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CA PĂMÎNTEAN
In „Scînteia" nr. 3602 din 23 mai 

1956, a apărut articolul „Pentru un 
înalt nivel .al muncii ideologice", 
care relatează dezbaterile documen
telor Congresului al XX-lea în ca
drul activului de partid al Co
mitetului raional P.M.R. I. V. Stalin 
București. Discuțiile s-au desfășurat 
mai .ales în jurul problemelor mun
cii ideologice, ceea ce este explica
bil, deoarece în cuprinsul acestui 
■raion șe află cele mai multe insti
tuții culturale din capitala țării. In 
concluziile dezbaterilor au vorbit to
varășii Gh. Gheorghiu-Dej, Miron 
Constantinescu și L. Răutu.

Problemele muncii de partid în rîn- 
dur.ile scriitorilor și artiștilor au o- 
cupat un loc însemnat în dezbateri. 
Analiza unor fenomene actuale în 
domeniul literaturii și artei, și preci
zarea căilor de dezvoltare a muncii 
Ideologice în pregătirea Congresului 
scriitorilor, au o mare importantă în 
.orientarea creației. Sub steagul realis
mului socialist s-a cimentat frontul 
unit .al scriitorilor de toate genera
țiile. . Literatura noastră a repurtat 
în întreaga perioadă de după elibe
rare succese remarcabile. Aceste rea
lizări se bucură de prețuirea și dra
gostea poporului muncitor. Litera
tura aduce o contribuție considera
bilă la educarea oamenilor în spiri
tul socialismului. îndrumarea parti- 
'dUlui a salvat literatura de misticism 
;și șovinism, de formalism și cosmo
politism, .a îndreptat-o spre realita
te, spre viața clasei muncitoare și 
•a țărănimii muncitoare, i-a sădit 
înaltele idealuri ale eliberării omu
lui de exploatare, ale socialismului 
și comunismului.

Strălucitele rezultate în literatură 
au fost obținute prin răspândirea 
ideologiei marxist-leniiniste, prin în
tărirea spiritului de partid în rându
rile scriitorilor. Procesul de înfrân
gere definitivă a ideologiei burghe
ze, de definitivă afirmare .a ideolo
giei socialiste, nu este însă termi
nat, este un proces dificil, îndelun
gat, care necesită o luptă îndârjită. 
Ideologia burgheză mai are în țara 
noastră o bază socială în sectoarele 
•nesocialiste ale economiei, în exis
tența rămășițelor Plaselor exploata
toare. Totodată, cercurile imperia
liste agresive caută noi mijloace de 
influențare ideologică, pentru a sti
mula forțele ce reprezintă trecutul, și 
pentru a pune piedici dezvoltării e- 
conomice și culturale a țării.

In cadrul dezbaterilor au fost cri
ticate slaba combativitate în lupta 
împotriva influențelor ideologiei bur
gheze, spiritul liberalist de care au 
dat dovadă unii scriitori. Congresul 
al XX-lea al P.C.U.S. și Congresul 
al II-lea al P.M.R. au arătat că nu 
poate fi vorba de nici un fel de 
„pauză" în lupta ideologică.

Raportul C.C. al P.C.U.S. la cel 
de al XX-lea Congres .al Partidului 
a atras atenția că greșesc grav a-cei 
care încearcă să transpună în dome
niul ideologiei teza absolut justă cu 
privire la posibilitatea coexistenței 
pașnice a țărilor cu sisteme social 
politice diferite, „Faptul că noi ne 
pronunțăm pentru coexistența pașni
că și întrecere economică cu capita
lismul — preciza Raportul — nu ne 
îndreptățește deloc să tragem conclu
zia că putem slăbi lupta împotriva 
ideologiei burgheze, împotriva ră
mășițelor capitalismului în conștiința 
oamenilor. Sarcina noastră este de 
a demasca neîncetat ideologia bur
gheză, de a scoate î.n evidență ca
racterul ei dușmănos poporului, ca
racterul eî reacționar".

In același sens, Raportul C.C. la 
Congresul al II-lea al P.M.R. sub
linia în mod special că „Partidul 
nostru privește lupta împotriva in
fluențelor ideologiei burgheze drept 
una din cele mai -importante sarcini 
ale sale".

In aceste condiții, a slăbi vigi
lența împotriva recrudescențelor ideo
logiei burgheze, a le tolera, sub pa
ravanul schimbului liber de opinii, 
înseamnă a profesa cel mai primej
dios liberalism. De la aceasta pînă la 
atitudinea antipartinică nu e decît un 
pas.

Participanții la adunare au răs
puns cu indignare și fermitate ieși
rii antipartinice și calomnioase a lui 
Al. Jar la adresa partidului și a li
niei sale politice. Al. Jar s-a ridi
cat în ședință împotriva hotărârilor Con
gresului al II-lea al partidului și 
a propovăduit liberalismul față de 
manifestările ideologiei străine. Al. 
Jar a tăgăduit rolul conducător al 
partidului în revoluția culturală și 
a contestat succesele mari ale lite
raturii noastre după eliberare. De 
fapt, el și înainte de aceasta a dus 
multă vreme o -acțiune dizolvantă, 
■antipartinică îni cadrul Uniunii Scrii
torilor și a Organizației de Bază din 
Uniunea Scriitorilor, căutînd să mi
nimalizeze rolul conducător al par
tidului și să provoace o atmosferă 
nesănătoasă de intrigă și de frămîn- 
tare. La o cercetare mai atentă, pro
ducțiile literare ale> lui Jar vădesc 
abateri serio-ase de la realism, dato
rită necunoașterii vieții, înclinațiilor 
naturaliste 'degradante și tendințelor 
de naționalism burghez.

In cadrul dezbaterilor, scriitorii M. 
Davidoglu și I. Vitner au dovedit 
lipsă de simț de răspundere partinică 
față de ieșirea provocatoare a lui 
Jar. Ei nu au luat atitudine față de 
cr> inii le calomnioase la adresa parti
dului și a liniei s-ale ‘politice, ba miai 
mult, s-au situat pe poziții asemănă
toare în ceea ce privește rolul îndru
mării de către partid a literaturii. 
Este ou telul de neînțeles și condam
nabilă o asemenea comportare, din 
partea unui dramaturg de valoare și 
a unui critic literar cunoscut, care da- 
tore.se ceeace au miai bun in activita
tea lor tocmai ajutorului și îndrumării 
partidului.

Numeroși vorbitori au luat poziție 
decisă împotriva acestui atac la a- 
dresa liniei partidului și a ralului 
conducător al partidului în. construc
ția culturală. Ulterior, la ședința Or
ganizației de Bază a Uniunii Scrii
torilor, scriitorii membri de partid 
au înfierat atitudinea calomnioasă și 
antipartinică a lui Jar, subliniind uni

tatea frontului literar pe fundamen
tul partinității și principialității co
muniste. Tocmai faptul că marea ma
joritate a -scriitorilor -și-a însușit li
nia partidului, a recunoscut rolul 
conducător al partidului explică e- 
voluția fructuoasă a creației literare, 
eficiența ei în educarea socialistă a 
maselor de cititori.

Numai slăbind pozițiile spiritului 
de partid în literatură, făcând con
cesii liberalismului, s-au putut mani
festa tendințe de a desprinde creația 
și dezbaterile literare de viața și in
teresele poporului, practici atît de 
dăunătoare -ale spiritului de grup și 
ale tămâierii reciproce, atitudini re
vanșarde ale unor scriitori care au 
fost criticați în mod just. Afirmațiile 
tendențioase în legătură cu drumul 
și perioadele (ie dezvoltare a litera
turii noi dovedesc acțiunea răuvoi
toare a unor elemente dizolvante, a- 
flate la periferia vieții literare, care 
încearcă să reia probleme, de mult 
rezolvate, folosin-du-le în scop diver
sionist, pentru a abate atenția scrii
torilor de la sarcinile arzătoare ale 
creației literare și a pune piedici so
luționării problemelor actuale, teoreti
ce și practice, al» literaturii.

Bilanțul rodnic, prilejuit în prezent 
de apropierea primului Congres al 
scriitorilor din R.P.R. reliefează dru
mul ascendent al literaturii noastre 
îndrumate de partid, victoriile scrii
torilor noștri, comuniști și necomu- 
niști, sub conducerea partidului cla
sei muncitoare. In anii 1949—1953, pe 
care, cu rea voință, elemente deni
gratoare ca Alexandru Jar încearcă 
să-i prezinte drept ani de regres pen
tru literatura noastră nouă, au apă
rut rînd pe rînd lucrări car« cin 
stesc patrimoniul aostru cultural, ca : 
„Mitrea Cocor", „Desculț", „Bălces- 
cu", „Drum fără pulbere", „Nicoară 
Potcoavă", „Cetatea de foc", „Desfă
șurarea", „Un om între oameni", vo
lumele de versuri ale lui Mihai Be- 
niuc, ale Măriei Banuș, poemele lui 
Eugen Jebeleanu și ale lui Dan Deș- 
liu etc.

Esențialul nu a constat în unele 
greșeli de metodă (tendințe de admi
nistrare, indicații rigide) săvîrșite a- 
cu-m cîțiva ani de către unii activiști 
— greșeli oriticate și înlăturate prin 
măsurile luate de către partid — ci 
în marile succese -repurtate de scrii
torii noștri datorită conducerii de 
către partid, în decursul celor doi
sprezece -ani de la eliberarea țării și, 
în deosebi, după trecerea la construi
rea socialismului în țara noastră.

Interesele poporului muncitor și ale 
dezvoltării literaturii cer să nu fie 
tolerată nici o încercare de -a nega 
sau reduce rolul conducător al par
tidului. Subminarea principiului în
drumării literaturii de către partid 
este legată de vînturarea diversio
nistă a teoriei autonomiei artei și li
bertății absolute a creației. Lenin a 
spulberat încă în articolul său „Or
ganizația de partid și literatura de 
partid" din 1905, ideea neutralității 
scriitorului în lupta de clasă î-n so
cietate, dovedind dependența materia
lă directă a scriitorului, în societa
tea capitalistă, față de „sacul cu 
bani1.1. Adevărata libertate a scriito
rului nu poate consta în pretinsa sa 
indiferență față de lupta poporului, 
indiferență acceptată și firesc retri
buită de editorul burghez. Adevărata 
libertate a scriitorului constă în eli
berarea de lăcomia și carierismul 
burghez, în înțelegerea necesității is
torice de a lupta pentru desființarea 
exploatării omului de către om, pen
tru triumful socialismului, Lenin de
monstrează că literatura cu adevărat 
liberă poate fi creată numai în con
dițiile cuceririi puterii de stat de că
tre clasa muncitoare, în condițiile li
teraturii puse conștient în slujba 
construirii socialismului: „Aceasta va 
fi o literatură liberă pentru că ea 
nu va servi unei eroine suprasătule, 
nu „celor zece mii" din pătura de 
sus, care se plictisesc și suferă de 
obezitate, ci milioanelor și zecilor de 
milioane de muncitori care alcătuiesc 
floa-rea țării, forța ei, viitorul ei".

Din cei de față atunci, de mu't, 
cîțiva sînt azi nume vestite în lite
ratura noastră, II voi pomeni pe Dra- 
goș Vicol, cu a sa „vale a fierului", • 
încununată cu Premiul de Stat. • Pe 
vremea acelei adunări, Dragoș Vi col 
avea la activitatea sa doar o seamă 
de poezii ■ și niște încercări timide în 
proză. Ca povestitor, s-a dezvoltat 
între anii 1948—1953, cînd talentul 
său a atins o frumoasă treaptă, prin 
romanul amintit, unul din puținele 
noastre romane din domeniul, indus
triei. Trebuie să-l amintesc și pe ce
lălalt prozator de valoare aflat atunci 
In sală, pe George Sidorovici, cel ce 
abia in cîțiva ani a ajuns la o deo
sebită măiestrie. Cititorii „lașului Li
terar", ai colecției „Albina" șl ai al
tor publicații, i-aiu putut întîlni isto
risirile ou pagini fermecătoare. Nu
mai în cîțiva ani, George Sidorovici 
a dohindit o limbă bogată, colorată 
viu, cu elemente folclorice, o limbă 
plină de sfătoșeh'e șl înțelepciune, 
amintind de Ion Creangă, părintele 
povestitorilor. Intr-un cuvînt, acest, 
talent tînăr a crescut frumos, îmbo
gățind cu lucrări de seamă, aproape 
toate cîntînd noul, literatura noastră 
din ultimii ani. M-aș putea mulțumi 
numai cu citarea acestor doi scriitori 
din sala de demult, însă ca ei mai 
sint atâția alții, tipăriți și netipărlți. 
Ce a dat regiunea de sus a țării în 
ultimii ani, va arăta-o colecția „Ța
ra de Sus", la apariția ei apropiată.

II

Procesul acesta poate fi urmărit în 
toate regiunile țării noastre. Să cer
cetăm împreună: cite talente a ridi
cat în ultimii ani, Clujul? Dar Ti
mișoara ? Dar lașul ? Pot răspunde 
.mai bine la întrebare editurile noas
tre, prin marele număr de cărți scri
se de tineri. Ciți ani . sînt de cînd a 
apărut Sută Andras, nume atît de 
cunoscut și de apreciat astăzi ? Cînd 
a apărut numele lui Aurel Martin-Bo- 
loga cu „Grînele", al lui Mircea Șer- 
hănescu ca „Birw'nfa"? Nicu(ă Tănase, 
alt scriitor tînăr, plin de talent, a a- 
părut în literatură cam odată cu ei, cu 
a sa povestire „M-am făcut băiat ma
re". Maria Z- Vtad. cu „Casa ape
lor", Haratamb Zincă cu al său .Jur
nal de front", Francisc Munteanu, 
Petru Vintilă, iată doar cîteva nu
me spicuite în grabă de pe cataloa
gele Editurii de Stat pentru litera
tură și artă. Mulți alți tineri proza
tori au apărut la Editura Tineretului, 
la Editura C.C.S. șl pe la alte edi
turi. In acești ani s-au ridicat la 
ce sînt astăzi. Dumitru Mîrcea cu 
„Pîine Albă", Titus Popovici cu al 

. său roman. „Străinul" unanim apre
ciat, și dtâț'a alții. Pleiada lor crește 
și se înmulțește, și în întregimea ei

Insuficienta înțelegere a faptului 
că reflectarea veridică a vieții în li
teratura realist-socialistă nu se poate 
face în afara concepției despre lume 
a. clasei muncitoare, în afara anga
jării scriitorului în lupta pentru con
struirea socialismului, duce la posibi
litatea lansării unor asemenea for
mulări confuze ca aceea a așa-numi- 
tei „redări a adevărului integral11. 
Adevărul întreg -al vieții nu-1 putem 
oglindi decît prin sezisarea a ceea 
ce este tipic, a ceea ce este re
prezentativ pentru imaginea vieții în 
transformarea revoluționară. Numai 
de pe pozițiile spiritului de partid, 
în cadrul realismului socialist, poate 
fi creată imaginea veridică a vieții 
noastre, poate fi relevat sensul dez
voltării acestei vieți, întreg adevă
rul acestei dezvoltări.

O slăbire a vigilenței ideologice fa
ță de recidivele tezelor burgheze cu 
privire la istoria literaturii noastre, a 
permis manifestarea unor denaturări 
de la principiul leninist al moșteni
rii literare, ca încercarea recentă a 
acad. Victor Eftimiu de a reabilita 
estetica reacționară a lui Titu Ma- 
iorescu Gazeta literară a publicat 
conferința acad. Tudor Vianu „Romî- 
nia și Franța", care conține o privire 
obiectivistă asupra relațiilor culturale 
dintre poporul nostru și poporul fran
cez.

Presa noastră literară n-a dat ri
posta cuvenită manifestărilor de li
beralism, recrudescențelor ideologiei 
burgheze în teoria și istoria literară.

Asigurarea unei puternice princi
pialități a publicațiilor literare a 
Uniunii Scriitorilor din R.P.R. — au 
subliniat dezbaterile activului de par
tid al raionului P.M.R. Stalin — are 
o însemnătate dosebită în desfășura
rea luptei ideologice și în pregătirea 
Congresului scriitorilor.

Cum a răspuns Gazeta literară, ca 
organ, săptămânal al Uniunii Scriito
rilor sarcinilor de seamă ce-i revin 
în desfășurarea luptei ideologice și 
în pregătirea Congresului scriitorilor?

Gazeta literară s-a preocupat in
tens, în ultima vreme mai ales, de 
stimularea luptei de opinii în pro
blemele creației literare. Articole de 
critică și teorie literară au expus 
variate și adeseori opuse puncte de 
vedere, propuse spre discuție. Inter
viurile organizate de redacție au a- 
vut menirea de a consulta larg opi
nia publică scriitoricească în eluci
darea problemelor actuale ale litera
turii noastre, contribuind la pregăti
rea Congresului. Toate acestea pu
teau deveni, în ansamblul lor, un 
factor activ al luptei ideologice, des
fășurate de clasa muncitoare pe tă- 
rîmul artei și literaturii, dacă re
dacția noastră ar fi urmărit, cu vi
gilență și combativitate, ca dezbate
rile și consultările să ducă în mod 
consecvent spre promovarea fermă a 
înaltei principialități partinice.

Insă, așa cum au arătat dezbate
rile activului de partid al raionului 
P.M.R. Stalin „numeroase lucrări de 
critică și teorie literară, publicate 
în Gazeta literară ar merita să fie 
serios criticate. In paginile revistei 
se oglindesc multe din confuziile 
care au fost ridicate în concluzii. Se 
pare că redacția Gazetei literare nu 
se situează cu fermitate pe poziția 
înaltei principialități a clasei munci
toare, în aprecierea unor articole și 
lucrări publicate".

Cum a putut ajunge Gazeta lite
rară să merite, pe drept, această se
veră -apreciere critică din partea par
tidului, apreciere care pune în discu
ție însăși fermitatea ideologică a re
dacției noastre ?

Fără îndoială, gazeta noastră a a- 
vut în ultima vreme insuficient simț 
de răspundere pentru cele publicate 
în paginile sale, a pierdut nu odată 
din vedere că lupta de opinii nu are 
un scop în sine, ci trebuie să ducă 
la dezvoltarea creatoare -a literaturii 
noastre, a teoriei literaturii pe dru
mul realismului socialist. In spiritul 
înaltei răspunderi a presei comuniste, 
Gazeta literară trebuia să vegheze 
cu vigilență și fermitate la puritatea 
ideologică a paginilor sale, făcând cu 
neputință strecurarea opiniilor străine 
ideologiei noastre, potrivnice intere
selor clasei muncitoare, construirii 
socialismului. Redacția nu a greșit 
publicînd și acele „puncte de vedere" 
care, căutând cu sinceritate răspun
sul unor probleme actuale, emiteau 
opinii confuze sau eronate. Dar redac
ția a dat dovadă de nepăsare, lăsând 
fără replică majoritatea punctelor de 
vedere pe care, evident le aprecia con
fuze, incomplete sau eronate, de
vreme ce le supunea discuției. In 
paginile Gazetei literare s-au des
fășurat mai puțin discuții propriu- 
zise, decît s-au înfățișat opinii dis
cutabile, la care nici critica literară, 
nici redacția, n-au ripostat. Este e- 
vident că, în felul acesta, comba
tivitatea gazetei noastre a lăsat cu 
totul de dorit. In întîmpinarea Con
gresului scriitorilor, redacția noas
tră a publicat numeroase articole, fără 
a-și preciza — într-un fel sau altul— 
propria poziție, fără grija principială 
de a orienta pe cititori în chestiu
nile discutate, ajutîndu-i să înțelea
gă ce este just și să respingă ceea 
ce e nejust în materialele publicate. 
Redacția noastră n-a dat decît în 
prea mică măsură ajutorul firesc au
torilor, pentru a se elibera de con
fuzii, pentru a afirma o poziție cît 
mai principială. Lăsînd adeseori ini
țiativa discuțiilor la întîmplare, mer- 
gînd în coada colaboratorilor ei, ga
zeta noastră n-a promovat, în întâm
pinarea Congresului, discuții în jurul 
problemelor de primă importanță, re
liefate în Raportul Comitetului Cen
tral la cel de al II-lea Congres al 
partidului. Astfel, în ultima vreme, 
gazeta nu s-a preocupat decît prea 
puțin de dezbaterea unor asemenea 
probleme cum ar fi: tematica lite
raturii, crearea eroilor pozitivi ai e- 
pocii noastre, combaterea deopotrivă 
a idilismului și negativismului, — 
ambele incompatibile cu realismul so
cialist. Asemenea probleme au fost 
indicate în chestionarul interviurilor 
organizate de redacție, dar adese
ori n-a existat responsabilitatea ne
cesară pentru ca discutarea lor în 
răspunsuri să se facă în mod concret, 
eficient pentru dezvoltarea sănătoasă 
a literaturii, cu vigilență pentru pu
ritatea ideologică și pentru atitudi
nea politică exprimată. Dimpotrivă, 
aplicând fără discernămînt principiul 
largii consultări a părerilor. Gazeta 
literară s-a lăsat antrenată în de
vierea de la problemele esențiale, spre 
vînturarea diversionistă a chestiunilor 
privind unele metode greșite practi
cate în trecut, în munca cu scriito- 
rij. Mergînd pe această linie pasi
vă, de reflectare în paginile ga
zetei a unor opinii juste și a altora 
nejuste, a unora bine intenționate și 
a altora răuvoitoare, fără să sus
țină cu fermitate și combativitate 
punctul de vedere partinic. Gazeta 
literară n-a putut contribui în lu
nile din urmă la orientarea clară a 
cititorului. Dimpotrivă, în felul aces
ta nu încape îndoială că se stre
coară liberalismul ideologic și apo
litismul, pentru că orice opinie își 
poate găsi locul acolo unde nu .este 
așteptată de riposta promptă a com
bativității revoluționare, a principia
lității partinice. Interviul dat nu de 
mult de Al. Jar a conținut în esență 
expresia poziției sale antipartinice, 
fără să primească măcar ulterior ri
posta principială a redacției. Este e- 
vident că, slăbind forța de luptă în 
apărarea fără întîrziere a pozițiilor 
ideologice ale clasei muncitoare, în 
paginile Gazetei literare s-a putut 
strecura influența dizolvantă a ideo
logiei burgheze. O parte a interviu
rilor date de tovarășii Ov. S. Croh- 
mălniceanu, D. Corbea și alții, în 
loc să constituie o contrapondere 
principială la insinuările calomnioase 
cuprinse în interviul diversionist al 
lui Jar, au sprijinit unele poziții re
vanșarde, străine de principialitatea 
comunistă.

Promovînd, în paginile sale, mai 
ales o desfășurare spontană a dis
cuțiilor literare, intervenind insufi-

noastră n-a 
destulă insistență ideea 

„pauzei" ideologice și 
cînd s-au produs, ieși- 
„revizuirea" unor con-

cient pentru orientarea principială 
spre problemele centrale și spre ex
primarea unor critici constructive, 
Gazeta literară a subapreciat și pri
mejdia recrudescenței ideologiei bur
gheze în diferite sectoare ale isto
riei literare. Redacția 
combătut cu 
dușmănoasă a 
n-a sezisat, 
rile cerînd 
duzii principiale privind moștenirea 
noastră culturală.

Redacția Gazetei literare, pe baza 
ajutorului neprecupețit al criticii par
tinice, și-a analizat cu răspundere, 
în spirit autocritic, activitatea din ul
tima vreme și a tras concluziile ne
cesare pentru a duce, de aci încolo, 
la un alt nivel campania dezbate
rilor în pregătirea Congresului, pen
tru a lua parte cu fermitate princi
pială și cu eficiență la desfășura
rea luptei ideologice a clasei munci
toare.

In fața noastră stă sarcina de a 
asigura discuțiilor purtate în pagi
nile Gazetei literare caracterul e- 
sențial de confruntare a unor păreri 
de pe poziții partinice, de schimb în
tre opinii bazate pe platforma este
ticii materialiste. In această perspec
tivă, lupta de opinii, în ceea ce pri
vește rezolvarea diferitelor probleme 
ale teoriei literare, aprecierea opere
lor, sezisarea diferitelor tendințe și 
stiluri în creație, trebuie abia de a- 
cum înainte să se desfășoare amplu 
în paginile gazetei noastre, cu 
scopul neîncetat prezent de a bara 
calea influențelor burgheze, de a 
lovi în dogmatism și a duce mai 
departe creația, critica și teoria lite
rară partinică.

Chezășia justei noastre orientări nu 
poate sta decît în partinitatea noa
stră neabătută, în conștiința că fie
care dez,batere, fiecare critică făcută, 
fiecare opinie enunțată trebuie să îm
pingă înainte literatura noastră, tre
buie să aibă în vedere, în primul 
rînd, sarcinile pe care ni le pune în 
față partidul. Să ne întrebăm de a- 
cum înainte, — și să nu uităm nici
odată să ne întrebăm, publicînd un 
articol sau altul: Cui folosește ? Cum 
contribuie la realizarea țelurilor înal
te ale luptei clasei muncitoare ? Cu
vântul redacției, principial, partinic, 
rod al unei consfătuiri pline de răs
pundere și de combativitate, să nu 
întârzie niciodată în încheierea unor 
discuții contwdțctorii, trăgînd fără e- 
chivoc contllLii juste. In consultarea 
opiniei publice scriitoricești, prin in
terviuri, anchete etc., să nu fim nici
odată simpli înregistratori pasivi, ci 
purtători de cilvînt lucizi și hotărîți, 
capabili să discearnă poziția princi
pială de cea neprincipială și să aju
te exprimării a ceea ce este esențial, 
constructiv.

Avem, pentru dezbaterea noastră, 
indicativul sigur pe care ni l-a dat 
Congresul al II-lea al P.M.R. In 
centrul preocupărilor gazetei noastre, 
trebuie să stea înțelegerea procesului 
complex al reflectării artistice a vie
ții noastre în transformare revoluțio
nară, al creării unor opere la un 
înalt nivel de măestrie, așa cum me
rită temele mărețe cărora le sânt con
sacrate. Dezbaterile criticii literare 
trebuie să fie orientate spre apro
fundarea problemelor teoretice esen
țiale ale creației artistice, combătînd 
dogmatismul de pe pozițiile esteticii 
marxiste, de pe pozițiile intransi
genței nestrămutate față de orice 
încercare de revizuire a bazelor teo
retice ale realismului socialist.

Critica noastră literară trebuie 
lupte activ pentru ca imaginea 
tistică a epocii noastre, făurită 
forța de înțelegere pe care o 
spiritul de partid, să nu fie . 
odată searbădă, cenușie, 
să nu îngăduie niciodată trivialitatea 
și naturalismul. In spiritul realis
mului socialist, dușman al Oricărei 
nivelări sau egalizări mecanice în 
materie de creație, critica noastră tre
buie să ajute la manifestarea largă 
a personalității artistice a scriitoru
lui, la dezvoltarea varietății de sti
luri și gusturi artistice. Studierea 
succeselor literaturii noastre noi tre
buie să evidențieze personalitatea 
creatoare puternică, stilul artistic di
ferit al celor mai de’frunte scriitori 
ai noștri.

Fără încetare trebuie să pornim 
noi înșine și să asigurăm colabora
torilor noștri îndrumarea necesară 
pentru a porni, în întreaga activitate, 
de la principiul fundamental că lite
ratura noastră constituie o parte in
tegrantă a cauzei clasei muncitoare, 
de la principiul leninist al spiritului 
de partid. Să știm să apreciem totul 
în lumina intereselor generale ale 
construcției socialiste, să întărim, prin 
articolele noastre critice, conștiința 
legăturii indisolubile dintre literatură 
și politica partidului. Să nu îngă
duim, nici o clipă, fie și cea mai 
mică încercare, explicită sau impli
cită, de a nega sau reduce rolul con
ducător al partidului.

Gazeta literară trebuie să intensi
fice activitatea de cercetare a istoriei 
literaturii noastre de după eliberarea 
patriei, scoțînd în evidență experien
ța câștigată, drumul în sus al scriito- 

•■rilor noștri, importanța luptelor ideo
logice și artistice duse în anii aceș
tia. In același timp, Gazeta literară 
trebuie și poate să antreneze pe 
scriitorii noștri de frunte în anali
zarea propriului lor drum de creație, 
în evoluția căruia succesele au fost 
an de an rezultatul îndrumării și a- 
jutorului partidului. Generalizarea ex
perienței dobândite în decursul anilor, 
— în lupta împotriva cosmopolitismu
lui, pentru principialitate în critica 
literară, în lupta pentru înfăptuirea 
unei literaturi a vremurilor noastre, 
împotriva imaginilor deformante și 
subiectiviste, în lupta împotriva pro
letcultismului și a estetismului, lupte 
izvorîte din necesitatea apărării pu
rității ideologice și a spiritului de 
partid —, este o sarcină de cinste a 
criticilor și a teoreticienilor noștri, 
la îndeplinirea căreia Gazeta lite
rară poate aduce un sprijin însem
nat. In același sens, trebuie să con
tribuim la reconsiderarea științifică a 
unor articole și teze eronate, elabo-

să 
ar- 
cu 
dă 

fie nici- 
simplistă,

influențate de 
Viciate de 
O
în

în- 
răspundere 
dezbaterea 

tipicului în 
denaturările 
lumina in-

rate în anii trecuți, 
cultul personalității, 
gustime dogmatică, 
însemnată ne revine 
creatoare a problemelor 
literatură, combătând 
frecvente pînă acum, în 
dicațiilor articolului redacțional a- 
părut în revista „Kortimunist".

Trebuie să răspundem combativ, cu 
mai mare promptitudine, încercărilor 
conștiente sau inconștiente de a de
turna atenția de ia problemele esen
țiale ale reflectării veridice a reali
tății. Teoriilor care confundă gândirea 
creatoare cu revizuirea bazelor teore
tice -ale realismului socialist, trebuie 
să le dăm o ripostă energică de în
dată ce se manifestă în presă, în con
ferințe, în consfătuiri etc. Numai 
astfel vom putea din timp sezisa și 
preveni orice posibilitate ulterioară 
de a se deschide, prin confuzii, dru
mul influențelor dușmănoase, anti
partinice, calomnioase.

Aceeași ripostă hotărită trebuie 
s-o aducem încercărilor de a de
natura principiul leninist al preluării 
critice a moștenirii literare. Avem de 
apărat o moștenire valoroasă. Trebuie 
să intensificăm, în paginile gazetei 
noastre, opera de valorificare științi
fică a creației întemeietorilor litera
turii noastre, a marilor n-oștri clasici, 
a literaturii realiste dintre cele două 
războaie. Avem de demascat cu luci
ditate și spirit științific false valori 
ale culturii burgheze și influența 
încă virulentă a teoriilor estetice 
reacționare, cultivate de burghezie. In 
deosebi, critica gazetei noastre tre
buie să-și afirme principialitatea, re- 
clamîndu-și dreptul de moștenire și 
de continuare; pe o treaptă superioa
ră, a criticii noastre valoroase, știin
țifice din trecut, combătînd neîncetat, 
prin întreagă ei activitate curentă, 
influența maiorescianis-rnului, a lo- 
vinescianfemului și a altor școli cri
tice retrograde, a căror .influență încă 
nu se dovedește pe deplin lichidată.

Vom dovedi prin tribuna pe care o 
constituim ca organ al Uniunii Scrii
torilor din R.P.R., că munca noastră 
redacțională și scriitoricească este 
pusă în slujba continuării tradițiilor 
înaintate ale literaturii noastre, în 
slujba dezvoltării literaturii noi, bo
gată în conținut, desăvârșită în for
mă. In timpul scurt care ne desparte 
de Congresul scriitorilor să facem 
totul pentru -a contribui la pregătire» 
uno-r dezbateri în spirit partinic, cu
rajos și creator, pentru lămurirea 
problemelor actuale ale literaturii, 
pentru cunoașterea căilor de înlătu
rare a lipsurilor creației literare, pen
tru adăugarea unor noi succese la 
drumul înfloritor străbătut de litera
tura noastră nouă, de la eliberare și 
pînă azi.

Vom face din fiecare număr al Ga
zetei ■ literare o expresie fermă a 
luptei partidului nostru pentru o lite
ratură a epocii noastre.

Gazeta literari

l

Mă număr printre cei ce bat ne
încetat drumurile țării. Se mai află 
atitea priveliști neadmirate, atâtea 
fapte omenești despre care nu ș'iu 
nimic. Sint unghiuri de țară peste 
putință de recunoscut, de la un an 
ta altul, transformate sub 
harnică a oamenilor muncii, 
ce

mîna 
Ceea

însă e deosebit de mișcător, e 
creșterea de la an la an a valorilor 
creatoare, tn domeniile artei. Nu 
din exagerat patriotism local, ci 
dintr-o firească mîndrie voi începe 
și azi cu regiunea de sus a țării. Cu 
zece ani în urmă, ne-am dus la Su
ceava, la înjghebarea unui cenaclu, 
mai mulți scriitori din București. 
S-au înfățișat la adunarea aceea doar 
cîțiva școlari. Parcă le văd și acum 
caietele cu formule geometrice, stropi
te ici-colo cu rime. Le-am grăit atunci 
despre arta literară, într-o încăpere 
largă, la casa de cultură a orașului, 
și țin minte că glasurile noastre se 
pierdeau în ungherele goale, maje- 
stuos colorate de frumusețile amur
gului. Toți, din puținii adunați a- 
tunci, ne ascultau cuvintele cu sete. 
Apoi se uitau visători înainte, în 
timp. Le grăiam despre condițiile ex
cepționale de dezvoltare a talente
lor. Semănăm un grîu aproape le

gendar, într-un pămlnt obișnuit a fi 
bîntuit de restriști. Citam des viața 
dramatică a lui Eminescu și aproape 
în genere viața dramatică a clasi
cilor.

Multora din cei de față nu le venea 
a crede că au înainte o perspectivă 
atît de frumoasă. Cu cit grăiam, ei că
deau pe gînduri, cu ochit duși în vis.

De la adunarea aceea s-au suc
cedat zece rlnduri de frunze. Și iar 
ne-am dus cîțiva scriitori in vechild 
tîrg al Sucevei, după zece ani, să 
întemeiem culegerea literară „Țara 
de Sus". Și am văzut cum griul le
gendar de demult a dat roade ex
cepționale. Mi se pare că in aceeași 
încăpere, cei puțini de demult se în
mulțiseră uimitor: în sala cu unghe
rele odinioară goale, acum nu aveai 
unde arunca un ac. Se adunaseră 
peste cincizeci de candidați la cele
britate. Se aflau tn sală generații în 
amestec, de la școlari imberbi, pînă 
la vîrstnici și cărunți de-a binelea. 
Am ezitat o ■ clipă, înainte de a lua 
cuvlntul, spre a-mi birui' emoția. A- 
veam tn față rezultatele unui pro
ces profund, ca procesul germinării 
firii care știe svîrli la cer stejari 
magnifici. Aveam in față o parte din 
rezultatul procesului general, petrecut 
în (ara noastră în ultimii zece ani. 
Nicictnd în istoria noastră literară nu 
a existat un proces de dezvoltare si
milar, pentru că niciodată talentele 
n-au avut asemenea condiții. _

f

MA BUCUR...
Știu poezia de-a trăi sărac
Și de-a mînca pe zi numai odată,
Dar pentru proza — lupt — a celui veac 
Cînd lumea toată fi-va săturată.

De-aceta, vezi, nici nu-mi permit ușor 
Să mă numesc în loc de om o boare, 
Nici poate-n pantaloni dungați un nor 
Ori nu mai știu ce soi de arătare.

Sînt om ce lasă umbră pe pământ 
Și urme lasă-n drum pe unde trece.
Om doritor de pine, vin și chit,
Om ce curînd n-ar vrea de-aici să plece.

Nu, n-am simțit nici aripă de înger 
Deasupra mea, nici raiul nu-1 prevăd — 
Ca pământean mă bucur doar și sînger, 
Aici învăț ce-i foc și ce-i omăt.

Și știu că nu mi-i dată altă viață 
Decît aceasta una printre voi, 
Prieteni ce vă ridicați din ceață, 
Scoțînd metal șt grîne din noroi.

Așa, cu trudă, ne prefacem harul 
Și-l trecem tot în lucruri de folos. 
Ei dete băutura, tu păharul. 
Eu cântecul și gîndul bătăios.

Și vom lăsa pe urmă case, scule, 
Busole, hărți și visuri strînse-n tom, 
Să aibă pruncii-n comunism destule, 
Stăpîni cinci vor ajunge pe atom.

Atuncea poate-n drumul către Marte 
Vr-un călător prin zonele celeste, 
Trecîndu-și timpul răsfoind vr-o carte, 
Va da și peste rîndurile-aceste.

!X.

Mlhal Benluc

încredere în vii-

redacții, ne dăm 
oricine, de pute-

descrie în imagini artistice noul W-‘ 
ruitor din (ara noastră. Toți au cres
cut și s-au dezvoltat în vremea rod
nică a ultimilor zece ani de viață li
terară. Ne putem uita în urmă cu 
mîndrie și cu mare 
tor-

Cei. ce lucrăm în 
seama mai bine ca 
rea acestui proces generator. Aproa
pe că nu se află zi în care să nu 
primim plicuri cu schițe și povestiri, 
și vă mărturisim că nu mică ne 
este bucuria cînd aproape zilnic au
zim pe sala redacției pașii veșnic ti
mizi ai debutanților... Putem spune 
că marele proces al creșterii lite
raturii ne trece prin mină, zi cu zi. 
Oameni care mai, ieri erau la prima 
încercare, astăzi stau bine pe picioa
re, au căpătat încredere în forța lor 
și încet,- încet, se orlnduiesc în fa
langă noastră de scriitori ai realis
mului socialist. Fără îndoială, nu 
ne-ar strica de fel dacă am da și 
mai multă atenție condeielor tinere, 
dacă ne-am pleca, asupra filelo' un
de scinteiază imagini și idei, cu 
mai multă grijă. FnumOs ne-ar sta, 
dacă le-am transmite tinerelor ta
lente numai ceea ce avem moi bun, 
dacă nu i-am îmbolnăvi de boalele 
breslei, de pildă, de „celebritate" ore- 
matură, boală cunoscută, care, după, 
cum se știe, duce la uciderea talen
tului. Pe de altă parte frumos i-ar 
sta și criticii literare, dacă nu s-ar 
ocupa numai de nume „consacrate" 
dacă n-ar merge numai 
comod și s-ar ocupa cu și 
strguință de cei care cer 
acest front compact al 
Au apărut cărți scrise de 
neri, despre care nu s-a pomenit aproa
pe nimic- Cît s-a scris, de pildă, des
pre Alecu I, Ghilea, care are o carte 
cu. eroi numai din viața nouă?

După multe decenii, cutare critic 
tînăr îl descoperă în fine pe Codru 
Drăgușcmu: altul îl descoperă tn 
sfîrșit pe Balzac, altul pe Shakes- 
peăfe. Foarte bine! Glorie acestor 
confrați,.' că au izbutit să descopere 
niște talente așa de marii Glumă e, 
să descoperi un William Shakespeare, 
la t,rei sute de ani și mai bine după 
moartea lui ? Dar un Codru Drăgu
șanu ? Glumă e. să-i descoperi în 

' fine tălpile roase pe vechile. drumuri 
file pămîntului ? Insă, pentru că unii 
critici nu-și fac datoria cu toată 
conștiinciozitatea, atîtea lucrări bune,

ne drumul 
mai mu'tă 
intrare în 

creatorilor, 
oameni ti-

Euseblu Camilar

(Continuare în pag Vl-a)
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MJ. 2 GAZETA' LITERARĂ'

împotriva abaterilor de la spiritul de partid
In ultima, vreme au Ioc în întreaga putut să adauge noi realizări la suc

cesele obținute pînă atunci.
încercările diversioniste semnalate, 

se spune în referat)' sînt o ’’feeprerte a 
concepțiilor burgheze individualiste a- 
supra creației literare, concepții în
dreptate fățiș sau pe ascuns împotriva 
principiilor leniniste ale spiritului de 
partid în —
de fapt 
rezultatele 
literatura 
tării dlte , 
porului ' nostru, ale dezvoltării con
tinue ale creației literare cer să 
nu fie tolerată nici cea mai mi
că știrbire adusă rolului'condu
cător al partidului în construcția cul
turală, ca și în toate domeniile; de ac
tivitate. Scriitorii membri de pprtid și 
nemembri de partid, care în to ța acești 
ani au simțit în munca lor creatoare 
sprijinul plin d.e înțelegere și jeficient 
al partidului, își unesc forțele în di
recția unei- mal intense contribuții a 
literaturii la rezolvarea marilor sar
cini actuale ale construirii | socia
lismului în țara noastră.

In referat se arată că, la adunarea 
activului de partid al raionului P.M.R.- 
I. V. Sțalin, Al, Jar a avut 0 ieșire 
antipartinică, făcîndu-se purtătorul 
unor neadevăruri și calomnii josnice 
la adresa partidului, a Congresului al 
II-lea al partidului, a Comitetului Cen-, 
trai, a „Scînteii", organul Comitetului. 
Central, și a masei membjilor de 
partid.

Pornind'de la propriile sale trăsături 
de om nesincerc'față de partidl fățar
nic, spunînd despre sine însuți că a 
dus o „viață dublă", Jar a (atribuit 
cu nerușinare aceste trăsături'tuturor 
membrilor de partid, tuturor’ comu
niștilor. El a pretins în mod mincinos 
că partidul ar educa pe comuniști în 
spiritul lașității,- al lipsei de curaj. 
Acestea sînt minciuni josnice. iPartici- 
parfții la adunartea activului raipnal au 
dat o replică plină de indignare în
cercării calomnioase a lui Jar de a 
hega fapte îndeobște cunoscqte cum 
sînt promovarea de către partid,-pe 
baza democrației 
terilor creatoare, 
chisă făcută în 
greșului al II-lea 
critic și autocritic, 
în care partidul, ii educă pe cotnuniști. 
In ce-i privește pe scriitori, ei au avut 
și au folosit în repetate rînduri toate 
posibilitățile de a critica lipsurile în 
domeniul muncii literare. Jignind pe 
membrii de partid, muncitori; țărani 
muncitori,, intelectuali, care —;cu aju
torul partidului. — și-au ridicat mult 
nivelul de conștiință și care, prin mun
ca și inițiativa lor creatoare, constituie 
tăria partidului — Jar a lansat fără 
rușine afirmații calomnioasă dă mem
brii de partid „gîndesc din de în ce 
mai puțin". El s-a ridicat îp spirit 
anarhic împotriva organelor de partid 
și a rolului lor de a educa și organiza 
pe membrii de partid.

Ridicîndu-se împotriva indicației 
date de partid de a se combate libera
lismul față de manifestările ideologici 
burgheze, Jar a cerut să se 'renunțe 
la lupta împotriva liberalismului. 
Calomniind intelectualitatea noastră, 
atașată sincer partidului, lubtătoare 
entuziastă pentru biruința socialismu
lui, ignorînd faptul confirmat ;de toa
te succesele culturii din țara noastră 
— că alianța trainică a clasei munci
toare cu intelectualitatea s-a închegat 
pe baza principialității, a ideologiei 
marxist-leniniste, Jar, pierzînd orice 
simț al ridicolului, a „avertizat" că 
combaterea liberalismului ar pune 
„în primejdie" alianța dintre clasa 
muncitoare și intelectualitate. >

Jar a înfățișat ctfYeâ"*Etfflință  si
tuația literaturii, afirmînd că în peri
oada în care s-a trecut la construirea 
socialismului — perioadă ilustrată în 
realitate, cum s-a arătat mai sus, prin 
numeroase Opere valoroase — creația li
terară ar fi ajuns la dezastru. Care e 
substratul acestei afirmații ? Sub pre
textul combaterii unor greșeli din acei 
ani, el a căutat de fapt să nege ceea 
ce a constituit esențialul și anume re
zultatele de seamă obținute de scriito
rii noștri datorită conducerii- de către 
partid în cei doisprezece arii de la eli
berarea țării și, îndeosebi, după tre
cerea la etapa construcției socialiste.

Ieșirea lui Jar constituie un atac 
dușmănos conștient și deliberat împo
triva partidului Așa cum s-a dovedit, 
el desfășura de multă vreme o acțiune 
dizolvantă în lumea scriitorilor, prin 
redacțiile revistelor literare, la casele 
de creație, în Uniunea scriitorilor și în 
organizația sa de bază. Recent, într-un 
interviu publicat în „Gazeta literară", 
Jar s-a dedat la aceleași atacuri ca
lomnioase împotriva regimului de
mocrat-popular și a literaturii noastre 
lansînd' minciuna sfruntată că la noi 
în țară s-ar practica represiuni poliție
nești împotriva unor scriitori. El a în
cercat să-și creeze, pe cale demagogică, 
un prestigiu pe care nu-1 putea obține 
prin producțiile lui literare „în serie", 
dar deficiente din punct de vedere.ca
litativ. Numai datorită unei îngăduințe 
excesive și a slăbiciunilor criticii lite
rare nu s-a făcut o analiză serioasă a 
producțiilor literare ale lui. Jar, a fost 
posibilă apariția unor încercări de a-i 
atribui pe nedrept calificative umflate, 
cu toate că unii scriitori l-au criticat 
pentru schematism, denaturare a fap
telor, naturalism. Nu au fost aduse la 
timp la cunoștința opiniei publice ten
dințele naționaliste care s-au. manifes
tat într-una din lucrările lui Jar. încă 
mai de mult Jar a devenit exponentul 
răbufnirilor anarhice burgheze indivi
dualiste, s-a situat pe poziții potrivnice 
partidului în problemele creației lite
rare.

Tn referat se arată că, luînd 
în discuție această comportare, 
biroul propune adunării organi
zației de - bază a Uniunii scriitorilor 
excluderea lui Al. Jat din Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Cu toată riposta categorică pe care 
a primit-o ieșirea antipartinică a lui 
Al. Jar, — se arată în raport — trebuie 
spus că, din păcate, în rîndurile or
ganizației noastre de bază s-au găsit 
scriitori care s-au lăsat Influențați 
unele concepții străine.

Astfel, tov. Mihail Davidoglu, la 
dunarea de la Comitetul raional I. 
Stalin, n-a luat poziție față de ieșirea 
provocatoare a lui Jar și a exprimat

țară adunări ale organizațiilor de par- 
"*ti(t  consacrate dezbaterii raportului 

delegației C.C. al P.M.R., care a parti
cipat lâ lucrările Congresului al XX- 

'leă al P.C.U.S.
Aceste dezbateri contribuie la întă

rirea partidului și a democrației inter
ne de partid, la îmbunătățirea muncii 
de partid Ele se desfășoară în spiritul 
criticii și autocriticii principiale, com
bative, factor puternic în mpbilizarea 
maselor muncitoare pentru înfăptuirea 
marilor sarcini pe tărîm economic și 
cultural trasate' de Congresul al II-lea 
el P.M.R., pentru lichidarea lipsurilor 
în opera de construire a socialismului.

In acest spirit, al creșterii conifrati- 
vității partinice, s-au desfășurat și re
centele dezbateri ale activului de par
tid al Comitetului raional P.M.R.-I. V. 
Stalin-București, dezbateri în care au 
ocupat un loc important problemele 
luptei ideologice, îndeosebi pe tărîmul 
literaturii și artei. Pentru prelucrarea 
dezbaterilor și concluziilor acestei adu
nări, a avut loc zilele trecute adunaj 
rea generală a organizației de bază 
P.M.R. a scriitorilor din București. Pe 
baza unui referat al biroului organiza
ției, adunarea a pus în discuție aba
terile unor membri ai organizației de 
la principialitatea marxist-leninistă și 
de la normele leniniste ale vieții de 
partid.

In referatul biroului organizației de 
bază se arată că, datorita muncii în
cununate de succes a partidului nostru 
pentru răspîndirea în mase a ideilor 
clasei muncitoare, pentru educarea in
telectualității în spiritul ideologiei 
marxist-leniniste, oamenii de știință, 
scriitorii, artiștii au obținut realizări 
importante în toate domeniile creației 
culturale.

Totodată, nu trebuie uitat că în țara 
noastră ideologia burgheză are încă o 
bază materială în existență sectoarelor 
nesocialiste ale economiei, în existența 
rămășițelor claselor exploatatoare, și 
este alimentată, din afară, de cercurile 
imperialiste agresive.

Influențele străine în ideologie se 
concretizează în prezent, la unii intej 
lectuali, printr-o atitudine negativistă 
față de marile realizări economice și 
culturale ale regimului democrat-popu
lar, prin încercări de minimalizare a 
realizărilor științei din țara noastră, și 
a cuceririlor științei sovietice, ploconire 
cosmopolită față de ceea ce este nega
tiv, înapoiat, reacționar în cultura ță
rilor capitaliste, unele tendințe idea- 
liste și mistice, tendința de a reveni 
la teza preluării necritice, în bloc, a 
întregii literaturi din trecut, de a 
reabilita, de pildă, estetica reacționară 
a lui Titu Maiorescu.

Este profund greșit felul. în care .uni] 
oameni, cu o slabă pregătire^ politică 
și influențați de ideologia străină, in
terpretează destinderea pe plan inter
național prezentînd-o drept o înce
tare implicită a luptei ideologice, o re
nunțare la principiile marxism- 
leninismuluî. Această idee dăunătoare 
a primit o replică categorică la Con
gresul al Il-lea al P.M.R., unde s-a 
arătat că nu poate fi_vorba de „pau
ză" în lupta ideologică.

In pregătirea Congresului scriitori
lor — se spune în referat — trebuie 
să desfășurăm o dezbatere serioasă a 
problemelor reale ale creației literare, 
apreciind în mod just drumul parcurs 
de literatura noastră după 23 August 
1944; trebuie să analizăm și să com
batem cu principialitate, în lumina sar
cinilor actuale ale»dezvoltării literaturii 
noastre realist-socialiste, lipsurile exisj 
tente, tendințele greșite, care, reflectă 
influențele ideologiei și esteticii bur
gheze, manifestările dogmatismului în 
creație etc. E necesar să încurajăm și 
să susținem lupta de opinii, confrun
tarea creatoare a părerilor, de pe po
zițiile spiritului de partid.

Referatul subliniază că literatura 
noastră nouă a acumulat o bogată 
experiență pozitivă. Strîngîndu-și rîn
durile în Jurul partidului, însușindu-și 
metoda realismului socialist și luptînd 
împotriva curentelor și ideilor estetice 
reacționare scriitorii noștri din toate 
generațiile au creat, îndeosebi după ce 
s-a trecut la construirea socialismului, 
numeroase lucrări valoroase în care 
se reflectă concepția despre lume a 
clasei muncitoare, viața și lupta eroică 
a poporului nostru.

Numai pe baza acestei bogate ex
periențe literare de peste un deceniu, 
se poate păși mai departe spre 
noi și mari succese. Nu întîmplător 
unele elemente influențate de ideologia 
străină. încearcă să nege sau să mic
șoreze realizările literaturii noastre, 
născocind false „periodizări" ale lite
raturii de după 23 August, în care — 
în totală contradicție cu realitatea — 
perioada 1949—1953 este prezentată ca 
o perioadă de frînare a avîntului li
teraturii și de regres, ignorîndu-se 
tendențios opere de valoare, ca : „Mi- 
trea Cocor” și „Nada Florilor" de 
Mihail Sadoveanu, „Desculț" de Za- 
haria Stancu, „Tn satul lui Sahia" și 
„Bălcescu" de Eugen Jebeleanu, „Lazăr 
de la Rusca" și „Minerii din Maramu
reș" de Dan Deșliu, „Drum fără pul
bere" de Petru Dumitriu. „La porțile 
măreției" de Geo Bogza, „Desfășura
rea" de Marin Preda, „Cetatea de Foc" 
de Mihail Davidoglu și multe altele, 
create tocmai în această perioadă.

Pentru a abate atenția scriitorilor de 
la problemele teoretice și practice și de 
la lipsurile actuale ale literaturii, la 
periferia vieții literare se face agitație 
în legătură cu unele metode greșite fo
losite un timp de activiști ai frontului 
ideologic. Se știe însă că aceste me
tode greșite (tendințe de administrare, 
critici exagerate, sentențioase; insufi
cientă atenție acordată laturii reali
zării artistice; manifestări de îngustime 
dogmatică în unele 
ale creației literare) 
încă în anul 1953 
scriitorii, membri 
partid, organizată la Comitetul Cen
tral al partidului. După această 
ședință au fost luate măsuri serioase 
de îndreptare a lipsurilor. Problemele 
vieții literare au fost larg dezbătute 
cu scriitorii, ta Comitetul Central, și 
în anul 1955: ca urmare a acestor 
dezbateri în care scriitorii s-au bu
curat 
să-și 
iveală

probleme teoretice 
au fost dezbătute 
la o ședință cu 

și nemembri de

de cea mai deplină posibilitate 
spună părerile, să scoată la 
lipsurile, literatura noastră a

Ședința organizației de bază P. M. R. a scriitorilor din București
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literatură. Eie constituie 
o tentativă de a? nega 

însemnate obținute de 
noastră datorită j orien- 
dț partid. Interesele po-

interne, a [ dezba- 
autocritic^ des- 

documentele Con- 
al P.M.R., 'Spiritul 
principial, .curajoă

de

a- 
V.

idei defăimătoare cu privire la lite
ratura noastră.

Tov. M. Davidoglu a avut o ieșire 
anarhică la o adunare recentă a orga
nizației de bază, părăsind în mod os
tentativ ședința atunci cînd i s-au adus 
unele critici justificate. Prin asemenea 
manifestări, tov. Davidoglu s-a făcut 
exponentul unor tendințe de frînare a 
democrației de partid, de stînjenire a 
liberei exprimări a părerilor critice.

La adunarea activului raional, tov. 
Ion Vitner a avut o atitudine neprin
cipială și lipsită de spirit de răspun
dere. Mai înainte, în fața biroului or
ganizației de bază, 
împreună cu Jar, 
profund nepartinică, 
la Comitetul raional 
a exprimat păreri 
probleme, nu numai 
atacul lui Jar, dar a declarat că îm
părtășește o serie de afirmații calom
nioase ale acestuia.

Pentru aceste motive — arată refe
ratul — biroul propune adunării orga
nizației de bază a Uniunii scriitorilor 
sancționarea tov. M. Davidoglu și I. 
Vitner cu vot de blam.

In continuare, referatul a analizat, 
ținînd seama de aceste fapte, acti
vitatea organizației de bază și 
a biroului In adunarea activului de 
partid raional o serie de tovarăși, între 
care Mihai Beniuc, Aurel Baranga, 
Maria Banuș, A. G. Vaida (deși, în 
ce-1 privește pe acesta din urmă, cu 
unele izbucniri pătimașe), precum și 
alții au luat poziție împotriva min
ciunilor și clevetirilor lui Al. Jar, ex- 
primîndu-și atașamentul față de partid 
și principiile de dezvoltare a literatu
rii puse în slujba poporului. Totuși nu 
trebuie să se închidă ochii în fața unor 
fenomene negative, care arată că unii 
dintre tovarăși nu au dat dovadă de 
spirit combativ, partinic.

In cuvîntul la adunarea activului 
raional, tov. Veronica Porumbacu a 
ignorat indicațiile permanente ale par
tidului de a reda adevărul vieții în toa
tă plenitudinea sa, în lumina concep
ției juste, partinice, despre viață.

In continuare, referatul a mențio
nat o seamă de lipsuri și abateri ale 
biroului, care au fost pe drept cuvînt 
calificate ca manifestări de opor
tunism, neprincipialitate și scădere a 
spiritului de partid. In fața presiunii 
elementelor liberaliste, biroul și unii 
membri ai organizației de bază au 
pășit pe calea concesiilor neprincipiale 
și a slăbirii muncii de educație comu
nistă și de analiză marxistă a proble
melor creației literare.

In ce privește activitatea lui Jar, 
culminînd cu manifestarea sa calom
niatoare, ele li s-au părut unor mem
bri ai biroului doar o atitudine „pro
stească și rușinoasă", fără a se a- 
precia just caracterul provocator al 
acestei atitudini.

Analizînd lipsurile organizației, re
feratul arătă că în organizație nu s-a 
dus o activitate susținută pentru edu
carea membrilor de partid în spiritul 
unei înalte principialități, în primul 
rînd în spiritul răspunderii scriitorilor 
față de partid și popor și în spirit de 
luptă împotriva manifestărilor ideolo
giei străine. Organizația nu a educat 
membrii de partid în spiritul moralei 
comuniste și al luptei împotriva încăl
cărilor normelor leniniste de partid, 
împotriva manifestărilor de intrigă, 
defăimare, spirit de grup, proslăvire 
reciprocă.

S-au încetățenit Ia unii scriitori, 
membri de partid — arată referatul — 
ideea că ei sînt scutiți de orice înda
toriri partinice, automulțumirea, ten
dința de a fi atenți numai față de acei 
oameni care le aduc laude și de a de
veni intoleranți față de orice critică a 
tovarășilor lor, tendința de a considera 
orice critică drept un asasinat moral. 
Organizația de bază nu poate tolera 
însă slăbirea criticii și a autocriticii, 
nu poate fi de acord cu ieșirile anar
hice, cu slăbirea disciplinei și demo
crației interne de partid. Atîta vreme 
cît vom mai permite asemenea situații, 
spune referatul, nu vom putea în
tări în mod serios influența organi
zației noastre de bază în mijlocul co
lectivului scriitoricesc, inițiativa ei în 
viața literară, punerea pe primul plan 
a problemelor mersului înainte al 
literaturii noastre. Contrapunerea 
propriei „personalități" a scriitoru
lui față de tovarășii săi, lipsa sim
țului de răspundere față de popor și 
partid sînt manifestări străine de 
morala noastră. Ele tind să trans
forme pe scriitori în persoane 
intangibile, cărora poporul și partidul 
trebuie, chipurile, să le îngăduie orice 
fel de ieșiri anarhice și de idei gre
șite.

Noi, scriitorii și criticii, se spune în 
referat, avem de desfășurat o vastă 
activitate creatoare în domeniul litera
turii. Avem de desfășurat o acțiune 
serioasă, temeinică, argumentată, de 
combatere a manifestărilor ideologiei 
burgheze, care s-au făcut simțite în 
ultimul timp, de combatere a confu
ziilor lansate de unii critici, de înlătu
rare a unor teze dogmatice etc. Nu este 
de tolerat înlocuirea atmosferei crea
toare și a criticii prin defăimare ori 
tămîiere, care mai întotdeauna au la 
bază spiritul de grup.

La „Gazeta literară" s-a creat o si
tuație neprielnică pentru dezbaterea 
problemelor principale ale creației lite
rare și pentru combaterea spiritului de 
grup și de tămîiere reciprocă. Această 
publicație, care ar trebui să aibă 
un rol important în sprijinirea orien
tării realist-socialiste a literatu
rii noastre, în sprijinirea liniei par
tidului în literatură, publică nume
roase lucrări de critică și teorie li
terară care ar trebui criticate pentru 
confuziile pe care le lansează, nu 
combate manifestările concrete ale 
ideologiei burgheze și dă dovadă de 
lipsă de principialitate. Mai recent, 
unele interviuri au contribuit la o agi
tație neprincipială, alimentată în mod 
artificial. In redacția șl colegiul „Ga
zetei literare" lucrează membri de par
tid, între care, ca redactori șefi ad- 
juncți — tov. Paul Georgescu și. 
pînă de curînd, tov. Veronica Porum
bacu. Referatul biroului organizației

tov. Ion Vitner, 
a luat o poziție 
La adunarea de 
I. V. Stalin, deși 
diferite în unele 
că n-a combătut

de bază pune întrebarea cum țî-au 
făcut acești doi tovarăși datoria, de 
vreme ce în condițiile noastre de azi, 
cînd presa noastră are în general o 
orientare clară și partinică, revista a 
ajuns unul din puținele locuri de pro
pagare a unor idei greșite?

Manifestări asemănătoare se răș- 
frîng și în activitatea altor publicații 
ale Uniunii scriitorilor. In organele 
de conducere ale Uniunii scriitorilor, 
în secții, la publicații, lucrează nu pu
țini membri de partid. Ei, comuniștii, 
au o foarte mare răspundere : de felul 
cum lucrează în aceste locuri depinde 
în mare măsură justa sprijinire a crea
ției scriitoricești. Munca în biroul 
Uniunii scriitorilor, controlul și ajuto
rul reciproc în muncă se desfășoară 
slab, nu îndeajuns de colectiv. Dacă 
în rîndurile unor tineri scriitori au în
ceput să fie adoptate, cu credulitate, 
unele teorii confuze, aceasta se dato- 
rește și faptului că concepțiile greșite 
nu sînt combătute de scriitorii membri 
de partid. Chiar și critici rostite în 
ședințele de partid, critici cu privire 
la creația literară și la articole pu
blicate în reviste n-au fost susținute de 
tovarășii respectivi în revistele literare, 
sau, în general, în public.

Provocarea lui Jar — care nu 
poate fi socotită o pură întîmplare — 
precum și influențele liberalismu
lui ne obligă — spune referatulj— să 
luăm măsuri hotărîte pentru apărarea 
organizației noastre de manifestările 
ideologiei străine și de moravuri ne
demne de comuniști.

In legătură cu activitatea biroului 
organizației de bază a Uniunii scriito
rilor și pe baza criticilor ce i-au fost 
adresate acestuia cu alte prilejuri de 
unii membri de partid, referatul a pro
pus adunării să ia următoarea hotă- 
rîre:

Adunarea generală a organizației de 
bază constată că, în adunarea activu
lui de partid a raionului Stalin^ și în 
discuțiile cu o seamă de tovarăși, bi
roul a dat dovadă de șovăială neper- 
misă și lipsă de principialitate. Adu
narea generală dă sarcină biroului să 
ia măsuri hotărîte pentru normaliza
rea vieții de partid în organizație, pen
tru mobilizarea membrilor de partid și 
a scriitorilor fără de partid în lupta 
pentru respingerea răbufnirilor ideolo
giei burgheze și pentru promovarea 
hotărîtă a liniei partidului în proble
mele creației literare.

Menționînd apropierea Congresului 
scriitorilor, referatul biroului organiza
ției de bază cere membrilor de partid 
să pună în centrul atenției scriitorilor 
problemele creației literare de azi, ale 
unei măiestrii reale precum și proble
mele combaterii confuziilor lansate 
în unele publicații literare. Nu tre
buie să confundăm ieșirea lui Jar — 
ieșire vădit provocatoare — cu con
fuziile și ideile greșite ale unor inte
lectuali, confuzii pe care se cere să 
le risipim cu înțelegeri, cu calm, cu 
măsură, ceea ce, desigur, nu înseamnă 
că trebuie să rămînem pasivi în fața 
lor. Tăria noastră, unitatea rîndurilor 
noastre comuniste §i unitatea tuturor 
scriitorilor în jurul partidului clasei 
muncitoare, al inițiatorului construcției 
socialiste, constituie o chezășie a fap
tului că oricine se ridică împotriva li
niei partidului, oricine folosește arma 
provocării și calomniei nu poate decît 
să dea greș. Partidul și opinia noa
stră publică promovează și apără drep
tul Ia critică, nu sînt de acord cu 
crearea unor personalități literare de 
necriticat, încurajează critica partini
că, menită să demaște vestigiile ideo
logiei străine și tot ceea ce împie
dică mersul înainte.

In lupta pentru spiritul de partid 
nu poate exista nici un monopol. Lupta 
de opinii, bazată pe convingeri reale 
și urmărind progresul literaturii noa
stre, trebuie dusă cu eforturile tuturor 
participanților de a întări unitatea în 
jurul partidului, de a ajuta la progre
sul creației noastre; aceasta e o obli
gație^ comună a schimbului de păreri 
făcută de pe platforma marxism-leni- 
nismului.

. In încheiere, referatul spune : Par
tidul a ajutat enorm literatura, a 
luptat cu neobosită fermitate pen
tru puritatea ideologică a literaturii, 
pentru ridicarea nivelului ei artistic. 
Acum partiduj, poporul, așteaptă din 
partea noastră noi opere actuale, bo
gate în idei exprimate la un înalt ni
vel artistic, opere partinice, unelte de 
preț în munca pentru înălțarea cultu
rii socialiste în țara noastră.

Referatul nu a dat totuși suficientă 
atenție problemelor de azi ale creației 
literare, probleme care vor sta în cen
trul dezbaterilor Congresului. Cum 
poate ajuta mai bine arta noastră pro
gresul construcției socialiste? Aceasta 
e întrebarea de la care e firesc să se 
pornească în dezbaterea problemelor 
de creație., Este necesar ca scriitorii 
să discute, analizînd în profunzime ce 
au de făcut pentru a ajuta poporul 
nostru să-și realizeze prin muncă viața 
la care aspiră, viața spre care îl în
drumă partidul.

Urmărind ca literatura noastră să 
se manifeste ca o literatură închinată 
poporului, menită să ajute construcția 
socialistă, partidul promovează tot
odată o largă varietate de curente, ge
nuri, stiluri, personalități, apărînd ferm 
principiile realismului socialist; partidul 
condamnă orice tendințe administrative, 
de_ șablonizare și uniformizare, de tutelă 
măruntă, precum și slaba atenție acor
dată problemelor măiestriei artistice 
Congresul al II-lea al P.M.R. a corn- 
bătut tot ce este simplist, plat, inex
presiv din punct de vedere artistic, a 
chemat pe scriitori să facă toate efor
turile în creație pentru înlăturarea 
schematismului care se manifestă în
deosebi în înfățișarea constructorilor 
noii societăți. Scriitorii sînt chemați să 
cunoască mai profund viața de azi, 
trăsăturile constructorilor socialismu
lui și întreaga complexitate a reali
tății noastre. Odată cu folosirea 
justă a experienței literaturii progre
siste din trecut, ei trebuie să urmă
rească atent cuceririle literaturii con
temporane și îndeosebi ale literaturii 
sovietice. Este nesatisfăcătoare dezba
terea problemelor de teorie literară, în
deosebi a problemelor legate de actua

litate. A slăbit, în unele sectoare ale 
creației, atenția față de fenomenele 
vieții de azi, față de problemele actu
ale ale societății noastre, ceea ce duce 
la îngustarea cîmpului de cuprindere 
al literaturii. In fața apropiatului Con
gres al scriitorilor stau tocmai aceste 
probleme, necesitatea de a dezbate în 
spirit partinic, creator, curajos, proble-

In discuțiile care au urmat au luat 
cuvîntul numeroși scriitori, membri ai 
organizației de bază. Ei au înfierat 
ieșirea antipartinică și calomnioasă a 
lui Al. Jar, considerînd-o ca un atac 
împotriva . liniei partidului, ca o po
negrire a tuturor comuniștilor și ca o 
atitudine- ostilă marii majorități a 
scriitorilor noștri, profund atașați cau
zei clasei muncitoare. Mai mulți to
varăși au relatat fapte concrete din care 
reiese că Al. Jar urmărea diminuarea ro
lului conducător al partidului în litera
tură și artă, precum și crearea unei at
mosfere neprielnice pentru discutarea 
temeinică, în spirit critic și autocritic, 
a problemelor reale pe care le are de 
rezolvat creația noastră literară.

Condamnînd clevetirile nedemne ale 
lui Al. Jar, participanții la discuții au 
relevat că acesta a devenit de mai 
multă vreme colportor al diversiunilor 
și influențelor dușmănoase în rîndu
rile scriitorilor. Ei au arătat că o sea
mă de manifestări ale lui Jar au fost 
criticate și înainte și că acesta și-a fă
cut de mai multe ori o „autocritică" ce 
s-a dovedit nesinceră, fățarnică.

In fața faptelor și văzînd atitudinea 
fermă a organizației față de el, Jar a 
fost nevoit să facă o declarație forma
lă în care recunoaște că a avut o ati
tudine antipartinică, calomnioasă, ri- 
dicîndu-se în mod deliberat împotriva 
liniei generale a partidului, încercînd 
să zdruncine încrederea în partid, și 
vorbind despre membrii de partid așa 
cum vorbesc cele mai reacționare ofi
cine ale propagandei anticomuniste, 
dedîndu-se la intrigi și calomnii în 
rîndurile scriitorilor. Participanții la 
adunare au respins încercările dema
gogice ale lui Jar de a se justifica și 
au cerut să i se aplice sancțiunea 
maximă : excluderea din rîndurile par
tidului.

Participanții la discuții au supus 
unei critici severe atitudinea neprin
cipială a tov. M. Davidoglu și I. Vit
ner. S-a apreciat că atitudinea lipsită 
de răspundere partinică, împăciuito- 
ristă față de ieșirea provocatoare a lui 
Jar la adunarea activului de partid 
al raionului I. V. Stalin se explică și 
prin faptul că amîndoi tovarășii au 
dus o activitate dăunătoare, de între
ținere a spiritului revanșard — spirit 
care constă în încercarea de a reveni 
asupra criticilor juste făcute în trecut 
de către partid în legătură cu diferite 
manifestări ale ideologiei străine.

Ținînd seama de autocritica făcută 
de tov. M. Davidoglu și I. Vitner, or
ganizația de bază i-a obligat ca prin 
activitatea lor să dovedească temeini
cia acestei autocritici.

Numeroși vorbitori au subliniat im
portanța vitală pe care rolul conducă
tor al partidului îl are pentru dezvol
tarea literaturii, pentru întărirea ca
racterului ei militant, popular, a înal
tei sale măiestrii artistice. Ei s-au 
ridicat împotriva încercării de a mi
nimaliza realizările mari care au 
fost dobîndite de literatura noastră 
tocmai în acei ani cînd scriitorii, an- 
gajindu-se pe drumul realismului so
cialist, au creat unele din cele mai 
valoroase opere.

In această ordine de idei, tov. Mar
cel Breslașu a înfierat Ieșirea antipar
tinică a lui Jar și încercările acestuia 
de a susține liberalismul față de 
ideile reacționare, ca o „inovație" 
în problema alianței între clasa mun
citoare și intelectualitate. Ieșiri . ca 
acelea ale lui Jar nu pot fi socotite 
clipe de rătăcire ale unui om care nu 
știe ce face; totodată, atitudinea lui 
nu po 
cinstiți, 
sub îndrumarea partidului.

Tov. Veronica Porumbacu a relevat 
cît de mult i-a ajutat în creație con
ducerea de către partid a literaturii, 
subliniind că de fapt partidul a for
mat-o ca scriitoare.

„Jar susținea că nu există primej
dia ideologiei burgheze. Eu aș spune 
că prin însăși persoana sa ne-a servit 
un exemplu al primejdiei pe care o re
prezintă această ideologie".

Referindu-se la atitudinea pe care ea 
a avut-o în adunarea activului de 
partid al raionului I. V. Stalin, tov. Po
rumbacu a apreciat drept greșită în
cercarea sa de a nu ține 6eama de 
spiritul de partid, de concepția despre 
lume a scriitorului, atunci cînd este 
vorba de reflectarea vieții. Tov. Po
rumbacu n-a rămas însă consecventă 
cu propriile sale aprecieri, avînd o po
ziție concesivă.

Tov. Aurel Baranga a arătat că Jar 
a urmărit dezbinarea scriitorilor, a 
propagat o serie de calomnii la adresa 
realizărilor scriitorilor noștri, calomnii 
care ținteau să dea o lovitură prin
cipiului conducerii de către partid a 
literaturii. Vorbitorul a dat unele 
exemple concrete cu privire Ia rezul
tatele pozitive ale rolului conducător 
al partidului și a citat unele eșecuri 
artistice în urma subestimării acestei 
îndrumări.

Tov. Radu Boureanu a arătat între 
altele că unele confuzii ideologice I-au 
dus la 
„Satul

Tov.
existat 
munca 
depărtate, dar că aceste greșeli 
trebuie folosite pentru a nega rezul
tatele pozitive esențiale ale conduce
rii de către partid a literaturii.

Tov. Ov. S. Crohmălniceanu a 
arătat că partidul stimulează pe toate 
căile critica principială, care are drept 
scop îndreptarea greșelilor Jar n-a fă
cut o critică de pe poziții de partid, ci 
a vorbit de pe poziții potrivnice parti
dului. Vorbitorul a arătat că el, ca

ioate atinge prestigiul scriitorilor 
iți, care lucrează fără precupețire

greșelile din poemul dramatic 
fără dragoste".
Al. Sahighian a 
unele greșeli de 

de îndrumare, care

spus că 
metodă 
au fost

au 
în 

în- 
nu

mele actuale ale literaturii, modul. în 
care pdt fi înlăturate cel mai bine 
lipsurile creației. Ca și scriitorii, cri
ticii au datoria de a se concentra toc
mai asupra procesului foarte complex 
și adesea dific.il al înfățișării vieții ce 
se clădește azi la noi. Partidul cheamă 
pe scriitori să redea conflictele reale 
ale vieții, lupta dintre nou și vechi și 
izbînda noului. Critica literară tre
buie să adîncească problemele de 
baaă ale teoriei și creației literare, 
lichidînd dogmatismul și criticile ab
stracte, neprincipialitatea și spiritul de

★ ★

membru al biroului organizației de 
bază, are o serioasă răspundere pentru 
faptul că nu a combătut la vreme o 
seamă de clevetiri ale lui Jar la care 

: a fost martor. Spiritul de grup, at
mosfera de tămîiere reciprocă nu 

1 sînt străine de aceste răbufniri anar
hice mic-burgheze. Cine se ridica îm
potriva unor greșeli ale scriitorilor, 
cine critica, cine semnala abateri 

: neprincipiale era socotit ca „unul care 
s-a dat cu proletcultiștii", deși cei care 
promovau această lozincă falsă, fără 
a arăta ce înțeleg prin ea, foloseau 
uneori cele mai „clasice" șabloane. 
Vorbitorul a criticat poziția neprin
cipială a tov. Paul Georgescu în 
munca „Gazetei literare" cu scrii
torii. Li.psa de fermitate în anumite 
probleme, evitarea lor sub pretex
tul reapariției metodelor greșite, tole
rarea unor confuzii, lipsa unor replici 
prompte Ia adresa ideologiei burgheze 
nu puteau duce decît la lipsurile exis
tente în activitatea „Gazetei literare".

In legătură cu propriul său interviu 
publicat în „Gazeta literară", tov. 
Crohmălniceanu a arătat că în condi- 
țiunile în care unii încearcă să specu
leze greșelile din trecut ca o diversi
une, consideră că partea întîia a inter
viului n-a servit cauza literaturii 
noastre.

Tov. Dumitru Corbea a arătat că 
Jar a ațîțat spiritul de grup, tendin
țele meschine de răfuială, calomniind 
diverși tovarăși.

Tov. Petru Granea a dat unele deta
lii cu privire la acțiunea de calomniere 
a regimului democrat-popular desfășu
rată de Jar de mal mult timp.

O mare parte a discuției a fost de
dicată analizei unor manifestări ale 
ideologiei burgheze în viața literară. 
Vorbitorii au cerut ca organizația de 
bază să mobilizeze pe membrii săi în 
vederea combaterii intransigente a a- 
cestor răbufniri.

Tov. Maria Banuș, membră a birou
lui organizației de bază, a arătat că 
anumite manifestări din viața literară 
dovedesc persistența stihiei mic-bur- 
gheze. împotriva acesteia trebuie dusă 
o luptă continuă. Nu ne putem măr
gini Ia invocarea ei, ca o scuză pen
tru neprincipialitate sau pasivitate.

Tov. Marla Banuș a vorbit despre 
atitudinea îngăduitoare a organizației 
de bază față de manifestările anarhice 
ce s-au produs în trecut în viața orga
nizației, subliniind propria sa răspun
dere în această problemă.

Tot despre primejdia atitudinii pa
sive față de răbufnirile ideologiei bur
gheze a vorbit și tov. Eugen Frunză, 
arătînd că minciunile sfruntate pe care 
le difuza Jar cu bunăștiință urmăreau 
crearea unui climat prielnic influențe
lor dușmănoase. Jar a refuzat siste
matic sarcinile de partid și obștești, în 
schimb a desfășurat de pe poziții duș
mănoase o activitate continuă de îm
proșcare cu noroi a partidului. Vorbi
torul a considerat că a avut o atitudi
ne greșită cînd, în urma unor critici, 
nu a mai adus o contribuție efectivă 
la munca de partid în rîndurile scrii
torilor.

O atenție deosebită a fost acordată 
în discuție muncii Uniunii scriitorilor, 
a organelor sale de conducere și a 
publicațiilor sale. Numeroși vorbitori 
au criticat pe membrii de partid din 
biroul Uniunii scriitorilor, din birou
rile secțiilor de creație și redacții 
pentru insuficienta preocupare față de 
problemele ideologice ale creației lite
rare, pentru necombaterea unor con
fuzii oglindite în publicațiile literare.

Tov Mihai Beniuc a subliniat că în 
masa scriitorilor ieșirea antipartinică 
a lui Al. Jar a stîrnit indignare. La 
Uniunea scriitorilor în ultima vreme 
nu prea au fost discutate și com
bătute atitudinile neprincipiale și 
greșelile ideologice. Lipsită de prin
cipialitate a fost și atitudinea față 
de Al. Jar, care multă vreme 
a colportat minciuni și calomnii 
fără să primească riposta cuvenită din 
partea conducerii Uniunii scriitorilor. 
Erijîndu-se cu de la sine putere în 
„reprezentant" al scriitorilor. Jar a 
încercat să compromită și să saboteze 
munca de pregătire a Congresului 
scriitorilor.

Totodată lipsa de preocupare pentru 
problemele ideologice a făcut ca unii 
scriitori, ca tov. M Davidoglu, de pildă, 
să nu mai studieze, rămînînd în urmă 
din punct de vedere al pregătirii po
litice, să se înfumureze și să devină 
refractari la critică. '

La deficiențele muncii?1 Ah'unli scrii
torilor s-a referit și toy*  ^.ugen Jebe
leanu. Arătînd rolul m..? pe care tre
buie să-l aibă Uniunea scriitorilor în 
justa orientare a creatorilor, el a cri
ticat biroul Uniunii scriitorilor din care 
face parte pentru insuficientă activi
tate ideologică. Datorită acestei slăbi
ciuni, în unele cercuri ale scriitorilor 
s-a putut strecura interpretarea gre
șită a consecințelor destinderii inter
naționale care, chipurile, ar duce la o 
„pauză" în lupta ideologică, cînd a- 
cum, în fapt, influența ideologiei stră
ine caută să se intensifice în forme 
noi.

Tov. 
loc să 
ripostă 
terpretări", biroul Uniunii scriitorilor 
a dus mai mult o muncă administra
tivă. Nici publicațiile uniunii nu s-au 
preocupat îndeajuns de lămurirea pro
blemelor ideologice. După îndreptarea 
greșelilor de metodă din trecut, despre 
care s-a vorbit, s-au ivit tendințe de a 
se slăbi rolul conducător al partidu
lui în literatură. Revistele uniunii nu 
luptă cu hotărîre, pe concret, împotriva 
acestor tendințe. Critica literară nu 
este suficient de partinică Unii critici 
fac „critică de cameră", pentru 20—30 
persoane, în loc să pună problemele

Eugen Jebeleanu a arătat că în 
inițieze acțiuni menite să dea 
cuvenită unor asemenea „in-

tămîiere, scoțînd la Iveală șl combă- 
tînd cu toată fermitatea încercările ue 
revizuire a principiilor esteticei mar
xist-leniniste, respingînd orice tenta
tivă de slăbire a partinității șl a 
legăturii dintre creația beletristica și 
politica partidului. Orientarea rodnică 
dată de partid stă la baza succeselor 
dobîndite de literatura noastră după 
23 August 1944 și îndeosebi în etapa 
construcției socialiste; partidul va da 
și de acum înainte întreg sprijinul 
pentru dezvoltarea creației literare în
chinate poporului.

★

care interesează masa cititorilor.
Problemele aduse în discuție de tov. 

E. Jebeleanu au fost primite cu mult 
interes. S-a relevat însă cu regret fap
tul că a vorbit vag, în general, fără 
exemple concrete și fără să se refere 
Ia propriile sale lipsuri.

De caracterul dăunător al manifes
tărilor de înfumurare, orgoliu și indi
vidualism la unii scriitori, care au luat 
forme mai grave la tovarășii I. Vit
ner și M. Davidoglu — s-au ocupat 
în cuvîntul lor tovarășii S. losifescu, 
N. Moraru, H. Zincă și alții

Problema îmbunătățirii vieții de 
partid pe baza respectării stricte a 
principiilor organizatorice leniniste a 
stat în atenția tuturor vorbitorilor. 
Mai mulți tovarăși au criticat biroul 
organizației de bază pentru manifes
tări de codeală oportunistă și slăbire 
a spiritului de partid.

Tov. Letiția Papu a reamintit că 
disciplina de partid trebuie să fie ega
lă pentru toți; nu pot exista membri 
scutiți de obligațiile statutare.

In aceeași ordine de idei tov. 
Mioara Cremene a arătat că tovarăși 
ca M. Davidoglu și alții își permiteau 
să închidă gura acelora care îi criti
cau, sub pretextul că aceștia „n-au ta
lent".

Tov. Dan Deșliu a arătat că slăbiciu
nile organizației de bază au avut re
percusiuni negative Jn viața literară. 
Organizația de bază n-a intervenit 
operativ și hotărît în dezbaterile lite
rare pentru a promova linia partidu
lui. Vorbitorul a recunoscut că în a- 
ceastă situație își are partea sa de 
vină, prin nerespectarea disciplinei de 
partid.

Tov. Paul Georgescu a vorbit despre 
revolta scriitorilor față de ieșirile an
tipartinice ale lui Jar. El a criticat și 
atitudinea neprincipială a tovarășului 
I. Vitner.

Referindu-se la activitatea dizol
vantă și diversionistă dusă de Al. 
Jar în rîndurile scriitorilor, vorbi
torul a relevat răspunderea pe care o 
are, ca unul dintre prietenii care nu 
l-au ajutat pe Jar așa cum se cuvenea, 
ci l-au încurajat prin atitudinea lor.

Referindu-se la lipsurile organizației 
de bază, vorbitorul a arătat că el în- 
suși a dat dovadă de indisciplină. In 
ce privește lipsurile serioase ale acti
vității sale la „Gazeta literară", tov. 
Paul Georgescu s-a limitat să a- 
nunțe că va vorbi despre ele într-o 
ședință ulterioară.

Au mai luat cuvîntul la discuții și 
alți tovarăși, criticînd lipsurile din 
munca organizației de partid.

Tov M. Novicov, locțiitor al secre
tarului organizației de frază, a arătat 
că sînt juste criticile aduse biroului; 
biroul organizației de bază n-a dat do
vadă de fermitate partinică. Biroul are 
sarcina de a ridica munca de partid 
la nivelul sarcinilor politice și de crea
ție ale scriitorilor.

Tov. Ștefan Cruceru, secretar al Co
mitetului orășenesc P.M.R., a apreciat 
ca pozitive dezbaterile adunării gene
rale a organizației de bază. Luînd ati
tudine fermă împotriva ieșirii anti
partinice a lui Jar, în criticarea aba
terilor tov. I. Vitner și M. Davidoglu 
și în analiza propriilor sale slăbiciuni, 
organizația de bază a dat dovadă de 
tărie, de unitate și de înțelegere a li
niei partidului.

Discuția prezentă a arătat hotărîrea 
scriitorilor membri de partid de a pro
mova în viața literară o dezbatere lar
gă, principială, într-un ascuțit spirit 
critic, de pe platforma luptei pentru 
o literatură pătrunsă de spirit de par
tid, bogată în idei, de un înalt nivel 
artistic. Totodată s-a văzut că pentru 
a putea promova o asemenea dezba
tere, scriitorii sînt hotărîți să com
bată cu tărie pe toți acei care se ri
dică împotriva liniei partidului. Este 
o chestiune de cinste pentru întregul 
front literar ca, promovînd o largă 
varietate de stiluri și personalități, ma- 
nifestînd înțelegere față de dezvoltarea 
complexă a unor creatori, să înăbușe 
totodată orice încercări de răbufnire 
ale ideologiei burgheze, să combată 
concepțiile reacționare, naționaliste și 
de tot felul, înlăturînd totodată și ideile 
greșite asupra dezvoltării și sarcinilor 
actuale ale literaturii noastre.

Conducerea de către partid a ajutat 
foarte mult literaturii și nu încape în
doială că scriitorii sînt însuflețiți de 
dorința de a răspunde Ia ajutorul par
tidului prin intensificarea eforturilor 
lor creatoare.

Biroul organizației de bază va tre
bui să tragă toate concluziile necesare 
din criticile aspre și juste ce 1 s-au 
adus. Comitetul raional de partid, co
mitetul orășenesc au partea lor de răs
pundere pentru situația creată în orga
nizația de bază a scriitorilor. S-a ma
nifestat îngăduință față de abaterile 
unor mettibri de partid, alimentîndu-se 
astfel ideea greșită că ar exista două 
categorii de membri de partid. Unii 
activiști ai secției de știință și cultură 
a C.C. al P. M. R. au făcut concesii 
neprincipiale liberalismului și oportu
nismului.

Organizația de bază și biroul el vor 
trebui să lupte cu fermitate pentru res
pectarea normelor vieții de partid, pen
tru ridicarea Ia un nivel înalt a muncii 
de pregătire ideologică a scriitorilor.

★

Trecîndu-se la vot, adunarea gene
rală a organizației de bază a hotărît 
în unanimitate (cu o abținere) exclu
derea lui Al. Jar din partid.

Tovarășii M. Davidoglu și I. Vit
ner au fost în unanimitate sancționați 
cu vot de blam.

dific.il


GAZETA' LITERARĂ*

De vorbă eu LUCIA DEMETRIUS De vorbă cu DAN DEȘLIU
In preajma Congresului scriitorilor, problemele literaturii noastre și 

în deosebi ale dezvoltării dramaturgiei realist-socialiste se află în centrul 
discujiilor autorilor dramatici, regizorilor și artiștilor. Dezbaterea este 
cu atît mai actuală cu cit in aceste zile se desfășoară pe scenele teatrelor 
bucureștene „Decada dramaturgiei originale". „Decada" aceasta este, firește, 
nu numai o trecere in revistă a biruințelor însemnate ale noii noastre dra
maturgii; ea constituie mai ales pentru fiecare dintre autorii pieselor noa
stre un prilej de meditație asupra propriilor realizări, asupra răspunderii 
pentru dezvoltarea pe mai departe a succeselor dobîndite pînă acum. Ne-am 
adresat de aceea tovarășei Lucia Demetrius cu rugămintea de a împărtăși 
cititorilor noștri cît'eva din părerile sale în legătură cu probleme impor
tante ale creației dramatice rominești de astări. Tovarășa Lucită De
metrius a adus o contribuție de frunte în anii imediat după eliberare, la 
dezvoltarea noii dramaturgii originale, la zugrăvirea uriașului proces de 
construcție socialistă care se petrece sub ochii noștri.

„Scriitoarea și-a dedicat operele ei din ultimii zece ani „Oamenilor de 
azi", marilor probleme etice ale dezvoltării armonioase a personalității 
contemporanului nostru, zugrăvirii momentelor de răscruce, esențiale în 
sezisarea nobleței sale sufletești. O bogată activitate consacrată creării 
dramaturgiei noastre noi. Recent, două noi piese ale Luciei Demetrius 
au văzut lumina rampei: „Cei de mîine"_( „Atențiune copiiI") și „Trei 
generații".

Prima întrebare a fost următoarea : 
— Ce părere aveți despre reflecta

rea conflictelor de viață ale con
strucției socialiste în literatura dra
matică actuală ?

— Literatura noastră dramatică 
înfățișează o gamă relativ cuprinză
toare a conflictelor vieții noastre noi. 
Asist la desfășurarea Decadei dra
maturgiei originale și-mi dau seama 
că problemele mari, centrale, au fost 
atacate pe rînd. Se află acolo în 
cuprinsul Decadei tema colectivizării 
și a industriei grele (mai puțin, e 
adevărat), și a educației tineretului 
și a descompunerii și prăbușirii bur
gheziei, și problema răspunderii omu
lui fa(ă de copil în societatea socia
listă, și a noii intelectualități, precum 
și a luptei partidului pentru răstur
narea regimului burghez. In fața a- 
cestei desfășurări în ritm grăbit, a 
producției literare dramatice din ul
timii ani, aa în fața unui caleidoscop, 
prindem repede imaginea înregistrată 
în timp, cu pauze mari, a pieselor 
scrise la noi în ultimii ani, și progre
sele ca și rămtaerile pe loc ne apair 
mai evidente.

— Care credeți că sînt succese re
marcabile in primul rînd?

— Este fără îndoială un pas îna
inte .acela de a trata o temă ruare, 
generală, în chip omenesc, mutîndi-o 
pe un iplan intim, ta cadrul unei fa
milii, cointeresînd întreg colectivul 
uman, din oare enoili fac parte, la 
drama care se înoaidă și se desnoadă 
acolo, la drama care de fapt, într-o 
măsură sau alta, întir-un fel sau al
tul, e a tuturor celor de față — așa 
cum se întâmplă în „Inima noastră" 
de Valeria Luca sau în „Impăirătița 
lui Machidon" de T. Vornic și I. Pos- 
telnicu, în „Preludiu" de Ana Novac 
sau în „Citadela sfărîmată" de H. 
Lovinesou. Trebuie să ne aducem a- 
minite că în multe din piesele noa
stre de aoum cîțiva ani conflictele 
principale se dezbateau în ședințe a- 
duse pe scenă, că oamenii de partid 
parcurgeau piesa de la un capăt la 
celălalt, sau apăreau numai în final, 
semănînd maxime și lozinci, și ceilalți 
eroi pozitivi, abia de cutezau să 
aibă sentimente omenești. Azi pie
sele noastre sînt tot mai mult populate 
de oameni vii, de caractere uneori 
foarte bine înfățișate și ideea pă
trunde în mintea noastră în alt 
chip, e mai rodnică și mai di
namică în felul .acesta înăuntrul con
științei noastre. Problema e din ce în 
ce m>ai puțin „dezbătută" și mai mullt 
trăită dte erou oa și de public. Drama
turgiei noastre originale însă nu i-au 
pierit încă toate cusururile. Dacă eroii 
încep a fi tot mai puțin schematici, e 
ceva în construcția pieselor noastre 
care rămîne încă șablon.

— In ce constă această schemă?
— Am impresia cîteodată că ne așe

zăm eroii ca pe niște figuri de șah 
x și nu știm să facem cu ei decît figurile 

îngăduite de anumite reguli. Adică : 
pozitivul, negativul, șovăielnicul; chia
burul, țăranul sărac, mijlocașul; bur
ghezul, munci torul, intelectualul cin
stit, care se convinge de adevăr pînă 
la sfîrșit — și firesc este de asemenea 
că dușmanul va sabota și va fi prins, 
că eroul pozitiv va demasca și va 
triumfa, iar intelectualul cinstit se 
va pocăi și va milita. Adevărul e că 
viața noastră de astăzi ne prezintă 

Stanțe in Marea Primăvară
(Urmare și poate sfîrșit)

I

O fi de vină iarăși luna Mai ?
„Iți amintești poete, cînd rimai 
acum doi ani, în chiar aceste pagini, 
un cînt despre șabloane și imagini ?

Tipar, model, izvod, șablonI Ei și 1 
Mai scormonește totuși — și deși!
ORI CITE CIUTURI SCOȚI, O SA RAMINA 
RĂSFRINTUL CHIP AL LUNII, IN FINTINA.

Cu pumnii sfarmă-al inimii oblon 
și sfarmi tipar, model, izvod, șablon..." 
(recunoscusem glasul muzei mele 
citîndu-mi stihurile-n ghilimele).

„Fîntîni și ciuturi I Cîte-ar fi de spus 
și le-am lăsat nespuse cînd m-am dus 1 
Cu voia ta să scriem mai departe
O filă nouă dintr-aceeași carte..."

Cu voia ta — i-am fost răspuns — socot 
că trebuie-nceput cu-acei cari scot 
„doar chipurile" chipurile lunii!
Sub-titlul stanțelor ar fi: SINT UNII...

II
(Plutea sub nasul tău — dar găgăuț 
tu singur o-mbrîncești din lac în puț 
gîndind că-ți adîncești „cogitațiunea" 
cu cît lungești — pînă la dînsa — funia!)

Sînt unii cari o Iasă — puritani I — 
s-o pritocească apa, ani și ani, 
s-o spele, s-o mureze pe-ndelete: 
să-i poată trage-o poză — fără pete!

Sînt alții, dimpotrivă, cari pîndesc 
pînă ce norii toți se răspîndesc 
să-i scoată — o, deprindere trivială I — 
(că sînt sau nu sînt) pete la iveală...

(Mai eri au dat de ea cînd își trăgea 
un nor subțire-n chip de feregea 
zîmbtadu-le șăgalnic din fîntînă 
cu sfiiciuni, studiate, de cadînă).

Acum o scot — impudica 1 — din puț 
ca însuși adevărul gol-goluț 
și despletindu-și în oglindă părul 
(MAI creț decît îl poartă Adevărul)

III

Se-apleacă unii-atîta — c-o ascund 
cu capul lor g'gantic și rotund

du "mani care sabotează, intelectuali 
cinstiți care se transformă în conști
ința lor, și oameni de luptă și de bine, 
oameni de partid sa.u fără de partid 
care demască, construiesc, creează, 
fac curat în jurul lor. Se va spune 
deci: lată adevărul și scriitorul îl 
scrie. Fără îndoială că acesta este 
adevărul și scriitorul trebuie să-l vadă 
și să-l scrie. Slăbiciunile pieselor noa
stre vin însă din altceva, și nu știu 
dacă voi putea exprima exact ceea ce 
simt, mai mult decît văd, absolut olar.

— In ce sens ar putea fi vorba de 
un specific al conflictului dramatic 
contemporan, în primul rînd în reflec
tarea faptelor caracteristice oameni
lor zilelor noastre ?

— Specificul conflictului dramatic 
nu stă decît în felul în care scriitorul 
de teatru — pe baza unei profunde în
țelegeri a semnificației istorice a mo
mentelor prin oare trece — izbutește 
să adune în fața ochilor tăi toate for
țele pe oare le-a adUs în scenă ca 
să se lupte între ele, fără să par
curgă etape epice sau descriptive; să 
asvîrle aceste forțe unele împotriva 
altora într-o bătălie scurtă dar con
cludentă. Cînd conștiințele au făcut 
un pas înainte, conflictul dramatic 
s-a încheiat. Tot ce mai urmează — 
e în plus, e schiță sau nuvelă.

— Care ar puteu fi cauza acestor 
slăbiciuni în înfățișarea adevărului 
vieții pe planul conflictului ?

— Gred că noi, scriitorii, încercăm 
să închegăm dramatic materialul cules 
după anumite formule literare pe care 
le luăm unii de la alții. Că atunci 
cînd ne scoatem conținutul vieții din 
viață chiar, venim cu el acasă și ne 
trudim să-ii băgăm ca tatr-o cutie în 
formula dramatică cu care s-a pornit 
la drum de acum cîțiva a.ni, formulă 
care, e drept s-a îmbogățit într-o 
măsură dar a rămas o formulă, 
încercăm, cu alte cuvinte, fără 
voia și fără știrea noastră, presupun, 
(cine ar vrea s-o facă atît de nedi- 
baci?) să facem o piesă care să 
fie mai bună decît alta, fără să 
căutăm o formulă cu totul proprie. Și 
formula asta nouă nu trebuie căutată 
în capul nostru, în imaginația noastră, 
nu trebuie născocită cu intenția pre
cisă : „hai să fac ceva ce nu s-a mai 
făcut, hai să fiu original 1“ — ci tre
buie găsită în viață chiar, în realitate. 
Dacă am cerceta viața cu ochi proas
peți, cu ochi care să nu încadreze 
conflictul găsit într-o ramă cu care am 
venit de acasă, atunci lupta de clasă, 
sabotajul, creșterea oamenilor noi, 
cele mai puternice caraotere, cele mai 
adînoi gînduri și sentimente s-ar orîn- 
dui firesc; atunci fiecare piesă scrisă 
die un. scriitor care iubește adevărul 
și este călăuzit de principiile învăță
turii marxist-leniniste și este înzestrat 
cu talent, ar adiuce au prospețime și 
vigoare aspecte într-adevăr noi și con
vingătoare ale acelorași lupte care au 
In realitate și nu numai în literatură 
atâtea fețe biruitoare.

— Care sînt formele prin care se 
manifestă idilismul și negativismul în 
piesele noastre ?

— Idilismul există încă evident, 
în măsura în care scriitorul n-are

și-și spun, semeți, în fața-acestei lipse:
„ca soarele provoc și eu eclipse 1“

Cînd văd... că nu se văd decît pe ei 
își saltă umerii de slavă grei
și nu-s surprinși —- nici junii, nici cărunții — 
de nimbul — în sfîrșit! — din jurul frunții!

Vor alții — dup’o geană de Crai Nou 
să întregească „restul" de tablou 
și cred că își vădesc îndemînarea 
cătîndu-i cearcănul... cu luminarea !

...Așteaptă unii-n boieresc huzur 
(sub bolțile stihiei drept azur) 
să li se-aducă luna cu sacaua 
(doar intră-n prețul apei, cu ocaua...)

Amînă, alți mofluji, de azi pe mîni: 
„Mai sînt pe drum puzderii de fîntîni! 
Or să brodească ei și-o lună ca să 
se-acopere cu cea visată-acasă."

IV

Bat unii singuratice cărări 
minați de romanțioase-nflăcărări 
și „suie" către lună ca să-și sape 
„fîntîni pe piscuri"... Cică, mai aproape I

Iar alții-adorm — și dorm cum își aștern — 
visînd să prindă chipul ei „etern" 
s-o veșnîcească iscusiții meșteri
...cînd s-o opri din creșteri și descreșteri.

Coboară unii tacticoși pe scări 
să-i cerceteze schime și măscări, 
să pipăie contururile vieții 
la fața locului șl locul feții.

Cad alții în fîntînă — bîldîbîc! — 
și cred că au pornit în hagealîc... 
(E tipu1 cel mai nostim de lunatic: 
și avîntat și neîndemînatic I)

curaj să zugrăvească oameni «au nu-i 
cunoaște. După prezentarea eroilor ca 
niște îngeri înțelepți — dacă erau 
„pozitivi", sau ca niște fiare din cap 
pînă în picioare dacă erau „negativi"— 
am impresia că s-a strecurat în lite
ratură o tendință de a zugrăvi robus
tețea țăranului, de pilda, printr-mn 
vocabular bolovănos sau spurcat, pe 
țăran ca pe un om care ridică ușor 
pumnul sau bîta și amestecă vorba cu 
înjurătura la fiecare suflare. Sigur că 
țăranul n-a fost făcut în laboratorul 
unei cofetării și nu e dulce și roz ca 
o .bomboană, dar tot așa de sigur e că 
are toată complexitatea unui om, că 
nu cultura și viața din oraș numai 
pot da sufletului omenesc gingășie, 
delicatețe, nuanțe. Și nu e vorba nu
mai de țărani, ci în general de oa
menii virtuoși din piesele noastre, de 
constructori, de muncitori, de comu
niști.

— Evident, acesta este un aspect 
important al problemei; dar în legă
tură cu rezolvarea conflictului drama
tic, cu idealizarea deznodămîntului ?

— Idilismul, firește, nu înseamnă 
numai chipul prea frumos de a zu
grăvi oamenii pe care-i vedem frumoși. 
El e u.n fel de a soluționa problemele 
în chip nerealist—așa mm nu se în
tâmplă ta viață. A scoate grăbit, con
cluzii pripite și bune, acolo unde 
în viață ele întârzie, își fac greu 
loc, a convinge oamenii prin prelu
crări iuți, fie ele oricît de logice, a 
înfățișa tineretul sau oamenii în ge
neral mai cuminți, mai buni decît 
sînt. Care dintre noi n-a căzut în 
păcatul ăsta ? Care din. noi n-a înfă
țișat măcar ta una dlta piesele lui 
un sat întreg care trece deodată la 
colectivizare după o prelucrare bună 
sau după un fapt, fie el și grăitor, cu 
un „haideți, fraților!" lăsînd numai 
chiaburi legați fedeleș, cînd ta reali
tate un sat întreg trece el la colecti
vizare, dar, în timp, om cu om, grup 
cu grup, după zbucium, încercări, 
lupte, fără un „haideți, fraților !“ ge
neral și brusc.

Din fericire însă, și Davidoglu, și 
Lovinesou, și Baranga și Ana Novac, 
și Tiberiu Vornic și .alții ca ei au adus 
ta literatura dramatică, în afară de 
momente soluționate ușor, sau de oa
meni văzuți repede printr-un văl tran
dafiriu, momente mari, de răscruce, 
oameni adevărați cu toate dimensiu
nile lor și pe aceste date stă și se clă
dește mai departe literatura noastră 
dramatică.

— Cum vedeți d-voastră rezolvarea 
problemei unor genuri dramatice ne
abordate sau încă neglijate ?

— Genuri dramatice neabordate?
Mai curînd aș spune puțin abordate. 

A existat și există încă la noi pro
blema comediei. A existat un moment 
în care am auzit spunîndiu-se la o șe
dință ,a Uniunii Scriitorilor cam așa.: 
„De cine poți rîde ta comedie azi, 
cînd personajul de oare omul rîde, 
devine sau este chiar de la început 
simpatic?" Scriiitorul care ridicase gla
sul uitase de cine rîndem ta piesele lui 
Caragiale, dar probabil că nu-1 citise 
nici pe Korneiciuk, care face lumea să 
rîdă, poftim, și de personaje ta generat 
simpatice. Momentul acesta este de-

(Continuare în pag. VI-a)

Tovarășul Dan Deșliu va prezenta în Congres cor aportul privitor la 
problemele poeziei. Interviul pe care i l-am solicitat, înseamnă astfel un 
moment de insistare asupra unora dintre chestiunile și aspectele care, 
fără îndoială, l-au preocupat mereu pe poet, dar care acum impun nece
sitatea unor generalizări și concluzii deosebite.

Poetul Dan Deșliu a ținut să precizeze, încă înainte de a intra 
propriu-zis în discuție, că spusele sale nu rezumă coraportul pe care-l pre
gătește, dar, pe de altă parte, nici nu pot fi cu totul desprinse de el. 
Sînt, socotim și noi, părerile personale, punctele de vedere proprii, rezul

tate din experiența creației unui poet care s-a format și dezvoltat în 
anii puterii populare, strlns legat de evenimentele care au însoțit și înso
țesc înaintarea țării noastre către socialism.

Prima întrebare pe care i-am pas-o 
a fost una de ansamblu:

— Cum vedeți sensul princip al al 
dezvoltării poeziei noastre actuale? 
Care socotiți că este semnul ei dis
tinctiv fundamental ?

— In ultimul timp m-am gîndit 
mult la tabloul general al poeziei 
noastre — lucru la care m-a ajutat 
munca la coraport — pentru a-mi 
împrospăta unele impresii. Am cău
tat să trec în revistă cele mai im
portante realizări poetice de .la 23 
August 1944 pînă azi.

— Care e impresia de ansamblu 
după parcurgerea unui întreg sector 
al literaturii noastre noi ?

— Vezi dumneata, cîteodată, ta 
focul cîte unei discuții, ajungem să 
ne luăm după detalii și să pierdem 
din vedere ansamblul. Dar pentru 
cine are cît de cît cunoștință despre 
situația poeziei noastre înainte și 
după 23 August 1944, atît din. punot 
de vedere cantitativ cît și calitativ, 
un asemenea tur de orizont, cum e 
acela pe care l-am făcut eu de cu
rînd, asupra a ceea ce s-a realizat 
în acești 12 ani — te face să rămîi 
impresionat, pur și simplu.

Cînd s-a mai pomenit la noi o ase
menea abundență de poezie, — și 
trebuie să spun că, în general, în ceea 
ce constituie esențialul — o poezie 
bună, legată de problemele vieții, 
străbătută de dragoste pentru popor 
și partid.

— Care sînt cauzele prin care ex
plicați această creștere a poeziei 
noastre? Cui o datorăm?

— Uite, fenomenul nu e atît de 
simplu. Mai întîi, nu se poate realiza 
o atare poezie fără înțelegerea — nu 
ușoară, ci treptată, pe calea convin
gerii interioare — din partea poeți
lor noștri, că spiritul de partid nu 
se contr,apune artei, nu e o cerință 
arbitrară, nu e pretenția cuiva care 
„vrea așa" — ci e elementul esen
țial al artei în zilele noastre. Poeții 
noștri au înțeles principalul — că 
azi nu te poți dezvolta ca artist, 
trăind în această țară, împreună cu 
poporul acesta, în aceste condiții isto
rice — fără însușirea concepției mar
xist-leniniste despre societate.

Dacă n-ar fi înțeles acest lucru, 
poeții noștri n-ar fi ajuns să realizeze 
ceea ce văd,eu, atît cit mă ajută pe 
mine ochii și priceperea. Să-ți arăt...

Poetul a scos dintre niște hîrtii, o 
coală scrisă cu caligrafia lui ordo
nată, egală și măruntă.

— ...Am aici o listă pe care mi-am 
întocmit-o pentru necesitățile lucrului 
la coraport. Am scris-o n-u după cine 
știe ce reguli sau ierarhii, ci după 
memoria mea. Lista are 50—60 de 
nume — firește, cele mai cunoscute, 
oameni care au scris poezii și care 
s-au afirmat ca poeți în acești ani,

— Ați cuprins în ea și poeții care 
au scris înainte de eliberare, fără în
doială I

— De bună seamă ! Este mai în
tîi o gardă serioasă, puternică, înce- 
pînd de la Tudor Arghezi și mergînd 
pînă la Miron Radu Paraschivescu, 
de exemplu.

— Să-i zicem: „garda vîrstnlcă".

— Da, dar nu numai prin vîrstă, 
cît mai ales prin maturitate artistică.

— Și care e cea care urmează?

Nu știu, toți ăștia, că făcînd așa 
cînd stau pe punctul „de-a o-mbrățișa“ 
n-au fost nici cînd de dînsa mai departe 
și... nimbul Ie răsare-n altă parte|

V

De veacuri plimbă chipul ei bălan... 
Dar nu sînt două luni la fel pe an 
nici două luni pe lună — să-nfiripe 
același chip la vama dintre clipe —

și chiar cînd „e aidoma-n fîntîni 
cu cea de-acuma două săptămîni" 
nu-ți poate fi tot una cum înclină: 
spre lună nouă, ori spre lună plină 1

...Că-i spartă ciutura sau ei nătângi 
— și-o mînuiesc cu două brațe stingi — 
se mulțumesc dacă pe fund... mai scapă 
un ciob de lună într-un strop de apă —

ba, vor să vîndă ciobul pentru-ntreg, 
mirați că oamenii „nu-1 înțeleg", 
că șovăie să recunoască luna 
în țăndări scoase una cîte una I

...Dar haide să-i lăsăm pe-acești poeți 
mai mult sau mai puțin inapoieți...
Ori cîte-ar trage-n cumpăna fîntînii 
precumpănește tot fiorul mîn’i...

VI

Uităm ades, privind la chipul „ei" 
că-argintul are aur drept temei: 
pe bani mărunți, în palida-i ninsoar. 
își schimbă para nevăzutul soare;

...și că pămîntul, tânăr discobol, 
n-a azvîrlit-o slobodă în gol: 
î-a prins — perpetuă dezamăgire — 
și-o nevăzută coadă, la tingire...

— E o generație tânără, oameni de 
la 17 și pînă în jurul a 30 de ani.

— Dacă garda vlrstnică ați carac
terizat-o prin putere, aceasta mai tî- 
nără prin ce se distinge?

— Eu cred că prin număr, printr-o 
mare hărnicie la scris dar și prin ca
litate. Toți acești poeți, 50—60 la 
număr, de la cei mai vîrstnici pînă la 
cei mai tineri, au dat ta aniii noș
tri cel puțin un volum de versuri, cel 
puțin un poem sau o suită de poezii, 
pe baza cărora se poate afirma cu 
certitudine că sînt ostași verificați, de 
nădejde, ai frontului nostru poetic. 
Va să zică, la ora actuală, creația a- 
cestui mănunchi — ce zic eu mă
nunchi ? — a acestei armate de poeți, 
reprezintă poezia noastră nouă, poe
zia celor 12 ani.

Față de vîrsta literaturii noastre,
— și doar în comparație cu alte li
teraturi, literatura noastră e una tâ
nără, dar, deși începe de la Dosof- 
tei, are și ea un trecut de trei sute 
de ani — în comparație cu cele trei 
secole, ce reprezintă doisprezece ani? 
Și totuși, sînt convins că anii aceș
tia alcătuiesc un capitol glorios în 
cartea de aur a literaturii romîne.

— Consemnez deci ritmul viu de 
dezvoltare pe care-l apreciați drept 
unul deosebit față de alte momente 
ale istoriei literaturii noastre. Spu- 
ne(i-mi, însă, în ce socotiți că se ma
nifestă calitatea principală a noii 
noastre poezii. Aș dori o comparație
— în linii mari, se înțelege, — cu 
poezia noastră clasică.

— Să nu crezi că aș evita o astfel 
de întrebare. Dimpotrivă, este cea la 
care, mai mult chiar decît la altele, 
vreau să-mi spun părerea. In ciuda 
faptului că trecutul nostru poetic se 
bucură de asemenea vîrfuri cum e de 
pildă Cîrlova ..

Nu a fost din partea mea vreo mi
rare, nici vreo ezitare. Totuși, poetul 
a ținut să facă o precizare, pentru 
cititori, cărora le-o transmit.

— ...Da, Cîrlova, în care am pier
dut un poet, după părerea mea, de 
talie europeană...

Am adăugat: — Cîrlova s-a stins 
aproape la vîrsta pe care o are azi 
Labiș.

Tovarășul Dan Deșliu a urmat:
— ...Asemenea vîrfuri cum au fost 

Cîrlova, Alexandrescu — mă refer la 
preferințele mele, — ...Văcăreștii, A- 
lecsandri, Eminescu, Coșbuc, Vla- 
huță, Iosif — vorbesc numai de cei 
duși dintre noi. — Pe Alexandru To
ma nu-mi vine să-l număr tot aici, 
pentru că mie mi se pare că el încă 
merge cu noi, face parte dintre aceia, 
alături de care am străbătut cei 12 
ani.

In ciuda faptului că avem aseme
nea vîrfuri. ba, tocmai pentru că le 
avem, mie mi se pare că poezia aces
tor ani, dela eliberare pînă acum, a 
izbutit să aducă ceva calitativ nou 
față de trecut. Aceasta datorită ta pri
mul rînd rezervorului imens, nesecat 
de talente — poporul, care a ridicat 
artiști de valoare, acum ca totdeauna 
ta trecut. Și, pe u>n plan tot atît de 
important, datorită regimului demo
crat-popular. •

— In ce vedeți trăsăturile calitativ 
noi despre care afirmați că le-a do- 
bîndit poezia noastră din ultimii ani 
și cum le vedeți dezvoltarea in vii
tor?

— In primul rînd, în atitudinea 
ei militantă, în situarea fățișă, pli

Măscări și schime, cîte-au fost și-or fi 
sînt toate scrise în cosmografii.
Nu-i o cometă, vai!... își paște crugul 
și pîn’la urmă-i dibui meșterșugul!

Măscări și schime, toane și schimbări 
sînt numai tot atâtea întrebări!
Răspunsul — o, confrați întru Apolo — 
e altul, după CUM o scoți de-acolo!

„Răsfrîngerea" I zvod, tipar, model...) 
e — într-un fel — pentru noi toți la fel: 
ce dă viață chipului de moartă 
e mîna ta — și freamătul ce-o poartă I

VII

E mîna ta — la fel cu-a celorlalți — 
dar veșnic alta-n clipa-n care salți 
și clattni,

legeni, 
tulburi, 

spulberi, 
scuturi 

străvechiul chip, în miile de ciuturi...

E mîna ta de rob sau de stăpîn, 
de oacheș sau bălai, de spelb ., sau spin, 
e mîna cumpătată sau pripită 
s-o prindă într-un ceas, sau o clipită...

E mîna ta de vechi sau nou drumeț 
— risipitor sau cărpănos Ia preț — 
descumpănită sau nepăsătoare 
c-o prinde-ntîia, sau a mia oare...

E mîna ta de-nsingurat ortac 
care-i pitește galbănul pitac 
agon:sindu-l în vre-un fund de Iadă 
pentru vre-o neagră noapte de baladă .

sau mîna ta cu gesturi grijulii 
de-a n-o boți cumva, de-a n-o juli, 
s-o dărui cu chenare neciobite 
ortacilor — sau ultimei iubite.

Struniri și-nfiorări I Sînt fel și „chip"
— cît flori de cîmp și fire de nisip — 
Ei — ce zici? — să continui să le număr?

...și muza îmi șoptește peste umăr:
„Un singur lucru aș ma; vrea să-ți cer: 
Să nu uiți luna — luna de pe cer !“

Marcel Breslașu 
Mai 1956

nă de mîndrie, pe pozițiile clasei 
muncitoare, în faptul că se preocupă 
tot mai intens de marile probleme 
ale poporului, de .chipul omului nou, 
constructor al unei vieți noi.

Pe această linie, subliniez îndeo
sebi dezvoltarea genului epic. După 
părerea mea, aici s-au obținut rea
lizări care depășesc — atât prin con
ținut cît si ca formă artistică — ma
joritatea lucrărilor epice din trecut. 
Poeme ca „Bălcescu" și „In satul 
lui Sahia" de Eugen Jebeleanu, 
„Despre pămînt" și „Ție-ți vorbesc, 
Americă!“, de M. Banuș, „Balada 
tovarășului căzut" și „Vara fierbin
te", de V. Tulbure — îndreptățesc 
o astfel de afirmare. De asemenea, 
remarcabilă este și dezvoltarea liricii 
cetățenești. Noi am avut întotdeauna 
o poezie cetățenească — de o inten
sitate mai mare sau mai mică, creată 
de poeți mai iluștri sau mai modești, 
dar foarte strîns legată de popor. Nu 
poate fi făcută, sub raportul condiții
lor de creație, nici o comparație între 
poeții de azi și poeții noștri clasici. 
Atunci nu exista libertate, nu era 
poporul la putere, n-am avut un par
tid, .așa cum avem astăzi.

Dar poate exista vreo îndoială că, 
în condiții atît de favorabile în care 
se face totul, tot ce e posibil și ne
cesar pentru dezvoltarea culturii des
tinate poporului și nu unei mîini de 
oameni; cînd de la o zi la alta apar 
din ce în ce mai evident, mai preg
nant, noi și noi nume în frontul poe
ziei noastre; cînd există o puternică

emulație al cărei fond nu e concu
rența și spiritul de junglă, ci ten
dința fiecăruia de a sluji cauza co
mună, dragostea pentru aceeași cau
ză — în asemenea condiții poate 
exista vreo îndoială asupra faptului 
că marea sarcină care ne revine, de 
a egala și depăși, din punct de ve
dere ideologic și artistic cele mai 
înaintate creații ale clasicilor — că 
această sarcină va fi realizată ?

După mine, nu există nici, o în
doială. Depinde în primul rînd de 
noi. Trebuie să facem la rîndul nos
tru totul, ca această sarcină să fie 
îndeplinită și depășită. Nu mă joc cu 
cuvintele. îmi dau seama că spun 
lucruri grele. Dar sînt un om realist, 
și tocmai de aceea, optimist. Reali
tățile mă încredințează că poezia 
noastră va fi la înălțimea pe care o 
dorim.

— Și pentru a realiza acest ideal, 
care socotiți că este datoria poeților 
noștri ?

— Vezi, eu am schițat acest tablou 
al poeziei noastre de azi, fiindcă de 
aici trebuie să pornim. Un lucru de 
însemnătate primordială e să nu 
scăpăm niciodată din vedere, atunci 
cînd vorbim de viitor, ce s-a realizat 
pînă acum.

De ce spun asta? Am observat o 
anumită tendință, — precizez; limi
tată, restrînsă — de a nega ce s-a 
făcut în acești 12 ani în literatura 
noastră.

Acestei tendințe i-a dat expresie 
Alexandru Jar. Dar e o tendință străi
nă de noi, străină de frontul nostru 
literar. Și ca o dovadă că este așa, e

că n-a găsit sprijin în rîndurile noas- 
tre.

Cum am putea noi să ne desolida
rizăm de noi înșine, negînd ce am 
realizat? Cum să negăm ceea ce a 
constituit și constituie sensul vieții 
noastre, rațiunea noastră de a fi? 
Noi n-am fi existat ca oameni și ca 
scriitori — pentru noi, om și scriitor, 
e același lucru, formează un tot, o u« 
nitate — noi n-am fi existat fără re
voluție, fără partid, fără leninism. 
Tot ceea ce s-a făcut în acești ani, 
deși n-a fost scutit de scăderi și e- 
rori — ale noastre, adică ale scriito
rilor — to.t ce s-a făcut bun, a izvorit 
din dragoste profundă pentru popor 
și pentru conducătorul său, pentru 
partid. Am realizat tot ce am realizat 
bun, sub steagul de luptă comun, pe 
care este înscrisă o lozincă comună: 
credincioși adevărului vieții, credin
cioși leninismului, credincioși parti
dului.

Acestea sînt lucruri peste care se 
poate trece? Cine își închipuie una 
ca asta, este străin de noi, nu ne 
cunoaște, trăiește pe altă lume — mai 
exact, este legat de altă lume.

Nu l-am întrerupt în tot acest 
timp, pe tovarășul Deșliu. care vorbea 
tulburat. După ce a încheiat, i-am ce
rut să-și spună părerea sa cu privire 
la ceea ce înțelegea prin acele scă
deri și erori.

— Insist, am arătat eu, pentru că 
tocmai astfel de scăderi și erori au 
devenit calul de bătaie al tendinței la 
care v-ați referit mai sus.

— Chiar dacă nu mă întrebai, nu 
puteam să nu-ți spun punctul meu de 
vedere despre aceasta. Toți avem și 
erori, am făcut greșeli, mai mari sau 
mai mici. Și eu am făcut greșeli Și 
alți tovarăși de-ai mei, ostași ca și 
mine — ca și noi toți mai bine zis — 
în această armată angajată, în aceas
tă armată a artelor. Angajată în sen
sul că a adoptat o poziție deschisă, 
fățișă, liber consimțită, s-a atașat 
construirii socialismului.

Despre aceste greșeli s-a discutat 
— aș zice chiar că s-a discutat de-a- 
juns. Ceea ce interesează însă cu mult 
mai mult, „este examinarea situației 
actuale I să știm unde ne aflăm, cum 
stăm, ca să mergem mai departe.

Dar am să-ți spun părerea mea șî 
despre o alt fel de tendință, despre 
un -alt fel de a judeca activitatea 
noastra din trecut, despre alt fel de 
așa-zise greșelii. Vrei să mă urmă
rești?

— Sînt gata să notez.

Am observat că unii tovarăși 
încep, să încadreze la capitolul gre- 
șeii și erori, acele slăbiciuni de creș
tere care s-au resimțit în activitatea 
fiecăruia dintre noi, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, și fără de 
care nu poate exista o dezvoltare.

— Este oare și aceasta un mod 
negativist, nihilist, de a aprecia li
teratura?

— Nu. Cîtuși de puțin. E cu t.-,;” 
altceva decît, ceea ce s-a concretizați 
în ieșirea lui Alexandru Jar, pentru 
că nu are deloc același conținut. E o 
tendință, eu aș numi-o : „văicăristă".

— De la „văicăreală"?

— Da, de la verbul „a se văicări".

— Și în ce constă tendința a- 
ceasta? Poate un exemplu ar fi mai 
lămuritor?

— In ce constă? In... exact ce spu
ne cuvîntul: a te văita că ai crescut 
cu slăbiciuni, și a începe să pui aces
tor slăbiciuni — care desigur, nu tre
buiesc privite cu îngăduință, ci con
știent, cu bărbăție — diferite etichete, 
între care cea mai la modă, la ora 
actuală, e proletcultismul.

— Socotiți prin aceasta că nu exis
tă manifestări care să poarte pe 
drept cuvînt denumirea de prolet
cultism.

— Ba există. Dar una e proletcul
tismul, și cu totul altceva e să decre
tezi creațiile mai slabe, de acum 
cîțiva ani, și chiar de azi, drept pro
letcultiste. Vrei un exemplu?

— Presupuneți că întrebarea v-am 
pus-o eu.

_— Așa ceva face de pildă tova- 
rășa„ Veronica Porumbacu, care de
clară tn volumul său „Generația 
mea". într-o poezie, că își consideră 
poemul „Tbvarășul Matei a primit 
Ordinul Muncii" drept o poezie pro
letcultistă.

— E o autocritică?

— Nu știu, poate să fie și o doză 
de adevăr, dar noi trebuie să știm 
bme ce înseamnă un cuvînt atunci 
cînd îl folosim, trebuie să știm ce a 
însemnat în fapt proletcultismul.

— Aș fi bucuros să notez aici cîte- 
va cuvinte pe care le socotiți indis
pensabile pentru înțelegerea proble
mei în esența ei.

— Proletcultismul s-a caracterizat 
în primul rînd prin negarea rolului 
îndrumător al partidului în literatură, 
prin afirmarea necesității de a scoate 
arta de sub îngrijirea și îndrumarea 
ei de către partid.

— Vă referiți aici, la manifestările 
proletcultismului ca „teorie".

— In primul rînd la ele. Gîndin- 
du-ne bine, vom conchide că această 
poziție se întâlnea cu denigrarea 
moștenirii trecutului.

— Și care a fost echivalentul în 
planul expresiei artistice?

•— In esență. înlocuirea proceselor 
sufletești ale oamenilor vii, contem
porani, cu aspecte formale.

— Adică stridențe, zarvă fără con
ținut. sau . înlocuirea omului prin u- 
nealta sa, prin detaliul exterior, teh
nicist, etc.?

— De toate ! Eu m-am întrebat de 
multe ori, din ce punct de vedere 
consideră tovarășa Veronica Porum
bacu, și cei care o susțin în această 
privință, că o asemenea poezie cum 
e ..Tovarășul Matei" ține de categoria 
proletcultismului. Mi se pare că tov. 
Porumbacu se referă la insuficienta 
analiză tocmai a procesului sufle
tesc al omului care din rob devine 
stăpîn. Dar mie nu mi se pare că

(Continuare în pag Vl-c'



1 nrivi r rwHrt J rs f'

Teoria și practica în studiul 
limbii literare

S fud ul limbii literare este, la 
noi ca și în apus, 9 ramură 
nouă a lingvisticii, impusă pe 

primul plan al atenției specialiștilor 
de-abia de cîțiva ani. In lingvistica 
rusă, dimpotrivă, ea se bucură de 
multă vreme de interes. încă înainte 
de primul război mondial, lingviștii 
ruși se ocupau de studiul limbii lite
rare, pe care o defineau în același 
mod ca și astăzi. Asupra definiției, 
toți lingviștii din țara noastră sînt 
de acord, ca și asupra importanței 
excepționale pe care o are studierea 
limbii literare printre celelalte capi
tole ale lingvisticii. Nimeni nu a gă
sit riilci o obiecție de adus ideii că 
limba literară este aspectul mai în
grijit, mai corect, normat al limbii 
întregului popor, aspect care se per
fecționează cu progresul societății și 
se generalizează treptat cu răspîndi- 
rea culturii.

Dar cî* *nd  se trece la aplicarea în 
practică a teoriei, cînd Se discută 
concret fapte privitoare la istoria sau 
la situația actuală a unei limbi lite
rare, divergențele sînt atît de nume
roase Incit se poate spune că există 
atîtea păreri cîți cercetători, ba chiar 
mai multe, pentru că unii exprimă 
borlcomitent păreri diferite, fără să 
bage de seamă că se contrazic.

Revista publică studiul „Unele pro
bleme ale literaturii de călătorie” de 
H. Zalis. La „Cronica literară” Geor
ge Munteanu analizează poemul „In tîrg 
la Iașl-1917” de Marcel Breslașu, iar 
Ion Oarcăsu piesa „Familia Covacs” de 
Ana Novac. „Viața artistică” cuprinde 
o cronică a lui Aurel Gurghianu despre 
„Răzvan șl vidra” la Teatrul Național 
din Cluj, șl un articol despre compozi
torul Sigismund Toduță de Romeo 
Ghircolașu. Sumarul revistei mai cu
prinde rubricile „Viața cărților**, „Cro
nica științifică**, „Documente”, „Men
țiuni și opinii*1.

• „NUVELE ȘI SCHIȚE” de Mau
passant, în romînește de Lucia Deme
trius, cu un cuvînt înainte de Edgar 
Papu, a apărut, într-un tiraj de 24.000 
exemplare, in colecția „Clasicii litera
turii universale”.

• „ROMANUL DE CINCI PARALE” 
de Berthold Bxecht, ediția Il-a, tradu
cere de S. Sanln, traducerea versuri
lor de Nina Casslan, cuvint înainte de 
Petru Dumltrlu, — a apărut la Editura 
de Stat pentru literatură și artă.

• „ELIBERAREA**, roman de Illăs 
B.Ta, în romînește de Lia Gheorghiu 
(Voi. I), I. Jianu și I. C .Carpen (voi. 
II-III), cuvînt înainte de Robotos Imre, 
s-a tipărit în aceeași editură.

o „CINTARE OMULUI”, stihuri de 
Tudor Arghezl, cu „In loc de prefață” 
de Mihai Beniuc, șl cuprinzînd : „Cîn- 
tare omului”, „Stihuri noi”, „Carnet 
— Mai 1944” șl .Alte stihuri”, a apărut 
tn Editura de Stat pentru literatură șl 
artă. Coperta de Vero Radu.
• „POEZII” de Al. Vlahuță, ediție 

îngrijită și bibliografie de Teodor Vlr- 
goltcl, a apărut in Biblioteca pentru 
toți, într-un tiraj de îo.ooo exemplare.

Iată povestirea lui Dumitru Mircea, 
„Combina vie" cuprinsă in volumul 
„întoarcerea lui Niculae Coșoiu". Co- 
borită din munții Maramureșului, 0- 
dată cu puhoiul de munteni care, la 
vremea secerișului, se revarsă către 
cimpie pînă în valea Mureșului și a 
Someșului pentru a ajuta la stringe- 
rea recoltei, o fată, o munteancă, se 
îndrăgostește aici de un combinier 
care lucra pe ogoarele gospodăriei co
lective. In ciuda faptului că, de 
veacuri, muntenii coboară către cim
pie, ajută la seceriș și, după ce-și 
primesc plata in grîne, se retrag că
tre meleagurile lor împădurite, nelă- 
■si nd pe nici unul ,,de pripas", Sîia 
lui Gheo Poganu refuză să se întoarcă 
la casa părintească. Munteanca se că
sătorește cu tinărul combinier și ră- 
mine definitiv în gospodăria colectivă.

Un exemplu de povestire idilică! — 
ar putea să exclame sentențios un 
critic pripit. Nici luptă de clasă, nici 
conflicte puternice și. pe deasupra, 
cîntece, jocuri, chiuituri. Intr-adevăr, 
povestirea ar putea fi idilică, dacă 
i-am aplica mecanic formulele obiș
nuite. Dar aceasta ar însemna să tre
cem cu vederea procesul sufletesc, 
dureros și chinuitor care precede ges
tul fetei de la munte, să ignorăm 
faptul că, prin actul hotărtt al eroi
nei, s-au sfărîmat prejudecăți secu
lare și, mai ales, să uităm că toate 
s-au petrecut și s-au putut petrece 
doar în zilele noastre, în condițiile 
în care și viața oamenilor, și con- 
ștința lor, e înnoită.

Badea Ursu, conducătorul grupului 
de munteni, n-a reușit să o convingă 
pe Sîia să se întoarcă la ai săi: „Are 
să se gate dragostea. Știe... are să se 
gate dragostea, că-i trecătoare, fată, 
și or rămînea numai durerile și dorul 
Tu ești tînără, Sîie și nu știi ce-n- 
seamnă să fii venetic...” Cu ochii 
in lacrimi. Siia îl asculta pe bătrînul 
Ursu și-și purta mintea către satul 
natal, către tatăl ei, către frații și 
surorile ei, către codrii iubiți. Capi
tolul acesta al povestirii e poaie cel 
mai dramatic, cel mai profund reali
zat. Eroina înfruntă glasurile adinei 
care o recheamă către munții împă
duriți, către viața de dinainte, grea, 
dar moștenită din bătrîni, înfruntă 
însăși imaginea casei părintești, pen
tru că forța dragostei e mai mare, 
e nemăsurată, pentru că e convinsă 
că în noua înfățișare a lumii, ea nu 
poate fi o venetică, nu se poate pustii. 
Iar imaginea finală a capitolului con
centrează în. mod excepțional și dra
matismul sfișietor dar și frumuse
țea, măreția gestului de eliberare al 
eroinei. Sîia n-a răspuns în nici un 
fel vorbelor îndurerate ale bătrînului 
Ursu. Răspunsul este al autorului și

Cred că nu ar fi greu să se ajun
gă la un acord în principalele ches
tiuni, dacă s-ar aplica în mod consec
vent principiile de bază admise de 
toată lumea.

lată un prim exemplu. Cînd apare 
limba romînă literară? Unii spun 
dă în secolul al XVl-lea, alții în al 
XVllI-lea, în al XIX-lea, ba chiar 
s-a vorbit insistent de anul 1859. De 
oe această diversitate de păreri? 
Pentru că se uită definiția limbii lite 
rare, admisă de toată lumea ca punct 
de plecare. S-a vorbit de secolul aj 
XVl-lea, pentru că de atunci datează 
primele scrieri romînești de care dis
punem. Dar în definiție nu s-a pome
nit nimic de scriere, și pe drept cu
vînt. Iși poate cineva permite să 
susțină că lliada. e compusă într-o 
limbă neliterară? Se știe că această 
epopee, una dintre principalele capo
dopere ale literaturii mondiale, a cir
culat multă vreme în tradiție orală 
înainte de a fi fost transpusă în 
scriere. Și, cazul acesta nu e nici 
pe departe unic. Desigur, apariția 
scrierii a consolidat limba literară și 
a ajutat la dezvoltarea ei, dar nu a 
fost necesară pentru ca să apară lim
ba literară. Cu atît mai greșită este 
ideea că limba literară nu poate 
exista fără tipar.

Alții pretind că nu se poate vorbi 
de limbă literară atîta timp cît nu 
au apărut toate stilurile, și se sus
ține că la noi, acum două-trei sute de 
ani, nu exista decît un singur stil.

S-a putut ușor dovedi că această 
ultimă afirmație este falsă. Dar de
sigur astăzi există mai multe stiluri 
decît acum trei sute de ani. Ce re
zultă de aci? Că de-abia acum avem 
o limbă literară? Dar oare astăzi am 
atins plafonul în această privință? 
Nu vor mai apărea în deceniile vii
toare alte stiluri? Atunci se va putea 
spune că nici astăzi nu avem o lim
bă literară. In afară de aceasta: se 
știe că vestita epopee veche franceza 
„La chanson de Roland" a fost com
pusă în stilul epic. Pe atunci limba 
franceză nu avea încă toate stilurile 
pe care le are azi, deci, conform 
teoriei discutate aici, nu exista încă 
o limbă literară franceză. Atunci al 
cui era stilull epic? Al limbii franceze 
neliterare?

Mult mai gravă este eroarea pe 
care o fac unii susținînd că nu se 
poate vorbi de limbă literară pînă la 
ascensiunea burgheziei, pînă la crea
rea națiunii sau chiar pînă la apari
ția statului (?), adică, în ce ne pri
vește pe noi, pînă la 1859. Se știe că 
în antichitate au existat limbi literare 
fără să fi existat națiuni. Nu numai 
că Eneida lui Virgiliu este un model 
de limbă literară, dar și textele juri
dice, administrative, științifice con
temporane erau scrise într-o bună 
limbă literară. Cu statul, problema 
se pune altfel. State există de la des
trămarea comunei, primitive, nu din 
orînduirea capitalistă și cu atît mai 
puțin de la 1859. E vorba poate de 
state unificate? Dar atunci de ce nu 
așteptăm, pentru a avea o limbă li
terară, pînă la 1919? Ba ar trebui să 
credem că între 1940 și 1944 limba 
noastră a suferit o eclipsă, pentru că 
o parte a romînilor au trecut în 
componența altui stat. Ce împiedică 
oare pe englezi și pe americani de 
a avea o singură limbă literară, cu 
toate că aparțin unor state diferite?

Partea gravă a problemei este că 
dăm a se înțelege că o națiune care 
nu dispune de propriul său stat nu 
are dreptul la o limbă literară, prin 
urmare justificăm purtarea imperia
liștilor care interzic uzul limbii ma
terne în școlile națiunilor subjugate.

Se mai spune că nu se poate vorbi 
de o limbă literară cît timp nu s-au 
unificat toate dialectele. In acest caz 
nu există pînă azi nici o limbă li
terară, pentru că nu cunoaștem nici 
o țară unde să nu fie dialecte.

Dacă în limba literară pătrund (cu 
măsură) elemente dialectale, aceasta 
nu poaie constitui decît o îmbogățire 
a limbii literare și nu e un motiv să 
credem că ea nu există încă. Ni se 
spune că în secolul al XVIIl-lea 
(ba chiar în al XIX-lea) nu avem 
încă o limbă literară, ci numai dia
lecte literare, deoarece între scriitorii 
moldoveni și cei munteni constatăm 
diferențe. Problema delimitării între 
dialecte și limbi este deosebit de spi
noasă, dar nu văd de ,ce am ames
teca-o aici1. Discutăm dacă avem de-a 
face cu o exprimare literară sau nu. 
Vom spune că „Niebelungenlied" este 
scris într-o frumoasă limbă literară 
germană, indiferent de faptul că, în 
afară de germana de sus, exista con
comitent și germana de jos. Prin ur
mare problema noastră principală, în 
cazul de față, este: ce e literar și ce 
nu e literar ? Și putem să trecem cu 
vederea întrebarea dacă idiomul cu 

pricina e răspîndit pe întregul teri
toriu al țării sau nu.

Două dialecte ale aceleiași limbi 
au întrebuințare literară, ceea ce ar 
însemna că nu există o limbă lite
rară. Dacă printr-o întîmplare oare
care: cataclism natural, exterminare, 
asimilare etc. unul dintre cele două 
dialecte încetează de a fi întrebuin
țat, ar urma ca automat celălalt să 
se transforme în limbă literară, deși 
în structura lui nu a intervenit ab
solut nimic nou. Aceasta arată, cred, 
cît de formal este pusă problema.

Este însă un aspect și mai curios. 
Mai toți specialiștii noștri în limba 
romînă susțin — greșit, după mine 
— că aromîna, meglenoromîna și is
troromâna sînt dialecte ale limbii ro
mîne, deci în țara noastră se vorbește 
nu limba romînă, ci dialectul daco- 
romîn al limbii romîne. Urmează de 
aici că noi nu avem o limbă literară, 
ci un dialect literar? Nicidecum. To
varășii înțeleg că felul nostru de a 
vorbi și de a scrie trebuie impus aro- 
mînilor și celorlalți romanici din 
sudul Dunării, ca normă oficială. Dar 
dacă pe teritoriul patriei noastre se 
vorbește dialectul dacoromîn, roma
niștii noștri trag concluzia că în 
Moldova, Muntenia etc. nu avem dia
lecte, ci graiuri, căci dialectul daco
romîn nu poate fi subîrnpărțit în 
dialecte „La noi în țară nu există 
dialecte", această formulă poate fi 
adesea auzită. Atunci cum pot ace
iași tovarăși să susțină că Negruzzi 
n-a scris în limba literară, oi în dia
lectul literar moldovenesc?

Ceea ce înșeală pe mulți specialiști 
ai noștri este convingerea nemărtu
risită și poate chiar ignorată de ei 
înșiși că felul nostru de a fi este cel 
natural și fără cusur, modelul cu 
care trebuie să concorde tot ce este 
recomandabil, iar tot ce în trecut a 
fost deosebit era condamnabil. Acești 
tovarăși confruntă limba actuală, cu 
mai multe stiluri, cu mai pu
ține diferențe dialectale, cu unele 
forme evoluate, și limba de acum 
trei-patru sute de ani, cu mai puține 
stiluri, cu mai multe diferențe dia
lectale și cu unele forme mai vechi, 
și conchid că, deoarece limba din se
colul al XVl-lea diferă de cea de azi, 
ea nu era încă literară. De exemplu 
Coresi nu scrie în limba literară, de
oarece folosește forme ca îmblă (de
venit apoi umblă) sau expresii ca ale 
sufletului folostiri (nu foloasele su
fletului). Dar prin ce este superior, 
în mod concret, îmblă lui umblă ? 
Ce nenorocire ar fi fost dacă îmblă 
nu s-ar fi transformat în umblă? 
De asemenea Coresi e neliterar pen
tru că scrie și grijă și grije. Dar di
ferențele dialectale n-au dispărut cu 
totul nici astăzi, scrierea grijă a 
fost aprobată de Hotărîrea Consiliu
lui de Miniștri din 1953, dar pronun
țarea grije este încă foarte răspîndîtă 
și azi. In multe cazuri nici Micul 
dicționar ortografic n-a ales între 
două sau mai multe variante; putem 
spune și voi face, și am să fac, deci 
ezitări mai există. Limba se va mai 
transforma, și peste un timp se va 
putea arăta că cutare formă curentă 
astăzi a devenit învechită, iar unele 
ezitări vor fi fost eliminate. Diferen
țele dialectale se vor împuțina. Ce 
rezultă de aici? Că nu trebuie să ve
dem limba literară ca ceva fix și 
imuabil. Ea a apărut odată ou pri
mele producții literare orale (vezi de
finiția: un aspect mai îngrijit, co
rect...), care conțin expresii solemne, 
întorsături rare, anumite elemente 
stilizate. Bineînțeles, era o limbă li
terară foarte săracă, nedezvoltată, pu
țin deosebită de limba vorbită. Apa
riția scrierii, apoi și mai mult a tipa
rului au adus perfecționarea și răs- 
pîndirea limbii literare, au făcut-o 
uneori să fie destul de deosebită de 
limba vorbită. Dar posibilitățile din ce 
în ce mai mari de difuzare (presa, 
radioul, cinematograful) și prestigiul 
(literatura, știința, ziarele) fac ca 
limba literară să aibă tot mai mare 
influență asupra limbii vorbite (deși 
nici aceasta din urmă nu e fără in
fluență asupra celei dinții). Astfel se 
poate spune că limba literară de azi 
este mult superioară celei de acum 
patru sute de ani și cu atît mai. mult 
celei de acum opt sute; dar ea n.u 
s-a născut nici acum patru sute, nici 
acum opt sute de ani, și nu a ajuns 
la desăvîrșire nici azi și nu va ajun
ge nici peste o sută de ani: se per
fecționează mereu, fără a ajunge 
vreodată să fie perfectă. Dar va avea 
un sfîrșit, adus tocmai, de întărirea 
ei continuă: cînd în uzajul general 
va fi eliminată limba neliterară, adică 
atunci cînd limba literară va fi ge
neral folosită, ea nu va mai putea 
fi numită literară, deoarece nu va 
mai putea fi opusă limbii neliterare. 
Ea va fi numită atunci pur și sim
plu limbă (vor subzista însă diferite 
stiluri ale ei).

O ultimă contradicție între teorie 
și practică. Toată lumea recunoaște 
astăzi la noi că limba literară nu 
este numai limba scriitorilor (limba 
literaturii artistice), ci aceasta din 
urmă este numai unul dintre aspec
tele limbii literare, alături de limba 
operelor științifice, a presei cotidiene, 
a textelor juridice și administrative 
și așa mai departe. Nimeni nu mai 
afirmă că legile noastre sînt scrise 
într-o limbă neliterară, sau că presa 
noastră e scrisă neliterar (deși s-au 
auzit proteste cînd Dicționarul limbii 
romîne literare contemporane a in
clus în bibliografia sa publicații pe
riodice consacrate altor domenii decît 
literatura). Totuși toți cei care stu
diază limba literară (și încep să fie 
mulți) se ocupă exclusiv de limba 
scriitorilor. Spun în treacăt că se 
ocupă într-un fel care — după pă
rerea mea—aduce foloase puține lite
raturii și aproape nici un folos ling
visticii, căci nu se vede cîtuși de pu
țin la ce fel de sinteză lingvistică vor 
putea duce vreodată aceste studii. 
Cusurul lor principal este însă că 
ignorează toate aspectele limbii lite. 
rare afară de acela al literaturii ar. 
tistice, cel care, prin însuși specificul
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Despre limba noastră literară

Iul, se leagă de talentul individual 
al autorului și nu are ușor influență 
asupra evoluției limbii în general.

Un ziar ca „Scînteia", difuzat 
astăzi în multe sute de mii de
exemplare, dispunînd de o mare
autoritate pe care i.o dă calitatea
excelentă a articolelor, atît în
ce privește forma cît și conținutul, 
exercită asupra vorbitorilor o influen
ță infinit mai mare decît literatura 
artistică, și aceasta cu atît mai mult 
cu cît cuvintele și întorsăturile noi 
pot fi citite în nenumărate numere 
consecutive și pot fi folosite imediat 
în vorbire fără teama de a fi ironi
zat fiindcă „vorbești ca din carte". 
Ar trebui studiate toate stilurile lim
bii literare, ceea ce ar permite apoi 
elaborarea unei istorii a limbii lite
rare, operă de însemnătate uriașă 
pentru care astăzi nu dispunem a- 
proape de nici un material.

Cred că dacă specialiștii noștri, 
după ce au recunoscut justețea punc
tului de vedere al lingviștilor sovie
tici în ce privește definiția limbii 
literare, ar studia cu multă atenție 
și lucrările sovietice privind aplicarea 
principiilor (de exemplu articolul pu
blicat de acad. V. V. Vinogradov și 
B. A. Serebrennikov în numărul 2/ 
1956 al revistei Voprosi iazikoznani- 
ia) ar putea eviiba confuziile și 
contradicțiile de felul celor semnalate 
tn prezentul articol.

Acad. Al. Graur

OJRIE£msâ&
• A apirut nr. I (mai 1036) aj revistei 

„T1NARUL SCRIITOR**.  Desprindem 
din sumar : „Adevăr șl poezie-*  (ver
suri) de acad. Tudor Vlanu, „însemnări 
pentru tinerii scriitori” de acad. Cezar 
Petrescu. Versuri semnează : Nlcolae 
Tăutu, Leonida Neamțu (prezentare de 
Aurel Martin), Mlhai Neguleseu, Emil 
Mânu, ion Gheorghe. Proză de ; Au
rel Martin Bologa, C. Constantines- 
cu, Mircea Zaeiu, Fănuș Neagu. Pro
fira Sadoveanu publică un fragment 
din „Copilăria și adolescența lui Mi
hail Sadoveanu”. La rubrica „Pagini 
de antologie”, versuri de Petrarca, în 
romînește de Lascăr Sebastian. La 
„Cronica rimată” semnează Tudor Măi- 
nescu. La rubrica „început de drum**  
se publică o poezie de Elena Mustață. 
Aurel Martin analizează volumul „în
toarcerea lui Nicolae Coșoiu**  de Du
mitru Mircea. La rubrica „In întimpi- 
narea Congresului scriitorilor**,  apar 
articolele : „Gînduri în preajma Con
gresului” de Titus Popovioi, „Epoci și 
personaje” de Cezar Radu, „Străinul” 
și unele probleme ale limbii literare”, 
de Gh. V. Poalelungi etc. La rubrica 
„Să ne spunem cuvîntul” semnează 
Mihail Sevastos, C. Anastasiu și Mitu 
Grosu. La „Poșta ttnărulul scriitor”: 
„Ceva despre poem” de Demostene Bo
tez.

• A apărut nr. 4 — (aprilie 1956)
al revistei clujene „STEAUA”. Poezie 
șl proză semnează : Maria Banuș, Ve
ronica Porumbacu, A. E. Baconsky, Ion 
Marin Sadoveanu, victor Felea, Leo
nida Neamțu, D. R. Popescu, Ion Ra- 
hoveanu, Tudor Măinescu, Romulus Ru- 
san. Tălmăciri din Michel Angelo, 
Shakespeare, Wordsworth, Victor Hugo, 
Heine și Goethe, de Tudor Vianu. La 
aniversări M. Gheorghlade semnează 
despre „Poetul G. Topirceanu” și Henri 
Jacquier despre „Benjamin Franklin”.

La noi nu s-a scris încă marele ro
man al colectivizării agriculturii. Dar 
este neîndoios că numeroasele nuvele 
și povestiri apărute, prin calitățile 
și lipsurile lor — dar mai ales prin 
calitățile lor — pregătesc terenul 
pentru aparifia „Pămintului desțele
nit" al literaturii noastre.

Un roman pregătit prin lipsuri ? 
— expresia poate stir ni cel puțin ui
mire. E vorba insă de dezvăluirea 
și 'discutarea unor lipsuri care, din 
nefericire, sînt comune multor lucrări 
de proză, constituind tendințe centri
fuge în raport cu metoda realismu
lui socialist. Inevitabil, ne ciocnim 
aici de problema negativismului șl a 
idilismului, tendințe care au fost ne
încetat combătute de critica noastră 
literară, de part icipant ii la discuțiile 
purtate în secțiile de creație, !nsă 
fără a se face referiri la lucrări li
terare concrete și fără a se discuta 
chiar înfățișarea distinctivă a acestor 
viziuni, raportate la ansamblul litera
turii noastre.

Primejdia pe care o prezintă carac
terul abstract al unei dezbateri asu
pra acestor probleme are două laturi: 
pe de o parte, s-ar putea deduce că, 
neexistind exemple, atît idilismul cît 
și negativismul sini formule inven
tate, pe care unii ar vrea să le „a- 
plice" la literatura noastră — așa 
dar alarma ar fi falsă, totul fiind per
fect; pe de altă parte, cei de rea cre
dință ar putea conchide că idilismul 
și negativismul sînt tendințe gene - 
rale ale întregii noastre literaturi, 
că, tn consecință, nu avem nimic sau 
aproape nimic neatins de morbul, a- 
cestor viziuni deformate ale realității. 
Prima interpretare atrage după sine 
o autoliniștire demobilizatoare, a 
doua duce la tăgăduirea marilor suc
cese ale scriitorilor noștri, la ponegri
rea literaturii realismului socialist.

Pentru a evita astfel de interpre - 
țări dăunătoare și nedorite, e necesar 
să discutăm atit formele generale de 
manifestare a celor două tendințe fal
sificatoare, cauzele care le determi
nă, aparițiile materializate în diverse 
lucrări literare, cit și posibilitățile de 
a le combate. In această luptă se vor 
angaja probabil detașamentele cele 
mai puternice ale criticii noastre lite - 
rare.

Rostul articolului de față este doar 
acela de a aduce în discuție unele 
păreri în legătură cu manifestările de 
idilism din proza noastră, referindu- 
ne deocamdată la unele povestiri a- 
părute în ultimul timp.

E admisă în unanimitate ideea că 
idilismul înseamnă prezentarea reali
tății în culori trandafirii, ignorarea 
conflictelor vieții, a luptei de clasă. 
Dar realitatea conține și aspecte așa- 
zise festive, momente de mare bucu
rie, de serbare a unor victorii pe care 
nu poți să nu le consemnezi. Intr-o 
schiță, într-o nuvelă (sau într-o poe
zie) nu ai putința întotdeauna să cu
prinzi o multitudine de aspecte și te 
oprești asupra unuia dintre ele. care 
poate fi unul festiv în sensul de care 
vorbeam. Ce atitudine luăm în acest 
caz ?

uite dintre confuziile care s-au 
creat în legătură cu istoria 
limbii noastre literare își au 

izvorul in concepția despre existența 
unor dialecte literare romînești, ba 
chiar a mai multor limbi literare ro
mînești, diferite, după regiuni, dur 
prezente în același moment al isto
riei noastre. Firește că ultima părere 
se citează aci doar cu titlu de curio
zitate și pentru a se arăta încă o 
dată cîtă libertate de gindire se ma
nifestă la noi în problemele de limbă. 
In timp ce unii tăgăduiesc existența, 
la un moment dat, a unei singure 
limbi literare romînești, alții se cred 
in stare a afirma că au aflat mai 
multe.

In eticheta „dialecte literare" apli
cată situației de la noi, descoperim 
două erori. Spre deosebire de istoria 
altor limbi literare, in apariția că
rora se constată biruința unui dialect 
in lupta cu alte dialecte, ivirea limbii 
noastre literare se produce înăuntrul 
unui singur dialect: dialectul daco
romîn. Prin urmare nu poate fi vorba 
de „dialecte literare” pe un teritoriu 
unde nu există „dialecte".

E adevărat că unii dintre cercetă
tori au acordat termenului de „dia
lect" un sens mult mai larg, cores
punzător aceluia pe care l-a luat ter
menul bine fixat astăzi: „grai”• iar 
adjectivul „dialectal" e legat nu 
numai de existența unor dialecte, prin 
„particularități dialectale” înțelegîn- 
du-se și „particularități regionale, lo
cale". Dar nu-i ma puțin adevărat 
că prin folosirea cuvintului s-a dat 
naștere la confuzii.

M. Gaster, care a consacrat multe 
pagini problemei limbii noastre lite
rare, și-a dat seama de primejdia u- 
nul echivoc și, într-un loc, a ținut 

Unele aspecte ale idilismului

să precizeze; „dacă vorbesc aci de 
dialecte, înțeleg acele mici diferențe 
ce se pot observa între textele tipărite 
sau scrise în Transilvania și cele din 
Muntenia și Moldova. Sini intr-ade
văr mai mult nuanțe de dialect, de
cît dialecte propriu-zise, toate deose
birile între dinsele mărginindu-se 
numai ta schimbări de vacate, la pier
derea sau reținerea unor sunete spe
ciale”.

Nici A. Lambrior, care a schițat cît 
se poate de precis istoria limbii lite
rare romîne, nu a înțeles prin .•dia
lect" altceva decît un „gra‘ regional”, 
atunci tind a scris: „Dar să nu ui
tăm că limba comună a romînilor, 
așa cum este astăzi și cum o găsim 
in genere in monumentele vechi, este 
un dialect ce s-a ridicat la înălțime 
literară (în biserică) și oficială, și 
astfel a biruit alte dialecte, care însă 
au lăsat și ele cite ceva în lexiconul 
învingătorului lor".

Găsind circumstanțe atenuante pen
tru cei care, in cazul de față, vor
besc de „dialecte", nu înțelegem însă 
să se tolereze folosirea termenului 
„dialecte literare”. Avem și de data 
asta a face cu imitarea unor situații 
din alte limbi, in care, mai întii, exis
tau adevărate dialecte și în care, ceea 
ce e foarte important, unele dialecte 
au devenit materialul de expresie al 
unor opere literare de valoare. Așa 
s-au petrecut lucrurile, de exemplu, in 
vechea Grecie, unde legătura dintre 
dialect și literatură era atit de 
strinsă, incit genurile literare ajunse
ră să-și aibă dialectul specific: ele
gia folosea dialectul ionic, lirica co
rală -- dialectul doric, proza — dia
lectul atic. In Germania secolului al 
XII 1-lea și al XrV-iea se dezvoltă, o 
dată cu progresul < roșelor libere, nu
meroase dialecte (suab, frânele) cu 
tradiția și cu prestigiul lor literar 
propriu. Franța cunoaște și ea exis
tența unor dialecte cu mare prestigiu 
literar, ca dialectul normand sau cel 
picard. Existența acestor .dialecte 
literare" este rezultatul unor curente, 
al unor tendințe de ridicare la o 
treaptă superioară a fiecărui dialect

Se cuvine să atribuim această ca
litate diverselor graiuri pe care le 
aflăm in textele noastre vechi, mai 
înainte ca printre cei care scriau 
să-și fi făcut loc conștiința unei limbi 
literare ? Desigur că nu. Libertatea 
de a scrie cum vorbești nu îndreptă
țește calificarea de „dialect literar”. 
Dialectul literar este în mic, ceea ce în 
mare este limba literară; el se carac
terizează printr-o voință fermă, 
printr-un efort comun de a găsi nor
me și de a li se supune acestora. In 
el se oglindește, de o parte, tendința 
de diversificare față de celelalte dia
lecte, de alta, tendința de unificare 
înăuntrul dialectului însuși.

Vechea noastră literatură începe 
prin a fi, în ceea ce privește limba, 
o literatură regională, și dacă în des
fășurarea ei descoperim de-a lungul 
vremurilor o tendință, aceasta e lega
tă nu de unificarea înăuntrul vre
unui grai regional, ci de crearea u- 
nei limbi comune literare.

înlăturarea regionalismelor nu s-a 
făcut dintr-o dată peste tot, dar nu-i 
mai puțin adevărat că voința de a le 
înlătura e vizibilă și de multe ori 
mărturisită.

Se cunosc însă și cazuri de rezis
tență. Pină către mijlocul secolului 
al XIX-lea s-au găsit la noi scriitori 
care să considere folosirea regiona
lismelor drept o obligație literară- 
Ca și în atitea alte împrejurări, 

e convertit aproape, în imagine plas
tică, de pictură sau de film.

Orictt am încerca sd înghesuim 
această povestire în tipare pregătite 
și să o calificăm drept idilică, n-am 
reuși. Viața descrisă aici e viață ade
vărată, pe care o cunoaștem, o înțele
gem, o simțim, o vedem.

Referindu-se la nuvelele lui Gogol, 
Belinski a formulat cu sirnplicitatea-i 
caracteristică adevărata măsură a rea
lismului marelui scriitor rus: „El nu 
înfrumusețează viața, dar nici n-o 
ponegrește : autorul este bucuros să 
arate tot ce e frumos și omenesc în 
ea, dar în acelaș timp nu ascunde 
cîtuși de puțin părțile ei urîte. Și în
tr-un caz, și în celălalt, el rămîne 
pînă la capăt credincios vieții".

Idilismul înseamnă înfrumusețarea 
artificială a vieții și nu redarea fru
museților vieții, înseamnă ignorarea 
conflictelor și greutăților și nu întot
deauna absența unor conflicte și 
greutăți. Dar înseamnă oare numai 
atit ?

Iată o altă povestire a lui Dumitru 
Mircea din același volum: „întrece
rea". Aici sînt și greutăți și chiaburi 
și conflicte. Să le examinăm. „Pe o- 
goarele gospodăriei (colective n. n.) 
apa băltise pînă la sfîrșitul lui apri
lie" — așa începe povestirea. De la 
început sînt prezentate greutățile: co
lectiviștii nu puteau însămînța din 
cauza apei. Intervin și vorbele înve
ninate ale chiaburilor: „S-au ars co- 
lectivișii, dracu’ i-a luat!" sau „Cică 
ei au putere... ei silesc pămîntul să 
le dea'cît îi cer- Arătu-ră de toamnă, 
cultivație, prașile multe, superfosfați 
și gunoi. Ei, acu ce superdracu au să 
facă Tînăra colectivistă Marina s-a 
înfuriat de asemenea vorbe, pentru că 
le-a auzit și din gura Zamfirei, fata 
chiaburului la care slujise, „dușman
ca ei cea mai înverșunată". Marina 
„înverzea de ciudă". S-a hotărît să-i 
facă pe chiaburi „să le iasă rîsul .pe 
nas /" Iată, veți spune, premizele unui 
conflict interesant. Ce se întimplă 
mai departe ? Marina, sfătuită de Ni- 
culiță tractoristul, propune în aduna
rea generală a colectiviștilor să se 
organizeze întreceri socialiste între 
brigăzi, între echipe și între colec
tiviști și chiar provoacă la întrecere, 
in numele echipei sale, celelalte e- 
chipe. Președintele gospodăriei ră • 
mine uluit ca și cum pentru prima 
oară ar fi auzit de chestiunea asta cu 
întrecerile. Cît privește discuțiile ce 
au urmat, relatarea autorului e cît se 
poate de elocventă : „S-au rostit și 
vorbe de clacă, s-au dondănit pe- 
acolo, unii contra, alții pentru... Dar 
cine trebuia s-o apere pe Marina, a 
apărat-o. Pină la urmă s-au propus 
niște hotărîri". Bine înțeles, greută
țile nu s-au terminat. Dar mfă în 
ce mod le redă scriitorul: „Să nu-Și 

cursul firesc al limbii literare a res
tabilit însă ordinea șl limba literară 
de astăzi a ajuns să aibă o înfățișare 
unitară, rod al unei strădanii comune 
și cu contribuția tuturor graiurilor 

dacoromine.
Dacă respingem, în ceea ce ne prive

ște, folosirea termenului de „dialect 
literar” sau chiar de „grai literar”, 
nu înseamnă că nu vedem posibilă 
creația unor opere literare de valoare 
în vre-unul din grai urile care se vor
besc la noi în țară. Ion Creangă a 
arătat in ce măsură vorbirea regio
nală a putut, minuită de un mare ar
tist, să ducă la realizarea acelor „A- 
mlntiri" și „Povestiri” care alcătu
iesc deliciul lecturilor celor mai rafi
nați amatori de literatură.

Trebuie însă și de data aceasta să 
facem o precizare. Măiestria literară 
a povestirilor lui Creangă nu schimbă 
calitatea de regionalisme a elemen
telor regionale din scrisul său.

„Văzind eu că nu-i chip de stat în 
potriva părinților, începui, a mă 
gîndi la pornire, zicînd în sine-mi 
cu amărăciune; Ce năcaz pe capul 
mieu I Preoții noștri, din sat, n-au 
mai trepădat pe la Socola, și, mila 
sfîntului I nu-i încape cureaua. de 
pintecoși ce sînt. D-apoi călugării: 
o adunătură de zamparagil dugliși, 
din toată lumea, cuibăriți prin mănă
stire, ce nu ajung t?l Și eu să înșir 
atîtea școli; In Humulești, la Broș- 
teni în crierii munților, în Neamț, la 
Fălticeni și acum la Socola, pentru a 
căpăta voe să mă fac ia acolo un 
popă prost, cu preuteasă și copii, prea 
mult mi se cere !..."

Pasajul acesta, scos din „Amintiri 
din copilărie", e scris într-o limbă 
savuroasă, dar e plin de regionalis
me, de cuvinte și de construcții cate 
nu aparțin limbii literare și el nu ar 
putea fi citat ca exemplu de limbă 
literară

Această apreciere nu trebuie să fie 
interpretată ca o scădere a valorii ar
tistice a stilului lui Creangă. Ea are 
în vedere doar sensul pe care-i dăm 
„limbii literare", de limbă model, cu 
norme cărora sînt obligați să li se 
conformeze toți membrii unei colecti
vități. Ne putem noi imagina că s-ar 
găsi cineva să ne recomande să vor. 
oim sau să scriem ca în pasajul re
produs mai sus ? Desigur că nu. Dim
potrivă U s-a atras atenția scriito
rilor că Creangă nu poate fi imitat. 
și cei care nu au ascultat sfatul și 
au încercat să scrie ca el s-au făcut 
ridiculi.

Stilul operelor de artă se caracteri
zează prin originalitate: limba li
terară prin conformitate. De aceea 
artiștilor scrisului nu numai că li se 
îngăduie, dar li se și recomandă să 
caute ceea ce e nou. Dacă limba o- 
perelor de artă s-ar opri — așa cum 
vor unii — la ceea ce e codificat, 
literatura noastră nu ar putea să st 
ridice dincolo de nivelul la care se 
află în momentul de față, iar limba 
noastră literară s-ar fosiliza.

Scriitorii pot să facă apel la cu
vinte și construcții ieșite din uz sau 
prezente în vreun colț pierdut de 
țară, după cum le e îngăduit să ză
mislească, potrivit cu structura lim
bii, cuvinte sau construcții noi, ne- 
maiintitnite la alții. Depinde de mă
iestria cu care știu să creeze și si 
folosească aceste elemente ce ies din 
cadrul canoanelor în vigoare, ca în
drăzneala lor să aibă succes sau nu.

J. Byok

închipuie cineva că, odată lucrurile 
astea împlinite, totul a mers strună. 
Nici să nu se creadă că în gospodăriile 
colective toată lumea muncește la fel, 
că nimenea nu lipsește, că-i într-una 
veselie și cin(eg, așa cum scrie in 
anumite cărți. c -vu vrut să se 
prindă în intrec'erP Scriitorul și-a 
propus să dezvăluie dificulățile, să le 
rezolve, să creeze o povestire dra
matică, așa cum e însăși viața, dar 
și-a risipit intențiile în fraze de felul 
celor citate mai sus. Rezultatul ? O 
povestire idilică, în care greutățile și 
conflictele apar ca niște nourași 
străvezii pe un cer senin, risipindu-se 
In grabă la suprafața celui mai blind 
zefir.

Cred că reiese din cele expuse că 
Idilismul nu se identifică întotdeauna 
cu lipsa aspectelor dramatice, de 
luptă, cu lipsa greutăților, etc., ci se 
strecoară și acolo unde sînt pomenite 
dificultăți, contradicții, dușmani, 
ș.a.m.d. In primul caz, avem a face 
cu o denaturare a vieții prin necu
noașterea ei. In al doilea caz, care e 
și acela al povestirii acesteia, ne gă
sim în fața unei simplificări a vie
ții, prin schematizarea conflictelor 
și a eroilor. Pe Dumitru Mircea ni
meni nu-l poate învinui de necunoaș
terea vieții satului ardelenesc, de ne
cunoașterea sufletului țăranului, și 
dovadă stau cele mai bune povestiri 
ale sale („Candin", ..Matca”, .Noro
cosul", „Recensământ", „Combina 
vie" și altele). Dumitru Mircea cu
noaște conflictele caracteristice dez
voltării satului în condițiile actuale, 
dar, în povestirea „întrecerea", le 
silește să se consume în cît ev a fraze 
neutre. Eroii nu trăiesc greutățile, 
ciocnirile, rezolvarea lor. Toate aces
tea se petrec aproape independent de 
eroi, regizate de scriitor, care, de 
teamă ca nu cumva eroii să-l tră
deze. să-i scape de sub supraveghe
re. îi (ine din scurt, ferindu-i de izbi
turi prea violente. Idilismul apare în 
acest caz ca un rezultat direct al 
simplificării vieții, al schematismului. 
O altă povestire a lui Dumitru Mir
cea, contaminată de idilism, ni se 
pare „Un examen". Aici conflictul 
s-ar fi putut desfășura dramatic. Un 
colectivist, ademenit de ispita unor 
ciștiguri frumoase și ușoare prin spe
culă, înaintează cererea de ieșire din 
gospodăria colectivă. Procesul com
plicat, dificil, care urma să se pe
treacă în conștiința acestui om cin
stit, proces care, inevitabil, trebuia 
să-l readucă pe erou în gospodăria 
colectivă, e urmărit de scriitor cu 
mijloace nesigure, e golit de drama
tism, de putere generalizatoare. Pro-, 
cesul de clarificare e împins în cele 
din urmă pe căi facile: eroul, după

Samed Vurgun
Samed Vurgun a murit...
Cînd afli de moartea unui poet, 

inima țl se strînge, ca la moartea 
unui frate, ba chiar mal mult. Ver
surile citite cîndva ne năpădesc, cu 
putere dureroasă, versurile pe care 
poetul nu le va mai scrie niciodată 
te chinuiesc, prin neființa lor defi
nitivă.

Nu l-am cunoscut pe Samed Vur
gun, dar îi simt, acum, atît de ma
terial lipsa, încît întreaga lui ființă 
poetică mi se deslușește înaintea 
ochilor. Nu l-am cunoscut așa cum 
cunosc atîți confrați, strîngîndu-i 
mîna. Șl totuși l-am cunoscut.

L-am cunoscut prima oară într-o 
poezie a lui Konstantin Simonov, 
care vorbea despre un discurs ți
nut de prietenul lui, Samed Vurgun, 
la Londra. L-am cunoscut, apoi, în 
poeziile traduse, cuvînt cu cuvînt, 
cînd Imaginea se închega cu gTeu, 
dar o cuprindeam, pînă la urmă, ar
zătoare, parte vie a poeziei sovietice 
din care sorbeam însetați. L-am cu

noscut, apoi, în traduceri, în poe
mele sale despre Lenin, despre 
Azerbaidjan, despre viața nease
muită a popoarelor sovietice. L-am 
cunoscut și l-am iubit citind lucră
rile celui de al doilea Congres al 
scriitorilor sovietici, în cuvintele pa
tetice despre romantism, despre lar
gul și luminosul drum al realismu
lui socialist. Cuvintele cu care și-a 
încheiat raportul — „Trăiască poe- 
zia!“ — răsună încă în inimile noa
stre, și vor rămîne veșnic legate de 
chipul său.

Samed Vurgun a murit...
A căzut In plină vigoare, cînd zeci 

și zeci de poezii se îmbulzeau să 
iasă la lumină de sub condeiul său... 
Dar chemarea lui pătimașă — „Tră
iască poezia!“ — supraviețuiește și-l 
ține mereu prezent printre noi. poa
te că aceste două cuvinte ar trebui 
să fie înscrise acolo unde va odihni 
de veci, așa cum își dorise, de alt
fel, singur.

Să-mi fie dat, cuvinte simple, 
Să steie și pe-al meu mormînt.

Cuvinte simple, dar clocotitoare și 
fără de moarte, cum fără de moarte 
este poezia în care a crezut.

Versul lui înaripat, direct, neier
tător, crescut și hrănit în munca ti
tanică pentru construirea întîiei țări 
socialiste din lume, versul care știa 
să treacă de la șoapta de mulțumire 
adusă eroilor revoluției la șunetul 
multiplu al imnului închinat lui Le
nin, și ia mînia aruncată dușmanilor 
păcii, versul lui Samed Vurgun ră
mîne alături de noi, merge alături 
de noi.

Ne Plecăm frunțile și-ți spunem 
adio, Samed Vurgun, prieten necu
noscut șl totuși atît de apropiat. Așa 
cum spui într-un poem:

Eu plec — despărțirea mi-e simplă 
și caldă — 

In inimă sîntem de nedespărțit.

Da, în inimă sîntem de nedespăr
țit, noi, toți poeții care ne încor
dăm versul pentru a cîntâ o lume 
nouă, a socialismului, lume în care 
tu al trăit și pe care ai cinsti>-o cu 
exemplul tău de poet luptător.

Mlhu Dragomlr

ce a depus cererea, se îndreaptă că
tre casă; în drum are o întîlnire care 
nu modifică deloc situația; ajuns a- 
casă are un dialog interior, la care 
eroul asistă de parcă nu s-ar petrece 
în conștiința lui, ci undeva, în afara 
ei. Nu era o frămîntare sufletească, 
ci un fel de învălmășeală, cum o și 
numește autorul. Dar nu în urma a- 
cestui dialog interior ia Constantin 
hotărîrea finală, ci în urma... unui 
vis. Visează o furtună care-l prinde 
cu finul nestrîns, în timp ce finul 
colectivei fusese adunat în căpițe. 
A doua zi dimineață, după ce 
parcursese un schematic proces de 
conștiință, eroul se prezintă la pre
ședintele colectivei, și-și retrage ce
rerea. Președintele e mulțumit: „Ei, 
bravo, bravo, bade Constantine... Și 
începe să fluiere cît se poate de bucu
ros”. Și cu acest final fericit se în
cheie povestirea. In ce constă totuși 
idilismul? — Greutăți sînt amintite, 
dușmanii de asemenea nu lipsesc 
(speculanții care l-au corupt pe erou, 
chiaburul Ghlran care apare... în vis, 
etc.), conflictul interior a fost de a- 
semenea intenționat de autor. Unde 
se află fisura prin care s-a strecurat 
vopseaua trandafirie? E vorba din 
nou de o simplificare a vieții, a sufle
tului omenesc. Simplificarea atinge 
in cazul povestirii de față nu numai 
realitatea exterioară, ci și aceea in
terioară, psihologică. Adevăratele fră- 
mtntări de conștiință sînt evacuate și 
substituite prin dialoguri sau mono
logări inexpresive, sau înlocuite pur 
și simplu prin hotărîri nepregătite, 
luate într-un moment de inspirație.

Totuși. Dumitru Mircea e un scrii
tor talentat, cunoaște viața. Cum se 
explică atunci viziunea sa defec
tuoasă? Credem că explicația pe care 
însuși scriitorul a dat-o recent, în cu- 
vintul său la plenara secției de pro
ză a Uniunii Scriitorilor merită să 
fie luată în seamă. Dumitru Mircea 
a arătat că viziunea idilică asupra 
realității (și în cazul unor lucrări ale 
sale) provine din faptul că scriitorul, 
impresionat fiind de succese, de vic
torii, le vede doar pe acestea, uitînd 
că s-a ajuns la ele după lupte înde
lungate și grele, după un proces com
plicat de devenire, Dumitru Mircea 
are dreptate. Idilismul apare și ca 
rezultat al escamotării procesului de 
dezvoltare a noului, proces implicînd 
înlrîngerea unor obstacole, biruirea 
dificultăților, ca rezultat al unei pre
zentări oarecum statice a realității, 
ceea ce în fond se reduce tot la un 
act de simplificare, de schematizare 
a vieții.

Nu trebuie să se înțeleagă din cele 
spuse mai sus că în povestirile lui 
Dumitru Mircea, viziunea idilică e 
predominantă.

Despre aspectele pozitive ale nuve
lelor lui Dumitru Mircea, precum și 
despre alte nuvele apărute în ultimul 
timp pe tema vieții satului, vom vorbi 
într-un alt articol.

D. Solomon
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PLENARA SECȚIEI DE PROZĂ
Mărfi, 22 mai, a avut loc ședi-i ța plenară a secției de proză închi

nată discutării unora din problemele și aspectele dezvoltării prozei noi din 
R.P.R. înainte de deschiderea dezbat erilor, tov. Petru Dumitriu a anunțat 
Vestea încetării din viață a lui Ion Călugării, scriitor fruntaș, a cărui 
activitate din ultimii ani a fost închi nată progresului prozei realist-socia- 
liste. După ce tov. Șerban Nedelcu a citit necrologul care a fost dat 
publicității din partea Uniunii Scriitorilor din R.P.R., participanții au 
păstrat un minut de tăcere in memoria lui Ion Călugăru.

Dezbaterile plenarei secției de proză au început printr-un referat 
introductiv care a fost prezentat de tov. Mihai Gafița.

Referatul tov.

Referentul a arătat că își va axa 
spusele pe problemele ideolo
gice ale prozei, aceasta con- 

turîndu-se a fi latura în care sînt 
necesare și așteptate cele mai rod
nice dezbateri și concluzia, în 
preajma primului Congres al scri
itorilor din R.P.R.

Vorbitorul a pornit de la aprecie
rile făcute de Raportul de activi
tate al C.C. al P.M.R. la cel de-al 
doilea Congres al Partidului, cu 

privire la dezvoltarea și succesele 
literaturii și artei în perioada de 
după eliberarea țării. Aceste apre
cieri — a spus referentul — date 
literaturii noastre de către partid, 
forța conducătoare a poporului în 
construirea vieții socialiste, consti
tuie criteriul care va călăuzi refe
ratul de față în analizarea Succe
selor prozei noastre din ultimii 12 
ani.

In ansamblul literaturii noastre, 
o parte din operele despre care Ra
portul C.C. spune că și-au cîștigat 
pe merit dragostea poporului, sînt 
opere de proză — romane, nuvele, 
schițe, reportaje, lucrări de publicisti
că, amintiri, pamflete. Contribuția 
prozei la opera de zidire a noii lite
raturi este una substanțială: proza 
este un sector fruntaș prin succe
sele realizate, un sector principal, 
prin problemele esențiale pe care 
le ridică și pentru a căror rezolvare 
se străduiesc, cu nuferi unite, pro
zatorii noștri.

Referentul a subliniat aspecte ale 
procesului străbătut de proza noas
tră după eliberare, aspecte care au 
dovedit falimentul teoriei despre o 
presupusă criză a culturii și artei, 
încă la prima conferință a scriitori
lor, în 1949 a fost evident falimen
tul „teoriilor1* oriziștilor — a spus 
referentul. Cu atît mai mult azi el 
este evident, cînd literatura noastră, 
după ce a cîștigat, într-o primă eta
pă a dezvoltării sale bătălia pentru 
realism în general, a pășit treptat 
și tot mai adîncit, în a doua etapă 
a aceluiași proces de continuă creș
tere, la însușirea și folosirea unei 
noi metode de creație — metoda rea
lismului socialist.

Faptul că partidul a creat, prin 
lupta sa în fruntea maselor, con

dițiile necesare pentru o dezvoltare 
liberă și multilaterală a observației 
scriitorului, a creației sale și l-a 
călăuzit, l-a îndrumat către cunoaș
terea tuturor laturilor adevărului 
vieții, l-a orientat către sezisarea și 
promovarea permanentă prin arta 
sa a ceea ce e nou în viață și în 
societate, ac,est fapt a determinat 

. pentru literatură în general — și ca 
atare și pentru proză — cucerirea 
unei noi dimensiuni în zugrăvirea 
realității: perspectiva viitorului, — 
perspectiva creșterii și dezvoltării 
noului.

Aceasta a însemnat o adevărată 
nouă etapă în dezvoltarea istorică 
a literaturii noastre, etapă pe care 
0 numim a realismului socialist. In 
anii aceștia, ideile și problemele 
practice ale construirii socialismului, 
îndrumarea de către partid a litera
turii, atașamentul viu și participarea 
nemijlocită a scriitorilor la viața 
maselor, caracterizată de mersul că
tre socialism, au generat opere de 
proză care se înscriu definitiv în 
tezaurul nostru clasic.

Iar prin viziunea mult mai adân
cită, cuprinzătoare, prin concepția 
științifică înaintată, care a guvernat 
în procesul de creație, prin promo
varea militantă a noului și în spe
cial prin tratarea problemelor socia
lismului, prin zugrăvirea unor eroi 
comuniști, a unor oameni de tip nou, 
neîntilniți în operele din trecut, pro
za noastră a atins o treaptă supe
rioară, reprezentînd o dezvoltare, un 
pas înainte față de proza noastră 
creată în deceniile și secolele ante
rioare.

In mod concret, trebuiesc citate 
aci opere cum sînt — în ce privește 
oglindirea trecutului îndepărtat — 
povestirea „Nicoară Potcoavă" de 
Mihail Sadoveanu și ciclul „Un om 
între oameni" de Camil Petrescu ; — 
în ce privește oglindirea unor epoci 
mai apropiate de a noastră : romane
le „Desculț" de Zaharia Stancu, „Ion 
Sîn.tu“ de Ion Marin Sadoveanu, „Mo- 
romeții" de Marin Preda, „Cronica 
de familie" de Petru Dumitriu; în 
ce privește oamenii și realitățile so
cialismului: romanele „Mitrea Cocor" 
de Mihail Sadoveanu, „Bărăgan" de 
V. Em. Galan, „Drum fără pulbere" 
și „Pasărea furtunii" de Petru Du
mitriu, nuvela „Desfășurarea" de Ma
rin Preda.

Subliniind ritmul viu care a ca
racterizat dezvoltarea și îmbogățirea 
cantitativă și calitativă a prozei 
noastre în anii puterii populare, re
ferentul a spus :

A stfel de opere demonstrează mai 
presus de orice discuție că în 

regimul nostru sînt create condi
țiile pentru dezvoltarea unei 
proze calitativ noi, că ideile și prac
tica construirii socialismului gene
rează opere de proză de valoare, 
:are să poată sta cu cinste alături 
le operele moștenirii noastre clasice; 
iemonstrează că noua concepție des
pre lume — concepția marxist-leni- 
sistă — îndrumarea de către partid, 
nsușite organic de către prozatori 
:alentați, ajută la atingerea unor 
:repte, în ce privește amploarea și 
idîncimea cuprinderii adevărului de 
riață, chiar superioare celor atinse 
le proza realistă din trecut. O altă 
mcerire a prozei noastre, în anii re- 
jimulul democrat popular, a spus 
aferentul, stă în abordarea, elabo- 
•area și dezbaterea problemelor și 
ispectelor celor mai noi ale vieții, 
i problemelor și aspectelor construi
rii socialismului, ah zugrăvirii omu
lui nou din țara noastră.

Fără îndoială că realismul socia- 
ist stă în primul rînd într-o nouă 
Mziune despre viață, în capacitatea
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scriitorului, sporită prin cunoașterea 
marxism-leninismului, de a investiga 
și reda viața în dezvoltarea ei, m 
continua desfășurare a procesului de 
apariție și creștere a noului în 
luptă cu vechiul, de a dezvălui cu 
consecvență noul și de a milita pen
tru triumful lui împotriva vechiului. 

Dar această nouă metodă se ma
nifestă cu alît mai grăitor, mai ac
tiv în redarea acelor realități, a ace
lor oameni care au generat metoda 
însăși, a realităților și oamenilor so
cialismului, a problemelor socialismu
lui.

Este ceea ce s-a denumit lupta 
pentru tematica nouă, pentru tema
tica construirii socialismului.

Referentul a precizat apoi că te
matica construirii socialismului nu 
trebuie restrinsă în chip arbitiar 
numai la probleme concrete de mun
că. de organizare socială, de pro
ducție socialistă, că sub această for
mulare trebuie înțeles în primul rind 
acei important proces de făurire a 
unor noi conștiințe, proces petrecut 
în anii puterii populare dar început 
de partid încă mult înainte, în peri
oada luptei în ilegalitate.

4A semnificație deosebită o are fap- 
" tul că aproape nici u>nul dintre 
prozatorii noștri nu a lipsit de a scrie 
un roman, o nuvelă, un număr de 
schițe 'sau reportaje despre construi
rea socialismului, despre lupta co
muniștilor, despre apariția unui nou 
umanism — al luptătorilor pentru e- 
liberarea clasei lor și a întregii so
cietăți de exploatare și opresiune.

Referentul a cibat astfel de scrieri 
aparținînd unor scriitori cu înde
lungată experiență, ca Mihail Sa
doveanu, Camil Petrescu, Cezar Pe
trescu, Zaharia Stancu și alții.

Trebuie să arătăm apoi forța nouă 
de creație pe oare au dobîndit-o, 
în anii noștri, prozatori pe care 23 
August 1944 i-a surprins la o ma
turitate a scrisului lor sau chiar, 
pe unii dăn ei, în momente de derută, 
sau de căutări.

Referentul a cercetat sub acest 
raport creația lui Ion Călugăru care 
s-a ridicat de la romane precum 
„Copilăria unui netrebnic", „Trus
tul", „Lumina primăverii" de un 
puternic realism, la un nivel supe
rior în înțelegerea realității, atunci 
cînd a zugrăvit în romanul „Oțel 
și pîine" viața și lupta clasei mun
citoare, condusă de comuniști în 
perioada de după 23 August, pentru 
consolidarea cuceririlor democrat- 
populare și pentru construirea unei 
industrii socialiste.

Referentul a analizat în continuare 
o serie de alte succese ale prozei 
noastre. Putem afirma — a spus el 
— că se constituie o literatură cu 
tematica industriei și a marilor con
strucții, în cadrul căreia, alături de 
„Drum fără pulbere" și „Pasărea 
furtunii", alături de „Oțel și pî.ine", 
romane precum „La cea mai înaltă 
tensiune" de Nagy Istvan, „In ora
șul de pe Mureș" de Francisc Mun- 
teanu, „Cumpăna luminilor" și „Iz
vorul Roșu" de Nicolae Jianu, „Va
lea Fierului" de Dragoș Vicol, trebu
iesc înscrise în primul rînd. Cu ex
cepția unor nuvele ale lui Sahia, și 
a unor episoade întîmplătoare din ro
manele și nuvelele consacrate vieții 
orașului în genere, cu excepția unor 
reportaje cum sînt de pildă ale lui 
Geo Bogza, noi n-am avut, pînă la 
eliberare, o proză a realităților noi 
pe care le creează industria.

Este un merit al prozei noi,' rea
list socialiste, de â fi atacat acest 
sector al vieții patriei noastre și de 
a fi dat primele realizări de valoare. 
Este în același timp o datorie a scri
itorilor de a nu înceta și de a conti
nua, cu o tot rhai sporită pasiune, in
vestigarea și redarea acestei lumi, 
nouă pentru literatură; de a o inves
tiga și reda, cu atît mai mult cu cît 
clasa muncitoare este aceea fruntașă 
în statul nostru democrat popular 
care construiește socialismul.

rpema industriei, tema închinată vie- 
■*  ții muncitorimii noastre, este tema 
principală, în cel mai înalt grad ca
racteristică epocii noastre.

Este o sarcină a prozatorilor noștri 
de a spori atenția lor, preocuparea 
lor pentru omul nou din sectorul 
industrial, pentru viața clasei mun
citoare din industria noastră socia
listă.

Trebuie să subliniem, ca pe un me
rit de seamă, preocuparea unor pro
zatori care, cu mijloace artistice mai 
modeste, s-au apropiat totuși cu cu
raj de problemele industriei, ale mun
citorului, și au dat lucrări care, dacă 
nu se ridică încă la rtivelul necesar 
pentru a înfrunta timpul, constituie 
însă acea contribuție fără de care 
n-ar exista o literatură.

Din acest punct de vedere, noi 
trebuie să privim cu recunoștință 
către acea febrilă căutare care a 
caracterizat în special nuvelistica 
noastră începînd de prin 1947, și care 
continuă și azi.

Numeroase schițe și nuvele cu 
teme din industrie se pot afla în pa
ginile periodicelor diin anii țrecuți, 
schițe și nuvele pe care noi le-am 
uitat, dar care au constituit o pa
sionată elaborare, au contribuit la 
alcătuirea unui climat care a favori
zat crearea unor opere de valoare 
și stă la baza unor succese viitoare.

•T1 radiția zugrăvirii vieții satului, 
caracteristică prozei noastre din 

secolul trecut și din primele dece
nii ale secolului nostru, a continuat 
în proza nouă și, mai ales, ea s-a 
dezvoltat, față de literatura realis
mului critic, prin adîncirea viziunii 
în romane ca : „Desculț", „Cronică 
de familie", „Moromeții" și prin a- 
bordarea noului sector al vieții noi, 
socialiste, a țărănimii noastre munci
toare.

Zugrăvind viața de azi a satului 
romînesc, proza noastră o privește în 
chip firesc din perspectiva socialis

mului, a gospodăriei socialiste. Și 
aici proza noastră a însoris între 
realizările sale, în afara unor cărți 
ca „Desfășurarea" sau „Bărăgan", 
scrieri care s-au impus atenției citi
torilor, pe care cititorii le citesc cu 
interes, printre care cităm: „Temelia" 
de Eusebiu Camilar, „Brazdă peste 
haturi" de Horvath Istvan, „Cronică 
de la cîmpie" de Petru Dumitriu, 
„Pornesc oamenii" de Siito Andras, 
„Lența" de Francisc Munteanu, „Pîi
ne albă" de Dumitru Mircea, „Vîntul 
nu se stîrnește din senin" de Aszta- 
los Istvan, „Ana Nucului" și 
„Liniștea iernii" de Remus Luca, 
„Grîu înfrățit" și „Trandafir de la 
Moldova" de ton (strati, „Casa Ape
lor" de Maria Vlad, „Floarea vieții" 
de Aurei Mihale, „Ciobanul care și-a 
pierdut oile" de Petru Vintilă.

Ținînd seama de toate aceste rea
lizări — a spus referentul — pu
tem afirma cu toată îndreptățirea 
că proza noastră lucrează pentru a 
realiza literatura epocii pe care o 
trăim, îmbogățind în chip firesc 
cu elementele socialismului tabloul 
pe care literatura noastră în ansam
blul ei, de la începuturi și pînă azi, 
ni l-a lăsat despre viața poporului 
de-a lungul secolelor.

D roza noastră epică are sarcini cu
* totul speciale în ansamblul lite
raturii, în ceea ce privește realizarea 
tabloului artistic al unei epoci, al ani
lor care au precedat imediat elibe
rarea și a anilor de construire a so
cialismului.

Putem spune că, din toate sec
toarele și genurile literaturii, prozei 
îi revine principala sarcină în zu
grăvirea artistică a elementelor con
crete de viață, a ansamblului de pro
bleme și aspecte, a oamenilor și pro
ceselor acestei epoci.

Tocmai de aceea este o datorie 
a noastră, a tuturor, a scriitorilor 
ca și a criticii literare, de a sprijini 
cu grijă, de a dezbate și analiza în 
profunzime lucrările care apar cu 
teme contemporane și, în primuil rînd, 
cu temele socialismului.

Trebuie să ne fie tuturor deosebit 
de clar că rolul activ, de participare 
directă, în rezolvarea problemelor 
de viață ale contemporanilor — o 
literatură și-l îndeplinește în primul 
rînd prin abordarea și dezbaterea 
celor mai acute probleme ale vieții 
curente, contemporane, prin realiza
rea tabloului multilateral al acelei 
epoci în care literatura e creată.

Rolul literaturii, de armă în edu
carea și transformarea cititorilor în 
spiritul socialismului, va fi îndeplinit 
slujind în primul rînd acestui înalt 
comandament, acestei chemări pe care 
poporul o adresează scriitorilor săi, 
și pentru îndeplinirea căreia proza
torii noștri sînt necontenit călăuziți 
și îndrumați de partid.
n roza noastră actuală, proza realis-
* mului socialist, prin cele, mai bune 
opere ale ei, a îmbogățit și a lărgit 
și tabloul societății roinînești din 
deceniile trecute, creat de literatura 
acelor timpuri, l-a îmbogățit și l-a 
lărgit cu elemente pe care literatura 
realismului critic, cu toată uriașa sa 
forță artistică creatoare, n-a putut . 
să le seziseze în toată amploarea 
lor.

Zugrăvind trecutul, proza noastră 
în ansamblul ei a reliefat la propor
țiile firești factorii pozitivi ai isto
riei, aceia oare au determinat sensul 
dezvoltării. De aici, o intensă redare 
a forței poporului în opere ca : „Ni
coară Potcoavă" sau „Un om între 
oameni".

De aici preocuparea de a zugrăvi 
clasa muncitoare în ciclul „Lanțuri" 
de Ion Pas. De aici noul, spiritul 
revoluționar orientat spre viitor în 
„Desculț", în „Moromeții", în „Cro
nică de familie", în „Zorii robilor" 
de V. Em. Galan sau în „Străinul" 
de Titus Popovici.

Proza noastră nu se rezumă la o 
imagine realistă și critică a socie
tății, așa cum se caracterizează pro
za din trecut, ci ea aduce în scenă, 
afirmă și promovează forțele revo
luționare ale istoriei, acelea care 
dau perspectivă eroilor și faptelor 
zugrăvite, care indică cititorului sen
sul dezvoltării.

Lipsa într-un tablou a acestor ele
mente, de bunăseamă nu anulează 
realismul tabloului realizat, nu des
ființează în întregime mesajul critic 
transmis de autor cu privire la so
cietatea, la faptele zugrăvite, dar 
restrînge mesajul și limitează în chip 
vizibil tabloul.

Referentul a analizat pe scurt, sub 
acest raport, romanele „Domnul ge
neral guvernează" de I. Ludo, „Lan
țuri" de Ion Pas, precum și suita de 
fragmente „Groapa" de Eugen Bar
bu, publicate în „Viața romînească".

In epoca noastră, a triumfului rea
lismului socialist — a spus în con
tinuare referentul — ocolirea sau 
numai ignorarea factorilor pozitivi, 
a forțelor care împing înainte dez
voltarea societății, este pîndită in 
chip serios de primejdia alunecării 
spre obiectivism, spre naturalism.

împotriva acestei primejdii spiritul 
partinic, însușirea adîncită a învăță
turii partidului și aplicarea ei în cu
noașterea și redarea vieții, consti
tuie singura cale sigură care stă 
la îndemîna scriitorului. Realismul 
socialist asigură scriitorilor evitarea 
categorică și definitivă a primejdiei 
obiectivismului, evită limitarea me
sajului și îngustarea tabloului, asi
gură situarea fermă de partea nou
lui.

Referentul a trecut apoi la discu
tarea unor trăsături distinctive 

ale prozei noastre actuale în ce pri
vește realizările legate de construirea 
eroilor, de compoziția operelor de 
proză, de abordarea și dezvoltarea 
diferitelor specii și genuri ale pro
zei epice, precum romanul, nuvela, 
schița, povestirea, reportajul literar, 
pamfletul, memorialistica și altele.

Trebuie însă să spunem — a men
ționat referentul — că, pînă acum, 
contribuția prozei noastre, în ansam
blul ei, la perfecționarea mijloacelor 
zugrăvirii, la descoperirea de noi pro
cedee și căi de redare a realității, 
impuse de noul conținut al literaturii, 
contribuția la dezvoltarea acestui 

instrument și element primordial al 
literaturii, care este limba operelor 
literare, — nu este încă de impor
tanța cuceririlor în ce privește noul 
său conținut, de tematica și viziu
nea sa.

Au fost și sînt, de bunăseamă, 
create opere care sînt la nivelul ar
tistic atins de înaintași și care fac 
cu prisosință dovada măestriei scrii
torilor, mai ales în zugrăvirea unor

momente dinainte de eliberarea țării; 
au fost și sînt create opere care do
vedesc că socialismul, ideile sale, 
concepția care îl călăuzește, aspectele 
concrete ale înfăptuirii sale, sînt ca
pabile să genereze opere care se în
scriu cu cinste în tezaurul clasic al 
literaturii.

Dar, în ansamblu, proza noastră 
are în permanență sarcina de a 
lupta pentru realizarea acelui nivel 
de măestrie a narațiunii, a zugră
virii cu care au cinstit literatura 
în grai romînesc Odobescu, Creangă, 
Caragiale, Slavici, Rebreanu, Sado
veanu. Pornind de la această apre
ciere generală inițială, referatul a 
întreprins în continuare, pe scurt, o 
cercetare a realizării imaginilor con
struite pe baza noii metode a realis
mului socialist.

Este vorba de construirea în ope
rele de proză a unor eroi care și-au 
cucerit de pe acum dragostea citi
torilor, eroi care au pătruns adînc 
în mase, au căpătat — pentru a spu
ne astfel — o viață aproape reală 
pentru mase largi de oameni ai mun
cii.

După ce a arătat unele inegalități 
în ce privește construirea eroilor a- 
flați în prim plan față de alții se
cundari ai cărții, referatul s-a oprit 
mai amplu asupra măsurii în care, 
prin eroi ca Mitrea Cocor, llie Bar
ou, Anton Filip, Adam Jora, autorii 
cărților respective au dus mai de
parte cunoașterea sufletului uman, 
zugrăvirea dialecticii sufletului oa
menilor noi în condițiile și in 
contact direct cu probleme ale 

construirii socialismului.' Această dez
văluire veridică a dialecticii inte
rioare a omului nou, care se în
dreaptă spre socialism, reprezintă o 
descoperire nouă a prozei noastre 
actuale și constituie încă una din 
cuceririle de preț ale prozei noastre 
actuale — a spus referentul.

Sint numeroase alte scrieri în proză 
care au numai realizări parțiale, dar 
trebuiesc primite . totuși ca niște con
tribuții — fiecare în măsura proprie 
fiecăreia — la făurirea prozei noastre 
noi, la elaborarea tipului omului nou. 
In acea măsură proprie, scrierile res
pective se preocupă și ele să pătrundă 
în adîncul sufletului omului nou sau 
să investigheze sufletul omului din 
trecut, pe baza unei noi concepții a 
scriitorului despre lume și viață. In 
limitele lor mai restrînse sau mai 
largi, aceste scrieri au totuși și o 
influență pozitivă, prin reușitele lor 
parțiale, ceea ce, evident, nu le ab
solvă slăbiciunile de ansamblu, care 
le pot fi și fatale de multe ori, 
în ce privește dragostea cu care 
cititorul se apropie de ele.

Dar numai stăruind cu statornicie 
în zugrăvirea și cercetarea sufletului 
omului nou, numai printr-o muncă 
laborioasă se va putea ajunge la 
acea realizare strălucită a unei mul
titudini de tipuri expresive, vii, pe 
care le așteptăm de la proza noastră 
nouă.

Trecînd apoi la cercetarea unor 
probleme specifice, insuficient 

sau parțial rezolvate de prozatorii 
no’ștri, referatul a pornit de la a- 
precierea dată literaturii și artei de 
cel de-al doilea Congres al Parti
dului, apreciere în care sînt cuprinse 
și importante critici privind princi
palele lipsuri și deficiențe ale creației 
artistice actuale.

„Multe dintre temele mari și din
tre aspectele fundamentale ale luptei 
eroice a poporului muncitor pentru 
construirea socialismului, ca și din is
toria ultimelor decenii, nu și-au găsit 
oglindirea In literatură și artă decit 
în slabă măsură", — s-a spus in 
Raportul de activitate al C.C- al 
P.M.R.

„Unele apere suferă de tendința de 
a simplifica realitatea, de a o pre
zenta în chip schematic, ceea ce se 
manifestă in deosebi în prezentarea 
slabă din punct de vedere artistic 
a superiorității noului, a procesului 
de infrlngere și de lichidare a ceea ce 
este vechi. Lipsite de viață sînt în 
unele opere literare figurile făuritori
lor noii societăți".

Pe baza acestei critici adresate de 
partid creatorilor, trebuie să consta
tăm în primul rînd, raportîndu-ne la 
ansamblul prozei noastre, o deficien
ță, un dezechilibru în ceea ce privește 
abordarea tematicii noi, legate de cele 
mai noi aspecte și probleme ale con
struirii socialismului.

Reluînd afirmația că, a te orienta 
către clasa muncitoare, către chipu
rile de muncitori din industria so
cialistă, înseamnă a te orienta că
tre pozițiile cele mai înaintate ale 
socialismului, adică a fi în cel mai’ 
înalt grad contemporanul propriei e- 
poci, referentul a spus: Aceasta nu 
e tot una cu redarea aridă a 
unor procese și aspecte ale produc
ției, ci înseamnă dezvăluirea dimen
siunii umane a proceselor din viața 
socială și din producție, adică a ace
lui complex de stări și sentimente, 
de mișcări interioare, porniri, atitu
dini, transformări și procese sufle
tești pe care îl determină trăirea de 
fiecare zi în contact cu evenimentele 
ce marchează înaintarea socialismului, 
cu oamenii de tot felul care trăiesc 
în societatea noastră.

Fără îndoială că altfel se rezolvă 
azi multe probleme, care se puneau 
și în trecut omului; multe din pro
cesele sufletești iau alt curs astăzi, 
în contact cu noile realități, cu noua 
mentalitate, cu condițiile vieții în re
gimul de libertate dobîndiL

Firește că altele vor fi reacțiile 
oamenilor în fața unor probleme și 
conflicte care s-au mai pus omenirii. 
Fiecare epocă aduce răspunsul său 
propriu, cel mai adesea diferit de al 
altor epoci, problemelor și conflicte
lor care au stat din totdeauna spre 
rezolvare în fața oamenilor — di
ferit pentru că însăși punerea aces
tor conflicte și probleme nu este a- 
ceeași în epoci istorice deosebite.

Tocmai surprinderea acestui specific 
în punerea și rezolvarea conflictelor 
de către muncitorii înaintați este de 
cea mai mare importanță pentru pro
ză; astfel se realizează într-un mod 
înalt rolul educativ al literaturii, sar
cina ei de a dezvălui noul și de a 
lupta pe calea imaginilor pentru ge
neralizarea și consolidarea noului so
cialist, pentru formarea conștiinței 
socialiste.

Simplul fapt al oglindirii cutărui 
sau cutărui moment din munca unei 
fabrici nu este cîtuși de puțin de 
ajuns.

Este nevoie de relevarea, prin eroi 
vii, prin fapte grăitoare, a spiritului 
în continuă înoire, al clasei munci

toare, de a privi și rezolva sarcinile 
sale, de a participa Ia construirea 
socialismului.

Proza noastră are necontenit în 
fața sa sarcina de a realiza chipuri 
noi și expresive de eroi ai clasei 
muncitoare, constructori avîntați ai 
socialismului, pilde vrednice de ur
mat pentru toți oamenii muncii.

| n aceeași ordine de idei trebuie 
*■ spus că lupta partidului în ile

galitate, chipurile comuniștilor ilega
liști încă nu și-au găsit o oglindire 
pe măsura măreței lor semnificații, a 
frumuseții lor morale nebănuite, a 
înălțimii luptei și jertfei multora din
tre ei.

Cărțile care s-au scris pînă acum 
cu această temă sînt departe de a 
umple golul pe care-1 resimțim din 
plin în acest domeniu, fără să mai 
vorbim despre schematismul care ca
racterizează pe cei mai mulți eroi ai 
acestor scrieri, despre ceața care în
văluie adesea idealul lor, conștiința 
scopului pentru care luptă.

Referentul s-a ocupat apoi de dis
proporția care se menține încă între 
greutatea specifică a realizării artis
tice a cărților care oglindesc trecutul 
și a acelora care oglindesc aspecte 
ale construirii socialismului.

Această disproporție se manifestă 
nu numai în ansamblul prozei, dar, 
de multe ori, chiar în cuprinsul ace
leiași scrieri și în creația aceluiași 
autor — a spus referentul, citind e- 
xemple concrete din cărți ale lui 
Petru Dumitriu și Nico'ae Jianu.

Cauza acestor reușite incomplete, 
inegale, referentul a căutat-o șl 

in greutatea redării unui domeniu nou 
de viață, puțin explorat pînă acum 
în literatură, a unor caractere noi, 
dar mai ales in insuficienta cunoaș
tere a vieții noi. O bună cunoaștere a 
vieții va diuce pe prozatori la 
depășirea greutății de a arăta în chip 
veridic, plastic, prin imaginile cărți
lor lor, superioritatea noului asupra 
vechiului, forța lui de a învinge ve
chiul și de a-1 lichida.

Evident, acesta este un proces din 
care nu putem exclude timpul ca un 
factor esențial. Scurtarea timpului 
însă se poate realiza printr-o mai 
adîncită însușire a învățăturii parti
dului, prin cercetarea continuă a vie
ții în redutele ei cele mai înaintate 
și, de bună seamă, prin elaborarea 
necontenită, adică prin scrieri mereu 
noi, despre noi aspecte și noi oa
meni ai socialismului.

Folosirea reportajului despre actua
litate — in care Geo Bogza a dat 
admirabile realizări — este una din 
căile cele mai indicate pentru un 
contact cit mai strîns cu viitorii eroi 
ai cărților de proză.

Necesitatea abordării tematicii noi 
se pune așadar nu numai ca o sar
cină politică imediată a prozei noas
tre militante, nu numai ca o datorie 
de a fi contemporani epocii, de a 
reda tabloul unti epoci, dar și pen
tru a putea cunoaște și experimenta 
redarea noii vieți, în vederea elimi
nării schematismului în zugrăvirea 
veridică a noului univers adus de 
proza noastră.

Referentul a trecut apoi să anali
zeze unele din alunecările și 

primejdiile care-i pîndesc pe scriitori 
atunci cînd se apropie fără o con
cepție clară, înaintată, de conținutul 
noii noastre vieți.

Intre acestea sînt cele două aspecte, 
manifestări ale lipsei de încredere 
în adevărul vieții : poleirea idilistă 
și negativismul,

Idilismul și negativismul au ace
lași izvor: înarmarea insuficientă în 
a cunoaște, aprecia și zugrăvi ade-

Discuțiile purtate pe marginea refe
ratului, și la care au participat tova
rășii loachim Botez. Șerban Nedelcu, 
Nicolae Jianu, Dumitru Mircea, Mihai 
Novicov, și alții, au subliniat necesi
tatea axării discuției despre proza con
temporană pe problemele ei ideologice. 
Cu acest prilej au fost subliniate mai 
întîi lipsurile cu totul serioase ale fe
lului cum a muncit biroul secției de 
proză, care în ultimul timp nici nu 
s-a mai întrunit să analizeze chestiu
nile care stăteau în sarcina sa și, cu 
atît mai mult n-a organizat dezbateri 
în legătură cu apariții noi de proză 
sau cu diferite aspecte și probleme ale 
acestui sector al literaturii. Totodată 
a fost cu asprime criticată lipsa, 
chiar de la plenară, a unor prozatori 
fruntași, care ar fi adus o importantă 
contribuție în dezbateri.

Lipsa unor ședințe de discuții lămu
ritoare este un i din cauzele pentru 
care între prozatorii tineri, de pildă, 
au început să circule diferite teorii, ca 
acelea despre „adevărul integral", de
spre „sinceritatea absolută", care le 
irosesc energia lor creatoare în sterile 
căutări de noi formule, în loc să-i o- 
rienteze către o tot mai adîncită însu
șire a spiritului partinic, către o con
tinuă ridicare a nivelului lor cultu
ral.

In discuții au fost combătute anumi
te afirmații lipsite de principialitate 
și de răspundere, făcute de tov. Maria 
Rovan, in legătură cu publicul nou 
care citește noua literatură din R.P.R. 
și cu unele probleme de creație. A re
ieșit astfel că teoria „sincerității ab
solute" , duce de cele mai multe ori la 
o părăsire a partinității pentru poziții 
obiectiviste, pentru naturalism.

A reieșit de asemenea pericolul pe 
care-l prezintă parcurgerea superfi
cială, neasimilarea tezelor juste cu 
privire la tipic, care tocmai pentru că 
sînt insuficient însușite și aprofunda- 

. te, pot apărea drept „schimbări" în 
orientarea generală a literaturii.

" Combătîndu-se unele formulări gre
șite despre presupusa „revizuire" a 
unor principii ale esteticii, au fost a- 
duse tn discuție precizări (tov. M. 
Novicov), arătindu-se că nu e vorba de 
„revizuiri", de schimbări, ci de lămu
rirea în spiritul esteticii marxist-le- 
nlniste a unor probleme fundamentale 
de creație, relativ la care au circulat 
un timp anumite formule dogmatice. 
Este vorba de dezvoltarea creatoare a 
ansamblului de principii care călău
zesc literatura clasei muncitoare în
cepînd de la articolul lui Lenin: „Or
ganizația de partid și literatura de 
partid". Este vorba de o stimulare a 
muncii creatoare pe linia pe care ea 
trebuie să fie stimulată, care să nu 
fie una scolastică cl una legată de 
procesul viu al creației.

Literatura noastră a fost continuu 
călăuzită de partid pe un drum just, 

vărul vieții, insuficienta încredere în 
forța socialismului.

Nu se arată triumful socialismului 
și nici tăria oamenilor luii, a parti
dului, eliminînd din calea persona
jelor conflictele, asperitățile, greută
țile, îndulcind contradicțiile — și 
nici, dimpotrivă, îngroșîndu-le în mod 
artificial, copleșind eroii cu cele mai 
josnice porniri și apucături. Nu evi- 
tînd greutățile, dar nici căutîndu-le 
în mod special; nu copleșind eroii 
cu calități neverosimile, dar nici di- 
formîndu-i în chip artificial — nu 
așa se ajunge la adevărul vieții, 
care e unul ce confirmă forța socia
lismului în acțiune.

„Realismul socialist exclude de-o 
potrivă tendința de a prezenta viața 
în culori trandafirii, de a ignora con
flictele ei, ca și tendința de pescuire 
bolnăvicioasă a iot ce este putred, 
morbid, de prezentare în culori în
tunecate a realității noastre și a 
eroilor vieții noi", — se spune în 
Raportul de activitate al C.C. al 
P.M.R. la cel de al doilea Congres 
al partidului.

Referatul s-a oprit în special la 
una din teoriile greșite care-și fac 
loc atunci cînd se caută în chip ne
principial evitarea schematismului, a 
idilismului și negativismului.

In ultimul timp — a spus refe
rentul — și-a făcut loc, între tinerii 
scriitori, mai cu seamă, o formulă 
care, oricît de bine intenționați ar 
fi autorii, poate însă duce cu ușu
rință fie la schemă, fie la naturalism, 
fie la alte denaturări.

Nici idilism, nici negativism, — 
zic ei; nu poleim, nu pescuim ciudă
țenii și monstruozități. Noi zugrăvim 
„adevărul integral".

Formula „adevărului integral" se 
pretează la multe confuzii.

Mai întii, in această formulă nu e 
implicată încă poziția scriitorului, a- 
titudinea sa partinică în selectarea 
faptelor realității și în zugrăvirea 
lor.

Un autor va înțelege, de pildă, 
prin „adevăr integral" tocmai pes
cuirea bolnăvicioasă a ceea ce e 
putred, morbid; și aceasta există în 
realitate, și acesta e un fel de ade
văr. Un alt autor va fi atras în 
special de aspectele sărbătorești ale 
fenomenului. Cum le va zugrăvi pe 
acestea, căci și acestea există în 
realitate, și acestea constituie un 
fel de adevăr, o parte a lui? In ce 
proporție le va zugrăvi pe unele și 
pe altele? „Dozarea" lor miroase cit 
de colo a schemă; insistarea unila
terală asupra unora înseamnă idi
lism ; rămînerea la celelalte, care 
pot fi dominante într-un anumit mo
ment, duce la obiectivism, la natu
ralism. Ce facem ? Așteptăm să se 
schimbe mai întîi proporția în fa
voarea noului, pentru ca „adevărul 
integral" să poată să ne dea o ima
gine tipică a socialismului, sau cău
tăm un caz mai potrivit, care să ne 
scutească de griji și greutăți, pentru 
a-1 reda după formula „adevărului 
integral" ?

Dar chiar și asta, presupune mai 
întîi o selectare — adică o anumită 
poziție — iar pe de altă parte im
plică o reproducere pasivă, adică în 
ultimă instanță obiectivism-

Respingînd astfel de formule și fal
se soluții, combătîndu-le, noi ne afir
măm atașamentul față de eterna și 
cuprinzătoareâ învățătură a partidului, 
față de metoda realismului socialist, 
față de spiritul de partid, care ne 
călăuzește fără greș să descoperim 
noul, să-i urmărim lupta împotriva 
vechiului, procesul în cursul căruia 
noul apare, se dezvoltă și biruie •— 
și să dezvăluim în acest fel sensul 
dezvoltării ?

Formula aceasta a „adevărului in-

DISCUȚII
ascendent, care a dus la succesele re
marcabile cu care ne mîndrim și din 
care o bună parte sînt succese ale 
prozei.

Discuțiile au subliniat cu putere ne
cesitatea luptei împotriva manifestă
rilor ideologiei burgheze, care, mai a- 
les în perioada actuală, își poate găsi 
un prielnic teren, acolo unde încă 
domnesc confuzii, unde n-au fost înțe
lese și însușite tn adincime indicațiile 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S. 
și ale Congresului al II-lea al P.M.R. 
Confuziile, interpretările unilaterale 
superficiale, duc la liberalism, la 
denigrarea pozițiilor cucerite și a 
succeselor dobindite — iar sarcina 
scriitorilor este să combată cu toată 
fermitatea astfel de manifestări dău
nătoare.

Discuțiile au subliniat rolul îndru
mării literaturii de către partid. Nu
mai datorită acestei îndrumări consec
vente și neîntrerupte a putut fi reali
zat marele progres al prozei noastre 
în anii puterii populare. Precizările a- 
duse în cadrul dezbaterilor au lămurit 
că nu trebuiesc confundate două as
pecte cu totul diferite ale acelui fe
nomen care e denumit îndrumare. U- 
nul din aceste aspecte este munca la 
manuscris în cadrul editurilor sau 
discuțiile în secțiile de creație ale 
Uniunii Scriitorilor. Această muncă 
poate fi mai bună sau mai puțin bună, 
după cum redactorii respectivi sau 
participanții la discuția respectivă sînt 
mai pricepuți, mai experimentați, mai 
receptivi la problemele cărții care se 
analizează. Această muncă are un rol 
important în procesul de clarificare a 
problemelor cărții, în desăvârșirea ei 
și ea este o treabă a întregii familii 
a scriitorilor, a criticilor, a redacto
rilor. Dar această muncă concretă, 
aplicată la cite o carte, nu este tot 
una cu îndrumarea generală dată de 
partid prin toate documentele, (9tn i- 
deologia care-l călăuzește, prin orien
tarea generală a muncii de construcție 
din (ară, prin rezolvarea principială a 
problemelor, divergențelor ce se ivesc, 
etc.

Sarcina viitorului Congres al scrii
torilor este de a analiza și clarifica 
tocmai pe baza acestei orientări gene
rale consecvente — și care a fost ge- 
neratoarea importantelor succese do
bindite, — de a analiza și clarifica a- 
cele probleme de creație care stau în
că nerezolvate tn fața scriitorilor.

Congresul va avea să analizeze cu 
obiectivitate nivelul la care a ajuns li
teratura noastră, pentru ca, pe acea
stă bază, să se poată pune cu autori
tate și competență problema lipsuri
lor și problema dezvoltării ei în vii
tor. Succesele dobindite de proza noa
stră constituie temelia prețuirii ei în 
masele publicului larg de cititori.

In discuții s-a făcut o comparație 
între succesele și nivelul de azi al

tegral" sună destul de ciudat în con
dițiile cînd partidul a ajutat pe scrii» 
ton să redobîndească libertatea de 
gîndire și de creație, libertatea de a 
spune adevărul de pe pozițiile unei 
concepții Înaintate despre viață și 
societate.

Ea nu e o altfel de exprimare a 
spiritului de partid, a realismului so
cialist, ci e o înlocuire a spiritului 
de partid, o părăsire a realismului 
pentru tendințe străine literaturii rea- 
list-socialiste.

La timpul său, a existat o variantă 
a acestei teorii, manifestată mai ales 
în ceea ce privește poezia lirică, dar 
nelipsind nici din proză. Era teoria 
„sincerității" : sinceritatea de dragul 
sincerității. Dar de pe ce poziții ? In 
vederea cărui scop ? Sinceritate pen
tru cine ? — aceasta nu mai era 
spus. Sub masca „sincerității abso
lute", a sincerității de dragul since
rității, ca și sub aceea a „adevărului 
integral", se pot ascunde numaide- 
cît ideologia burgheză, obiectivismul, 
părăsirea spiritului de partid.

In ultimă instanță și teoria „ade
vărului integral" ca și teoria „since
rității absolute" reeditează eterna 
problemă a „libertății absolute" a ar
tistului.

O rozătorii realist-socialiști afirmă 
*■ drept supremă libertate a lor 
lupta sub steagul partidului, pentru 
idealurile socialismului și comunis
mului, pentru spiritul de partid.

Ei nu se simt „liberi", „dezlegați" 
de societatea pe care o făuresc, de 
oamenii pe care îi zugrăvesc, de 
faptele lor — ci se simt legați de 
ei prin mii de fire, uniți prin idealul 
comun, prin căile comune pentru a-l 
atinge, prin trecutul și tradițiile co
mune, prin viitorul care se deschide 
tuturor.

Apropiatul Congres va avea să sub
linieze odată mai mult și cu o deo
sebită și nouă strălucire, strîngerea 
rîndurilor scriitorilor în jurul parti
dului, pentru idealurile socialismului 
și comunismului, pentru progresul 
neîncetat al literaturii realismului so
cialist.

Prozatorii noștri fac parte integran
tă din acest întreg front al socialis
mului. Ei consideră drept cea mai 
înaltă expresie a libertății lor posi
bilitatea pe care o au de a crea ne
stingheriți opere în care să promo
veze idealul de viață liberă și feri
cită dobîndită prin socialism. Ei afir
mă drept principal criteriu al activi
tății lor creatoare spiritul de partid, 
pe baza căruia s-au obținut succe
sele însemnate de pînă acum și care 
constituie chezășia unor noi succese.

Conștienți că spiritul partinic în 
abordarea curajoasă a problemelor 
vieții și în primul rînd ale contem
poraneității, ale epocii socialismului, 
constituie calea unică pentru reali
zarea unor opere durabile, iubite de 
popor — prozatorii noștri își afirmă 
convingerea și angajamentul că vor 
răspunde cu opere tot mai bune ce
rințelor și încrederii exprimate în ra
portul C.C, al P.M.R. la cel de al 
doilea Congres al partidului ; ..Po
porul cere scriitorilor și artiștilor... 
să prezinte realitatea noastră nouă 
în continuă dezvoltare, să redea toată 
bogăția ei inepuizabilă, toată multi
lateralitatea ei și, înainte de toate, 
să înfățișeze uriașa muncă creatoare 
prin care poporul construiește noua 
ortnduire și se transformă el însuși...

...Sîntem convinși 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 
revoluționare pe care le trăiește Pa
tria noastră".

prozei noastre și între nivelul și suc
cesele ei din 1948; a reieșit astfel 
drumul parcurs, treapta superioară la 
care se află azi proza din R.P.R. 
dalorită sprijinului și îndrumării fer
me și consecvente date de către par
tid.

Participanții la discuții s-au ocupat 
apoi de diferite aspecte sub care se 
manifestă în proză tendința către zu
grăvirea idilică a realității ca și 
tendința criticistă de negare a succese
lor dobindite de constructorii socia
lismului. Problema redării convingă
toare a superiorității noului asupra 
vechiului a fost de asemenea dezbă
tută.

In legătură cu cunoașterea vieții, a 
fost subliniată (tov. D. Mircea), ne
cesitatea pentru scriitor de a urmări 
orocesul general de creștere din rea
litate, proces care e unul ascendent 
— și nu doar de a se limita la res- 
trlngerea și confundarea lui cu anu
mite momente și aspecte de pe par
curs. Această limitare, această con
fundare, provenite și din cauza unei 
insuficiente pregătiri ideologice, duc 
cel mai adesea la negativism, sau la 
idilism, la rezolvări schematice.

In discuții au fost aduse critici re
feratului pentru a nu fi acordat un 
spațiu mai larg chestiunii dezvoltării 
prozatorilor tineri, ale căror probleme, 
așa cum a reieșit din consfătuirea pe 
țară a tinerilor scriitori, precum și cu 
alte prilejuri, st’t dintre cele mai im
portante. Au fost de asemenea aduse 
critici modului cu totul nesatisfăcător 
în care se manifestă grija criticii lite
rare pentru creațiile care, deși de mai 
mică amploare, ridică însă probleme 
dintre cele mai interesante, ale căror, 
concluzii pot interesa proza în ansam
blul ei.

Discuțiile s-au referit la necesitatea 
curajului în abordarea aspectelor ce
lor mai noi ale realității și la redarea 
lor din perspectiva cea mai înaintată.

O contribuție substanțială a fost a- 
dusă în discuții de tov. N. Jianu în 
ce privește răspunderea scriitorului, 
rolul și sarcinile sale în receptarea șl 
interpretarea fenomenelor esențiale ale 
vieții. (Spusele tov. N. Jianu vor for
ma conținutul unui articol ce va a- 
pare în „Gazeta literară").

Au fost arătate de asemenea și anu
mite neajunsuri provenite din normele 
de funcționare a „Fondului Literar" și 
din anumite prevederi ale legii drep
turilor de autor. Acestea duc, în ultimă 
instanță, la o insuficientă sprijinire, 
din punct de vedere material, a scrii
torului în perioada de elaborare a 
cărților sale.

In încheierea discuțiilor, tov. Euse
biu Camilar a subliniat necesitatea ca 
toate aceste dezbateri; precum și cele 
ce se vor desfășura în Congres, să 
aibă un singur rezultat: cărți mai 
multe și mai bune, care să fie tot mai 
mult iubite de cititori.
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Obiect si conținut în. artă De vorbă cu DAN DEȘL1U
r Dacă critica tloastră literară a de
venit, intr-adevăr, un gen indepen
dent, care merită să fie luat în con
siderație alături de alte genuri, a- 
cea-sta se datorește nu atât oatedrei 
universitare, nu atît cenaclurilor, nu 
atît editurilor, cît mai ales revistelor. 
.Revista a devenit domiciliul natural 
și cîmpul de bătălie al criticii lite
rare. In literatura franaeză, Albert 
Thibaudet considera critica revistelor 
drept „ultima sosită la potou" drept 
cea mai tînără critică. Nu în același 
mod s-au petrecut lucrurile la noi 
sau în Rusia. Din exil, Cernîșevski 
se interesa de soarta manuscriselor 
de la „Sovreimmenic" și la noi nu 
•ni-i putem imagina pe Gharea sau 
pe Ibrăileanu fără masa de redacție 
'a „Contemiporanuliui" sau a „Vieții 
■românești". Cu atât mai greu s-ar 
putea desfășura activitatea unui cri
tic literar marxist, în afara presei li
terare care reflectă viața de fiecare 
zi a literaturii noastre. De aceea, 
criticul literar trebuie să fie ceea 
ce se numește un propagandist, în
trunind însă și condiția de cronicar 
al vieții literare contemporane, 
tuiptînd activ pentru victoria noii 
noastre literaturi.

Obiectul criticii literare este opera 
ide artă. linsă cum legea de bază a 
ladevăraite’i arte (cea realistă) — este 
'■fidelitatea oglindiiriii adevărului vie- 
..ții, rezultă că și principalul mijloc 
al criticii 'literare este confruntarea 
operei artistice cu realitatea. Fără 
această cerință de bază nu există 
critică literară științifică, după cum 
.nu există nici literatură realistă. Do
cumentele Congresului al II-lea al 
P.M.R., dezbaterile Congresului al 
XX-l'ea al P.C.U.S., cunoscutul edi
torial din revista „Kommunist" Nr. 

dl8/1955, accentuează odată mai mult 
caracterul fundamental al acestei ce
rințe care se adresează criticii lite
rare : confruntarea cu adevărul 
vieții.

Cu această propozițiune, toată lu
mea sau cel puțin majoritatea criti
cilor literari se declară de dcord. 
Problema este însă, cum face critica 
literară această confruntare între ope
ră și viață ? De felul în care răs
punde la această întrebare depind 
posibilitățile criticii literare, de a-și 
da o contribuție rodnică în înfăptui
rea sarcinilor cuprinse în Raportul 
C.C. al P.M.'R. la cel de al II-lea 
Congres all Partidului și de a milita 
astfel pentru a înfățișa, în literatu-ă, 
la un înalt nivel artistic, marile teme 
-și aspecte fundamental© ale con
strucției socialiste.

Transpunând problema pe planul 
terminologiei esteticii, putem spune 
că ceea ce interesează în delimita
rea specificului criticii literare știin
țifice este, pe de o parte, problema 
raporturilor dintre -artă Și obiectul ei, 
pe de altă parte, problema raportu
rilor dintre conținut și formă, în 
chiar arta însăși. Recunoașterea sau 
negarea existenței unui obiect al ar
tei, independent de ea, în afara crea
torului, constitue criteriul fundamen
ta'.' care delimitează celle două mari 
linii în dezvoltarea esteticii: idealis
mul și materialismul. In această pri
vință nu poate exista nici un fel de 
discuți,e. Tocmai de aceea nu putem 
fi de acord cu tov. C. Demetriad ca- 
ire, respingînd critica adusă artico
lului său „Principiul spiritului de 
partid, criteriu fundamental de apre
ciere în critica literară", scrie în 
ultimul număr din „lașul literar" 
(Nr. 4. pag. 134): „Opoziția dintre 
Idealiști și formaliști poate fi consi
derată „loc comun" în istoria este
ticii". Lupta de care vorbește C. De
metriad este, de fapt, o luptă între 
diferitele varietăți ale idealismului. 
Insă noi nu putem înlocui opoziția 
dintre idealism și materialism cu o- 
pozițiia dintre „conținutism" și for
malism.

Este adevărat că unii idealiști (în 
primul1 rînd Hegel, esteticienii rațio
naliști), recunosc prioritatea conținu
tului asupra formei, și prin aceasta 
au reușit să pună numeroase pro
bleme estetice contribuind la pro
gresul științei despre artă, și adu- 
cînd argumente însemnate în lupta 
îțnpotriva formalismului. Ar fi de 
aceea profund greșit a identifica pe 
Hegel cu asemenea tendințe ale este
ticii, care reduc arta la expresie și 
neagă existența unui conținut ideo
logic, ajungând la formalism. Unila
terali i-Zînd estetica lui Hegel, și con
siderând că arta poate fi percepută 
exclusiv d.e intuiție, ca „sinteză a 
noțiunii și reprezentării", Croce s-a 
situat pe poziții subiectiviste, negînd 
posibilitatea istoriografiei literare, 
justificând impresionismul în critică 
și lăsînd de fapt aprecierea operei 
artistice la cheremul celui mai arbi
trar „gust individual". Intiitulîndu-și 
doctrina filozofică „imanentism abso
lut", Croce d-<a criticat chiar și pe 
Hegeil pentru că „a lăsat în umbră" 
faptul că există o realitate unică 
— spiritul — care, după Groce, este 
activitatea, libertatea și „eternul de
miurg".

Este adevărat de asemenea că și 
așa zisa estetică neo-kantiană repre
zintă un regres vizibil față de „Cri
tica puterii de judecată", căci la 
Kant, teoria despre artă oscila între 
■idealism obiectiv și subiectiv prin 
faptul recunoașterii inter-acțiunii 
dintre „concept" și „intuiție": pentru 
Kant conceptul este sterp fără in
tuiție dar și intuiția este oarbă în 
afara conceptului. Acestea sînt nuan
țe foarte importante din care rezultă 
că formalismul este totdeauna idea
list, pe cînd cei care cunosc deter
minarea formei de către conținut, pot 
fi atît idealiști cît și materi-aliști. 
Insă aceste nuanțe trebuiesc subor
donate criteriului fundamental al re
lațiilor‘dintre subiect și obiect. „Con
ținutul artei — scrie Hegel — este 
îdeea iar forma ei este sensorială, 
structurată ca imagine („bildliche 
Gestaltung")". O asemenea înțe
legere a conținutului corespunde la 
Hegel concepției sale după care aria 
are izvorul și țelul în contemplarea 
Ideii absolute. Forma concret-senzo- 
riailă a artei este pentru Hegel „pe 
față (offens’ichtlich) potrivnică gîn- 
dirii; și dacă ultima tinde să fie ac
tivă, ea este silită să distrugă acea
stă formă". De aici concluzia despre 
rolul subordonat al cunoașterii artis
tice, despre inferioritatea ei față de 
cunoașterea filozofică, tot de aici 
concluzia nihilistă a dispariției artei 
în faza superioară a dezvoltării Uma
nității. Pentru 'idealismul obiectiv 
(Hegel), deci, conținutul (îdeea sen
sibilă) se identifica cu obiectul artei, 
în timp ce distincția dintre obiect și 
conținut este esențială pentru o este
tică materialistă. 0 asemenea dis

tincție apare esențială din punctul 
de vedere aii esteticii materialiste toc
mai pentru că delimitează în mod 
succint relația dintr© obiect și su
biect cît și relația dintre latura o- 
biectivă și subiectivă în cadrul ima
ginii ca atare.

Tocmai de aceea în cele ce am 
scris pină acum ne-am ferit a rela
tiviza sensul estetic al noțiunilor de 
conținut și formă în artă și nu le-am 
privit în afara raporturilor din cadrul 
artei, identificând conținutul cu obiec
tul, așa cum face de pildă tovarășul 
Andrei Băleanu în articolul său pu
blicat în „Gazeta literară".

Intr-adevăr, ca noțiuni corelative, 
în calitate de categorii ale dialecticii 
materialiste, noțiunile de conținut 
și formă au o elasticitate excepțio
nală și pot fi extinse în contextele 
cele mai diferite: ceea ce într-un a- 
numit raport este conținut, în altul 
este formă și invers. De exemplu 
gândirea și limba în calitate de con
ținut și formă sînt corelative. Ast
fel, dacă gândirea în raport cu în
velișul material al limbii, corespun
zător ei, este conținutul, atunci în ra
port cu realitatea pe care o reflecta, 
această gîndire va fi formă. Unul 
și același conținut poate fi exprimat 
într-un înveliș diferit al realității. 
Astfel, arta în totalitatea ei, poate fi 
privită ca formă de reflectare a vie
ții. a realității, ca formă de activitate 
umană, ca formă a conștiinței socia
le, etc. La rîndul său, obiectul viața 
socială — poate fi și el privit ca 
formă complexă a mișcării, etc. Pro
blema este însă a vedea ce înseamnă 
conținut și formă din punct de ve
dere estetic.

In același articol din „Gazeta 
literară" tov. Băleanu subliniază di
ferite corelații posibile ale raportului 
conținut-formă (viață-artă, existență 
socială-conștiință socială, obiect-su- 
biect), adică — mai pe românește — 
întemeindu-se pe elasticitatea terme
nului îl ia în diferite accepții. Și to
varășul' M. Novicov, bazîndu-se pe 
aceleași' corelații reia noțiunile de 
conținut ș’i formă în dezvoltarea lor, 
descoperind între ele toate contradic
țiile care există între conținutul nou 
și forma veche, pedalînd cînd pe 
unul, cînd pe altul din sensurile cu- 
vîntuiui „conținut".

Este aceasta un drum rodnic, o 
cale științifică ?

Din punct de vedere estetic, conți
nutul artei nu poate fi privit ca ceva 
exterior artei. El este, după cum se 
exprimă Hegel IN-HALT, adică „ți
nut înăuntru". In arta realistă, con
ținutul este determinat de către o- 
biect, care își găsește concretizarea 
în tema proprie fiecărei opere lite
rare.

Privite în sine, în afara discuției, 
contribuțiile tov. Băleanu și Novicov 
ar putea fi considerate binevenite. 
Cred însă că necesitatea precizării 
exacte a categoriilor estetice nu fa
vorizează acum tratarea noțiunilor de 
conținut și formă în diferitele și po
sibilele lor accepții. De ce ? Fiindcă 
noi, cînd vorbim <!e conținut și for
mă în artă, le privim în cadrul ra
porturilor din cadrul artei, în cali
tate de categorii dialectice aplicate 
la un domeniu concret în cadrul unor 
corelații precise, cu sfere determina
te, punîndu-le în lumină latura o- 
biectivă tocmai prin raporturile din
tre imagine și obiect, dintre oglin
direa realității și realitatea care se 
reflectă, deci în calitate de elemente 
constitutive ale artei. Introducerea unei 
anumite trăsături în sfera unei cate
gorii sau alta a esteticii nu poate fi 
arbitrară, nu poate fi întemeiată pe 
principiul: „termenul mai poate fi 
privit și din alt unghiu, poate fi 
luat în alte accepții". Ea trebuie să 
fie riguros fundamentată în calitate 
de categorie estetică, adică de cate
gorie dialectică aplicată și nu în ca
litate de categorie filozofică gene
rală. Care ar putea fi rostul unei dis- 
cuțiuni despre conținut și formă da
că nu ar urmări cel puțin unul din 
aceste trei obiective: 1) Să ofere o 
terminologie precisă, care să fie co
respunzătoare sensului curent în 
estetica științifică marxistă; 2) Să 
ducă la o apreciere concretă a fe
nomenelor literaturii, să ajute cri
tica literară; 3) Să fie riguros fun
damentată în cadrul discuției res
pective și nu pe baza îndepărtării 
de la „obiect". In acest sens for
mularea problemei oonținut-foirmă 
„nu-mi aparține", adică nu am in
ventat-o eu și în al doilea rînd am 
formulat o rezervă „metodologică", 
tocmai fiindcă aveam de-aface cu 
noțiuni care, din punct de vedere 
filozofic, au semnificații care variază 
în legătură cu funcția lor de cate
gorii dialectice generale. Am formu
lat „rezerve" pe care ș'i mai ex
plicit le-a dezvoltat de fapt tov. Bă
leanu, „nu m-am dezis de proble
mă" căci am tratat-o pe patruspre
zece coloane. Și, dimpotrivă, constat 
că tov. Bă'ea nu nu a învins unila
teralitatea, neprecizîntd în ce constă 
— după el — din punct de vedere 
estetic sfera conținutului și a formei. 
In acest sens, am încercat discutarea 1 
noțiunilor de conținut și formă în 
lumina specificului artei, așa cum a 
fost precizat odată mai mult (și maî 
limpede) în articolul „Cu privire la 
problemele tipicului" din „Kommu
nist" nr. 18. In acest sens, s-a dis
cutat problema pe bază de exemple 
concrete (articolele tov. M. Novicov, 
H. Wald, S. Bratu, R. Popescu, L. 
Raicu, Tudor Vianu) și mai ales în 
legătură cu problema esențială pen
tru literatura noastră — a tipiză
rii, pe analiza diverselor modalități 
ale criticii literare.

Mă întreb care este părerea tov. 
Băleanu în legătură cu raportul din
tre conținut și imagine, dintre ima
gine pe de o parte și esență și fe
nomen — pe de altă parte, dintre 
formă și individualizare, în legătură 
cu diferitele exemple puse în dis
cuție ?

Tov. M. Novicov descoperă o con
tradicție între realismul socialist și 
realismul critic. Nimic de zis. Dar 
concret, cum apreciază fragmentele 
din „Groapa", cum privește discuția 
„cazurilor rare", unde sînt exemplele 
în care să arate contradicția dintre cele 
două metode? In legătură cu formu
larea discutată până la sațietate din 
prefața acad. Tudor Vianu, tov. No
vicov oferă noi explicații subtile. 
Prea bine. Dar ce părere are despre 
analizele și cercetările din cuprinsul 
volumului, despre concepția care stă 
la baza lor ? Altfel alunecăm în dis
cuții abstracte, rupte de viață. Căci 
iată ce se întîmplă: în pagina a patra 
din „Gazeta literară", coloana V-a,
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tov. Băleânu Demonstrează unilate
ralitatea dogmatică a unui articol, 
prin aceea că autorul respectiv nu 
a luat în considerare faptul că în
tr-un „anume sens", conținutul este 
realitatea obiectivă exterioară operei 
artistice. In pagina 5-a, a aceleiași 
„Gazete literare", tov. Novicov vede 
dimpotrivă o „concesie făcută forma
lismului" prjn faptul că un alt autor 
„concepe conținutul ca ceva exterior 
operei artistice". In pag. 4-a, co
loana V-a, se observă — de altfel 
just — că, în practica analizei ope
relor de artă se mai întîmplă ca nu 
realitatea obiectivă ci personalitatea 
scriitorului, lumea lui subiectivă, să 
fie considerată conținut al operei 
de artă; în pag. 5-a, coloana V-a, 
dimpotrivă, factorul subiectiv este pe 
primul plan căci tov. Novicov scrie: 
„originalitatea creației sale (a poetu
lui) nu rezidă oare înainte de toate 
(s.n.) în originalitatea ideilor ?“ 
Ceea ce este mai curios este că tov. 
Novicov are și el' „dintr-un anumit 
punct de vedere" dreptate...

Oricare teză teoretică, oricît de va
labilă ar fi în sfera unui anumit fe
nomen estetic, extinsă dincolo de 
domeniul ei de aplicare, dogmati
zează gîndirea estetică. In această 
privință, esteticianul sovietic Lebe
dev scrie: „Foarte adesea întîlnim 
o tratare a problemelor artei, în care 
opera parcă este repartizată pe anu
mite rafturi": iată „conținutul de 
idei“ și iată „forma artistică". Cite- 
odată, o asemenea rupere a conținu
tului de idei de forma artistică este 
voalată, însă numai ca terminologie: 
se vorbește despre: „intenția ideolo- 
gico-artistică", „despre realizarea ei“ 
în imagini. A demonstra lipsa de va
labilitate teoretică a unui asemenea 
punct de vedere nu este greu. în
șiși autorii articolelor în care este 
reflectată o asemenea părere, ar pu
tea să facă acest lucru. De altfel, am 
putea spune că tocmai așa se și în
tîmplă. In mod declarativ se recu
noaște necesitatea analizei artistico- 
ideologice a operei ca sarcină atot
cuprinzătoare (a criticii n. n.) și se 
critică discuția abstractă, în care 
imaginile artistice reprezintă o sim
plă anexă. In realitate, totul conti
nuă ca și înainte : ideea rămîne rup
tă de imagine iar imaginea ne apa
re din nou într-o lumină ciudată, ca 
un receptacul mai mult sau mai pu
țin grațios al „conținutului de idei"... 
lată de ce trebuie sprijinită orice 
tentativă de a dezvălui conținutul 
de idei nu în afară ci chiar în con
ținutul artistic". (Despre caracterul 
artistic al literatuirii" — „Literatur- 
naia Gazeta", 1955/9 iunie).

Pe aceeași linie, a folosirii și rela
tivizării maxime, a elasticității no
țiunilor de conținut și formă, tov. 
Băleanu ajunge în articolul său, pu
blicat în „Cercetări filozofice" și con
sacrat legilor obiective ale artei să 
descopere un conținut, „gnoseologic" 
al artei, deosebit de cel „estetic". 
Chiar dacă în extremis unei aseme
nea discriminări i s-ar găsi justifi
care, ea este irelevantă din punct 
de vedere estetic și poate da naștere 
la confuzii, In același articol, identifi- 
cînd sfera artei cu sfera realismului, 
tov. Băleanu interpretează caracterul' 
obiectiv al tipicului în sensul că ti
picul ar fi încarnat într-un fenomen 
real, anume „tipic". In sfârșit, din 
moment ce, după tov. Băleanu, sin
gura artă posibilă este arta realistă, 
nu se prea vede unde se mai dă 
lupta între realism și antirealism, ca
re, ar fi fost de presupus — se dă 
tocmai pe terenul artei. înseși sensu
rile diferite date aceleiași-noțiuni ne- 
împiedică să vedem de fapt care este 
adevărata configurație a tezelor a- 
mintite și nu m-aș mira, dacă tov. 
Băleanu, reluând problema dintr-un 
alt punct de vedere, „nedogmatic", 
să constate că și de data aceasta 
tot el a avut dreptate...

De vorbă cu LUCIA DEMETRIUS
(Urmare din pag. 3-a)

pășit. Baranga a scris „Mielul turbat", 
Virgil Stoenescu și Octavian Sava 
„Nota zero la purtare" și azi multe 
dintre piesele noastre seamănă copios 
momente de comedie în dramă.

— Cu toate acestea...

— Da, E adevărat că se scriu pu
ține comedii — comedii die la un 
oapăt la altul — față de numărul ge
neral al pieselor noastre. Dacă aș ști 
cum trebuie rezolvată problema, pro
babil că aș răspunde scriind o come

die. Eu -am oarecare umor pe ici, 
colo, nu o adevărată vînă comică. 
Poate că și alți scriitori pat la fel. 
Văd însă că pentru teatrul de estradă, 
bunăoară, se găsesc autori. Poate că 
secția de dramă a Uniunii Scriitorilor 
ar putea face mai mult în acest sens, 
îndrumînd, mobilizând scriitorii de 
duh, unii tineri care publică uneori 
piese scurte, comedii într-un act în 
reviste, și ar ține cercuri de lectură 
în care s-ar putea analiza comedii 
sovietice și din literatură străină în 
general, discutând în amănunt pro
blemele comediei.

Comedia e un gen greu pe care îl 
pândește vulgaritatea sau superficiali
tatea. E poate și asta o teamă care 
ține scriitorii la o depărtare prudentă 
de el.

— Care anume aspecte ale proble
mei realizării eroului pozitiv în dra
maturgie credeți că ar trebui dezbă
tute in primul rînd la Congresul scri
itorilor ?

— Omenia lui, complexitatea lui. 
Am depășit de mult momentul în care 
ne închipuiam că eroul pozitiv „nu are 
voie" să aibă cutare sau cutare cusu
ruri ; acela în care orice slăbiciune 
omenească a lui se numea „inconsec
vență". Atîta vreme cît critica va ori- 
vi literatura dintr-un punct de vedere 
lipsit de obiectivitate, cît criticul își 
va închipui cum ar scrie el în locul 
scriitorului, cutare conflict sau cutare 
erou, n-o să ajungem să ne înțelegem 
prea bine între noi asupra eroului 
pozitiv.

— Insă în afara aportului pe care 
critica întirzie să-l aducă, ce părere 

aveți dvs. despre dezbaterea justă a 
acestei probleme ’

— Eroul pozitiv trebuie privit ca 
atare, om de fapte și dte caracter — 
dar om, nu noțiune, nu perfecțiune,

Am spus că identificarea conținu
tului cu obiectul poate duce la idea
lism sau la sociologism vulgar. De aici 
încă nu se poate trage concluzia că 
între obiect și conținut ar exista o 
prăpastie, o separare absolută, că fap
tul brut intră în artă ca atare, trans
pus talis qualis. Aceasta ne aduce 
tocmai la naturalism. De fapt, odată 
oglindit, obiectul este „modificat", 
căci imaginea faptului de viață nu 
este identică cu eventualul ei model. 
Latura obiectivă a imaginii este indes
tructibil' legată de latura sa subiec
tivă. Mai mult încă, în cadrul no
țiunii de obiect intră și viața psi
hică, psihologia personajului. Ca a- 
tare, noțiunea de realitate obiectivă 
n.u este limitată doar la realitatea 
fizică sau la realitatea relațiilor so
ciale, ci ea este de fapt extinsă și 
la realitatea vieții psihice. Propria 
realitate psihică a creatorului, uni
versul său de idei, se obiectivează,, 
devin „obiect" de reflectare în unele 
poezii lirice după cum „ideile" pot 
fi și ele obiect în poezia filozofică, 
etc. Condiția este ca realitatea psihi
că în calitate de obiect să fie „o- 
biectivată", să fie tipică, să repre
zinte un fenomen care cuprinde în 
sine trăsăturile esențiale.

A spune deci că în relația obiect- 
subiect, subiectul acționează asupra 
ob.iectului (în sensul că-1 „reflectă") nu 
înseamnă a cădpa în he-keleian:sm 
cum pretinde A. E. Baconsky în arti
colul său „Caracterul unor erori" pu
blicat în revista „Steaua" nr. 4/956. 
Subiectul acționează asupra obiectului 
nu prin negarea sau anihilarea toi, 
nu prin faptul că-1 modifică în pos
tura lui de obieot, de realitate exte
rioară operei de artă, așa cum este 
în realitate, ci în sensul că imaginea 
reflectată a obiectului nu este iden
tică, nu este o fotocopie a obiectului 
reflectat. Tocmai de aceea Marx con
sidera procesul de reflectare și de 
creație artistică ca un proces de în
sușire, de asimilare estetică a lumii 
care — repet — nu se soldează cu 
dispariția obiectului, ci cu crearea 
imaginii reflectate. Toată controversa 
în jurul raportului oblect-subiect ia 
aspecte hilaire și adeseori injurioase 
în articolul citat al tov. Bakonsky, 
tocmai fiindcă pedalarea pe diferitele 
sensuri ale unui cuvînt în afara 
semnificației, lui estetice, poate duce 
la concluziile cele mai paradoxale și 
la o încețoșate definitivă a discuției. 
In definitiv, așa cum scria tov. Bă
leanu, scaunul tot scaun rămîne, in
diferent cum îl numim noi.

In împrejurările actuale, importan
ța practică a discutării raporturilor 
dintre conținut și obiectul artei oferă 
premize pentru elucidarea problemei 
atît de ventilate de la o vreme a ,,a- 
devăruliui integral". Dar despre acea
sta, vom vorbi într-un articol viitor.

In încheiere, salut și eu schimbul 
de opinii eliberat de necesitățile unei 
polemici directe și de epitete infa
mante. Condiția este, evident, ca tra
tamentul să fie reciproc. Or, se în
tîmplă uneori ca tovarășii care riu- 
necă în polemica violentă, cu răstăl
măciri și atacuri cu subînțeles, să 
adere la principiul discuției urbane 
de idei, numai după ce ei înșiși și-au 
desfășurat verva polemică, într-un 
sens contrar, violent sau insidios, cu 
discutarea unilaterală a frazelor rupte 
din context. Desigur, a plăti cu a- 
ceeași monedă este un rău principiu. 
De aceea nu mă pot opri să nu ob
serv că, prevalîndu-se de o formu
lare — să admitem ceva mai echi
vocă — tov. Băleanu îmi pune în
trebări care, în ceea ce mă privește, 
își găsesc răspunsul în cele 14 co
loane scrise pe această temă.

Horia Bratu

om cu date biografice, cu umbre și 
cu lumini mai puternice decît umbrele, 
cu o viață individuală, cu nuanțe, 
cu limite în unele direcții și nelimitat 
în altele. Fără îndoială că scriitorul 
care vrea să-l „umanizeze", trîntin- 
du-i un cusur cît trate zilele, ca o pe
cete în frunte, un cusur în contra
dicție cu toate calitățile lui, l-a stri
cat, nu l-a umanizat Dar n.ici nu tre
buie să confundăm orice slăbiciune 
cu inconsecvența și diformarea unui 
caracter. In viață oamenii nu sînt 
total desăvîrșiți, dar există oameni 
mai buni și mal răi, și oameni foarte 
buni, adică puternici și curați. Lite
ratura, ca și viața, se cuvine să rea
lizeze aceste proporții, aceste savante 
amestecuri ale vieții.

— Cum ar trebui înțeleasă redarea 
armonioasă, veridică, a acestui com
plex de trăsături umane ?

— Vorbim de ani de zile despre 
schematismul eroului pozitiv. De la un 
timp el a devenit însă în literatură 
mai puțin schematic, dar n-a căpătat 
încă toată frumusețea pe care o are 
în viață. Congresul Scriitorilor va 
ridica, cred, cu mai puțină îngustime 
decît a făcut-o pînă acum critica, 
problema umanizării eroului pozitiv, 
întemeindu-se pe ceea ce s-a făcut 
pînă acum și urmărind să se facă mai 
mult, mai bine. Eroul pozitiv, purtător 
al acțiunii, nu cheie în final, nu ju
decător de instrucție, ci cîmp de bă
taie el însuși pentru biruința mai bi
nelui asupra binelui mijlociu și călduț, 
sau erou principal în lupta dintre bine 
și rău, în lupta pentru triumful con
strucției socialismului.

— Cum apreciați în literatura noas
tră dramatică actuală, realizarea unui 
personaj. îndeosebi sub raportul carac
terizării sale prin limbaj ?

— Cred că noi, dramaturgii, am ne
glijat puțin caracterizarea eroului prin 
limbaj. Ne-am mulțumit la limbajul 
unei lumi în care se petrecea acțiunea. 
Se vorbește foarte bine țărănește, de 
pildă, în „Impărătița lui Machidon", 
se vorbește o limbă clară și plină de 
nuanțe în „Citadela sfărâmată", dar nu 
știu diacă am întîlnit și în alte piese 
eroi care să vorbească propria lor lim
bă — afară de cazul în care sînt ca
racterizați prin ea — în multe din ope
rele noastre dramatice de astăzi. Eroul 
trebuie să aibă felul lui de expresie, 
corespunzător caracterului, culturii, 
autenticității lui.

(Urmare din pag 3-a)

în ansamblul lui poemul acesta poa
te ii considerat așa cum îl apreciază 
autoarea lui.

— In ce consțau calitățile acestui 
poem?

— Nu spun că e o capodoperă, și 
nici, pentru a sprijini calitățile lui. 
n-am să mă refer la perioada în care 
a fost scris, deși nici acest lucru nu 
e indiferent, ba chiar are o mare im
portanță. Dar, la o analiză atentă, 
nepripită, se poate constata că el are 
calități tocmai în sensul că încearcă 
și reușește — deși nu integral — să 
surprindă mișcarea sufletească. In
sist asupra acestui exemplu, pentru 
că am reflectat mai mult asupra lui 
și cred că poate fi generalizat acolo 
unde se potrivește.

— Totuși, cred că oricînd un scrii
tor are dreptul ca, în ce privește ni
velul său propriu, să considere ca de
pășite anumite creații ale lui ante
rioare. Cum apreciați, sub acest ra
port, poziția tovarășei Veronica Po
rumbacu?

— înțeleg și eu să te uiți cu oa
recare superioritate la o etapă depă
șită, cînd în acest sector, în acest 
domeniu sau gen, am avea realizări 
mult mai avansate.

— Și credeți că nu le avem?

— Vreau să mă înțelegi bine. Nu 
încerc să știrbesc nimic — nici n-aș 
putea s-o fac — din marile progrese 
realizate în ultimii ani de poezia 
noastră. Dar ar fi să cădem în ame
țeală de pe urma succeselor dacă 
n-am vedea și părțile slabe, domeniile 
în care nu s-a progresat îndeajuns.

— Și in care sector credeți că s-a 
progresat mai mult?

— Lirica.

— Să fie oare cauze speciale, pentru 
care în primul rînd lirica?

— In primul rînd pentru că... — 
stai puțin să urmăresc clar. Aici 
a existat, într-o anumită perioadă, o 
rămînere în urmă de care am fost 
ajutați să ne dăm seama; Partidul 
ne-a atras atenția și cei mai buni, 
cei mai pregătiți, au pus umărul și 
momentul a fost depășit. Noi am a- 
vut și avem poeți lirici de prima 
mînă: Mihai Beniuc, Maria Banuș, 
Eugen Frunză, Veronica Porumbacu, 
Miron Radu Paraschivescu, Demos- 
tene Botez — ordinea este arbitrară 
— și mulți alții. Experiența și forța 
lor și-au spus cuvîntul. Eu cred că 
este timpul ca lirica noastră să-și 
desfacă mai larg aripile.

— Care sînt perspectivele și sarci
nile speciale ale liricii?

— Acelea ale întregii literaturi sînt 
și ale liricii — unde eu sînt însă mai 
puțin competent. Dar lirica nu poate 
avea alte sarcini.

— Totuși aș dori o precizare mai 
concretă.

— Orizontul ei de inspirație tre
buie să devină mai larg, lirica tre
buie să pună mult mai mult probleme 
care interesează milioane de oameni 
din țara noastră, lucru care, după 
părerea mea — să nu se supere con
frații mei prin excelență lirici — nu-1 
realizează îndeajuns, cu toate marile 
succese obținute. încă prea puțin fac 
cei mai buni dintre poeții noștri lirici, 
pentru a cointeresa, pentru a sluji 
prin arta lor pe cei la care trebuie 
să ne gîndi.m în primul rînd.

Vreau să pun o nouă întrebare, dar 
tovarășul Dan Deșliu nu mă lasă.

— Un moment, te rog. Am să-ți

— De pildă, gîndindu-vă la propria 
dvs. creație, să spunem la „Oameni de 
azi"?

— Nu pot să mă laud că eu am fă
cut foarte bine treaba asta, dacă mă 
întrebi ce cred despre mine. Au vor
bit bine Cotoroiu din „Oameni de azi" 
sau moașa Anicuța Dobroțel, dar ei 
erau personajele desenate cu cărbune 
în piesă, așa că limbajul lor era obli 
gator. Am încercat în „Trei generații" 
să urmăresc schimbarea vocabularului 
și a construcției frazei chiar în cele 
trei epoci pe care le cuprinde piesa, dlar 
nu în aceeași măsură să individualizez 
graiul fiecărui erou.

Dumneata îmi atragi atenția asupra 
unui lucru peste care am trecut ușor. 
Deosebirile die vocabular ale eroilor 
sînt mici, nu atît de adînci cît ar fi 
necesare, față de adîncâle deosebiri din
tre oameni. îmi pui în față o problemă 
care ar trebui să preocupe mai mult 
scrisul nostru, care departe de a fi for
mală, e însemnată pentru caracteriza
rea deplină a oamenilor.

— Ce credeți despre ajutorul pe care 
critica literară îl acordă dramaturgiei?

— Mărturisesc cinstit că nu sînt 
mulțumită de ajutorul primit din par
tea oriticii noastre teatrale. Există în 
critică un mijloc, acela de a povesti 
piesa în amănunțime și a adăuga după 
povestire cîteva considerații sumare, 
care — eventual — ar putea fi trecute 
de la o piesă la alta. Cum spuneahi. 
mai sus, uneori criticii judecă piesa 
dintr-un punct de vedere personal, se 
gînd'esc cum ar fi făout-o ei, alteori 
se tem să aibă un punct de vedere, o 
opinie, înainte de a fi rostită alta, mai 
autorizată decît a lor. Se consultă, se 
sfătuiesc și, diacă unul avansează ceva 
ce n-au spus și ceilalți, acest ceva e 
mai ales un cusur descoperit de el, nu 
o calitate pe care o afirmă curajos. A- 
firmații ca „a trecut ușor peste", sau 
„nu e destul de convingător", „n-a 
realizat momentul", — nu spun mai 
nimic. S-ar putea spune ce a pus totuși 
scriitorul în acel moment nerealizat, 
cum putea fi el convingător, cum a fost 
altul într-o împrejurare similară, ce în
seamnă a trece ușor peste un moment, 
ce trebuia și cum trebuia să reprezinte 
momentul acela nu ca pe o lecție, fi
rește, dar ca pe o analiză cinstită,, 
pricepută.

Trebuie să trag de aici concluzia că 
voi fi nevoită — și alți dramaturgi 
ca și mine — să ne facem o părere des
pre noi înșine numai după succesul 

citez aici niște cuvinte care răspund, 
mult mai clar decît aș putea-o face 
eu, Ia ceea ce vreau să spun. „Arta 
aparține poporului", — spunea Lenin 
intr-o convorbire cu Clara Zetkin..

„Prin rădăcinile ei cele mai adînci 
ea trebuie să pătrundă în însuși gro
sul maselor largi muncitoare. Ea tre
buie să fie pe înțelesul acestor mase 
și iubită de ele. Ea trebuie să u- 
nească simțirea, gîndirea și voința 
acestor mase, să le ridice".

Și tot Lenin ne atrage atenția că 
accesibilitatea în literatura destinată 
maselor n-are nici în clin nici în mî- 
necă cu vulgarizarea, nu poate coborî 
la nivelul cititorului înapoiat. Noi a- 
vem datoria să ridicăm neîncetat ni
velul lui cultural.

Pe scurt, fără a da rețete, îmi ex
prim părerea mea că noi trebuie să 
cunoaștem mai bine cum stau lucru
rile în realitate, să cunoaștem mai 
bine pe acei pentru care și despre 
care scriem — mai exact: pentru care 
și despre care trebuie să scriem și să 
luptăm pentru a exprima ce e esen
țial la un nivel artistic deosebit.

— Da, dar avem și astfel de reali
zări.

— Sigur că le avem. Lirica noas
tră numără astfel de realizări, și nu 
puține. Să amintesc cîteva la întîm- 
plare: „Certificatul de alegător" de 
Cicerone Theodorescu — sau asta nu 
e lirică? Fără a fi specialist — mi se 
pare că e totuși, lirică 1 Sau: „Nici 
lacrima" de Eugen Jebeleanu; sau : 
„Va rămînea un rînd" de Mihai Be
niuc; sau: „Stegarul" de Eugen Frun
ză; sau: „Copiii coreeni la Congresul 
Păcii" de Baconsky; sau destule poe
zii din ciclul „Generația mea" de Ve
ronica Porumbacu — și pot să mai 
citez din fiecare poet. Aș putea cita 
multe încă, și din aceștia de mai sus 
și din alții.

Dar de ce despre un anumit aspect 
al liricii se vorbește foarte puțin? 
Cum se poate ca în atîtea cronici 
care s-au scris în ultimul timp despre 
poeziile tovarășului Beniuc, unul din 
fruntașii liricii noastre, nu a fost re
marcată poezia „Mesaj" scrisă în 
cinstea Congresului II al Partidului? 
Oare aceasta nu e poezie lirică și 
încă de cea mai bună calitate — 
tocmai datorită faptului că exprimă 
sentimente comune unui uriaș nu
măr de oameni contemporani — ma
rii majorități a poporului ? Nu fac 
procese de intenție. Dar eu le socot 
greșeli, în sensul că, nerelevîndu-se 
— probabil din neatenție I — anu
mite aspecte ale liricii noastre, în 
ce are ea mai bun, se îngustează 
drumul înainte, se știrbește puterea 
exemplului înaintat.

— Văd că am ajuns la datoriile 
criticii.

— Nici nu puteam să nu ajung la 
critică. Critica are datoria să țină 
seama de toate aspectele importante 
ale creației literare și îndeosebi de 
acelea care, într-o anumită situație 
concretă, trebuie să 'ie puse în primul 
rând în lumină, și date drept exem
plu.

— Păcătuiește critica atît de mult 
în această privință?

TINERE
(Urmare din pag. I-a)

oglindind noul, trec aproape neob
servate, Oare de ce fug unii critici 
înapoi cu secole și milen’i ? Oare 
nu au și ei sarcina de a sez!sa me
reu tot ce e nou, tot ce cuprinde 
imaginea prezentului ? Despre clasicii 
antici și ai tuturor timpurilor, s-a 
mai scris și se va mai scrie. Fie- 

sau insuccesul piesei la public, după 
felicitările prietenilor, după propria 
noastră opinie despre noi, care nicio
dată nu e destul de clară și rece ?

Nu. Sper că la viitoarele noastre pie
se critica va avea mai mult curaj, mai 
mult interes pentru literatură și scrii
tori, mai multă drageste și va simți 
o răspundere mai mare față de scrisul 
nostru care se trudește să crească, și 
va încerca să orea-scă și ea în același 
ritm cu el.

— Cum apreciați perspectivele care 
se deschid literaturii dramatice realist- 
socialiste de la noi ?

— Ultimele frămîntări din Uniunea 
Scriitorilor sînt de natură să dea die 
gîndit fiecăruia dintre noi. Viața noas
tră și arta noastră fac una, nu le putem 
despărți. Dacă în adevăr, așa cum am 
afirmat de atîtea ori, sîntem pătrunși 
de spiritul de partid în care creștem de 
atîția ani, nu ne putem pune proble
ma scrisului nostru în alt chip decît 
așa cum ne-o punem mereu, de mult: 
slujirea adevărului la care am deschis 
ochii, datorită îndrumării partidului, cu 
mijloace din ce în ce mai bune, mai 
artistice, mai adînci. Se poate oare 
ca împrospătarea mijloacelor să ne 
ducă pe pista falsă a denaturării ade
vărului vieții? Nicidecum. Ce înseamnă 
pentru noi libertatea în literatură, de
cît libertatea de a spun^ cinstit ceea 
ce trăiești cinstit, cu elan și dragoste? 
Libertatea de a spune cum e omul nou, 
ce caută el, de la începutul democrației 
noastre populare, pe care poate că o 
înțelegem din ce în ce mai limpede, 
pe măsură ce o trăim mai adînc, li
bertatea de a privi în realitatea de 
azi și mîine, de a ne osîndi slăbiciu
nile și slăvi puterile curate, liberta
te care nu e haos, nu e anarhie, ci 
e larga putință de a ne exprima adînca 
încredere în victoria socialismului.

Așa că perspectivele literaturii noas
tre realist-socialiste, ale teatrului ca 
și ale poeziei sau ale prozei, sînt de-o 
potrivă de luminoase Nu vom renega 
ceea ce am făcut pînă azi. vom privi cu 
luciditate, vom alege cu dragoste cee-a 
ce e bun din ceea ce e slab, și vom 
scrie mai departe mai bine. Cu puteri 
noi, cu același elan sporit, îmbogățit.

★
Cu aceasta a luat sfirșit discuția 

cu tovarășa Lucia Demetrius despre 
problemele actuale ale dramaturgiei 
noastre.

Miron Dragu

— Da. Mie mi se pare că în prea 
mică măsură critica noastră reușește 
să pună de acord gusturile subiective 
ale unuia și altuia, cu necesitățile o- 
biective ale dezvoltării literaturii 
noastre. Iar cînd o face, de multe ori 
ai impresia că-i pare rău că a făcut-o. 
Ce poate să învețe — nu mai zic un 
cititor, dar un tânăr scriitor, din ase
menea formulări în legătură cu lirica? 
Te rog. ascultă 1 Citez din articolul 
„Cîntul ce se cere" de tovarășul S. 
Bratu („Gazeta literară" nr. 41/1955): 
„Contactul permanent cu propria sa 
ființă, ca sinteză a moștenirii de do
ruri și dureri ale strămoșilor, asigură 
poetului — e vorba de Mihai Beniuc 
— o transformare organică în noile 
condiții sociale, evitînd ruptura cu 
sine și o îmbrățișare exterioară a lo
zincilor actuale". Ce pot să mai zic 
despre asemenea apreciere? Noroc că 
tovarășul Beniuc e un artist destul 
de matur și de autentic și a avut grijă 
să mai cunoască și alte lucruri în 
afară de propria sa ființă.

Nu știu unde concepe tov. Bratu că 
se află „priza" prin oare M’ihai Be
niuc stabilește „contactul" ou sine 
însuși — dacă se poate admite o 
astfel de formulare despre legătura 
unui poet cu viața.

In altă ordine de idei trebuie spus 
că afirmația nu e nici măcar adevă
rată. Tovarășul Beniuc a mai căzut 
și el în „îmbrățișări exterioare". Sînt 
și la tov. Beniuc versuri care au 
slăbiciuni și acele slăbiciuni nu se 
explică prin cuvintele tovarășului 
Bratu, ci prin cuvinte mult mai sim
ple ; prin insuficientă cunoaștere a 
vieții, prin insuficientă muncă. Ori 
cine greșește în această direcție, tre
buie să fie criticat. Fiecare dintre 
scriitori are dreptul să-și spună cu- 
vîntul despre fiecare din tovarășii 
săi și*  are datoria să asculte la rân
dul său cu atenție opiniile celorlalți 
și să țină cont de ele.

L-am întrebat pe tov. Deșliu și des
pre alte chestiuni.

— Mai sînt multe de discutat — 
mi-a răspuns. E mult de studiat. Tre
buie să înțelegem bine împrejurările 
în care trăim, momentul istoric de im
portanță excepțională, în care ne gă
sim. E necesară foarte multă claritate 
ideologică, principialitate în creație și 
dezbateri, fermitate în punerea în via
ță a principiilor noastre — ale parti
dului no'-'ru, a principiilor leniniste. 
Pentru c numai așa o să reușim să 
lămurim masele de cititori — fiind 
noi bine lămuriți. Șl numai învățînd 
de la mase putem, la rîndul nostru, 
să le dăm o mînă de ajutor.

Pentru asta, după părerea mea — 
mai puține ședințe, mai puțină vor
bărie abstractă, mai multă discuție 
la obiect. Discuție curajoasă, princi
pială.

Și — mai ales — mai multă dra
goste pentru ce e nou—indiferent de 
cine e creat acest nou, adică indiferent 
de punctul de vedere personal asu
pra persoanelor, indiferent de sim
patiile și antipatiile personale.

Purtăm o mare răspundere, colec
tivă, atît pentru cele bune — cît . și 
pentru greșeli și slăbiciuni. Răspun
dem toți în. fața partidului, a po
porului — iar alte foruri mai înalte, 
nu există.

Mihai Gafița

TALENTE
care generație le va descoperi alte 
și alte calități. Trebuie să scriem și 
noi, și cît se poate de bine și de 
mult, însă nimic nu ne îndreptățește 
să nu sezisăm fenomenul ce ni se 
desfășură sub ochi!

C:ne s-ar îndoi de valoarea și de 
numărul operelor literaturii noastre 
din ultimii opt ani. ,e sau de rea cre
dință, sau orb, sau ignorant. Eu 
unul, înclin să cred că un astfel de 
ins nu citește nimic din ce apare, 
că nu-l interesează mișcarea literară. 
Cred că e unul din cei ce încearcă 
să facă poduri prin neant, să ajungă 
astfel la Artă, în timp ce viața și 
arta trec pe lingă dînsul...

Am înșirat doar cîteva nume de 
prozatori ridicați în anii din urmă. 
Mai sînt atîția, și-i rog să nu se 
supere că nu i-am pomenit. Se pe
trece un proces unic în istoria noas
tră literară. Părerile „negativiștilor*  
nu pot împiedica tumulturile. Se poa
te opune frunza, cu ușurătatea ei 
puterilor vieții? Nicidecum!

Vă amintiți, confrați din țara de 
sus? Grîul semănat acum zece ani, 
îl socoteați legendar. Ei bine! Ple- 
cați-vă ochii spre înfăptuiri și veți 
vedea că bobii purtau în sinea ’or 
putere nepieritoare. Purtau cuvîntul 
Partidului care ne încredința că ni 
se deschide în față o eră nouă. Șl 
era nouă a literaturii noastre s-a des
chis-

Eusebiu Camliar

Casa lui B. Shaw 
scoasă la licitație
Trustul național de locuințe din An

glia, în grija căruia se afla și casa 
în care s-a născut Bernard Shaw, a 
anunțat că se va ține o licit; ție pen
tru vînzarea imobilului care nu mai 
poate fi întreținut deoarece -defunctul 
n-a lăsat nici o sumă in acest scop, 
iar sumele revenite de pe urma taxei 
impuse vizitatorilor nu sînt suficiente.

Casa marelui scriitor englez este 
scoasă la mezat în preajma sărbăto
ririi centenarului nașterii sale.

«4

O antologie 
a literaturii negrilor

Asociația internațională a negrilor, 
al cărei sediu se află la Paris, a pro
pus profesorului de la Universitatea 
din Zagreb Petar Guberina să întoc
mească o antologie a literatorii ne
grilor. Antologia va apare în luna 
iunie 1956, în limba franceză. Petar 
Guberina care conduce catedra de 
limbi romanice a Universității din Za
greb, se ocupă de multă vreme de 
Pteratura negrilor, fiind apreciat ca 
unul din cei mai buni cunoscători ai 
ei din Europa.
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Era intr-una din zilele lungi, îțge 
horîte, de toamnă tîrzie, cînd 
ceața leneșă se tîrăște la poa

lele munților și umezeala sîciitoare 
îți pătrunde în oase. O zi ca multe 
altele în această închisoare surnbjă» 
veche, cu puzderia de celule intuite» 
coaie, cu pereții reci de piatră, cu 
ferestrele pierdute undeva în apro
pierea tavanului, cu bolțile apăsătoa
re care te fac să rostești în șoaptă 
pînă și cel mai nevinovat dintre cu
vinte. Pentru a ne mai încălzi, folo
seam timpul' înaintea „închiderii" 
plimbîndu-ne în grupe, ocazie pentru 
a transmite dela om la om proas
petei știri din presă. De astă dată 
însă, întors de la „vorbitor", comu
nicam noutățile aflate cu privire la 
cele ce se îrutîmplau in libertate, tova 
rășikjr Sab> Andrei și Iosif Bujor. 
Un singur lucru nu le-am povestit, 
o știre care avea doar să întristeze 
pe Cei care l-au cunoscut și l-au 
iubii, pe Emil.

A trecut „inspecția", ne-am rinduit 
paturile la loc, am răspuns la „nu
măr*..  Răngile de fier au izbit surd 
în ușile masive, cheile s-au răsucit 
în broască scîrțîind prelung. Și am 
rămas singuri în celula nr. 7. Dus 
pe gînduri măsurăm celula în lung 
și-n lat în timp ce în jurul mesei 
continua urna din discuțiile progra
mate..,

T^arășii s-au culcat. Era liniște. 
Continuam să mă plimb cu grija de 
a mi-i trezi. Și le eram adînc re
cunoscător pentru că nu m-au între
bat, n-au stăruit să le spun ce mă 
frămîntă. Din semi-întunericul came
rei se încropea chipul lui Emil, obra
zul rotund se contura mai precis, 
ochii săi negri, seînteietori mă pri
veau parcă întrebător. Un zîmbet 
abia perceptibil înflorea în colțul gurii 
sale. Aceeași frunte bombată, aceeași 
bărbie voluntară, aceleași sprîncene 
parcă desperechiate. Nu mai eiștl 
printre vii, tovarășe drag, pasionat 
și îndîrjit întotdeauna, tumultuos și 
nestăpîniit mereu. Al căzut undeva 
lingă Valencia, apărîndu-ți departe, 
pe meleaguri străine, poporul și 
țara...

— Te-ai uitat prin cărțile aduse 
la vorbitor?

Galuzinschi s-a întors către mine 
și mă privi prin întunericul ce în
cepea sa se lase.

— E aci o povestire interesantă, 
aprinde lampa și, dacă nu ți-e somn, 
citește-o.

Crtdeam că vrea să-mi abată 
gîudurile de la ceea ce ne chinuia ipe 
amîndop Dar n-am spus nimic. Am 
luat cartea, mi-am aruncat ochii peste 
coperta sărăcăcioasă, peste titlul care 
la prima vedere nu spunea nimic: 
„De la cinci la cinci”. Mi-am tre
cut degetele mașinal printre filele 
proaspăt tăiate, am citit la întîmplare 
cîteva rînduri. Și deodată m-au ful
gerat cîteva vorbe care reveneau stă
ruitor din loc în loc: „Sirena chema 
prelung". Era vorba de Grivița.

— Citește să aud și eu.
Și am citit.
Nu știu cum, nici cîtă vreme. 

După oftatul scos din mai multe 
piepturi mi-am dat seama că nu 
dormea nimeni. I-am privit pe tova
rășii din celulă. Ceferistul Reveneală 
ședea turcește în pat fixînd flacăra 
palidă a gazorniței. Andrei Sabin 
respira zgomotos, așa cum avea obi
ceiul în clipele celei mai mari în
cordări. Iar în colțul cel mai înde
părtat al camerei pîlpîia luminița 
țigării doctorului Derevici. Am tăcut 
multăi,vreme.

Și-apoi am discutat pînă s-a cră
pat de ziuă despre carte și despre 
luptele din februarie, lupte care au 
pus cu atîta ascuțime pentru orice 
om,: cinstit întrebarea fierbinte ce nu 

ba-

In memopiam
— Ion Călugăru.
Am tresă.rit. Și fără șă-mi 

seama mi-â’u scăpat cirvjgtele:
-T- De la cinci la cinci 1
Am zîrnbit amândoi.
In noa'ptea aceea n-am mai 

cat de la redacție. Am stat cu . 
Călugăru, zăbovind în una din acele 
convorbiri

dau

ple- 
Ion

om, cinstit întreb_.„_ ---------- „
putea fi ocolită: De ce parte a 
ricadei ești tu, omule?

Așa l-am cunoscut pe scriitorul 
Că|ugăru.

Astăzi, cînd tovarășul nostru 
drum, de luptă și de scris, 
mal este printre noi, îmi

ațin minte cum la fiecare deplasare 
nouă, muncitorii îl întrebau tind a- 
pâre romanul. Țin minte cum la 
„Viața romînească" îi rupeam aproa
pe din mină filele proaspăt scrise. Nu 
era bine, desigur, dar cartea era ne
cesară, cartea era așteptată. Și prin- 
tr-uri efort deseori eroic, Ion Călugăru 
a căutat să răspundă chemării. Acest 
roman rămîne în literatura noastră, 
prin tot ce are prețios și bun, prin 
mesajul pe care-1 transmite, prin a- 
firmarea autentic artistică a marelui 
adevăr despre clasa muncitoare și 
despre partidul ei.

Tovarăș bun și exigent era 
lugăru. îmi aduc aminte 

m-a căutat într-o seară 
vară, prin 1948, cînd, în urma 
greșeli, am fost criticat public, 
m-a întrebat „Cum te simți?" 
părut că a venit să mă consoleze, 
Enam surprins pentru că îl știam 
principial și hotărît să spună mereu 
adevărul. Mi-am dat repede seama 
însă că nu pentru aceasta venise. Nu -X X __ x.< njc-

pe 
a 
ai 

fel 
ia-

U N V 1 s
Și sus, pe schele, nu știu cum, 
Dormeau luceferi și unelte...

Aș fi jurat că dorm de-aseară. 
Era în zori. De fapt, dormeam. 
Dar se făcea c'ă stau la geam 
Privind în umbră peste țară...

va forțelor reacționare, împotriva de
făimătorilor clasei muncitoare, împo
triva acelora care se puneau die-a- 
cuirmezișul făuririi culturii de tip nou. 
A luat parte activă în lupta împotriva 
„crizismului", s-a ridicat cu ascuțime 
împotriva manifestărilor de apolitism,, 
nu admitea liberalismul găunos. Ori 
unde muncea Ion Călugăru era me
reu comunistul principial pentru care 
prietenia, respectul, legăturile vechi 
nu constituiau prilejul unei atitudini 
șovăielnice sau echivoce. N-am să 
uit revolta sa atunci cînd unul din
tre colaboratorii „Revistei literare" — 
altfel bun tovarăș — a bagatelizat 
o dezbatere cu privire la problemele 
realismului. Riposta a venit fulgeră
tor, vehement,
din cele mai frumoase articole pe 
care Călugăru
vreme. In general ceea ce îl carac
teriza pe Călugăru era marea lui 
simplitate, respectul față de om, do
rința de a-1 ajuta. Tocmai pentru că 
era îndrăgostit de oameni, Ion Că
lugăru respingea cu hotărîre greșelile

O, plaiuri dragi 1 Albastre liniști 
Pluteau pe zări în larg ocol... 
Doar timpul s-auzea domol 
Cum calcă iarba prin ariniști...

Dar dintr-odată, ochii-mi parcă 
Zăriră-n umbră ochi vrăjmași; 
Mi se păru c-aud și pași
Ce-n faină zarea ne-o încearcă...

Vedeam sticlindu-mi dinainte
Privire hîdă, ca de lup...
Atunci — prind pieptul să mi-1 rup !
Smulg inima-mi din piept, fierbinte 1

Că- 
cum 
de 

unor 
Cînd 

mi s-a

Feeric vis 1 Dar sub aripă-i 
Nu era vis, ci adevăr.
Și azi, privind în depărtări, 
II văd aevea și ii pipăi...

de la inimă la inimă, cînd 
timpul se scurge fără să bagi de 
seamă, iar oamenii se 
pentru totdeauna.

Atunci am aflat și 
velei „De la cinci la cinci", cotitura 
pe care ea o marca nu numai în 
creația autorului, ci în viața sa în
săși, în concepția lui despre lume. 
Am înțeles multe, mi-am explicat ne
dumeririle ce mă urmăreau cîțiva ani 
pentru că i-am citit apoi cărțile apă
rute în diferite epoci. Ion Călugăru 
mi-a povestit despre drumul parcurs 
de la „Caii lui Cibicioc" și „Copilăria 
unui netrebnic" la nuvela care în
semna trecerea sa de la revoltă pa
sivă, de la dezaprobarea chinului și 
mizeriei în care erau aruncați cei 
mulți, la atitudinea activă, militantă. 
Luptele din februarie l-au zguduit 
puternic, l-au făcut să privească mai 
adine fenomenele vieții, l-au făcut 
să-i găsească înțelesul.

Prieten al oamenilor simpli pe care 
i-a zugrăvit în cărțile sale, pătruns 
de o adîncă afecțiune pentru cel ce 
suferă, și de revoltă împotriva celui 
ce oprimă, Călugării găsise, în sfîr- 
șit, răspuns la problema ce a mistuit 
cugetul atitor generații de scriitori: 
ce-i de făcut? Mișcarea muncitoreas
că pe care o cunoscuse acum sub 
aspectul ei cu totul deosebit, ideo
logia revoluționară deschizătoare de 
orizonturi largi, toate i-au ajutat 
să-și găsească locul în rîndurile 
strînse ale acelora care traduc ideile 
în fapte. Antifascist convins, Ion Că
lugăru devine activist al frontului an
tirăzboinic. Și în cărțile care vor ur
ma, pătrunde un filon puternic de 
demascare a moralei burgheze, a fe
lului în care ea transformă omul în 
fiară.

In acea noapte de la gazetă, Ion 
Călugăru nu mi-a spus multe des
pre drumul pe care-1 parcursese, des
pre faptele lui. Modest din fire, timid, 
cu delicatețea sufletească caracteris
tică omului care caută virtuțile al
tora și nu face paradă de propriile-i 
calități, Ion Călugăru mi-a povestit 
cum a muncit în ilegalitate. Devenise 
Comunist pe vremea cînd fapta a- 
ceasta putea să aducă lungi ani de 
închisoare, și, uneori, însăși pierderea 
vieții.

In acele vremuri grele, Ion Că
lugăru n-a șovăit. ca cetățean, n-a 
șovăit ca scriitor. Indurînd mizerie 
și batjocură, el a găsit forța necesară 
ca să muncească pentru cauza elibe
rării și n-a precupețit niciun efort 
pentru apropierea clipei scuturării 
jugului fascist. Povestesc oamenii 
despre munca sa migăloasă, de zi 
cu zi, pentru a insufla semenilor săi 
încredere, pentru a ajuta pe cei mai 
slabi, pentru a înflăcăra la acțiune 
pe cei ce credeau în lumina care tre
buia să vină. Ca ostaș devotat al 
Partidului Comunist, în acea vreme 
cînd i-a fost răpit dreptul să pu
blice, Călugăru a muncit de la om 
la om, strîngînd sub steagul luptei 
un număr din ce în ce mai mare de 
intelectuali progresiști. Era nelipsit 
din acțiunile inițiate de partid pentru 
călăuzirea oamenilor de literatură și 
artă pe drumul unei atitudini hotărît 
antifasciste. In noaptea sceea din re
dacția „Romîniel libere", Ion Că
lugăru mi-a spus că are de gînd să 
scrie un roman despre oameni și 
vremuri, despre clasa muncitoare că
tre care venise pentru a 
părți de ea niciodată.

— Trebuie s-o fac. Să 
mai 
lucru.

Nu 
răgaz

cunosc bine,

povestea nu-

concretizată într-unul

le-a scris în acea

de

Cu simțul — vrajă a visării 
Trăiam căldura fără preț
A mii de inimi și de vieți, 
Nesomnul sfînt al fiecărei...

Răzbunătoare, sus, în slavă 
O-nalț I Și sar, m-arunc în vid. 
Și-n para inimii ucid 
Făptura lupului, hulpavă...

lă clipă numai... Și-n uimire,
M-arn deșteptat din somn. Strigam: 
„Mai am o inimă 1 Mai am 1“
Și cred c-am plîns de fericire...

Și către cer, coloane zvelte 
își înăl{au suveici de fum;

voia să pună „oloi pe rană" <_ 
să mă facă să uit sau să trec 
lîngă cele întîmplate. Călugăru 
venit să-mi ceară socoteala : ce 
de gînd să faci? Adică, în ce 
înțeleg să muncesc mai bine. Și 
răși am stat o noapte întreagă, noap
te care a întărit și mai mult convin
gerea mea că adevăratul prieten 
este ostașul căruia îi simți mereu 
cotul în luptă, pri^enul care nu te 
lasă la nevoie, nu te menajează cînd 
greșești, prietenul care te sprijină, 
cînd, oricare ar fi pricina, ai avut 
o clipă de șovăială.

Bolnav încă din 1951, Ion Călugăru 
nu. înceta să lucreze. Pentru cîți din
tre noi n-ar fi indicat să-i cunoască 
viața din ultimii anii Neputîndu-se 
deplasa, țintuit multă vreme la pat, 
oprit să facă orice efort. Ion Călu
găru studia. A fost nelipsit la Uni
versitatea serală de marxism-leninism. 
Apoi, neputînd părăsi odaia, nu se 
despărțea de volumele clasicilor. Era 
mereu la curent cu toate evenimen
tele naționale și internaționale, citea 
tot ce apărea în vitrinele librăriilor, 
revenea mereu cu dragoste la ope
rele literaturii universale... Și nu era 
om care să-i ceară ajutorul și el 
să nu i-1 dea. Și nu era zi ca lîngă 
patul său de suferință să nu treacă, 
căutînd un sfat și îmbărbătare, un 
scriitor sau un muncitor din cine 
știe ce fabrică. Puteai întîlni aci cîte- 
odată și un ministru, prieten sau 
vechi activist din ilegalitate. Călugăru 
asculta cu atenție, gîndea asupra ce
lor auzite și niciodată nu poza în 
înțeleptul atoateștiutor.

In clipele cele mai grele, chiar 
atunci cînd era chinuit de dureri 
fizice atroce, Călugăru nu înceta să 
scrie. Fie că a revizyit cu exigența-i 
cunoscută. edițiile vechi ale lucrări
lor sale, fie că muncea la altele noi. 
Pentru el, ostaș rănit dar niciodată 
doborît, scrisul rămînea arma cu a- 
jutorul căreia el continua să fie sol- 
aat credincios în măreața oaste a 
constructorilor socialismului.

L-am întîlnit acum cîteva săptămîni. 
Era plin de planuri de viitor, se gin- 
dea la un nou roman. II amăra fap
tul că nu este destulă prietenie și 
înțelegere între unii dmtre scriitori, 
il supărau stările de spirit nesănă
toase. Dar cu încercata-i încredere în 
partid, animat de tot ce ne-a dat 
drept învățătură și îndreptar Con
gresul al Il-lea al Partidului, el 
spunea:

— Cu vremea toate astea se 
risipi, se vor duce ca fumul, 
rămîne ceea ce s-a construit. Va 
mîne cultura noastră nouă și 
teratura scrisă în acești zece ani.

E cultura nouă care se constru
iește pe temelia puternică a marilor 
transformări care au loc în țara 
noastră. Este cultura care păstrează 
și dezvoltă tradițiile progresiste ale 
trecutului, e cultura ce crește im
petuos călăuzită de partid, cultura 
care îmbogățește și înfrumusețează 
viața noastră nouă. E literatura 
scrisă din îndemnul inimii scriitori
lor, e literatura care, în ciuda lip
surilor existente, transmite mărețul 
mesaj al vremurilor noastre.

Ion Călugăru nu mai e între noi. 
Ne-au rămas cărțile lui. Și-odată cu 
ele, chipul prietenului de încredere, 
chipul tovarășului de luptă, pildă de 
scriitor combatant, călit și crescut 
de partidul clasei muncitoare pe care 
l-a slujit cu credință, cu toată fla
căra inimii sale, pînă în clipa cînd 
a închis ochii.

t
V

DUMINICA
Strănută vîntul prin băltoace, 
Și ceru-i greu, cu apă-n pîntec ;
Golit de soare și de cîntec. 
Sub deal, pe-o rînă, satul zace.

Și ploaia picură din streșini, 
Și clinii cască după ușă.., 
De-atîta umedă cenușă
Să urJi-ți vine și să leș'ni...

DE TOAMNA
Cînd, de-odată, ce schimbare I 
Cîntînd, prin ploaie, cete-cete. 
Grăbesc din deal, feciori și fete... 
Azi, la cămin, e șezătoare.

De cîntec ulița se împle... 
Și-atîta soare ce se-ndeamnă 
C-aș vrea măcar un pic de toamnă
Cu ploaie rece pe Ia tîmple 1...

CUM NU E TIMP
Cum nu e timp să pierzi din timp, Și tragăn lin, și lungi taifasuri 
Mi-am pus în gînd să umblu iute,
■ n carnea-mi, clipele pierdute
Le-nfig anume, să mă-nghimp...

La cîte-o cupă de cleștar...

sul n-a fost niciodată scop în sine, 
ci mijloc de a comunica sentimente 
și idei, acum scriitorul avea de trans
mis un mesaj luminos, o credință în
flăcărată. Ion Călugăru nu se putea 
vedea în afara partidului și nu con
cepea scrisul său în afara ideologiei 
clasei muncitoare. „Despre oameni și 
pentru oameni", spunea el că ar 
vrea să scrie. Și în clipele cînd erau 
mulți dintre acei care se codeau să 
pășească pe drumul neumblat, nebătă
torit, pe drumul zugrăvirii clasei 
care înfăptuia marea transformare re
voluționară din țara noastră, scriitorul 
comunist Ion Călugăru a îndrăznit 
și a scris. x

Erau vremuri grele. 1947, anul de 
secetă și de foamete. 1948, cu toate 
greutățile primilor pași de după na
ționalizare. înghesuit pe un colț de 
bancă în vagoane supraaglomerate, 
deseori flămînd și nesigur că va găsi 
unde să-și odihnească trupul istovit 
după zile întregi de călătorie. Ion 
Călugăru bătea drumurile Reșiței și 
Hunedoarei. Cine nu-1 cunoaște acolo? 
Că doar oaspete dorit era el în ca
sele oțelarilor, prieten bun și sfetnic 
ascultat cu dragoste. Niciodată n-a 
venit cu titlul de observator pasiv, 
de înregistrator exterior, sosit din 
afară. Fie că avea o sarcină de par
tid, fie că era trimis de vreo gazetă, 
fie că însoțea pe careva dintre ac
tiviștii Ministerului Metalurgiei, unde 
d>e la o vreme a devenit un fel de func
ționar neplătit, Ion Călugăru asocia 
procesul de cunoaștere a oamenilor 
cu o muncă efectivă, concretă.

In acea vreme ne-am întîlnit
multe ori și ăm stat multe ori de 
vorbă. Plin de impresii, pasionat de 
toate cite le vedea, Ion Călugăru 
participa din toată inima la fiecare 
din evenimentele ce aveau loc. Ii stră
luceau ochii cînd vorbea despre pri
mele depășiri de plan, despre adu
nările în care oamenii „au început să 
vorbească”, despre primele case clă
dite pentru muncitori, despre ingi
nerii ridicați dintre ciocănari. Se 
bucura de fiecare succes, se entuzias
ma și transmitea celor din jur ne
strămutata sa încredere în viitor. Dar 
ochii săi mici căpătau luciri de oțel 
cînd vorbea despre lipsuri, despre 
greșeli, despre birocrați, despre rezi- 
duri de mentalitate burgheză, despre 
practici și înclinații primitive, des
pre... Dar de cîte nu avea motiv să 
se mistuie Călugăru? înțelegea toate, 
își explica. Un singur lucru nu putea 
să admită: tolerarea răului, atitudi
nea pasivă față de lipsuri. Disprețuia 
oamenii indiferenți, adora pe cei pa
sionați de cauza construcției, animați 
de gînduri înalte, de avînt creator. 
Știa să descopere în lumea altădată 
anonimă a turnătorilor, fierarilor, to
pitorilor, laminoriștilor comori de fru
musețe sufletească. Studia oamenii 
apropiindu-se de ei cu încredere, par- 
ticipînd din toată inima la rezolva
rea frămîntărilor lor. Preocupat de 
durerile și de bucuriile oamenilor,, de 
toate trăsăturile și detaliile care în
mănunchează ansamblul destinelor 
lor, Călugăru nu pierdea niciodată 
perspectiva largă, capacitatea înțele
gerii legăturii dialectice între desti
nul omului și destinul clasei, dintre 
năzuința personală și obiectivele so
ciale. Lumea muncii, unită în efort 
comun, diversă și multilaterală prin 
individualitățile participanților și dru
mului lor în viață, el o vedea și căuta 
s-o zugrăvească în măreața plămădire 
condusă de partid, în acea prefacere 
care aduce adevărata ieșire a omului 
din barbarie, pășirea lui prin so
cialism spre civilizației, Iată -de ce, în 
pofida unor elemente naturaliste din 
unele din cărțile sale, Ion Călugăru 
devine treptat un dușman jurat al 
naturalismului. Bogata experiență de 
viață, cunoașterea adîncă a oameni
lor, marea sa dragoste pentru partid, 
i-au ajutat să dea clasei noastre 
muncitoare primul roman plin de a- 
devăr despre munca, despre viața, 
despre năzuințele ei. La dragoste, 
oamenii muncii i-au răspuns cu 
dragoste, citindu-i Cartea cu nesaț. 
Nu, „Oțel și pîine" nu este o carte 
fără lipsuri. Dar nu despre ele e 
vorba aci. Țin minte împrejurările în 
care a scris Călugăru, țin minte cum 
era îndemnat s-o termine mai repede,

1

Nu că mi-ar place graba doar!... 
Mi-s dragi și calmele popasuri

Dar dacă-ți faci prea lungă 
Rămîi în urmă, pal șl trist... 
Se cere-un bun maratonist
In cursa veacului acesta 1

siesta,

CA ORION
care vădeau reaua credință. Insă, de 
cîtă răbdare dădea dovadă acest om 
capabil de izbucniri violente, atunci 
cînd era vorba de confuzie, de neîn
țelegere, de lipsă de pregătire. In 
vreme ce mulți dintre noi expediam 
cu ușurință probleme fără să ținem 
seama de oameni, el, Călugăru, ră- 
rnîneâ ore în șir, nopți întregi, pen
tru a lămuri, pentru a ajuta.

Nu. el n-a avut numai prieteni. 
Acest lucru nici nu era cu putință. 
Ura fascismul cu atîta intensitate, 
disprețuia reacțiunea și burghezia cu 
atîta vigoare, le înfiera cu atîta ta
lent și pasiune, apăra cu atît elan 
tot ce era nou, înaintat, îneît alături 
de mulți. foarte mulți prieteni, Ion 
Călugăru a avut parte și de duș
mani. Dușmani care îl onorează, 
dușmani care s-au dus și se duc 
odată cu pieirea vechiului din viața 
noastră socială și din sufletul oa
menilor.

Era un om de o rară curățenie 
sufletească. Nu l-am auzit vorbind 
despre bani, despre greutățile lui ma
teriale. (Și avea, mai ales în primii 
ani de după eliberare, destule),. Cînd 
îl întrebai cum o duce, zîmbea stin
gherit și se antrena imediat în dis
cutarea problemelor de creație, a si
tuației internaționale, în comentarea 
evenimentelor interne, sau în dezba
terea calităților unei cărți noi apăru
te. Mulți și feluriți prieteni avea Ion 
Călugăru. Cu generozitate acorda 
sfaturi și sprijinul oricăruia dintre 
confrați la care găsea omenie și 
talent. Dar era intratabil atunci cînd 
cineva se făcea vinovat de 
Nu putea suporta Ipocrizia 
ales, calomnia. Le putea 
Dar nu le ierta niciodată 
nui.

Venit dintr-o familie nevoiașă, Ion 
Călugăru a cunoscut tot ce 
înseamnă suferința încă din co

pilărie. Odată cu aceasta nsă a de
slușit întreaga bogăție, frumusețea su
fletească a omului simplu. Din clipa 
cînd a pășit în mișcarea muncitoreas
că, literatura care altădată i-a folo
sit drept mijloc de a spune cuvîntul 
adevărului despre .o lume de oameni 
năpăstuiți, el o transformă în armă 
de .luptă. Dacă pentru Călugăru seri-

îmi

vor 
Va 
ră
ii-

Ca și Orion în vremuri străbune, 
Vrea-m-aș dibaci vînător•
Eh, ce de fiare aș mai răpune, 
Veșnic pe urmele lor !

Numai să caște spre om vreo
Gata! — o fulger în bot 1

potaie,

Arc și săgeată puse-n bătăi 
Ochii pîndari peste tot...

Și de-aș orbi, ca Orion orbitul 
Frînge-mi-aș noaptea cea grea: 
Orb, aș porni să privesc răsăritul, 
Pînă ce iar l-aș vedea...

Eugen Frunză

D 0 R
Lin opinca lunii vîrcolacii
Au mușcat vreo două-mbucături 
Cum își gustă gazda cozonacii, 
Ori cum mușcă popii din prescuri.

Am lăsat departe Solovanul 
Și-am sărit la lună să o scap. 
Mi-am uitat acasă buzduganul 
Și-am luat în mînuri un proțap.

Am lovit la stingă și la dreapta 
Putrede credinți să risipesc, 
Ceriu-ntreg s-a minunat de fapta 
Pruncului acesta pămîntesc.

Printre nouri singur mă preumblu, 
Și-i apuc de coarne, și îi frîng. 
Și așa, de voia mea cum umblu 
Zmeuriș de stelei-n tolbă string.

des-nu se

răgazul de a mă

IM. Moraru

găsesc 
așterne

nu- 
pe

Deși legănat pe-aripi de stele, 
Ingînînd de voia mea un cînt, 
Simt un dor să mă despart de ele 
Să mă-ntorc la tine pe pămînt.

necinste, 
și, mai 
înțelege, 

și nimă-

Ion

Tn7i Reșița, azi

de 
nu 

,. ___ ___ ... re
vin proaspete în memorie, de parcă 
toate s-ar fi întîmplat ieri, clipele 
de neuitat cînd l-am cunoscut cîțiva 
ani mai tîrziu. Era după miezul nop
ții și obișnuita forfotă din redacție 
făcuse loc liniștii pe care o cunosc 
deobicei numai secretarii de serviciu. 
Dădusem „bunul" pe revizie și aștep
tam să se calandreze paginile, 
puneam întrebarea dacă e hecesar 
mai aștept primele exemplare de 
rotativă, cînd ușa se deschise 
intră Al. Graur însoțit de un om 
care nu-1 mai văzusem.

i-a fost ușor să găsească acest 
necesar. A trebuit să mai 

treacă vreme pentru ca Ion Călugăru 
să pășească pe drumul greu și încă 
puțin umblat în literatura noastră, 
drumul zugrăvirii vieții clasei mun
citoare de la noi. Ani în șir a fost 
necesar ca el să muncească în di
ferite redacții, militînd cu pana ascu
țită a scrisului său pasionat împotri-

Pe cită vreme călătorului de al
tădată ti ședea bine cu dru
mul — cu drumurile de odi

nioară șerpuite și prăfuite, străjuite 
adeseori de șiruri de duzi și de ha
nuri îmbietoare — călătorului de 
azi îi șade bine cu... drumul de 
fier. Locomotiva străbate în goană 
distanțele, călcînd apăsat șinele 
care-i vin în întîmpinare parcă și 
se slobod îndărăt apoi de sub ulti
mul vagon din ce în ce mai departe 
și mai apropiate între ele, pînă ce 
se transformă într-o 
gră, care se pierde 
samblul peisajului.

Mă aflam în unul 
nuri ale patriei mele, 
Reșița. Drum cunoscut, care 
purtai adeseori spre marele și 
chiul centru industrial bănățean.

In tren urcă mereu oameni. In 
fiecare gară alții, dar care se cu
nosc de ani de zile, pentru că de 
ani de zile călătoresc laolaltă spre 
aceeași țintă: Reșița. Sînt munci
tori și tehnicieni, vtrstnici sau ti
neri de tot, funcționari și funcțio
nare : și nu lipsesc, desigur, nici gos
podinele care se duc la oraș după un 
plus de aprovizionări.

Deși sîntem încă departe, Reșița 
ne-a și întîmpinat cu clocotul ei o- 
bișnuit. Oamenii care se urcă mereu, 
la fiecare stație, nu vorbesc despre 
localitățile lor; ei au și intrat în 
preocupările cotidiene, legate de ma
rea uzină a metalurgiei grele ramî- 
nești, legate de orașul căruia de mul
tă vreme i se spune „Cetatea de foc". 
In trenul nostru s-a și închegat o 
parte din marea cetate!

Să nu-mi fie luată în nume de rău 
libertatea pe care mi-o asum de a 
afirma că Reșița de azi e unul din
tre marile orașe ale țării, deși va
tra lui nu depășește nici întinderea 
a două cartiere timișorene. Luată 
Intr-un sens larg, afirmația e per
fect valabilă. Un întreg colț de ța
ră >i— acesta, legat de malurile Bîr- 
zabei — trăiește, respiră, primește 
și , dă forță nucleului citadin care 
este Reșița! De trei ori în 24 de 
ore, clocotește aci forfota unui neos
tenit torent de forță și energie. In 
Reșița s-a clădit enorm în anii de
mocrației populare — aș putea spu
ne ; un oraș întreg 1 — afluxul că
tre' marea uzină își menține ritmul, 
pentru ci însăși uzina a crescut la 
rlndul ei. S-au luat însă măsuri ca

muncitorilor să li se asigure condi
ții bune de transport. De trei ori 
în 24 de ore, în halta „Flacăra" vin 
și pleacă trenuri lungi, dintre care 
unele nu opresc, spre pildă, în nici 
una din gări pînă la Vasiova. Acea
sta pentru ca să se asigure muncito
rilor veniți din satele 
adică mai îndepărtate, 
mai scurt de călătorie,

de pe pustă, 
un timp cît 
zilnic.

II

panglică 
curînd in

din aceste 
călătorind

nea- 
an-

tre- 
spre 
m-a 
ve

șadar, o părticică din Reși- 
ța se află în același tren 
vrednic, care ne apropia din 

ce în ce mai mult de destinație. 
Intr-o gară .însă, garnitura par
că înțepenise pe linie. Treceau 
minutele și nu se vedea nici
un semn că ne vom continua călă
toria. Ceea ce mi s-a părut curios 
a fost faptul că nici unul dintre că
lătorii obișnuiț i ai trenului nostru 
nu părea neliniștit șl nimeni nu se 
mira că am încremenit aci, de mai 
bine de cinci minute. Cum de pot 
sta așa de liniștiți toți acești oa
meni, care știu bine că în curînd 
începe ziua de muncă ? In fond ce 
aveau să facă? Toți știau — și am 
aflat, firește, și eu — că în gara 
aceasta urma să ne încrucișăm cu 
cursa care-i duce pe muncitorii din 
schimbul de noapte, de la Reșița 
spre casă.

In adevăr, imediat se ridică de un
deva, din adine, o cutremurare mul- 
comă, care ne vesti că sosea celă
lalt tren. Era o garnitură cu multe 
vagoane, toate încărcate cu oameni. 
Pe la geamuri, capete — deloc som
noroase, ci, aș putea spune, mai de
grabă vesele. Sînt mai cu seamă ti
neri. Glumesc plini de voie bună, a- 
rătînd spre trenul în care mă aflu 
și eu:

— Uite-l pe Marinică I
— Ce faci, Marinică ?
De la un geam din apropiere iz

bucnește un cor vesel, intonînd, des
tul de nearmonizat, dar cu pasiune, 
cunoscutul refren: „Marinică, Mari
nică !"

— Ce-i mă, te-ai abonat la Mari
nică?

îmi dau seama că în observațiile 
glumețe ale tovarășilor din trenul a- 
lăturat se ascunde tăișul unei critici 
ascuțite. Chiar și-n felul cum cîntă 
— rărind în mod batjocoritor sila
bele — refrenul: „Marinică, Mari
nică I" Dar pe cine vizează această 
usturătoare satiră ? Pe ceferiști ? Că

trenul, dacă se află în întîrziere, ca 
și popularul erou Marinică, e tot a- 
tît de vinovat ca și 
călători I Dar, știu că 
tirziat deloc.

In cele din urmă 
loc; cursa pe care am 
bește la vale, pe cînd 
fiie la deal, desperat ca de-o... întîr
ziere. In stingă, pe sub sălcii, Bîrza- 
va își cîntă vechiul cîntec, coborînd 
spre cîmpie, unde se va mulcomi, 
după o goană plină de vrednicie, de 
eroism și de zbucium. Noi continuăm 
să tot urcăm pînă ce ajungem 
Reșița. Trenul ajunge punctual, 
orice tren cumsecade. Atunci de 
i-o fi zicînd lumea „Marinică" ?

oricare dintre 
trenul n-a tn-r

ne urnim din 
așteptat-o gră- 
„Marinică" gî-

la 
ca 
ce

III

L a fiecare schimb se petrece 
celași lucru: un du-te-vino 
adevăratul înțeles al cuvîntu- 

lul — de scurtă durată, însă plin de 
febrilitate. Fiecare grăbește la tren 
sau la locul de muncă. Mal sună 
odată sirena, adine, metalic și grav.

Orașul ia apoi o înfățișare obiș
nuită; gospodinele se duc după tîr- 
guleli, copiii la școală. Autobusele 
— care au fost introduse abia în 
anii noștri — străbat orașul de la 
un capăt la altul. Coșurile uzinei 
fumegă gros; pe cele două via
ducte din chiar centrul orașului, tr’e- 
narile uzinale cară fier vechi la o- 
(elărie. La Teatrul de Stat se fac 
repetiții și seara se dau spectacole. 
Cinematografele adună tineretul în 
sălile lor întunecoase. La noua Casă 
de cultură — o adevărată mîndrie a 
reșițenilor — își continuă activitatea 
biblioteca sau cercul literar, iar la 
redacția ziarului local „Flamura ro
șie" e fierbere: se lucrează intens 
noul număr. Lunca Pomostului, acolo 
unde s-a ridicat orașul cel nou, con
tinuă neîncetat să fie șantier. Se 
clădesc blocuri noi. Miraculos de 
repede se construiește. La un scurt 
interval, între două vizite, Lunca 
Pomostului pare alta. S-a terminat 
încă un bloc; se și construiește al
tul alături. Păcat doar că sfatul 
popular al orașului nu creează aci in

același timp o piață nouă și nu se 
îngrijește de înființarea de noi uni
tăți „Alimentara" pentru buna de
servire a populației din noul oraș.

IV

Odinioară — ca și acum de 
altfel — orașul și uzina se în
trepătrund și din punct de 

vedere al așezării, și din punct de 
vedere al problemelor care se fră- 
mîntă zi de zi. Adeseori vei întîlni 
în birouri cîte două telefoane: unul 
e legat de centrala orașului, celălalt 
de centrala uzinelor. Pentru mai 
multă operativitate.

In ultima vreme tnsă uzina nu

mai încape în vechile perimetre. In 
Urma unor noi construcții, în chiar 
centrul orașului, una din străzi a 
fost preschimbată în.tr-o adevărată 
„potecă".

Pătrund în uzină. Munca e în 
plină desfășurare. Cunosc, sau aud 
numai o mulțime de fapte care nu 
pot să nu impresioneze.

Strungarul caruselist 1. 
rea nu lucrează 
trerupt lingă uriașul agregat care 
poate prelucra 
ne. lată, și acum, piesa fixată pe 
o platformă care se învîrte necon
tenit (îmi amintește ca dimensiuni 
o scenă rulantă) și-n care cuțitul

Ungu-
de 30 de ani neîn-

piese pînă la trei to-

răbdare, milimetru cu mili- 
șpanul. Bătrînul Ungureanu

taie cu 
metru, 
e mindru de meseria sa [

In altă parte, Juliu Lauer, care 
s-a calificat ou ajutorul maistrului 
Pieckny lucrează la două mașini, 
aplică metode sovietice și-și depă
șește norma cu peste 150*1 ’ în mod 
constant. A fost un copil orfan, care 
a trăit greu. Astăzi, însă, e unul din 
elevii buni ai liceului seral.

Nu de mult a luat ființă turnăto
ria de precizie. Aci se toarnă piese 
mici, de mare tehnicitate, fără să 
mai fie nevoie de întregul proces de 
așchiere, atît de complicat șl la un 
preț de cost ridicat. Prin această tur
nătorie de precizie s-a ridicat pro
ductivitatea muncii, uneori cu 50— 
100’1’ și chiar mai mult. Cine putea 
îndeplini mai bine o asemenea mun
că delicată, de care e nevoie la tur
nătoria de precizie, declt femeile ? 
Secția e compusă în exclusivitate din 
muncitoare, care cu puțină vreme 
înainte erau necalificate. Meritul de 
a le fi pregătit pentru această mun
că nouă și gingașă ti rebine în 
mul rind maistrului turnătoriei, 
munistul Pușcaș.

pri- 
co-

V

m deseori, străbătînd uriașa 
zină, sau stînd de vorbă

u- 
cu

* * cunoscuții din oraș, sau oprin- 
du-te în fața panourilor de onoare, 
poți afla lucruri deosebit de inte
resante despre comuniștii de la com
binatul metalurgic Reșița și despre 
faptele lor. Am aflat și eu multe. O 
întimplare, însă, mi-a atras în chip 
deosebit atenția. Intlmplarea nu 
e veche și s-a petrecut cu cîteva zile 
înainte de 1 Mai. In ziua aceea, în 
jurul orei 16, comuniștii de la furnale 
se aflau într-o adunare generală. 
Intr-o altă încăpere ținea ședință 
comitetul sindical al secției. La fur
nale totul mergea bine și acum se 
mai luau ultimele măsuri în vederea 
sărbătoririi zilei de 1 Mai.

Deodată. însă, ușile camerelor în 
care se țineau ședințele au fost a- 
oroape smulse din fîțînl de cineva 
care a strigat:

la furnall— Perforație
Fără să stea o clipă pe 

au sărit cu toții, ca un singur om. 
Dar parcă era un singur om de la 
furnale care să nu înțeleagă gra
vitatea situației? Ce se întîmplase? 
Arderile mîncaseră intr-un loc stra
tul căptușitor din șamotă. A fost 
destul, pentru ca să se producă per
forația. Amestecul de zgură și 
fontă incandescentă se scurgea afară 
șl inundase platoul creuzotului. O 
ceață deasă și statornică de gaze 
se revărsa asupra oamenilor. E de 
mirare că în primele clipe de ză
păceală Jurnaliștii n-au mai apucat 
să oprească furnalul ? Prin gaură 
deci se scurgea intr-una, sftrtind. 
fonta dogoritoare. A început lupta cu 
această neobișnuită revărsare de 
lavă distrugătoare. Nimeni n-a șo
văit, nimeni n-a dat îndărăt In frun
tea luptei stăteau comuniștii: ingi
nerul Oleg Bublic, Aurel Barna, se
cretarul organizației, Ștefan Koro- 
dy, Cornel Băleanu, Ion Romînu și 
alții. Dar pericolul rămăsese același, 
pînă ce s-a auzit din ceața deasă și 
înecăcioasă un glas ca de tunet:

— Fugi, mă, și oprește vînturile!
Era glasul bătrînului Obradovici, 

prim maistru furnalist. Cineva a as
cultat îndemnul și a fugit la centrala 
suflantelor, ca să oprească suflările de 
vînt cald, atît de necesare funcțio
nării furnalelor. Bătălia a continuat 
oentru stăvilirea revărsării incandes
cente.

Dar nu peste mult a răsunat un alt 
glas de alarmă: s-a înfundat canalul 
de scurgere a apei! Amenința perico
lul cp apa să se reverse spre uriașele 
cazane care încălzesc aerul și care 
sînt numite caupere. Aerul s-ar fi ră
cit și ar fi fost astfel primejduită func
ționarea blocului alăturat.

Oamenii s-au împărțit în două: o 
parte sus, la stăvilirea fontei, o alta 
jos la desfundarea canalului de 
scurgere a apei.

Cel care mi-a povestit toate aces
te întîmplări a ținut să remarce:

— Au lucrat jos mulți. oameni.

gînduri,
dar niciunul nuCurgea apa pe ei, 

s-a dat în lături. Și gindește-ie că 
utemiștii dm brigada de topitori a 
lut. Ștefan Clntar veniseră la con
sfătuirea sindicală îmbrăcafi în hai
nele lor cele bune, de oraș. Dar ni- 
ciunu," stat pe gînduri dacă să 
înfrunte apa sau nu Au intrat, așa 
îmbrăcafi cum erau, pentru că era 
vorba de viafa furnalelor noastre.

Aproape 25—30 de ore a durat 
lupta, pînă ce s-au putut asigura 
condițiile de reparare a furnalului. 
Și astfel, el a continuat să cloco
tească mai departe, dînd patriei fon
ta necesară construcției socialiste.

VI

yt m părăsit seara Reșița. Se a- 
orinseseră șiragurile de becuri 
electrice pe străzi și munci

torii ieșiți din schimb intrau la tea
tru să vadă o piesă de Schiller. Dea
supra oțelăriei Siemens-Martin fîlfî- 
iau aripile enorme ale flăcărilor. în
roșind cerul ca-ntr-un nou răsărit de 
soare.

In tren am auzit vorbindu-se din 
nou despre Marinică.

— Dar trenul Lugoj — Gătaia — 
Reșița nu intîrzie deloc? De ce-i zi
ceți numai acestuia Marinică? am 
întrebat eu pe cineva.

— Nu e vorba aici de un tren 
care întlrzie, — mi s-a explicat E 
altceva la mijloc. Trenul ăsta e ul
timul din cele trei curse care sosesc 
dimineața la Reșița. El adună de pe 
drum pe toți aceia care întîrzie de 
la muncă. Așa că porecla Marinică 
vizează nu trenul, ci pe călători.

Atunci am înțeles abia sensul, sa
tirei pe care-o auzisem în aceeași 
dimineață. Si dacă o consemnez aci, 
o fac cu gîndul de a da o mină de 
ajutor acelora care doresc din toată 
inima- ca 
aorte din 
ziațl.

„Marinică" trenul să tranș
ee în ce mai puțini întîr-

M ircea Șerbănascu

Desene de ANG! PETRESCU



HENRIK IBSEN
Jh literaturile care, în auptimil 

VSaicuM al XIX-1'ea au dăst opere 
Uriașe și surprinzătoare (lrterătîfra 
clasică rusă și literaturile, scandi
nave) Lev Tolstoi și Henrik Ibsen 
au unele trăsături comune. Amîn- 
doi au hotărîte tendințe moralizatoa
re; amîndoi întreprind — cu mij
loace diferite — o anumită peda
gogie asupra omului, . pentru per
fecționarea lui; amîndoi au o pu
ternică orientare critică, iar fiecare 
dintre ei stă legat cu rădăcini tari 
de sufletul însuși al poporului din 
mijlocul căruia au răsărit. Norvegia 
anilor de formație ai lui Ibsen, cu 
un capitalism slab, cu o clasă mun
citoare aproape inexistentă, cu o 
pătură țărănească avută și lipsită 
de analfabetism, cu o funcționări- 
me săracă și o minoritate intelec
tuală cu posibilități de idei progre
siste, înfățișa o situație socială di
ferită față ’d'e celelalte țări capita
liste ale Europei. De aceea,. G. PJe- 
hanov, în studiul pe care i 1-a^ în
chinat lui Ibsen, nolează, urmărind 
cu multă ascuțime, atitudinea mare
lui dramaturg: „Fiecare mișcare
înaintată trebuia să i se înfățișeze 
lui Ibsen ca 
rități", adică 
indivizi care 
aceste calități 
atunci într-o 
re Ibsen își 
minoritate. Ele nu se găseau 
celelalte țări î

Ibsen o 
___ ___ . Gynt pe 

care-l denunță în toată demența lui 
înstelată este nu numai aceea pe 
care poetul o duce împotriva trăsă
turilor descumpănitoare ale neamului 
său, dar e și lupta împotriva lui 
însuși, împotriva forțelor dezechili- 
brante din el. Brand și Peer Gynt 
(poemul de mai tîrziu, „împărat , și 
Galilean" i_.
excesivă) sînt cele două 
cariatide care susțin întreaga arhi
tectură a operei viitoare. Aici stă, 
credem noi, denunțarea necruțătoare 
a forțelor lăuntrice dezlănțuite pînă 
dincolo de o limită îngăduită; aci

norvegian. Lupta pe care 
duce împotriva lui Peer

repetă oarecum poziția lor
enorme-

dincolo de o limită îngăduită;

mișcarea unei „mino- 
a unui mic grup de 
gîndesc". In Norvegia 
de reînnoire se găseau 
minoritate, față de 
exprima simpatia,

• într-o majoritate 
ploătată și cu idei reînnoitopre. Și 
pe această neînțelegere, confuzie mai 
degrabă — crede Plehanov — î.n ciuda 
asprei critici întreprinse de Ibsen, îm
potriva societății capitaliste, se explică 

oarecum — paradoxal — succesul său 
în i j"

Născut la 20 
Skien, Norvegia, 
trăgea dintr-un neam-2..

mijlocul acestei societăți.
martie 1828, la 

Henrik Ibsen 
7-71 de armatori 

danezi. Tatăl său, Knud Ibsen era 
o fire veselă și fantască; mama sa, 
o severă pietistă. La opt ani ai lui 
Henrik, din motive bănești, familia 
se retrage la o moșioară: Venstob. 
Aci, singuratic, crește viitorul scrii
tor în pasiune de febrile lecturi. 
Deoarece la șaisprezece ani, cînd 
trebuia să se gîndească la o carie
ră, Henrik Ibsen n-avea destui bani 
pentru a se face pictor, cum ar fi 
vrut el, se duce într-un orășel Grim- 
stadt, ca ucenic într-o farmacie. 
Anul revoluționar 1848 aci îl gă
sește. Tînăirul urmărește cu înfrigu
rare luptele pentru libertate ale po
poarelor. Elanul revoluționar și per
se c.itatea neconformistă a lui Ibsen 
erau formate. El scrie atunci oda 
închinată Ungariei', 
Habs'jurgi: „Pe ruine, 
rămas tirania, omorîtoarea libertă
ții... Dar cînd cu iureș tinerele ge
nerații se vor ridica răzbunătoare 
împotriva tronului și _ ca o furtună 
de toamnă vor zgîlțîi temeliile tira
niei... atunci minunat va răsuna nu
mele de maghiar". Această atitudi
ne protestatară va spori în sufletul 
tînărului scriitor ajungînd să se sta
tornicească pentru totdeauna în 'lup
ta pentru o reînnoire morală a omu
lui. Acel care a spus că a crea în
semnează a te chema singur la 
scaunul judecăților, va rămîne pen
tru totdeauna un creator preocupat 
în primul rînd de o purificare morală. 
La Grimstadt, Ibsen scrie și prima 
sa piesă „Catilina". Este începutul 
unei serii de piese istorice. Majori
tatea celor ce vor veni fie la Ber
gen (1852—1857) fie la Gristiania 
(1857—1864) vor avea ca subiect 
întîmplărj din istoria Norvegiei. No
tăm, mai ales „Pretendenții la co
roană" (1863) în care Ibsen reali
zează o figură de proporții shakes- 
pear-iene, pe Nikolas Annersson, 
episcop de Oslo. Atît la Bergen cît 
și la Cristiania, Ibsen a fost angajat 
ca dramaturg și director de scenă 
la teatrele respective. Aici, în afară 
de producția personală, el a montat 
■lucrări din marea literatură univer
sală, dar mai ales franceză din vea
cul al XIX-lea, foarte la modă pe 
acele vremuri (Dumas-fils, Augier, 
Scribe). Și deși el scrie atunci „lu
crările acestea sînt întovărășite în 
majoritatea cazurilor de o tehnică 
fără greș, și de aceea plac publi
cului, ele n-au de-a face nimic cu 
poezia și poate de aceea plac și mai 
mult publicului", este de netăgăduit 
că la această școală de practică a 
scenei și a unui repertoriu solid 
tehnicește, dar sec și fără poezie 
(cum singur o spune) a învățat 
Ibsen și mai solida logică și stricta 
sa tehnică dramatică, în care tem
peramentul său de mare poet înăscut 
avea să împletească o poezie minu
nată. Pentru că în Henrik Ibsen 
trăiesc și creează cu aceeași putere 
și literatorul 
vestitorul și 
eseistic) al 
revoluționare 
losește cuvinte precise, concepte 
clare, care să pună problemele. Cel 
de al doilea știe să găsească ușor 
și adînc cuyîntul care să emoțio
neze și șă creeze atmosferă. 
Ace’tei îmbinări î se datorește — 
în afară, sau mai bine alături de 
neîntrecutul tehnician al dramei — 
armătura solidă, chiar în piesele 
asupra cărora se întoarce valul de 
romantism de la început (combătut 
de Ibsen dar nestăvilit), precum și 
lirismul emoționant din cele mai pu- 

piese realiste

&e

î-nfrîntă de 
spune el, a

și poetul. Cel dintîi este 
apărătorul 

întregii sale 
și înalt morale. El fo- 

precise, concepte

(aproape 
ideologii

de critică so-ternice 
ciaiă.

Anul 
în viața 
vegia într-un exil 
dată în Italia. E 
panscandinave a autorului lui Peer 
Gynt. La răpirea Schleswyg-Hol- 
steinului de la Danemarca de către 
Prusia și Austria, Ibsen reproșează 
suedezilor, dar mai ales norvegieni
lor săi, lipsa de dragoste șl ajutor 
pentru poporul frate danez. Anii Ita
liei sînt anii celor două mari poeme 
(de la 1864—1868) „Brand" și „Pe
er Gynt". Brand este eroul voinței 
ireductibile într-o cît 
pirație morală. lEste 
Henrik Ibsen din tot 
personal: dîrzenia și 
pînă la absurd. E concentrarea unei 
trăsături fundamentale din care v.or 
fi împărtășiți mulți eroi din opera 
viitoare. Peer Gynt este eroul fan- 
tascului, este părintele ficțiunii îmbă
tătoare și iluzorii, dar și al sim
țului rea! de multe ori al cutreieră- 
rilo'r și adulmecării- cîștigurilor. Este 
răsfrîngerea lui Henrik Ibsen din 
tot ce are el mai caracteristic ca

an de cotitură 
părăsește Nor- 

voluntar, deocam- 
și anul atitudinii

un
El

mai înaltă as- 
răsfrîngerea lui 
ce are el ma: 
ireductibilitatea

surprindem gigantismul înfățișat 
atîitea ori de Ibsen în rnuilte 
personajele sale centrale și pe care 
el este departe de a ni-1 înfățișa ca 
pe o trăsătură pozitivă. Ba, dimpo
trivă,, Brand nu-și stăpînește voința, 
ci e stăpînit de ea; Peer de aseme
nea nu are în mînă fantezia, ci se 
lasă dus și aruncat de ea dintr-o 
parte în alta. Amîndouă aceste per
sonaje, fiecare în felul său și sub 
imperiul puterii care-l mînă, ne sînt 
înfățișate în dezechilibru, în dezlăn
țuire, într-un cuvînt în lipsă de 
bună și echilibrată formație. Și iată 
că în fața acestui deznădăjduitor 
tablou, pe care ni-1 arată Ibsen, o 
idee nouă răsare. Reducînd totul la 
absurd (mai ales în primele două 
poeme) ca și în compunerea mul
tor eroi de ai săi, Ibsen ne face să 
resimțim prin dezechilibrul lor nevoia 
imperioasă a unei forțe care să rea
ducă la dimensiuni normale stările 
astfel create. Gîndul unei anumite 
pedagogii dorite își face loc pentru 
creșterea în echilibru și măsură a 
altor exemplare umane. Necesitatea 
unei anumite măsuri, a unui anumit 
ecfuSibru dedus prin „a contrario", 
este, credem, învățătura ibseniană. 
Integrarea într-un umanism ideal al 
omului clasic ar fi luminișul aces
tui 
de Ibsen nu numai în neamul său, 
cu jocurile extreme ale sufletului, 
d.ar chiar și în el însuși. Priveliștea 
oricărei forțe dezlănțuite, dincolo 
de orice limită. îngăduită, ne poate 
impresiona numai prin intensitatea 
ei. N-am putea-o admite păstrată 
în puritatea ei decît încadrată la o 
dimensiune umană... In înțelesul 
acesta putem afirma umanismul lui 
Ibsen în măsura în care el însuși 
ne-o sugerează. începînd cu anul 
1889 — Ibsen treouse în Germania 
— se vestește o nouă epocă de cre
ație, aceea a realismului critic, a 
pieselor cu conținut social. „Liga 
tinerimii" care demască cea dintîi 
„oportunismul mic burghez" — ac
țiune atît de bine formulată de Ple- 
hanov, e un preludiu. Războiul fran- 
co-german și Comuna din Paris 
fixează iarăși o cotitură în viața și 
creația lui Ibsen. Intr-o scrisoare 
către Brandes, din noiembrie 1871 
el notează: „Noi mai trăim doar din 
firimiturile căzute de la masa revolu
ției din veacul trecut. Și hrana asta 
e de mult rumegată și răsrume- 
gată... Ideile au și ele nevoie de i---- 2 —a r îl—egalitate,

de 
din

zbucium septentrional, înfierat

e de mult rumegată și

hrană nouă... Libertate, 
fraternitate nu mai sînt ceea ce erau 
pe vremea defunctei ghilotine. Politi
cienii se încăpățînează a nu înțelege 
acest lucru... 
revolta însuși

E revolta 
ne va arăta 
liștiile familiei 
ta urmărită 
care (tocmai 
suri" pe care am 
din climatul moral 
ibseniene), sfărîmă 
purtătorul ei. Este 
zie în sensul acestor nemăsurate for
te dezlănțuite, înfățișate dar nu 
aprobate de Ibsen. In grupul piese
lor sale de luptă „Stîlpii societății", 
„Nora", ,,Strigoii", „Un dușman al 
poporului", denunțarea este nemi
loasă. Rostirea aparține literatoru
lui1 din Ibsen care luptă să-și im
pună asprul punct de vedere. Această 
întreagă operă de critică socială se 
va înscrie în răstimpul de la 1877 
la 1899. In 22 de ani Ibsen va crea 
piesă după piesă, cu o vigoare și o 
tehnică în care singur se. va imita 
și perfecționa. El își va găsi un 
stil care îl va ajuta să exprime sce
nic, valabil, lucrurile cele mai grele. 
După Peer Gynt, care e un monolog, 
Peer fiind personajul central, iar 
celelalte proiecțiuni ale sale — totuși 
cuprinzînd acel dialog interior care-l 
ajută 'să trăiască pe scenă, Ibsen se 
întoarce la o formulă strictă de 
teatru, cu o severă economie. E de 
remarcat atît în compunerea ideolo
gică a unei bucăți, cît și în cea teh
nic dramatică procedeul familiar lui 
Ibsen, aș scrie, silogistic. E totdea
una vizibilă așezarea premizelor. De 
pildă poemul „Peer Gynt" începe 

mamei sale, 
Tu minți Peer! 

al poemului

Ceea ce importă e 
a spiritului omenesc..." 
care de data aceasta 
fragmente din prive- 

și vieții sociale, revol- 
intensitatea ei1 și 
lipsa acelei „mă- 
dedus-o mai sus 
al întregii opere 
de multe ori pe 
iarăși o conclu-

în 
din

cu această replică a 
bătrîna Aase:
E tonul fundamental 
vestit de la început dună cum e și 
ceea ce trebuie dovedit. Apoi în 
Brand, în cutremurătoarea scenă din 
actul al IV-lea, în care Brand avea 
să-i smulgă durerii și mîngîierii lui 
Agnes pînă și lucrurile copilului ei 
mort, scena începe cu replica femeii 
sărace care intră și o vede pe Ag
nes robotind prin lucruri. Femeia: 
— Mamă bogată, împarte cu mine!

la tehnica dramatică 
vedea repetirea

Trecînd apoi 
propriuzisă, vom 
aceluiași procedeu. Aproape în toate 
piesele lui Ibsen, mă gîndesc mal 
ales la cele din epoca de după 1870, 
motorul însuși al acțiunii este așe
zat în evenimente de dinaintea ridică
rii cortinei pe primul act. De aceea, 
piesele sale nu sînt decît niște smul
geri de văluri de pe stări și fapte 
prestabilite, maî ' dinainte închegate.

Majoritatea personajelor sale nu de
vin, nu se întregesc în mersul ac
țiunii, ci se dezbracă de anumite 
opacități care le închideau, dîrțd 
mereu la iveală aspecte noi. Sub 
semnul acesta al unui propulsor de 
fapte, așezat înainte de acțiune, 
oamenii întregi de la început ac
ționează într-un anumit sens logic, 
strîns într-o severă economie dra
matică. Conținutul de idei analizat, 
mai ades în perioada centrală de 
producție (1877—1895), se unește și 
cu o puternică demascare a tuturor 
imposturilor burgheze, de ia ifosul 
soțului și pînă. la politician sau 
omul. de afaceri. In toată această 
epocă, femeia este asociată ca un 
personaj de prim plan și de multe 
ori prezentată ca o purtătoare a for
țelor extreme. Nici ea nu e cruțată 
de desfășurarea pe porniri fără li
mită (Nora, Hedda). Din conlucrarea 
sub mîna lui Ibsen atît a poetului 
cît și a literatorului, un anumit 
procedeu și-a făcut loc în operă care 
pe nedrept a fost denumit simbo
lism, Ibsen, scriitor realist dublat 
de un poet, n-a recurs niciodată la 
o instaurare de semne sub a căror 
folosire să părăsească realitatea. Sînt 
însă în piese unele armături care 
vor să întărească ideea centrală și 
să adîncească viziunea spectatoru
lui mai ades. Astfel caii albi de la 
Rosmersholm sînt stăruința scenică, 
sugestia materializată aproape a ob
sesiei înecului la Rosmer și Rebbe- 
ca. Aceste armături ale ideii sînt 
uneori materiale: pistoalele Heddei 
Gabler; alteori, trăsături de caracter 
aduse pînă aproape de noi prin o- 
biecte: pralinele Norei. S-ar putea 
desena curba precisă a acestui proce
deu de-a lungul operei pînă la acel 
ochean parcă prin care autorul ne 
ajută să privim în adîncime des
fășurarea tuturor planurilor din care 
se alcătuiește piesa. Cu opera în
cheiată, reîntors în patrie și în plină 
glorie, Henrik Ibsen s-a stins la 
23 mai 1906. S-a împlinit deci o 
jumătate de veac de la moartea lui. 
Ibsen nu se lasă înscris sub nici o 
formulare categorică, așa cum s-a 
încercat. După ■ cum am arătat, în re
volta lui, Henrik Ibsen a fost un 
puternic zdruncinator al unei ---- 
tăți învechite. El a denunțat toate 
oportunismele, propovăduind 
pasiune o înaltă și neînduplecată 
lege morală. Opera sa e o colecție 
de furtuni dezlănțuite din care to
tuși departe se întrevede o zare liniș
tită, o măsură umană.

Bernard Shaw, August Strind
berg, Frank Wedekind, — iată nu
mai cîțiva din urmașii lui Ibsen în 
cultivarea pasiunii morale. Fiecare în 
felul său a luptat, a denunțat. Nici 
unul însă n-a găsit o cale de ade
vărată înfăptuire. Nici Ibsen nu gă
sise. Dar dintr-o școală aspră, el a 
încercat să scoată un om mai bun, 
mai echilibrat, trimițîndu-1 apoi sa
și înfăptuiască singur fericirea.
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Grupul de scriitori sovietici ucrai
neni șl ciuvași veniți ca turiști în 
Romînia, urează noi și mari succese 
în creație prietenilor lor romîni și 
colegilor scriitori din Romînia, care 
se adună în Congresul lor, al scrii
torilor.

Slăviți prin cărți noi minunata 
Dvs. (ară, a cărei amintire o ducem 
in inimile noastre și o vom păstra 
întotdeauna.

In numele grupului
VLADIMIR BELEAEV

27.V.1956

l

'•ocie-

cu

n grupul de turiști sovietici care 
ne-au vizitat țara săptămtna 
trecută au fost și cîțiva scrii

tori : Vladimir Beleaev, laureat al 
Premiului Stalin, autorul romanului 
„Cetatea veche", tradus și în romî- 
nește, Ghiorghi Efimov, tînăr scrii

tor din Republica Sovietică ciuvașă, 
Peder Huzangai, poet ciuvaș și iî- 
năra ziarista Tatiana Kudreavțeva.

Pe oaspeți i-a interesat îndeosebi 
viața literară din țara noastră. Au vi
zitat casele de creație de la Sinaia, 
filiala din Orașul Stalin a Uniunii 
Scriitorilor, redacția „Gazetei litera
re" și Casa Scriitorilor.

La întîlnirea care a avut loc sîm- 
bătă dimineața la Casa Scriitorilor, 
oaspeții au stat de vorbă cu Maria Ba- 
nuș, Veronica Porumbacu, Mihu Dra- 
gomir și Aurel Mihale. Am aflat că 
tinerii Gh. Efimov ș, Peder Huzangai 
sînt primii scriitori din Republica 
ciuvașă care ne vizitează țara, dar 
că legăturile de prietenie sînt cu 
mult mai vechi. Gh. Efimov a învă
țat la Institutul de literatură din 
Moscova, unde i-a avut colegi și .i-a 
cunoscut pe Tiberiu Utan, Toma 
George Maiorescu, I. Safir, Geza Do- 
mokoș și Petre Sălcudeanu. In ultimii 
ani acești prieteni al literaturii noas
tre au făcut să apară în limba ciu
vașă traduceri din numeroase poezii 
de Eminescu și Mihai Beniuc, din 
Mitrea Cocor de M. Sadoveanu și 
din alte opere ale literaturii romîne-

Oh. Efimov, care ne-a adus acea
stă veste, a spus în continuare:

— Plecăm, din țara dumneavoastră 
cu multe cunoștințe și prietenii proas
pete. Vom împărtăși cititorilor din 

Ciuvașia Sovietică impresiile noastre 
culese în Romînia și vom traduce 
în limba ciuvașă toi mai multe lucrări 
din valoroasa literatură romîni con
temporană.

Întîlnire prietenească
Poetul Peder Huzangai a spus,-în 

limba ciuvașă: „— Țara aceasta 
frumoasă am vizitat-o pentru . prima 
oară. Poporul romîn ospitalier ne-a 
primit cu un puternic sentiment de 
prietenie". Poetul din îndepărtata 
Ciuvașie a încheiat, rostind în ro- 
mînește: „Trăiască prietenia romtno- 
sovietică I"

Discuția dintre oaspeții dragi și 
scriitorii romîni a devenit animată 
și apropiată. Oaspeții au povestit 
despre istoria și cultura străveche a 
poporului ciuvaș, despre viața și 
preocupările filialei din Cebocsari a 
Uniunii Scriitorilor Sovietici. La în
trebarea cum au ajutat documentele 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S. 
literaturii sovietice, poetul Peder Hu
zangai a răspuns :

— In momentul de față continuă 
studierea și dezbaterea acestor im
portante documente în toate organi
zațiile scriitoricești din Uniunea So
vietică. Pe noi, scriitorii ciuvași, ne 
interesează în mod deosebit reflec
tarea în literatură a creșterii clasei 
muncitoare ciuvașe. In cel de al 
6-lea plan cincinal, tn Ciuvașia So- 
vi etică se vor construi numeroase u~. 
tine și fabrici noi, se vor construi 
hidrocentrale puternice și se vor des
chide mine noi. Este deosebit de im
portant să oglindim tn lucrările noa
stre psihologia nouă, tipologia bo
gată și pasiunea constructorilor ace
stor mărețe obiective. Ne vom strădui 
să îndeplinim cu cinste această sar
cină de onoare.

Scriitorul V. Beleaev a relatat des
pre felul cum sînt ajutați în crea
ție poeții și prozatorii tineri, înce
pători, grupați în jurul filialei din 
Lvov a Uniunii Scriitorilor Sovietici.

— In 1944, cînd în Lvovul elibe
rat a reînceput munca literară, eram 
numai zece scriitori. Se înțelege că 
problema cadrelor tinere era pentru 
noi o problemă vitală. Scriitori va
loroși ca Stepan Tudor și Alexandru 
Gavriliuk își găsiseră sfîrșitul eroic 
în temnițele naziste. Am pornit cu 
multă încredere la refacerea și dez-

vgțtarea literaturii în rpgiunea noa
stră. Am început să atragem ti'rîeri 
talentați din universitate și din uzi
ne. Ne reamintim cu bucurie și emo
ție că tînărul Ivan Readcenko își 
adusese primele încercări poetice a- 
tunci, cînd abia fusese demobiliz'at

crăgor lor, consfătuiri ș(
pe marginea oroblemelor teoretice aI9 
literaturii, organizează tntîlruri c« 
scriitorii vtrstnici și dezbateri tn pre
se; literară locală. Toate acestea au 
creat up climat favorabil creșterii 
într-un ritm impetuos ă noilor ca*

Un grup de scriitori sovietici șl romîni la Casa de creație a scriitorilor de 
la Sinaia. Dfc la stînga la dreapta: Vladimir Beleaev, Nicolae Tăutu, . N. 
Nlsipeanu Mihu Dragomlr, Peder HuzangalC șl Gheorght Efimov.

din armată. Azi are zece volume de 
poezii publicate și prețuite de cititori. 
Dmitri Pavliciko venise desculț la 
Lvov in perioada grea a anului 1941. 
Astăzi are două volume de versuri 
și e membru în colegiul de redacție 
al revistei „Oktombrie" care apare 
la Lvov. Tînărului Rostislav Bratun îi 
va apare în curînd, la Moscova, un 
volum de versuri. Și el a fost cres
cut și format ca scriitor la filiala 
din Lvov a Uniunii Scriitorilor So
vietici. Filiala noastră organizează 
regulat concursuri literare pentru ti
nerii scriitori, dezbateri asupra lu-

dre de poeți, prozatori și critici li
terari tineri și talentați.

•fc
de la Casa Scriitorilor a 

. , după cîteva ceasuri d»
convorbire însuflețită. S-au întîlnit 
și s-au cunoscut scriitori îndepăr
tați, animați însă de aceleași idea
luri ; făurirea unei literaturi noi, le
gată de aspirațiile poporului, închi
nată socialismului, întărirea neîncetată 
a prieteniei romîno-sovietice.

Intîlnirea. 
luat sfîrșit

Reporter

IN TARA LUI THIL ULENSPIEGEL
Belgia 
ani de 

la nașterea poetulw Emile Verhaeren.
Se știe că poemele lui’ Verhaeren 

sînt traduse în numeroase limbi: în 
rusă de Valerian Briusov, în germa
nă de Ștefan Zweig, în bulgară de 
Geo Milev, etc. Aceasta înseamnă că 
amintirea 'lui Verhaeren este mai vie 
ca oricînd și publicul nu va obosj 
niciodată să asculte sau să citească 
cîntecele pline de Înflăcărare și de 
pasiune ale autorului „Multiplei stră
luciri".

■Literatura belgiană, numără fără-în
doială și alți scriitori clasici printre 
care, în primul rînd, Charles de Cos
ter, mort în mizerie fără, a qunoaște 
gloria ce-1 aștepta pe „Thil Ulen- 
spiegel" al său.

Această literatură

Anul trecut s-a aniversat în 
și-n multe alte țări, o șută de

intoarcerea din taberele de concen
trare a scris „Viața lui Gh. Dimitrov" 
^i o biografie a lui Julien Lahaut, a 

_ . Acolo
s-a întîlnit cu Rene Blieck. redac
tor la „Drapeau Ropge" ale cărui 
poeme îi plăceau mult lui Paul E- 
luard, Rene

Ion Marin Sadoveanu

de peste hotareOaspeți

a fost creată în

YASH PAL
Scriitor (India)

Maestrul LAZLO 
SZOMOGHY 

Dirijor (R.P. Ungară)

KULH-WAL1EK MARTIN SLADKY HERMANN HANSEL 
EVA piotor (R. Cehoslovacă) Pictor <R D- Qermană)

Scriitoare și critic de 
artă (R.D. Germană) Desene de ROSS

Revelația lui Mujdei
Sofronie Mujdei nu e un 

prozator oarecare, ci „o fină- 
ră speranță a literaturii", 
cum l-a numit cu ani în 
urmă Tiophile Laturesco. 
scriitoraș în retragare, un 
fel de îmbătrînită speranță 
a literaturii. Sofronie Mujdei 
s-a cramponat cu îndărătni-, 
cie de calificativul 
trului" și nu 
nici un preț 
din stadiul de 
fă". Cuvintele bătrînului re- 
zervist, pe care acesta le-a 
repetat cu bunăvoință la u- 
rechea multor „tinere spe
ranțe", i-au rămas întipă
rite în minte și în inimă lui 
Sofronie, care și azi e neclin
tit în convingerea că prin 
fura știrbă și încrețită a lui 

ăturescu s-a pronunțat în
suși Destinul.

Menținîndu-se in gradul 
de „speranță", Sofronie Muj
dei a cucerit totuși noi pozi
ții în definirea personalității 
sale. Singur, fără sprijinul 
nimănui (și aceasta e una 
din mîndriile sate), Sofro
nie a ajuns la concluzia că 
el e unica speranță a litera
turii. Sofronie Mujdei nu 
cunoaște și nici nu vrea să 
se irosească în vreo altă me
serie. El este și rămîne scri
itor. Scrie trilogii și volume 
de nuvele despre țărani, pe 
care le păstrează încuiate în- 
tr-un dulăpaș special amena
jat, scrie scrisori de dragos
te unei vînzătoare de la ,A- 
limentara" și într-o vreme 
scria chiar numere imagina
re pe bilete de cinemato
graf pe care le vindea „la 
negru". Sînt cîteva aspecte

maes- 
vrea cu 
să iasă 

„speran-

șt comentarii
ale neobositei sale activități 
scriitoricești. „Unica speran
ță" e poate și unicul scriitor 
care n-a avut de-a face cu 
editurile, redacțiile publica
țiilor și Fondul literar, pro
babil și datorită faptului că 
nici n-a prea fost solicitat. 
El stă de-o parte și comen
tează. Comentează și scrie. 
Scrie și păstrează. Nu poate 
suferi nimic din ceea ce se 
publică acum. Cînd citește 
vreo revistă sau vreo carte 
recentă, Sofronie Mujdei își 
pune în aplicare inepuizabi
lul său registru de grimase, 
începînd cu zîmbetui de iro
nie „fină" și terminînd cu 
cea mai complicată strîmbă- 
tură de scîrbă, dezgust, iri
tare, dispreț, plictiseală, — 
adunate laolaltă. Registrul 
grimaselor sale variază, bine 
înțeles, în funcție de persoa
na care mai e de față.

Cunoscîndu-l pe Sofronie 
Mujdei, nu mi-am putut stă- 
pîni o exclamație de uimire 
cînd l-am surprins pe o ban
că, în Cișmigiu, terminînd 
cu un zimbet fericit lectura 
unei schițe dintr-o gazetă 
care apare azi in țara noa
stră.

— Cum ? Ți-a plăcut ceva 
care se tipărește la noi ? E 
de necrezut l

— Dar bine, tovarășe dra
gă (așa se adresează el ce
lor pe care li bănuiește de 
comunism), am găsit în sfîr
șit o bucată de literatură ve
ritabilă, fără muncitori și 
secretari de oartld, fără în
treceri și luptă de clasă. 
Nu conține nici un miligram 
de politică. Asta mai zic și 
eu literatură!

L-am lăsat să-și potoleas
că avalanșa de elogii, punc
tate la unele sunete (p, b, 
t.) de stropi agresivi de sa
livă. și l-am întrebat:

peste tot finalitate. D-aia nu 
puteți face o literatură cum
secade.

— Eu tot nu pot pricepe 
schița aceasta. A voit poate 
să demonstreze că eroul e 
un băiat, isteț, ingenios, des
coperind soluția cu bilețelele.

— Fii serios. Șmecheria 
practicam

— Dar care e ideea schi
ței?

— N-are.
— Cu neputință. Ce anu

me vrea să comunice autorul 
ei?

— Nimic. Tocmai în asta 
constă valoarea ei deose
bită.

— Atunci povestește-mi 
măcar subiectul.

— Asta da, tovarășe dra
gă. Un student în medicină 
se îndrăgostește de o stu
dentă de la conservator. Pe 
el îl cheamă Radu Sirihan. 
pe ea Mioara Radu. Intr-o 
seară, după ce au dansat îm
preună la o serată studen
țească, Radu se hotărăște să 
o conducă pe Mioara acasă, 
pe strada Popa Tatu. Inter
vine însă verișoara lui Radu, 
Olguța Dobrescu, care vrea 
cu tot dinadinsul să fie ea 
condusă acasă de Radu. Ol
guța stătea însă pe strada 
Uranus, situată în altă zonă 
decît Popa Tatu. Radu e în 
dilemă, dar o soluționează 
folosind o stratagemă. Pro
pune să se tragă la sorți 
pe cine va conduce. 
Ia două bilete, scrie pe am
bele numele Mioarei și le as
cunde. Bine înțeles, că Ol
guța care va trage la sorți 
va pierde. Ea pleacă, ei ră- 
mîn. Adică nu rămîn, ci merg 
pe strada Popa Tatu. Mioa
ra, care se supărase inițial, 
pentru că o „jucase la lote
rie", aflînd viclenia lui Ra
du, se înveselește. Peste un 
an se logodesc. Asta e tot.

— Tot?
— Tot.
— Și ce-i Cu asta ?
— Cum ce-i, tovarășe dra

gă? E literatură. Adevărata 
literatură pe care de mult o schițe în genul ăsta și'vreau 
aștept.

— Bine, dar n-am în
țeles pentru ce s-a scris 

schița.
— Ei. vezi ? Voi căutați

cu bilețelele o 
încă din școala primară.

— Atunci?
— Te frămînți degeaba, to

varășe dragă Schița e va
labilă tocmai pentru că nu 
spune nimic. Păcat că auto
rul ei, probabil la cererea 
redactorilor, a introdus în 
schiță și cîteva zile festive 
care-i strică tot fasonul. Cică 
Radu o întîlnește pe Mioara 
la un festival dat în cin
stea zilei de 8 Martie; în- 
tlmplarea cu bilețelele se 
petrece în seara zilei de 1 
Mai, iar logodna urmează să 
aibă loc tot la 1 Mai, dar 
după un an. Oricum însă, 
asta nu m-a putut împiedica 
decît în mică măsură să gust 
plăcerea de a citi o proză 
curată, autentică.

— Parcă tot nu-mi vine a 
crede, spusei, urmărindu-mi 
gîndul.

Mujdei mă privi ofensat
— Poftim, citește-o sin

gur I și-mi întinse ziarul 
„Steagul Roșu" din-28 apri
lie 1956. Avea dreptate. Sfii
ta „Intr-o dimineață de mai", 
semnată R. Petreanu cores
pundea întocmai relatării lui 
Sofronie. Satisfăcut, Sofro
nie Mujdei îmi smulse ziarul 
și-și luă rămas bun în gra
bă.

— Unde alergi ?
— Acasă. Am și eu cîteva
*..*,*.  * „ ' ' l

să încerc să' le plasez. Nu 
strică să mai cîștig și eu un 
ban, doi.

I. ALAD1N

ciuda societății burgheze preocupată 
de profituri materiale. Camille Le ■ 
monnier, pe care Flaubert, Alphonse o-----  - -„. -------  -
Daudet, Frații Goncourt, Emile Zola 3lpst închis la Neuengamme, 
și Anatole France l-au prețuit foarte ‘ ‘ 
mult, a avut de suferit persecuții ju
diciare. Georges Eekhoud, care a des
cris tumultuosul oraș Anvers într-o 
puternică operă „Noua Cărtăgină" a 
fost de asemenea adus în fața unui 
tribunal pentru romanul său „Escal 
Vigor". Maurice Maeterlinck, ale că
rui piese „Pasărea albastră", „Pelleas 
și Melisanda" și alte lucrări drama
tice îneîntă publicul, a trebuit să pă
răsească orașul Gând, unde nu era 
întîmpinat decît de dispreț și s-a re
fugiat în Franța, unde opera sa 
„Prințesa Maleine" s-a bucurat de o 
primire triumfală.

Exemplele se pot înmulți. In Bel- . 
gia, burghezia s-a temut totdeauna 
de manifestările literare. Burghezia 
nu ajută pe scriitori — se teme de ei. 
Iată pentru ce Lemonnier, juristul Ed- . 
mono Picard, Emile Verhaeren, Geor
ges Eekhoud, s-au îndreptat sipre 
mișcarea muncitorească în plină dez
voltare. La începutul secolului s-a re
prezentat la „Casa Poporului" din 
Bruxelles puternica dramă „Zorile", 
prin care Verhaeren anunța profetic 
rolul pe care-I are în revoluție, alian
ța muncitorilor cu țăranii, și înfră
țirea armatelor aruncate de imperia
liști în lupta una contra alteia. Se 
înțelege prea bine pentru ce această 
dramă n-a fost reprezentată niciodată 
pe scena unui teatru la Bruxelles, dar 
pentru ce a avut un mare succes în 
Uniunea Sovietică după Revoluția- din 
Octombrie.

Veihaeren a fost unul din poeții 
care s-a bucurat de multă prețuire 
din partea poeților sov'etici. Influența 
romancierilor ruși asupra scriitorilor 
belgieni a fost foarte puternică, Geor
ges Eekhoud a fost socotit un Gorki 
aii Belgiei. Hubert Krains avea o mare 
admirație pentru Gogol, Dostoievsk1 
și Tolstoi. In „Pîine neagră" și „Prie
tenii mei", Krains a descris țăranii 
valoni cu un realism și o sobrietate 
de bună calitate.

Aș putea să citez nenumărați scrii
tori belgieni importanți, dispăruți prea 
devreme, și, în special, pe Jean 
Tousseul, pictorul carierelor de pe 
Meuse, dintre lucrările căruia „Sa
tul cenușiu" și „Rafala" atrage în
deosebi atenția.

N-am vorbit decît de scriitori de 
formație franceză. Ar fi nedrept să 
ignorăm existența în Belgia a unei 
majorități flamande.

Flamanzii au putut odinioară să se 
plîngă de o putere de stat care favo
riza limba franceză, singura la loc 

de cinste în societatea burgheză, 
chiar în Flandra. A trebuit să vină 
un Henri Conscience, un fel de Wal- • 
ter Scotț flamand, pentru ca poporul 
flamand să deprindă a citi. După ro-» 
mane istorice ca : „Leul Flandrei" al 
lui Conscience, a apărut o pleiadă de 
poeți și prozatori flamanzi. Prin 'aba
tele Guido Gezelle s-a creat posibili
tatea ca să fie pomenită și poezia 
flamandă. Romane ca „Pâllieter", al' 
catolicului Felix Timmermans și 
,,Cîmpul de in" de Styn Streuvels 
s-au bucurat de o apreciere internațio-’ 1 
nală.

In zilele noastre,, scriitor^din Bel
gia, flanianzi, valoni și •' bruxejlezi, . 
participă activ Ja lupta pentru pace 
și pentru înțelegere între . popoare. 
Fraps Hellens, autorul „Realităților, 
fantastice"; Robert Vi vier —. pare a 
debutat cu .povestirea foarte ciudată 
,.Ariton tămăduitorul" — poeți ca 
Georges Linze, de Baușchdre, Mau
rice Careme, povestitori ca Boșmant, 
reporteri ca Elisabeth Gr;sar nu oco
lesc problemele epocii noastre.

Ultimul război., a lovit crunt 
scriitorii belgieni. Jean Fonteyne, au
torul „Procesului celor 44“ (este vor
ba de o culegere de declarații ale de
putaților comuniști din Franța, la 
procesul ce le-a fost intentat în toam
na anului 1939 de guvernul Daladier), 
a fost deportat în Buchenwald. .Cri
ticul de artă Bob Claessens, care la

Blieck a pierit împreună

desen, de ROSS

cu mii de prizonieri politici de la 
Neuengamme cînd aviația aliată a 
bombardat și mitraliat navele unde 
naziștii îi îngrămădiseră. Aceasta s-a 
petrecut în mai 1944, în ajunul vic
toriei.

Trebuie de aserwenea acordată Q 
mențiune specială și scriitorilor Da
vid! Scheinert, ale cărui poeme, ade
vărate strigăte de suferință și de mî« 
nie îți aduc in minte „Vestitorul fur
tunii" al lui Maxim Gorki, Charles Pa- 
ron care în „Drum înainte" și „Acest 
pămînt" a înfățișat tablouri admira
bile din Iran și India.

Pe plan politic nu se pot nesocoti 
operele lui Camille Huysmans, preșe
dintele Camerei deputaților, prieten 
personaj al lui Lenin și al lui Jaures, 
fost secretar al Internaționalei a Il-a. 
Decan al socialismului. Huysmans a 
scris cărți ce se disting printr-un. 
spirit critic foarte personal întemeiat 
pe o grea experiență omenească.

El este cel care odinioară a declarat 
la Liege ; „Sper să văd cît trăiesc rea- 
lizîndu-se unitatea muncitorească în 
Europa".

Scriitori socialiști ca : Pierre De
meuse, Arthur Hanlot, G. Perier etc. 
știu că o astfel de perspectivă e rea
lizabilă.

Este sigur că muncitorul de rînd din 
Belgia va da o strălucire nemaivă
zută artei și literaturii. Deplina În
florire a literaturii nu- este de înțeles 
decît intr-un regim socialist. Atunci 
condițiile muncii intelectuale vor, fi 
îmbunătățite. In acest .timp, mulți 
scriitori belgieni,și.mai ales tineri iau 

. cunoștință de misiunea socială .care
■ le revine. Ei sînt în măsură să joace 

un rol de cinste.. în bătălia contem
porană a ideilor. Nu vor avea nici,o

■ greutate să împlinească p .astfel-de 
. datorie, dacă nu vor uita niciodată

versurile lui
Grupuri de

Care sporiți

pe

Emile Verhaeren : 
muncitori cu răsuflarea 

grea 
cum treceți pe-a timpului 

șosea
PUrtînd pe frunte vis de victorii • 

creatoare 
Trunchiuri pătrate, gesturi, puternice 

resorturi. 
Marșuri, curse, opriri, violente 

eforturi, 
Ce linii de virtuți și minării 

nepieritoare 
Ați tras în cale, tragic, pe-a amintirii 

zarei
(„EFORTUL")

Nu există o altă garanție a succe» 
sului durabil în domeniul literaturii, 
decît credința nestrămutată. în popor.

Andrâ Glaude

Redactor-șef: . Zafyaria . Stancu.' Colegiul redacțional: NVîhai 
Beniuc,' Marcel Breslașu, ' Eus’efeiu" Câmilar, Pâul ’.Georgescu 
(redactor-șef adjunct), Eugen Jebeleanu, George Macovescu, 
Ion Mihăileanu, Veronica Porumbacu, Cicerone Theodorescu, 

Ion Vitner.
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