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Prezidiul Congresului, după citirea Raportului de activitate al C.C. al P.M.R., prezentat de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. In rîn dul întîi, de la stînga la dreapta tovarășii: Iosif Chișinevschi, Mâtyăs Răkosi, Ciu De, interpretul său, 
Gneorghe Gheorghiu-Dej, Constantin Pîrvulescu, Chivu Stoica, A. I. Kiricenko, Dolores Ibarruri, Gheorghe Apostol; în rînduriie al doilea și al treilea, de la stînga la dreapta, tovarășii: Ștefan Voitec, Alexandru Drăghici, Ene Țurcanu, 

Ludovic Csupor, Petre Borilă, Florian Dănălache, Emil Bodnăraș, Leontin Sălăjan, Ianoș Fazekaș, Alexandru Moghioroș, Miron Constantinescu, Nicolae Ceaușescu, Dumitru Coliu, Constanța Crăciun, Teodor Iordăchescu. In fund, stîn
ga, conducători ai delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești frățești invitate la lucrările Congresului; în fund, dreapta, membri ai secretariatului și comisiilor Congresului,

Succese însemnate au fost repurtate în dome
niul literaturii și artei.

Deosebit de îmbucurător este faptul că în literatura 
și arta noastră își dau mina scriitori și oameni de artă 
din diferite generații.

Tot ce are mai talentat literatura și arta romînească 
participă astăzi Ia opera de dezvoltare a culturii puse 
în slujba poporului- Furia pe care acest fenomen o stîr- 
nește oficinelor propagandei imperialiste este, în felul 
ei, o recunoaștere a succeselor dobîndite de partid în 
opera de dezvoltare a culturii în R.P.R.

Scriitorii și artiștii noștri continuă tradițiile litera
turii și artei înaintate a trecutului, tradițiile clasicilor 
literaturii și artei noastre. Ei se străduiesc în marea 
lor majoritate, să reflecte în operele lor realitatea noas
tră și să contribuie activ la opera de educare a oame
nilor muncii în spiritul socialismului. Ei urmează în
demnul și pilda lui Mihail Sadoveanu, care a scris cu 
atîta dreptate: „Literatura nu poate fi izolată de inte
resul permanent al obștei muncitoare. Țara nouă n-are 
ce face cu literați „care nu fac politică" și cu cei care 
pretind că dormitează în turn de fildeș. Țara nouă are 
nevoie de scriitori militanți în vederea progresului ei 
necontenit".

Oamenii de litere și de artă au izbutit să creeze în 
ultimii ani opere care și-au cîștigat pe merit dragostea 
poporului. Dar succesele obținute nu trebuie să ducă 
la crearea unei atmosfere festive, de automulțumire. 
Multe dintre temele mari și dintre aspectele fundamen
tale ale luptei eroice a poporului muncitor pentru con
struirea socialismului, ca și din istoria ultimelor de
cenii, nu și-au găsit oglindirea în literatură și artă de- 
cît în slabă măsură. Unele opere suferă de tendința de 
a simplifica realitatea, de a o prezenta în chip schema
tic, ceea ce se manifestă în deosebi în prezentarea slabă 
din punct de vedere artistic a superiorității noului, a 
procesului de înfrîngere și de lichidare a ceea ce este 
vechi. Lipsite de viață sînt în unele opere literare figu
rile făuritorilor noii societăți.

Realismul socialist exclude deopotrivă tendința de a

prezenta viața în culori trandafirii, de a ignora conflic
tele ei, ca și tendința de pescuire bolnăvicioasă a tot 
ce este putred, morbid, de prezentare în culori întune
cate a realității noastre și a eroilor vieții noi. Poporul 
cere scriitorilor șl artiștilor opere care să înfățișeze 
esența fenomenelor social-istorice descrise, să prezinte 
realitatea noastră nouă în continuă dezvoltare, să redea 
toată bogăția ei inepuizabilă, toată multilateralitatea ei 
și, înainte de toate, să înfățișeze uriașa muncă crea
toare, prin care poporul construiește noua orînduire și 
se transformă el însuși.

In condițiile regimului democrat-popular, operele de 
literatură și artă sînt cunoscute și prețuite de milioane 
de oameni. Acest public nou, setos de frumos, cere crea
torilor ca operele lor să fie făurite la un înalt nivel 
de măiestrie, așa cum merită temele mărețe cărora le 
sînt consacrate. Artei veritabile li este străin tot ce este 
searbăd, cenușiu, simplist, îi este străină trivialitatea 
și naturalismul-

Dușman al oricărei nivelări sau egalizări mecanice 
în materie de creație, realismul socialist oferă creato
rului cele mai largi posibilități de manifestare a perso
nalității sale artistice, dlnd frîu liber unei mari varie
tăți de stiluri și gusturi artistice.

Pentru ca literatura și arta noastră să înflorească 
și să se dezvolte, trebuie înlăturat din cale tot ce o îm
piedică în mersul ei înainte. Organizațiile noastre de 
partid au sarcina de a combate cu hotărîre tămlierea 
reciprocă, spiritul de grup, tendința de a prefera o at
mosferă stătută unei discuții curajoase, adînc principiale, 
pătrunsă de spirit de partid.

Trebuie dusă o luptă neîncetată împotriva influențelor 
ideologice străine în domeniul creației artistice, împo
triva feluritelor resturi ale influențelor literaturii și ar
tei burgheze din occident, de genul formalismului și su
biectivismului. •

Sîntem convinși că scriitorii și artiștii noștri vor dă
rui poporului opere demne prin conținutul lor de idei șl 
prin Torța lor artistică, de epoca furtunoasă a transfor
mărilor revoluționare pe care le trăiește patria noastră.

(Din Raportul de activitate al C.C. al P.M.R. Ia Congresul al 
II-lea al partidului, prezentat de tovarășul GH. GHEORGHIU-DEJ, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R.).

INIMI LA CONGRES
Tot mă gindeam cu ce să vă aseamăn, 
In ce să caut chipul viu și geamăn 
Al ridicării roșului mandat
De toți de-odată-n sală la votat

ANUL
Cu tine-ncepe noul cincinal, 
Așa te va cunoaște viitorul, —
Tu navă grea, cu proră de coral 
Pe care-o-așteaptă lingă țărm poporul

An plin de noi speranțe, harnic, an. 
Eu te-am zărit cum te-ndreptai spre azi, 
In timp ce mă uitam ca prin ochean 
Prin marele tunel de la Bicaz!

Adu cu frații tăi cei cinci, victorii 
In socialism, în lupta pentru pace,

Un cîmp de maci, grădină de garoafe ? 
Drapele-n mers a nouii noastre slave?
Dar astea-s poezie prea bătrină —
Căci voi aveați chiar inimile voastre-n mină!

U I 1956
Ca să vedem cum falnici muncitorii 
Din coaja-ți fericire vor desface.

Adu tractoare, pilcuri peste șes, 
Iar pentru rîuri st'/rșnice baraje, 
Un trai mai luminos, un trai ales 
In colective și in abataje.

Și bucurie mare tuturor 
Adu-ne tu și fii-ne o treaptă 
Ce luminată de Partid, așteaptă 
Ca s-o urcăm, muncind biruitor.

Mihai Beniuc
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Conducerea înțeleaptă a Partidului

Deschiderea Congresului Par
tidului, eveniment de o în
semnătate deosebită în viața 
țării noastre, a fost întîmpi- 

nată prin munca însuflețită, plină de 
elan a poporului muncitor. Oamenii 
muncii din Republica Populară Ro- 
mînă privesc cu nemărginită încredere 
spre Partidul clasei muncitoare, care-i 
conduce ferm în lupta pentru pace 
și socialism. Raportul de activitate 
al C.C. al P.M.R. expus la Congres de 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, primul 
secretar al C.C. al P.M.R. înfățișează 
tabloul marilor cuceriri obținute în 
anii regimului de democrație popu
lară prin activitatea harnică și devo
tată a întregului popor, sub conduce
rea Partidului. Raportul de activitate 
al C.C. al P.M.R. reflectă transformă
rile uriașe care au avut loc în ten 
noastră după doborîrea regimului 
burghezo-moșieresc și aprobă cu en
tuziasm sarcinile de viitor și căile de 
dezvoltare pe care Partidul le arată 
întregului popor. Principala realizare a 
luptei poporului condus de partid, a 
fost instaurarea și consolidarea noii 
puteri populare. Regimul democrației 
populare este opera poporului, adevă
ratul făuritor al istoriei. întărirea sta
lul democrat-popular și a bazei sale de 
neclintit — alianța clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare, sub conducerea 
clasei muncitoare — constituie datoria 
esențială pe care Partidul o indică în
tregului popor. Alianța muncitorească- 
țărănească este chezășia rezolvării cu 
succes a sarcinilor reconstrucției so
cialiste a agriculturii și a creării unei 
economii socialiste unitare la orașe 
și sate.

Preluarea puterii politice de către 
clasa muncitoare a constituit premi- 
za făuririi unei baze economice co
respunzătoare, a unei economii socia
liste. Raportul de activitate al C.C. 
al P.M.R. constată că în această pe
rioadă poporul nostru a obținut suc
cese decisive în construirea bazei eco
nomice a socialismului. Aceste suc
cese sînt rodul muncii pline de avînf 
a. clasei muncitoare, a țărănimii mun
citoare și a intelectualității sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn. Sectorul socialist reprezintă as
tăzi în industria noastră aproape 100%, 
in transporturi peste 90%, în siste
mul bancaro-financiar și de asigurări 
100%, în comerțul exterior 100°/», în 
comerțul intern peste 80’/», iar în a- 
gricultură el se dezvoltă necontenit.

Prefacerile în structura economică 
a țării au avut drept consecință pre
faceri corespunzătoare în structura 
societății, în raportul de forțe dintre 
clase, în natura claselor sociale. Ra
portul de activitate al C.C. al P.M.R. 
arată cu clarviziune noile trăsături 
ale claselor sociale în țara noastră, 
subliniind însă că, atîta timp cît cla
sele exploatatoare n-au fost complet 
lichidate, lupta de clasă este lege a 
dezvoltării societății noastre. Realiză
rile noastre nu slăbesc, ci întărită re
zistența dușmanului; forțele vrăjma
șe din interiorul țării continuă să 
tînjească după vechile privilegii și cu 
ajutorul imperialismului agresiv sabo
tează și subminează munca pașnică 
a poporului nostru.

Raportul de activitate observă că, 
în aceste condiții, comuniștilor trebuie 
să le fie străină orice atenuare sau 
minimalizare a contradicțiilor de clasă 
existente și că organizațiile de par- 
tid trebuie să întărească intransigența 
revoluționară a oamenilor muncii pen
tru demascarea și zădărnicirea ori
căror uneltiri ale dușmanului de clasă.

In munca eroică de cons'rucție a 
socialismului, invingînd greutăți enor

me, cîștigînd experiență și calificare 
în toiul construcției șl apărînd de 
dușmani cuceririle obținute cu atîta 
abnegație, — poporul muncitor a în
deplinit înainte de termen obiectivele 
primului plan cincinal și obiectivele 
principale din această perioadă ale 
planului de electrificare. Raportul de 
activitate înregistrează datele prin
cipale ale succeselor obținute în do
meniul construcției socialiste. Astfel, 
producția industrială a depășit de 2,9 
ori nivelul anului 1938 și de 3,4 ori 
nivelul anului 1948. In acești ani s-au 
construit și dezvoltat numeroase în
treprinderi industriale, s-au creat noi 
ramuri ale industriei, iar din valoarea 
totală de peste 25 miliarde lei a u- 
tilajelor cu care a fost înzestrată eco
nomia națională în acești ani, in
dustria romînească, constructoare de 
mașini, a asigurat peste 60’/». Rapor
tul de activitate al C.C. al P.M.R. a- 
rată detailat creșterea considerabilă 
a producției în diferitele sectoare ale 
industriei, insistind în mod deosebit 
asupra industriei electrotehnice, crea
tă și dezvoltată de regimul democrat 
popular. Numai datorită aplicării con
secvente a politicii partidului privind 
dezvoltarea cu precădere a industriei 
grele, au putut fi dobîndite ci'c<-'ri 
însemnate în. ridicarea producției bu
nurilor de consum. Tot astfel, bizuin- 
du-se pe dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a agriculturii și a secto
rului socialist, Partidul a îndrumat 
lupta țărănimii muncitoare spre tran
sformarea socialistă a agriculturii. 
Producția agricolă a întrecut în an
samblu nivelul anului 1938, socotit 
cel mai bun an agricol din vechea 
Romînie.

In raportul de activitate al C.C. 
al P.M.R. se face o analiză comu
nistă nu numai a realizărilor obținute, 
dar și a lipsurilor existente. Dezvălui
rea neajunsurilor în activitatea de 
construire a socialismului rămîne un 
factor esențial în mobilizarea celor 
ce muncesc în vederea realizării unor 
succese tot mai mari în lupta pentru 
înflorirea economiei și culturii. Este 
necesară o concentrare a eforturilor 
întregului popor, pentru înlăturarea 
deficiențelor existente, pentru o atitu
dine gospodărească patriotică față 
de bunurile poporului muncitor. In 
raport se arată că reducerea prețului 
de cost trebuie considerată ca o 
problemă principală a întregii «rga- 
nizări a producției, devenind o pre
ocupare continuă a ministerelor, a 
direcțiilor generale, a conducerii în
treprinderilor, a organelor și organi
zațiilor de partid, a comitetelor sin
dicale, a fiecărui om al muncii și, în 
primul rînd, a fiecărui comunist. Lup
ta pentru creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea calității produselor, — 
deci ridicarea nivelului tehnic și or
ganizatoric al întreprinderilor — este 
singura cale care poate să ducă Ia 
creșterea permanentă a rentabilității 
socialiste a întreprinderilor.

Realizările construcției socialiste au 
determinat sporirea venitului național 
cu peste 2,5 ori față de anul 1948. Ni- 
vejul de trai al oamenilor muncii a 
crescut simțitor în cadrul primului 
plan cincinal. Anual se dau în fo
losința oamenilor muncii numeroase 
locuințe, statul investind mari fonduri 
bănești pentru învătămînt, odihnă, 
însrrijrea sănătății celor ce muncesc. 
Unitatea poporului muncitor, capaci
tatea creatoare dovedită în activitatea 
de construcție, ridicarea bunei stări, 
sînt urmarea conducerii înțelepte a 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Raoorfu! de activitate a! C.C. al 
P.M.R. a Prezentat înaintea oamenilor 
muncii din țara noas'ră sarcinile în

semnate, prevăzute în cadrul celui de 
al doilea plan cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale, înfățișind per
spectivele consolidării noii orinduiri și 
asigurării satisfacerii necesităților me
reu crescînde ale poporului muncitor. 
Menirea fundamentală a celui de al 
doilea plan cincinal rezidă In crearea 
economiei socialiste unitare pe baza 
creșterii continue a industriei socia
liste și a realizării transformării socia
liste a agriculturii, astfel încît sec
torul socialist din agricultură să fie 
preponderent ca suprafață și ca pro- 
ducție-marfă în anul 1960. Produc
ția globală industrială va spori cu 
60—65’/», din care producția mijloace
lor de producție cu 70—75’/», iar a 
bunurilor de consum cu 50—55°/». Se 
arată, de asemenea, în raportul de ac
tivitate că, în cursul celui de al doi
lea plan cincinal productivitatea mun
cii trebuie să crească în industrie cu 
cel puțin 45—50’/», pentru a obține 
o creștere calitativă a industriei so
cialiste. Prețul de cost în industria 
republicană va trebui să fie la sfîr- 
șitul celui de al doilea plan cincinal, 
cu cel puțin 15—20°/» mai mic decîl 
în 1955, iar în construcții cu cel pu
țin 20%. In felul acesta, în anul 1960 
se vor putea realiza economii de or
dinul a 25 miliarde lei în industrie 
și aproape 7 miliarde lei în construc
ție. Pentru obținerea acestor succese 
se prevede perfecționarea considera
bilă a procesului tehnic, introducerea 
sistematică și perseverentă a tehnicii 
celei mai moderne și a tehnologiei 
înaintate, ridicarea calificării cadrelor 
noastre.

Pozițiile puternice, cucerite Ia sate 
de regimul democrat-popular deschid 
posibilitatea înaintării într-un ritm mai 
accelerat pe calea transformării socia
liste a agriculturii. înlăturarea dispro
porției dintre slaba productivitate a 
micii producții de mărfuri, ritmul lent 
al dezvoltării sectorului socialist în 
agricultură pe de o parte și creș
terea industriei socialiste pe de altă 
parte, constituie o necesitate obiecti
vă a dezvoltării economiei naționale. 
Trecerea de la mica producție fărâ
mițată la marea gospodărie agricolă 
socialistă este ainjctil drum pentru 
soluționarea deplină a problemei ce- 
realelor-marfă și pentru aproviziona
rea îmbelșugată a populației cu pro
duse agricole, pentru creșterea perma- 
mentă a nivelului de trai al poporului 
muncitor, pentru asigurarea industriei 
cu materii prime. Raportul de activi
tate indică obiectivul măreț în dome
niul ridicării agriculturii: atin
gerea în anul 1960 a unei producții 
de cel puțin 15 milioane tone cereale, 
din care grîu și secară cel puțin 5,5 
milioane tone, iar porumb 8—9 mi
lioane tone. Țelul principal în agri
cultură, în cursul celui de al doilea 
plan cincinal, rămîne ridicarea consi
derabilă a producției agricole-marfă, 
mai ales a aceleia provenite din sec
torul socialist al agriculturii. In anul 
I960 cantitatea de produse agricole- 
marfă, provenite din sectorul socia
list al agriculturii va trebui să fie 
de 60—70% din întreaga producție- 
marfă agricolă.

Raportul de activitate arată că, pen
tru dezvoltarea economiei naționale Și 
ridicarea nivelului de viață al po
porului muncitor, esențială este nu 
numai creșterea producției agricole la 
hectar, ci și creșterea productivității 
muncii agricole în general. Ca o sar
cină principală este inclusă intensi
ficarea muncii politice și organiza-

Gazeta literară

(Continuare în pag. 2-a)

Salutul Uniunii Scriitorilor 
din R. P. R.

către cel de al ll-iea 
Congres al P. M. R.

Miercuri 21 decembrie, la Casa Scrii
torilor „Mihail S’adoveanu", a avut loc 
o adunare festivă închinată celui de-al 
2-lea Congres al Partidului Muncito
resc Romîn.

Adunarea a fost deschisă d)e Mihal 
Beniuc, prim secretar al Uniunii Scrii
torilor din R.P.R., după care Dumitru 
Corbea a vorbit despre succesele do
bîndite de regimul nostru democrat 
popular sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Eugen Jebeleanu a dat apoi cetire 
telegramei de salut a scriitorilor către 
cel de-al 2-lea Congres, in care se 
spune:

Scriitorii din Republica Populară 
Romină trimit celui de-al 2-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn un salut din inimă. In anii 
ce s-au scurs de la eliberare, ani 
in care cei mai buni scriitori ai 
noștri, virstnici și tineri, au simțit 
necontenit ajutorul șî îndrumarea 
partidului, noi am pus in slujba 
poporului scrisul nostru, ca să con
tribuim la munca lui uriașă pentru 
doborîrea rămășițelor burgheze șl 
moșierești, pentru unitatea întregu
lui popor muncitor in construirea 
socialismului și în lupta pentru 
menjinerea și consolidarea păcii tn 
lume.

In acești ani literatura din (ara 
noastră s-a înoit, ceea ce este pre
țios in trecut a fost redat maselor 
populare de cititori, iar literatura 
de azi s-a îndreptat pe drumul 
realismului socialist. Spiritul de 
partid a devenit hotăritor pentru 
conștiința și activitatea scriitorilor. 
Dragostea pentru realizările oame
nilor muncii, patriotismul socialist 
și internaționalismul proletar con
stituie forța activă în atitudinea 
noastră obștească și în munca noa
stră creatoare. Dorința și strădania 
noastră este să întruchipăm artistic 
in cuvînt pentru oamenii muncii 
gtndurile și vrerea partidului, așa 
cum ele se înfăptuiesc de către po
por prin munca lui rodnică tn a- 
ceasta vreme, a luptei mărețe pen
tru nimicirea exploatării omului de 
către om.

La cel de-al 2-lea Congres al 
partidului nostru s-au adunat cei 
mai buni fii ai poporului, ca să 
pună în cumpănă dreaptă tot ceea 
ce s-a realizat și tot ceea ce mai 
trebuie să se realizeze în patria 
noastră pentru fericirea celor ce 
muncesc. Așteptăm de la ei cu sete 
îndreptarul viitoarelor victorii ale 
poporului nostru.

Cu sufletul alături de cel ce lu
crează la Congres, ne angajăm să 
ducem prin scrisul nostru mai de
parte cuvîntul partidului tn mijlo
cul poporului. Ne angajăm să fim 
oșteni în primo linie a constructori
lor socialismului. Combătînd ceea 
ce este dușmănos, ceea ce este po
trivnic ideologiei marxist-leniniste, 
ne angajăm să promovăm tot ceea 
ce este menit să înalțe poporul 
nostru în lupta sa istorică.

Trăiască cel de-al 2-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn t

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn I

Trăiască Republica Populară Ro
mină I

In numele Conducerii Uniunii 
Scriitorilor din R.P R.
MIHAIL SADOVEANU



JS.I

SUCCESE ALE LITERATURII NOASTRE
Note cu prilejul noii ediții a

(Urmare din nr. trecut)

La Zaharia Stancu atitudinea de 
clasă răzbate în tonuri majore. 
Feeria rurală, cu idilicele aventuri 

sentimentale, leșia umilinței și a răb
dării tacite, sînt aici extirpate. Nici 
o pietate sau smerenie chiar pentru 
odăjdiile bisericii, dacă ele învelesc 
pe dușmanii omului. Persiflarea devi
ne crîncenă, cînd scriitorul reînvie 
chipul popei Bulbuc la sărbătoarea de 
Paște, efectuînd slujba în schimbul 
banilor sătenilor. Refuzînd să ^conti
nue litania, fiindcă un flăcău sărman 
nu avea leul necesar, popa se fncăpă- 
țînează cu răutate.

„Oamenii se burzuluiesc. Intre popă 
și mulțime pr'nd a zbura, ca niște li
lieci, înjurăturile.

Popa se ține tare. A umplut cu pro
priul lui trup trecerea spre altar. Ri
dică în sus mina în care ține crucea 
și mina cealaltă în care păstrează ul
ceaua cu mir:

— Dacă nu vă potoliți, vă blestem, 
’tu-vă mama voastră de mîrlani..."

Un confrate al lui Bulbuc, oficiind 
slujba într-o casă de toleranță, este 
nemulțumit de lipsa de dărnicie a a- 
cestei asistențe evlavioase.

„Popa saltă barba, li tremură fața, 
li tremură buzele:

— „tu-vă mama voastră de pîrțoti- 
ne... Viu eu, preot bătrîn, noaptea, să 
vă botez, și-mi aruncați în căldărușă 
zece lei, ca la orbeți, zece lei. Să-ți fie 
rușine... Să vă fie rușine la toate... 
Scîrmă-te la ciorap, scîrnăvie, și pune 
restul, pînă ia pol, în căldărușă, că te 
ia mama dracului. Vă ia mama dracu
lui pe toate auziți voi?"...

Și apoi popa se așează pe scaiun, cu 
țîrcovnicul alături, pînă ele adună, în 
seara aceea, suma cerută. Tot atît de 
sarcastic sînt stigmatizați ceilalți pri- 
vilegiați ai satului în epoca burgheziei 
și moșierimii.

Superioritatea de orientare ideologi
că la Zaharia Stancu nu se manifestă 
numai în recunoașterea sursei sufcriin- 
ței omului simplu la începutul secolu
lui nostru.

Pentru Zaharia Stancu stadiul con
servator al satului nu acoperă tot cîrr- 
pul de investigație. Urnirea spre con
știință formează de fapt obiectivul 
preferat. Saltul de la reacțiile rudi
mentare, răspuns nemijlocit la mediu, 
pînă la împotrivirea conștientă consti
tuie porțiunea care-1 interesează pe 
scriitor. Ivirea conștiinței revoluționare 
este urmărită pe diferite trepte de la 
licăririle efemere pînă la intransigența 
responsabilă. Întreaga ambianță retro
gradă apare prin sita unui suflet des- 
meticft, urcînd spre înaltă umanitate, 
cum este Darie, ceea ce dăruie fior li
ric întregului tablou.

Numai activitatea socială poate 
smulge pe țăran din bezna supușeniei 
degradante. Ipostaza caracteristică a 
eroului lui Zaharia Stancu devine re
volta ca o formă inițială a activității 
sociale. Pofta răzvrătirii domină pe 
țăranul sărac cînd mizeria ajunge e- 
xasperantă. Posibilitatea răzbunării in
suflă vigoare grozavă. O forță vulca
nică stă gata să irupă și de aceea în 
faza lungă preliminară, profilul omu
lui arată crispare. Nu există senzații 
tranzitorii, și doar cînd crisparea e 
spartă se aude urletul de răzbunare. 
Ritmul e continuu precipitat. în om stă- 
pînește nerăbdarea de a sfida chiar 
puterile oculte. Gîfîiala rămîne respi
rația specifică, mișcarea epică grăbită 
invadînd totul, prin abuzul de verbe, 
prin propozițiile scurte, întrerupte, prin 
tonalitatea amenințătoare a povestirii.

Răscoala ar fi singurul popas al li
niștii, care ar destinde încordarea in
suportabilă. De aceea obsesia apro
pierii răzmeriței, ca un moment de re
laxare, conduce fiecare pas al țăranu
lui.

(„— Cu ce te-al ales din revolu
ție?

— Am răsuflat, 11 răspunde Tudor. 
Am răsuflat și eu odată. Că nu mai 
puteam îndura...“)

Febrilitatea revoltei explică șl rezis
tența extraordinară în suportarea su
ferinței și violența sancțiunii, fără re
ticențe și ezitări.

Unchiul Uțupăr îl întinde pe logofă
tul Filip Pisicu și îi trage peste piept 
cu fierul plugului „brazdă îngustă și 
adîncă“, așa cum (nemernicul îi obli
ga zilnic, în tortură, să are pe cîmp.

„Oamenii spun într-un singur glas:
— Brazdă-ngustă și adîncă, logo- 

fetel...
— Brazdă-ngustă și adîncă, logo- 

îete!...
Ne uităm. Nu ne pică nici o lacri

mă din ochi. Nici unul nu se bucură. 
Nici unul nu rîde“...

țn redarea patimii, Slavici păstra 
totuși răbdarea lui ardelenească, Sado
veanu contemplarea molcomă, visă
toare. Zaharia S'tancu nu se simte bine 
decît în scenele extreme, cînd gestul 
este năpraznic, sudalma cumplită, tre
pidația acută. Aspirația liniștii care 
inundă în literatura noastră prin Emi- 
nescu, Sadoveanu, Odobescu. Creangă 
nu convine temperamentului său frene
tic. De la adeziune exaltată pînă la 
scrîșnet de dușmănie, sînt oscilațiile 
eroului lui Zaharia .lignit de
poreclele caustice a* tovarășilor săi 
de joacă, Darie, șc® „p, strînge săl
batec grumazul lui Veve și-i înfige în 
umăr dinții mari și lăți care pot spar
ge și sirrburii de piersică.

In versurile dedicate tatei, poetul 
Zaharia Stancu declara:
„Ne-nduplecat sînt ca și tine și pornit 
Să rup grumazul celor ce-mi țin 

calea".
Acuitatea intervenției nu implică 

naturalismul, insistarea pe patima oar
bă. Tabloul dur elogiază de fapt vi
goarea, tranclieța în comportare, repul
sia pentru umilință. Cu cît destinul 
este mai aprig prezentat, cu atît ro
bustețea omului simplu, resursele u- 
riașe de împotrivire reies mai impună
toare. Aici transpare printre buruieni 
floarea umanității. O civilizație a per
vertirii — fruct 'burghez — atentează 
îinsă la rezervele de omenie.

Și Sadoveanu circumscrie un univers 
elementar, în afara civilizației, dar 
mizează pe fondul de blîndețe și izo
lare patriarhală în refugiul matern al 
naturii. La Zaharia Stancu presiunea 
socială are puterea inhibitivă și asupra 
relațiilor cu natura. încleștarea pentru 
existență imprimă indiferență și înstrăi
nare în fața succesiunii anotimpurilor. 
„Toți oamenii din jur rîd rar. Ii văd 
de obicei încruntați, cu fețele întune
cate. Au fețele întunecate și toamna 
cînd plouă, și primăvara cînd se to
pesc și după ce se topesc zăpezile și 
iarba zbucnește din adîncuri, scoțînd 
colți verzi pe acolo pe unde mai îna
inte pămîntul fusese negru smoală. 
Rămîn încruntați, întunecați oamenii 
și vara cînd dau în pîrg cireșele. Ră
mîn încruntați și întunecați și atunci 
cînd se coace griul pe cîmpuri și cînd 
de la o margine a zării la alta, o mare 
galbenă, dungată cu verde, primește, 
din zori și pînă în amurg, ploaia lu
minii". In urma persecuției tiranice, 
oamenii pierd expansivitatea, candoa
rea, plăcerea visului și a contemplării.

Forța centrifugală o posedă doar 
Darie, care se conservă intact, în fu
ziune cu priveliștea. Tolănit în iarbă, 
pe cîmp, Darie urmărește bolta cerului 
prin spărturile norilor. El adoră vraja 
nopților pe cîmp, cînd evadează din 
teroarea zilnică în abandon nelimitat.

Intr-o poezie Zaharia Stancu mărtu
risea :

„Atunci umblam, ca iezii, cu picioa
rele goale 

Prin bălți cenușii, cleioase, miloase, 
Sub ochiul galben al lunii.
Broaște holbate cu pîntecul aib și 

spatele verde 
Clntau printre trestii, ori poate 
Doar vîntul cinta printre trestii.
Am cunoscut și eu cu trestiile, cjj 

spicele, 
Mîngîierile dulci ale vîntului.
Pe obrajii oacheși, bătuți de soare, 
Degetele moi ale vîntului
S-au jucat deseori prin părul meu 

gălbui, ciufulit.
Erau doar singurele degete din lume 
Care aveau vreme să-mi mîngîie 
Obrajii, urechile, părul".
Darie rămîne însă o excepție și su

papele sale de eliberare din asfixia în
conjurătoare formează o problemă 
deosebită care a mai fost analizată 
în critica noastră literară.
V Ascensiunea spre conștiință o suge
rează cel mai bine însuși naratorul in- 
tîmplărilor. Micul Darie trezit din to
ropeala primitivității distinge mai 
bine nuanțele metamorfozei și desci
frează variatele grade de intensificare 
a revoltei la cei din jur. Duritatea fe
roce a tabloului este mereu atenuată 

de bogăția umană a fragedului revolu
ționar, care trece prin inițierea infer
nului: înapoierea feudală, rapacitatea 
burgheziei, misticismul și ignoranța 
seculară. In concepția autorului, ridi
carea lui Darie apare ca un apel la 
demnitate. Ideea demnității animă pre
dilecția spre cultură — ca un mijloc 
de eliberare. Intransigent, Darie 
nu admite înjosire și mentali
tate de rob. Cînd țăranii culeg stru
gurii în via boertilui, cu botniță la 
gură, nu foamea biciuiește răzvrătirea 
ei demnitatea ultragiată. Porunca tă
cută dar molinsitoare este un răspuns 
sublim la ticăloșie:

„Nu te atinge, Tutanule! Nu te a- 
tinge, Trăcălie! Nu te atinge. Turturică! 
Nu te atinge Gîngule! Nu ie atinge 
Darie! Nu te atinge, Ioane! Nu ne-am 
înțeles între noi, dar e ca și cum ne-am 
fi înțeles".

Demnitatea nu se naște din foame, 
din mizerie, ci din <uiră și scîrbă pentru 
opresor. In pregătirea revoluționară, 
dascălul lui Darie a fost o realitate 
cumplită. In vechime, inițierea dis
cipolului se producea în solitudinea 
deșertului, prin reculegere și meditație, 
izbăvite de pleava terestră. Prea în
țeleptul Sindipa l-a învățat tainele 
lumii pe tînărul Ferid, într-o casă si- 
hastră, lîngă cetatea împărătească Ba- 
bahan, unde în jur apele curgeau lini
știte, iar liarele pădurii veneau docile 
să asculte glasul adevărului. Iniție
rea lui Darie a fost spontană și zgu
duitoare. Refrenul rămîne sfatul apă
sat al mamei după represiunea be
stială.

„Mă culc. Mă acopere mama. Trece 
cu mîna peste fruntea mea. Șoptește 
numai pentru mine:

— Să nu uiți. Darie. Nimic să nu 
uiți. Să spui copiilor tăi. Și copiilor pe 
care-i vor avea copiii tăi să le spui.;. 
Auzi, Darie? Să nu uiți... Să nu uiți, 
Darie..."

Tatăl remarcă mîna firavă a băia
tului și-i atrage atenția :

— Pumnul o să-ți devie puternic. 
Darie, cînd o să crești mare. O să ai 
nevoie în viață de pumni.

— Da, îi răspund tatii. O să am ne
voie de pumni".

Noaptea Darie visează cum pumnul 
crește mare și greu ca un baros, iar 
el lovește cu sete, cu ură.

Vărul lui, comunist, îl povățuiește 
înțelept:

„Caută în toate cîte Ie vezi tîlcul 
lor adevărat și adînc, Darie".

Perspicacitatea surprinzătoare a mi
cului „desculț" e însoțită de o fiîoso- 
fie cu o gravitate ostentativă. Medi
tația solemnă ar părea conven
țională, dacă nu ar corespunde na
turii copilului interiorizat; „Va trăi! 
Cît? Nimeni nu știe cit va trăi... Asta 
e legea lumii, să nu știe nimeni cît 
își va purta umbra legată de picioare, 
pe pămînt..." sau: „Ziua stelele dorm. 
Sînt treze noaptea. Ies seara din a- 
șternutul lor și se uită peste pămînt 
să vadă cum se odihnesc oamenii și 
văile și dealurile și cîmpurile și pă
durile..." sau: „Gindul omului nu-1 
aude nimeni. Ar fi greu de trăit în 
lume dacă oamenii și-ar auzi gîndu- 
rile. Iși aud numai vorbele".

Totuși se pare că uneori filozofia 
precoce a copilului distonează, din 
pricina decalajului de rutină și' per
cepție față de vîrsta, plăpîndă. 
Scriitorul a îmbogățit viziunea nor
mal limitată a lui Darie cu expe
riența sa ulterioară și a considerat 
aliajul rezistent.

In volumele următoare, odată cu re
flectarea pronunțată a lărgirii orizon
tului etic și filozofic, a înrădăcinării 
conștiinței revoluționare în viața țără
nimii. valențele prozei sale vor trece 
printr-o altă verificare.

In general, intonația artistică a Iui 
Zaharia Stancu necesită o cercetare 
calificată. M. Petroveanu a publicat un 
foarte interesant articol asupra perso
nalității scriitorului în revista „Fla
căra", la apariția romanului „Des- 
cuflț". Referirile la stilul specific al lui 
Zaharia Stancu revin adesea în presa 
literară. A devenit banală notarea le
gănării ritmice în narațiune, eviden-

romanului 
„Desculț 
țierea prăvălișului Uric. Cine face di- 
secarea migăloasă a imaginii lui Za
haria Stancu va constata însă cu stu
pefacție că lava poetică se pretează 
unei discipline. Deci trebuie totuși rec
tificată categorica precizare asupra ro
stogolirii complet imprevizibile a im
presiilor lirice. Dezordinea ilustrează 
cu toate acestea o anumită ordine. 
După trecerea șuvoiului liric, poți 
scruta izvorul depărtat. Imaginea 
frenetică are un preludiu, o gradație, 
înainte d*e reprimarea monstruoasă a 
răscoalei din 1907, care naște emoțio
nantul poem în proză intitulat „Iarba", 
scriitorul notează cu o precauțiune, e- 
vidqntă abia mai tîrziu: „Bat zorile 
fumurii, alburii, gălbui, în geamul abu. 
rd. Scîrțîie cumpăna fîntînii. Aud mu
getele boilor care ar voi să molfăie 
intre dinți iarbă proaspătă. N-a răsă
rit încă iarba..."

Tot astfel oda demnității, coapte în 
ură, — după descrierea culesului stru
gurilor cu botnița, — are o uvertură 
în reliefarea avidității copiilor, difuză 
sau exteriorizată: „Gîngu e om. Pui 
de om. Mucos, perpelit, gîngăvit, dar 
pui de om. Pui de om sîntem și noi. 
Toți visăm struguri. Numai că Gîngu, 
în prostia lui, o spune".

La examinarea rece, resortul com
poziției poate fi detectat. In divagațiile 
fecunde ale lui Darie se poate des
coperi în ultimă instanță o certă or
ganizare. Sudura se face la o tempe
ratură lirică înaltă, cum nota cu finețe 
Paul Georgescu într-un studiu dedicat 
romanului.

Marea calitate a evocării lirice a 
lui Zaharia Stancu o constituie pu
terea de transmisie emotivă, bazata în 
fond pe o metodă calculată, dar care 
e departe de a anula tensiunea. Dim
potrivă, totul pare armonie nearanjată 
ca orice edificiu de artă autentic.

S. Damian |

CURO^sA
• Editura Tineretului a scos de sub 

tipar volumul „1907" de Tudor Arghezi 
cu un portret de J. Perahim.

• In Editura ăe Stat pentru litera
tură și artă a apărut „Ciu Yuan — 
Henry Fielding — Walt Whitman” de 
Geo Bogza. Portretele de Cornelia 
Baba.
• Toi tn Editura de Stat pentru li

teratură și artă a apărut volumitl de 
versuri „Trăinicie” de Mihai Beniuc.

• A apărut „Cefe de taur" volumul 
II din „însemnările și amintirile unui 
ziarist" de Zaharia Stancu.
• Se află în librării „Versuri alese” 

de Eugen Frunză, cuprinzînd ciclurile: 
„Primii ani de libertate" (1944—1949); 
„Sub steagul vieții" (1950); „Zile slă
vite" (1952) și „Versuri noi' (1955).

O „Vă chemi" se întitulează un alt 
volum de versuri de Eugen Frunză, ti
părit de Editura Tineretului.

• A apărut volumul „Pe drumuri”— 
schițe de Asztalos Istvan, în romînește 
de C. Olariu.
• „De azi și de demult" — schițe și 

însemnări de loachim Botez — a apă
rut îrt Editura Tineretului. Coperta și 
ilustrație de P. Nazarie.

• Volumul de versuri „Inima omu
lui" de Violeta Zamfirescu a apărut in 
Editura Tineretului.

» S-a tipărit cea de a treia ediție a 
poemului „Lazăr de la Rusca” de Dan 
Deșliu.

• Intr-un tiraj de 25.000 de exem
plare s-a publicat cel de al doilea vo
lum de „Opere” de G. Topîrceanu. E- 
diție ’îngrijită și prefațată de Al. Săn- 
dulescu. Volumul II cuprinde: „Amin
tiri din luptele de la Turtucaia”, „Scri
sori fără adresă" și „Minunile Sftntului 
Sisoe".

BATA
acă în loc de Mare — muta
ție alegorică posibilă — vom 
citi Viață, confruntarea lui 
Adam Jora cu marea repre

zintă ciocnirea adolescentului cu rea
lul. Și o mare înfrîngere. Desigur 
manifestarea vitalității lui, a demni
tății în fața legii teribile, o înfrîngere 
glorioasă, dar o înfrîngere totuși. De 
aceea era necesar ca bătălia să se 
mai dea odată, pe aceleași cîmpii să
rate ale mării pentru ca să se dezvă
luie și să se consolideze noua confi
gurație morală a comunistului Adam 
Jora.

Dușmanii văzufi și nevăzuți ai lut 
Jora fuseseră mulți și puternici, de 
specii felurite și curioase, de capaci
tăți devoratoare diverse, dar toți mi
nați de aceeași foame opacă, neînce
tată, universală. Legea lor era ura 
înfometată. Iar reprezentarea lumii 
morale a burgheziei poate fi socotită 
un pîntec uriaș și două fălci tari, co
respondența ei fiind în regnurile de 
jos:

„In adîncurile unde e întuneric 
verde, pe malurile presărate cu cîm
puri de scoici, pășune a peștilor, prin 
penumbra apei amare și verzi ca 
fierea" speciile marine „aveau să 
crească pentru a rătăci prin întune
ricul adîncimilor, ca să se năpusteas
că fulgerător asupra hranei vii sau să 
fugă ca săgeata cînd (îșnea din bezna 
verzuie un uriaș cu pîntecul alb, gura 
căscată lacom și ochi rotunzi și ne- 
mișcați.

Pești rătăceau, mereu înfometați, 
prin văile de mii, cîmpiile de nisip, 
rîpele de sttncă, unde e frig și tniu 
neric și presiunea apelor apasă greu 
Se plndeau, se repezean unii asupra 
altora, se mușcau, se tnghițeau". Sl 
toate acestea se desfășurau cu o va
rietate monotonă. între falezele de 
marmoră.

Cei trei pescari întrebaseră marea 
și norii și furtuna: care e legea? A- 
ceasta era legea. Legea din adîncuri.

Adam Jora avea să întîlnească a- 
ceastă lege pe mare și în sat și în

• In colecția „Clasicii romîni” s-a 
tipărit „Letopisețul Țării Moldovei" de 
Grigore Ureche. Ediție îngrijită, studiu 
introductiv, indice și glosar de P. P. 
Panaitescu. Noua ediție a Letopisețu
lui a apărut într-un tiraj de 20.000 e- 
xemplare și se află actualmente tn li
brării.

• Capodopera marelui scriitor clasic 
francez Edmond Rostand „Cyrano de 
Bergerac", comedie eroică tn cinci acte 
în versuri, a fost tipărită de Editura 
Tineretului. Traducerea este semnată 
de poetul Mihail Codreanu, prefața de 
Teodosia Ioachimescu „Cyrano de Ber
gerac" a apărut într-un tiraj de 20.000 
exemplare.

^Editura Tineretului a tipărit volu
mul „Tovarășul Vanea” de S. Șleahu, 
în romînește de L. Cogan.

• Volumul „Din cronica acestor 
ani" de Maria Banuș, cuprinzînd arti
cole, reportaje și tnsemnări, a fost ti
părit de Editura de Stat pentru lite
ratură și artă.
• In Mica bibliotecă critică a apă

rut volumul „Despre literatură" de 
Maxim Gorki, in romînește de Tatia
na Berindei, cu un cuvtnt înainte de 
Tatiana Nicolesou. Sînt incluse aici 
articole, conferințe și studii, printre 
care „Tînăra literatură și sarcinile 
ei", „Despre tehnica literară", „Despre 
realismul socialist", „Literatura so
vietică".

• Editura de Stat pentru literatură 
și artă anunță apariția următoarelor 
volume: „împărăția soarelui" de Eu- 
sebiu Camilar, „Satul fără dragoste’ 
de Radu Boureanu, „Generația mea" 
de Veronica Porumbacu.

LIE PE MARE
temniță, avea să o refuze, dar să fie 
înlănțuit. Legea lumii burgheze a a- 
flat-o însă de la comuniști, care l-au 
învățat că ea nu este singura posi
bilă. Comuniștii l-au învățat ci nece 
sitatea nu este un festin exterior rea
lității — așa cum crezuse Filoftei — 
ci mișcarea însăși, de neoprit, a rea
lității prin care posibilitatea reală 
trece în realitate.

Că ea nu este oarbă dectt tn mă
sura tn care nu este înțeleasă. „Nu 
în visata independență față de legile 
■naturale stă libertatea, — spune En
gels în Anti-Diihring — ci în cunoaș
terea acestor legi și tn posibilitatea 
dată prin acest fapt de a le pune în 
acțiune tn mod sistematic pentru a- 
numite scopuri".

Clasa muncitoare nu se putea eli
bera pe ea însăși fără să arunce tn 
același timp tn aer toate condițiile 
inumane ale orînduirii burgheze. Ea 
îi eliberă pe oameni de sub fatalitate, 
îi învăță propria lor forță și le dădu 
un țel real care prin însăși măreția 
lui eliberă o nebănuită energie

De aceea, Adam Jora descătușat, 
puternic, avea să mai dea încă o dată 
aceeași bătălie — cu neamul lui Eftei, 
cu marea, cu el însuși — pe aceleași 
cîmpii sărate ale mării.

★
Că pe vas Adam Jora avea să se 

întîlnească tocmai cu indivizii care-l 
răniseră adine o admitem drept fic
țiune literară, utilă scriitorului. Im
portant este că Pricep și Simian fă
ceau parte din neamul lui Eftei nu 
numai tn sensul strict al cuvtntului. 
Pricop și Prețiosu și Lae și Simian șt 
fostul căpitan Vasiliu și Zarifu erau 
din același neam nesătul, minai de 
ură, minat de frică opacă, ascultînd 
de legea din adîncuri.

Cînd Făt-Frumos avea să lupte cu 
zmeul, el trebuia să înfrîngă nu nu
mai puterea uriașei reptile au șapte ca
pete, dar și viclenia lui zoologică, po
sibilitatea de a lua mereu alte forme. 
Revoluția izbise tn plin burghezia ca 
clasă, îi surpase împărăția și crea not 
relații între oameni, bazate pe colabo
rare tovărășească. Rechinii se prefă- 
cuseră tn viermi. Metamorfoza îi ză
păcise, dar aceeași foame oarbă, tai
nică, îi mîna acum spre merele de 
aur. Erau trași înapoi cu lopata, dar 
ei, moi, fără ochi, vineți de propriul 
lor venin se strecurau, se opreau, a- 
lunginduse, zgîrcindu-se, prelingtn- 
du-se spre fruct.

Adam Jora se va întîlni din nou cu 
reprezentanții lumii burgheze. Dar 
nu mai era chiaburul Eftei, acum îm
puținat tn puteri, ci fiul lui, Pricop, 
strecurat ca președinte al sindicatului 
și sfătuitor de taină al secretarului 
organizației de bază Prețiosu.

Pricop avea acum la patruzeci de 
ani, se îngrășase și stătea așa cu fața 
lui pătrată, posomorit, închis în el. 
Forța lui matrice era ura. Iși ura fa
milia de unde fugise furînd bani. Jt 
ura pe ofițeri, fiindcă ei puteau co
manda și el nu. Ura aceasta fusese 
luată drept revoltă. Se spusese: „E 
muncitor, e răsvrătit, nu-i poate su
feri pe burghezi, e bun". Nu era bun, 
fiindcă nu iubea nimic și pe nimeni. 
Vroia să poruncească, să apese, să 
strivească. Dar sub puterea populară 
nu se putea. De aceea își folosea vi
clenia subțire șl mlădioasă, lingușea, 
mințea, folosea lozincile într-un joc 
subtil al interesului său personal.

Cînd cineva nu e de acord cit cri
tica pe care el o face unui tovarăș ■ 
întreabă insinuant: „Dvs. sînteți pen
tru tovarășul Nicolau ? Nu sînteți de 
acord cu partidul ?*. Iar dacă cela ■ 
lalt, mînlat de această insinuare ridi
că tonul, i se spune rece, tăios: „To
varășe, nu e just să strigi la tovară
șul secretar". Dacă pescarii vor să 
facă parte din organizația de bază de 
pe vas, cerere justă, aprobată mai apoi 
de comitetul regional. Pricop spune 
cu rîs rece, fără veselie: „Nu putem 
să facem nici sttngism, să ne băgăm 
în toate...". Și ca o glumă, care era 
doar o amenințare: „Cine vrea să 
facă asta, o să fie criticat, tovarăși; 
o să-l criticăm pînă își bagă mințile 
In cap".

Pe cei slabi vrea să-i deruteze: „Măi 
nu sări’ așa; Prețiosu are și el gre
șelile lui, dar linia e justă... vrei să

ataci linia partidului ?". Această insi
nuare că a critica unele greșeli ale 
unui tovarăș înseamnă a nu ad - 
mite linia partidului, nu era făcută 
numai spre propria-i apărare, ci tin
dea să compromită chiar partidul in 
ochii unor oameni de bună credință, 
dar mai puțin formați politicește

Pricop trage cu urechea și cînd îi 
aude pe marinarii nemulțumiți criti- 
cîndu-l se duce repede la Prețiosu și-i 
spune solemn că „trebuie combătute, 
măi Sile, apucături de astea; vorbitul 
pe la colțuri nu e sănătos, tovarășe"... 
Pe Sile Prețiosu, tngîmfat și prost, îl 
manevrează ușor: „Tu ești un om 
care se ridică, ai să crești tn muncă, 
măi Sile, de-ai să te miri singur".

Aici, pe un vas care stătea pe mare 
aproape tot timpul, aceste manevre a- 
bile erau mai ușor de realizat: „Pri
cop și Prețiosu nu lucraseră niciodată, 
în înțelesul unei munci politice, nici 
nu puteau". „Dar ei nu știau să con
ducă. ci numai să stăpînească, prin 
amenințare și înfricoșare, care cer alte 
însușiri decît ale conducătorului. Nu 
cumva o să li se ceară socoteală?". Ba 
da. Tocmai de aceea venise instructo
rul comitetului regional, Adam Jora, 
pe vas. De aici ura lui Pricop pentru 
Adam Jora „desculțul de altădată, pe 
care îl strivise din cîteva vorbe spuse 
bătrînului. Adam Jora, pe care-l bă- 
gaseră în pușcărie, ti luaseră muie
rea, îl tnmormîntaseră"... „trebuia ter
minat cu el". De aceea Pricop minte, 
ațifă, trimite scrisori veninoase comi
tetului regional... dar toată agitația 
aceasta nu-i folosește la nimic. Forța 
aceea uriașă, enorma energie a oame
nilor liberați era prea puternică. Ea ît 
izbi pe fiul lui Eftei în piept, trlntin- 
du-l cu fața la pămînt.

Bătălia dintre Adam și ticăloșii pre
linși la posturile de comandă ale vasu
lui a fost bine descrisă în articolele 
lui N. Tertulian, M. Petroveanu și Ov. 
S. Crohmălnlceanu așa că nu vedem 
de ce am reveni.

Noi am urmărit un alt aspect.
Revenirea lui Adam Jora pe vas re

prezintă o simetrie literară care ne 
îngăduie să-l comparăm cu el însuși, 
pe o nouă treaptă a evoluției lui. A- 
ceastă construcție în spirală dă scrii
torului posibilitatea de a reliefa din 
plin conținutul nou al noțiunilor fo
losite, condițiile noi ale bătăliei cu 
dușmanii oamenilor.

Legea din adîncuri nu mai are pu
tere. Ea poate fi învinsă, acolo unde 
se manifestă, chiar dacă, uneori, pu
terea putredă a lui Pricop poate părea 
amenințătoare. Forța lui Adam Jora 
constă în încrederea lui tn oameni: 
„Adam nu pusese la cale nimic. Fă
cuse ce fac inginerii tn irigații cînd 
găsesc un loc mlăștinos, cu ape stă
tute și putrede; taie drum de scurgere, 
abat un rtu cu apă curată și repede 
pe mijlocul mlaștinii; apa vie fură 
zemurile smtrcului. le trage spre ea și 
pămîntul rămîne curat și bun să pri
mească sămînță și să dea rod". Bătă
lia de pe mare îi redă încrederea. îl 
conturează și tl ajută să lepede amă
răciunea.

Bătălia lui Jora ne sporește și nouă 
încrederea tn propriile noastre forțe, 
în puternica încredințare că statul de 
democrație populară a creat acele 
condiții în care lupta cinstită și uni
tară nu poate fi înfrtntă. II stimăm 
ji tl iubim pe acest om, omul nou care 
s-a ridicat din mlnie și suferință la 
conștiința forței umane. Talazurile a- 
mare ale desperării nu l-au doborît, 
culorile de gheață ale marelui somn 
nu l-au vrăjit — și iată-l ținlnd ful
gerul, dirijlnd furtunile, strunind ne
cesitatea, iaiă-l pe Prometeu descătu
șat, liber, așa cum ît visa Eschil. $1 
cum îl cinta Shelley: ,Să înduri su
ferințe pe care Speranța însăși le cre
de infinite; (...) să înfrunți o putere 
care pare atotputernică; să iubești, să 
reziști, să speri, pînă cînd nădejdea 
creează din propriul său dezastru țelu’ 
de atins; să nu clintești, să nu eziț 
să nu te lepezi; aceasta tnseamm 
glorios titan, să fii bun, mare, ferici 
și liber; doar aceasta este Viața, Bu 
curia, Forța și Victoria".

Paul Georgescu

Conducerea înțeleaptă a Partidului
(Urmare din pag. l-a)

torice pentru cpearea Tntr-un rîtm 
mai accelerat de uoi întovărășiri a- 
gricole și gospodării colective, cu res
pectarea strictă a liberului consimță- 
mînt al țăranilor muncitori, întărirea 
și dezvoltarea gospodăriilor colective 
și întovărășirilor agricole existente, 
sprijinirea formelor simple de asocieri 
în producția agricolă a țăranilor mun
citori, în vederea muncii în comun, a 
contractării în comun, a folosirii mai 
raționale a mijloacelor proprii și_a 
mașinilor agricole ale statului și în
drumării țăranilor muncitori spre 
forme superioare de cooperație de pro
ducții agricole. Raportul de activi
tate accentuează deosebita importanță 
a justei aplicări a principiului coin
teresării materiale — al cărei scop 
este creșterea producției agricole-mar- 
fă, întărirea legăturilor gospodăriilor 
țăranilor muncitori cu industria so
cialistă și comerțul socialist — astfel 
îneît majoritatea veniturilor țărănimii 
muncitoare să rezulte din vizarea 
produselor sale către Stat, stimulîn- 
du-se trecerea rapidă pe drumul agri
culturii socialiste.

in cadrul celui de al doilea plan 
cincinal Partidul prevede mari reali
zări cu privire la ridicarea nivelului de 
trai al poporului. Venitul național tre
buie să depășească în I960 cu circa 
50% pe cel actual. Salariul real al 
muncitorilor, tehnicienilor și funcțio
narilor va crește pînă în 1960 cu circa 
30% față de 1955. Deasemeni venitu
rile reale ale țărănimii muncitoare vor 
spori datorită creșterii producției și 
productivității muncii în agricultură, 
datorită economiilor ce se vor realiza 
de pe urma reducerii prețurilor cu a- 
mănunt.ul. Sînt prevăzute numeroa se 
înfăptuiri în domeniul culturii, învăță- 
mîntului, ocrotirii sănătății și odihnei 
oamenilor muncii de Ia orașe și sate. 
Raportul de activitate remarcă astfel 
că în sectorul culturii, în afara înde

plinirii unor sarcini principale, printre 
care clădirea Teatrului Național din 
București, o grijă deosebită se va 
acorda înfloririi culturii în ca
drul regiunilor și raioanelor, 
sporindu-se în acest scop sumele alo
cate sfaturilor populare pentru con
struirea și terminarea căminelor cul
turale, teatrelor, cinematografelor și 
muzeelor.

Prefacerile istorice înfăptuite de regi
mul de democrație populară confirmă 
justețea politicii partidului, valabili
tatea învățăturii atotbiruitoare a lui 
Marx, Engels, Lenin și Stalin. Con
ducerea poporului muncitor de că
tre partid a fost condiția esențială a 
doborîrii regimului capitalist și a con
struirii noii orînduiri socialiste. De 
aceea, poporul nostru are o încredere 
nemărginită în partidul comuniștilor 
recunoscîndu-1 ca pe o călăuză încer
cată, care stabilește cu claritate dru
mul spre viitor și consolidează intran
sigent cuceririle obținute.

Apărarea unității de monolit a par
tidului este o îndatorire supremă a 
tuturor membrilor săi. Numai coeziu
nea sa interioară și puritatea ideolog:- 
co-politică asigură rolul său conducă
tor în perioada cuceririi și întăririi pu
terii populare și în perioada trecerii 
la construirea socialismului. De a- 
ceea, partidul clasei muncitoare a zdro
bit toate tentativele dușmanului de 
a submina rîndurile sale, a de
mascat și a condamnat linia Hchidato- 
ristă și acțiunea deviaționistă, anti
partinică și antistatală a grupului frac- 
ționist condus de A. Pauker, grup din 
care făceau parte V. Luca, descoperit 
mai tîrziu ca vechi agent al Siguranței, 
și T. Georgescu. Zdrobirea devierii de 
dreapta a fost o strălucită manifestare 
a unității de nezdruncinat a partidului. 
Acum —- în perioada Congresului — 
unitatea rîndurilor partidului, solida
ritatea sa în jurul Comitetului Central 
este mai puternică decît orieînd.

In raportul de activitate se arată ne
cesitatea dezvoltării democrației inter
ne de partid, a stimulării inițiativei ma
sei membrilor de partid, a creșterii răs
punderii lor colective pentru înfăptuirea 
politicii partidului. Activizarea masei 
membrilor de partid, atragerea lor la 
o participare activă in dezbaterea pro
blemelor principale ale politicii parti
dului și statului, la elaborarea măsuri
lor și Ia aplicarea în viață a liniei po
litice și a hotărîrilor Partidului, con
stituie esența democrației interne de 
partid. O sarcină de însemnătate cen
trală este întărirea continuă a discipli
nei de partid. îndeplinirea necondițio
nată a hotărîrilor Partidului și guver
nului, rămîne una din cele mai elemen
tare și în același timp fundamentala 
îndatorire statutară a oricărui mem
bru de partid. Raportul de activitate se 
ocupă de situația organizatorică a par
tidului, analizează creșterea activității 
organizațiilor de bază, realizările în 
educarea marxist-leninistă a membrilor 
de partid și comunică îndeplinirea sar
cinilor stabilite de Plenara C.C. din 
august 1953, privitor Ia închegarea 
unui activ de partid de 80—100 mii 
membri de part’d. Raportul analizează 
problema îmbunătățirii compoziției so
ciale a partidului și critică organiza
țiile de partid din întreprinderi, în 
special din marea industrie, care nu 
desfășoară o muncă politică și orga
nizatorică perseverentă pentru primi
rea de membri și candidați de partid 
din mijlocul celor mai înaintați oameni 
ai muncii. Sporirea numărului de mun
citori în partid trebuie să asigure pre
ponderența elementului muncitoresc în 
cadrul detașamentului de avantgardă 
al clasei muncitoare. Sînt expuse de
tailat mijloacele pentru organizarea 
mai bună, a controlului executării hotă
rîrilor, a creșterii, selecționării și pre
gătirii cadrelor. întărirea substanțială 
a conducerii de partid în organizațiile 
de masă — sindicate, U.T.M.. în rîndul 

femeilor, în sfaturile populare — este 
o datorie principală a organizațiilor 
de partid. Această întărire a conducerii 
de către partid a organizațiilor de 
masă are un mare rol în strîngerea 
legăturii partidului cu masele.

De mare însemnătate pentru acti
viștii pe frontul ideologic, este anali
za făcută în raport muncii de edu
care marxist-leninistă a membrilor de 
partid, condiție esențială a victoriei 
în lupta pentru construirea socialismu
lui. Cu toate realizările însemnate, în
registrate în munca de educație mar
xist-leninistă, ea continuă să rătnînă 
încă în urma cerințelor vieții și a ne
cesităților activității practice a partidu
lui. De aceea, în raport se subliniază 
că, Congresul al Il-lea al Partidului 
trebuie să constituie un punct de ple
care pentru lichidarea hotărîtă a ori
cărei subaprecieri a muncii ideologice 
și, înainte de toate, pentru un mare 
avînt al studiului individual al teo
riei marxist-leniniste. Trebuie dusă o 
luptă neobosită pentru înlăturarea ten
dințelor de dogmatism, de însușire bu- 
cherească, necreatoare, a învățăturii 
marxist-leniniste, pentru fortificarea 
legăturii propagandei cu viața, cu pro
blemele practice.

In raportul de activitate se arată 
că, în actuala etapă a trecerii de la 
capitalism Ia socialism, dușmanii de 
clasă, zdrobiți în sectoarele hotărîtoare 
ale economiei, își îndreaptă tot mai 
mult sforțările pe tărîmul ideologiei. 
Jn aceste condiții partidul consideră 
lupta vigilentă împotriva influențelor 
ideologiei burgheze drept una din cele 
mai serioase sarcini ale sale. Propa
ganda verbală și scrisă trebuie să com
bată cu claritate și fermitate concepți
ile burgheze și confuziile teoretice care 
se manifestă în unele articole din ziare 
și publicații periodice, în cărți și bro
șuri, în unele cursuri universitare și 
conferințe publice. Frontul luptei îm
potriva ideologiei burgheze trebuie să 
ruprindă și combaterea vederilor mis
tice, a prejudecăților și superstițiilor 
si demonstrarea falsității concepțiilor 
l>i:rghe.»e și mic-burgheze în proble
mele moralei, în atitudinea față de 
muncă, față de avutul obștesc, față de 
îndatoririle către stat. Educarea oame

nilor muncii în spiritul patriotismului 
socialist și al internaționalismului pro
letar presupune concentrarea atenției 
pentru împiedicarea oricărei recidive 
a naționalismului burghez, a învrăj
birii oamenilor muncii din țara 
noastră.

Raportul de activitate se ocupă pe 
larg de problemele transformării inte
lectualității în Republica noastră Popu
lară, analizează progresul științei și 
contribuția ei la dezvoltarea economiei 
naționale și la ridicarea prestigiului in
ternațional și indică necesitatea dez
baterilor ample asupra problemelor ce
lor mai actuale ale științei care să îm
bogățească gîndirea, să dea un funda
ment teoretic rezultatelor acumulate 
de cercetători și să ducă la dezvăluirea 
și extirparea concepțiilor idealiste re
trograde .

Oamenii de litere și artă au salutat 
cu bucurie și mîndrie patriotică ca
pitolul din raportul de activitate al 
C.C. al P.M.R. în care se apreciază 
dezvoltarea literaturii ih țara noas
tră. Raportul consideră că în domeniul 
literaturii și artei au fost repurtate 
succese însemnate și că deosebit de 
îmbucurător este faptul că în literatura 
și arta noastră își dau mîna scriitori 
și oameni de artă din diferite gene
rații. Se acordă o înaltă prețuire par
ticipării literaturii și artei la spera 
de dezvoltare a culturii pusă în sluj
ba poporului. Continuarea tradițiilor 
literaturii și artei înaintate a trecutu
lui, reflectarea realității noastre și 
contribuția activă la munca de educare 
a cetățenilor patriei în spiritul so
cialismului, sînt subliniate ca trăsă
turi distinctive ale noii literaturi 
din R.P.R. Dragostea și prețui
rea poporului, pentru oamenii de 
litere și de artă, nu trebuie să pro
voace însă o atmosferă festivă, de au- 
tomulțumire. In raport se constată că 
multe dintre temele mari și dintre as
pectele fundamentale ale luptei eroice 
a poporului muncitor pentru construi
rea socialismului ca și din istoria ulti
melor decenii, nu și-au găsit oglindi
rea în literatură și artă decît în slabă 
măsură. Tendința de a simplifica reali
tatea, de a o prezenta în chip schema
tic se manifestă în unele opere lite

rare prin dezvăluirea slabă din punct 
de vedere artistic a superiorității 
noului, a procesului de înfrîngere și 
de lichidare a ceea ce este vechi. In 
raport se critică modul șters, palid, în 
care sînt zugrăvte în linele opere lite
rare figurile făuritorilor noii socie
tăți. Lupta in domeniul literaturii tre
buie dusă consecvent pe două fronturi, 
deoarece realismul socialist este incom
patibil deopotrivă cu tentativa de a 
înfățișa viața în culori trandafirii, de 
a ignora conflictele ei, cît și cu ten
tativa de scormonire bolnăvicioasă a 
tot ce este putred, cangrenat, de pre
zentare în culori întunecate a realității 
noastre și a eroilor vieții noi. De ace
ea, oamenii muncii pretind scriitorilor 
și artiștilor crearea acelor opere care 
să redea esența fenomenelor social- 
istorice, să reliefeze realitatea noastră 
nouă în continuă dezvoltare, să releve 
toată bogăția ei inepuisabilă, toată 
multilateralitatea ei și, înainte de toa
te, să sublinieze uriașa muncă creatoa
re prin care poporul construiește noua 
orînduire și se transformă el însuși.

In raportul de activitate se arată că 
publicul nou, format în anii democra
ției populare, cere exigent opere la un 
înalt nivel de măiestrie, așa cum me
rită temele mari cărora le sînt de
dicate. Artei veritabile îi este străin 
tot ce e searbăd, cenușiu, simplist, 
îi este străină trivialitatea și natura
lismul- Realismul socialist permifo 
creatorului de artă cea mai largă 
realizare a personalității artistice, 
varietate de stiluri și gusturi artis
tice, deoarece el condamnă irevoca
bil orice nivelare sau egalizare me-' 
canică în materie de creație. In ra
port se precizează că organizațiile 
noastre de partid au sarcina de a 
combate cu hotărîre tămîierea reci
procă, spiritul de grup, tendința de 
a prefera o atmosferă stătută unei dis
cuții curajoase, adine principiale, pă
trunse de spirit de partid. Scriitorii 
și artiștii trebuie să desfășoare o luptă 
permanentă împotriva influențelor ideo
logiei străine în domeniul creației ar
tistice, împotriva feluritelor reminis
cențe ale literaturii și artei burgheze 
din Occident, de genul formalismului 
și subiectivismului.

Oamenii de litere și artă din țara 
noastră se angajează să răspundă cu 
cinste chemărilor partidului și să dă
ruie poporului opere demne prin conți
nutul lor de idei și prin forța lor ar
tistică de epoca furtunoasă a transfor
mărilor revoluționare din patria noas
tră. Indicațiile principiale cuprinse în 
raportul de activitate al C.C. al P.M.R, 
vor constitui un îndreptar prețios al 
muncii de fiecare zi a scriitorilor și ar
tiștilor militanți pe frontul luptei pen
tru pace și socialism.

Prezentînd tabloul măreț al construe 
ției socialiste în țara noastră, proble
mele complexe ale întăririi coeziunii 
și ridicării nivelului ideologic și poli 
tic al partidului, raportul de activitati 
dovedește că între politica internă ș: 
cea externă există o legătură indisolu 
bilă. In interiorul țării apărarea mun
cii pașnice, constructive, corespunde îi 
exterior cu lupta activă pentru menți 
nerea și consolidarea păcii între po 
poare. Partidul prevede sporirea neîn 
cetată a contribuției țării noastre li 
dezvoltarea colaborării internaționali 
și la soluționarea pașnică a probleme 
lor internaționale litigioase pentru ci 
mentarea uriașului lagăr al răcii și a 
socialismului, condus de Uniunea Sc 
vietică.

Linia partidului, prezentată fo cadru 
raportului de activitate al C.C. a 
P.M.R., se bucură de aprobarea și în 
crederea entuziastă a întregului popoi 
Devotamentul față de partid se expr 
mă în munca însuflețită în cadrul pro 
ducției, în eforturile pline de abnegați 
pentru grăbirea făuririi noii orînduir 
Întregul popor înțelege că numai su 
conducerea partidului, țara noastr 
poate fi izbăvită de moștenirea' nefast 
a trecutului burghezo-moșieresc, nu 
mai sub conducerea partidului poat 
fi realizat un regim de fericire pentr 
cei ce muncesc.

Oamenii muncii își exprimă recuno: 
tînța față de conducătorul lor întelep 
prin angajamentul ferm de a îndeplh 
cu abnegație sarcinile indicate de ci 
de al II-lea Congres al Partidn’i 
Muncitoresc Romin.

GAZETA LITERARA



Congresu 1
Client de bună bucată de vreme, aproape excluziv al lui Hippocrat, 

al preoților și țîrcovnicilor lui, n-am prea avut prilejuri, decît 
bîjbîind din auzite, să iau un contact aproximativ cu 

conturele așezărilor socialiste ffe la noi. In casca de pat a spita
lului, ascultam cimpoiul, flautul sau fluierul cîte unui cioban, oii 
vioara, naiul și țambalul tarafului de lăutari. Executanții nu erau 
cele trei, patru mari talente îndoielnice, oficiale, de pe timpuri, 

simpatizate la cheful pînă la ziuă, al unui domn ministru, delectat 
în „local" să-i zică pe cobză, la ureche, țiganul în haină neagră 
nădușită, tristele proaste porcării de cuplărai, pe șoptite. Scula 
de șuierat sau cu strune era purtată de țărani autentici, ale căror 
nume și porecle nu trecuseră, zeci și sute de ani, dincolo de stîna 
singuratecă, de prin depărtările cu ceață vînătă, dintre piscuri și 
stînci despicate. Țigănită în mahalale, muzica se ridica dintr-odată 
la înălțimile inspirației curate. Stan Marin, Gheorghe a Petrii, Ni 
cuilaie Goază, Dumitru Bleaju, care din șes, din păpurișuri, din 
porumbiști; care din Gorjul Retezatului, din Broșteni, din Bărăgan 
ori Dorohoi, se vădeau artiști fără să știe și fără să fi fost pînă 
atunci pomeniți. Geniul romînesc, îngropat în marile tăceri ale 
țării, era de față, între fiole și seringi.

Pe urmă, teatrele săteștii cu actori în cojoc și ițari, remarcabili, 
jocurile satelor, promovate în.Capitală, horele, călușarii. Zeci de 
teatre înființate an după an, în tîrguri și orașe, în provincii. O 
mișcare vie, continuă și aprigă, de lepădare a crisalidei unui în
tuneric secular, care, desigur, n-a supărat indiferența telurică a 
plugarului față de celebritatea gazetărească.

De curînd, Maria Tănase, cântăreața de obîrșii a folclorului 
nostru, a primit premiul meritat. Preocupat cu de-arrănuntul de 
expresiile vii ale ceea ce limba scrisă numește artă, guvernul s-a 
gîndit și la alte onoruri meritate ale Măriei Tănase, înființînd 
pentru ea, o catedră la școala medie de muzică. Ea știe să calce 
cuvîntul și silaba, să arunce zbenghiul accentului unui vers în 
punctul unde cade și pasul ideii, și dă, fără greș, întotdeauna 
ghirlanda în relief a unui cîntec de opincă. Cântărețele au de în
vățat de la ea atîta tinbp cît dăruita femeie mai are răgazul de 
vîrstă puternic, frumusețile graiului încovoiat pe scripcă.

De scurtă vreme, bolnavul a început să circule și să iasă pe 
patru roți. A început să șî vadă, nu numai să audă, să vadă și 
alte lucruri, nu numai medici și medicină. El nu mai zărește cu 
ochii de odinioară, căci l-a rămas cam întreg numai unul. Dar și 
un sfert din el e, pînă iina-alta, încă de ajuns.

După vreo cinsprezece ani de rătăciri prin neanturi ,a intrat 
din întîmplare în fosta librărie Alcalay, azi o vastă expoziție de 
cărți, de o sobră frumusețe universitară.

— A! Domnișoara Miți!... Aproape să nu ne mai recunoaștem : 
Ce mai faci ? Cît ne-am schimbat amîndoi!

Domnișoara Miți, o fată faină, inteligentă și nervoasă, servea 
toate cărțile pe care le știa, cu conținut cu tot, pe dinafară. A 
albit! Nu mi-am permis să o întreb după cîți copii... Probabil 
că are. E cam trasă .la pleoape, dar surâsul e același, de acum cinci- 
sprezece-douăzeci-douăzecî și cinci de ani... Pardon!

Am mai fost dus, bolnăvuil, în capătul bulevardului dinspre Co- 
troceni, la un speotacol de balet, Fîntîna din Baccisarai, cinci acte 
dansate în pantomimă. M-am nedumerit intr-un edificiu vast, cu 
săli și largi coridoare imense, clădit nu știam cînd, și ieșit din 
pămînt, ca la un semn de baghetă.

— Unde sîntem ? am întrebat.
— E teatrul de operă și balet...
N-aș putea mărturisi cinstit că genul operă ar fi pe gustul meu 

de primitiv. Nu mi se potrivește cu urechea, să aud pe conte sau 
pe marchiz cerînd 200 de grame cîntate, de fromage de Roquefort 
unei ducese. Dar în toate țările din lume Opera e un monument 
de mare civilizație, repertoriu și arhitectură. O avem în forma 
teatrului muzical, destinat pentru concerte. Sînt cel puțin 30 de 
ani de cînd tot aflam că mereu „la anul" se va clădi o superbă 
Operă Romînă, care funcționa deocamdată mereu într-o magazie 
de pe cheiuri; că va fi înzestrată împărătește, după cele mai mo
derne și mai științifice date spectaculare, că va fi zidită pe „plan- 
șeul“ de beton al gîrlei, ori în piața zisă a Senatului, un senat 
oprit din construcție la nivelul subsol, ori mai înspre hale, dacă 
nu mai către Cișmigiu... Cu studiile și misiunile paraziților și ma
nechinelor în străinătăți, s-a păpat sumedenie de aur și Opera a 
rămas magazia cu becuri electrice la ușa de intrare, de lingă 
Azilul de noapte. Acum această faimoasă Operă a fost realizată în 
proporțiile ei neașteptate, de întindere și confort, pe tăcute, într-o 
noapte, într-o clipă și într-un peizaj gîndit. Poftim !

Cîrmuirea socialistă biruie în muzică, în teatru, în librărie, în 
editură, în sport, în arheologie, în știință, în literatură. Din politeță 
profesională las literatura la coadă.

Ne găsim în plin Congres al II-lea al Partidului Muncitoresc.
E de reținut, din expunerile, una a primului secretar al Partidului. 

Gheorghiu-Dej și cealaltă a lui Miron Constantinescu, membru în 
Biroul Politic al Partidului, concepția referitoare la evoluția lite
raturii. Acestui mers în sus și înainte i se consacră mijloace unice 
în ce privește liniștea și munca scriitorilor, într-o epocă în care 
analfabetismul de optzeci la sută, de odinioară, stîrpît, dă milioane 
de cititori, pînă mai deunăzi orbi pentru carte, și ediții în varia
tele case de editură ale Statului, de zeci de mii de exemplare, 
plus, pe lîngă ziare, periodicele săptămînale și mensuale, cu mi
nimum de 100.000 tiraj.

A face comparații cu brigandajul editorial din trecut, împotriva 
căruia personal m-am zbătut sub fel-de-fel de guverne, ani și ani 
de zile, în deșert, și cu nepăsarea aventurierilor politici de toajte 
culorile cu putință, e de prisos. Toată lumea știe ce s-a petrecut 
în ultimii 50 de ani de industrializare protejată ; de pînă la război: 
petrol, zahăr, hârtie, metalurgie, uzine peste uzine, pentru nesațul 
păturii de rîncedă osînză, ostilă oricărei veleități de la inimă la 
minte. Dacă Anton Pann, Eminescu, Creangă, Caragiale și alții, 
citați în expozeul d-sale de către Miron Constantinescu. s-au 
revelat valori concrete și au dat literaturii romînești documen
tul celui mai feroce desmăț, ei au făcut-o pe propria lor soco
teală, răspundere, sărăcie șî jertfa; Pann, cîntăret în strană, Emi
nescu, rob al unei gazete boierești, Creangă, răspopit, Caragiale 
vînzător de bere cu paharul, iar ceilalți, trăind între cerbicie, 
parchet și pușcărie, de la o zi la alta, dar mîngîind în interval, ca 
să capete un împrumut, o leafă derizorie sau o pomană, condițio
nată șî năzuroasă, anatomia gușilor alternante, ale tejghetarilor, 
devenițî cioclovine, autorități înfumurate și cenzori, din întreprin
deri, făbrici, ateliere, recolte șî bănci.

Asemenea timpuri și împrejurări nu se vor mai întoarce niciodată.

Tudor Arghezi

învățăminte esențiale»-»

Congresul al II-lea al Partidului prilejuiește o manifestare im
presionantă a dragostei și încrederii poporului nostru munci
tor față de avangarda sa conștientă care-1 conduce pe drumul 

socialismului- In aceste zile, cînd atenția tuturor oamenilor cinstiți 
din țara noastră, e concentrată asupra dezbaterilor din Congres, 
ca desbateri ce privesc de aproape visurile lor cele mai înalte și 
mai îndrăznețe, setea lor de fericire și hotărîrea de a lupta pentru 
a o cuceri, scriitorii nu se simt mai puțin părtași la aceste preocu
pări.

Raportul tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, ca și diferitele luări de 
cuvînt din Congres dau o atenție deosebită muncii artistice socotită 
conform principiului leninist o parte integrantă a cauzei proletare. 
Aprecieri profunde, idei luminoase, de o imensă însemnătate, vin să 
deschidă căi noi literaturii noastre, să o ajute să-și îndeplinească 
mărețele-i sarcini sociale. Critica literară găsește aici învățăminte 
de o excepțională importanță și totodată un îndemn plin de avînt. 
„Pentru ca Literatura și arta noastră să înflorească și să se dezvol
te, trebuie înlăturat din cale tot ce o împiedică în mersul ei îna
inte" — arată tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ce sarcină mai 
nobilă î se poate cere criticului, ce misiune mai înaltă îl poate so
licita ! Se cuvine să înzecim eforturile noastre, pentru a ridica re
cenziile, cronicile, studiile critice la un înalt nivel principal, parti
nic, militînd cu pasiune pentru artă demnă de epoca măreață pe 
care o trăim, de oamenii minunați care o făuresc.

Criticul talentat și îndrăgostit într-adevăr de literatură poate con
tribui la acestea și, dacă el nu modelează propriu-zis operele de 
creație ca scriitorul, e totuși tovarăș cu el în modelarea chipului 
literaturii, a înfățișării ei de ansamblu. Aceasta implică o mare 
răspundere față de popor și partidul nostru iubit ne-a învățat în 
zileie acestea să o simțim și mai mult.

Sînt numeroase probleme care preocupă astăzi viața noastră lite
rară. Acolo unde critica nu aduce un punct de vedere competent, 
clar, principial, bazat pe învățătura de neclintit a marxism-leninis- 
mului influențele ideologice burgheze își fac loc, se răspîndesc și-i 
împiedică pe oamenii de artă să dea opere pe care poporul le a- 
șteaptă de la ei- In cuvîntarea sa, tovarășul Miron Constantinescu 
semnalează primejdia necombaterii unor asemenea așa-zise „teorii" 
și noi, criticii, sîntem datori să reacționăm cu o mare promptitudine 
și forță ideologică împotriva lor.

Personal, îmi iau angajamentul să fiu mai prezent ca pînă acum 
în frontul critic, să măresc combativitatea articolelor mele, să mă 
străduiesc să fac din ele tovarăși buni de luptă pe frontul nostru li
terar unde poezia, proza și dramaturgia, însuflețite de idealul so
cialismului, luptă împotriva barbariei și a înjosirii noțiunii de om 
și pentru ridicarea ei la cea mai înaltă accepție pe care a cunos
cut-o istoria.

Ovid S. Crohmălniceanu

Citirea Raportului
Citirea și meditarea raportului înfățișat de tovarășul Gh. 

Gheorghiu-Dej Congresului al II-lea al Partidului Muncito
resc Romîn este o datorie esențială pentru toți acei care 

participă, într-un fel oarecare, la procesul producerii de bunuri ma
teriale și morale din țara noastră. Importantul text al raportului 
prezintă nu numai realizările obținute în anii regimului popular, dar 
și căile ce i se deschid în epoca următoare. Poporul romînesc, an
gajat în acțiunea de construire a socialismului, înțelege mai bine, 
lumina raportului, sensul și perspectivele muncii și sforțărilor sale.

Deși raportul înfățișat de tovarășul Gh. Ghecrghiu-Dej alcătuiește 
o unitate atît de solidară, îneît nu e cu putință de a izola un singur 
pasaj fără a pierde din vedere înțelesul întregului, este firesc 
ca din milioanele de cetățeni care l-au parcurs în întregime și l-au 
priceput în totalitatea lui, fiecare să se fi oprit maț stăruitor la 
acele părți care stau într-o legătură mai strînsă cu felul muncii și 
îndatoririlor sale. Sînt sigur că toți scriitorii și artiștii, toți acei 
preocupați de problemele literaturii și ale artei, au întîrziat cu cea 
mai mare atenție asupra acelor considerații ale raportului, adresate 
lor în special. Cuvintele temeinice și cumpătate care s-au spus cu 
această ocazie nu pot decît să obțină adeziunea cea mai generală 
Recomandarea făcută artiștilor de a reprezenta „temele mari și 
aspectele fundamentale ale luptei eroice a poporului muncitor pen
tru construirea socialismului", prevenirea împotriva „tendinței de 
a simplifica realitatea", observația că „realismul socialist exclude 
deopotrivă tendița de a prezenta viața în culori trandafirii, de a 
ignora conflictele ei", încurajarea orientării către ceea ce este să
nătos și esențial, către formele înalte ale măiestriei și către „cele 
mai largi posibilități de manifestare a personalității artistice", 
către o „mare varietate de stiluri și gusturi", împotriva „tămîierii 
reciproce, și a spiritului de grup", împotriva „formalismului și 
subiectivismului", împotriva a „tot ce este searbăd, cenușiu, sim
plist", pentru arta adevărată, străină de „trivialitate și naturalism", 
pentru „operele demne prin conținutul lor de idei și prin forța lor 
artistică de epoca furtunoasă a transformărilor revoluționare pe 
care le trăiește patria noastră", toate aceste observații și îndemnuri 
alcătuiesc tot atîtea principii pe care le vor saluta de-opotrivă și 
cu cea mai mare căldură toți lucrătorii noii culturi a țării noastre.

Raportul observă într-un rînd : „Deosebit de îmbucurător este 
faptul că în literatura și arta noastră își dau mîna scriitori și oa
meni de artă din diferite generații". In adevăr, sînt printre noi, 
scriitorii acestei epoce, oameni de vîrste și formații deosebite, unii 
care au pășit de curînd în cîrnpul creației, alții care au lăsat în 
urmă un drum mai mult sau mai puțin lung și au dat o parte mai 
mică sau mai mare a operei lor. Pe toți ne unește însă dorința de 
a fi folositori patriei comune și culturii romînești. Cînd ni se cere 
deci să sprijinim formația un«i arte și a unei literaturi sănătoase, 
adevărate, originale și vii, bogată în conținut, măiestrită în formele 
ei, acordată cu înaltele năzuințe ale socialismului, adică ale acelei 
îndrumări sociale și politice care, afirmînd primatul muncii, luptă 
pentru dreptatea și libertatea acelora ce o săvîrșesc, nu putem să 
spunem decît că apelul este bine venit și că el trebuie ascultat și 
urmat.

Tudor Vianu

înfățișăm lamura vieți
tit din raportul de activitate al C.C. al P.M.R. la al doilea Con
gres al partidului cît și din contribuțiile dezbaterilor, ni se în
fățișează cu multă limpezime rostul literaturii și al contribu

ției scriitoricești în cadrul construirii socialismului din țara noastră. 
Se subliniază că literatura nu este un simplu joc gratuit, o trecere 
de timp a celor închiși în turnul lor de fildeș, ci o contribuție se
rioasă și eficace în cuprinsul muncii tuturor. De aceea ea e chema
tă sa susțină această muncă, reflectînd toate urcușurile și cotitu
rile în mersul ei ascendent spre fericirea întregului popor. Literatura 
trebuie să-și înceapă calea de pe aceleași poziții pe care se găsesc 
toți cei care luptă pentru biruința noului împotriva formelor vechi, 
de pe aceleași poziții de pe care luptă poporul muncitor și cu 
aceleași idealuri ca ale lui. Măsura care să o ferească de 
excese sau de insuficiențe de exprimare se găsește în personali
tatea fiecărui scriitor, iar personalitatea aceasta, ou originalitatea ei 
de formă, în a sensibiliza și exprima, e tocmai ceea ce se reco
mandă mînuitorilor de condei, pentru a alcătui o priveliște cît 
mai bogată și cît mai variată a literaturii romîne. Această diversi
tate de manifestări a atîtor personalități alcătuiește libertatea care 
nu numai că se dă dar se cere, pentru a întîkni un autentic act de 
creație.

Aceasta e libertatea cea mare, scriitoricească, fecundă și bine
făcătoare, iar nu anarhia gîndurilor și pozițiilor unor personaKsme 
sarbede și incapabile să transcrie adevărateie realități, dacă li s-ar 
cere. Libertatea de a se perfecționa neîncetat în concordanță cu in
teresele și materiale și morale ale tuturor, care este scriitorul care 
nu o are ? Rămîne numai să știe să aleagă și să înfățișeze însăși 
lamura vieții, în mers, în formele cele mai expresive și artistice.

Marii noștri înaintași progresiști, iubitori de adevărată democra
ție de la Eminescu pînă la Mihail Sadoveanu au știut să o facă, 
neîntrecuți în măiestrie ca și în devotament pentru popor.

Să-i imităm și vom fi pe calea cea bună.

Ion Marin Sadoveanu

Sarcini fundamentale

Incă nu s-au încheiat amplele lucrări ale celui de-al doilea 
Congres al Partidului nostru și de pe acum ne apar — în 
toată măreția lor — atît aprecierea făcută de către conducă

torii noștri realizărilor din perioada dintre cele două congrese, cît 
și sarcinile ce ni se trasează pentru înfăptuirea victorioasă a celui 
de-al doilea cincinal, în care pășim.

Am avut cinstea să ascult monumentalul raport al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, oglindă limpede a anilor frămîntați și 
glorioși din trecutul apropiat al Patriei, îndreptar și călăuză —- 
fiecăruia și tuturor — în toate sectoarele muncii și luptei noastre.

Fără îndoialăe acest capital document de Partid ne concerne în 
egală măsură, în deplinătatea sa, în fiecare capitol al său și în 
ansamblul arătărilor și prevederilor sale, indiferent de tărîmul pe 
care ne desfășurăm activitatea. Arareori mi-a apărut atît de clară 
inextricabila interdependență a tuturor fenomenelor vieții noastre 
de partid și de stat, repercusiunile hotărîtoare pe care le au succe
sele sau rămînerile în urmă dintr-un domeniu al operei comune de 
construire a socialismului, asupra tuturor celorlalte domenii.

Atît raportul primului secretar al C.C. al Partidului, cît și luările 
de cuvînt ale altor conducători printre care ale tovarășului Iosif 
Chișinevschi, Miron Constantinescu, Leonte Răutu, au vădit odată 
mai mult locul de deosebită însemnătate pe care îl ocupă în preo
cupările Partidului nostru, sectorul ideologic. Analizele făcute mun
cii în acest sector, sarcinile puse în fața tuturor celor cari îi aparțin 
— Ideologi, cadre didactice, oameni ai culturii, științei și artelor — 
vor constitui un neprețuit și inepuizabil ajutor în ducerea mai de
parte a succeselor înregistrate, în lichidarea cît mai grabnică a con
fuziilor, a reticențelor, a baterii pe loc — sau pe alături!

Noi, scriitorii, membri de Partid, sau fără de Partid, am avut 
prilejul să privim, înmănunchiăte, uriașele realizări ale eroicei noas
tre clase muncitoare, condusă de detașamentul său de avantgardă 
— încercatul partid al comuniștilor — și în același timp să măsu
răm discrepanța flagrantă ce mai există între aceste realizări și 
puținul, prea puținul, reflectat în operele noastre din viața cea nouă 
a oamenilor noi, din clocotul acestei actualități înlănțuitoare — 
atît de diversă și atît de unitară.

Dar nu un copleșitor simțământ de descumpănire ne cuprinde în 
fața acestei sarcini de a cîștiga timpul cu care am rămas înapoia 
construcției și a constructorilor Patriei — ci dimpotrivă, o nemă
surată dorință de a sluji fără șovăire, fără răgaz, de a ține pasul, 
de a împljni chemările Partidului, care sînt ale poporului nostru 
întreg.

In ceea ce mă privește socotesc că sarcinile noastre permanente 
de militanți, de activiști, de ostași ai baricadei ideologice — parte 
integrantă a revoluției noastre — trebuiesc considerate în lumina 
lucrărilor congresului, cu un și mai ascuțit simț al răspunderii, că 
ele trebuie să se cristalizeze nu în angajamente formale ci în pla
nuri concrete de muncă, în punerea pe șantierul noului cincinal al 
unor opere temeinice, cu un înalt conținut de idei, pline de patosul 
giganticei etape prin care trecem, străluminate de perspectivele ra
dioase ale viitorului nostru, realizate la nivelul celei mai severe 
exigențe artistice, ale celei mai desăvîrșite măestrii — opere pe 
care oamenii muncii au dreptul să ni le ceară și noi datoria să 
li le dăm 1

Pe măsura puterilor mele, mă voi strădui să traduc în viață, cu 
și mai multă rivnă, fără a precupeți nici un efort, acest angaja
ment care nu este numai al scriitorului ci și al cetățeanului și al 
membrului de Partid.

Marcel Breslașu

Spre noi succese
Grija și competența cu care au fost tratate, în cadrul celui 

de-al doilea congres al Partidului, problemele artei și lite
raturii, arată încă o dată importanța pe care Partidul clasei 

muncitoare o acordă artei în făurirea lumii noi, socialiste.
Indicațiile ce ni se dau, atît în raportul tovarășului Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, cît și in cuvîntarea tovarășului Miron Constanti
nescu, reprezintă un mare și prețios ajutor în activitatea noastră.

Intr-o măiastră sinteză sînt puse și rezolvate științific chestiu
nile esențiale ale teoriei și practicii artistice, care fac obiectul ce
lor mai de seamă preocupări ale noastre.

Partidul intră în miezul lucrurilor, taie nodul gordian al false-1 
lor antinomii și ne arată din nou calea largă, cu nesfîrșite pers
pective, a izbtnzilor noastre viitoare: calea realismului socialist.

Dacă există vreunul dintre noi pe care o reușită sau alta în 
creație să-l fi îmbătat, apoi acela are prilejul să se desmeticească 
in fața justei analize critice pe care Congresul o face literaturii 
noastre.

Mai clare ne apar în lumina acestei analize marxist-leniniste 
meritele și lipsurile muncii noastre.

Desigur că mă gîndesc in primul rînd la poezie. Mă gîndesc 
cite lucruri frumoase s-au scris în ultimii ani, cite poezii care vor 
rămîne în tezaurul veșnic al literaturii romînești, dar în același 
tjmp mă gîndesc cît de trunchiat, de unilateral se înfățișează ta
bloul vieții în ansamblul poeziei noastre. Cît de plată și de ce
țoasă apare uneori realitatea! Și ea numai plată și cețoasă nu e. 
Această ceață care estompează uneori contururile și relieful rea
lității, e doar efectul distanței care mai dăinuie uneori între noi 
și obiect.

Să abolim orice urmă a vechii rupturi dintre artist și viață! 
Să fim noi înșine o parte din uriașa inimă care bate, din lumi
nosul cuget care despică zările!

Să ne lipim mai strîns de solul fierbinte al vieții, să ne des
prindem mai îndrăzneț pe aripile larg deschise ale fanteziei, iată 
ce ne cere Partidul, iată chezășia unor noi și temeinice succese.

Maria Banuș

Cronicarii actualității
Popoarele planetei noastre, indiferent de forma lor de orîn- 

duire își afirmă cu hotărîre, tărie și claritate voința de a trăi 
în pace și înțelegere. Ele n-au poftă s-asculte absolut pe ni

meni ce le-ar împinge la război. Toate popoarele știu că există a- 
numite persoane avute și lacome de mari avuții — negustori de tu
nuri și de moarte, — persoane din S.U.A., din Anglia. Franța si alte 
țări care și-au făcut calculele: prin războiul rece să înfometeze, să 
ducă la sapă de lemn milioane și milioane de oameni, iar prim 
războiul fierbinte atomic sau termonuclear să distrugă și să pus- 
tiască întregi continente cu oameni, cu animale și plante.

Acest moment istoric este folosit de toate popoarele care, cu toată 
greutatea și conștiința lor determină, obligă pe calculatorii de răz
boi și pe procuriștii lor să nu deslănțuie catastrofa.

Iar în acest moment istoric al hotărîrii de luptă a maselor pe 
arena vieții internaționale, inclusiv masele poporului nostru, se 
ține Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, congres- 
bilanț al vieții noi apărute de după unificarea clasei noastre mun
citoare, congres în care se tratează liniile de dezvoltare viitoare.

Este nespus de firesc deci ca primul secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, să fi subliniat pe 
ce temelie de granit s-a clădit viața cea nouă de către clasa noas
tră muncitoare, de țărănimea muncitoare și de intelectualitatea le
gată de popor :

„In țara noastră, ideologia marxist-leninistă stă la temelia vieții 
de stat și exercită o înriurire tot mai puternică asupra vieții sale 
sociale'’.

Există sector de viață asupra căruia să nu se resimtă puternic 
ideologia marxism-leninismului?

In deobște este știut că viața comuniștilor nu se caracterizează 
prin trăsături de ușurință, iar între bătăliile lor nu încap niciodată 
pauze. Comuniștii sînt făuritorii vieții noi și legați de prezent.

In acest al doilea congres s-au dezbătut cu mare bogăție proble
mele capitale ale construcției noastre socialiste, problemele revolu
ției culturii noi, legată prin mii și mii de fire de foc de ceea ce a 
fost seînteietor, de durată, în creațiile poporului. Am înțeles că rit- 
mult acestei culturi, în plină dezvoltare, este fără salturi, că are 
cadența determinată de însăși respirația de viață, de pasiunea pen
tru creație a poporului nostru. Am înțeles că noi toți acei din lar
gul front ideologic nu putem nici o clipă da uitării ideia că nu pu
tem încheia un armistițiu cu dușmanul vieții socialiste, al culturii 
socialiste.

Pe frontul nostru ideologic unde „Partidul Muncitoresc Romîn 
consideră ca o datorie sfîntă a sa apărarea cu fermitate si consec
vență, cum a spus la Congres tovarășul Miron Constantinescu. a 
ideilor marxism-leninismului, care sînt sufletul activității noastre, 
aplicîndu-le în mod creator, în condițiile concrete ale țării sale", 
în nici o împrejurare, sub nici un chip nu se poate acorda 
din senin o amnistie dușmanului gîndirii noastre. Cuvintele noas
tre, culorile noastre se pot asemăna cu rouă, dar rouă aceasta nu-i 
menită să-i tămăduiască pe dușmanii cauzei noastre mărețe.

învățătura noastră, ne-a adus aminte Congresul al doilea al P.M.R. 
este știința care învață pe cei exploatați și oropsiți să-și conducă 
mișcarea de eliberare națională și socială, să-și făurească astfel de 
condiții ca să fie pe vecie înlăturată exploatarea, iar în locul sclaviei 
salariate, al beznei inculturii, să se creeze condiții de creștere a bel
șugului, a libertății, a fericirii.

învățătura noastră marxist-leninistă ne arată că noi sîntem cîn- 
tărețiî, cronicarii, celei mai depline actualități; a clasei muncitoare, 
că nu gîndim și nu scriem altceva decît ceea ce ne cere, ceea ce-i 
de folos pentru poporul nostru, — în mersul său înainte, în revo
luția sa culturală pe o treaptă mai sus azi decît cea de ieri.

Ion Călugării

Adevăr si viată
> 9

C apitolul consacrat literaturii și artei în raportul prezentat 
la cel de-al II-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn de către tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej alcătuiește 

un îndreptar categoric al muncii de creație artistică, așteptat cu 
ardoare de toți scriitorii de diferite generații care — subliniază 
raportul — își dan rnîna la opera de dezvoltare a culturii, puse 
în slujba poporului.

Proletcultismul, schematismul, formalismul sterp, care și-au 
putut găsi uneori chiar apărători și susținători, sînt demascate 
în tot ce au dăunător pentru literatură; ele nu vor mai putea 
dezorienta și descuraja deopotrivă pe vîrstnici și tineri. Impor
tanta problemă a creației literare este enunțată în raport într-o 
cuprinzătoare și luminoasă formulă, făgăduitoare de fecunde 
și generoase perspective metoda realismului socialist, veritabilă 
forță generatoare de viață, adevăr și frumos artistic.

înarmați cu această minunată forță creatoare noi, scriitorii, 
ne săltăm pe un plan nou în munca noastră, pornind cu avînt 
și dragoste spre obiective pînă acum atinse doar timid sau spo
radic — teme de creație strîns legate de măreața realitate socia
listă din patria noastră, spre teme din actualitate.

Va trebui să combatem cu toată hotărîrea, să nu mai lăsăm 
să apară în nuvelă, în roman, în teatru ceea ce denaturează 
și falsifică adevărul despre oameni. Să nu ne sfiim, așa cum 
unii dintre noi au făcut-o, să nu ne sfiim a scrie, atunci cînd 
soarta eroilor ne-o cere, cuvintele: „te iubesc", de care se fereau 
anumiți așa-ziși îndrumători și impuneau și scriitorilor să le 
evite. Iubirea curată, sănătoasă, generatoare de fapte mărețe 
și eroice în muncă, în viața particulară a eroilor, nu poate fi 
deloc asimilată cu morbidele divagații decadente ale literaturii 
burgheze.

Scriitor vîrstnic, care mi-am consacrat neșovăelnic și cinstit 
patruzeci de ani din viață teatrului romînesc, din adîncul inimii 
strig: slavă celui de-al 11-lea Congres al P.M.R.! Trăiască Parti
dul clasei muncitoare, partid care e și al nostru, al tuturor oa
menilor muncii intelectuale, înfrățiți cu muncitorii de toate ca
tegoriile, pentru triumful socialismului în patria noastră 1

Alexandru Kirițescu

Cu inimile deschise
m citit cu deosebită emoție cuvîntul Raportului. M-au entu
ziasmat premizele noului cincinal, inchipuindu-mi cum va 
fi (ara în anii ce vin. Am simțit încă o dată pe ce putere 

creatoare ne bizuim. Mi-am dat seama că noi ne scriem istoria cu 
mîna noastră și schimbăm geografia patriei cu puterea minții, 
sufletului și uneltelor.

Dar premizele celor cinci ani în curgere sînt un poem social 
uriaș cum numai un popor liber și-l poate făuri. Cuvîntul partidu
lui, în ce ne privește pe noi scriitorii, este o trezire și mai puter
nică la conștiința de luptători în avangarda progresului. Trebuie 
să luăm aminte, să nu ne îmbătăm de succese și să adormim 
pe lauri. Epoca noastră este o epocă de luptă. Cine lîncezește sau 
adoarme pe cîrnpul de luptă nu are drept să se bucure la soboarele 
biruințelor. Cuvîntul partidului e călăuzitorul operelor noastre și 
l-am primit și de data aceasta cu inimile deschise, ca niște tran
dafiri spre soarele în răsărit. Trebuie să ne contopim cu realitatea 
fremătătoare a epocii și să scoatem din adîncurile ei cea mai 
luminoasă lamură a faptelor șl caracterelor, cum scot minerii 
cristalele și aurăriile din adîncul straturilor geologice.

Să privim drept în față marile și dificilele probleme ale crea- 
-p^i^irtistice. Să ne luăm de piept cu greutățile și să le repezim 

-parte din lumina orizonturilor. Literatura trebuie privită cu 
c.e.Q mai mare gravitate. Cel ce o ia în ușor nu va scrie cărți 
bune niciodată. Scrisul cere cultură, umblet prin țară, nopți albe 
și sudoare. Să nu uităm nicicînd aceste condiții sine qua non ale 
creației. Fără respectarea lor lucrările noastre ies neconvingă
toare și sumbre.

Nu trebuie să uităm că avem de scris opere-exemple, demne 
să ne înfățișeze și în fața generațiilor ce vin. De mai bine de 
zece ani dăm bătălii cu noi înșine, cercetăm scrierile înaintași
lor, muncindu-ne să dăm cititorilor personaje de neuitat, monu
mente prin vremuri.

Cînd sîntem poftiți la edituri să semnăm contracte, eu unul 
cred că trebuie să ne gîndim mult înainte de a ne pune iscă
litura. Nu semnăm contracte nici cu directorii, nici cu secretarii, 
ci cu întregul nostru popor. Făgăduind prin iscălitura noastră 
muncitorilor din industrii și sătenilor, cărți bune, manuale de 
creștere neîncetată a sufletului. Contractul editorial e contract 
social. Numele e marea avere a scriitorului. El poate fi ridicat la 
rang de steag, dar poate f' și coborît. Ni-l coborîm atunci cînd 
scriem cărți în fața cărora cititorii zîmbesc cu tristețe sau decep
ționați.

In nici o perioadă a timpurilor scriitorii n-au avut condiții mai 
bune de viață. Generații de creatori au pierit odinioară ca iarba 
cîmpului. Trebuie să nu ne oprim arlpile elanului, la preocupări 
mărunte care nu răspund nici unei aspirații nobile a sufletului 
omenesc. Să fim cîntăreții neînfricați ai timpurllor noastre, mai 
mult decît martori ai istoriei.

Editorii nu ne poftesc niciodată să semnăm angajamente eftine, 
ci contracte cu întreaga noastră societate muncitoare. Deci, să nu 
precupețim nim'c și să răspundem din plin contractului ce-l sem
năm cu societatea, dîndu-i opere din ce în ce mai bune, mai pline 
de avînt creator, eroi-exemple care să ne înfățișeze cu demnitate 
și-n fața oamenilor de azi și-n fața generațiilor ce vin în urmă.

Istoria se desfășoară năvalnic, cu infinite cortegii de aspecte. 
N-avem dreptul să rămînem în urma istoriei. Locul nostru e înain
tea ei, la postul de comandă. Să fim și mai demni de această me
nire, prin cărțile ce le scriem ca răspuns la contractul social—

Eusebiu Camllar

Pentru anii ce vin
Poporul nostru a luat cunoștință cu o nețărmurită mîndrie 

șî bucurie de istoricul document prezentat Congresului în 
numele Comitetului Central de primul secretar al C.C. al 

Partidului, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Este neîndoios că un asemenea document, de o asemenea în

semnătate, nu poate fi comentat în cîteva rînduri. Frescă a mă
rețelor înfăptuiri ale poporului și perspectivă amplă pentru anii 
care vin, raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej a devenit 
program de luptă și de muncă al Partidului pentru construirea 
economiei socialiste, pentru întărirea continuă a partidului, pen
tru consolidarea statului democrat popular, pentru ridicarea ni
velului de trai material și cultural al poporului și pentru apăra
rea păcii.

Obștea scriitoricească găsește în acest raport un izvor de apă 
vie, de vreme ce fiecare rînd al documentului vorbește despre 
viață, despre luptă, despre muncă, despre strădania colectivă pen
tru asigurarea unui viitor fericit patriei noastre.

Există însă în raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej un 
capitol ce ne privește in mod nemijlocit. Documentul consemnează 
victoriile repurtate de scriitori pe drumul creării unor opere le
gate de realitate, tzvorîte din lupta poporului.

Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej ne arată însă cu 
deosebită limpezime stavilele ce ne mai țin în loc. Fiecare scriitor 
din țara noastră ar putea întări prin exemple personale justețea 
celor afirmate în raport. Intre ideologia socialistă și cea străină 
de clasă se dă clipă de clipă o luptă îndîrjită și fiecare dintre noi 
plătim un tribut dureros în operele noastre, atunci cînd ideologia 
proprietarilor de sclavi, ideologia retrogradă și întunecată își mai 
face loc în paginile noastre. Cărțile noastre, scrise în ultimii ani, 
ar fi fost mai bune, mai convingătoare și mai frumoase, dacă la 
temelia lor stătea o mai deplină claritate ideologică, însușirea 
mai temeinică a concepției despre lume a clasei munci
toare. Munca noastră scriitoricească ar fi fost mai rodnică. Cîte 
exemple nu se pot da în această direcție ? Mă gîndesc, de, pildă, 
la „Pasărea furtunii" a lui Petru Dumitriu, roman care în ultima 
lui formă a cîștigat imens tocmai pentru că scriitorul a dobîndit o 
mai mare limpezime ideologică. Aș putea cita o experiență per
sonală. In ultima analiză slăbiciunile primei versiuni ale piesei 
„Arcul de triumf" izvorau din aceeași neclaritate ideologică, con
fuzii ce se plătesc totdeauna în chip dureros și pe plan artistic.

Raportul și discuțiile ce s-au purtat au spulberat „iluziile'’ vîn- 
turate in rîndurile noastre in ultima vreme, cu privire la o așa 
zisă ,,pauză" în lupta de clasă. A gîndi că există posibilitatea 
instaurării unei „pauze" în lupta de clasă, înseamnă a gîndi să 
suprimi însuși temeiul existenței noastre cetățenești. Numai cei 
străini de lupta poporului pot năzui astfel, și este o datorie a 
noastră, a scriitorilor, ca, prin operele noastre, purtînd o tematică 
majoră, să le dăm riposta cuvenită. Raportul Comitetului Central a 
răspuns categoric acelora care pledau jalnic împotriva îndrumării. 
In spatele acestor penibile pledoarii, zăcea de fapt dorința de a ne 
vedea îndepărtați de la temele mari ale vieții, de lo atacarea cura
joasă a conflictelor puternice, tratate și rezolvate din poziția de 
luptă a clasei muncitoare. Iar unii dintre scriitorii noștri să com
pare : ce au scris -și au realizat sub îndrumarea Partidului și ce au 
scris și au realizat în afara acestei îndrumări.

Documentul Comitetului Central atrage scriitorilor atenția cu 
privire la lupta pe care trebuie s-o ducă împotriva operelor lu
crate de mîntuială, confecționate după șablon, searbăde și cenușa. 
Trebuie să recunoaștem deschis — și în primul rînd criticii au 
datoria să o facă prin scrierile lor — că noi n-am luptat cu su
ficientă putere împotriva manufacturii literare lipsite de mesaj, 
erzaț pe care poporul nostru îl respinge cu indignare.

Raportul tovarășului Gheorghiu-Dej cheamă la o etică prole
tară în viața scriitoricească, morală ce condamnă cu dispreț iă- 
mlierea reciprocă, spiritul de grup, tendințele de a se înăbuși cri
tica.

Cuvîntările în jurul raportului au subliniat însemnătatea ce se 
acordă azi artei în patria noastră. Mă gîndesc la pasajul din cu
vîntarea tovarășului Miron Constantinescu în care se. arată ce rol 
însemnat îi revine scriitorului de satiră din zilele noastre scriitor 
ce trebuie să continue la o altă etapă de dezvoltare istorică, tra
diția străluciț'Tor noștri înaintași.

Să facem din arma satirei un bisturiu care să extirpe can
grena birocratismului, a arivismului, a carierismului, un fier roșu 
care să ardă toate racilele rușinoase ale trecutului, întreaga moș
tenire nefastă capitalistă din conștiința oamenilor.

Avem în fața noastră o perspectivă pe care marii noștri 
precursori, scriitori patrioți ca Eminescu, Caragiale, Creangă. Via- 
huță sau Coșbuc n-au putut-o întrezări nici in visele lor cele mai 
intr-aripate.

Să ne ridicăm bărbătește în anii care vin, la înălțimea acestei 
chemări.

Aurel Baranga
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Strîns uniți în jurul Partidului

îndemnul Partidului
Cred că nu e scriitor in țara noastră dornic să-și știe poporul 

fericit, care să nu fi așteptat cel de-al II-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn ca pe un eveniment de cea 

mai mare însemnătate atit pentru activitatea istorică a milioane
lor de oameni ai muncii cit și pentru propria sa activitate și creș
tere artistică.

Altminteri nici n-ar putea să fie. Contopindu-și năzuințele — 
social politice, estetice, morale — cu năzuințele poporului care, 
condus de partid, clădește societatea socialistă, scriitorul înaintat 
vede in îndrumarea de către Part'd garanția aportului său la ma
rea operă colectivă. Din acest punct de vedere el nu se deose
bește cu nimic de ceilalți constructori ai noii societăți, care văd 
în partid statul.lor major, inițiatorul și organizatorul tuturor vic
toriilor.

Pentru scriitorii credincioși cauzei socialismului nu există și 
nu pot exista căi lăturalnice, care să-i ducă spre țelul dorit după 
cum pentru popor nu există căi lăturalnice în afară de calea cea 
mare pe care Partidul îl conduce.

Aceasta este o lege a activității noastre creatoare șl a dezvol
tării literaturii noastre noi. De aceea și grija Partidului pentru 
orientarea noastră este permanentă și neslăbită. -

Faptul și-a găsit o strălucită expresie în raportul de.^civitate 
al C.C. al P.M.R. prezentat Congresului de către tovr‘^u.1 Gh. 
Gheorghiu-Dej. In acest document problemele literatului artei 
ocupă un loc foarte important. Socot că nu e cazul încă să încerc 
a intra în analiza tezelor cuprinse în raport, deoarece pentru acea
sta se cere o mai adincă și laborioasă studiere a întregului do
cument. Cred însă că, din fiecare rînd al capitolului respectiv, 
se degajă atenția pe care Partidul o acordă luptei pentru un bo
gat conținut socialist de idei al operei literare, pentru puritatea 
ei ideologică și politică, pentru măiestria ei artistică. Necesitatea 
combaterii cu intransigență a oricăror influențe burgheze în li
teratură, a diverselor „teorii" retrograde ce se ivesc în viața 
literară este puternic subliniată Ni se atrage atenția asupra unor 
fenomene dăunătoare, ca tămlierea reciprocă, spiritul de grup, pre
ferința pentru o atmosferă stătută, festivă, de aulomulțumire — 
și ni se cere să extirpăm cu neîngăduință aceste rele.

Cu profundă dragoste și stimă sînt apreciate succesele esen
țiale ale muncii noastre, prețuită de popor pentru că slujește 
marii sale cauze. Dar totodată ni se arată cu cit mai multe și 
mai mari ar trebui să fie succesele viitoare, se indică mijloacele 
spre a le cuceri sub semnul uriașelor perspective de dezvoltare 
socialistă a întregii țări.

Ca și pentru toți oamenii muncii, raportul C-C. al P.M.R. repre
zintă pentru scriitori un program grandios. Indeplinindu-l, vom 
duce literatura spre o mare înflorire.

Firește, că realizării acestei sarcini, care se confundă cu reali
zarea celor mai intime aspirații ale noastre, de creatori slujind 
cu cinste poporul, va trebui să-i închinăm toate forțele.

N-am nici o îndoială că în frunte cu comuniștii, vom transforma 
în fapte îndemnul Partidului.

I n d r e p t a r

)

Eugen Frunză

Ca întotdeauna în preocupările Partidului, și acum — la Con
gresul al II-lea — interesul pentru literatură și artă ocupă 
un loc de seamă,

Dar raportul nu se mulțumește să-și manifeste interesul pen
tru literatură și artă făcînd un simplu bilanț al realizărilor de 
pînă acum și manjfestîndu-și încrederea că „scriitorii și artiștii 
noștri vor dărui poporului opere demne prin conținutul lor de idei 
și prin forța lor artistică, de epoca furtunoasă a transformărilor re
voluționare pe care le trăiește patria noastră" ci enunță o bogă
ție de idei care trebuie să fie — și vor fi — îndreptar fără de a 
cărui urmare, încrederea în noi se va dovedi neîntemeiată.

Cu drept cuvînt — vorbind de scriitorii, compozitorii, pictorii, 
etc. care au obținut în ultimii ani succese remarcabile — tovarășul 
Miron Constantinescu spune în cuvîntarea sa la Congres: „Calea 
pe care au urmat-o pentru realizarea unor opere de valoare este 
calea arătată de partid". Pentru realizarea unor opere de 
valoare în viitor, se adaugă — ca important îndreptar — atît ma
terialul cuprins în raportul C.C. al P.M.R. prezentat de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej cît și cuvîntarea tovarășului Miron Constanti
nescu precum și nenumăratele materiale ale Congresului. Din ra
port, cît și din cuvîntarea amintită, este limpede că la baza ori 
cărei opere valabile trebuie să stea spiritul de partid al creatorului 
(fie că acest creator este sau nu este membru de partid). Spiritul 
de partid trebuie să stea la baza poziției de pe care privește și în
fățișează autorul viața. Dar viața nu luată la întîmplare sau după 
bunul plac al scriitorului, ci — așa cum ne amintește în cuvîn
tarea sa tovarășul Miron Constantinescu : „Ceea ce este tipic în 
viață, adică ceea ce exprimă în modul cel mai clar esența forței 
sociale respective

Un important punct in acest îndreptar e semnalarea pericolului, de 
a se interpreta greșit lupta popoarelor pentru slăbirea încordam 
internaționale sau de a se crede că ar fi posibil — în lupta de 
clasă — un armistițiu, sau, și mai grav, că ar fi posibilă stinge
rea luptei de clasă. „Nici vorbă nu poate fi de o cît de. mică slă
bire a luptei dusă de partidul nostru împotriva ideologiei dușmane 
necum despre o pretinsa „pauza" in lupta ideologica , — spune 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej în raportul C.C. al P.M.R.

In condițiile regimului democrat-popular, unde operele de lite
ratură și artă sînt cunoscute și prețuite de milioane de oameni, 
„acest public nou, setos de frumos, cere creatorilor ca operele lor 
să fie făurite la un înalt nivel de măiestrie, așa cum merită temele 
mărețe cărora le sînt consacrate"......Dușman al ori cărei nivelări
sau egalizări mecanice în materie de creație, realismul socialist 
oferă creatorului cele mai largi posibilități de manifestare a perso
nalității sale artistice, dînd frîu liber unei varietăți de stiluri și 
gusturi artistice". Dar acest „frîu liber" nu înseamnă interpreta
rea greșită, și mai ales perfidă, a „libertății de creație".

„Dar dacă libertatea este înțeleasă în sensul conștiinței necesității 
de a acționa într-un anumit fel, de a servi în mod deliberat o 
cauză justă, in sensul hotărîrii de a face ceea ce este necesar folosi
tor și plăcut oamenilor muncii, de a servi în felul acesta celor 
ce creează toate bunurile societății, — spune în cuvîntarea sa tova
rășul Miron Constantinescu — atunci nu este nici o limitare a ade
văratei libertăți, ci, dimpotrivă este conștiința îndeplinirii ta mod li
ber consimțit a unei mari și nobile misiuni sociale”.

Deoarece nu numaj lucrurile spuse în legătură directa cu litera
tura și arta — cu cultura în general — sînt un minunat, un in
dispensabil îndreptar pentru noi, scriitorii.■ ci întregul material al 
Congresului (care este oglinda vie a vieții în mișcare, în dezvol
tarea ei revoluționară, principala ei tendință, direcția dezvoltării 
societății) acest material se va adăuga, desigur, pentru fiecare 
dintre noi la lectura de căpătîi, la prezența permanentă în con
știința noastră.

Ury Benador

Și gîfîind un pic
pe vîrful de colină mă ridic. 
Privirea-mi poate
să vădii, curioasă, cîte toate.
Jos, pe ponoară,
orașul mineresc își desfășoară 
olanele-ntr-o scumpă armonie, — 
machetă vie
fidelă, minunată și-aurie.

Soarele, iată
cu oameni curioși se tot desfată 
(pe-acest pastel multicolor, — din zări 
venind să-mi dea răspuns Id întrebări), 
el, inginerul-șef și maistrul care 
în case dă cu suliți sclipitoare, 
mi-arată cu-nțeles
ce-i ici sau colo-n preajma acestui dea’, 
dar mai ales,
ce s-a-ntrupat în planul cincinal.

Mi-arată
că unde mlaștini colcăiau alt’ dată, 
el, peste blocuri, strălucirea-și lasă, — 
iar sîrmele-nmiite, ca-ntr-o plasă,

Seva noii vieți F

Greu lucru să fii bun gospodar în gospodăria ta măruntă. 
Nu mulți au acest dar și înclinare. In adevăr, a lega toate 
ițele rosturilor zilnice fără să le încurci și să le poți duce 

la capătul lor creator, e lucru greu. Asta într-o gospodărie mică 
in aria de_ interese care-ți împrejmuie făptura, dar mai vîrtos 
cresc greutățile cînd răspunderi mai încîlcite și rosturi mai mari 
iți vin în cale și se așează pe umeri. Atunci încordarea și simțul 
răspunderii, dacă-1 ai este crescut la măsuri care par de nea
tins.

Cît de uriașă, în paralelă cu toate aceste mărunte încordări, 
ne aipiare sarcina partidului de a îndruma gospodărirea unei țări 
întregi, a unui întreg popor. Cît de deosebite și de complexe sar
cinile, răspunderile, urmărind toate fețele și formele vieții creatoare 
în noua structură a patriei noastre trezită la viața nouă.

In zilele acestea reci de decembrie, cîte inimi nu s-au luminat, 
trecînd pe lîngă palatul Atheneului unde au loc ședințele de 
lucru ale celui de al Il-lea Congres al Partidului. Cîte inimi nu 
s-au încălzit la gîndul că acolo arde focul cel mai de preț, 
focul moral care călește voinți, existențe, inimi, idei, probleme, 
forme de viață și forme de creație în toate domeniile vieții 
în patria noastră.

Lumina și căldura îmbrăcau inimile care treceau pe lîngă 
casa în care Partidul își creștea miraculos, sub privirile mar
tore, floarea învoaltă și uriașă a ființei și trudei sale. Fiecare 
petală a acestei flori se deschidea privirilor și conștiințelor de 
la noi și din toată lumea. Fiecare petală, puternică și suavă în 
același timp închipuia o naunțâ, o culoare din viața patriei noas
tre. Din această casă izvora nu doar simbolic lumină și căi-' 
dură. Lumina și căldura din cuvintele, din gîndurile, din măr
turiile despre muncă, despre realizări, despre mari proiecte în de
venire. Intre aceste petale ale Horii minunate era și a noastră i 
petală albastră a artei pe care Partidul a crescut-o de o po
trivă, a hrănit-o cu seva puterii sale ca pe toate megieșele ei în 
marca corolă a vieții și alcătuirii elementelor de nădejde ale 
existenței. Ofilită era la înfățișare înainte vreme, în vremea 
bine cunoscută a trecutului lepădat în groapa istoriei, această 
petală a artei,cum nu mai puțin ofilită era toată floarea vieții 
noastre. Rămîne să nu prăpădim în zadar această sevă pe care 
Partidul ne-o dăruie. S-o tragem adine în miezul rosturilor noas
tre, să dăm fructe sănătoase și mîndre, să ospătăm poporul 
cu poamele frumoase ale scrisului curat, ca astfel să mulțumim 
toată osteneala Partidului.

Radu Boureanu

Datoria noastră
La Congresul al 11-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, 

în rapoartele ce s-au citit și în discuțiile ce au avut loc, 
tara întreagă și-a dat sie-și raportul. La acest sfîrșit de 

cincinal, muncitorii, țaranii, intelectualii, au adunat rodul stră
daniilor lor. Și poporul nostru spur.e azi tuturor că el își cu
noaște calea, și că nu există forță în lume, oricît de brutală, 
oricît de perfidă, care să-l poată opri pe drumul său spre so
cialism.

Pentru mine, ca intelectual, ca scriitor, acest drum înseamnă 
participarea, cît de modestă, la lupta pentru o cultură adevărată, 
pentru o artă a marilor valori; o artă pe care, cu mîndrie s-o 
putem arăta și nouă înșine, și prietenilor noștri, și generațiilor 
ce vor veni, spunînd : iată, cu aceasta am îmbogățit noi cultura 
romînească.

In cuvîntarea sa la Congres, tovarășul Miron Constantinescu 
a spus: „Toată frumusețea literaturii și artelor nu poate și nu 

trebuie să fie o frumusețe sterilă, nefolositoare oamenilor și so
cietății socialiste, ci trebuie să servească pe cei ce muncesc și so
cietatea făurită de ei, să fie nu numai un tovarăș de drum, ci 
și un tovarăș la făurirea acestei mari opere".

Sînt convinsă că în acești ani de atît de încordată muncă 
pentru mai multă pîine și mai multă cultură, orice intelectual 
scriitor, artist, va recunoaște în aceste cuvinte propriul său crez.

In piesele pe care le-am scris pînă acum, am căutat să dau 
veșmînt scenic unor gînduri apropiate publicului din sală, oame
nilor ce așteaptă cuvîntul artei. Și am cunoscut de curînd bucu
ria de a vedea că publicul rîde acolo unde am voit să rîdă, și 
tace încordat cînd pe scenă se spun cuvinte pe care le-am scris 
cu inima strînsă de mînie ori durere.

In ceea ce voi scrie de acum încolo, voi căuta să-mi fac da
toria de scriitor față de cei ce muncesc, cunoscîndu-le tot mai 
bine viața și problemele, și căutînd să le dau răspuns. Și cea 
mai caldă dorință a mea e aceea ca tot mai mulți spectatori 
să recunoască în gîndurile și faptele personajelor mele propriile 
lor gînduri și fapte.

Ana Novak

Claritate

Am urmărit zi de zi, cu emoție îndreptățită, lucrările celui de al 
II-lea Congres al P.M.R., eveniment de seamă în viața 
Partidului și poporului nostru. Căci pentru noi, scriitorii, 

indiferent de generația din care facem parte, Congresul este 
un bogat izvor de cunoștințe, un înalt exemplu de claritate, 
din care putem desprinde minunate învățături și îndrumări pen
tru lucrările noastre de viitor. Ca tînăr scriitor, am încă foarte 
multe lucruri de învățat. Am dat puține lucrări bune și mai 
multe slabe. Sînt încă un ucenic în mîna căruia pana de-abia 
s-a obișnuit. Știu că drumul scrisului e foarte greu, și că sînt 
mulți chemați și puțini aleși. Dar pînă cînd voi simți nevoia 
de a mă destăinui oamenilor, de a le arăta —- pe calea scrisului 
— acest unic fior care străbate patria mea — construirea unei 
vieți noi, — voi scrie. Partidul mă ajută. Mă ridică la înălțimea 
frumuseții morale, la care numai un comunist e în stare să 
ajungă. Partidul ne-a instalat demnitate și conștiință de cetă
țean. Partidului îi mulțumesc din inimă pentru drumul tot mai 
larg ce mi-1 deschide înainte. Ii mulțumesc pentru că m-a 
ajutat și mă ajută să înlătur hotărît ceea ce e dăunător scri
sului meu. Și pe această cale, mă străduiesc ca, de acum 
înainte, să am cît mai puține rebuturi și cît mai multe lucrări 
din care să străbată glasul vieții și lumina Partidului.

Rusalln Mureșanu

CINCI A N I...
țin electricitatea luminoasă.
Mi-arată hale și bazine
și-un coș flămînd de înălțime 
ce, din plămîni încinși exală-n slavă 
a gazelor otravă.

Destul e ? Spune !
Nu! C-alături e fabrica de pîine, 
spitalul cu ferestre ca de cer, 
și-n preajmă, noua școală de mineri, 
de unde
verbul la duhul creator răspunde.

Teatrul tineretului și el
s-a învechit, de-o vreme, într-un fel. 
ca să apară
un altul pentru bucurii de vară.
Și, de pe dîmb, dac-ar sări un om 
ar nimeri poate pe stadion, 
pe un oval, pe bundele verdeții.
Vezi, băncile și zidul, sub văzduh, 
spun de-armonia dintre trup și duh.

Măritul soare
dă cerului de-octombre scăpărare ;

neostenind în rolul său nlcicînd, 
îmi poartă ochif-n mii de părți, pe rînd, 
Nu-i bai ce faci, 
nu-i bai, tu, inginerule dibaci, 
arată-mi numai tot ce vezi din zare, 
să dau răspuns la orice întrebare. 
Bagheta ta de aur să se plimbe 
pe tot ce-i nou și dat e să se schimbe, 
și precum sufli sticla și oglinzi, 
tu duh și formă-a omului le prinzi.

Cinci ani sînt martori năzuinții noastre; 
să-i luminezi din casele-ți albastre, 
să-i strălumini în văzul tuturor, 
privcască-i ochiul nostru scrutător. 
Și dacă mai adaugi cu nădejde, 
cum omul, de asemeni, se-nnoiește, 
nu mă uita : și eu sînt astăzi altul 

și-aș vrea 
să-ți lași o rază și deasupra mea, 
o rază către mine 
ce stau aici, pe deal, în înălțime, 
în ochi cu marea vreme viitoare, 
ca scumpele opale,
ca 0 mare.

Kiss Jeno
In roniînește de Al. Andrițoiu

Apăruse in mai multe rinduri 
la Buda în „Crăiască tipogra
fie a Universitate! Ungariei" o 

revistă care era mai curînd un alma
nah sau o crestomație populară și care 
purta titlul:

Bibliotecă romînească
seau

Adunări de multe lucruri folosi
toare,

întocmită
în douăsprezece părți, întîia 
oară tălmăcită de prea învățați 
bărbați...

Era prima revistă literară scoasă în 
limba romînă de studenții romîni care 
studiau la Budapesta și care se ală
turaseră mișcării intelectualilor pașop
tiști pentru eliberarea poporului de sub 
jugul autocrației habsburgice. In co
lecția din 1834, în partea a cincea, la 
pagina 53, se găsește un articol „Des
pre literatură" cu o definiție nu puțin 
naivă și nu tocmai științifică, dar pli
nă de semnificație, pentru înțelegerea 
activității culturale a oamenilor din 
epoca lui 1848: „Productul minței și 
a învățăturilor unei nație se numește 
literatură și părțile ei sînt poezia, ti- 
losofia, istoria și retorica"... Era o ac
cepție largă a termenului de literatură 
pînă înspre concurența cu termenul 
„cultură", însă limitată prin preciza
rea „părților" la noțiunea de „umani- 
oare", așa cum apărea aceasta în pro
gramele analitice ale școlilor vremii, 
inclusiv în cele stabilite la noi prin 
„Regulamentul organic".

Eftimie Murgu era un literat repre
zentativ pentru epoca sa. „Biblioteca 
romînească" era „izvodită" de prie
tenii și colegii săi, tovarăși de luptă 
si de idealuri în anii studenției. Omul 
era un intelectual ridicat din popor, 
crescut, intelectualicește, în spiritul 
umanismului, într-o epocă de mare 
efervescență socială și națională. In
telectualul umanist era, implicit, un 
luptător activ pentru libertatea popo
rului și pentru formarea unei culturi 
naționale, a unei „literaturi" naționale 
în sensul definit de „Biblioteca romî
nească". In filiația întemeietorilor cul
turii noastre progresiste militante, Ef
timie Murgu amintește, pe o altă treap
tă în evoluția societății, pe bătrînul 
boier Dinicu Golescu, iar continuitatea 
istorică este stabilită prin însăși per
sonalitatea unor elevi ai lui ca Nico- 
lae Bălcescu sau Ion ionescu de la 
Brad.

Un veac și jumătate de Ia nașterea 
lui Murgu se împlinește acum, în anii 
cînd visurile și aspirațiile intelectua
lului de la 1848 devin înfăptuiri reale, 
cînd umanismul militant, confuz la 
Dinicu Golescu, mai limpede la Murgu 
și străluminat de viziunii uluitor de 
înaintate la Bălcescu, — cunoaște scara 
superioară a umanismului socialist. 
Aniversarea lui Murgu azi, a lui Mur
gu cel uitat decenii îndelungate și po
negrit de burghezia retrogradă, îndeam
nă la excursie în istoria începuturilor 
culturii noastre moderne. Viața lui 
Murgu oferă date pentru romanul unei 
epoci puțin premergătoare și curînd 
confundate cu aceea pe care Camil 
Petrescu a evocat-o în istoria „Omu
lui între oameni*. Rîndurile noastre 
merg doar pe urmele cltorva date din 
cronologia vieții încă prea sumar ști
ute a lui Eftimie Murgu, restrîngînd 
pe cît posibil comentariul...

★
1805, decembrie. Atunci s-a născut 

Eftimie Murgu, în satul Rudăria, pe 
Valea Almajului. După actuala împăr
țire administrativă, în raionul Almăj, 
regiunea Timișoara. Satul, un sat gră
niceresc .dintre cele așezate de impe
riul atistro-ungar pentru paza frontie
relor. Pămînt puțin, împărțit grănice
rilor ca răsplată și privilegiu. Reve
nea cam trei iugăre fiecăruia, pentru 
ogor și pășune, căci mare parte era 
pădure. Agricultura — Înapoiată. So
lul secătuit, neîngrășat. Treierișul cu 
vitele, după datini strămoșești. Cu fri
că apăsătoare de voința cerului : să nu 
cadă ploaia tocmai în vremea treieri- 
șului. Gospodarul trebuia să mănînce 
la lăsatul secului toată ciorba din 
strachină, sugerînd naturii să rămînă 
cît e nevoie deopotrivă de uscată ca 
vasul. Caii frămîntau în picioare spi
cele snopilor, minați de strigăte și de 
larma harapnicului... Se prăpădeau 
parte din boabe; șuri nu se făceau. 
Statistice agricole din epocă vorbesc 
despre anii în care pămîntul dădea a- 
bia jumătate din recolta trebuitoare. O 
statistică din 1803 pomenește și de 
moartea a cîteva zeci de mii de vite, 
căci nici fînul nu se făcea îndeajuns...

Tatăl lui Eftimie, Simion Murgu, e 
aflat la 1815 cu gradul de Făhnrich, 
inferior celui de Unterleutenant.

Școala primară, Eftimie Murgu o 
face, se pare, în sat la Rudăria. Se 
pare, de asemenea, că într-o școală 
germană, limba lui Goethe fiind plen- 
tru intelectualul de mai tîrziu, ca o a 
doua limbă maternă, în care-și scrie 
prima lucrare de proporții, precum și 
testamentul».

1825. Eftimie Murgu se află în clasa 
de filosofie a liceului din Seghedin. 
Calificativul: eminens, în ambele se
mestre, la toate materiile: „istoria 
pragmatică a Ungariei", logica, alge
bra, limba maghiară, „doctrina religiu- 
nii“, apoi „mletafizica* și geometria. 
Printre profesori, trei literați cunoscuți 
în epocă.

1826. Eftimie Murgu, student la U- 
niversitatea din Budapesta. Urmează 
filosofia, absolvă eminens, apoi urmea
ză dreptul (1827—1830), absolvîndu-1 
cu același calificativ suprem. Printre 
profesori, unii scriitori. Influiența poe
ziei revoluționare maghiare. Cercurile 
studenților romîni progresiști care scot 
„Biblioteca romînească". Formarea im
plicit a conștiinței unității naționale. 
„Biblioteca" popularizează literatura 
din Principate. Studentul de la Buda
pesta e în curent cu mișcarea cultu
rală romînească. O „însemnare a căr
ților romînești ce s-au tipărit" în anii 
aceia, înștiințează că „Domnul profe
sor din București Ioani Iliadi au ti
părit în Sibiu o gramatică coala în 8“ 
și că „Marele logofăt Constantin de 
Goiescti au tipărit în București o căr
ticică morală". In 1829 se anunță apa
riția „Albinei romînești" a lui Asachi 
și a „Curierului romînesc". Studentul 
află despre „Cuvîntul ce s-au zis la 
deschiderea școalei naționale din Bucu
rești în 1827 septembrie 15 de D. Si
meon Marcovici, profesor de matema
tici în numita școală". Se reproduc în 
„Biblioteca" fabule de Asachi și „Ru
murile Tîrgoviștei" a lui Gîrlova. For
mația literară înclină spre afirmarea 
rolului educativ al literaturii și se elo
giază poezia didactică„Intre multe 
ramuri a poeziei, acel care țintește mai 
mult către folos este fabula' (basna) ; 
scoposul acestei poezii didactice este 
prin zugrăvele alegorice și satirice a 
da învățături de morală". înțelegerea 
poporului, ca factor esențial al istarieî, 
începe să se precizeze și unele note 
prembrg Bălcescultii : „Aici vedem că

și în timpurile cele mai de demult, toa
tă fericirea vreunei societăți au atîr- 
nat de la poporeni". (Comentariu la o 
istorie a romanilor compilată și tăl
măcită). Interesul pentru studiul 
multiramifica1: pe Eftimie Murgu îl 
găsim abonat și la „Antropologia mai 
întîi la lumină dată de d. Pavel Va- 
sici. ungurian medițineir".

1830. Murgu tipărește „Widerlegung", 
lucrare cu caracter polemic în legă
tură cu criteriile de caracterizare a lim
bilor. Stil demonstrativ, propriu inte
lectualilor angajați în luptă activă, fo
losind tonul discuției în contradictoriu 
și evocînd mărturii autobiografice. Ar
gumente filosofice, istorice, lingvisti

ce. Pasiune—și ironie, chiar violență. 
Idei valabile științific și azi; voca
bularul e alcătuit din: 1) „vorba pri- 
mae necesitatis", „Nothworter", vor
bele esențiale „vorbele care leagă via
ța socială" și constituie „temeiul lim
bilor". 2) Vorbele accidentale. Acestea 
din urmă se pot schimba fără să se 
schimbe esențialul în limbă. Carac
terul social al limbii: „limba este 
mărginită la societate; în afară de 
societate ea nu are nici un scop 
și este aproape cu neputință". 
Desigur și confuzii, proprii epocii, sta
diului de dezvoltare al lingvisticii, in
fluențelor înconjurătoare, înrădăcinate 
printre studențij din Banat și Ardeal 
prin tradiția școlii ardelene : în pri
mul rînd tendința latinizantă. Insă și 
aici Murgu, legat de popor, se des
parte de latiniștii, care ignorau folclo
rul. Chiar în „Widerlegung", Murgu 
citează larg poezii populare.

1832. Eforia școalelor moldovenești, 
în frunte cu Veniamin Costache și a- 
vîndu-l ca „refendariu al școalelor" pe 
Asachi, publică Ia 18 februarie 1832 un

„concurs" pentru profesori. Murgu face 
oferta, cu conștiința că menirea lui 
este să slujească dezvoltarea culturii 
poporului romîn. Numirea întîrzie mai 
bine de un an. iar intrarea efectivă 
in funcție are loc abia în 1834.

1834. „Albina Romînească" din 18/30 
noiembrie 1834 anunță sosirea în țară 
a doctorului Eftimie Murgu, profesor de 
filosofie. Numele profesorului e cunos
cut în capitala Moldovei. Un elev, G. 
Stihi, scrie o poezie:

„In Moldova întunecată 
Se ivi acum deodată 
Cea mai sublimă știință 
Prin a Murgului silință, etc."

Moldova era setoasă de lumină mul
tă. Invățămîntul oficial pînă nu de 
mult fusese aproape inexistent. Regu
lamentul organic a întemeiat învăță- 
mîntul public. La lași funcționa Școala 
Vasiliană care avea un curs elementar 
și un curs gimnazial In anul sosirii 
lui Eftimie Murgu se pregătea des
chiderea Academiei Mihăilen'e pentru 
care chiar fusese adus. In 1833 Cihac 
întemeiase „Societatea de medici și na
turalist! din Iași". O seamă de tineri 
din familiile înalte, după ce-și termi
naseră studiile peste hotare, se întor
ceau în patrie cu idei înaintate și cu 
hotărîrea de a lupta pentru promovarea 
lor. Murgu vine așa dar în anii unor 
adinei frămîntări culturale strîns legate 
de năzuințele politice, de libertate so
cială și națională.

După cum arată Asachi în „Ecspo- 
ziția stăreî învățăturilor publice în 
Moldova" (Iași, 1845), Academia Mi- 
hăileană „în asemănare cu alte așe
zăminte de acest grad, se compuse 
din trei facultăți pentru care pe 
rînd se cheamă D. profesori. Doctorii 
Murgu, Banul Bojinca și Căminarul 
Cîmpeanu".

„Atunci întîia oară Se paradosî la a- 
cademia noastră, în limba romînă, is
toria naturală, logica și metafizica, 
care științe profesorii erau îndatoriți 
a le traduce sau a le compune spre a 
se publica prin tipar"

„Inaugtirația solenelă și deschiderea 
Academiei" are loc însă abia la 16 
iunie 1835, astfel îneît Murgu își în
cepe cursul cu mult înainte, la 20 no
iembrie 1834.

Murgu predă „în clasul 1“ ; introdu
cere în filosofie, istoria filosofiei, logica, 
„metafizica c<ea curată" ; iar „în clasul 
Il“: „metafizica cea aplicată" și filo
sofia morală. Despre conținutul mate
riilor întitulate astfel poate da o idee 
prospectul materiei propuse de Murgu 
la Academia Mihăileană (tipărit la Iași 
în tipografia Albinei 1835). Prospectul 
prevede: introducere în filosofie; is
toria filosofiei; filosofia formală : a) 
analitica și b) metodica ; „filosofia ma- 
terialnică adică metafizica pură (arheo
logia)". Un curs al lui Murgu este po- 
rrienit într-o mică însemnare a episco
pului Melhisedec asupra cărților din 
biblioteca sa, în care se menționează 
..logica tradusă de d. Murgu și para- 
dosită în seminar de Andrei Teodo- 
rescu". Murgu îndeplinește astfel în
datoririle grele ale pionertaui în învă- 
țămîntul nostru superior, care trebuia 
să înfățișeze pentru prima dată în lim
ba poporului cunoștințe și științe, pre- 
dînd, traducînd, compunînd...

Frica de revoluție împinge însă pe 
domnul țării. Mihail Sturdza, să com
bată dezvoltarea învățămîntului supe
rior în limba maternă și să impună 
ca limbă de predare franceza. Locke 
Condillac, Montesquieu, despre care se 
vorbea la cursuri, nu trebuie în orice 
caz să fie și tălmăciți în graiul po
porului. Murgu intră în conflict direct 
cu domnitorul și cu înalții săi demni
tari. De alt fel, profesorul de filosofie 
se arată în general refractar porunci
lor ca și îmbierilor domnești: „Așa — 
povestește Bariț — într-una din zile 
domnul cheamă la sine pe Murgu; și 
vorbiindu-i în ton prea blind îi zice: 
iată-ți înmulțesc.plata (mi se pare cu 
două sute de galbeni) numai să nu 
mai vorbești nimic despre cutare lu
cru... Acestea ni le spune nouă Murgu 
în septembrie al anului 1836 în Bucu
rești tinde Menise pe atunci". Mai 
mult, Eftimie Murgu refuză să-și lină 
cursul în localul nou așezat al Aca
demiei care purta numele domnitoru
lui, afirmînd în mod manifest că nu 
se pune în slujba stăpînirii: „Acest 
profesor — relatează A. D. Xenopol

— niciodată n-au venit să țină cursul 
său în Academie, spunînd că nu vrea 
să fie profesorul nobililor. El a urmat 
înainte cu lecțiunile sale în școala Va
siliană, ținînd esaminile în deosebite 
case private". Concluzia o găsim con
cis expusă tot de Xenopol: „M. Sturdza 
văzînd îndărătnicia lui îl făcu să pă
răsească catedra și Moldova în 1836“. 
Murgu este și implicat ca „membru în 
complotul opoziției". Peste cîțiva ani 
avea să apară „conjurația confedera
tivă” în frunte cu comisul Leonte Radu, 
urmărind răscoala armată împotriva 
Iui Sturdza și înfăptuirea unui pro
gram antifeudal.

1836. Murgu părăsește Moldova și 
pleacă în Muntenia, răspunzînd la che
marea mai veche a lui Petrache Poe- 
naru. Prima acțiune a lui: cere restau
rarea catedrei de filosofie, suprimată și 
aici ca și în Moldova prin presiunile 
domnitorului. Un an de zile stă fără 
nici o funcție : „De la un timp înainte
— arată Bariț — își pierde răbdarea și 
deschide prelegeri private la care 
curgea junimea din București". Acum 
îl capătă ca elev pe Bălcescu. Căci 
Bălcescu, după relatarea lui Gr. Toci- 
lescu, „avînd mare aplecare către ști
ințele matematice și mai ou deoseb're 
cate filosofie, de care zicea adesea că 
formează mintea și învață pe aineva a 
răbda, rugă pe bănățeanul Murgu a-i 
face un curs de filosofie; și acest 
martir ai libertății împlini cu bucurie 
dorința junelui".- Abia în 1837 august 
16, apare actul nr. 386 prin care Efti
mie Murgu este „numit vremelniCeșfe 
îndeplinitor de profesor pentru preda
rea învățăturii loghiceî și a dreptului 
roman".

Sînt anii în care funcționează „So
cietatea filarmonică", cu obiective cul
turale dar și cu obiective politice as
cunse. Murgu devine suspect autorită
ților, încă în 1838.

In 1840 este descoperită conspirația 
revoluționară a lui Dimîtrîe Filipescu la 
care luase parte și Bălcescu. Comisia 
de cercetare a complotului, numită de 
domn, constată că „începătorii complo
tului au fost I. A. Vaillant și E. 
Murgu (doi profesori) și căminarul 
Dimiitrie Filipescu". Eftimie Murgu 
este expulzat pe Ia Turnu Roșu în 
Transilvania. Este a doua expulzare a 
lui.

1840. In Ardeal este predat autorită
ților care-1 dețin arestat ca element 
primejdios, cu caziter revoluționar de 
pe acum încărcat. După eliberare, fos
tul profesor de filosofie îșî concentrea
ză activitatea exclusiv pe tărîmul lup
tei revoluționare-politice. Nu mai sînt 
nici condițiile pentru activitatea cultu- 
ral-didactică iar accentuarea crizei re
voluționare din preajma lui 1848 nici 
nu-i dă răgaz. Murgu devine purtător 
de cuvînt al suferinței și năzuințelor 
maselor populare.

1843. O nouă ar'estare din primăvară 
pînă înspre iarnă.

1844. Intețirea luptei revoluționare 
pentru ridicarea iobagilor la răscoală 
împotriva jugului grofilor și moșierilor. 
După expresia unui contemporan, agita
ția lui Eftimie Murgu privea „raportul 
dintre proprietar și țăran, din care 
cauză a fost închis".

1845. A treia arestare. „Arătarea o- 
ficială a locțiitorului de comite su
prem al Carașului către cancelarul 
suprem" (iulie 1846) raporta :

„Eftimie Murgu, advocat de țeară 
ungurească, <ie religiune greacă neu
nită, de origine romînă, născut în mar
ginea militară-romînă, cu mai multi 
ani înainte de aceasta trecînd în țara 
romînească, de aici fu scos din cauza 
participării sale la planuri de atentate 
revoluționare; și așezîndu-se în sinul 
acestui comitat, aici deabia vreo cîteva 
luni petrecînd fu destul de temerar a 
se coprinde cu născociri secrete și as
tute du planuri periculoase spre să
parea constituțiunei și a statului"... 
Arestarea are loc datorită trădării unui 
anume loan Blidariu paroh, care-1 de
nunță. Raportul către cancelarul suprem 
cere recompensarea trădătorului spre 
atragerea altar trădători: „Adunarea 
comitatului a recurs la maiestatea sa, 
ca părinte al patriei, să binevoiască 
grațios a remunera cu o monetă de 
merit seau întralt chip pv memoratul 
paroh ca pe primul descoperitor al ac
tivității lui Eftimie Murgu celei foarte 
criminali și periclitătoare de patrie, 
națiune șî constituțiune, ca prin această 
remunerațiune să se îndemne și alții la 
asemenea fapte. „Osînda și-o pe'rece la 
Neugebâude, cea mai nouă închisoare, 
cunoscută și de Kossuth. In notele 
sale intime, G. A. Rosetti, după o vi
zită la Murgu în închisoare, scrie: 
„Ce frumos era 1 Părul și barba foar
te lungi; ferestrele zidite și numai jos 
două ochiuri cu geam ce păreau lăsate 
într-adins ca să-i arate de cită lumină 
este lipsit".

1848. Aprilie 8. Revoluția maghiară. 
Eftimie Murgu este elib'erat din închi
soare de către revoluționarii maghiari 
și romîni care-1 au în mijlocul lor și 
pe Petofi. Murgu e purtat pe brațe apoi 
plimbat într-un fiacăr înconjurat de 
steaguri. „Amicul poporului" care apă. 
rea Ia Budapesta, făcea următoarea pre
zentare succint-biografică și portetistică 
în stil folcloric a celui eliberat: „...au 
fost și este unul dintre cei mai mari 
voitori și făcători de bine ai săracilor. 
Dînsul numai pentru popor voiește a 
viețui (iubește dreptatea și adevărul, 
nu s-au sfiit nici se sfiește a-1 spune 
fieștecui în ochi"... El arătase că „dom
nii" „sînt în stare de trage și pielea de 
pe săraci" și „auzind domnii unele ca 
acestea despre Murgu..., trimiseră la 
dînsul vorbă cum că să nu îndrăz
nească a vorbi așa înaintea poporului". 
„Spionii și dădură de știrle la mai 
marii lor cum că acestuia trebuie să 
i se ascundă steaua, că tot cu plugarii 
se sfătuiește ;aceștia pe loc și porun
ciră, în numele patronului lor Metter
nich, ca în noaptea cea mai de aproape 
să-l prindă".

încă din anii studenției Murgu lupta 
pentru zdrobirea jugului habsburgic, 
pentru libertatea poporului, înț’elegînd 
că năzuințele comune leagă strîns pe 
revoluționarii romîni de cei maghiari. 
Patriotismul, convingerile democratice 
revoluționare, l-au îndreptat pe Murgu, 
fără șovăire, alături de revoluționarii 
maghiari pentru formarea unui front 
trainic al tuturor popoarelor asuprite 
de imperiu împotriva absolutismului, 
pentru desființarea privilegiilor feudalte 
și a iobăgiei, pentru libertate și egal:- 
tate socială și națională. De aceea, din 
primul moment, spre deosebire de aîți 
conducători ai iobagilor romîni, el s-a 
angajat sub steagul revoluției maghia
re. In alegerile pentru dieta revoluțio
nară este ales în triei locuri și optează 
pentru Lugoj, al cărui reprezentant 
rămîne, orientîudu-se de Ia început la 
stînga, militînd pentru unirea eforturi
lor revoluționare ale romînilor și ma
ghiarilor. Manifestul lansat de el că- 
tae „Concetățenii romîni" anunță lichi
darea iobăgiei: „Toate acele sarcini ce 

(Continuare în pag. 6-a)
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Sărbătoririle și bucuria ne îndeam
nă de obicei să scriem cuvinte 
festive și de laudă. Și e firesc și 

bine să fie așa. Orice succes nu e nu
mai al celui care l-a dobîndit, ci e al 
tuturor tovarășilor lui. Aceasta cu a- 
fît mai mult astăzi, cînd spiritul socia
lismului a Mărit și dezvoltă neconte
nit solidaritatea între toți cei ce gin- 
dese la fel și luptă pentru același ideal, 
cînd acest spirit face ca realizările de 
valoare din toate domeniile de activi
tate să pătrundă direct și adînc tn 
mase, să slujească necontenit acestor 
mase. Recunoașterea meritelor deose
bite, încununarea izbînzilor, au fost, 

n vechi timpuri, prilejuri de sărbă-
re. Astfel că e îndreptățită și fireas-

. bucuria pe care am simțit-o cu toții 
citind în lista premiilor de stat pe 1954, 
creațiile literare care au fost distinse 
cu această înaltă prețuire de către gu
vernul Republicii. In minte ne revin 
pasionatele versuri ale lui Mihai Be
niuc din volumul „Mărul de lîngă 
drum", cîntarea mai meșteră dintre 
toate cite au apărut închinate profilu
lui moral al omului socialist, ideilor și 
sentimentelor sale; îl revedem, prinzînd 
vieață din paginile romanului „Bără
gan" de V. Em. Galan, pe comunistul 
Anton Filip, chip neuitat de om al zi
lelor noastre, conducător și transfor
mator destoinic al oamenilor, zugrăvit 
de autor la înălțimea modetelor din 
realitate; ni se strînge inima încăodată 
asistînd, tn poemul lui Mihu Drago- 
mir „Războiul", ta drama străbătută 
de zbuciumata generație a tinerilor 
care s-au lăsat tîrîți în războiul anio- 
nescian, îndreptățind atît compătimi
rea cît și mustrarea aspră pe care le-o 
adresează poetul; ni se perindă iar pe 
dinaintea ochilor galeria bogată de 
personaje vii ale „Orașului de pe Mu
reș" despre care povestește romanul 
lui Francisc Munteanu, oameni înfă
țișați expresiv, în diferite momente și 
împrejurări ale existenței lor; ne sim
țim din nou cuceriți de lirismul atît de 
personal al lui A. E. Bacansky din 
„Cîntece de zi și de noapte" care-l si
tuează pe poet printre poeții fruntași 
ai realismului nostru socialist; retrăim 
tot atît de proaspătă emoția ou care 
l-am urmărit pe Kiss Jeno pe drumurile 
patriei noastre noi, descoperind noua 
viață, noii oameni și totodată căile a- 
devăratei poezii.

Sînt pagini închinate vremurilor pe 
care le trăim, pagini în care e vorba 
despre faptele și simțirea contempora
nilor noștri, despre propriile noastre 
gînduri legate de complexul întâmplă
rilor actuale. Din lista creațiilor dis
tinse cu premiul de stat pe 1954, mai 
întîi acestea ne-au chemat privirile, a- 
cestea care oglindesc epoca noastră, 
pe oamenii noștri, înfăptuirile noastre. 
Ele sînt cele mai bogat reprezentate 
din întreaga creație literară a anului 
1954 — care se știe că n-a fost deloc 
săracă în titluri; și ele pun in lumină 
o concluzie esențială: rolul deosebit 
pe care-l are abordarea problemelor 
realității în atingerea treptelor de sus 
ale măiestriei literare, și tn pătrunderea 
literaturii către masele cele mai largi 
de cititori. Premiile de stat nu consti
tuie numai o recompensă adusă crea
torilor, o recunoaștere oficială a suc
ceselor realizate; ele reprezintă tot O- 
dală și aprecierea pe care o dă poporul 
nostru prin conducătorii săi ansamblu
lui literaturii și operelor luate separat. 
Această apreciere merge tn mod evi-

dent către cărțile care vorbesc citito
rilor în primul rînd despre viața lor, 
despre ziua de astăzi.

Cititorul de acum e un om care s-a 
născut și a trăit ani mulțl în vechea 
orînduire, dar care s-a rupt de vechea 
orînduire, este dușmanul vechilor men
talități, pentru că el construiește o 
lume nouă. Și e firesc ca, atunci cînd 
el apreciază ceea ce se scrie, să pună 
preț deosebit, să se intereseze mai mult, 
de cărțile care-i vorbesc despre viața 
iui, despre epoca de luptă pentru in
staurarea puterii populare și despre 
construirea socialismului. Numărat 
mare de cărți închinate actualității, 
este semnificativ în același timp și sub 
raportul dezvoltării măiestriei literatu
ri, noastre realist-socialiste. Proporția, 
în cadrul cărților premiate, între cele 
închinate actualității și cele cu teme 
din trecut, vorbește despre o sporire 
a capacității scriitorilor de a surprinde 
și trata temele vieții noi, de a zugrăvi 
oamenii socialismului. Dezvoltarea 
măiestriei scriitorilor realismului socia
list se vădește astfel strîns legată de 
sezisarea a ceea ce e nou și înaintat 
tn viața noastră, de socialism. Căci 
creații ca ,.Mărul de lîngă drum", „Bă
răgan", „In orașul de pe Mureș", „Rap
sodii de drum", „Cîntece de zi și de 
noapte", surprind tocmai astfel de ma
nifestări ale noului din viața noastră.

Imensa generozitate, dăruire, dra
goste de oameni a eroului liric din poe
zia care intitulează volumul „Mărul 
de lîngă drum" — este expresia ca
racterului unui om al socialismului 
care, puternic și demn, se simte soli-

dar și darnic cu toți oamenii cinstiți, 
el manifestă o superioară înțelegere a 
noului umanism, a patriotismului pe 
care le-a sădit și le cultivă in suflete 
ideia socialismului:

Sînt măr de lingă drum și fără gard 
La mine-n ramuri poame roșii ard. 
Drumețiile, să iei fără sfială 
Că n-ai să dai la nimeni socoteală. 
Iar dacă vrei s-aduci cuiva mulțam 
Adu-1 țărinei ce sub mine-o am. 
E țara ce pe sinul ei ne ține 
Hrănindu-ne pe tine și pe mine.

Volumul acesta al lui Mihai Beniuc 
este în întregime unul vorbind despre 
măreția omului epocii noastre, despre 
combativitatea lui, despre dragostea 
tui pentru socialism și despre încrede
rea tn partid. Cele mai bune tradiții 
ale scrisului lui Beniuc sînt aici puse 
în slujba promovării idealului socia
list: prin forța cu care sînt exprimate 
artistic înaltele idei ale epocii noastre, 
volumul „Mărul de Ungă drum" se ri
dică la nivelul marilor creații care se 
înscriu între operele clasice ale lite
raturii.

Romanul „Bărăgan" a fost larg a- 
predat de cititori pentru tăria care să
lășluiește în sufletul iui Anton Filip,

POETUL Șl PARTIDUL
Visam — poeții sînt mereu 
Năstrușnici în visare.
Visam că îți făcusem, eu, 
La-ntrecere chemare.
Un plan semeț! Zis și făcut! 
Propunerea mea ți-a plăcut.

... Cîntam despre trecut, vădeau 
Amara lui recoltă —
Și pe tovarăși îi chemam
La luptă și revoltă.
Tu însă-i făureai pe cei 
Care luptară-n anii grei.

Cîntam pe tonuri grave-apoi 
Dorința de dreptate
A robilor, — frînți de nevoi 
Setoși de libertate.
Dar tu ai scos, prin lupta ta, 
Poporul din robia grea.

reprezentant tipic al comunistului tot
deauna în plină acțiune, cunoscător a- 
dtnc al țelurilor către care se îndreap
tă, însuflețind pe cei din jurul lui pen- 

. tru ideile socialismului, dînd lupte 
grele și decisive împotriva dușmanului 
vieții noi. Sînt în romanul „Bărăgan" 
mulți eroi pe care cititorul îi îndrăgeș
te. Dar Anton Filip este cel mai apro
piat inimii cititorului, și unul din eroii 
cei mai reliefați din cîți am întîlnit în 
cărțile apărute pînă acum. El este un 
om al actualității, unul din acele perso
naje a căror comportare și al căror fel 
de a rezolva problemele oferă cititoru
lui răspunsuri și soluții concrete pen
tru viața lui de toate zilele. Curajul 
scriitorului de a 
cele mai dificile 
actuală din țara 
bună cunoaștere a oamenilor în gene
ral și a ceea ce frămîntă pe construc
torii socialismului, a dus la acest im
portant succes al literaturii noastre.

Astfel de considerații ridică și cele
lalte cărți premiate; se înțelege că nu 
sînt singurele despre care se pot spu
ne cuvinte asemănătoare dar sînt din
tre cele mai reprezentative pentru o- 
rientarea 
tualitate, 
mului.

Trebuie
premiate caracterul nou, interesant pe 
care-l are cartea lui Dumitru Almaș, o 
carte despre oameni și vremuri din 
trecut. Ea este închinată marelui căr
turar moldovean Neculai Milescu Spă
tarul, sfetnic al înțeleptului țar Petru 
cel Mare și conducător al soliei trimi
să de țarul Moscovei la împăratul Chi
nei. Stăpînind o- documentare serioasă, 
autorul a reconstituit ou imaginația, 
pe baza mărturiilor și izvoarelor, o în
treagă epocă, într-o creație orginală. 
deosebit de atractivă pentru cititori, 
un nou gen de literatură — romanul 
reportaj. Ca și cum eroii unei picturi 
ar dobîndi viață reală și ar începe să 
se miște și să acționeze — astfel în 
cartea lui Dumitru Almaș înviază în
semnările de călătorie ale Milescului, 
prind contur și ființă artistică oameni 
pe care acesta îi amintește sau pe care 
numai ni-i închipuim

Premiul acordat lui George Lesnea 
pentru versiunea romtnească a roma
nului în versuri al lui Pușkin „Evghenii 
Oneghin" consacră o muncă de ade
vărată creație desfășurată de traducă
tor; tot astfel, premierea lui Alfred 
Margul Sperber pentru transpunerea 
în limba germană a unor creații folclo
rice romînești reprezintă cinstirea me
ritată de scriitorii care ostenesc rodnic 
în vederea popularizării marilor creații 
ale literaturii, prin traduceri realizate 
la un nivel artistic superior.

Importanța pe care o are munca în
chinată cercetării literare, reiese din 
premierea contribuției aduse de /. Vit
ner și Ov. S. Crohmălniceanu la alcă
tuirea celui de al doilea volum al is
toriei literaturii romîne. Nu e vorba 
numai despre munca de organizare și 
coordonare a unei asemenea lucrări, 
ci de însăși activitatea concretă în 
elaborarea tezelor despre curente lite
rare și scriitori, tn periodizarea isto
riei literaturii, tn urmărirea unei fuste 
încadrări a fenomenului literar, în an
samblul creației unui scriitor și în ca
drul întregii literaturi.

Premiile de stat pe 1954 ne vorbesc 
și despre sporirea exigențelor față de 
literatură, despre necesitatea ca litera
tura să obțină victorii și mai mari și 
mai multe. Faptul că, deși au apărut 
mai multe piese de teatru originale, n-a 
fost totuși nici una premiată, reliefează 
slăbiciunile care au persistat tn acest 
sector al literaturii noastre. Dramatur
gii și scenariștii noștri, autorii de cărți 
pentru copii, n-au dat în 1954 chipuri 
deosebit de bine realizate artistic. Nici 
critica titerară n-a realizat tn 1954 
acei pași pe care poporul are dreptul 
să-i ceară unor militanți tn domeniul 
literaturii, care au datoria să fie neîn
trerupt, fără „pauză", în primele rîn- 
duri ale bătăliei pentru promovarea 
literaturii de înalt nivel, și împotriva 
diferitelor forme ale ideologiei burghe
ze care caută mereu să-și facă loc.

Dacă vrem, cu prilejul premiilor de 
stat pe 1954, să formulăm o apreciere 
cuprinzătoare despre succesele creații
lor originale, vom avea încăodată con
firmarea că literatura noastră dobân
dește mereu poziții înalte, reali
zează succese tot mai multe, mai im
portante și mai durabile în zugrăvirea 
artistică a epocii noastre, a oamenilor 
noi, la înălțimea adevărului vieții.

Mihai Gafița

aborda probleme din 
ridicate de revoluția 
noastră. însoțit de o

literaturii noastre către ac- 
către omul nou al socialis-

să subliniem intre lucrările
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Cînd prima oară am privit 
Spre noua noastră viață, 
Spre socialismul făurit 
Prin muncă îndrăzneață — 
De teme, n-am dus lipsă, vai!
Căci lumea, tu o re-creai.

Atunci, cîntat-am tot ce-n vis
Mi se vădea anume
Și am vorbif — prin grai, prin scris — 
De viitoarea lume.
Dar visul, tu l-ai întrupat
Și Mîine-n Astăzi l-ai schimbat...

... Și m-am trezit din vis, văzînd 
Și tîlcul lui: Poeții,
Oricît ar cuteza, visînd, —
Rămîn în urma vieții.
Orice-aș fi pus în cîntul meu, 
Tu mi l-ai întrecut mereu!

Alfred Margul Sperber
In romînește de Petre Solomon

Atîtea generații de poeți
Carpații tăi cei falnici îi cîntară 
Și-atîteâ doine pline de tristeți 
Pe piscuri și coline răsunară, 
Dar de-atîta dragoste curată, 
De-atîta farmec, cîntec și tumult 
Și de recunoștința noastră toată, 
Tu, vrednică, nicicînd n-ai fost mai mult.

Frumos e Oltul sus, ce tînăr este 
Cînd printre pietre apele-și destramă 1 
Frumoasă-i serpentina de pe creste! 
Frumos șuvoiul, alb ca o maramă! 
Frumos e tot ce omu-a făurit. 
Tăcerii și pustiului dînd glas, 
E mîndru codrul tînăr, ruginit, 
Frumoasă-i patria, la orice pas!

De noi mașini pămîntu-i încercat 
Și brazde negre strălucesc în soare, 
Țăranu-și umple sacul îndesat 
Cum rouă umple fiecare floare, 
Uzinele se luptă pentru plan 1 
Tractoare mari, cu talpa de șenile, 
Belșugul care crește an de an 
Ridică imn de slavă pentru tine.
Dar cutele trecutului avan 
Se șterg azi pe-al tău chip curat 
Merg împreună muncitori, țărani 
Și la forat și la arat.
Să șerpuiască trenul printre stînci. 
Să înspăimînte răpitoarea fiară 
Și grîul sănătos să-și deie brînci 
Sub brazda caldă, vesel să răsară.

In ochii tăi, o patrie! Privim, 
Privim acum la fața-ți minunată, 
La rănile închise ce le știm,
Pe care colți de lupi veniți în ceată 
Le-au rupt din carnea ta. Privim acuma 
Cum ultimele zdrențe le dezbraci, 
Cum muncitorii pentru totdeauna. 
Azvîrlă astăzi straie de sărac.

Mai este buruiană în grădină, 
Și mărăcini mai sînt pe-a ta cîmpie 
Cei aruncați cu frunțile-n țărînă, 
Urzesc și azi cu crudă viclenie 
Capcane-ntunecate, umbre, șoapte 
Ca ei să poată supraviețui 
Și-aceste zori de viață purpurii 
Să cadă astăzi iar în fund de noapte.

Luptam cu făr-de-legi și cu păcate, 
Meschina lăcomie, lenea grasă, 
Și nepăsarea cea ucigătoare 
Aceste moșteniri urîte, toate 
Asupra ta, o patrie! apasă 
Dar iată sapa ce sclipește-n soare 
Și scaiul tot și buruiana toată 
Pe ruguri mari sînt arse laolaltă.

Eroică e lupta pentru tine
Cînd vezi crescînd din mlaștini și din ceață, 
Și se ridică mîndră din ruine,
Ea, viața însăși, noua noastră viață. 
O, iată fața ta adevărată
Și pentru care jertfo noi vom face, 
Iar ziua asta, cînd ai fost creată 
O cîntă tare-al nostru cînt de pace.

O, iată fața ta : un muncitor 
Cu ochii gravi pe carte aplecați, 
Țărani, ce-n ziua marii sărbători, 
In hainele lor noi s-au îmbrăcat. 
Analfabetul orb de pînă ieri 
Ce scrie azi cuvintele-n șirag 
Ce scrie liber sub un liber cer 
In patria cu-un nou și liber steag.

O, iată fața ta: un viitor 
Cu un plan în care poate să încapă, 
Orașul nou visat de muncitori 
Furnale noi, baraje noi pe apă.
O, iată fața ta: nădejdea clară 
Drapelul cu culori de curcubeu 
De aceea îți urăm iubită țară 
Tot ca și azi să înflorești mereu.

Jurăm că vom lupta în veci să piară 
Toți cei ce stau la pîndă pe șoptite, 
Pentru ca fraged iarba să răsară 
In parcurile noastre însorite.
Pentru a vedea-o cît mai luminată
De pace fața asta însetată, 
Lupta-vom cu puterea îndîrjiriî,
Soldați în a partidului armată 
Sub steaua cu cinci raze a iubirii.

Erik Majtenyi
In romînește de Tudor Măinescu

Premiul de Stat al R.P.R. acordat pentru lucrări deosebit 
de valoroase realizate in domeniul literaturii in anul 1954

Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne 
a acordat Premiul de Stat al Republicii Populare Romîne 
pentru lucrări deosebit de valoroase realizate In 'dome
niul literaturii tn anul 1954, după cum urmează:

CLASA II-a IN VALOARE DE 25.000 LEI

Proză
CLASA I-a IN VALOARE DE 30.000 LEI

Scriitorului Valerian 
.Bărăgan" (vol. I).

CLASA II-a IN

Dumitru
Spătarul".
IlI-a IN VALOARE DE 15.000 LEI

Francisc Munteanu — pentru romanul „In

Em. Galan — pentru romanul

1. — Poetului George Lesnea — pentru traducerea 
romanului în versuri „Evgheni Oneghin" de A. S. 
Pușkin.

2. — Poetului Mihu Dragomir — pentru poemul 
„Războiul".

3. — Poetului Alfred 
în limba germană a 
romînești".

M. Sperber — pentru 
volumului „Poezii

Scriitorului 
culai Milescu

CLASA

Scriitorului 
orașul de pe Mureș".

Poezie

VALOARE de 25.000 LEI

Almaș — pentru romanul „Ne-

CLASA IlI-a IN VALOARE DE 15.000

1.
suri

2.
de versuri „Qfltece de zi și de noapte".

— Poetului Kiss Jeno — pentru volumul de ver- 
„Rapsodie de drum".
— Poetului Anatol E. Baconski — pentru volumul

Critică literară

CLASA II-a IN VALOARE DE 25.000 LEI
CLASA I-a IN VALOARE DE 30-000 LEI

Poetului Mihai Beniuc — pentru 
„Mărul de lîngă drum".

Profesorului univ. Ion Vitner șl conferențiarului unîv. 
Ovid S. Crohmălniceanu — pentru contribuția dată la 
elaborarea volumului II al „Istoriei literaturii romîne".

traducerea 
populare

G. D.

Sâptâmîna cârtii pentru copii

S. R.
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LAUDA CIOCANULUI
Unealta omului e bucuria

Ascult intens, choralul mașinilor in noapte, 
Cînt marile turbine cu spumegate jerbe, 
Și biruința sondei tn păcura ce fierbe, — 
Cînt omul șl unealta, recolta lor de fapte,

Slăvesc elevatorul șl navele solemne
Ce vtntură belșugul pe cheiurile lumii;
Ca gaterul in codri, nimica mai drag nu mi-i, 
Cind lunecă spre șesuri convoaiele cu lemne;

Cînt omul, înțeleptul născocitor de-unelte:
Le-a cumpănit In palmă șl le-a cuprins cu pumnii 
Și-a iscodit făptura-fecioară a columnii
Cu mina iscusită și degetele zvelte.

Cînt omul care forței, șl minții, le supune 
Voinței lui de faur, visării ziditoare 
Ce urcă schelărie urieșească-n soare, 
Și-n mina cărui lumea podoabă-i și minune.

. T 
■i .

Șezâtori literare în sâptâmîna cărții beletristice
Pretutindeni, în cele nouăsprezece 

orașe, unde au poposit în cadrul săp- 
tămînii cărții beletristice scriitorii noș
tri, șezătorile ținute au constituit ade
vărate sărbători ale cuvîntului scris, ale 
literaturii care exprima biruințele oa
menilor muncii conduși de Partidul 
.Muncitoresc Romîn. Scriitorii veneau 
în mijlocul oamenilor muncii în zilele 
în care aceștia raportau Partidului 
realizările înfăptuite în cinstea celui 
de al II-lea Congres, în îndeplinirea 
înain'te de termen a sarcinilor primului 
nostTU plan cincinal.

In Capitală, în afară de seara de 
poezie de la Teatrul Tineretului, cu 
care au fost deschise festivitățile și la 
care s-au citit poezii închinate Parti
dului, s-au ținut numeroase manifestări 
organizate de către Uniunea Scriitori
lor din R.P.R. și Ministerul Culturii. 
La Librăria Nr. 1 și la Librăria Cen
trală, scriitorii, acad. Catnil Petrescu, 
laureat al Premiului de Stat și Marin 
Preda, laureat a! Premiului de Stat, 
s-au î-tîlnit cu cititorii lor, discutînd 
asupra lucrărilor lor, „Un om între 
oameni"'vol. II și „Desfășurarea". Poe
tul Eugen Frunză, laureat al Premiu
lui de Stat, a citit din versurile sale 
în fața arhitecților și la o altă șeză
toare, în fața ostașilor la Casa Cen
trală a Armatei. La Monetăria Națio
nală au vorbit și au citit din lucrările 
lor Mihai Novicov, laureat al Premiu
lui de Stat, George Dan, Letiția Papu 
și Viaicu Bîrna. La șezătoarea organi
zată la Casa Prieteniei Romîno-Sovie- 
tice au citit versuri și proză Marcel 
Bresiașu, Vladimir Colin, laureat al 
Premiului de Stat, Haralamb Zincă, 
Petre Solomon și Lucia Olteanu-Utan.

Scriitorul A. G. Vaida a citit în fața 
cadrelor Ministerului Afacerilor In
terne, pagini inspirate din lupta Parti
dului. La uzinele „21 Decembrie" poeții 
George Dan și Horia Aramă au citit 
din versurile lor muncitorilor de aici.

Cu cetățenii Sfatului popular 
raionului „N. Bălcescu" 
scriitorii

Maria 
de Stat, 
de Stat, 
teanu și 
și-au citit din lucrările lor oamenilor 
muncii din Galați și Brăila.

al 
s-au îrrtîlnit 

Al. I. Ștefănescu și H. Zincă. 
Banuș laureată a Premiului 
Al.,Jar. laureat al Premiului 
Petru Vintilă. Ioamichie 01- 
Valeria Boiculesi au vorbit

Luna Cărții ia sfirșit la 31 decem
brie, cu săptămîna cărții pentru co
pii.

Festivitățile acestei ultime elape 
au început duminică, 25 decembrie, la 
Palatul Pionier.lor unde scriitorii 
Dumitru Corbea, Ioachim Botez, Ion 
Hobană și compozitorul Elly Roman 
au venit în mijlocul micilor cititori, 
să stea de vorbă cu ei și să le vor
bească despre literatura scrisă pen
tru ei.

Marți, 27 decembrie, elevii claselor 
[II și IV ai școlii de băieți nr.. 1 
s-au întilnit cu Virgil Chiriac, 
autorul cărții „Asta-i Petruț". A 
doua zi. miercuri 28 decembrie, scri
itorul Octav Pancu-Iași a vorbit ele
vilor școlii germane despre romanul 
său „Marea bătălie de la Iazul Mic" 
iar în dimineața de joi 29 decembrie la 
Palatul Pionierilor scriitorii Vladi
mir Colin, laureat al Premiului de

In orașele Timișoara, Arad și Sibiu 
s-a desplasat un grup de scriitori format 
din : Erik Majtenyi, laureat a! Premiu
lui de Stat, Radu Boureanu, laureat 
al Premiului de Stat, Fr. Munteanu, lau
reat al Premiului de Stat, M. Petro- 
veanu, Remus Luca, George Dan, Cris
tian Sirbu, I. Heredy și Ion Horea. La 
șezătorile organizate aici a participat 
un public numeros care a primit cu 
însuflețire pe scriitorii oaspeți și și-a 
manifestat dragostea pentru litera
tura nouă. Au citit, de asemenea, din 
lucrările lor sciitorii timișoreni Al. Je- 
belea-nu, Mircea Șerbănescu și scriito
rul în limba sîrbă Cărpinișan Boiidar.

Printre muncitorii din Petroșani, Tg. 
Jiu, Craiova și Pitești au venit scrii
torii Mihu Dragotnir. Nicolae Tăutu, 
laureați a-i Premiului de Stat, Aurel 
Mihale, Victor Tulbure, Gavril Mihai, 
Dimeny Istvan.

La Constanța au citit scriitorii Lu
cia Demetrius, laureată a Premiului de 
Stat, A. G. Vai-da, Virgil Teodorescu, 
Violeta Zamfirescu și Ion Petrache, iar 
la Ploești Letiția Papu, Vlaicu Bîrna 
și _ Nicuță Tănase. Scriitorii Dumitru 
,Mircea. laureat al Premiului de Stat 
Silagyi Andras și Pascandi Geza au 
participat la șezătorile organizate în 
orașele Satu Mare și Baia Mare.

La Iași. Bacău și Bîrlad grupul de 
scriitori alcătuit din Marcel Bresiașu, 
Ion Istrati, George Lesnea, laureat 
al Premiului de Stat, Ditnos Rendis, 
Tiberiu Utan-, Ștefan Luca, Toma Geor
ge Ma-iorescu, Nicolae Ța-țomir, Du
mitru Ignea, Victor Vîntu și H. Rohan 
au citit din lucrările lor la șezătorile 
ce au avut loc în aceste oj^șe.

La Giurgiu, Șerban Nedelcu s-a în- 
tîlnit cu cititorii, discutînd despre 
romanul său recent apărut „Pe margi
nea Dunării".

Toate aceste manifestări, la care a 
participat un public mai numeros ca 
oricînd, au arătat de cită prețuire se 
bucură literatura noastră nouă cu cită 
dragoste sînt înconjurați scriitorii 
noștri. Ele trebuie organizate cît mai 
des, prilejuind pentru scriitori tn ace
lași timp cunoașterea de aproape a a- 
celora pentru care ei scriu, verifieîn- 
du-și în această confruntare directă va
loarea lucrărilor lor.

stat, și Cezar Drăgoi se întîlnesc cu 
pionierii și școlarii din Capitală.

Săptămîna cărții pentru copii se 
încheie vineri 30 decembrie printr-o 
reuniune a redactorilor Editurii Ti
neretului și a pionierilor și școlarilor 
din raionul 1 mai, în cadrul unei 
consfătuiri despre cărțile pentru co
pii tipărite de această editură.

Manifestările organizate în Luna 
Cărții de către Uniunea Scriitorilor 
din R- P. R. și Ministerul Culturii 
s-au bucurat de o participare entu
ziastă a publicului. Cărțile noi apă
rute în această perioadă au fost pri
mite cu un viu interes și librăriile 
au cunoscut o afluență de cumpără
tori care au cerut cărțile clasicilor, 
traduceri, cărțile autorilor contem
porani, ca pe niște daruri luminoase 
ale acestei sărbătoriri a cuvîntului 
scris.

LAUDA UNELTELOR

Auzi acoiuuii grele iscate de ciocane? 
Solemna simfonie de liniști și de sonuri ? 
Cum auie ecoul prin codrul de coloane 
Crescute din sămînța metalicelor tonuri!

Ascultă răbufnirea din funduri de-abataje. 
Ce troznet de stihie cînd crapă antracitul! 
Ascultă cum se rupe din rădăcini granitul, 
Ciocanele cum schimbă a’ țării peisaje!

Imensă uruire sub joasele arcade!
Hefăistos trudește din mituri elinești;
El osia i-o prinde pămîntului, în clești...
Se clatină pămîntul... gigant barosul cade...

Bat marile ciocane de dincolo de nouri, 
Prind bolțile albastre în nituri de luceferi, 
Le râzimă-n pilaștrii umanelor priceperi 
Și-și suie armonia imenselor ecouri.

Romulus Vulpescu

volumul de versuri



GAZETA LITERARĂ

PE BROMURILE
REPUBLICII NOASTRE POPULARE

f» u traista-n băț mă știu, drumurile Patriei. Pe bulevardele Bucureștilor 
sau intr-un parc din Sighetul Marmației, pe malul mării sau sub 

cerul Ardealului, întilnesc pretutinde ni mărturiile celor opt ani de viață 
ai Republicii noastre. Rîndurile de mai jos sînt notele mele de drum, 
cu care — ca intr-un caet de schite — o trăsătură de creion a prins 
ceea ce a reținut ochiul in goana aut obuzului sau la un scurt popas, date 
mărunte cu o înaltă semnificație, oameni mărunți cu sufletul mare.

rumul de la Baia Mare la Si- 
ghet e un șarpe uriaș care 
se tîrăște gîfîind spre vîrf, 
pentru a se coborî șuierînd 

de partea cealaltă a Gutinului. De pe 
fereastra autobuzului vezi la fiecare 
nouă serpentină, ca pe o tavă, o 
nouă vale, un nou covor de pădure 
revărsat pe povirnișul muntelui. La 
coborîre, de la un moment dat, șo
seaua trece ca o sfoară pe care se 
înșiră satele Maramureșului. Și cum 
l-am străbătut în ajun de duminică, 
drumul mi-a rămas în amintire în
semnat de steagurile albe ale cămă
șilor, spălate și întinse pe funie pen
tru legiuitul sfîrșit de săptămînă. 
Vîntul batea făcîndu-le să fîlfîie întîi 
albe, apoi din ce în ce mai albastre, 
odată cu amurgul care topea con - 
tururile în marea lui întunecată... 
Curțile sînt adesea înconjurate de 
garduri. cu porți înalte, sculptate în 
lemn, cu o rară măiestrie. Nu e de 
mirare preferința lui Geza Vida pen
tru satele de pe malul Izei. Dar 
chiar atunci, cînd gospodarii sînt atît 
de lipsiți încît n-au avut cu ce-și 
face un gard în jurul curții, poarta 
— podoaba intrării — există.

Seara tîrziu am ajuns la Sighet.
Țin minte, încă din copilărie, cînd 

cineva voia să-mi vorbească despre 
o distanță asemenea aceleia de la 
pămînt la planeta Marte, îmi pome
nea de îndepărtata capitală a Mara’ 
mureșului. Și iată, acum bat calda- 
rîmul unui oraș vechi de sute de ani, 
încercat de război, marcat de furia 
fascismului, în care viața nouă, re- 
publicană, pulsează cu aceeași pu
tere ca în oricare alt colț al patriei.

A fost odată o stradă veche, 
largă, pavată, cu case de-o parte și 
de alta, cu ferestre în care luminile 
se aprindeau în fiecare seară. 
Intr-o zi, în plin război, locatarii au 
fost scoși între baionete, spre a nu 
se mai întoarce niciodată. In amin
tirea victimelor fascismului, placa 
de azi a „Străzii deportaților" rămî- 
ne ca un memento al tragediei răz
boiului. Dar acesta e încă trecutul, 
sau mâi precis, prezentul care nu 
vrea să uite și nu vrea să ierte nici 
una din suferințele zidite în temelia 
sa, asemenea soției meșterului Ma- 
nole.

Cu 16 meșteșugari dintre care unii 
supraviețuitori ai celor mai cumplite 
lagăre, s-a înfiripat în primii ani de 
pace o minusculă cooperativă de pro
ducție. In cei opt ani de viață ai Re
publicii noastre, mașinile de tricotat 
s-au înmulțit și cooperativa a deve
nit o adevărată fabrică cu sute de 
muncitori, care produc cele mai fru
moase pulovere din țară, care au 
bibliotecă, sală de șah și de ping- 
pong și care numără zeci de mun
citori participanți la concursul „Iu
biți cartea".

Un spital modern de adulți în 
centru. Un spital de copii în stilul 
unui mare „câlet“ elvețian, la mar
ginea orașului, la poalele muntelui 
Solovanu unde s-a adăpostit o- 
dată vest'ui haiduc Rozsa San
dor. Spitalul de copii numără 300 
de paturi. Dacă fie gtndim la morta
litatea infantilă care era uriașă în a- 
ceastă provincie unde dăinuia secera 
de piatră, numărul paturilor pare a- 
proape astronomic. Și amenajarea 
ambelor spitale este o mărturie a 
grijii Republicii noastre pentru cel 
mai prețios capital al ei, pentru om.

In clădirea Palatului Cultural 
funcționează azi, alături de Casa ra
ională de cultură, cea mai veche 
scoală populară de artă din țară, 
eare are vîrsta Republicii noastre: 
opt ani. Programul cuprinde ore de 
muzică, artă plastică, coregrafie și 
artă dramatică; școala are coruri și 
formații orchestrale, echipe teatrale, 
profesori de desen, de pictură, de 
pian, de vioară... (Și cum l-aș putea 
uita pe energicul profesor de cor și 
dirijare, tov. Mihai Martiniuc, direc
tor al școlii ucrainene din locali
tate ? Tot în trecere, ca un asteric 
notez existența în oraș a școlilor în 
trei limbi, romînă, maghiară, ucrai
neană. încă un aspect al patriei în 
care abecedarele și cărțile de citire 
sînt tipărite azi în 18 graiuri!). în
chid paranteza și mă întorc la pala
tul cultural, în care asist acum la 
repetiția brigăzii de agitație. Com
poziția ei ; muncitori, învățători, 
funcționari, gospodine. Rolul ei este 
de neînchipuit. Cuplete scrise și a- 
daptate de membrii brigăzii sînt 
„Urzica portativă" a orașului și re
giunii, cu un efect mai rapid chîar 
decît acela al bilunarului tipărit. 
Un funcționar al sfatului popular de 
la secția spațiului locativ, ale cărui 
matrapazlîcuri au fost demascate 
printr-un cîntec al brigăzii, a fost 
destituit și înlocuit Un altul, într-un 
sat, (căci brigada face turnee aproa
pe săptămînale) a fost admonestat. 
Puterea populară, exercitată prin sfa
turile alese de cetățeni, este contro
lată de aceia care le-au dat manda
tul. Și acesta este un mic semn al 
marilor transformări republicane.

Un eveniment literar
Editura „Cartea rusă" a tipărit în

tr-un volum masiv, de aproape o mie 
de pagini, în condiții grafice deose
bite, „Antologia poeziei sovietice". Cu- 
prinzțnd cele mai de seamă creații ale 
literaturii sovietice, noua antologie în
mănunchează lucrări reprezentative 
din peste 85 de autori. Antologia a a- 
părut sub îngrijirea unei comisii a 
Uniunii Scriitorilor din R.P.R. alcă
tuită din Vladimir Colin, (responsabil) 
Mihu Dragomir. Mâhnea Gheorghiu, Al. 
Philippide și Petre Solomon. Din poe
zia rusă sînt incluse aici lucrări de 
Maxim Gorki, Vladimir Maiakovski, 
Demian Bednîi. Valeri Briusov, A. 
Blok, Serghei Esenin, N. Aseev, Ni
kolai Tihonov, A. Bezimenski, A. Fa
roe, M. Svetlov. I. Utkin, Vera Inber, 
P Antokolski, S. Marșak, M. Isakovski, 
A Tvardovski, E. Dolmatovski. K. Si
monov, N. Gribaciov ți alții. Dm poe
zia ucraineană sînt cuprinse lucrări de 
Pavel Tîcina. V. Sosiura, M. Rilski, etc. 
Din poezia bielorusă versuri de lanka

Nu de mult, casa natală a poetului 
Emil Isac a devenit o casă mu

zeală. Două încăperi simple. Biroul. 
Penițele. Tocul. Ochelarii pe care 
parcă, acum o clipă, i-a scos de pe 
nas. Fotoliul de care se sprijină încă 
minerul de argint al bastonului său. 
Biblioteca. O vitrină cu cărți pe care 
dedicațiile a nenumărați scriitori din 
generații osebite, din țara noastră, 
din Ungaria și pînă și din Japonia, 
sînt o mărturie a dragostei ce i se 
purta acestui spirit luminat. O altă 
vitrină cu diverse ediții, cu tradu
ceri ale poeziilor sale în rusește, în 
maghiară, în italiană, în germană și 
pînă și în esperanto. O a treia vi
trină cu micile sale agende, pss no
tațiile de fiecare zi ale unui suflet 
mare: grija pentru procurarea lem
nelor ocupă al zecelea loc față de în
semnarea ca pe mormîntul iubitului 
său prieten Ady Endre, să se așeze 
o urnă funerară... Pe pereți, între 
cîteva poezii și citate,—mărturii al? 
atitudinii consecvent democratice și 
anti-războinice, ca adeziunea sa la 
grupul Clarte al lui Barbusse,—există 
fotocopii ale scrisorilor lui Ady. Ba
bes, Kosztholănyi (ultima într-o ro- 
mînească naivă, scrisă însă. în semn 
de omagiu, în graiul lui Emil Isac), 
toate sînt adeverirea întîlnirii «pi - 
ritelor mari peste artificialele ba - 
riere șovine. Numai că, aceea ce a 
fost odată o insulă a prieteniei, a 
devenit și devine sub cerul republi
can un bun comun al unui popor li
ber.

S-au scurs cîteva decenii de cînd 
D. R. Ioanițescu proclama Ro- 
mînia drept o țară eminamente agri

colă. Dar nu s-au scurs cîteva luni de 
cînd la tîrgul de mostre din Izmir, 
în pavilionul romînesc, se primeau 
comenzile Orientului apropiat pentru 
tractoarele și utilajul petrolifer fa
bricat în R.P.R. Cînd ești mereu în 
preajma copilului tău, nu-ți dai sea
ma atît de limpede de schimbarea, 
de creșterea sa. Semnele de pe us- 
ciorul ușii te surprind ca și alătura
rea acestor simple date. Da In anii 
republicii populare, patria noastră a 
devenit o țară industrială. Termo
centrale noi, ca aceea de la Doicești, 
hidrocentrale ca la Bicaz, uzine noi, 
secții noi, ramuri noi de industrie, 
creează un nou relief sufletesc, și 
cer noi energii, noi cadre tehnice. 
Vechilor intelectuali care s-au ală
turat poporului, li s-au adăugat pro
moții întregi de ingineri ai facultă
ților muncitorești, unde se forjează 
la o temperatură spirituală de mii de 
grade noi intelectuali; un proces la 
fel de însemnat pentru prezentul no
stru. precum a fost în epoci preisto
rice ridicarea omului la verticală. 
In fond, acum îsi dobîndește omul 
liber verticala sa sufletească, ade
vărata conștiință a demnității sale 
umane

•pin minte impresia primului ,.Sa- 
f Ion oficial" deschis în primul an 

republican, în fostul palat regal. 
Înăuntru, pe pereți, figurile avîntate 
ale Anei Ipătescu. Horia, Doja, Băl- 
cescu : poporul își regăsea istoria, 
în plastică. Premergătorii trăiau pe 
pînză printre tablourile contempora
nilor, printre chipurile de muncitori 
și țărani, care au preluat, uniți în
tr-o adevărată sfîntă alianță, steagul 
de luptă al poporului. Și în lumina 
amurgului, tablourile înviau. Aici. în 
palatul cu porțile zgîlțîite de răzvră
tiri, năvălise în sfîrșit — ca stăpin 
de drept — măria-sa poporal. Aici, 
în palatul din care porneau cele mai 
grave legi antipopulare, se petrecea 
sub ochii mei una din mar.ile întîlniri 
ale poporului cu arta... Zidurile care 
au adăpostit patru regi, aveau să a- 
dăpostea’scă de aci înainte, sculpturi 
chineze în fildeș și pînze de Velas
quez, miniaturi persane și clar- 
obscururile lui Rembrandt, naturile 
moarte ale lui Van Dyck și drumu
rile de țară ale lui Grigorescu

Din Republica lui Platon artiștii 
erau excluși. Palatul Republicii noa
stre e azi Muzeul Național... Majes- 
tatea sa Arta își are aici, de acum 
înainte, tronul nepieritor.

Si cui se datoresc toate aceste 
răsturnări de straturi mai pro

funde decît cutremurele geologice ? 
Nu unui destin orb, nu unor simple 
intîmplări, nici unei obișnuite înmă- 
nunchieri de bunăvoințe, ci unei forțe 
puternice, conștiente: partidului cla
sei muncitoare. Numai el a putut să 
preia aspirațiile de secole ale poporu
lui și să le transforme în realități. 
Numai el a putut să prefacă revolta 
anarhică, în luptă organizată Numai 
sub conducerea sa, porțile zgîlțîite 
de atîtea ori zadarnic ale palatului 
regal au cedat; numai prin munca și 
lupta sa a putut deveni în opt ani 
Republica Populară Romînă ceea ce 
este astăzi: o țară în plină dezvolta
re industrială și în plină revoluție 
culturală.

Veronica Porumbacu

Kupala, I. Kolas, etc. Din poezia gru
zină versuri de S. Cikovanl, G. Leo- 
nidze. Mai sînt incluse lucrări din 
poezia armeană, uzbecă, azerbaidjană, 
daghestană, cazahă, letonă, lituaneană, 
estonă, moldovenească, tadjică, 
turkmenă, kirghiză, kareliană, 
și avară. Versurile sint traduse 
de un colectiv de 45 de poeți, 
printre care se află A. Toma, Mihai 
Beniuc, Al. Philippide, Cicerone Theo
dor eseu, Demostene Botez, Miron Ra
du Paraschivescu, Marcel Breslașu, 
Mihu Dragomir, Nina Cassian, Mih- 
nea Gheorghiu, Vladimir Colin, Victor 
Tulbure, Virgil Teodorescu, Ioanichie 
Olteanu, Otilia Cazimir, Petre Solomon 
Radu Teculescu, Florin Tornea, Al. 
Andrițoiu, George Dan, Constantin 
Argeșeanu, Tudor Măinescu, Ion Brad. 
Victor Felea, Andrei Tudor, H Gră- 
mescu, Vlaicu Bîrna, etc. Coperta 
și prezentarea grafică a volumului, de 
C. Miller. Frontispicii și vignete C. 
Panaitescu.

NOTE POLITICE

Reînvierea militarismului german
IM i-au căzut zilele acestea sub ochi
■f” cîteva ziare din Republica Fe

derală Germană. Cele mai multe din
tre ele au publicat la loc de onoare, 
pe pagina întîia, o fotografie extrem 
de interesantă, mai interesantă chiar 
decît textele care o însoțeau. Pe sce
na unui teatru, la tribună, vorbește un 
bărbat înalt, cu obrazul aspru. Lingă 
tribună se înalță mari maldăre de 
flori. Pe fundalul scenei. în spatele 
vorbitorului, a fost zugrăvită o uriașă 
„Cruce de fier". Sala e arhiplină de 
ascultători. Bărbatul, care vorbește • 
despre înființarea noii armate vest- 
germane, în conformitate cu tratatele 
de la Bonn și Paris, este d. Theodor 
Blank, ministrul armatei al Republicii 
Federale Germane.

Cu ajutorul și din îndemnul cercu
rilor agresive anglo-americane și cu 
complicitatea cîtorva noliticieni reac
ționari francezi, a început, așadar, 
înarmarea Republicii Federale Germa
ne. într-un ritm care încă de pe acum 
neliniștește pe toți acei francezi care-și 
aduc aminte cum Franța •• fost inva
dată în 1914 și 1940 de trupele ger
mane și care nu au uitat încă acele 
pagini din istoria Franței care poves
tesc cu durere invazia suferită, din 
partea acelorași armate germane, în 
1870—1871.

Noua armată vest-germană s-a năs
cut — cum arată documentul pe care 
îl semnalez — sub semnul „Crucii de 
fier".

Dacă am avea la îndemînă numai 
acest singur fapt și încă am putea 
trage concluziile cuvenite asupra sco
pului pe care și-l propun militariștii 
vest-gerraani de astăzi.

Ordinul „Crucea de fier", care se 
conferă germanilor numai in timp de 
război, a fost înființat în 1813 de că
tre Friederich Wilhelm al III-lea, re
gele Prusiei. Era la un an după de
zastrul armatelor napoleoniene in Ru
sia. Profitînd de situația critică a 
Franței și de confuzia din Europa a- 
celui an, în care toate cîte fuseseră se 
răsturnau, regele Prusiei își năpustea 
și el regimentele asupra francezilor și 
încerca să-și lărgească hotarele în d-u- 
na vecinilor cu mai puțini soldați. Isto
ricii arată că atunci — în 1813 și în 
anii sbuciumați care au urmat — a în
ceput să se dezvolte mai cu spor mi
litarismul german care avea să facă 
să se verse atîta sînge în lume, sînge 
german și sînge negerman.

Soldații germani care au pierit în 
războaiele lui Friederîch-Wilhelm al 
III-lea au fost îngropați și au putre
zit, avînd — cei mai muiți dintre ei 
— atîrnată de gît „Crucea de fier" 
germană.

Sub semnul „Crucii de fier" și-au 
purtat apoi războaiele lor de cucerire 
Wilhelm I și cancelarul său Bismark, 
supranumit și el, ca si faimoasa cruce, 
„de fier". Ordinul „Crucea de fier" a 
fost legat totdeauna la germani de 
războaiele lor de cucerire.

Imperiul german, proclamat la 1871 
în fastuoasa sală a oglinzilor din 
Versailles pentru ca francezii să-și 
simtă și mai adînc umilința înfrîn- 
gerii, s-a constituit sub semnul „Crucii 
de fier". Un tablou de epocă, înfăți- 
șînd această scenă istorică, ni-1 arată 
pe Wilhelm 1, pe cancelarul său „de 
fier" și pe ceilalți germani partici
pant, purtînd pe piepturile lor „Cru
cea de fier".

Muiți dintre soldații germani care 
au căzut pe pămînt francez au fost 
îngropați în pămînt francez și au pu
trezit în pămînt francez, avînd atîr- 
nate de gîturile lor „Crucea de fier".

Undeva, intr-una din paginile scri
se de el la bătrinețe. Bismark mărtu
risea că dintre toate decorațiile cu 
care l-a milostivit regele, împăratul și 
stăpînul său, cea mai dragă i-a fost 
„Crucea de fier". Cancelarul își sfă
tuia urmașii să crească imperiul ger
man, lărgindu-i hotarele, și să păs
treze tradiția întărită de el a „Crucii 
de fier", mărind numărul războinici
lor.

Bismark a murit și el, a fost îngro
pat și a putrezit cu „Crucea de fier" 
pe piept.

Iar imperiul creat sub cancelariatul 
său a fost aruncat in primul război 
mondial — pe care l-a și declanșat —
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(Urmare din pag. 4-a) 
apăsau pe locuitori, precum : robot» le, 
dijmele și dăjdiile au încetat pentru 
totdeauna" și cheamă ca „în duhul 
dragostei frățești, dînd mîna cu un
gurii, toți cu toții, să priveghem și să 
chezășuim pentru păstrarea acestui a- 
șezămînt.

Legăturile lui cu revoluționarii din 
Moldova și Muntenia continuă. Alec- 
sandri și ceilalți moldoveni exilați la 
Brașov, după eșecul mișcării de la 
Iași, îl informează pe Murgu asupra 
planurilor lor și trimit material's pro
pagandistice elaborate de ei. Printre 
hîrtiile rămase de la Murgu s-a găsit 
programul redactat de moldoveni Ia 
12/24 mai 1848 și întitulat „Prințipiile 
noastre pentru reformarea patriei". 
Bălcescu îi scrie lui Murgu despre 
izbucnirea revoluției în Țara Romî- 
nească și Murgu îi răspunde : „M-am 
bucurat din inimă văzînd programa 
și alte acte din care am putut vedea 
că ați izbutit a apuca cîrma țării și 
că libertatea a triumfat în țară... Eu, 
frate, să știi că am plîns de bucurie 
cînd am luat știre despre triumful li
bertății în Romînia; și cu nerăbdare 
aștept ca eu, carele, după cum știi, ca 
rob ieșind din acea țară, pentru că 
i-am vrut dezrobirea, și carele, tot din 
pricina aceasta iarăși am picat în 
robie amară, acum ca om slobod să 
văz Romînia slobodă..." Ca și Bălces
cu, gîndul lui Murgu se îndreaptă per
manent spre necesitatea apărării cu 
arma a cuceririlor Revoluționare: „Gea 
dintîi grijă să vă fie, fraților, arma 1 
Armată, cît mai în grabă, căutați să 
aveți, ca să puteți cea întîia năvală 
să o întîmpinați cu bună ispravă..." 
„De cît iară și iară vă îndemn : nu 
glumirăți, ci vă armați..." Ideia unirii 
popoarelor în lupta comună, combate
rea naționalismului burghez care pune, 
în primejdie revoluția, e mereu prezen
tă : el propune revoluționarilor munteni 
o „legătură cu guvernul unguresc". 
„Eu, fiind deputat la adunarea țării, 

de Wilhelm al II-lea. Fabricile germa
ne au pregătit din timp, în vederea a- 
cestui război, nu numai puști și săbii, 
tunuri și obuze, căști de oțel și nasturi 
pentru uniformele miiitare cenușii, dar 
și un mare număr de „Cruci de fier".

Soldații germani ai lui Wilhelm al 
II-lea au năpădit pămînturiie Rusiei și 
ale Franței, ale Belgiei și ale Romi- 
niei. Alianța cu Bulgaria lui Ferdi
nand de Coburg i-a minat pe soldații 
germani în Balcani și cîrdășia Germa
niei imperiale cu șubreda Turcie a ju
nilor turci, i-a împins și mai departe, 
pe pămînturiie Anatoliei și ale Siriei, 
pe nisipurile și în oazele Ârabiei.

Soldați germani au murit pe pă
mînt rusesc, au fost îngropați si au 
putrtzit în pămînt rusesc cu „Crucea 
de fier" pe piept.

Milioane de germani au murit, au 
fost îngropați și au putrezit în pămînt 
francez și în pămînt bulgar, în pă
mînt romînesc și în pămînt belgian. în 
Anatolia și în Siria, în nisipul arab, 
ori în pămîntul oazelor arabe, muiți 
dintre ei cu „Crucea de fier" pe piept.

Pe cei care av pierit de glonț ori 
de baionete în Camerun, la Garua și 
ia Ukoko, pămîntul n-a apucat să-i 
tonească. i-au fărîmițat lacomele ter
mite. In pămîntul fierbinte al Afrlcei 
au rămas îngropate pe vecie numai 
„Crucile" lor „de fier".

Wilhelm al II-lea, mareșalii și ge
neralii săi au dus imperiul creat sub 
semnul „Crucii de fier" la mormînt. .

Germania, ridieîndu-se din groapa 
în care o aruncaseră militariștii ei, a 
încercat să se democratizeze și să se 
refacă. Ea însă a căzut din nou pe 
mumie militariștiior, ale marilor fa
bricanți și ale marilor bancheri, care 
au împins-o către fascism.

Sub semnul „Crucii de fier" și al 
crucii încîrligate, Adolf Hitler și-a mo
bilizat și înarmat soldații.

Și, numai la douăzeci și unu de ani 
de la stingerea primului război mon
dial, soldații germani au fost iarăși 
trimiși să cucerească „fulgerător" ți
nuturi străine, pentru a lărgi hotarele 
Germaniei. Ei au jefuit și au ars orașe 
și sate, au pîrjolit și au pustiit țări, au 
împușcat și au spînzurat bătrîni și 
femei, copii si copile: pe unii i-au sfîr- 
tecat; pe alții i-au îngropat de vii. Cei 
mai harnici dintre ei în asemenea is
prăvi, cei mai cruzi și mai bestiali, au 
fost răsplătiți de Fuhrerul cu părul că
zut pe îngusta-i frunte, cu „Crucea de 
fier".

Pînă la urmă însă, sub mînia celor 
cotropiți și jefuiți, acești neoameni 
s-au prăvălit, au murit și au fost în
gropați.

Și din nou morminte largi s-au des
chis pentru ei și s-au închis peste 

ei în pămîntul rusesc, și în pămîn
tul francez, în pămîntul ceh și în 
cel polonez, în pămîntul maghiar și 
în ce] iugoslav, în pămîntul grecesc 

și pămîntul romînesc, în Italia și în 
Africa

Ei au putrezit pretutindeni de mult 
și peste oasele piepturilor lor au rugi
nit de mult „Crucile de fier".

Intr-una din cuvîntările pe care le-a 
ținut astă toamnă, cînd se afla invitat 
la Moscova, cancelarul Adenauer 
a declarat că „dacă i-ar fi stat în pu
teri, l-ar fi sugrumat cu propriile lui 
mîini pe Adolf Hitler", pentru tot răul 
făcut poporului german.

Cancelarului Adenauer, ca de altfel 
nici unui alt german, așa cum se știe, 
nu i-a stat în puteri să-1 sugrume pe 
aventurierul austriac devenit, cu aju
torul vîrfurilor capitaliste germane, 
stăpîn al Germaniei.

Dar trupele sovietice au îngenun- 
chiat și au nimicit armata hitleristă, 
gătită cu cruci încîrligate, cu 
„vulturi negri" și cu „Cruci de fier". 
Eie au luat prin luptă Berlinul, casă 
cu casă și nu s-au oprit decît pe Elba, 

in inima Germaniei. Iar acest fapt l-a 
silit pe Adolf Hitler— cel ce făcuse Eu
ropa să tremure de teamă ani de zile, 
cel pe care cancelarul Adenauer, dacă 
ar fi putut „l-ar fi sugrumat cu pro

voi face tcatte pentru ca să fac ali
anță între aceste două țări", Iar, în 
post-scriptum, insistă: „Bine este dar 
să ne înțelegem; și Dvoastră bine ar fi 
să auctorizați pre cineva spre a 
tracta în numele țării, că nu-i bine să 
stăm izolați".

Un răspuns caustic este adresat gro
fului Iojica, reacționar și șovin, de că
tre Murgu și alții, în paginile publi
cației lui Bariț „Foaie pentru minte, 
inimă și învățătură", la 9 august 1819,

„De veacuri încoace dovedesc ro
mînii simpatia și dragostea lor către 
unguri... Romînii cu ei s-au bucurat, 
cu ei au și plîns..." „Noi bine știm 
cum își bat capul unii din aristocrați 
a monopolisa ei singuri drepturile cîș- 
tigate ; și poporul, care nu voiește mai 
mult a suferi monopolul drepturilor, 
după părerea lui Iojica visează și zi
dește cetăți deșarte. Domnule 1 Aceasta 
nu este vis 1... Așa este ; timpul aris
tocraților s-au trecut; și acela pe care 
cu puțin mai înainte, Iojica-1 putea 
bate ca pe un animal, trebuie acum să 
se împărtășească de asemenea drepturi 
cu dînsul... In zadar este toată opusă- 
ciunea; secuiul al 19-lea este secuiul 
drepturilor.. “

Revoluția din Transilvania începe să 
cunoască înîringerile grele datorate 
lips'ei de unire dintre forțele revoluțio
nare. E momentul despre care Bălces
cu va scrie : „Am văzut însumi roșin- 
du-mă de rușine că Romînii se luptară 
pentru libertate sub steagul celui mai 
mîrșav, mai cumplit și mai învechit 
despotism ; este adevăr că Romînii se 
lăsară a fi înșelați de Austriaci, care 
exploatară eroismul lor". Murgu, ca și 
Bălcescu, este unul din aceia care, 
pînă în ultima clipă a revoluției, a 
stat d'e partea revoluției consecvente, 
îndemnîndu-1 pe Kossuth la o atitudi
ne luminată în problema națională și 
pe Avram Iancu la întoarcerea arme
lor alături de trupele revoluției ma

priile lui mîini" — să se sinucidă în
tr-un subsol, după ce luase măsuri ca 
cei din șleahtă să-i ardă trupul și să-i 
arunce cenușa într-un canal.

Adolf Hitler se decorase și el, sin
gur, pentru crima de a fi declanșat cel 
de al doilea război mondial, cu „Cru
cea de fier". Cei ce l-au asistat la si
nucidere nu și-au publicat încă memo
riile — așa cum au tăcut-o pînă acum 
nenumărați mareșali și generali ger
mani. care altădată I-au slujit pe 
Adolf Hitler iar acum slujesc guver
nului cancelarului Adenauer — și nu 
avem cum să știm dacă Fuhrerul cu 
moț pe frunte purta sau nu, în clipa-i 
ultimă, pe pieptul lui scofîlcit „Crucea 
de fier". In orice caz „crucea" aceea 
„de fier" ruginește și ea aruncată pe 
undeva.

Sub semnul „Crucii de fîer" au în
ceput agresiunile prusace în Europa.

Sub semnul „Crucii de fier" Germa
nia lui Bismark s-a azvîrlit asupra 
Austriei, asupra Danemarcei și apoi 
asupra Franței, căreia i-a smuls Alsa
cia și Lorena.

Sub semnul „Crucii de fier" Germa
nia imperialistă a declanșat primul 
război mondial și l-a pierdut după 
patru ani și ceva din cauza lovitu
rilor primite și a istovirii.

Sub semnul „crucii de fier" a por
nit la război și a pus foc continente
lor — Germania lui Adolf Hitler.

Milioane de germani au murit sub 
semnul „Crucii de fier" și pentru 
„Crucea de fier".

Zeci de milioane de oameni aparți- 
nînd diferitor altor popoare au pierit 
în Europa și în afara Europei din pri
cina războaielor pornite sub semnul 
„Crucii de fier" de către militariștii 
germani.

Recent, d. Theodor Blank, ministrul 
armatei al Republicii Federale Ger
mane, a vorbit Ia Bonn, în sala unui 
teatru, despre reînființarea armatei 
vest-germane. Lîngă tribună se înăl
țau uriașe maldăre de flori de toamnă. 
Pe fundal se afla zugrăvit semnul sub 
care ia naștere și se pregătește — ca 
să spunem așa — să plece Ia drum 
noua armată vest-germană sub con
ducerea foștilor mareșali și generali ai 
lui Adolf Hitler.

Acest semn era o uriașă „Cruce de 
fier".

Ziarele vest-germane pe care le-am 
văzut zilele trecute publicaseră la loc 
de cinste, pe pagina întîia, fotografia 
lui Theodor Blank, vorbind, cu maldă
re de flori de toamnă la picioare, cu 
uriașa și neagra „Cruce de fier" pe 
fundal...

Hotărît, militariștii germani și unii 
oameni politici germani — printre care 
și aceia care, dacă ar fi putut. I-ar fi 
sugrumat „cu propriile lor mîini pe 
Adolf Hitler pentru răul făcut poporu
lui german", — nu au învățat nimic 
din lecțiile date de istorie politicii a- 
gresive a militariștilor germani.

Nu au învățat nimic, după cum se 
vede, nici din lecțiile pe care istoria, 
silită, s-a ostenit să le scrie chiar pe 
propria lor piele.

Dar mai există pe lumea asta și 
Republica Democrată Germană — 

țară nouă, . condusă de oameni ai 
muncii, care au în jurul lor milioa
ne de oameni ai muncii, constructori 
ai socialismului, apărători ai păcii.

Iar lîngă acești germani iubitori 
de pace, lîngă Republica Democrată 
Germană se află întregul lagăr al 

păcii.
Trebuie să mai adaog că în Repu

blica Federală Germană, în afară 
de militariști și politicieni cu 
minți vechi, învăluite parcă în deasă 
negură, mai există și poporul german, 
acel popor german care de trei sfer
turi de veac și-a tot trimis fiii, la ce
rerea stăpînilor lui, să moară pe pă- 
mînturi străine, să fie îngropați în pă- 
mînturi străine, și să putrezească în 
pămînturi străine, purtînd sau nu, pe 
tunicile lor, „Crucea de fier"...

Germanii, oameni ai muncii și in
telectuali progresiști, care trăiesc în
Republica Federală Germană, au și ei 
un cuvînt de spus militariștilor de la
Bonn.

Zaharia Stancu

ghiare, împotriva armatelor imperiale.
1851, octomvrie. Revoluția e înfrîntă 

de aproape doi ani. Murgu e arestat. 
Osîndit ia moarte prin ștreang. Pro
testele smulg camerei de acuzări co
mutări ale pedepsei capitale în închi
soare. Eftimie Murgu primește, in cele 
din urmă. 4 ani de temniță.

Ieșit din închisoare, Murgu nu s-a 
apropiat, ca alții dintre conducătorii 
de la 1848, de fruntașii burgheziei ro- 
mîne naționaliste din Ardeal, care tră
daseră idealurile revoluției. Naționaliștii 
încearcă să aștearnă uitarea peste 
lupta Iui Eftimie Murgu.

1870, mai 12. Eftimie Murgu moare. 
Urnele reviste și ziare au anunțat, 
scurt, știrea. Numai în „Transilvania" 
apare, în iunie, un necrolog semnat 
de G. Bariț. Multă vreme burghe
zia a ascuns meritele lui Murgu, 
condamnîndu-1 de pe poziții naționa
liste, sau deformîndu-i țelurile și ac
tivitatea. In cel mai bun caz, era pre
zentat ca un visător rupt de realitate, 
care n-a înțeles imperativele vremii. 
Numai azi, privind istoria de pe pozi
țiile poporului care a luptat și și-a 
cucerit libertatea, ne putem da seama 
cît de mult a înțeles Murgu imperati
vele epocii sale. Le-a înțeles cu vizi
unea înaintată pe care n-au avut-o 
majoritatea contemporanilor săi. El 
rămîne o figură luminoasă de cărturar 
patriot și de luptător pentru liber
tate, a cărui viață exprimă însăși epo
ca, însăși patria noastră de atunci, 
pe care el a cutreerat-o împins de cău
tările lui revoluționare și alungat de 
stăpîniri... Iar numele lui evocă o ge
nerație întreagă, un complex de gene
rații întîlnite în luptă, generațiile lui 
Dimitrie Filipescu și Bălcescu, ale lui 
Ueonte Radu și Alecsandri, ale lui Pe- 
toffi, Kossuth și Avram Iancu.

Savin Bratu

RAFAEL ALBERTI
M-am. născut la 16 decembrie 1902 In Portul Santa Maria (Cădiz), 

dintr-o familie burgheză și catolică. Am urmat pînă în al treilea an de 
studii în vederea bacalaureatuluicursurile Colegiului iezuiților din ace- 
laș Port, așa cum au făcut, la vremea lor, Fernando Villaion2) și luan 
Ramon Jimenez3). Priveliștea golfului Cădiz și anii aceia de început ai 
vieții, au avut o tnriurire puternică asupra întregii mele opere.

După mutarea familiei mele la Madrid, in 1917, am părăsit studiile 1 
universitare, in favoarea picturii. In 1922 am făcut o expoziție la Aieneo *). 
Motive de sănătate mă obligară, puțină vreme după asta, să-mi duc viața ' 
la munte, în Sierra de Guadarama și Rute, unde am prins să-mi scriu cele 
dintîi poezii. Pentru ele, -cînd au fost adunate sub titlul „Marinar pe uscat", ' 
mi s-a decernat Premiul Național de Literatură (1924—25). N-am nici o 
meserie. Adică: nu-s decît poet. Cunosc aproaoe toate regiunile Spaniei. ' 
In 1931 am plecat, stipendiat de Junta de Ampliation de Estudios, în 
Franța și Germania. Veșnic în tovărășia nevestei mele, am cutreerat o oună 
parte din Europa, petrecînd trei luni și în Uniunea Sovietică".

Acestea erau declarațiile autobiografice pe care Rafael Alberti, poet ; 
militant, luptător antifascist, le făcea cu două decenii în urmă, în 1934, * 
lui Gerardo Diego, care le-a publicat în Antologia sa de Poezie Spaniolă 
Contemporană. (Madrid, Signo, 1934, imp. 5. Aguirre, pag. 604). De atunci 
poetul care a luat parte la lupta poporului spaniol împotriva lui Franco, 
a avut de trecut ani grei în emigrație.

După „Marinero en tierra", Alberti a mai publicat în Spania volu
mele „La amante" (Iubita); „El alba del alheli" (Zorile micșunelei); „Cal 
y canto" (Var și nisip); „Tontas" (versuri populare); „Sobre los ângeles" 
(Despre îngeri) și o antologie a versurilor proprii (1931).

Poetica lui Rafael Alberti s-a definit de timpuriu. Cu același prilej, 
poetul mărturisea : „Am încercat o mulțime de drumuri, folosindu-mă, une
ori, de tendințele estetice cu care simpatizam" ...

j „înainte, poezia mea era în slujba mea și a cîtorva, doar. Azi nu mai
> e așa. Ceea ce mă împinge s-o scriu e aceeași cauză care pune în mișcare 

pe muncitori și pe țărani: vreau să spun, o cauză revoluționară. Cred din 
tot sufletul că drumul cel mai nou al poeziei aicea stă".

Lui FEDERICO GARCIA LORCA

TOAMNA
In noaptea-n care vînturi bat avan 
Junghind ca un hanger cadavrul verii, 
îți văd, schițat în negrul încăperii, 
Chipul tău maur cu profil gitan.

Cîmpie-n floare. Rîuri, — iatagane 
Roșite-n sînge nenuntit, de flori. 
Răsuri. Islaze. Turme și păstori. 
Prin munți, haiduci vreo patruzeci, par stane.

Tu te deștepți Ia umbră de măslin 
Cu gureșele păsări lăutare.
Pămînt și cer în inimă-ți se-mbin.

Lăsîndu-și, blînde, sacrele altare, 
Drept jertfă anemone îți închin 
Azi muzele cîntării populare.

INVITAȚIE LA AER
Viu să te-mbiu, beznă, la aer, 
Beznă a douăzeci de veacuri: 
La aerul adevărului, 
La aer, aer, aer 1

Beznă ce nu ieși nicicînd 
Din peștera ta, și lumii 
Nu i-ai dat înapoi șuieratul 
Pe care l-a scos, năseîndu-te, aerul, 
Aerul, aerul, aerul 1

Beznă fără de râie, mineră 
Prin străfundurile adîncului 
A douăzeci de morminte, douăzeci ;
De veacuri fără de aer, ■
Fără aer, aer, aer!

Beznă : spre piscuri, beznă, 
Spre aerul adevărului 
Spre aer, aer, aer!

RUGA DE DIMINEAȚA
Sus muncitori, 
De cu zori 1
Pe un catîr sur 
Zorile cară la piață 
Zvon de rumori. ;
Muncitori 1
Să sune din corn vînătorii, i
Să-nfigă securi tăietorii, 
Să-și mine turma-n poieni
Păstorii!

BALADA CELUI CARE 
N-A VĂZUT GRANADA

Peste mări și țări, ce departe-s, peste cîmpuri și munți 
Azi creștetu-mi cărunt alți sori îl văd...
Nicicînd n-am fost la Granada 1

Creștetul meu cărunt, anii pierduțl...
Aș vrea să regăsesc cărările tăiate. ;
Nicicînd n-am văzut-o, Granada! ■

Dați mînii mele-o creangă-nverzită de lumină, 
Frîu cît mai scurt, galop cît mai întins. 
Nicicînd n-am intrat în Granada !

Ce neam vrăjmaș îi șade azi pe metereze? 
Cine-i impuie limpezile zărî ale văzduhului ? 
Nici cînd n-am fost la Granada!

Cine-i întemnițează grădinile, și-i pune 
Cătușe și călușe havuzelor cu ghiers? 
Nicicînd n-am văzut-o, Granada!

Veniți toți cei ce n-ați văzut Granada : 
E sînge scurs, e sînge ce ne cheamă 
Nicicînd n-am intrat în Granada!

E sînge scurs din frații cei mai buni, 
E sînge printre mirții și apa de prin curți. 
Nicicînd n-am fost la Granada! J

Celui mai drag prieten î.e sîngele prin mirt 
E sînge și prin Darro, e sînge prin Genii /
Nicicînd n-am văzut-o, Granada!

De-s nalte turnurile eî, mai naltă-i vitejia. 
Veniți prin munți, peste mări șl cîmpii : 
Voi intra în Granada !

In romînește de Ion Frunzetti
1) Bacalaureatul în Spania era de fapt licență ; egal cu examenul de stat . 

de la facultățile noastre.
2) Fernando Villaldn, poet născut la Sevilla în 1831, mort la Madrid în 

1930, autor al unor pitorești „romances" cu culoare locală andaluză, în formă 
populară.

3) Juan Ramon Jimenez, poet spaniol important, născut în 1881 la Moguer 
și stabilit în Madrid unde și-a tipărit, începînd din 1900, întreaga sa bogată 
recoltă literară, de la „Jardines Lejănos" (grădini îndepărtate) și „Pastorales”, 
„Sonetele spliituale”, „Jurnalul unui poet”, „Eternidades” și „Piedra y Cielo" 
(Piatră și Cer), „Antologie" (1931), etc.

4) Ateneul din Madrid.

Redactor-șef: Zaharia Stancu. Colegiul redacțional: Mihai 
Beniuc, Marcel Breslașu, Eusebiu Camilar, Paul Georgescu 
(redactor-șef adjunct). Alexandru Jar, Eugen Jebeleanu. 
George Macovescu, Ion Mihăileanu, Veronica Porumbacu 
[redactor-șef adjunct), Cicerone Theodorescu, Ion Vitner.

REDACȚIA si ADMINISTRAȚIA: București - Bdul. Ana Ipătescu 15. Telefon: Redacția 2.74.26; 1.50.17. Administrația 1.17.92. ABONAMENTE: 3 luni 6,50 lei: 6 luni 13 lei; 1 an 26 lei. Tiparul Întreprinderea poligra fică nr. 2, str. Brezoianu 23-25.

? S X ** * * *


