ție una dintre eroinele minunate
lor povestiri ale lui Arkadii Gai

dar, merită să mai fie spusă o dată. E o 
poveste care proiectează puternic, pe fun
dalul epocii în care oamenii asupriți 
înfrîng cu hotărîre pe stăpînii lor trufași, 
măreția de nespus a dîrzeniei celor care 
nu vor să renunțe cu nici un preț la 
libertate. Malciș-Kibalciș pleacă la luptă 
împotriva Burghezului cel Mare și moare 
în chinuri, dar zîmbetul încrederii în vic
torie nu-1 părăsește nici o clipă. Călăii 
încearcă să obțină de la Malciș-Kibalciș 
„secretul militar" care ar putea dezlega 
asemenea întrebări care-i neliniștesc: 
„Cum se poate, Malciș, ca Patruzeci de 
Țari și Patruzeci de Regi din cei mai 
mari, cu Roșia Armată s-au luptat, dar 
pîn-la urmă tot ei bătaie au mîncat? Și 
cum se poate Malciș că, acum, cînd puș
căriile ni-s împînzite, cînd toate 
ticsite, cînd toți jandarmii prin 
stau de pază și-armata stă cu 
mină, trează, 
ziua luminată și 
tunecată?" Malciș 
reu. EI cunoaște 
înțeles nu poate 
demnității omului 
lor. „Secretul" lui 
cunoscut comuniștilor.
școala aspră a luptei ferme, din cărțile 
înaintașilor și din faptele contemporanilor. 
E un „secret" simplu dar copleșitor prin 
înțelesurile sale.

Scriitorii care au apucat vremurile noas
tre nu mai pot scrie despre viață, fără să 
bage în seamă zîmbetul oamenilor însu
flețiți de partid,. Pentru a ignora surîsul 
lui Malciș, trebuie ori să minți, ori să fugi 
cu seînteierile condeiului tău undeva pe 
un teritoriu imaginar, adică să minți cu 
oarecare strălucire. Viața adevărată nu 
mai are nici un sens Îh afara prezenței 
noilor oameni care se formează, noilor 
idealuri care se afirmă. Iderle comunismu
lui dau înțeles prefacerilor epocale care 
au loc în jurul nostru. Ele dezleagă în
trebările secolului și obligă pe oamenii 
scrisului să-și clarifice viziunea.

Dramaturgia este, poate, cel mai dificil 
dintre genurile literaturii, pentru că ari 
convențiile scenice trebuie biruite prin 
suculența fiecărui cuvînt, prin sugestivi
tatea fiecărei mișcări. Viața trebuie să 
încapă în cele cîteva acte ale piesei în 
forme cu deosebire reduse la u’ na ex
presie, la esență- Poate, tocmai de aceea, 
în dramă au persistat atîta vreme tipurile 
fixe, cu o valoare reprezentativă deosebit 
de amplă și generală. Poate, din aceeași 
cauză, mai limpede decît în oricare alte 
specii, drama a înregistrat în anii premer
gători eliberării falimentul ideologic al 
burgheziei în fala marilor probleme ale 
vieții. Noua dramaturgie, care s-a dez
voltat pe canavaua zilelor noastre, dă,

Eroul comunist al pieselor noastre
pe 
vare problemelor care condamnau piesele 
de teatru ale burgheziei la scepticism 
sau evaziune. Conflictele dramatice, o- 
glindind de astădată tumultul realități
lor, se îndreaptă ferm către deznodăminte 
limpezi. Drama derizorie a triunghiului 
conjugal, care a înlocuit ani de zile con
flictele clocotitoare ale vieții, nu mai poate 
mulțumi pe nimeni. Ideile comunismului 
au dat înțeles deplin ciocnirilor omului cu 
vrăjmașii săi, în cadrul vast al șantieru
lui de construcție, ca și în viața de fiecare 
zi a familiilor. Zîmbetul lui Malciș-Kibalciș 
străjuiește luminînd cu putere și privirile 
personajelor dramaturgiei noi- Acestea aduc 
pe scenă frămîntările și năzuințele unor 
oameni care cunosc, din ce în ce mai pro
fund, conținutul „secretului militar" ce 
i-a înspăimîntat pe „cei Patruzeci de Țari 
și Patruzeci de Regi".

★
Prezența forței ideologice a partidului 

se manifestă nu numai în lucrările drama
tice care dezbat problematica pasionantă 
a actualității. Siguranța cuceritoare a mar
șului comuniștilor către viitor a dat aripi 
nebănuite și unor piese care evocă fapte 
și oameni din trecut. Deosebit de reprezen
tativ, în această privință, este modul în 
care Camil Petrescu a rezolvat în drama 
sa scrisă după eliberare, destinul lui Ni- 
colae Bălcescu- Evident, dramaturgului i 
s-au pus probleme de ordin istoric; el s-a 
îngrijit să evidențieze în lumina unei noi 
concepții personajul principal al piesei, 
care este — de fapt — revoluția de la 
1848. Dar lucrul cu deosebire impresio
nant, victoria cea mai deplină a autorului, 
iese la iveală abia cînd observi că în piesa 
sa istorică nu lipsește problema care l-a 
tulburat pe Camil Petrescu ani și ani de 
zile, problemă care capătă de astădată 
o nouă rezolvare. Bălcescu repetă în a- 
ceastă dramă frămîntările lui Gelu Rus- 
canu, eroul „Jocului ielelor"; el este pa
sionat ca Andrei Pietraru și exaltă simțul 
onoarei ca Radu Vălimăreanu, Spne deose
bire de acești triști eroi ai vechilor drame 
ale lui Camil Petrescu, Bălcescu, și el un 
cărturar stăpînit de măreția marilor va
lori morale, dă pasiunii sale conținutul viu 
al luptei sociale. Ideile comunismului lu- 
minîndu-1 pe autorul piesei au luminat 
puternic impasul lui Gelu Ruscanu, și au 
înlocuit jocul ideilor pure, cu înflăcărarea 
patosului luptei revoluționare, care a ab
sorbit firesc neliniștea și frămîntările lui 
Bălcescu. Acesta este, desigur, cel mai de 
seamă exemplu cu privire la acțiunea co- 
vîrșitoare a ideilor promovate de partidul 
clasei muncitoare asupra unor opere care

autodemas- 
vechi, urite

se ocupă cu valorificarea unor momente 
din trecut Dar alte asemenea exemple nu 
ne lipsesc. Nu este, de pildă, întrucitva 
miraculoasă căldura irezistibilă care cu
prinde publicul la reprezentarea piesei 
„Matei Millo" de Mircea Ștefănescu?

Cu o deosebită amploare se manifestă 
forța partidului în piesa lui Horia Lovi- 
nescu „Citadela sfărîmată". Unii critici au 
.crezut că-și dovedesc principialitatea acu- 
zînd această dramă că nu a creat eroi 
pozitivi. Observația este, firește, simplistă. 
Ca și în unele piese ale lui Gorki, parti
dul domină aci personajele piesei, afir- 
mindu-și prezența în replicile mereu mai 
limpezi ale unor eroi care se transformă 
pe măsură ce înțeleg măreția ideilor co
munismului. Partidul este prezent în piesă 
nu numai în consemnarea unor eveni
mente istorice pe care le-a influențat co- 
vjrșitpr, ca actul eliberării, momentul na
ționalizării, ș.a. Procesul intim al piesei 
stă, tocmai în „alegerea oamenilor" din 
casa Dragomirescu, în pragul unei ere noi. 
Acest proces se desfășoară în strîns raport 
cu atitudinea fiecărui personaj față de 
forța călăuzitoare a poporului în opera de 
construire a unei societăți noi. Partidul 
vorbește din ce în ce mai răspicat în re
plicile Bunicăi, apoi în ale lui Petre. Par
tidul modifică configurația morală a unora 
dintre personaje și obligă la 
care pe acei care aparțin lumii 
și inumane.

Nu trebuie să înțelegem de 
oricind și pe deplin indicat un 
mod de construcție a dramei, 
sfărîmată" n-a adus pe scenă 
militanți comuniști, pentru că 
care se desfășoară acțiunea și 
limitate ale autorului n-au făcut pe de
plin posibil acest lucru. Este însă adevă- 
vărat că în nici un fel nu se poate realiza 
mai convingător prezența ideilor înaintate, 
decît prin oamenii care luptă pentru vic
toria acestor idei. Luptătorul comunist 
este eroul zilelor noastre. El nu poate lipsi 
din literatură, pentru că ocupă pozițiile 
cele mai avansate în viață.

Comuniștii dau culoare, lumină și sens 
ciocnirilor dramatice ale vremilor 
Analiza unei piese noi nu poate porni de
cît de la realizarea acestor figuri. Criticile 
laudative care varsă lacrimi de bucurie 
pentru reușita personajelor negative și 
constată — între altele — neizbutirea ero
ilor comuniș*i, ni se par aberante. Oare 
trăsăturile principale ale dușmanilor, ale 
purtătorilor „vechiului" pot fi dezvăluite 
pe deplin, altfel decît în ciocnire cu clădi- 
torii noilor așezări? Realizarea deficientă 
a acestora duce, totdeauna, la reducerea 
simțitoare a tipizării elementelor contrarii. 

aci că este 
asemenea 
„Citadela 
figuri de 
mediul în 

intențiile

noastre-

Infr-un fel sau altul, apariția pe scenă a 
ideilor comunismului în strălucirea lor 
adevărată este absolut necesară literaturii 
realismului socialist. De unde și cum ar 
izbucni altfel flacăra nepieritoare a în
crederii în victorie, cum ar putea să-și 
afirme supremația, surisul de neînvins al lui 
Malciș-Kibalciș ?

★
eroică a comuniștilor în 
partidului s-a scris încă

Despre lupta 
anii ilegalității 
prea puțin în literatura noastră. Drama
turgia, mai ales, este în această privință 
rămasă în urmă. Cele cîteva piese care 
s-au apropiat de această temă, cu deose
bire majoră, au fost primite cu multă 
căldură de către spectatori. Publicul 
nostru a asistat cu interes la pre^ntarea 
piesei „Pentru fericirea poporului" de 
Aurel Baranga și N- Moraru. Conflictul 
piesei este destăinuit lapidar în titlul său. 
Prezentînd tablouri disparate din viața de 
luptă a unei familii de comuniști, piesa 
dezbate, în fond, problema fericirii, opu- 
nînd violent două concepții potrivnice. 

Pentru gazetarii burghezi Steriade și 
Coman, ca și pentru trădătorul Adrian 
Urziceanu, fericirea are un înțeles dezo
lant, circumscriindu-se în limitele bunei 
stări personale, a chiverniselii buzunaru
lui. Mihai Buznea și tovarășii săi apar 
într-o lumină net superioară. Ei au legat 
speranțele fericirii proprii de viitorul mai 
bun al întregului popor, lată ce-i apropie 
pe eroii comuniști ai piesei de sentimen
tele spectatorului.

Chipul comunistului, personaj complex, 
își dezvăluie bogăția sufletească în cioc
nirile unei vremi care pune pentru tot
deauna capăt asupririi omului, care cu
noaște pentru intîia dată eliberarea totală 
a demnității umane. Pentru a-1 descrie, 
scriitorii vor căuta zadarnic modele în 
cărțile trecutului. Dacă vor face din eroul 
comunist unz simplu „raisoneur" inteligent 
al piesei, dacă îi vor atribui duioșia fadă 
a personajelor pozitive din drama realis
mului critic, dacă — coborînd și mai jos 
— vor face din acest erou un 
machina" adus cu mari sacrificii 
rezolva în două replici conflictul 
dacă vor face toate acestea pe 
fiecare în parte, scriitorii de teatru nu vor 
obține nimic asemănător chipului acestui 
om deosebit, care și-a închinat viața unei 
opere gigantice: ridicarea unei orînduiri 
cum n-a mai văzut nicicînd bătrînul nos
tru univers. Nu sînt puțini scriitorii care 
au înțeles aceste lucruri, altminteri destul 
de simple. Complexitatea eroului comunist 
apare mai deplin, la o sumară cercetare a 
modului specific in care el apare în operele 
fiecăruia dintre dramaturgii noștri de

„deus ex 
pentru a 
dramatic, 
rînd sau

„Cetatea de 
„Oameni de 

„Preludiu", dar de 
alta

este 
care

frunte. Aceștia sînt, bineînțeles, credin
cioși acelorași principii și înțeleg laolaltă 
conținutul prețios al calității de comunist- 
In creațiile lor însă își spun cuvîntul 
sensibilitatea și preferințele deosebite. Co
munistul zîmbește aidoma în 
foc" și în „Mielul turbat", în 
azi" sau în recentpl 
fiecare dată acest zîmbet mărturisește 
dintre trăsăturile sale psihice.

Eroilor lui Mihail Davideglu Ie 
propriu avîntul romantic al omului 
se scutură de trecut, aruneîndu-se furtunos 
către viitor. Anton Nastai preluase de ia 
Lavrentie, omul din Ceatal, un mesaj în 
această privință. Nastai are un caracter 
aspru, curățirea sa de zgura vechilor mo
ravuri nu este deplină, nu se pricepe încă 
să se stăpînească. Caracterul înflăcărat al 
lui Anton Nastai îl preia și Pavel Arjoca, 
gata să ceară socoteală tatălui său pentru 
rebuturile furnalului. Ceea ce le dă însă 
unuia ca și celuilalt farmec deosebit este 
dîrzenia lor impresionantă in lupta pen
tru victoria noului. Nastai rezistă nu nu
mai zvonurilor și diversiunilor. El respinge 
cu simplitate eroică uneltirile vrăjmașe 
care încercau să arunce în aer mina și 
proiectele sale de modernizare a produc
ției. Pavel Arjoca biruie cu aceeași natu
ralețe boala care-1 ține departe de uzină. 
Sîngele său zvîcnește la fiecare cuvînt 
despre oțel, al lui Nastai, la fiecare vorbă 
despre cărbune. Aceasta este misiunea lor 
de luptă și dăruirea lor este, in acest 
sens, totală și ireversibilă. Anton Nastai 
și Pavel Arjoca sînt ostași pasionați ai 
partidului. Spectatorul știe foarte puțin 
despre viața lor familiară, despre trăsătu
rile lor intime. Aci autorul, cînd n-a tăcut, 
a fost îndeobște stîngaci. Dramaturgul, ca 
și eroii săi, se simte în largul său atunci 
cînd își prezintă personajele în încleștarea 
bătăliilor. Dîrzenia pasionată, proprie unor 
cavaleri ai noului, iată nota dominantă a 
eroilor comuniști în opera lui Mihail Da
vidoglu, care — nu întîmplător — va fi 
fost împins de temperamentul său roman
tic către tentația de a da viață scenică 
figurii lui Horia. In comedia „Mielul tur
bat", Aurel Baranga, dramaturg care a 
dobîndit succese mai ales pe tărîmul dificil 
al satirei, trăsăturile eroului comunist se 
completează într-un mod deosebit de inte
resant- Autorul a construit astfel comedia 
îneît personajele negative — cum este 
și firesc — colectează aproape în exclusi
vitate hohotele de rîs ale sălii. Spiridon 
Biserică pedalează și el, excesiv, pe repli
ca comică. Singurul erou care ride împre
ună cu publicul de tipurile și moravurile 
incriminate în satiră, este secretarul de 
partid Mitică lonescu, care subliniază în

replici seînteietoare procesul de demascare Z
a birocraților din uzină. In aparițiile sale G
fugare, Mitică lonescu se distinge prin g
clarviziunea sa asupra desfășurării lucru- 6
rilor, comunicînd spectatorului optimismul G
său abundent și fermecător. Apare limpede 6
că pe acest om dintr-o bucată nu-1 poți G
înșela și nici intimida. Prezența sa în co- z
medie scoate în evidență siguranța oame- 6
nilor educați de partid în trăinicia acțiuni- G
lor ce le săvîrșesc, superioritatea viziunii Z- 
lor asupra vieții față de miopia și îngîm- G
farea care-i va conduce pe adversari la G
ridicul și faliment. g-

Urmăriți cu atenție în atitudinea lor x
față de ceilalți oameni, eroii comuniști din G
piesele cele mai reprezentative ale Luciei G
Demetrius, mai dezlegați în exteriorizarea Z<
sentimentelor, reliefează mai ales latura 6
umană a acestora. In „Oameni de azi", dr- G
Murgu va fi îndrumat către înțelegerea G
caracterului politic al misiunii sale, pe G
calea dezbaterii unor probleme de ordin Z-
umanitar. Comuniștii din sat (Grigore și G
Marta) se profilează mai ales în ipostaza G
de apărători ai vieții și sănătății oamenilor A
muncii. Personajele negative, prin contrast G
sînt insensibile tocmai la asemenea che- z<
mări ale sufletului omenesc. Intr-o altă G
piesă, mai recentă („Atențiune, copii!") G
cel mai luminos personaj, comunista Ma- Z<
ria Procopie, se afirmă, de asemenea, ca o G
luptătoare pentru cultivarea cu grijă a x
generațiilor tinere, scoțînd în evidență «
trăsături foarte asemănătoare unor perso- %
naje din piesele anterioare ale scriitoarei. Z<

Răsfoind lucrările dramaturgilor tineri x
se remarcă profilul modest al comunistului G
Adam din „Preludiu", piesa valoroasă a G
Anei Novac. Adam nu are n’mic din as- Z<
primea Iui Anton Nastai, dar nu e mai G
puțin dîrz. Impresionantă este de data x
aceasta puritatea morală a acestui erou, G
care cucerește cu răbdare și perseverentă G
sufletul oamenilor cu care lucrează. Adam Z<
este și el un soldat credincios al partidu- G
lui, hotărît să apere cu orice preț pozi- x
țiile ce i-au fost încredințate. El’ aduce G
însă în această luptă un suflet candid și G
o curățenie sufletească care găsesc drum 
către victoriile cele mai dificile. Cercetarea 
poate fi continuată. Literatura noastră a 
ajuns la acea înălțime la care nivelările 
și uniformizarea sufletelor nu mai sînt 
permise. Comuniștii au un ideal comun, 
dar cea mai minunată calitate a lor stă în 
faptul că sînt oameni adevărați, în cea 
mai înaltă înțelegere a cuvîntului. Bogăția 
nesfîrșită a sufletului eroilor comuniști, 
care biruie zilnic greutăți înfricoșătoare 
trebuie să pătrundă mereu mai deplin pe 
scenele teatrelor noastre. Ei vor fi desigur 
deosebiți în multe privințe. Ceea ce îi va 
ține însă uniți, este tocmai minunatul 
„secret militar" al lui Malciș Kibalciș: 
credința lor fermă în măreția ideilor ne
pieritoare ale comunismului.

V. Mîndra



Romanticii
V alentina era singură; deși se 

făcuse seară, miaică-sa încă 
nu se întorsese de la spital. 
Valentina ședea cu mîinile în 

poală și cu ochii închiși, și își închi
puia că e la Varoș, și că-1 așteaptă 
pe Mihai, să se întoarcă de la uzină. 
I se părea în clipa asta că ar fi fost 
mai bine să rărniie. încercă să se a- 
măgească, să i se pară că aude din 
odaia d>e alături, glasul mătușii Er- 
jebet.

Soneria țîrîi prelung. Era, desigur, 
Cristian. 0 clipă, Valentina se gîndi 
să nu răspundă, să nu-i deschidă. Nu 

' voia să vadă nici un om, decît pe 
Mihai, nu dorea să audă nici un glas, 
decît pe al lui Mihai. Restul n-o in
teresa.

Soneria mai sună odată, cu încă- 
pățînare. Valentina se ridică și se 
duse să deschidă ușa, se întunecă a- 
ducîndu-și aminte de ultima întîlnire 
cu Cristian și de vizita lor la Geor
gică Scarlat.

Dar cînd deschise ușa, se trezi în 
față cu Evghenie Balint, scurt, înde
sat și zîmbitor. Valentina se făcu 
albă la față. întrebă:

— Numai... dumneata ai venit?
— Numai eu... altcineva nu putea, 

deși ar fi dorit mai mult... Nu mă 
poftești înăuntru?

— Intră, te rog, îngînă Valentina 
dîndu-se la o parte. El rîse vesel și 
ironic:

— Mulțumesc...
Intră și scoase un plic din buzu

nar :
— Ți-am adus o scrisoare de la 

Mihai.
Valerttina luă plicul; îi tremura 

mîna.
— Ce-i cu dumneata, tovarășe Va

lentina? întrebă Evghenie. Ești slabă, 
palidă... parc-ai fi bolnavă...

— N-am nimic, murmură Valenti
na roșindu-se. Ținea scrisoarea în 
mîini. parcă n-ar fi știut ce să facă 
cu ea.

— Dacă vrei s-o citești, poftește; 
nu te uita la mine: eu am să răsfo
iesc cărțile astea...

— Mulțumesc, zise Valentina și se 
așeză într-un colț, rupînd plicul din 
mers. Ii tremurau mîinile și rupse și 
o foaie a scrisorii. începu să citească. 
Evghenie Balint zîmbi, și se uită pe 
fereastră cu mîinile la spate. Cînd i 
se urî, și i se păru că a stat destul, 
mai trase cu ochiul la Valentina. Ea 
stătea cu ochii în gol și zîmbea. A- 
poi reîncepu să citească scrisoarea. 
Evghenie Balint dădu din umeri și 
oftă, întorcîndu-se iar spre fereastră.

Intr-un tîrziu, auzi soneria care 
suna prelung și insistent

— Să mă duc eu să deschid?
Valentina, trandafirie în obraji și cu 

ochii strălucitori, citea mereu scrisoa
rea.

—• Să mă duc să deschid?
— Poftim? întrebă Valentina. El 

repetă încă odată întrebarea, dar ea 
nu-1 auzi. Soneria zuruia mereu. 
Evghenie Balint se duse să deschidă, 
și se trezi în fața a doi bărbați ti
neri, unul înalt și cu un cap intere
sant, cu ochi adinei și fruntea cupată, 
iar celălalt mai mic, costeliv și ne
îngrijit, cu înfățișarea bolnăvicioasă 
și privirea neagră și moartă. Cel mai 
înalt surîdea strîmb cînd se deschi
sese ușa, și se pregătea să se în
cline adînc, teatral; dar la vederea 
rotofeiului Evghenie Balint, serios, 
pătrat și cu ochelari, surîsul, se șter
se și temeneaua se opri la jumătate. 
Celălalt nu arătă nici surprindere, 
nici tulburare; stătea și se uita drept 
înainte, posac și dușmănos.

— Cine ești dumneata? întrebă 
cam de sus cel mai înalt.

Evghenie Balint răspunse binevoi
tor:

— Sînt Napoleon Bonaparte. Dar 
dumneata ?

Cel înalt se roși la față și întrebă:
— Domnișoara Valentina Motas e 

acasă?
— Nu e acasă decît tovarășa Va

lentina Udrea, răspunse Evghenie 
Balint ceva mai rece. Celălalt se roși 
și mai tare.

— O caută domnul Cristian Vasilco 
și domnul George Scarlat, zise el a- 
păsînd cu trufie asupra cuvîntului 
„domnul".

Balint se duse s-o anunțe pe Va
lentina, care la început nu fu în 
stare să priceapă; .apoi însuflețirea 
care o înfrumuseța, dintr-odată se 
umbri:

— De ce a venit., și încă si cu 
omul ăla... mi-e scîrbă de acest Geor- 
gică Scarlat.

— Să-i dăm afară, propuse liniștit 
Evghenie Balint. Dar Valentina ieși 
si pest» o clipă se auziră glasuri, și 
toți trei intrară, Cristian Vasilco vor
bind cu mare vioiciune. Valentina 
tulburată și plictisită, iar Georgică 
Scarlat mut și cu mișcări de auto
mat.

— Să-și ceară scuze; l-am adus 
ca să-și ceară scuze pentru purtarea 
lui de zilele trecute; nici n-am în
drăznit să-ți dau un telefon, fără să 
vin mai întîi cu el adus de guler; 
Georgică, dacă mă iubești și vrei să 
nu ne supărăm, cere-ți scuze, tîrăște- 
te De burtă și sărută-i picioarele! zise 
Cristian pe nerăsuflate. Evghenie 'ob
servă că era băut: desigur că și celă
lalt. care acuma zîmbea îndoielnic, 
băuse ceva.

— Faceți cunoștință, zise Valenti
na stînienită, tovarășul Balint. dom
nul Cristian Vasilco, domnul Scarlat!

— Tovarășul e un amic de-al tău 
de-acolo, de la...? întrebă Crjstian 
Vasilco, pe cînd Georgică Scarlat se 
lăsă să cadă pe un scaun și se uită 
scîrbit împrejur, la mobjilele oarecari 
și la perdelele ieftine.

— Tovarășul Balint e redactorul 
șef al ziarului uzinei, răspunse Va
lentina jignită de zîmbetul disprețui
tor al lui Cristian. Și adăugă știind 
că-1 v-a face pe Cristian să sufere.

— E cel mai bun prieten al lui 
Mihai și al meu I

Cristian se schimbă la față :
— A, zise el, e un... constructor 

al socialismului!
— Constructor... rosti, ca un ecou, 

dezgustat, Georgică Scarlat. Constru
iește !

Evghenie Balint făcu ochi mari în
dărătul ochelarilor și întrebă:

— Aveți ceva contra?
Georgică Scarlat dădu din umeri 

și vorbi în silă :
— Este absurd, fără sens, crimi

nal, să' construiești ceva.

Fragment de roman
de Petru Dumitriu

Evghenie Balint rămase o clipă 
mut. Georgică Scarlat se uita acuma 
la covor; nu-i plăcea nici covorul; 
banal. Cristian îl privi pe Evghenie 
cu un aer triumfător.

— De ce e absurd? întrebă Evghe
nie.

— Fiindcă totul este absurd, zise 
fără chef Georgică Scarlat. Lumea, 
viața, societatea, omul... totul e ab
surd și făcut anume ca să creeze 
suferință... Dacă mai construiești ceva 
mai adaugi cîteva prilejuri de sufe
rință.

— Dumnealui probabil nu s-a gîn- 
dit niciodată la asta, zise Cristian 
batjocoritor.

— Ba da... dar am ajuns la con
cluzia contrarie... și, mă rog, care 
ar fi soluția, după dumneata? Ce-i 
de făcut? întrebă Evghenie Balint ne- 
luîndu-1 în seamă pe Cristian care 
rîdea sfidător.

— Soluția este nimicirea, răspunse 
plictisit Georgică Scarlat. Mă mir că 
mai trebuie să dau explicații, cînd 
lucrurile sînt .așa de evidente.

— Nimicirea? Nimicirea cui ?
— In primul rînd a oamenilor; ca 

să nu mai sufere. Ei su'ăr cel mai 
mult... murmură Georgică Scarlat.

Evghenie Balint începu să rîdă:
— Mă bucur foarte mult că v-am 

întîlnit, zise el frămîntîndu-se pe 
scaun. Dar nu credeți că o soluție 
mai interesantă, ar fi să lichidăm, 
rînd pe rînd, pricinile de suferință ? 
Cum ar fi foamea, exploatarea, boala, 
neștiința...

— Asta spun comuniștii, zise Geor
gică Scarlat. Dar rămîne. zise el a- 
plecîndu-se peste m.asă și suflînd lui 
Evghenie Balint duh de spirt pe nas 
— rămîne capacitatea de suferință 
care e în om ! O să sufere că au o 
petală de trandafir noaptea în așter
nut, o să sufere că nu pot ajunge în 
stele, o să sufere că sint muritori! 
Suferința și disperarea e în noi, aicea, 
zise Georgică Scarlat bătîndu-se în 
piept. Evghenie Balint se făcu roșu 
la față și se încruntă :

— Asta-i o măgărie! Să mu mai 
moară de foame și de ciumă, deooam- 
dată, să nu mai fie robi și umiliți, să 
se bucure de puterea asupra naturii, 
pe care La dat-o omului știința, să 
poată gusta artele oamenii care azi 
umblă desculți și goi! Pe urmă, o să 
mai vedem ce e cu trandafirul du- 
mitale și cu moartea! întîi să tră
iască oamenii cum trăiau înainte 
regii 1

Georgică Scarlat se înviorase. Vorbi 
cu patimă, schimonosindu-și obrajii 
nebărbieriți:

— Faceți-o! Și o să vedeți atunci 
disperarea, suferința și zădărnicia și 
nimicnicia, cum ies din inima omu
lui și distrug paradisul vostru pă- 
mîntesc !

— O să-l păzim ! Există și nebu
nie în oameni, și instincte distrugă
toare; o să le punem frîu, zise Evghe
nie Balint liniștit. O să-i educăm pe 
oameni și să schimbăm educația pe 
care le-au dat-o mii de ani de scla
vie și război.

— Mai simplă e soluția mea : să 
lucrăm organizat pentru distrugerea 
vieții! zise visător Georgică Scarlat. 
Evghenie Balint dădu din umeri:

— E mult mai ușor ca viața să te 
distrugă ne dumneata, decît dumneata 
pe ea. Viața e foarte puternică.

— Putem încerca, murmură zîm- 
hind Georgică Scarlat. Putem răs- 
pîndi ideea asta.

Evghenie Balint se uită cercetător 
1a .amîndoi:

— Ce, sînteți, chiar o sectă? în
trebă el pe un ton ce părea ușor. 
Cristiap Vasilco însă izbucni:

— Noi? Noi sîntem cei mai intere- 
sanți oameni ai acestui moment is
toric. Noi sîntem marii romantici. In 
toate țările sîntem la fel. Toți sîntem 
romantici, suprarealiștii, existențialiș
tii, admiratorii violenței, teoreticienii 
erotismului, oamenii care odată în 
viața lor s-au aflat în fața golului, a 
abisului fără fund, a nimicniciei în- 
spăimîntătoare ce se ascunde în mie
zul vieții. Viața de fapt nu e decît

o bășică de săpun, o pojghiță sub
țire, sub care găsești nimicul. Noi, 
da, noi. sîntem romantici, oamenii 
întunericului, ai haosului, ai dispe
rări^, .ai. nebuniei, ai morții!

Tăcu, palid, cu ochii strălucitori de 
însuflețire. Georgică Scarlat nu pă
rea deloc impresionat. Dădu din cap 
cu un aer amărît, încuviințînd, apoi 
vorbi abia mișeîndu-și buzele subțiri 
înconjurate de o barbă nerasă de 
cîteva zile:

— Da, așa e... Numai un lucru e 
nelalocul lui în ce-ai spus: cuvîntul 
„noi". Care „noi"? Tu și cu mai 
cine? Tu nu ești nimic din ce-ai spus 
mai adineaori, te gargarisești numai 
cu frazele astea, ți se pare frumos, 
interesant să fii un romantic. Dac-ai 
fi cu adevărat, ai face ceva, dar tu 
te mulțumești să vorbești. Ești un 
estet. Un mic-burghez banal. Trebuie 
făcut întuneric, trebuie creat haos, 
trebuie acționat din disperare; moar
tea trebuie practicată, dacă-mi per
miteți să spun așa, încheie dînsul cu 
o umbră de zîmbet batjocoritor si 
adăugă din colțul guri:

— Nu ești romantic. Ești roman
țios.

Cristian Vasilco se schimbă la 
față. Era umilit și furios.

— Nu te mai lăuda atîta! Nu mal 
fi mereu atît de superior 1 Să te 
vedem. Săvîrșește o faptă. începe 
odată practica morții! Și atunci, să 
vedem dacă am să mai fiu un estet, 
un mic-burghez banal, ciocoi îngîm- 
fat ce ești? Să vedem atunci I

Georgică Scarlat rîdea galben:
— Bine... Să vedem.
Evghenie Balint, care-1 privise rece 

pe Cristian Vasilco, ridică mîna:
— Eu sînt împotriva titlului de 

romantici. Voi sînteți cel mult ulti
mii romantici ai veacului trecut; iar 
noi constructorii, cum spune cu dis
preț domnul Scarlat, sîntem roman
ticii veacului acestuia ți ai celui vi
itor I Noi...

— Cine, „noi"? întrebă Cristian 
Vasilco.

— Prietenul meu Mihai Udrea și fata 
asta., și eu, și mii și milioane de oa
meni. Noi sîntem cei eare vrem o 
morală nouă, o societate întemeiată 
pe ea; cei care vrem ca puterea ma
teriei să fie în mîinile omenirii în
tregi; noi credem în realitatea lumii, 
în viață, și avem siguranța vi'torM. 
Noi facem lucrul cel mai extrao-di- 
nar și romantic de cînd se știe ome
nirea; vrem să se împlinească pe tot 
pămîntul visul despre vîrsta de Aur 
pe care cei vechi o credeau în tre
cut, și pierdută, iar noi o credem în 
viitor și realizabilă. Noi construim 
societatea omenească pe oare o visa 
acum două mii de ani un filozof care 
nici măcar nu era materialist, și care 
spunea...

— „...Gîndirea lor era înaltă, dreap
tă și mărinimoasă, în fafa lovituri
lor soartei, ca și între ei, arătau li
niște și înțelegere, numai virtutea a- 
vea preț în ochii lor și de aceea nu 
socoteau mare lucru, grămezi’e de 
aur și bogățiile pe care le aveau, și 
pe care le simțeau mai degrabă ca 
pe o povară. Denarte de a cădea în 
greșeala pierzîndu-și firea de atîtea 
bogății, își dădeau seama limpede și 
cu ascuțime că toate aceste ' bunuri 
cresc numai prin comunitatea priete
nească, însoțită cu virtutea..." Și mai 
departe, continuă Evghenie Balint. 
Critias le vorbește lui Socrate și lui 
Hermocrate desnre minunățiile acelei 
țări de mult dispărute, despre ora
șele, canalele, arsenalele ei, cîmpiile 
nemaipomenit de roditoare si locui
torii ei înțelepți și fericiți. F, Atlan
tida lui Platon. Dar poate fi descriere 
destul de sărăcăcioasă a Comunei 
Mondiale. Nu credeți că romanticii 
sînt cei oare cred în ea și încearcă 
s-o înfăptuiască?

— Asemenea romantici trebuiesc 
împuscati, si vor fi ! exclamă furios 
și sfidător Cristian Vasilco

— Sînt în realitate dușmanii ome
nirii, murmură trist Georgică Scar
lat.

Evghenie Balint zîmbea. sticlin- 
du-și la ei ochelarii:

— Mi s-a mai spus asta, îi vorbi 
el lui Cristian Vasilco. Mi s-a mai 
spus asta înainte de-a fi condamnat 
la moarte, în vara lui 1944. Nu folo
sește la nimic omorîrea romanticilor : 
o idee nu poate fi omorîtă cu gloanțe.

— Cum poți dumneata, un om de 
cultură, întrebă obosit Georgică Scar
lat. să fii un „constructor"?

Evghenie Balint rîse;
— Tocmai pentru că sînt un om 

de cultură. Cultura modernă împinge 
la distrugerea lumii vechi si con
struirea unei lumi noi.

— Cultura modernă împinge la 
disperare! strigă Cristian Vasilco. Ev
ghenie Balint îl privi rece și spuse:

— Nimic pe lume nu împinge la 
disperare, ci la construcție pe toate 
planurile. Se făcu tăcere. Georgică 
Scarlat se ridică și se mai uită odată 
împrejur, apoi rîse singur și mur
mură cu dispreț:

— Mediocri!
Și ieși fără șă spuie bunăseară. 

Cristian vroi să-l rețină, dar nu iz
buti. El însuși încercă să stea de 
vorbă cu Valentina, dar ea nu-1 as
culta; ținea în mină scrisoarea lui 
Mihai și o recitea. Cristian, jignit și 
tulburat, ieși și el.
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Filozofii.
Pumnale otrăvite.
Mari scamatori încear.^-un joc obscur. 
Bietele minți de joacă ispitite 
Se-mpleticesc pe sîrmă.
Vid în jur.
Sînt toate răsturnate. Omu-i praf. 
Singura mare-nțelepciune : Kant.
Și cel din urmă adevăr
Aflat e : Un fără margini, nepătruns 

neant.
încearcă să te smulgi!
După cortină
Cu spada lui de foc stătea un înger.
Arhanghelul eu haină de lumină
Purta pe mină urmele de sînge.
Și iarăși înapoi,
In sarabandă,
Cu misticii, cu marii șarlatani.
Consolidează spiritul de bandă.
Fii dezaxat
La douăzeci de ani.

Filozofii.
Pumnale otrăvite.
Se-ntinde codrul încurcat,
Cînd în lumina unei veri sfîrșite.
Ceva trozni,

MUL
Se dezlegă în jur.
Ieșise Danco.
Inima lui mare
A dărîmat pereții de-nchisori. 
De unde-atîta caldă revărsare, 
De unde-au izbucnit atîția sori ? 
Ca o lumină năvăliră oameni 
Și mulți
Ca iarba țării, ca nisipul.
Le sîngerau de caznă și dogoare
Și frunțile și mîinile și chipul.

Ieșise Danco,
Misticii păliră.
Gimnastica pumnalelor stătu.
Un cîntec nemaispus încerci pe liră. 
Știi drumul.
Adevăru-1 știi și tu.

Ieșise Danco.
(A rămas departe ca-ntr-un coșmar 

satanic
Tot ce-a fost).
Te-a smuls din codrul încurcat,
Din moarte.
Ți-a dat 0 țintă,
Ți-ai găsit un rost.

Aurel Gurghianu

— Ef, acuma spune dumneata dacă 
n-am dreptate cînd mă gtndesc să-mi 
trag niște pumni în cap. Să-mi trag, 
nu să mă joc. Vezi-mă ? Om în toată 
firea, cu păr cărunt, cu familie cin
stită de toată lumea. Băutor nu-s, pră
dător nu mă știu, bătăuș nici atîta... 
trag o leacă de țigară, atîta patimă 
am. Mă crezi în stare de prostii pe 
mine, Gavril Surdu din Săcădate ? 
Așa-i că nu mă crezi ? Foarte bine 
faci, tovarășe, cinste dumitale... Află 
că nici eu nu mă cred în stare. Nu țin 
minte să mă mai fi prostit din vre
mea holteitului. Atunci da, mai făceam 
cîte-o năsărîmbă cu flăcăii de seama 
mea. Dacă vrei să-ți spun una, ți-o 
spun. Intr-o iarnă am luat o sanie de 
cai și-am dus-o tocma-n vîrful dealu
lui. Ne-am suit în ea vreo zece inși 
și-am pornit la vale... Eu așa socot 
că nici eroplanul nu zbura mai al dra- ' 
cului ca noi — fulgeram pe coastă nu 
alta... La început, pînă n-am prins iu
reș chiuiam; dup-aia am început a 
gălbeni... Pe la mijlocul drumului nici 
nu mai vedeam dinaintea ochilor. Unii 
au sărit din sanie și-au zăcut din iz
bitură. Ceilalți, vreo șase inși, pe ju
mătate leșinați, am ajuns în vale ca 
trăznetu, am trecut peste drum, am 
străpuns trei garduri — norocul nos
tru că erau de nuiele, — am spart 
o șură și ne-am oprit intr-o jireadă 
de paie... Nu mă întreba cum arătam 
cînd ne-ău cules oamenii de pe jos. 
Vai de mama noastră. De-atunci nu 
mi-a mai trebuit săniuș.

Eram, cum zic, flăcăi. Nici cătu- 
nia n-o făcusem... Cînd ești la anii 
aceia, ți se iartă multe. „Feciori 1“ — 
zice satul — parcă ar vorbi de nebuni 
care nu știu ce fac. Dar după ce o- 
mul se așează la casa lui și-și du- 

. rează gospodărie și ajunge în rtndul 
însuraților, nu mai are drept să se 
amestece cu prașcăii. Musai să intre 
în rînduiala statornicită din veac: 
să trudească din dimineață pînă-n 
sară, să se așeze la hodină odată cu 
nevasta, să stea nemișcat la biserică, 
să alcătuiască taifas la crîșmă ori la 
primărie, dîndu-și părerea despre 
treburile obștii... Așa m-am ținut 

și eu. N-am fost niciodată de rîsul 
lumii ; nu m-au arătat oamenii cu de
getul, ferească dumnezeu. Am cărun
țit în pace cu năcazurile mele și mi-am 
crescut copiii. Ii cunoști pe toți cinci. 
Cel mai mare s-a însurat și-i aici în 
colectiv. Al doilea, o fată, am mări
tat-o destul de bine în satul vecin. 
AI treilea, fecior... No, uite, cu ăsta 
am dat-o dracului. Nu mi-ar fi ciudă, 
rogu-te să mă crezi, dacă nu l-aș fi 
îndemnat eu, cu mintea mea...

Hai. mai folosește din paharul a- 
cela, că-mi simțesc limba uscată... Bun 
vinul nostru, nu ?

Acuma ascultă mai departe, că vre
me avem. N-ai nici o grijă — noap- 
tea-i lungă, iar somnul peste măsură 
nu-i priește gospodarului... Așa că 
stăm la povești cît avem tihnă. Că 
dacă vin muierile din șezătoare, s-a 
dus pacea. Ai să le vezi și ai să le 
auzi: „mîncat-ați oarece ? Tu, Gavrile, 
dat-ai la vite?... Inchis-aj găinile? 
Vai, vai, n-ai retezat feștila și uite-o 
cum fumegă". Grăiesc și ele să se 
afle în treabă, parcă fără grija lor 
Gavril n-ar ști să pună fîn în ies e, 
să taie și să aducă lemne, să închidă 
totul peste noapte ori să zvîrle cîne- 
lui un dărab de mămăligă... Ba. dacă 
văd că-s toate în bună rînduială, stau, 
stau, stau să-și aducă aminte oarece, 
ca să aibă cu ce-mi scoate ochii: 
„parcă spuneai că-i trece pe la ăsta, 
pe la George-al-Firuchii, să-i zici de 
roată; fost-ai?“ Iar dacă n-am fost 
să o vezi pe nevastă-mea cum se as
cute : „Așa ești tu, of; vrei să te a- 
puce primăvara cu roata flenduri... Nu
mai tu nu știi că gospodarul de seamă 
își face iarna car și vara sanie..." De
geaba le-ai spune că George zace de 
cîteva zile dintr-o răceală. Au ele gri
ja asta ? Nici poveste. „Măcar să te 
știe, să te țină la rînd", au să spună 
dumnealor. Ce să le mai faci ? Dai 
din umeri și-ți vezi de lucru. Cînd 
s-a ridica omul de pe 
și de roată.

Ia, stai oleacă... Or 
femeile: prea fumegă 
Ăăăă, dar unde-or fi 
Să știi de la mine că n-am mai mare 
dușman ca feștila. Musai s-o mucă- 
rești într-una ca pe-o cocoană. Bine-i 
de satele cu electrică. Invîrți un bumb 
negru și-ntr-o clipită strălucește casa. 
Nici fum nu scoate, nici miros n-are, 
nicj mucărit nu poftește... Nu știu cînd 

om avea și noi. Poate n-am să trăiesc 
eu atîta ca s-o văd și pe asta... Da, 
mai știi ? Cînd îmi erau copiii de 
vîrsta școlii, ne zbăteam să ridicăm o 
școală. Am adunat bani cu destulă 
greutate, încă dinainte de război, am 
avut un milion de făgăduieli — și de 
la prefectură și de la minister. Am tot 
pus bani la bancă. A venit războiul 
și nu ne-a mai ars de școală. Apoi 
după război, alte comedii, cu inflație, 

cu dracu mai știe ce... Praf s-a ales 
de banii aceia... Ei, dar iată, prin 48 
a venit în sat deputatul nostru, un 
muncitor zice-se de la Cluj a stat 
vreo săptămînă și-a tot scris în car
nețel. Și în același an, după vreo cî
teva luni, ni s-au aprobat fonduri și 
materiale și-n doi ani, gata școala. 
Frumoasă școală, cu patru săli mari 
de clasă, cu două mai mici și cură
țele și dichisite cu parchet pe jos — 
și birou, și bibliotecă și o sală de 
gimnastică... Mă rog, strașnic. N-am 
visat noi așa clădire, ferească dum
nezeu. Cînd am văzut planurile, parcă 
ne-am fi dat înapoi — ce lipsă avem 
de-așa palat ? Prea mare pentru noi, 
că n-avem de gînd să deschidem liceu. 
S-a sculat însă deputatul după ce ne-a 
ascultat o vreme ciondăneala — că 
nu toți erau de părerea asta, 

sculat și-a grăit cam așa:
— Ia stați, măi fraților. Cîte su

flete sînteți astăzi ? Cam o mie și 
ceva. Bun... Ei, să facem o socoteală 
— și s-a uitat în carnețel. In satul 
dumneavoastră, după cum arată regis
trul de stare civilă, din o sută de 
copii mai bine de-o treime nu ajun
gea la vîrsta școlii. Se prăpădeau co
pilașii la naștere, ori nu mult dup-aia. 
Drept îi ?

Era drept. Cum să nu fie? Și mie 
mi-au murit doi, în leagăn. Era cum 
nu se poate mai drept. Rare casele 
fără copii morți.

— Noi, zicea tovarășul deputat, ne 
batem acuma să scădem mortalitatea.

Așadar, numărul copiilor va crește 
an de an. Și ne-om trezi că ne tre
buie școală mai mare. Ce-ai să te faci 
atuncea, bade Achime? (ăsta avea 
gura cea mai ascuțită) Aj să mai ri
dici o clădire ? Oare nu-i bine s-o 
facem acum pentru cincizeci de ani?

Ce să-ți mai spun, a rămas așa. 
Azi ne pare bine. Ce-o fost greu, a 
trecut ca apa și ne-am ales cu-o 
școală clasa-ntîi. Daaa .. N-am crezut. 
De-aia stau acuma în cumpănă și nu 
zic vorbă mare nici despre electrică. 
M-am ars odată — cînd cu școala ; 
mi-ajunge.

Așa-s eu. Musai să am părerile mele

pat, i-oi zice

avea dreptate 
feștila asta, 
pus foarfecă ?

S-a

despre orice. Din asta mi se trage și 
necazul de-acuma. M-am sfădit cu 
toți căsenii din pricina asta ; cu fe
ciorul, cu nevasta, cu fetele. Hai să 
mai ciocnim odată dacă vrei și de 
două ori, și-ți spun. Amuș vin Clopo
tele de la șezătoare și încep să bată 
pernele, să întindă țoale și să se uite 
în anume fel care însamnă: n-aveți de 
gînd să vă lungiți undeva?

Cum zic, îmi vine uneori să-mi dau 
cu pumnii în cap. Iarna trecută m-am 
dus și eu la o serbare dată de căminul 
cultural. Ai, mama mea, tare mi-a 
plăcut. Ascultă, avem între învățători 
doi — un bărbat și-o femeie. Bărbatul, 
cam cărunt, om așezat. A venit la 
noi numai de vreo trei ani. Femeia 
— ce femeie? — o fetișcană, n-are 
nici douăzeci de ani Drept din școală 
ne-au trimis-o. Dragul meu, învăță
torul s-a zbătut și-a înjghebat un cor 
și teatru. Fata, cît îi ziulica printre 
tineri... I-a sucit, i-a învîrtit, pînă i-a 
buimăcit. Au făcut tinerii ceia niște 
danțuri și călușari și bărbuncuri de-ale 
noastre, și Bătrîneasca și jocuri de 
nuntă... Bată-mă dumnezeu dacă nu-mi 
venea să mă scol de pe bancă și să 
încep a chiui! Curat ca la București; 
poate nici acolo nu se văd lucruri mai 
a dracului ca asta. Am venit acasă 
clătinat puțintel că m-am întins la un 
păhărel cu prietenii... Clătinat și cam 
arțăgos. Mă sîcîise într-una secreta
rul organizației și președintele de la 
colectiv.

— Tu,, măi Gavrile, stai undeva pe 
la coadă. Nici la colectiv nu mergi, 
nici în treburile obștii nu te bagi... 
Ce-i cu tine ? Bag samă, fraților, că 
pe prietenul nostru l-a pus bătfîne- 
țea jos.

Așa zicea președintele. Da secretaru, 
prieten bun cu mine, zice :

— M-am uitat la cor — n-am vă
zut-o pe Ioana Sundutoi... Cucn se 
poate să lipsească tocmai Ioana ? O 
știți; cîntă ca o pasăre. M-am uitat 
printre jucăuși — nu l-am zărit pe 
Toderaș nici pe soră-sa Zamfira... Știți 
cum joacă la horă, nu ? Am găsit-o 
pe Ioana printre fete. Ii sfecleau ochii. 
Zic : „Da’tu, fata mea, de ce nu ești 
printre cîntăreți ? Nici tu, nici cei
lalți". Zice ea, și-am simțit năduf și 
amar în vorba ei — zice: „tata ăsta, 
adică tu. Gavrile, — nu ne lasă. Cică

Aia-i altă poveste. Așteaptă 
atunci. Du-te Ioană și scoate 

niște vin, să bem un păhărel că am 
gătat cu vorba despre colectiv. Așa, 
fătul meu. Și altă dată să nu te mai 
legi așa ușor cu vorba. Ascultă-mă.

Am niște copii cumsecade. Niciun 
cuvințel n-a mai cîrcăit Dumitru des
pre colectiv. Am băut vinul, am po
vestit, am rîs — gata. Cînd să plece 
i-am îndesat cu de-asila în buzunări 
niște nuci

— Mă, 
eu că și 
Ia moșu. 
Ionuț să-i 
bate la cap să-i fac opinci. Dă-le nucile 
astea și spune-le că-s de la moș>u.

— N-are lipsă de opinci...
— Mă, dacă i-am făgăduit, nu te 

amesteca. Am talpă de opinej și-i 
fac. Mă poți opri de la asta ?

— Ba nu te opresc... Ii vedea 
dumneata că nu le-a purta.

— V tÎ!‘ treaba lui.
Dup ■-- m vezi, mă împac bine cu 

copiii, c4r după ce s-au dus de la 
casa mea? Ce-i drept, n-au nime
rit-o rău. Dumitru-i om așezat, are 
o nevastă pita lui Dumnezeu; 
ma’că s-au dus la 
nici asta : dacâ-i 
poate fi rău ?

No, trece iarna 
Dumitru al meu a 
dier. Intr-o vreme, 
noi și-mi zice să-l ascult că 
și-a citit și-a văzut la alte 
dării cum se lucrează... Să 
și eu ca dînșii.

— Bine, bine; ce-i bun am 
losesc. Oi vedea.

Da Toderaș mă bătea la cap: să 
punem și noi cucuruzul în pătrat, să-l 
săpăm de patru ori, să facem nu 
știu ce poletizare — așa am înțeles 
eu. Zic:

— Ce poletizare-\\ cășunează mă ? 
Las cucuruzul; crește el și fără 
poMizarea ta.

— Polenizare, tată, glăsui feciorul.
— Mă rog, mă rog, tot una-i, lasă- 

mă-n pace. De cincizeci de ani dau 
cu sapa prin cucuruz — că m-a pus 
tata 
loșit

pentru nepoței :
ia-le, bată-te stelele... Știu 
tu ai nuci, da astea-s de 
Să mi-1 trimiți mîne pe 
iau formă, că de cînd mă

nu- 
colectiv. Nu-i rău 
place lui așa, ce

și dă primăvara, 
fost numit briga- 
iar a venit pe la 

el știe 
gospo- 
lucrez

de mic la lucru,
cum am

să fo-

nu m-a coco-

Desen de ANGI PETRESCU

nu vadă ca Stroșnaidăr..."vrea să ne
Tovarăș dragă, atîta m-au rîs prie

tenii în sara aceea că-mi ziceam în
tr-una scrîșnind : „mă duc și-i trag 
fetei, cît mi-i de dragă, niște gălătuși 
după ceafă de-i trece pe veci gustul 
să-și judece părintele". Sămăluiam ca 
un prost; în Sinea mea tare mi-ar 
fi plăcut să fie și pruncii mei acolo, 
sus, pe bină, și tot satul să caște 
gura văzîndu-i... „No, zic în glnd, nu
mai să vedem cine-o rîde mai la ur
mă". Și mă uitam la prieteni împun- 
gos. Și-mi era ciudă mai ales pe afu
risitul de Stroșnaidăr pe care l-am 
fost văzut umblînd pe sîrmă : de ce 
l-am amestecat în vorba avută cu co
piii mei ? Nu era mai bine să-i dau 
pace ?

Așadar, am ajuns acasă 
și arțăgos, 
pat, m-am 
și-am zis :

— Gata, 
mîne-ncolo 
nu mă faceți de ocară stînd coada, că 
vă belesc!...

Ioana, de colo, se uita la mine hîtru, 
cu ochii ei mari :

— Vai, tată... Da’cîlții cine i-a toar
ce? Cine-a țese pînză de saci? Știi 
bine că n-avem saci... Și fuiorul, și 
mai facem lînă de nevedit și...

— Să n-aud o vorbă. Am zis!
Mă rog frumos, așa mi s-a început 

năcazul. S-au dus copiii pe-acolo. Trei 
serj pe săptămînă, fetele. Feciorul ? 
Sară de sară. Stăm aproape de că
min, așa 
vasta mă mai bătea la cap, îmi bosco
rodea că las fetele de capul lor să 
umble noaptea și mi-oi auzi vorbe, cîte 
și mai cîte.

— Nevastă, maî leagă-ți melița 
ceea, auzi-mă ? Dacă nu s-or păzi ele, 
degeaba-i sta paznic; tot scapă. De 
ce ți-e frică ? Cum le-ai crescut, 
gu-te, ca să le temi astăzi, ha ?

Intr-o sară mă pomenesc eu cu fe- 
cioru-meu cel mare, ăsta, colectivistul, 
Dumitru. Eram de față toți căsenii.

— Bine v-am găsit sănătoși, mă- 
mucă și tătucă...

— Șezi, Dumitre, ce-ți face nevasta, 
copiii...

— Mulțam de-ntrebare. Sănătoși.
Dumitru, dragă tovarășe, a venit 

să mă dăscălească... El, cică, — am 
auzit de la oameni — s-a legat să mă 
ducă și pe mine la colectiv. Poves
tea cu colectivu-i scurtă: n-am ni
mica împotriva lui. Nu-mi pasă de el. 
Că s-o fi trăind mai bine în el, se 
poate, dar eu n-am lipsă. Eu vreau 
să mor cum am apucat. Dumitru zice 
că asta-i prostie de mijlocaș, apucă
turi de individualist, că ăștia ca mi
ne țin pe loc creșterea gospodăriei.

— Măi, băiete, cum îi, ---- —!
pe mine nu mă amesteca, 
prit să intri la colectiv ? 
prese | -----
Fiecare

— Ii 
de noi

clătinat
Mi-am zvîrlit căciula pe 
înfipt în mijlocul odăii

măi, draci împielițați. De 
să vâ știu la cămin. Și să

că le era la îndemînă. Ne-

ro-

cum nu-i, 
Te-am o- 

Ba. II o- 
dumnezeu.pe altul ? Ferească

> cu socotelile lui.
i ajunge dumneata să te rogi 

ca să te primim.

și-am avut de destule ori bucate 
mîndre. V-ați aBat voi mai ocoși. 
Nu-i destul că mă poletizați pe mi
ne, vă legați și de bieții cucuruzi...

Am lucrat, mă rog, frumos, toată 
vara, ca mai înainte. N-am avut 
bucate rele. Degeaba că toamna, la 
cules, am băgat de seamă că m-a 
bătut Dumitru cu brigada lui. Ce-i 
drept, îi sfînt. Eu am scos cam două 
mii la hectar... El, cîte trei mii și cinci 
sute, pe cincisprezece hectare. Pămîn- 
tu-i cam același, ba al meu o leacă 
mai gunoit. Dar afurisitul de Dumitru 
l-a prășit de patru ori. l-a giugiulit, 
l-a ocrotit, nu ca mine. Am avut eu 
vreme să-l giugiulesc atîta? N-am a- 
vut. A dat finul, secara, sfecla, tutu
nul... Muncă, tovarășe.

Eee... aci-i necazul de care pome
neam. Colea, cu vreo săptămînă îna
inte de crăciun, bag de samă că nu-mi 
aflu un suman,

— Unde mi-i sumanul, nevastă ?
— L-a luat Toderaș la cămin; nu-ș 

ce pesă fac ei, acolo. Ia-ți și tu alt
ceva.

— Nici nu m-a întrebat, diavolul.
— Ce să te mai întrebe. A luat și 

cizmele și cușma și o cămașă — aia 
care-ți place ție...

— Ii nebun ?
— Las-că le duce și le aduce, sară 

de sară.
L-am lăsat șî am uitat de ele. îna

inte de anul nou, de ziua Republicii, 
îmi aduce Ioana o invitație scrisă fru
mos cu mîna și pictată : „Tovarășului 
Gavrilă Surdu... Sînteți invitat să 
luați parte la serbarea organizată de 
căminul cultural din Săcădate în cins
tea zilei de 30 Decembrie, sărbătoarea 
scumpe; noastre Republici".

— Vii, tată ? Să vii, auzi ?
Cum să nu mă duc? Vai de mine; 

să n-o ascult eu pe Ioaina mea cum 
cîntă solo? Mi-au fost spus mie oa
menii ce isprăvi săvîrșește fata mea... 
Așa că m-am îmbrăcat frumos — cu 
bocanci, că cizmele erau la serbare —, 
am luat nevasta și ne-am dus... Tare 
fain se pregătiseră oamenii. Cu stea
guri, cu flori, cu tablouri... Mă rog, 
cum nu se mai poate. Și-apoi, s-o fi 
auzit pe Ioana mea, doamne dumne
zeule ! Ca la radio. Nu-mi credeam 
urechilor. Tot satul a rămas cu gura 
căscată. Au venit la mine și la ne
vastă, domnii învățători, ne-au feli
citat.., A venit și popa, și secretaru, 
și toți tovarășii de la sfat, prietenii. 
Eram într-al .nouălea cer. O vacă să- 
mi fi dat și nu-mi părea mai bine.

Dup-aia jocuri, danț pe bină. Fain 
tare. Intr-o pereche juca și fata cea
laltă, Zamfira

— Da, Toderaș. cum de nu joacă? 
întreb pe Ioana.
— El îi în piesă.
— Aha. Bun
Și m-am așezat bine în scaun, mai 

mulțămit ca un grof. Curînd a încenut 
și teatrul... Era vorba acolo de cucu-

o

ruz, de semănat șl cîte și mai cîte. 
Măi omule, cînd mă veseleam mai 
bine, numai ce mă văd pe bină... Să 
mă trăznească, eram eu, în carne și 
oase. Și mustața, și călcătura, hai
nele — eu, așa cum mă știa tot sa
dul. Auzii și vorba, curat a mea. Sala 
rîdea, măiculiță, de se cutremurau pe
reții... Am gălbenit, am roșit, m-au cu
prins sudorile.

— Asta-i... e... Toderaș, nu ? am în
trebat-o pe Ioana.

— El, da... el, mi-a răspuns diavo- 
' lița, rizînidi din răsputeri.

— No, las-că-l belesc eu acasă, 
. tui steuca lui și-a cui l-o fătat... își 

batjocorește părintele ?
— Tată, potolește-te. Nu-I nici o 

batjocură, mă ogoia fata.
Acolo, pe bină, dragul meu, eu gră- 

iam despre poletizarea cucuruzului șl 
despre cum am pomenit din străbuni; 
ascultam vorbele unui chiabur și nu 
luam în seamă sfaturile colectiviști
lor... Afurisitul de fecior nu da dum
nezeu să gate. Eram lac de apă și 
tremuram de ciudă. Rîdeau oamenii, 
ce să-ți spun, parcă dinadins ca să 
mă înfurie, dar nu asemănarea le stîr- 
nea hazul,, cît poznele slobozite de 
Toderaș. Eu nu băgăm samă la asta: 
îmi venea să sar pe bina și să-i sudui. 
No, și se gată, tovarășe, cu numărătoa
rea sacilor de cucuruz. Eu, așa se vede 
că fusesem blestemat, an?' ieșit cum nu 
se poate mai pîrlit la numărătoare. 
Tartorul de Toderaș se uita la saci, 
clătina din cap, mîrîia și se scărpina 
în ceafă, curat ca mine, că așa mi-e 
obiceiul și-a încheiat cam așa :

— Mă, a dracului afacere. Iaca-i 
bună,polenizare și la cucuruz. Musai

<

i-
r<

<

I

să mă apuc de ea.
De trei ori l-au chemat pe Toderaș 

* să se închine înaintea adunării. Eu, ce 
să fi făcut ? Rîdeam cu ceilalți, cam 
subțire, ce-i drept — dar cum să mă 
dau de gol că fierbeam ? In gînd îmi 
făcusem un plan de răfuială dumne
zeiască... Erau la Ioc de cinste cîți- 
va putrni după ceafă, pe sama lui To
deraș. M-am dus acasă mut; o vorbă 
n-am scos și l-am așteptat să vină. 
Știam că vine cu frate-său, cu Dumitru 
și cu noră-mea; îi chemase nevasta 
să mănînce cu noi.

— Toadere, zic eu crunt, nu ți-e ru
șine ? Mă faci tu de rîs înaintea sa
tului ? Asta-i creșterea pe care ți-am 
dat-o ?

— Tătucă, lartă-mă, dacă dumneata 
crezi că ți-am greșit. Te-am criticat că 
n-ai vrut să ne asculți. Dumneata 
ești de vină...

— N-ai drept să mă judeci tu... 
Marș afară 1 La mass mea să nH te 
mai prind 1

Ascultă, tovarășe, eu am inimă 
bună. Îs aspru, da am inimă bună. 
Toderaș a ieșit afară. Ceilalți s-au dat 
pe lingă mine și mi-au cetera! și 
mi-au zis și m-au năucit.

— De ce te înfurii? zicea Dumitru. 
Te înfurii pe sfînta dreptate. Este că 
așa mi-ai zis? Este? Atunci? Ce te 
născocorești așa ? Bine ți-a făcut. Ce, 
ți-ar strica acuma cîteva care de mălai 
în plus ? Dacă ascultai vorbele mele...

— Tu să-nv dai pace cu vorbele 
tale. Am ajuns s-o văd și pe asta : să 
știe puiul mai multe decît cioara...

N-am avut nici o haznă de mîncarea 
aceea, măcar că tăiase nevasta o găi
nă cît un curcan. In zilele următoare, 
m-am dus prin sat și am aflat că 
Toderaș al meu a răbdat un perdaf 
strașnic de la secretarul organizației... 
Cum că nu trebuie să meargă atît de 
departe, că brigada artistică de acti

niei n-are drent 
Flăcăul umbla 

1 — ce să zic — 
I rîdeam de el.
poletizare'i s-a 

fecior, dar și pe

tație nu-i sperietoare, 
să-și rîdă de oameni, 
cam întristat, iar mie 
mi se sărase inima și

E, da comedia cu 
prins. Rîdeam eu de 1___ , T.
mine mă rîdeau prietenii de nu mai 
aveam hodină. Și-mi venea să-mi dau 
cu pumnii în cap. Dacă-i vrea dumne- 
ta să știi, apoi află că se țineau de 
capul meu rnai cu samă colectiviștii. 
Am prieteni și printre ei.

— Hai, mă Gavrile cu noi, dăo 
dracului de treabă. Om poletiza cucu
ruzul laolaltă... Vii, mă ? Avem lipsă 
de oameni ca tine.

Eu, nu. Nici pomeneală. Dar uite, 
nu ™.ai am Ș* pace. S-au înțeles
copiii între ei să mă frîngă, nu alta. 
Știu eu cine-i tartorul cel mare. Du
mitru, brigadierul. El îi pune la cale. 
Nu-i zi să nu mă bată Toderaș la cap, 
iar fetele chițcăie ca șoarecii ; „chi- 
chi-chi!“ N-ai să crezi dumneata că 
și Ionuț, nepotu-meu, ăla cu opincile, 
cînd vine pe-aici numai cît începe :

— Moșule, drept îi că vii la colectiv?
— Cine ți-a spus ? Te-a păcălit, măi 

nepoate I
— Daaa, păcălit... Badea Sălăvăs- 

tru, președintele.
— Bade-tu Sălăvăstru ? Ia te uită 

cu cine și-a găsit președintele povești 
Măi, măi...

— M-a învățat și-o poezie...
— Zău, mă ? Ia, s-aud 1
Mai bine tăceam. Numai ce începe 

Ionuț al meu să turuie despre unul 
ca mine, un fricos și-un necrezător, 
care pățește după cum sună zicala : 
cine se teme de apă nu mîncă pește... 
La sfîrșit erau cîteva vorbe care-mi 
sunau mie:

Cine pieptul șl-l tot bate
Și zice că n-a intra
Și nici pește n-a mînca ? 
Moș Gavril din Sacadate.

M-am făcut negru la obraz și-am 
ridicat mîna chip să-1 plesnesc. Auzi, 
ce-am fost în stare să far? Să ridic 
mîna la cel mai drag nepot al meu... 
Copilul nici n-a mișcat, încremenise 
de uimire; atunci mi-am lăsat mîna în 
jos, pe creștetul lui și l-am mîngîiat. 
Am rîs. Și-am aflat că-1 dăscălise tot 
afurisitul acesta de Toderaș, cu fetele.

Acuma, spune dumneata, nu mi se 
cuvin mie niște pumni în cap ? Aa ? 
Cine i-a îndemnat, dacă nu eu? Cată 
la mine: vezi-mă ? Eu i-am îndem
nat, eu Gavrilă Surdu din Săcădate. 
De-aia-mi vine să-mi trag niște pumni. 
Mi-am făcut singur năcazul... Ce să 
mai zic? M-oi duce la colectiv, că nu 
mai am hodină cu pruncii mei, cu 
familia mea. M-oi duce. Rău nu poate 
fi... Văd după cum stă Dumitru că nu 
poate fi rău. Dumneata ce spui ?

No, hai, să mai bem un păhărel. 
Amuș vin femeile din șezătoare și-i 
gata cu poveștile. Zău, spune-mi, așa-i 
că nu mi-o fi rău la colectiv, așa-i ?

Dumitru Mircea
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însemnări cu prilejul celui de al II-lea Congres
Trei ședințe parla
mentare, o răscoală și 
un mesaj regal
m răsfoit recent încă odată Mo

lt nitorul Oficia) cu dezbaterile 
JjiTk parlamentare din primăvara a- 
nului puternicelor răscoale țărănești, 
1907.

La 10 martie au avut loc ultimele 
dezbateri parlamentare, sub guverna
rea partidului conservator, condus de 
latifundiarul G. Gr. Cantacuzino. Din 
dezbateri reiese limpede că {ara se 
află cuprinsă de răscoale și că gu
vernul conservator, uzat de o lungă 
și abuzivă stăpînire a statului, nu mai 
este în măsură să facă față, situației. 
Guvernul conservator obține totuși a- 
probarea bugetului.

La 11 martie ședința Camerei De- 
putaților nu are loc întrucît — anunță 
președintele Camerei — „pe banca mi
nisterială nu se află nici un domn 
ministru".

In aceeași zi, dimineața, a căzut 
guvernul conservator și puterea a fost 
trecută de regele Carol I, partidului 
naționa'.-liberal care și-a asumat răs
punderea guvernării și și-a luat obli
gația de a „face liniște în țară".

La 12 martie, noul guvern, avînd ca 
președinte al Consiliului de miniștri pe 
lalifurfdiarul D. A. Sturdza, care era 
și președinte al Academiei Romîne, și 
pretindea că se ocupă cu știința isto
riei, ca ministru de interne pe I. I. C. 
Brătianu și ca ministru al departa
mentului războiului pe generalul Ale
xandru Averescu, se prezintă Camerei. 
Această zi, de 12 martie, este acea zi 
faimoasă în care cele două partide 
burghezo-moșierești își dau mina pen
tru a reprima răscoalele țărănești prin 
singe și foc. In acea zi noul prim mi
nistru a ținut cuvîntarea sa de care 
Istoricii burghezi s-au arătat cîteva 
decenii atît de încîntați, caracterizînd-o 
drept o „cuvîntare plină de patriotism 
luminat". Intre altele, președintele 
Consiliului de miniștri și istoricul D. 
A. Sturdza a spus atunci: „Domnilor 
deputați, zilele care trec peste noi sînt 
zile foarte grele și de mari suferințe 
suiletești" (îmi place grozav expresia 
aceasta „suferințe sufletești" n.n.), „se 
impune deci nouă, tuturora, datoria 
de a uita ce ne desparte unii de alții, 
deosebirile noastre de vederi, urile și 
resentimentele noastre, luptele noas
tre personale. Se impune să ne dăm 
mina unul altuia, mină sinceră și fră
țească, ca țara să iasă din nevoi (ța
ra moșierilor n.n.) și să izbutim ca 
liniștea de care ne-am bucurat în timp 
de patru decenii, să fie din nou resta
bilită". (Este vorba de cele, patru de
cenii ale domniei lui Carol I). „Desor- 
dinea trebuie să înceteze, și ea va în
ceta îndată ce vom voi no! ca ea să 
în eteze". Stenograful notează că dis
cursul iui D. A. Sturdza a fost primit 
de Cameră cu „aplauze prelungite".

Take Ionescu — atunci conservator, 
și care pînă în ajun deținuse depar
tamentul finanțelor — a declarat: 
„Domnilor deputați, la apelul domnului 
prim ministru vorbesc in numele ma- 
rei majorități, aproape al unanimității 
Camerei, făgăduind tot concursul nos
tru, nu numai al voturilor noastre, 
dar cpncursul nostru întreg, cu sufle
tele curate, în opera guvernului de 
restabilire a păcii în această tară“ 
Stenograful, atent și corect, notează 
și aci „aplauze prelungite".

I. Lahovari, moșier, fruntaș conser
vator, s-a urcat și el la tribună și a 
grăit: „Domnilor, îmi rămine puțin de 
spus după cuvintele elocinte căldu
roase ale domnului Take Ionescu. Cu 
toate acestea, tin și eu să declar sus 
și tare în această adunare, guvernului 
majestătii sale, în zilele grele prin 
care trecem, în nenorocirea cu atît mai 
dureroasă cu cit altă dată răul ne ve
nea de Ia vrăjmași, de la străini și 
astăzi răul ne vine prin mina fraților 
noștri, fiilor noștri, că în aceste îm
prejurări sînt gata să dau tot concur
sul, tot sprijinul meu guvernului, pen
tru restabilirea ordinei și pentru sal
varea ordinei sociale în această țară".

Liberalii s-au îmbrățișat cu conser
vatorii, s-au sărutat și au plîns de 
bucurie că... „ordinea va fi restabi 
lită".

D. A. Sturdza a vorbit așadar a- 
tunci de „sufzrințele" lui „sufletești", 
Take Ionescu despre „sufletele" lor, ale 
parlamentarilor, „curate", iar I. Laho
vari, moșierul, i-a numit pe țăranii 
răsculat! „frații noștri", — adică „fra
ții" lor, ai moșierilor, ba chiar „fiii 
noștri" — adică fiii „lor", ai boierilor 
moșieri...

La 14 martie, imediat după deschi
derea ședinței, fruntașul conservator, 
moșierul și „emul de lume" Alexandru 
Marghiloman — cel ce-și trimetea ru
fele și gulerele să-i fie spălate și căl
cate la Londra, întrucît i se părea că 
în țară nu se găsesc spălători și căl
cători destul de meșteri, și pe care eu 
am mai apucat a-1 vedea la Cameră, 
pe străzile Bucureștilor ori la hipo
drom, unde întreținea o sumedenie de 
cai de curse, atunci cînd ajunsese, du
pă expresia lui N. Iorga, numai o „o- 
bosită umbră" — a cerut cuvîntul și 
a făcut această comunicare: „Semna
lez domnului președinte al Consiliului 
faptul următor; pe cale de presă s-a 
răspîndit un apel abominabil, la re
zerviști și concediați, provocîndu-i la 
nesupunere și la întoarcerea armelor 
în contra armatei". „Nu voi comite ne
socotința să repet nimic din acest a- 
pel. pentru că nu vreau să-i dau pu
blicitatea pe care o au cuvintele noas
tre. Mă mărginesc numai să depun a- 
cest jurnal înaintea domnului preșe
dinte al Consiliului, și mă raportez la 
înțelepciunea domniei-sale, dacă nu 
crede că este de datoria guvernului 
de a face să înceteze cu o zi mai îna- 
inte".

Conștiincios, stenograful notează: 
„aplauze prelungite și îndelung repe
ta'?".

D. A. Sturdza a mulțumit pentru co
municare și a făgăduit că va lua mă
suri. Și atunci s-a auzit în Camera 
Deputaților urlînd glasul deputatului 
moșier I. A Brătescu. Iar stenograful, 
cinstit, corect, conștiincios, i-a notat 
urletul: „Stîrpiți „Romlnia muncitoa
re" din Capitală. Stîrpiți ” „Romînia 
muncitoare" din Craiova și Constan
ța".

In ziarul „Romînia muncitoare" a- 
păruse apelul mișcării muncitorești de 
atunci în care rezerviștii erau sfătuiți 
să nu se prezinte la cazarmă și sol
dați! să nu tragă în părinții și frații 
lor. țăranii răsculați. Căci represiunea 
singeroasă începuse.

al Partidului nluncitoresc Conțin
Ceea ce mi se pare însă caracteristic 

în această ședință nu este intervenția 
lui Alexandru Marghiloman, cît stri
gătul isteric al deputatului I. A. Bră
tescu „Stîrpiți „Romînia muncitoare" 
din Capitală, stîrpiți „Romînia munci
toare" din Craiova și Constanța".

Țărănimea săracă se răsculase. Sla
bă numericește și insuficient organi
zată, muncitorimea încerca sâ-î dea o 
mînă de ajutor. Moșierii și burghezii 
se speriau mai ales de muncitorime. A- 
cest strigăt, „Stîrpiți „Romînia munci
toare", lansat în Cameră la 14 martie 
1907, de un deputat obscur ca I. A, 
Brătescu, a fost preluat de burghezie 
și moșierime și repetat de nenumăra'e 
ori de atunci și pînă la 23 Aug ist 
1944. Unii politicieni, ca Mani^ >ră- 
tianu, Rădescu, l-au mai striga*,,. du
pă 23 August 1944, iar alții, «„ Trans
fugii de pe la diferitele posturi de ra
dio apusene și nord-atlant'ce, îl mai 
strigă și astăzi.

Dar, cum se vede, istoria nu a în
găduit ca muncitorimea să fie „stîr- 
pită". In 1917. după Marea Revoluție 
din Octombrie, muncitorimea a luat 
puterea în Rusia țaristă și astfel s-a 
născut Uniunea Sovietică. După 1944 
muncitorimea a mai luat puterea în 
cîteva state europene, înființînd re
gimuri de democrație populară. Apoi 
s-a născut China nouă, apoi s a nas 
cut Vietnamul. Faptele sînt fapte. Nu 
ai cum ie ascunde. Noi nici nu avem 
pentru ce le ascunde. Dimpotrivă, to
tul ne îndeamnă să le dăm la iveală.

In Camera Deputaților din regatul 
romin, la 15 martie 1907, guvernul li
beral vine cu un proiect de lege „re
lativ la proclamarea stării de asediu 
prin decret regal". Cere urgența și o 
obține. G. Gr. Cantacuzino, fostul 
prim ministru conservator, sub guver
narea căruia se iscaseră răscoalele 
țărănești, cere cuvîntul și vorbește 
astfel de la tribuni: „Domnilor depu
tați, măsura propusă de guvern, prin 
proiectul de lege de față, este pe de
plin legitimată prin gravitatea împre
jurărilor. Atunci cînd țara se află pe 
marginea prăpastie: (țara bo erilor, 
n.n.) și cînd noțiunea dreptului (drep
tul de proprietate al boierilor asupra 
uriașelor moșii lucrate de țărani, n.n.) 
este întru atît întunecată îneît sîntem 
amenințați de a vedea reînviindu-se 
timpurile de barbarie ale secolelor dis
părute (cînd nu existau moșieri, n.n.) 
numai măsuri energice pot scăpa țara 
(țara boierilor, n.n.), care se află în 
pericol. Salvarea patriei (adică a sta
tului burghezo-moșieresc, n.n.) trebuie 
să fie legea supremă. Latinii traduc 
această idee prin aforismul următor. 
Salus Rei Publicae suprema lex esto! 
(ah! acești asasini care știu latinește! 
n.n ). In numele partidului conserva
tor (partidul marilor moșieri n.n.) 
dau adeziunea deplină proiectului de 
lege prezintat de guvern".

Guvernul național liberal, avînd, 
după votarea acestei legi, mîinile li
bere, începe cea mai singeroasă re
presiune cunoscută în istoria poporu
lui nostru. Operațiunile militare sînt 
conduse cu energie de generalul Ale
xandru Averescu, ministrul departa
mentului războiului. Dau larg concurs 
generalului, ministrul de interne Ion 
I. C. Brătianu și ministrul justiției, 
învățatul jurist, doctor în drept de la 
Paris, Toma Stelian.

Guvernul își scaldă mîinile în sin
ge; deputății, despre ale căror „suflete 
curate" vorbise Take Ionescu, își scal
dă mîinile în sînge. Nu a existat în

După o oarecare trecere de timp..

In 1914, aproape de începutul toam
nei, a izbucnit prunul războî mon

dial. Statele europene s-au prins în 
hora morții, unul după altul. Boierii și 
domnii pămîntului romînesc au chib
zuit că Romînia nu poate să rămînă 
pînă la urmă înafara sîngerosului 
conflict. S-au pornit deci să vînzoleas- 
că țara și să anunțe războiul. Răz
boiul însă se fate cu soldați. Iar sol
dați au dat totdeauna numai clasele do 
jos, muncitorii și țăranii, așa cum a- 
devărat grăise, într-o comisie agrară, 
la 1848, un țăran: „Cînd e vorba de a 
aduna ostași, dorobanți, cordonași, po- 
tecarj și orice fel de slujbași în ur
nirea poverilor, cine altul i-a dat de- 
cît noi, fără ca să fim nădăjduiți la 
vreo mîngîiere decît la aceea a biciu- 
lui stăpînirii. Se cer bani, producte, 
vite, podvezi. Cine le împlinește decît 
noi din sărăcia noastră?... Apoi, dună 
acest fel de jertfe, făcute cu sîngele 
și cu sudorile noastre, nu e păcat îna
intea lumii și a lui Dumnezeu ca toc
mai noi să fim străini și nemernici în 
pămîntul nostru?".

Situația țărănimii romînești era in 
1916 aproape ca aceea din 1848, cînd 
au fost rostite aceste grozave cuvinte.

Boierii și domnii pămîntului romî
nesc și-au adus atunci, în 1916, amin
te — avînd nevoie de ei — de munci
tori și țărani, de muncitorii cărora le 
închiseseră cluburile și ziarele, de mun
citorii pe care căutaseră să-i stîrpească, 
dar pe care nu-i putuseră stîrpi, fiind

Cînd s-a auz't de biruința Marii Revoluții 

din Octombrie

înd, după căderea țarului, s-a au
zit și de căderea guvernului pro- 

vtzoriu al lui Alexandru Kerenski și 
despre biruința Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, precum și de în
ființarea primului stat din lume al 
muncitorilor și al țăranilor, și cînd, 
mai ales, s-a văzut că nu este cu pu
tință ca acest stat nou să fie hăcuit și 
doborît, — boierii* și domnii pămîntu
lui romînesc și-au adus, mai mult de 
nevoie decît de voie, aminte din nou 
de „frații" lor, de „fiii" lor, muncitorii 
și țăranii. S-au făgăduit, ba s-au și 
acordat, ia repezeală, umbrele palide 
ale unor așa-zise libertăți, tuturor ce
tățenilor, fără deosebire de avere sau 
de știință de carte. Mai mult, pentru 
a-i despărți pe țărani de muncitori, li 
s-a dat țăranilor ceva pămînturi. Oda
tă satele amorțite, cu împroprietărirea 
și cu dreptul de vot, stăpînirea bur- 
ghezo-moșierească s-a repezit cu toată 
puterea ei asupra muncitorimii. Mii și 
mii de burghezi și moșieri strigau 
acum în Parlament, — în Parlamentul 
care își spunea democrat — prin zia

acea primăvară a lui 1907 moșier sau 
arendaș de moșii care să nu intre în 
complicitate cu organele însărcinate 
cu represiunea, să nu schingiuie, să 
nu asasineze, să nu-i jefuiască pe 
țărani, unii direct, alții indirect

Iar regele Carol I dă un decret de 
închidere a Parlamentului în care își 
descarcă inima și-l amestecă printre 
asasini pe însuși „A-Tot-Puternicul 
Dumnezeu". Să dăm însă cuvîntul a- 
cestui decret: „Domnilor deputați, tre
cem în momentul de față prin însem
nate greutăți și mari îngrijiri. Gîn- 
durile tuturor sînt îndreptate spre res
tabilirea ordinei și iinîștei turburate. 
In aceste împrejurări corpurile legiui
toare au fost la înălțimea chemării 
lor, însuflețite de un patriotism lumi
nat (adică deputății și senatorii celor 
două partide au fost cu toți de acord 
să-i ucidă pe țărani, n.n.)“. „Ele au 
dat fără ezitațiune concursul lor pre
țios guvernului meu (ajutînd guvernul 
să legifereze starea de asediu și să 
comită asasinate individuale și ‘n ma
să, n.n.). S-a dovedit încă odată că a- 
tunci cînd o primejdie ne amenință 
(pe boieri, pe bancheri, familia regală, 
n.n.), toți fiii țării (aici țăranii nu mai 
sînt socotiți „fii ai țării", n.n.) se u- 
nesc în singura cugetare de a-și îm
plini datoria către patrie. (De a-i uc’- 
de pe țărani, n.n.). Energica manifes
tare de astădată iși va da roadele 
ei (și le-a dat; unsprezece mii de ca
davre, n.n.) binefăcătoare in prezent 
și viitor".

Carol I trece apoi la mulțumiri: „Vă 
mulțumesc călduros că în aceste mo
mente grele, care ne umple pe toți de 
întristare (11! n.n.) ne-ați înconjurat 
cu iubire și devotament Să rugăm pe 
A-Tot-Puternicul Dumnezeu să ne o- 
crotească și să ne conducă pașii". 
Cum vedem, asasinii țăranilor se pi
tulau sub pulpana nevăzută a „A-Tot- 
Puternicului Dumnezeu" și pitulați sub 
această pulpană, ocrotiți, își conduceau 
pașii prin barurile și prin localurile 
de noapte ale Bucureștilor, în care 
tocmai făceau furori cîteva renumite 
șanteze descinse de curînd din Paris. 
Dar pașii armatelor de represiune e- 
rau îndreptați către sate. Puștile în
cărcate ale soldaților armatelor de re
presiune erau îndreptate către pieptu
rile țăranilor răsculați. Gurile tunuri
lor armatei erau îndreptate către satele 
țăran’lor răsculați și nu osteneau văr- 
sînd ghiulea după ghiulea. Generalul 
Gigurtu telefona atunci din Craiova 
comandantului unei mici unități de re
presiune: „Nu lua nici un prizonier. 
Impușcă-i pe toți țăranii pe care î-ai 
prins".

„Roadele" represiunii, — unsprezece 
mii de țărani, printre care femei, bă- 
trîni și copii — au pierit. Dar nădej
dea poporului romîn, popor de mun
citori și de țărani, a rămas vie. Ea a 
sporit necontenit. Poporul romîn mun
citor își aștepta ceasul său cel mare. 
Ziua sa cea mai luminoasă — acea zi 
a eliberării sale de sub asupritorul jug 
al burgheziei și moșierimii.

Exploatarea țăranilor și a muncito
rilor a continuat să fie tot atît de crîn- 
cenă, tot atît de nemiloasă și după 
răscoale, ba chiar mai crîncenă, mai 
nemiloasă. S-a adeverit încă odată ce 
mare dreptate avusese Bălcescu cînd 
scrisese — după revoluția din 1848, 
adresîndu-se poporului muncitor din 
patria sa: „Ei nu vă vor da nimic, căci 
nici vor, nici pot. Fiți gata dar a lua 
voi, fiindcă împărații, domnii și boerii 
pămintului nu dau fără numai a ceea 
ce le smulg popoarele"...

că fără muncitori fabricile lor ar fl 
prins rugină, și de țăranii asupra că
rora dezlănțuiseră în 1907 teroarea și 
asasinatul. Și adueîndu-și de ei amin
te, boierii și domnii pămîntului romî
nesc i-au numit pe muncitori și pe ță
rani iarăși „frații" lor și „fiii" lor și 
au încercat a-i îmbrobodi cu minciuni 
și făgăduieli de... mai bine. In cîteva 
orașe din țară, muncitorii s-au adu
nat, au manifestat și au protestat cu 
dirzenie împotriva pregătirilor de răz
boi, care deveniseră tot mai evidente 
și tot mai apăsătoare pentru oamenii 
cei mulți și săraci. Poliția s-a ciocnit 
cu manifestanții, i-a lovit, i-a împuș
cat, i-a risipit. Iar în toamna lui 1916 
țara era aruncată, fără să fie între
bată, în grozavul război. Sute de mii 
de muncitori și țărani au fost înrolați, 
mobilizați și trimiși pe front. Ei erau 
trimiși să lupte și să moară aproape 
dezbrăcați și aproape neînarmați. Ci
ne a trăit în acea vreme, sau cine a 
cercetat mai tîrziu documentele și me
moriile publicate de unii generali care 
au avut rosturi de conducere în acel 
război, — își poate da seama de toată 
nebunia care a domnit. Frontul a fost 
spart în Carpați și pe Dunăre de că
tre trupele germane. Aproape trei sfer
turi din Țară au suferit doi ani ocu
pația, silnicia și jaful dușmanului. 
Opt sute de mii de țărani și muncitori 
au plătit cu viața lor războiul decla
rat de boierii și domnii pămîntului ro
mînesc.

rele lor și pe la toate colțurile, ca altă 
dată, în 1907, obscurul deputat I. A. 
Brătescu: „Striviți-i pe muncitori... 
Striviți-i pe muncitori..." Dar acum 
muncitorimea riposta. Ea făcea să a- 
pară la 7 noiembrie 1918, un manifest 
care începea astfel: „Muncitori! Șapte 
Noiembrie! Zi pe care nici un muncitor 
nu trebuie să o uite! Ziua aceasta este 
o zi fără seamăn de mare și frumoasă 
pentru clasa noastră! Astăzi se împli
nește un an de la revoluția bolșevică, 
un an de cînd muncitorii și țăranii ruși 
au alungat pe boeri șî pe patroni de pe 
moșii și din fabrici, punînd dînșii — 
proletarii de la orașe și de la sate — 
stăpînire socialistă, stăpînire muncito
rească pe ele. Un an se împlinește as
tăzi de cînd în Rusia cuvîntul de „bur
ghez" (trăitor din munca altuia) e o 
insultă, și de cînd, pentru întîia oară 
în istorie, muncitorii, ei înșiși, cîrmu- 
iesc statul, Republica Socialistă".

Manifestul se termină cu fraza: 
„Trăiască Republica Socialistă Ro- 
mînă".

De la 13 Decembrie 1918 pînă la 23 August 1944..

artidul Comunist Romîn a fost în
ființat în anul 1921. In 1924 el a 

fost scos din lege și aruncat în ilega
litate. Partidul Comunist Romîn și-a 
reluat activitatea legală abia la 23 Au
gust 1944.

Istoria stă martoră. Martore stau 
documentele. Martori stau oamenii, că 
în această lungă perioadă activitatea 
Partidului Comunist Romîn nu a înce
tat o singură clipă, cu toată prigoana 
la care comuniștii au fost supuși, cu 
toate greutățile extraordinare pe care 
regimul burghezo-moșieresc le arunca 
în calea Partidului Comunist Romîn. 
Această activitate a fost dusă, întrea
gă, pentru atingerea acelorași țeluri: 
eliberarea muncitorimii și țărănimii de 
sub jugul greu al exploatării burghe
zo-moșierești; fericirea poporului ro- 
mîn; scoaterea poporului romîn din a- 
lianța cu statele capitaliste care pre
găteau războiul împotriva Uniunii So
vietice ; construirea societății socia
liste.

Dar, de asemenea, istoria stă mar
toră, martore s(*u documentele, mar
tori stau oamenii, că în toată această 
lungă perioadă, nu a existat guvern în

Zorile visate de poporul romîn

Zorile visate cu atîta at doare de 
obijduitul popor romîn, de cărtu
rarii cu idei înaintate ai poporului ro

mîn, printre care strălucește ca :in lu
ceafăr numele nepieritor al lui Bălces
cu, zorile visate apoi de comuniști, și 
pentru care au luptat și s-au jertfit co
muniștii, s-au arătat abia la 23 August 
1944 în condițiile create de victoriile 
armatelor sovietice asupra hitlerismu- 
lui. Atunci s-au ridicat tumultuoase, 
la chemarea partidului, masele munci
toare de la orașe și sate. Noi moște
neam ruinele aduse asupra țării de 
război. Moșteneam sărăcia Moște
neam mizeria. Cu toate acestea, 
poporul romîn a găsit forța uria
șă de a-și îndrepta armele îm
potriva dușmanului hitlerist și el 
a participat, pînă la capitulare, la

Primul Congres al Partidului Muncitoresc Romîn

P rimul Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn a avut loc la sfîr

șitul lui februarie 1948. El a fost prece
dat de unirea într-un singur partid a 
partidelor muncitorești, comunist și 
socialist. De aci înainte, Partidul Mun
citoresc Romîn a început a face pași din 
ce în ce mai mari în istoria de astăzi 
a poporului postru. In raportul său, ți
nut la acest congres, tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej a spus: „De trei
zeci de ani învățătura lui Marx, En
gels, Lenin și Stalin servește avant- 
gărzii proletare din Romînia drept că

Revoluția noastră culturală

S-a vorbit totdeauna mult despre 
starea înapoiată a poporului nos
tru muncitor de la orașe și sate și 

s-a scris și mai mult. Unii publi
ciști au scris despre aceasta cu in
dignare și au cerut — celor ce 
aveau atunci răspunderea în stat 
— să se ia măsuri de îndreptare. 
Alții, nevăzînd în față nici o zare 
luminoasă, au scris cu amărăciune, 
ca să rămînă scrisă pe undeva ca 
o mărtqrisire, părerea lor. De îm
bunătățit însă nu s-a îmbunătățit 
nimic. Am rămas decenii de-a rin- 
dul țara cu cel mai mare număr 
de analfabeți din Europa, țara cu 
cei mai rău hrăniți oameni, țara cu 
cei mai mulți desculți și dezbrăcați, 
— acestea în pofida imenselor bo
gății ale solului și subsolului nos
tru. Eram o țară cu un mare export 
de cereale. Țăranii romîni se îmbol
năveau însă și mureau de pelagră, 
din cauza mălaiului acru și amar 
pe care erau nevoiți să-l consume. 
La mai puțin de o poștă de Bucu
rești, șaizeci sau șaptezeci la sută 
din săteni nu cunoșteau scrisul sau 
cititul, dar pe Calea Victoriei se gă
seau patrusprezece Ubrării care vin
deau numai cărți șl reviste franțu
zești pentru „rafinații" Capitalei. Ori
ce străin care trecea prin țara noas
tră se mira de contrastele atît de iz
bitoare între viața de lux a celor 
„de sus" și mizeria îngrozitoare a 
celor mulți și „de jos". Cineva 
găsise și o explicație: „Ne aflăm 
aici, la porțile Orientului". Unii se 
mulțumeau cu această explicație.

Una dintre cele mai importante 
probleme care s-au pus partidului 
a fost aceea de a se înlătura anal
fabetismul, de a face ca oamenii 
muncii de la orașe și sate să învețe 
carte, de a crea condiții pentru ca 
fiii oamenilor muncii să-și apropie 
cît mai multe cunoștințe. S-au des
chis pretutindeni școli noi. iar cele 
vechi au fost reorganizate și puse 
să meargă în pas cu timpul. S-a dat 
o bătălie stăruitoare ca, pînă și 
oamenii cei mai în vîrstă să învețe 
scrisul și cititul. întregul nostru în- 
vățămînt a fost reorganizat. S-au edi
tat publicații speciale pentru săteni 
și pentru femei. S-au tipărit cărți

4u dispărut fabricanții și latifundiarii...

cum, cînd scriu aceste însemnări, 
îl aud parcă pe obscurul depu- 

Tațhnoșîer care urla în parlament 
în primăvara lui 1907 : „Striviți „Ro
mînia Muncitoare" din Capitală. Stri
viți „Romînia Muncitoare" din Cra
iova și Constanța". Clasa muncitoare 
nu a putut să fie strivită. Țărănimea 
muncitoare nu a putut să fie stri
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Romînia, fie că el s-a numit național- 
liberal sau național-țărănist, averescan 
sau iorgist, guvern de coaliție sau gu
vern de tehnicieni, guvern gogo-cuzist, 
legionaro-antonescian sau antonescian, 
care să nu-i fi prigonit cu aprinsa lui 
ură pe comuniști, să nu-i fi arestat și 
schingiuit, să nu-i fi condamnat la ani 
grei de închisoare, să nu-i fi asasinat 
sub un pretext sau altul. Toate aceste 
guverne au guvernat cu stare de ase
diu, cu cenzură, cu tribunale militare, 
cu închisori pline de luptătorii pentru 
libertatea și fericirea poporului nostru.

Așa stînd lucrurile, așa și nu altfel 
arătînd faptele care nu pot fi dezmin
țite, cum mai cutează unii politicieni 
vechi, fugiți peste hotare, să vorbească 
despre libertatea care, chipurile, ar fi 
domnit cîndva pe la noi, despre demo
crația care, chipurile, ar fi domnit 
cîndva pe aceste meleaguri? Poporul 
romîn a gustat amarul acelor „liber
tăți" și al acelei „democrații"...

Cu multe jertfe de vieți, cu multă 
suferință, cu mulți ani de grea închi
soare au plătit comuniștii lupta lor 
neînfricată.

înfrîngerea acestui dușman. Poporul 
își vedea acum lămurit drumul pe care 
el avea și dorea să meargă. Reacțiunea 
însă, alcătuită din boierii și domnii pă
mîntului romînesc, tot n-a văzut că i se 
apropiase sfîrșitul. Burghezia și moșie- 
rimea au ridicat aparatul represiv de 
stat, sub Rădescu, în plin război anti
hitlerist, împotriva muncitorimii și a 
țărănimii sărace, pentru a putea păstra 
mai departe vechile ei privilegii. La 6 
martie 1945 însă, poporul l-a măturat 
pe Rădescu de la putere și a instalat 
la cîrma statului guvernul Pe
tru Groza. In penultima zi a Iui 
1947, monarhia a fost abolită și Mi
hai 1 — ultimul dintre Hohenzollerni 
— a fost silit să abdice și să pără
sească țara. începea acum un alt ca
pitol din istoria patriei noastre —■ cel 
mai luminos.

lăuză în acțiune. Succesele pe care le-a 
dobîndit în opera de dezvoltare și întă
rire a democrației noastre se datorează 
faptului că avantgarda proletară s-a 
străduit întotdeauna să aplice în mod 
creator teoria marxist-leninistă la con- 
dițiunile specifice ale țării noastre. În
vățătura lui Marx, Engels, Lenin, 
Stalin este acel far strălucitor care va 
lumina drumul Partidului Muncitoresc 
Romîn, drumul ce duce spre noi victo
rii ale democrației populate, spre Ro
mînia Socialistă".

și broșuri. S-au deschis pretutin
deni biblioteci. (In satul meu am 
găsit recent o bibliotecă cu patru 
mii de volume. Cărțile politice erau 
tot atît de citite ca și cele de li
teratură). S-au înființat zeci de tea
tre de stat și sute de teatre sin
dicale. S-au înființat mii de ansam
bluri de cîntece și dans. într-un ar
ticol publicat recent în „Gazeta li
terară" s-a arătat că în ultimii ani 
s-au tipărit în țara noastră peste 
două sute douăzeci și două de milioa
ne de cărți. Cred că de la introduce
rea tiparului în țările noastre, pînă la 
23 August 1944 — adică vreme de 
cîteva secole — nu au ieșit din ti
pografiile noastre, adunate laolaltă, 
un număr atît de mare de volume. 
Vreau să amintesc numai cîteva date: 
pînă în 1944 un roman romînesc se 
tipărea cei mult în cinci mii de exem
plare. Cărțile cu totul excepționale 
atingeau un tiraj de zece mii. Astăzi 
avem romane romînești care s-au ti
părit în mai mult de o sută de mii 
de exemplare- Pe masa mea de lu
cru am două ediții Shakespeare;
una engleză, apărută prin 1950 la
Londra. Tirajul ei este de cinci mii 
de exemplare. Alta apărută re
cent (volumul I și II din „Opere")
în R.P.R. Tirajul ei este de două
zeci și cinci de mii de exemplare. 
Orice ediție a clasicilor noștri, Emi- 
nescu, Creangă, Caragiale, Slavici 
nu stă mai mult de două-trei săp- 
tămini în librării. Același lucru se 
întîmplă cu oricare din cărțile bune 
ale scriitorilor noștri de azi. Expo
zițiile de pictură sînt vizitate de 
zeci de mii de oameni, unele din 
ele de sute de mii. S-a îmbogățit 
muzica. Avem șî sîntem pe cale să 
avem și mai multe opere și bale
le romînești. Cartea a devenit un 
bun al poporului. Bunuri ale poporu
lui au devenit și celelalte arte. Bun 
al poporului a devenit și sportul.

Această uriașă realizare este una 
dintre cele mai importante la care a 
ajuns poporul nostru sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn. Po
porul nostru își ia astfel locul prin
tre popoarele cultivate, înaintate, ale 
lumii.

vită. Ele constituiau poporul nos
tru, poporul nostru cel adevărat. 
Boierimea, burghezia, au fost pleava. 
Apa năvalnică a timpului le-a luat și 
le-a dus la mormînt. Clasa mun
citoare s-a aliat cu țărănimea mun
citoare. Moșiile au fost date în stă
pînirea celor ce le muncesc. In vara 
lui 1949 s-au înființat primele gos

podării colective. Astăzi avem în țară 
în jurul a șase mii de gospodării agri
cole colective și întovărășiri agricole. 
Socializarea agriculturii progresează. 
Progresează și mecanizarea ei căci 
fabricile dau țărănimii muncitoare tot 
mai multe tractoare, tot mai multe 
semănători, tot mai multe combine.

Minele și uzinele, fabricile și în
treprinderile au devenit și ele bu
nuri ale poporului muncitor. Ex
ploatarea omului de către om a în
cetat. Eforturile partidului sînt în
dreptate spre toate sectoarele de 
muncă. In toate sectoarele de mun
că producția crește și trebuie să 
crească tot mai mult. Calitatea tu
turor produselor — cele industriale 
și cele agricole — se îmbunătățește 
și trebuie să se îmbunătățească și 
mai mult. Exigențele consumatorilor 
trebuie să fie satisfăcute. S-a dat 
și se dă importanță industriei ușoare 
care produce bunuri de consum. In 
felul acesta se aduce o contribuție 
serioasă la îmbunătățirea vieții oa
menilor muncii. Dar partidul nu a 
scăpat o singură clipă din vedere 
că temelia temeliilor construirii so
cialismului este industria grea. S-a 
avut deci în vedere, în chip excep
țional, întărirea și dezvoltarea in
dustriei grele. Au fost mărite și 
îmbunătățite vechile uzine. S-au creat 
uzine noi. A fost sporit numărul 
furnalelor. A fost crescută extrac
ția cărbunelui și a minereurilor.

S-au ivit în țară 
orașe noi

In țară s-au ivit în preajma cen
trelor miniere și industriale cartie
re orășenești noi și chiar orașe noi. 

Aceste cartiere și aceste orașe con- 
ținînd locuințe confortabile au fost 
date spre foiosință oamenilor mun
cii.

Trebuie să semnalăm însă că ceea 
ce s-a construit este numai un în
ceput. Campania de construcții de 
locuințe pentru oamenii muncii va 
fi continuată și întețită.

Mari hidrocentrale 
și termocentrale 

a au construit în ultimii ani pe 
uprinsul țării cîteva hidrocentrale 

și termocentrale de mari proporții. Acum 
mai sînt în curs de construcție alte 
cîteva. Eforturile cele mai mari sint 
îndreptate însă în vederea terminării 
uriașei. hidrocentrale „V. I. Lenin" 
de la Bicaz. Tunelul cel lung — de 
cinci kilometri — a fost străpuns 
acum cîteva zile, înainte de termen, 
în cinstea celui de al II-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn. Nu 
va trece mult și hidrocentrala „V. I. 
Lenin" de la Bicaz, care își va trage 
puterea din apele zăgăzuite între 
munți ale Bistriței, va putea lumina 
aproape întreaga Moldovă și va pune 
la dispoziția uzinelor și fabricilor 
din regiune mii și mii de kw. energie 
electrică. Energia furnizată de noile 
noastre hidrocentrale va grăbi con
struirea socialismului în țara noastră.

„Fabricat în R.P.R.“

In magazinele de desfacere din 
București și din celelalte centre 
din țară observăm de la un timp 

că sporește tot mai mult numărul 
uneltelor și al obiectelor pe care 
scrie „Fabricat în R.P.R.".

Am izbutit să fabricăm vagoane de 
cale ferată și locomotive, camioane 
și autobuse, biciclete și motociclete, 
aparate de uz casnic, patefoane și 
aparate de radio.

Am izbutit să fabricăm medica
mente.

De curînd s-au pus în vînzare pri
mele flacoane de penicilină. Peste pu
țin timp vom putea pune în cir
culație magnetofoane „fabricate în 
R.P.R.". Multe din „Fabricatele în 
R.P.R." au devenit mărfuri de ex
port. Exportăm astfel, printre altele, 
vagoane de cale ferată, vase fluviale 
și maritime, motoare electrice, utilaj 
petrolifer.

Poporul nostru privește cu mîndrie 
aceste mari succese ale luî la care, 
fără conducerea partidului, nu s-ar fi 
ajuns.

Pentru sănătatea 
oamenilor muncii

eci de mii de oameni ai muncii 
jfȚîși petrec vacanțele lor de vară în 

stațiunile balneare și climaterice ale 
țării care altădată erau accesibile 
numai bogaților, numai exploatato
rilor.

Sanatoriile și spitalele stau, de 
asemenea, la dispoziția oamenilor 
muncii pentru a-și îngriji sănătatea. 
S-au înființat în țară, în ultimii ani, 
mai ales în orașele din provincie și 
în sate, spitale și disnensare, creșe 
și case de nașteri. La sate s-au 
înființat, din loc în loc, și puncte sani
tare. Numeroase sînt satele în care 
ău fost deschise farmacii.

Oameni noi ai epocii 
construirii socialismului

t . atorită intensei munci de edu- 
l jcare a poporului în spirit revo

luționar, pătrunderii învățăturii mar- 
xist-leniniste în mase și creării 
unor condiții prielnice au apărut din 
mijlocul poporului nostru — mai ales 
în cadrul activității pentru îndepli
nirea înainte de termen a cincina
lului și al întrecerilor socialiste — 
oamenii noi ai epocii noastre, înain- 
tații constructori ai socialismului. 
Acești oameni noi, „Eroi ai Muncii 
Socialiste", fruntași în muncă, de
corați cu „Ordinul Muncii" ori cu 
„Medalia Muncii", muncesc astăzi 
în contul anilor viitori. Unii mun
cesc în contul deceniilor viitoare. 
Prin energia lor uriașă ei au izbutit 
să înfrîngă și să depășească timpul 
Mii de alți oameni ai muncii, din 
uzine, de pe ogoare și din labora
toare se străduiesc să le urmeze 
exemplul șl să-i ajungă.

Partidul a pus poporul nostru în 
situația de a putea să scoată la 

Iveală formidabila tul energie, extra
ordinara lui putere de tnuncă, in
teligența și ingeniozitatea sa, talen
tele sale. Din straturile pînă mai ieri 
ținute în obscuritate răsar conducători 
pricepuți, inovatori iscusiți, talente 
remarcabile. Acestea nu se pot pe
trece decît atunci cînd un popor este 
liber, cînd un popor știe că el 
singur dispune de soarta sa, că el 
singur trebuie să-și făurească viito
rul și să-și caute fericirea. Partidul 
a sădit în oamenii muncii din țara 
noastră încrederea în forța poporu
lui nostru, în viitorul lui, în ferici
rea lui care poate fi cîștigată. Po
porul muncește cu dragoste și cu 
însuflețire fiindcă știe bine că astăzi 
el muncește pentru o patrie care este 
în întregime a lui, pentru o patrie 
în care omul muncii are toate drep
turile și se bucură de toate liber
tățile.

Omul nou, constructor al socialis
mului, omul cel mal înaintat al epocii 
noastre, a inspirat nenumărate lucrări 
scriitorilor noștri, muzicanților noș
tri, artiștilor noștri plastici

Omul nou al epocii noastre este 
idealul către care tind oamenii mun
cii din țara noastră, idealul către 
care tinde tineretul nostru crescut 
și educat de partid.

Oamenii de știință 
și artă slujesc cauzei 
poporului

In anii dintre cele două războaie 
mondiale m-am ocupat, ca ziarist, 
de problemele politice și sociale care 

frămîntau epoca. A trebuit deci să 
cunosc bine vechile partide politice în 
structura lor și să fiu în curent cu 
activitatea lor. Pot să spun că în rin- 
duielile acelor partide intelectualii 
care într-adevăr reprezentau o valoa
re, erau rarități. Politicienii vechi se 
simțeau stînjeniți în apropierea inte
lectualilor, iar aceștia, neputîndu-se 
obișnui cu manevrele de culise, cu dș- 
magogia de care se făcea atîta para
dă, în sfîrșit, cu moravurile pe care toți 
le-am cunoscut, se simțeau destul de 
ne la locul lor. Cît despre tehnicieni, 
oameni de știință și de artă, aproape 
că nu putea fi vorba. Neplăcut impre
sionați de cele ce vedeau că se pe
trecea în jur, majoritatea lor s-au ținui! 
atunci departe de orice fel de politică. 
Cîțîva numai aparțineau formal unui 
partid sau altul. Ei puteau fi numă
rați Pe degete.

Partidul Muncitoresc Romîn a știut 
să-și apropie pe toți intelectualii de 
valoare ai țării. Astăzi tehnicienii cei 
mai renumiți, savanții cu cele mai ră
sunătoare succese, artiștii de cel mai 
strălucit talent, muzicienii și compo
zitorii cei mai inspirați, pictorii șl 
sculptorii cei mai înzestrați, scriitorii 
cei mai buni, cîștigați de partidul mar 
xist-leninîst al clasei muncitoare, slu
jesc cauzei poporului, contribuie la 
construirea socialismului în patria) 
noastră și la apărarea activă a păcii. 

Partidul Muncitoresc Romîn le-a ară. 
tat calea, le-a creat condiții favorabile 
dezvoltării științei sau artei lor, a 
făurit din fiecare din ei un cetățean 
devotat patriei, cauzei construirii so
cialismului, cauzei păcii.

Condițiile create de regimul nostru 
de democrație populară oamenilor de 
știință și artă, scriitorilor noștri, — 
au dat rezultate remarcabile. Succesele 
obținute în aceste domenii sînt nume
roase și îmbucurătoare.

Poporul nostru vede în aceste rezul
tate, munca, îndrumarea și conduce^ 
rea partidului.

Politica noastră 
de pace trainică, 
de conviețuire pașnică 
cu toate popoarele 
lumii

Politica Partidului Muncitoresc Ro
mîn este o politică de pace trai

nică, de conviețuire pașnică între toa
te popoarele lumii care doresc aceasta. 
Poporul nostru are astăzi mai mult 
ca oricînd nevoie de pace. Poporul 
nostru trebuie să-și sporească și să-și 
întărească cuceririle lui revoluționare, 
să-și sporească și să-și întărească in
dustria grea și ușoară, să socializeze 
agricultura, să-și dezvolte și să-și în
florească arta sa, literatura sa, cultu
ra sa. Pentru atingerea mărețului scop 
al construirii socialismului în patria 
sa,, poporului nostru îi este necesară 
pacea.

întrucît însă cercurile agresive im
perialiste continuă zarva lor război
nică, poporul nostru se simte dator să 
întărească mijloacele de apărare a pa
triei și a istoricelor lui cuceriri revo
luționare.

Un mare succes al politicii dusă de 
lagărul păcii, al cărui stegar este pu
ternica Uniune Sovietică, l-a constituit 
în ultima vreme primirea în O.N.U. a 
unor țări de democrație populară, 
printre care și țara noastră.

Doritori de a cunoaște cît mai mul
te popoare, avem strinse legături cul
turale cu nenumărate alte popoare din 
Europa și din celelalte continente. A- 
ceste legături vor fi lărgite șî inten
sificate. Cunoașterea reciprocă a po
poarelor poate contribui mult la întă
rirea păcii. r

Ferestre larg deschise 
către viitor

S:rvindu-mă de documente autentice, 
am evocat la începutul acestor în
semnări întîmplări tragice din trecu

tul mai îndepărtat al poporului nostru. 
Ele mi s-au părut necesare. Trecutul 
nu trebuie uitat.

Crimele făptuite de regimurile bur- 
ghezo-moșierești nu se cuvin să fie a- 
runcate în uitare. Ținîndu-le minte, 
noi ne vom strădui și mai mult ca a- 
cest trecut să nu se mai întoarcă nici
odată, sub nici o formă, noi ne vom 
strădui și mai mult pentru a construi 
o patrie nouă, socialistă, cu oameni 
noi, constructori ai socialismului, al 
păcii noastre, ai fericirii noastre.

Poporul nostru a așteptat cu mult 
interes cel de al II-lea Congres al Par
tidului Muncitoresc Romîn.

Poporul nostru va asculta cuvîntul 
conducătorilor partidului care îi vor 
trasa noi sarcini și care îl vor înflăcă
ra pentru noi victorii în construirea so
cialismului, pentru noi victorii în în
tărirea păcii între popoare.

Poporul nostru este convins că cel 
de al II-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn îi va deschide 
'argi ferestre către viitorul măreț, lu
minos.

Acad. Zaharia Stancu
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