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Pornește-n zori de tină cu mîneci suflecate 
La treabă, ca oșteanul cu arma la atac. 
Vei scoate din țărină metale fi bucate, 
Căci făr’acestea raiul nu face un pitac.

Ți.am dăruit, copile, pămîntul devastat,
Așa cum U scăparăm din ghiară căpcăună, 
Să nalți pe el nu raiul ci un puternic stat 
Uman, puțind să-nfrunte, Ia greu, orice furtună.

Pe statul ăsta poate zidi-vei paradisul,
Căci nu-1 aveam doar gata cind l-am visat iutii I 
Dar ca să vezi aevea cu ochii proprii visul, 
Doar să-l aștepți n-ajunge, nici numai să-l mingii.

Trâiascâ 23 August, marea sârbâtoare naționala a poporului nostru
ziua eliberării Romîniei de sub jugul fascist I

a
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Marea noastră sărbătoare
Împreună cu întreg poporul mun

citor, noi, scriitorii din Republica 
Populară Romînă întîmpinăm cu 

bucurie cea <îe a douăsprezecea ani
versare a eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist, eliberare obținută 
grație glorioaselor anr.ate sovietice 
ca și luptei duse de forțele patriotice 
sub conducerea Partidului Comunist 
Rotnîn.

Intr-un răstimp istoric scurt, litera
tura nouă a Romîniei populare a 
cîști gat nu numai adeziunea înflăcă
rată și liber consimțită a majorității 
zdrobitoare a scriitorilor noștri, dar 
a dovedit prin viabilitatea marelui nu
măr de lucrări apărute in acești ani. 
forța ei, legătura ei nemijlocită cu 
poporul. Dragostea cu care cele nu: 
izbutite opere literare au fost și sint 
(primite în acești ani de către milioa
nele de cititori din patria noastră, 
prețuirea de care literatura noastră 
nouă se bucură în străinătate, arată 
limpede Importantul rol social pe care 

.ea îl Joacă nu numai în dezvoltarea 
Impetuoasă și fără precedent a cul- 

. turii toriiîneștl, dar ți rolul însemnat. 
s activ pe care ea 11 Îndeplinește in 
relațiile culturale internaționale, in 

topera de dezvoltare a prieteniei intre 
popoare, in lupta generoasă pentru 
apărarea marilor bunuri ale umani
tății, pentru apărarea păcii în întrea
ga lume.

Legată adine ți indisolubil de cele 
mai nobile tradiții ale literaturii ro- 
mînețti, înarmată fiind cu ideile 
marxism-leninismului, mișcarea lite
rară promovată de la eliberare in- 
coace se remarcă prin atașamentul ei 
profund la cauza poporului construc
tor al socialismului, prin uriașa e> 
forță mobilizatoare și educativă, prin 
umanismul ef generos, profund și prin 
bogăția de idei, caracteristici ce sint 
proprii numai unei literaturi cu ade
vărat libere, numai unei literaturi le
gate prin toate fibrele ei de marile 
idealuri ale poporului.

Toate acestea ar fi fost cu nepu- 
I tință de realizat în condițiile vitrege 
. ale orînduirii burghezo-moșierești, din 

lanțurile căreia ne-am eliberat la 23 
August 19’44. Toate acestea ar fi fost 
cu neputință de înfăptuit fără con
dițiile minunate, create de către re
gimul democrat-popular, condiții ma
teriale, morale și spirituale de o co
vârșitoare însemnătate, condiții care 
au realizat un nou și generos climat 
culturii romînești. Ne gindim la ca
sele de creație, la instituția „Fondu
lui Literar*1, încă neîntîlnită in dra
matica istorie a vieții literare romî
nești: ne gindim în primul 
lupta încununată de succes 
lichidarea heștiinței de 
așadar la lupta pentru 
masivă a numărului de cititori, la 
Interesarea maselor largi de cititori 
în dezvoltarea ascendentă a culturii 
noastre naționale. Ne gindim U in
fluența hotărîtoare pe care o are in 
creșterea impetuoasă a literaturii ro
mînești, însușirea de către scriitori a 
ideilor marxism-leninismului, poziția 
lor activă, militantă, în realizarea 
unei litenaturi noi realist-socialiste.

De pe această poziție militantă 
scriitorii noștri au dat în anii puterii 
populare, opere valoroase cum sînt: 
„Mitrea Cocor* și „Nicoară Potcoa- 
vă“ de Mihail Sadoveanu, „Desculț" 
de Zaharia Stancu, „Un om intre 
oameni* de Camil Petrescu, povesti
rile și evocările lui E. Camilar, cele 
două „cronici" ale lui Petru Dumitriu. 
„Pasărea furtunii*1 de același scriitor, 
„Moromeții" de Marin Preda, „Bără
gan* de V. Em. Galan, reportajele 
iui Geo Bogza, „Străinul" de Titus 
Popovid, „In orașul de pe Mureș"

rind la
pentru 
carte, 

lărgirea
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și „A venit un om" de Fraacăse 
temu. schițele ți povestirile ini Siv? 
Andras, poeziile truestraJni Taior A*- 
ghezi. Mihai Btahac. Deamstene B-:- 
tez. Eugen Jeht easz. Maria Baa—; 
Mihu Dragoenir, Victor TMtear*. Ve
ronica Porum bacx. Cicerxie Tbeoăr- 
rescu. A. E. Bacooskv. AL Aaărițoâz.

M. LabisAurel Rlc. A. Czrgiăam. 
Doina SăLijaa. piesele 4e 
lui Aurel Baraoga. M. 
Lucia Dernctrius. Horii 
.Ana Novac. ț. a.

Chiar ți numai trecerea 
revistă a cdor aui vaier; 
apărute de la eliberare lacome ar 
necesita na spații respectași. Btfa 
bogata a scrimrflor ți 
dovtdlnd îngeri propa 
toace ale mișcării oc 
cooten:- *a»e. Peama prima oară
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E
11 privire

se scrie o isîcrte E- 
timilor icusprezace 
im avea neapărata 

nevoie de citeva istorii literare ale 
mi răstimp, in care dif«cu’tăț:le 

să fie rezolvate pe calea coairuntării 
și coalizării unui număr de opinii 
științifice călăuzite de aceeași pa
siune pentru adevăr. Cu toate că ne 
aflăm abia în prima parte a dece
niului doi din istoria literaturii noas
tre noi, cercetătorul poate distinge 
o linie evolutivă deosebit de netă. 
Peisajul literaturii noastre libere în
fățișează un relief bogat și variat 
în fața căruia se cuvine să urmărim 
cu emoție urcușul către noi <rumu- 
seți.

O etapă firească spre dobîndirea 
prițnelor lucrări de istoria literaturii 
de după 23 August 1944 ar putea fi 
întocmirea unor monografii pe genuri 
și specii literare. Cercetarea eroiuți-;: 
romantilui, a drumului u’-uitor reali
zat de reportajul literar, o analiză 
atentă a dezvoltării trăsăturilor noi 
ale liricii, discutarea competentă și 
pasionată a căilor parcurse de cri
tica literară, vor da neîndoielnic te
mei și siguranță operei de valorifi
care a noi’or creații, a ultimelor a- 
pariții- Literatura dramatică înfăți
șează, la riadul ei, un material vast 
și interesant care așteaptă să fie va
lorificat Ca și cârâite genuri, dra
maturgia a depășit perioada începu
turilor. în care abordarea tematicii 
noi putea să 
tică a unor 
mu'.t prima 
prima dramă îucn 
prima comedie despre birocratizare, 
prima 1: 
freamătă 
Istoricul 
cuvenită 
ceput, pentru a se afla — mai a- 
poi — în fața problemelor pasionante 
ale unei dramaturgii vii care își pre
cizează conturări noi, inedite, reve
latoare.

Incontestabil, cea mai de seamă 
din aceste probleme rămîne realiza
rea figurii omului nou pe scenă, a- 
propierea treptată, pas după pas, de 
tumultul sufletesc al acestui om, e- 
roul central al pieselor noastre. Exis-

aces

însemnările unui eroniear dramatic (I)

arumu [ aramalara iei noastre
Pămîntu-1 bun, • rodnic ți are coapsa grasă, 
De douăzeci de veacuri lucrăm să-l facem țară, 
Și ca »ă-i fie miezul fi brazda Iui mănoasă, 
Noi l-am udat cu sfinge și l-am uscat în pară.

t
Mlhai lenluo ă,

scuze insuficienta artis- 
’.ucrări. S-au scris de 

piesă despre muncitori, 
' inată colectivizări!.

Tare care aducea pe scenă 
șantierelor de construcție, 

literar va acorda prețuirea 
acestor acumulări de în-

:â des gar o ev»®’,te IracsLcâ a pro
filării ’„pu ni acestui erou de-a tan- 
gul asBÎor. o evotație expiteabua dar 
încă si îrsdeu uK explicată. Ne a- 
:’lăm ad iu fața unei ample teme 
de stadiu care merită întreaga noas
tră atenție Să schițăm de astă dată 
dteva Mei care ni se par însem
nate și care ne-au apărut cu limpe
zime la o trecere în revistă a eta
pelor succesive parcurse de noua 
noastră dramaturgie. Nu este greu de 
priceput că pentru a facilita urcarea 
pe scenă a omului epocii noastre, 
autorul dramatic trebuia să pornească 
în căutarea tai. Nu trebuie să în
țelegem că asemenea oameni, repre 
zentativi pentru spiritul erei construc
ției socialismului, au fost scumpi la 
vedere După cum se știe victoriile 
regimului nostru au fost obținute prin 
eforturile maselor, iar omul nou s-a 
’armat tocmai in viitoarea acestei 
lupte, aprinse și încordate. Și totuși 
na era simplu să pătrunzi în atmo
sfera arderilor interioare în chimia 
complexă a sentimentelor unor oa 
meni care trăiau și trăiesc istoria cj 
•’iecare clipă care-i apropie de feri
cire. Bineînțeles, autorul trebuie să 
parcurgă el însuși cu ființa sa În
treagă acest marș dramatic. El tre
buie nu numai «5 se af'.e în vacar
mul străzii, sir să și distingă în 
noianul de zgomote muzica nouă, fas
cinantă .care tălmăcește simțăminte 
și gînduri zguduitoare.

Oricât ar părea de curios la prima 
vedere, omul nou a apărut pe sce
nă — In prunii ani de după elibe
rare — prin intermediul unor prede
cesori. Pînă a găsi căile potrivite 
pentru dezlegarea sceoică a frămîn-

•-irite cu totul noi a'e timpului^ nos
tru, dramaturgii și-au formulat între- 
cările unor personaje mai vechi, dar 
nu vetuste. întrebările se refereau, 

rește, la conduita omului in fața 
marilor comandamente sociale, iar 
eroii în costume de epocă alcătuite 
cu multă grijă întocmeau răspunsuri, 
a căror actualitate nu se putea con
testa. Bineînțeles, adeseori aceste 
răspunsuri îmbrățișau atit de larg pro
blemele , incit n-aveau cum să se 
apropie de substanța lor- Dar în 
citeva rînduri, pledoaria autorului s-a 
însoțit cu complexitatea revelatoare a 
eroilor. în „Bălcescu" de Camil Pe
trescu s-a creîit remarcabil erou 
revoluționar care? menținîndu-se cu 
strășnicie în limitele documentare ale 
momentului 1848, a fost pus în fața 
unei problematici cu resorturi evi
dente în contemporaneitate. Trăsătu
rile morale ale personajului, angaja
rea sa necondiționată în luptă, au 
apărut în această dramă istorică ca 
rezultate ale unui dramatic proces su
fletesc, ale unei dezbateri interioare 
care erau cunoscute și spectatorilor 
Intre Bălcescu și urmașii săi, auto
rul proiectase în mod evident o dis
cuție intimă, pasionantă, despre om 
și despre revoluție. Cu doi ani înain
te de „Bălcescu" o asemenea convor
bire fusese inițiată și în .Michel 
Angelo* al iui Al. Kirițescu. înfăți
șată în recentul volum antologic al 
scriitorului, ca ultimă parte a unei 
trilogii a Renașterii, drama „Midiei 
Angelo* nu se înrudește decit în con
struirea fațadei istorice cu ,,Borgia* 
și seamănă numai întrucâtva cu 
„Nunta din Peruggia*. Autorul a de- 
:umat, de fapt în .„Michel Angelo* 
materialul cronicii colorate a unor

vremi apuse subtilizîndu-l tntr-un 
poem închinat artistului-cetățean. Se 
urmărea aci — ca și ki alte lucrări 
dramatice ale aoestor ani de noi 
orientări — obținerea unui erou de 
o asemănare izbitoare cu cerințdîe re
voluției noastre. Un predecesor al e- 
roilor timpului nostru, trăind într-o 
epocă apropiată, este și Lavrentie, 
„omul din Ceatal*. O anchetare a- 
tentă a datelor morale ale acestui 
personaj, uitat fără motiv, ar desluși, 
desigur în embrion, însușirile și pro
blematica înfăptuitorilor revoluției so
cialiste. Eliminîndu-se zgura pitores
cului mistic, din prima piesă a lui 
Mihail Davidoglu, se poate descoperi 
un excelent material dramatic, cu e- 
lemente întru totul remarcabile.

Cînd unele dintre aceste piese, de 
factură pașoptistă, erau jucate cu 
succes pe scenele teatrelor, prin 1949 
—1950, au și apărut primele lucrări 
despre imediata actualitate. Omui 
nou înceta să-și împrumute gînd urile 
unor strămoși de prestigiu, îndrep- 
tîndu-se singur către magica alcă
tuire a seîndurilor scenei pentru a și 
le rosti cu vorbele sale. Anton Vadu 
din „Cumpăna”, Anton Nastai din 
.„Minerii”, savanții chimiști din „Iarbă 
rea”, Neagu Neagu din „Ziua cea 
mare”... Eroii aceștia, cei mai mulți 
cu totul necunoscuți dramaturgiei și 
istoriei noastre literare, au fost pri
miți cu căldură și ascultați cu aprin
dere. Ei au făcut operă grea de pio
nierat, dar suflarea lor era ---- 18
făptura puțintică 
otova, fără fibre
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scurta, 
sufletul dăltuit 
fără complicații.
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Ziarele noastre au publicat săptă- 
mîna trecută o telegramă din Berlin 
în care, între altele, se spunea că „Tri
bunalul constituțional federal din 
Karlsruhe a pronunțat sentința de in
terzicere a Partidului Comunist din 
Germania.".

Tot săptămtna trecută Intr-o altă 
telegramă din sursă germană se pre
ciza că Schroeder, ministrul Aface
rilor Interne, își va întrerupe conce
diul „pentru a conduce de la Bonn 
aplicarea primelor măsuri împotriva 
Partidului Comunist din Germania".

Dat fiind faptul că de ani de zile în 
Republica Federală Germană procese
le intentate fruntașilor Partidului Co
munist German sub fel de fel de pre
texte se țin lanț, sentința de la Karls
ruhe nu a surprins pe nimeni. Dar 
nu este întiia oară cind aflu din ziare 
că într-o țară sau alta de pe suprafața 
globului pămîntesc un tribunal sau un 
guvern au hotărît, printr-o sentință 
sau prirțtr-o decizie, să desființeze un 
partid comunist. Este adevărat însă că 
a trecut destul timp de cînd nu am 
mai tntilnit prin ziare asemenea știri. 
Timpurile, în ciuda celor ce ar voi să 
le țină pe loc, în lanțuri, s-au mai 
schimbat. Ba, încă în așa măsură, că 
lumea arată altfel la față de cum ară-

Din tezaurul artei romînesti
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Zn carnetul scriitorului e un întreg bazar de 
note eterocide: un crimpei de conversație, 

o vorbă de duh auzită, o ciudățenie lexi
cală. o asociație fortuită de idei, o rimă rară, 
un viitor poem in șase cinturi rezumat in trei 
cuvinte, de-a valma cu adrese și numere de 
telefon, cu extrase din mersul trenurilor și din 
programul radio .. Cred că și eu am acoperit 
mii de file și fiUșoare cu asemenea fugare no
tații menite a redeștepta in conștiință o impresie, 
o trăire, de a constitui un punct de plecare pen
tru creația viitoare. Telefoanele și mersul trenu
rilor mi-au slujit uneori, programul radio și 
unele adrese de asemenea, dar mărturisesc că 
celelalte însemnări nu mi-au fost nicicind de 
folos, că le răsfoiesc cu un ochi străin și aștep
tatul ghes dat inspirației nu se produce. Adevă
ratul carnet al scriitorului sălășluiește în mintea 
și In inima lui, amintirea vie mai mult se încurcă 
in repere decit se orientează printre ele. crea
ția — mă refer la cea lirică — este un act 
unitar, organic, pentru care fișierul e un balast 
și derutantele ieroglije îmi par înscrise pe o 
lespede, pusă nu peste trecut, ci peste viiior„. 
De altminteri această îndeletnicire de a surprinde 
și fixa viața mnemotehnic este foarte asemănă
toare cu aceea a amatorului de fluturi, care în
țepați pe jundul cutiuță de carton, ii pot vorbi 
despre orice, in afară de zborul lor. de freamă
tul care-i însuflețea, și pe care nu-l poate trezi 
nici o evocare. Din fericire colecționarul cel mai 
pătimaș lasă parcă într-adins să-i scape exem
plarele cele mai neobișnuite, ca să nu le scuture 
de pe aripi colbul de aur. El știe că se vor 
întoarce cindva. mai încărcate de polenul rătă
cirii prin spațiu și prin vreme.

s/H/ 
odb' 
țari 
.•xzT'r oară a războiului, că doar se știa că nu 
șade nimeni in odaia din față. Ne-am chibzuit noi 
și am hotărît ca așa să rămină. Eram ascuns și 
totuși ca in mijlocul uliții 1

Zile de iunie, de iulie, de august, 
de cite cincisprezece ceasuri; scurte 
ere de somn. în rarele nopți cind nu 
bardamente.

Tovarășul la care fedea-r. era șofer 
tobus al S T-B.-ului. De acolo, din Tudor Vla- 
£mirescu, pină la depoul din cealaltă parte a 
orașului, mergea, firește, pe ios un ceas și ju
mătate. .Mă trezea cu mult înainte de ivirea zo
rilor .Mă trezea și. cobarind de pe sofaua des
fundată. mă culcam alături, in spațiul îngust 
cit un jghiab, dintre perete și canapeaua abia 
trasă de la ei. Era singurul Ioc, singura poziție 
in care nu puteam fi văzui de afară. Trebuia să 
stau aproape nemișcat, să mă întorc cu multă 
precauție. De fumat, nici vorbă. De citit, foarte

să acopere geamurile; lucrul ar fi bătut la 
atunci irt marea sărăcie a oamenilor de la 
Nici „camuflaj" na avea de ce să facă, in a

z£e lung: 
ți agitate 
erau ^om-

x an xi-

| Carnetul scriitorului

★

August 1944. Mi-am petrecut oara la fără, in
tr-un sătuc din preajma Bucureștilor. Nu. nu sint 
in oacanfă. Sint „dat la fund' din ordinul par
tidului. rupt de orice legătură care ar putea 
primejdui tovarășii, după ce — ieșit de la Si
guranță — rămăsesem „cu codiță", adică adul
mecat de copoii care se perindaseră de-a lungul 
anchetei pe lingă mine. Am venit noaptea, fără 
să văd satul, nu cunosc nimic din tot ce e în 
jurul oda fii în care stau (de aproape trei luni), 
nici măcar copilașii gazdei ale căror glasuri îmi 
ajung vătuite, de peste sălița care mă desparte 
de odaia părinfilor; copiii nu știu că sînt acolo, 
în odaia din față, odaia de ..musafiri". Ar putea 
vorbi prin vecini... încăperea mea are două gea
muri mari la stradă, geamuri joase pînă aproape 
de dușumea, mușcînd de bordura trotuarului. 
Două imense geamuri, fără perdele. Nu avusese
ră perdele cind am fost adus acolo fi, ad mlfind 
că ar fi avut cu ce le ttrgui, Cristodorescu s-a

anevoie. Iunie, iulie, august 1944 — am
visat acolo vise pentru o mie de ară de poezie^ 
La citeva ceasuri odată-, tovarășa Marla iți lăsa 
copiii și gospodăria și ieșea să faci post fix în 
fața geamurilor. Atunci mă puteam ridica, îmi dez
morțeam oasele, rezemat in ungherul jacul de 
'.aiura ferestrelor cu zidul de către curte. Or. 
chiar in mica jișie de perete, intre cele două 
geamuri. Trăgeam cu lăcomie âteva fumuri de 
lulea; la un semn, o ușoară bătaie in geam, 
trebuia să-mi reiau rada de lingă zid. La alte 
ceasuri din zi erau trimiși in stradă copiii ca să 
mă pot 
bănuiți... 
stoicism 
ales de
o dau gazdelor, pe deasupra îngrijorării firești 
in care trăiau. Tirziu seara, răsuflăm puțin sub 
un zarzăr — mi se spusese că e un zarzăr — 
stind de vorbă cu Cristodorescu... îmi recita, pe 
de rost, pasaje întregi din presa burgheză, une
ori din materialul clandestin al partidului. Fumam 
„țigară de la țigară", una el, una eu, schimblnd 
locurile, fără a scăpăra un chibrit. Era .singur’ 
in curte.

La mai puțin de un kilometru, tnir-o pădurice, 
un pilc de tunuri antiaeriene tnttmpina zborul 
avioanelor, barîndu-le drumul către Capitală. Acolo,

strecura prin casa-vagon, acolo unde 
Induram, mai mult cu umor decit cu 
această stare de lucruri. mihnii mai 

bătaia de cap pe care eram nevoit să

la liziera orașului se încingeau, la dusul și în
torsul ucigașelor stoluri argintii, dueluri scurte dar 
de o violență mereu crescindă... Cum aș putea 

•uita simțăminiul umilitor de animal încolțit, a- 
tunci cind, toată lumea pitită in adăposturile de 
pe cîmp, rămineam singur, înnebunit în căsuța 
care troznea din toate încheieturile, așteptind să 
mi se prăbușească acoperișul în cap, incapabil să 
iau act" de instinctul care m-ar fi îmboldit să 

mă păzesc, la cițiva metri mai încolo... Raționa
mentele bătrinului cărturar ce eram, argumentele 
„cer.icului-marxist ce începeam să fiu, se spulbe- 
rau in fața chemărilor primitive: fugi! aici ești 
mai primejduit decit oriunde.. Feri în lături!

Ș: inceoea o nouă zi.. Pe sub sofa, teșite de 
muchea ei. puteam vedea partea de jos a gea
murilor ; și ce se petrecea dincolo de ele, preț 
de vreo trei palme înălțime... începusem să 
cunosc trecătorii, după umblet, după încălțăminte, 
i-oă manșeta zdrențuită a pantalonului, după 
culoarea ștearsă a fustelor de stambă ieftină... 
Învățasem să recunosc și pe cei desculți, mai 
cues copiii care erau în vacanță și se jucau în 
drum.. Pe cei mai mărunți îi puteam vedea pe 
de-a întregul, pe cei mai răsăriți pînă la brîu ori 
vină la genunchi..^ Era printre ei și o fetiță, cu 
-n petec mare albastru pe rochia albă, prea 
lungi pentru anii ei. I-am văzut într-o zi și 
chipul. Stătea culcată, pe caldarim, de cealaltă 
oarte a străzii. Nu, nu era din joacă, l-am vă
zut și bluza, cu un petec mare roșu — pe 
care nu-l cususe mama.

★

August 1951. Sint deputat în primele noastre 
sfaturi populare. Deputat al regiunii București. 
In circumscripția mea intră și satul Tudor Vla- 
dimirescu... Acum U cunosc bine, uliță cu uliță, 
aproape casă cu casă. Cristodoreștii nu mai șed 
acolo. In casa lor e un centru de distribuție a 
laptelui. Fațada a rămas chioară: o fereastră a 
fost zidită: cealaltă prelungită — că doar nu era 
mare lucru de făcut — pină la pămint, e ușa 
de intrare. Intru in curte, mă așez sub zarzăr — 
era intr-adevăr zarzăr — și-mi pufăi pe îndelete 
acolo, ziua în amiaza mare, pipa. Numai ea este a- 
ceeași—

In stradă se joacă alți copii. De cealaltă parte 
a drumului e in toi un șotron. Ai zice că talpa 
■ ăndSuțelor tirșite In pălirea pietrei — încearcă 
:j șteargă de pe caldarim o imagine, o amin- 

-tire. o mărturie.. Precum vedeți, nu o pot șterge.
nici nu vreau să o șteargă. Nu trebuie.

Un prunc în brațele maică-si, surtde... Suride 
vieții. Și nifriuș și mie-

Marcel Breslașq

ta abia acum un deceniu și ceva. Unt* 
unea Sovietică a ieșit triumfătoare din 
cel de al doilea război mondial, al că
rui principal țel trimbițat pretutindeni 
era tocmai distrugerea Uniunii Sovie
tice, nimicirea socialismului, împiedi
carea construirii comunismului. Pres
tigiul. în lume al Uniunii Sovietice este 
astăzi considerabil. Oceanul de șase 
sute de milioane de oameni ai Chinei 
construiește socialismul. Multe alte 
țări din Europa și Asia sint ctștigate 
de socialism, construiesc socialismul. 
Evenimente recente au dovedit incă o- 
dată că nici o putere din lume nu poa
te opri cursul istoriei, că nici o putere 
din lume nu poate opri omenirea în 
drumul ei spre progres, spre socialism 
și comunism, spre fericire.

Aceasta au înfeles-o, de voie de 
nevoie, pînă și cercurile cele mai re
acționare. Au înțeles-o și germanii.

Republica Democrată Germană pu
ne temeliile socialismului. Poporul ger
man merge spre socialism condus de 
Partidul marxist-leninist al clasei 
muncitoare germane. Dincolo de fron
tiera nefirească, din spre Apus, care 
tale în două țara germanilor, masele 
muncitoare, țărănimea, intelectualita
tea progresistă luptă laolaltă pentru 
unificarea Germaniei pe calea pașnică 
a tratativelor, luptă împotriva milita
rizării Germaniei occidentale, luptă 
împotriva pregătirilor de război pe 
care le intensifică, în văzul lumii, gu
vernul de la Bonn.

Se pare Insă că ceea ce a înțeles a- 
proape toată lumea, nu poate înțelege 
guvernul de la Bonn. Cancelarul Ade
nauer și colaboratorii săi cred încă, în 
pofida oricărei evidențe, că amenința
rea cu războiul, dacă nu chiar răz
boiul însuși, mai pot da astăzi roade, 
că măsuri de ordin administrativ pot 
opri în loc progresul, că sentința u- 
nui tribunal federal și măsurile de 
represiune împotriva comuniștilor 
germani — măsuri pe care le va 
conduce personal domnul Schroeder, 
ministrul de interne de ta Bonn — 
pot nimici Partidul Comunist Ger
man.

Dacă aruncăm o privire în trecut — 
și ne mărginim numai la meleagurile 
germane — vedem că prin 1933 ma
rea industrie germană, în aplauzele 
burgheziei germane, l-a adus la putere 
pe Adolf Hitler. Unul din primele acte 
de guvernămînt ale hitleriștilor a fost 
scoaterea în afară de lege a Partidu
lui Comunist German. Burghezia ger
mană .atunci, a fost de acord cu a- 
ceastă măsură. Comuniștii au fost, 
unii prinși și împușcafi, alții schin- 
giuiți și aruncați în temnițe sau la

Zaharia Stancu
(Continuare in pag. 4-ij
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VOLUMUL 5 Lingvistica, filologia și istoria literară
Sîntem în fața unui nou volum, al cincilea, din 

ediția de „Opere" a maestrului Mihail Sadovea- 
nu: „Apa morțile-", „Un instigator", „Bordeienii", 
„Neamul Șoimăreștilor". Toate acestea sint scrise 
intre 1911 și 1915, căci opera lui Mihail Șadoveinu 
a crescut ca un copac, deodată cu toate ramu
rile.- Temele ei de bază și-au profilat existența 
incă de la început, resfirindu-se fiecare în altă 
direcție, deși unite intre ele prin trunchiul vigu
ros din care s-au desprins. Recentul volum, cu- 
primind roade ale anilor tineri, este concludent. 
Intr-un răgaz scurt de patru-cinci ani, scriitorul 
a înaintat pe un front larg: literatura tirgului 
de provincie („Apa Morților" ), descripția eroului 
său preferat, țăranul („Bordeienii", „Un insti
gator", „Șase sute de lei" ele.), romanul istoric 
(„Neamul Șoimăreștitor"), evocarea literară („In 
amintirea lui Creangă", „Ulița Rădășenilor", „Pe 
o pagină a amintirilor").

Se pare că despre Mihail Sadoveanu putem 
spune că a apărut deodată și întreg ca Minerva 
din capul lui Jupiter. Personalitatea sa este un 
caz rar, de artist care s-a definit precis și în tră- 
săturile-i esențiale încă de la început. Firește, 
forja și expresivitatea talentului au crescut, s-au 
dezvoltat necontenit, dar oricine recitește „Șoi
mii" sau „Neamul Șoimăreștilor", de pildă, cu
noaște imediat că se află în fața auțorului lui 
„Nicoară Potcoavă". Iar în „Mitrea Cocor" re
cunoaștem povestitorul din „Bordeienii", povesti
torul pe care într-o seară de vară istoria acestor 
oameni multă vreme nu l-a lăsat să adoarmă 
căci umbrele lor se amestecau în mintea lui cu 
mireasma finului din care-și făcuse căpătîi.

Eroii lui trăiesc în cadrul operei ca într-o țară. 
Imaginația noastră îi poate muta, însoți, asemă
na. căci ei se mișcă liberi, în atmosfera sadove- 
râvnă, cum se mișcă oamenii reali in viața de 
toate zilele. Pe Niță Lepiidaiu din „Bordeienii" 
îl vedem alături de năpăstuitul din Județ al 
sărmanilor", țăranul acela pe care boierul după 
ce i-a luat nevasta, l-a torturat amarnic și pe 
care haiducul cu nume împărătesc, Vasile cel 
Mare, l-a ajutat să-și facă dreptate. Destinele 
lor sînt diferite. Niță Lepădatu sflrșește ca un 
om așezat, la gospodăria lui, însurat cu fata 
care i-a fost dragă. Celălalt, smuls din existența 
tui tihnită, de samavolnicia boierească, după ce-l 
omoară pe asupritor, îl urmează pe Vasile cel 
Mare în codrul verde și primitor. Dar oamenii 
aceștia, pe care s-ar părea că totul ti desparte, 
au în singe același foc, aceeași aprigă nelndu- 
plecare. La unul, poate că văpaia s-a domolit 
odată cu anii, flăcăul harnic și cuminte dar 
toarte demn și fără frica nimănui devenind 
un gospodar potolit și blind, cu înțelegere pentru 
valurile și iuțelile tinereții; celălalt poate a hră
nit sub streașină codrului răzvrătirea și ura. 
Amindoi nu sint însă strămoși ai lui Mitrea 
Cocor ?

In „Neamul Șoimăreșlilor" trăiesc răzeșii mol
doveni, cu zapise de pe vremea lui Ștefan cel 
Mare. Sub domnia lui Vodă Tomșa a mai scîn- 
teiat o clipă o fărtmă din gloria timpurilor de 
altă dată, cînd trăia bătrlnul și viteazul voevod, 
singurul pe care poporul l-a numit cel Mare.

M. ARSENE:

„Un tovarăș vine astă seară"

Volumul de curînd apărut, „Un tova
răș vine astă seară”, grupează cîteva 
Schițe scrise de M. Arsene, In anii di
naintea șl din timpul celui de al doilea 
război mondial. Ele se remarcă prin 
autenticitate, sezisînd aspecte din viața 
cotidiană a omului simplu, împovărat de 
nevoi sau relevînd aspecte alt luptei 
comuniștilor In ilegalitate.

In schițele „Un tovarăș vine astă sea
ră”, „O anchetă rfe altădată", „Ha
malul nr. M2”, „Lăutarul”, scriitorul a 
reușit să creeze acele figuri de comuniști 
pentru care credința nestăvilită in tri
umful cauzei proletare Ii însuflețește In 
luptă. Traiul greu, de mizerie, al oame
nilor muncii este înfățișat cu mult rea
lism în schițele „Fetița” șl „Moș Bercu 
Scriitorul se apropie cu dragoste de o- 
mui nevoiaș și umilit. E plin de înțe
legere- pentru aspirațiile lui către o e- 
xistență luminoasă, eliberată! de grijile 
șl ’lipsurile ce-l apasă. Se remarcă în
deosebi în schițele lui Arsene protestul 
vehement Împotriva nedrepte) orinduiri. 
El înfierează necruțător procedeele de 
parvenire în societatea burgheză, („Ne
nea directorul”), felul în care decurgeau 
așa zisele „alegeri libere” în timpul gu
vernării liberale („Molimă la Gătbinaș”), 
»■ a.

In timpul dictaturii hltleriste schițele 
pe care le arătăm au jucat un rol agita
toric și mobilizator, datorită modulul În
drăzneț în care erau abordate temele de 
strictă actualitate. Parte dintre schițele 
cuprinse In volum au fost difuzate de 
mii de oameni al muncii cate le-au pri
mit ca pe un mesaj sincer și convingă
tor împotriva exploatării.

Apariția volumului „Un tovarăș vine 
astă seară” edifică pe cititor asupra 
activității unui scriitor Intr-o vreme

Atunci Tudor Șoimaru, cu toate neamurile lui, 
și-a recăpătat drepturile încălcate de un vecin 
lacom și viclean, boierul Stroie Orheianu. Dar cum 
domniile sint schimbătoare în (ara Moldovei, Or
heianu curind s-a întors din Lehia cu gînd să 
răpească din nou pămintul Șoimăreștilor. Răzeșii 
sint însă oameni care-și apără drepturile cu 
zapise. cu jalbe și la nevoie cu sabia. Asupri
torul și-a găsit moartea, iar peste locul unde i-a 
fost conacul au arat plugurile răzășești. Aceasta 
este o fărimă din istoria reală a mult încercatului

nostru popor. Dar, cum se scrie istoria? Au exis
tat oameni despre care pomenesc cărțile, inscrip
țiile, cronicarii sau măcar legendele. Au existat 
însă, fără îndoială, și oameni de la care n-a mai 
rămas nimic, — nici amintirea, nici urma, nici 
numele înscris în vreun pomelnic. Și totuși au 
fost. Iscusitul învățat Muza ben-Omer Cîrnul, 
din .Divanul persian" judeca astfel: „Despre tot 
neamul meu care se trage din mișeii persieni, 
nu s-a scris niciodată nimic, și cu toate aces
tea strămoșii mei au fost, deoarece sint eu". Așa 
va fi judecat și autorul atitor mari romane isto
rice. Cei rămași In neguri, invăluiți de uitare și 
neștiuți de cronioari își fac loc în cărțile lui, 
alături de cei ale căror urme, în trecerea lor pe 
acest pămint, au rămas, mai șterse sau mai 
clare, pe o pagină îngălbenită de vreme sau 
intr-un cintec. Istoria nu este însă numai a voe- 
vozilor d și a neștiuților care de n-ar fi fost, 
nici voevozi n-ar 'fi existat. Alături de Ștefan 
cel Mare apare, de aceea, starostele Căliman 
(„Frații Jderi") Ungă Vodă-Tomșa, Tudor Șoi
maru („Neamul Șoimăreștilor"), lingă"* Nicoară

Vf/pfna cu cărți
cînd adevărul era greu de spus și pro
movarea lui cerea îndrăzneală militantă.

L TOMULESCU

E. V. STARIKOVA: 

„Creația lui L. Leonov"

Printre studiile critice despre scrii
tori sovietici , apărute in ultima vre
me, se numără și studiul intitulat 
„Creația tui L. Leonov de E. V. Sta
rikova. Deși un studiu de mici pro
porții, „creația lui L. Leonov este o 
lucrare importantă in care este pre
zentată In adevărata ei valoare creația 
literară a lui Leonid Leonov, unul din
tre cei mai mari scriitori sovietici. Au
toarea analizează In mod critic In spe
cial romanele scriitorului, operele 
care constituie cea mai mare parte 
din croația sa. După ce face in 
Introducere cîteva considerații de or

din kiorraflc, menite să explice In 
parte creațiile literare ale scriitorului. 
Starikova trece la anal.za propriu-zisă 
a operelor mai de seamă ale lui Leo- 
aov, Inceptnd ca povestiri de dekut 
.Burg--, „Valka-pâpusă-, ..Bețtxa jo
cului de șah- ți cu nuvela „Sfîrșitul 
nnu: om meschin”. Miezul lucrării cri
ticului sovietic, n constituie compe

tenta analiză a romanelor lui Leonov 
„Bursucii”, „Hoțul”, „Soți”, „Skuța- 
redski”, „Drumul spre ocean”, „Pă
durea rusă” (ultimul său roman) pre
cum și a pieselor „Grădinile din Po- 
lovclansk”. „Lupul”, „Un om obișnuit” 
și In special „Invazia”. Starikova stă
ruie cu precădere asupra originalității 
scriitorului, scoți nd mult In evidență 
faptul că romanele ți piesele lui Leo
nov au răspuns proklemelor mari ale 
epocii socialiste. In acest sens se dă ca 
exemplu romanul „Soți”, despre pri
mul cincinal sovietic, piesa „Invazia” 
scrisă In primii ani ai războiului pen
tru apărarea patriei și altele.

I. V.

KRISHAN CHANDAR:

„Ctnd vorbesc statuilC

India nu mai este pentru noi o țara 
necunoscută, îndepărtată. „Pămîntul a 
devenit mic“ — spunea în acest sens 
Sarvapali’ Radhakrishnan, vice-preșe- 
dintele Republicii india, care ne-a 
vizitat nu de mult țara.

Volumul de povestiri „Cînd vorbesc 
statuile**, apărut de curînd în colecția 
„Meridiane** este și el o solie #n In
dia. Autorul, Krishan Chandar, care 
cititorii din Romîn& îl cunosc de la 
cartea „Flacără și floare** tradusă a- 
cum cițiva ani. este un scriitor atașat 
năzuințelor luminoase ale celor care 
trudesc în India pentru o viață mai 
frumoasă și mai liniștită. Viața omu
lui modest și anonim, a lucrătorului 
cinstit care muncește pînă la istovire, 
se chinuiește și pînă la urmă se ridi
că să-și facă dreptate — aceasta este

Potcoavă, Ghiță Botgros („Șoimii", „Nicoară 
Potcoavă"). Și tot înțeleptul Muza ben-Omer Cîr
nul spune: Jn fiecare adevăr (...) se află o 
poveste; și în fiecare poveste un adevăr. Se 
poate pune temei pe ce s-a scris; dar se poate 
pune temei și pe ce nu s-a scris (...) Adevărat 
este că Ferid nu se află scris în șiragul împă
raților Persîei; dar nu se poate dovedi că Ferid 
n-ar fi fost". Ar putea cineva dovedi că Tudor, 
cu. soția lui Anița. n-au existat în vremea Tom- 
șei-Vodă și că un anume neam al Șoimăreștilor 
n-a făcut o răzmeriță ca să ia în stăpînire un 
pămint ce i se cuvenea de drept și-i fusese ră
nit ? £i dacă ar dovedi, la ce ar folosi această 
descoperire, de vreme ce poporul a existat și 
răzeșii moldoveni au făcut răzmerițe în tim
pul unui oarecare Alexandru-Vodă ? Re-creați, 
prin imaginație, pe de-a-niregul sau nu
mai în parte, Tudor cu soața lui Anița și cu 
bătrlnul Mihu trebuie să fi trăit, deoarece tră
iește scriitorul care spune: „Bunicii mei sînt stră
nepoții acelor oameni". Istoria nu i-a pomenit 
deși au existat, poezia i-a descoperit și nimeni 
nu poate dovedi că n-au fost. Să aducem de a- 
ceea laudă unui compatriot al lui Muza ben-Omer 
Cîrnul, un epigramist care și-a făcut cu vredni
cie un loc în „Divanul persian", spunînd :

„Dumnezeu să binecuvânteze pe istorici.
Ca să trăiască și ei în bună înțelegere cu 

ceilalți oameni.
Dumnezeu să binecuvînteze pe poeți
Ca să nu fie ca istoricii".

Cu „Apa Morților’ intrăm în atmosfera încre
menită a provinciei noastre din vremea regimu
lui burgliezo-moșieresc. In orășelele mici și jal
nice mor înăbușite iluziile tinerelor fete și se 
orefac în scrum avinturile tinereții. Viața se ti- 
răște greu, somnolent, zdrobind sub povara ei 
elanurile, tresăririle de nădejde, idealurile — cîte 
mai sînt. Mai curind sau mai tirziu, totul este 
răsturnat, schimonosit așa cum se oglindește lu
mea în apa morților de pe bărăgane.

Orașul de provincie are o stradă care se chea
mă strada Mare. Pe ea umblă „birjari în zdrențe, 
cu trăsuri hodorogite, cu cai șchiopi, cu ochi 
dureroși". Orașul de provincie mai are o gră
dină publică, cu copaci vechi .schilodiți fel și 
chip", „o biată grădină in care se înghesuiesc 
oamenii, ascultă muzica și înghit colo’ și o co
fetărie care este „cea mai bună". Iarna căsuțele 
mahalalelor se închid „ca niște morminte". In ase
menea tîrguri cresc „flori ofilite’ de timpuriu ca 
Ținea („Floare ofilită'), ca Maria Stahu („Apa 
Morților"), ca Daria Mazu (Jocul unde rui s-a 
întimplat nimic"). Aceste triste orășele de pro
vincie par Jocuri unde nu se întimplă nimic" 
pentru că dramele cele mai sfișietoare se macină 
aid lent și anonim, în timp ce apariția unui. 
cline . presupus turbat poate zdruncina din teme
lii viața pașnicitor cetățeni.

Acesta este pe scurt volumul al cincilea din 
ediția de „Opere". Pe larg n-am sfirși niciodată 
de vorbit despre el.

Georgeta Horodincă I

tema povestirilor lui Chandar. In volu
mul de care vorbim, aceste trei faze 
sînt urmărite oarecum periodic și se
parat, scriitorul, condus de un înțe
lept respect al realității, ilustrînd fie
care etapă prin povestea vieții altul om

Arătind cum munca Indîrjltă nu a- 
sigură viața omului cinstit ți price
put („o sută de rupil”, „Te voi aș
tepta”) scriitorul se oprește îndelung 
la mizeria care de veacuri chinuiește 
popoarele Indiei („Cînd vorbesc sta
tuile”) exploatare șseomenește („Kalu

Bhanghi”) care pînă la urmă se orga
nizează și luptă dînd o replică dintre 
cele mai drepte dâr și mai stngeroase 
(„Cînd se trezesc ogoarele”).

Este de remarcat povestirea „Kalu 
Bhanghi” — adevărat poem In proză 
care găsește accente dintre cele mal 
grave șl mai impresionante pentru a 
proslăvi figura măturătorului harnic, 
neobosit șl blind, pe care 11 doboară 
nepăsarea stăpînilor șl sărăcia cumplită 
Șl-n care Krishan Chandar realizează 
un excepțional portret al vechii Indii. 
La fel de interesantă este și povesti
rea „Cînd se trezesc ogoarele” — din 
nefericire mal puțin Izbutită din punct 
de vedere literar și cu lungimi nejusti
ficate — In care se oglindește lupta 
Indîrjltă șl curajoasă a țăranilor in
dieni împotriva criminalei exploatări 
moșierești.

FLORIN CHIRIȚESCU

Studiul limbii și literaturii ro
utine figurează în istoria cul
turii romînești printre cele din

ții discipline științifice îmbrățișate 
de cărturarii noștri moderni. Ling
vistica și filologia, ivite încă de la 
sfîrșitul secolului al XVIII-lea, au 
cunoscut o înflorire deosebită in a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea 
cînd au strălucit numele lui Timotei 
Cipariu, B. P. Hașdeu, A. de Cihac, 
Lazăr Seineanu, M. Gaster, H. Tiktin. 
Studiul istoric al limbii romîne a cul
minat cu „Histoire de la langue 
roumaine" apărută în primii ani ai 
veacului următor, operă rămasă ne
terminată și care nu a fost conti
nuată nici pînă astăzi.

Vechea Academie Romînă, caie a- 
vea obligația de a scoate la lumi
nă un dicționar al limbii romîne, a 
început prin a tipări proiectul de dic
ționar al lui A. T. Laurian și I. C. 
Massim (1871, 1876), respins de A- 
cademie, ca și de întreaga opinie 
publică, din cauza extravaganțelor 
lui latiniste. A trecut apoi la publica
rea operei lui B. P. Hașdeu „Mag
num etymologicum Romaniae" din 
care marele savant nu a dat decît 
trei volume (1886, 1887, 1893) cu
prinzînd litera A și o parte din B, 
si a tipărit, în sfîrșit (1906—1949), 
iarăși fragmentar, „Dicționarul lim
bii romîne" în trei volume și cîteva 
fascicule, cuprinzînd literele A—C, 
începutul lui D, F—J și o bună parte 
din L.

P* altă cale s-a tipărit însă, în 
întregime, valoroasa operă a lui H. 
Tiktin: „Dicționar Romîno-German" 
(1895—1925) care a rămas pînă as
tăzi singurul dicționar istoric al limbii 
noastre.

Istoria literaturii romîne, cu înce
puturi mai timide, s-a dezvoltat abia 
în primii ani ai secolului al XX-lea 
cu N. Iorga, care are meritul de a ne fi 
dat cea dinții lucrare de sinteză în 
materie, mult înainte de a fi apărut 
la noi pasiunea pentru cercetările de 
amănunt. In același timp își desfă
șurau la universitate cursurile de isto
ria literaturii mai întîi O. Densu- 
șianu, apoi I. Bianu și G. Ibrăiteanu.

Legătura dintre studiul limbii și al 
literaturii, manifestată mai întîi în 
filologie, — în deosebi prin ediții 
de texte vechi și studii consacrate 
limbii acestora, — apare mai tirziu 
și sub forma studiului limbii literare. 
Un lingvist, O. Densușianu, și un 
critic literar, G. Ibrăileanu, sînt cei 
care, — de pe catedră și fără să-și 
tipărească prelegerile — au inițiat 
la noi acest gen de preocupați pe cît 
de captivante pe atît de dificile.

Anii dintre cele două războaie au 
marcat o creștere a numărului cer
cetătorilor în mai toate domeniile 
lingvisticii și istoriei literaturii, dar 
ei nu au putut înregistra decît puține 
lucrări de importanță deosebită. Prin
tre acestea se disting cele consacrate 
dialectologiei: „Studii istroromâne" 
de S. Pușcariu, „Aromînii" și „Me
glenoromânii" de Th. Capidan, lucra
rea colectivă a „Muzeului limbii rp- 
mîne" de la Gluj: „Atlasul lingvis
tic ronrn", cercetările de toponimie 
ale lui N. Drăganu, lucrarea consa
crată așa-zisel „stilistici" a limbii 
romîne de Iorgu Iordan. Tot în acest 
răstimp a apărut vasta „Istorie a 
literaturii romîne" de G. Câlinescu, 
scriere mai cuprinzătoare și mai bine 
organizată decît aceea a lui N. Iorga, 
în care erudiția autorului merge mină 
în mînă cu talentul său, și lucrarea 
fundamentală pentru studiul stilului 
scriitorilor: „Arta prozatorilor ro- 
mîni" de Tudor Vianu.

Data de 23 August 1944 înseam
nă și pentru studiul limbii și lite
raturii romîne o cotitură importantă. 
Luînd in primire roadele muncii ma
rilor înaintași lingviștii, filologii, și 
istoricii literari au avut greaua sar
cină de a muta desfășurarea disci
plinelor de pe făgașul idealist pe cel 
firesc al materialismului, de a revizui 
vechile interpretări, înlăturînd erorile 
și deschizând drumuri spre descope
rirea adevărului. Odată cu noile con
cepții, s-a simțit nevoia introducerii 
unor noi metode de lucru și s-au pro
dus condiții favorabile creșterii nu
mărului cercetătorilor. întemeierea 
Academiei Republicii Populare Romîne 
nu a însemnat o simplă schimbare 
de titulatură a vechii Academii, ci 
crearea unei instituții supreme care 
să dirijeze dezvoltarea științei pe 
baze trainice, marxiste, potrivite cu

după 23 August
voința tinerei noastre democrații 
populare de a construi socialismul. 
Pentru îndeplinirea acestei meniri 
Academia a dat ființă, printre nume
roasele centre de studii, institutelor 
de lingvistică din București și Cluj, 
Institutului de istorie literară și fol
clor din București și unei filiale a 
acestora la Iași. Independent de a- 
cestea, guvernul R.P.R. a întemeiat 
o societate de științe filologice și is
torice care, prin numeroasele ei ra
mificații a întins în cercuri foarte 
largi preocupările științifice in aceste 
domenii.

Pentru răspîndirea rezultatelor ob
ținute de cercetători s-au întemeiat 
publicații periodice („Studii și cerce
tări lingvistice", „Limba romînă", 
„Studii și cercetări de istorie lite
rară și folclor", „Limbă și literatu
ră"), iar Editura de Stat și aceea a 
Academiei R.P.R. tipăresc orice lu
crare științifică, individuală sau co
lectivă.

Lupta pentru fixarea unei concepții 
marxiste în domeniul lingvisticii nu 
a fost deloc ușoară. înlăturarea de
prinderilor idealiste și a elucubra
țiilor marriste a constituit problema 

de căpetenie a oamenilor de știință 
de la noi, care, ajutați de lingviștii 
sovietici, au izbutit pînă la urmă 
să-și însușească un nou mod de a 
vedea și de a interpreta faptele de 
limbă. Lipsită pînă de curînd de lu
crări de lingvistică generală, litera
tura noastră a putut astfel să înre
gistreze apariția unor scrieri de sea
mă, datorite acad. Al. Graur și strîn- 
se sub titlul „Studii de lingvistică 
generală".

Rod al aceleiași revizuiri a meto
delor de studii au apărut „Grama
tica limbii romîne" în două volume 
și versiunea ei mai recentă totr-un 
singur volum „Limba romînă", ela
borate de colectivul de gramatică al 
Institutului de lingvistică din Bucu
rești. Meritul acestor lucrări e că au 
avut în vedere limba literară de as
tăzi și că au explicat faptele de gra
matică, de fonetică, de vocabular, 
pe baza evoluției lor istorice.

Departe de a se mulțumi cu ceea 
ce a publicat, Institutul de lingvis
tică își continuă cercetările în dome
niul gramaticii, și, în vederea unor 
noi ediții, publică anual, sub titlul 
„Studii de gramatică", o serie de 
monografii.

Importanța acordată limbii litera
re contemporane se oglindește și în 
„Dicționarul limbii romîne literare 
contemporane", operă a Institutelor 
de lingvistică din București și Cluj, 
din care au apărut primele două 
volume.

Acest dicționar care nu are nimic 
comun cu dicționarul istoric al lim
bii romîne are meritul de a da o »- 
magine a vocabularului limbii de 
astăzi, ilustrat atît prin scrierile cla
sicilor literaturii cît și prin ale oa
menilor de știință ,

Dicționarul istoric al limbii romî
ne, cuprinzînd întreaga desfășurare 
a vocabularului, pe toată întinderea 
domeniului romînesc de la cele mai 
vethi atestări pînă la faza actuală, 
este o operă de viitor, care va fi e- 
la bora tă pe baze cu totul noi, rnte- 
meindu-se pe un material care abia 
urmează să fie strîns și coordonat.

Grija pentru cultivarea limbii li
terare, a scrierii și rostirii ei corec
te, a dus la elaborarea „Micului 
dicționar ortografic", întemeiat pe 
recenta reformă a ortografiei, pre
cum și a unui „Dicționar ortoepic" 
și a unui „îndreptar de punctuație".

Nici studiul istoriei literare nu a 
întîmpinat mai puține dificultăți. 
Reconsiderarea operelor care consti
tuie prețioasa moștenire literară a 
câtorva secole a reclamat o pregă
tire serioasă în domeniul marxismu
lui ca și în al istoriei poporului 
romînesc. Și aci, ca și în lingvisti
că, a fost nevoie de înlăturarea ero
rilor de interpretare a tuturor cu
rentelor reacționare, și de fixarea 
unor metode de cercetare strict ști
ințifice.

Istoricii noștri literari au introdus 
în studiul lor concepția materialis
tă, și, sub conducerea acad. G, Că- 
linescu și a profesorilor I. Vitner 
și Ov. S. Crohmălniceanu, au izbu
tit să dea la iveală prima „Istorie 

a literaturii romîne" elaborată pe te
melii marxiste.

„Institutul de istorie literară și 
folclor" a devenit un adevărat labo
rator de cercetare, unde învățați în
cercați ca academicienii G. Călinescu 
și D. Panaitescu-Perpessicius și ele
mente mai tinere analizează cu mi
nuțiozitate trecutul nostru literar sub 
toate aspectele lui. In afară de pu
blicația Institutului: „Studii și cer
cetări de istorie și folclor", revis
tele „Viața Romînească", „Contem
poranul", și „Gazeta Literară" din 
București, „lașul literar" și „Stea
ua" clujană, dau în vileag contri
buții de istorie literară printre care 
se disting cele ale profesorului Ion 
Vitner consacrate lui C. Dobrogea- 
nu-Gherea.

„Societatea de Științe istorice și 
filologice", — prin conferințe, prin 
publicația ei periodică „Limbă și li
teratură", sau prin broșuri izolate 
— ia parte activă la munca de cer
cetare istorică literară, înregistrînd 
nu numai fapte romînești, ci și pe 
cele legate de literaturile străine.

Problemele de limbă literară și ce
le legate de stilul scriitorilor au luat 
acum în urmă o mare dezvoltare. 
In dezbateri publice, în reviste sau 
în lucrări aparte, cercetătorii noștri, 
lingviști sau literați, își spun cuvîn- 
tul cu dorința de a ridica la nivel 
științific un studiu lăsat pînă acum 
la discreția impresionismului. Aca
demicianul Tudor Vianu, ale cărui 
„Probleme de stil și artă literară" 
fac legătura între preocupările ling
viștilor și ale criticilor literari, fă
găduiește să-și apropie tot mai mult 
metodele lingvisticii, și sîntem încre
dințați că munca îi va fl încununa
tă de succes. Din partea istoricilor 
literari, acad. G. Călinescu anunță 
că în programul Institutului pe care 
îl conduce, limba literară va forma 
obiectul unor apropiate dezbateri.

Dacă filologia, în sensul de edita
re și de studiu al textelor vechi a 
lăsat mult de dorit, — deși printre 
specialiști preocuparea nu a încetat 
nici un moment, — edițiile de scri
itori, așa-ziși „clasici" și noi, și mai 
vechi, au apărut în mare număr. In 
acest domeniu editurile noastre de 
Stat au atins un nivel pe care nu 
ni l-am pu'tea imagina în trecut. 
Opere cunoscute și necunoscute pînă 
acum s-au bucurat de ediții mai mult 
sau mai puțin satisfăcătoare și s-au 
răspândit în tiraje cît se poate de 
mari. Amintim printre cele mai bune 
pe aceea care constituie al patrulea 
volum al operelor lui M. Eminescu, 
ediție îngrijită de acad. D. Panaițcs- 
cu-Perpessicius.

încetul cu încetul își face loc în 
mentalitatea publică ideea că ediți
ile bune cer o pregătire specială și 
avem serioase motive să fim încre
dințați că foarte curînd vor încăpea 
în mîinile cititorilor, specialiști sau 
amatori, ediții Ideale.

Sîntem tot atît de siguri că se 
va da mai mare atenție editării 
celor mai vechi monumente literare, 
fără de care nici istoria limbii, nici 
istoria literaturii nu se pot închega.

Folclorul, studiat în cadrul a două 
institute — cel de istorie literară 
și folclor și cei consacrat exclusiv 
folclorului — a luat și el o înfăți
șare nouă. Indreptîndu-se însă mai 
mult spre cercetarea istoriei disci
plinei folcloristice la noi, istoricii 
noștri literari lasă prea în urmă a- 
naliza folclorului însuși. O colabo
rare a celor două institute ar da roa
de mai bune și nu avem de ce ne 
îndoi că această colaborare se va 
produce, fie și în dorința de a se 
tipări deocamdată cît mai multe cu
legeri bune.

Un bilanț cît de fugar al acMvi- 
tății din anii democrației populare, 
in domeniul lingvisticii, al filologiei 
și al istoriei literare, dovedește cît 
de strîns e legat progresul științific 
de profundele transformări social- 
economice. Păstrînd cele mai bune 
tradiții ale vechii științe romînești, 
activitatea în disciplinele noastre a 
crescut în ceea ce privește volumul, 
conținutul și calitatea și va crește 
mereu, spre înflorirea deplină a noii 
noastre culturi.

J. Byck

Cu romanul său „In orașul de 
pe Mureș", apărut spre finele 
lui 1954, Francisc Munteanu a 

atras brusc atenția publicului cititor. 
O încercare dogmatică de a aprecia 
valoric romanul după un calcul pri
vind proporționarea „petelor* eroului 
pozitiv a primit riposta unei dezba
teri aprinse, care a contribuit întru- 
cîtva la îngroparea unora dintre pre
judecățile criticii scolastice.

In romanul său, Francisc Muntea
nu se ocupa de realitatea imediată, 
de aspecte ale actualității arzătoare. 
Viața în transformare revoluționară 
era privită însă cu dorința evidentă 
de a o cunoaște și de a o reflecta 
in culorile ei autentice, dincolo de 
convențiile stabilite prin scheme pre
concepute. Formarea unui tînăr co
lectiv industrial, lupta pentru ridica
rea unei noi unități socialiste, pro
cesul de transformare revoluționară 
a mentalității omului, — toate aceste 
generale teme ale literaturii noastre 
noi erau tratate cu conștiința com
plexității vieții, a varietății destinelor 
umane, a unicității personalităților 
angajate în lupta socială și întruchi- 
pînd diverse poziții sociale. Pasiu
nea pentru adevărul vieții in prefa
cere revoluționară a fost numită 
îndrăzneală, de unii apreciată pînă 
la îngăduirea unor incontestabile de
ficiențe artistice, de alții blamată sub 
pretextul primejdiei naturaliste.

Că a existat și, ”*.ate, mai există, 
o primejdie naturalistă în creația lui 
Francisc Munteanu, nu se poate con
testa. Scriitorul sezisează și știe să 
reproducă prin operă sensul drumului 
înainte, al mersului ascendent al so
cietății noastre, — șl aceasta ii asi
gură orientarea realistă fundamentală. 
Naturalismul intervine cînd un scrii
tor. închipuindu-și că nu interpretează 
de te! vata, ci doar o reflectă pasiv, 
o interpretează de fapt ca pe o reali
tate statică și fărimițatâ. fără pers
pectivă și fără înțeles. La Francisc 
Munteanu există uneori tendința de 
a nu selecta conștient din realitate 
elementele necesare direcționării uni
tare a materialului epic și de a face 
loc unei îngrămădiri de fapte și in-4 
tîmplărl, „Nimic din ce-i uman ne- 
fiindu-i străin", Francisc Munteanu se 
apleacă patetic peste tot ce-i cheamă 
atenția, îndemnat si aprohr. dn 
punct de vedere etic, tot r» e 
nesc, și să introducă, pe plan literar,

Cronica literară

Francisc Munteanu: „A VENIT UN OM“
toate aspectele, fie eie și disparate 
Un fel de filozofie ieftină — „Așa e 
viața!“ — constituie canalul prin 
care comprehensiunea excesivă — e- 
tică și artistică — îl poartă uneori 
spre imaginea aglomerată și amorfă 
a naturalismului. Ci rut indignarea 
față de forța incă virulentă a vechiu
lui ii mobilizează observațiile, imagi
nea sporadic naturalistă devine bru
tal criticistă, prin aceeași invaliditate 
a simțului de ansamblu, prin aceeași 
toleranță necontrolată față de orice 
element disparat. Așa dar, orientat 
spre sublinierea mersului înainte, a 
victoriei noului asupra vechiului, Fr. 
Munteanu nu izbutește Întotdeauna 
să fixate toate elementele epocii sale 
pe firul conducător; naturalismul îi 
pîndește deci ramificațiile parazitare.

-Cînd, în „Viața romînească" nr. 4 
din 1955, a apărut prima variantă a 
nuvelei „A venit un om" remarcam 
că scriitorul s-a manifestat aici ca
racteristic atît pentru calitățile sale, 
cit și pentru deficiențele sale. Princi
palul erou pozitiv, Bochiș, muncitor 
comunist, primește sarcina de partid 
Înaltă și grea de a duce intr-un sat 
munca de lămurire pentru alcătuirea 
unei gospodării colective. Firul epic 
nu urmărea însă pe primul plan ac
țiunea politică și organizatorică a e- 
roului, ci un conflict sufletesc inter
venit pe neprevăzute .Bochiș, om în
surat și tată al unui copil de școală 
elementară, se îndrăgostește de o 
fată din sat, Florica, pe deasupra 
fiică a unui țăran trecut printre 
chiaburi. Conflictul, în liniile sale 
generale, este destul de simplu și 
literatura schematică l-a cunoscut Și 
ea, în felul ei : activistul de partid 
putea să fie atras de fata chiabu
rului pe drumul dușmanului de clasă 
sau, dimpotrivă, putea să-și demaște 
cu patos iubita. în ciuda sentimen
telor sale, dindu-și seama etc. etc... 
Francisc Munteanu însă e un scrii
tor care iubește viața și o respectă. 

El nu și-a construit conflictul, ci l-a 
urmărit în coordonatele sale vii. Pro-* 
cesul sufletesc e complex și convin
gător. Bochiș apără o cauză justă, 
descoperind că cel trecut printre 
chiaburi nu e chiabur și că la mij
loc e vorba de o încălcare a legali
tății populare. Atracția pentru fată 
naște frămîntări multiple, de ordinul 
unei înalte moralități comuniste: pen
tru Bochiș nu se pune numai pro
blema fidelității conjugale, ci și a- 
ceea a responsabilității sale politice. 
El are nevoie de certitudinea că sen
timentele sale personale nu vor avea 
o acțiune nocivă asupra obiectivitătii 
în cercetarea cazului de încălcare a 
legalității. El are, de asemenea, con
știința că fie și incipienta sa legă
tură cu Florica poate fi folosită de 
dușman pentru compromiterea parti
dului și a muncii de înfăptuire a co
lectivei. Integritatea morală a lui 
Bochiș e pusă astfel la grea în
cercare și iese învingătoare. Infrîn- 
gerea pornirilor sale pasionale și câș
tigarea lucidității depline se desfă
șoară ca un proces veridic și con
vingător, fără fariseismul afirmării 
demagogice a unei purități de sfînt.

Drama Bochiș-Florica constituie ast
fel substanța nuvelei. Acțiunea pentru 
alcătuirea colectivei trece pe plan 
secund. Aici a intervenit puterea 
centrifugă a comprehensiunii lui Fr. 
Munteanu: el a creat nu o imagine 
globală realistă a mediului în care 
se desfășoară acțiunea, ci cîteva ele
mente disparate. Asemenea elemente 
sînt insuficient de caracterizante pen
tru întreg .trăind în sine ,ca fapte 
de viață izolate. Complexitatea unui 
personaj ca Spinațiu Sever, flecar in- 
corijibil, fost ofițer in armata veche, 
aparent „om de nimica", în fond 
cinstit și inimos, a răpit atenția 
scriitorului, ocupînd un loc necores
punzător greutății sale specifice în 
ansamblul acțiunii. Ideia că dema
gogia și arivismul deschid porțile 

dușmanului de clasă, care monopoli
zează, uneori, în colaborare cu in

capabilii, posturile de conducere lo
cale, a dus și ea la o unilateralizare 
a tabloului social, ignorîndu-se sau 
subapreciindu-se forțele pozitive exis
tente în organele de stat și de par
tid. Aceasta a dus — remarcasem 
la apariția primei versiuni a nuvelei, 
— Ia o răsturnare a imaginii glo
bale a realității. Aproape fără excep
ție, toate personajele care reprezen

tau organele de partid și de stat erau 
de fapt dușmani ascunși sau ele
mente înapoiate, în vreme ce adevă
ratele personaje pozitive din viața 
satului rămîneau tocmai cei suspec
tați de atitudine dușmănoasă: tatăl 
Floricăi, Spinațiu Sever sau țăranii 
care se împotriveau colectivizării. Ve
nind in sat, Bochiș avea astfel de 
luptat cam de unul singur cu oame
nii care, prin funcția lor, ar fi tre

buit să-l ajute, în vreme ce sprijin 
n-avea să găsească decît în elemen
tele socotite compromise.

In volumul recent apărut în Edi
tura Tineretului, Francisc Munteanu 
a adus o versiune nouă, mult ampli
ficată, a nuvelei apărute înainte cu 
un an. Cu instinct artistic, el a păs
trat ca substanță a scrierii sale con
flictul sufletesc al lui Bochiș, partea 
cea mai valabilă și în prima ver
siune. De data aceasta însă, Fr. Mun
teanu și-a organizat mai lucid mate
rialul, dînd acțiunii un plan de des
fășurare, cuprinzător și reprezentativ. 
Secretarul organizației de partid, în 
prima variantă, alungat din acțiunea 
directă pe motive de boală, iese a- 
cum din existența fantomatică și de
vine un personaj tipic de prim pian. 
Alături și în jurul lui se grupează 
forțele pozitive ale satului, pînă la 
modestul paznic al Sfatului Popular, 
moș Enache, care acum capătă și 
ei o personalitat'- Forța partidului 
în viața satului își găsește astfel o 
imagine veridică, în timp ce, în pri
ma versiune aveam o imagine în bu
nă măsură negativistă, pentru că par
tidul era unilateral reprezentat prin 
Cuzma, dușman camuflat. Președinte
le Sfatului Popular, Greabăn înainte 
vag tip de gură-cască dispus să facă 
jocul dușmanului, — fără a fi acum, 
în noua versiune, un erou ideal, — 
este de înțeles ca un om slab, ros 
de contradicții, deși în fond atașat 
partidului. In general, acțiunea epică 
se dezvăluie acum pe fondul unor 
raporturi sociale veridic reprezentate, 
departe de a fi idilică, neescamotlnd 
aspectele întunecate relevate în pri
ma formă a nuvelei, ci integrîndu-Ie 
în ansamblu.

Francisc Munteanu confirmă însă, 
prin noul său volum, mai puțin ca
pacitatea construcției epice, cît pe 
cea a creării izolate de tipuri și mo
mente sugestive, la modul schițelor. 
Abstracție făcînd de conflictul Bo- 

chiș-Fîorica, lucrarea a căpătat oare
cum aspectul unui roman polițist, în 
care criminalii, știuți de cititor, cir
culă liber și dețin poziții puternice, 
pînă la desnodămînt, cînd sînt de- 
mascați. Dar cititorul are impresia 
că toată lumea, inclusiv reprezentan
ții organelor de partid și de stat, se 
află in posesia datelor demascatoare, 
care întîrzie fără explicație să fie 
scoase la iveală înainte de cadrul 
festiv și complicat pregătit de autor. 
In realitate, opera de demascare e 
dusă de diferiți indivizi, izolat, fără 
coordonarea firească. Nimeni nu con
duce efectiv această operă, așa cum 
In genere nu se vede bine cum șl 
cine conduce pregătirea organizată a 
colectivizării. Bochiș știe cîte ceva 
și face eîte ceva. La fel, Rîpu. La 
fel și alții. Bunul simț ar spune că 
dacă, să zicem „lucrind in colectiv”, 
Bochiș, Rîpu, David, Greabăn, Gru
maz, Crengaș, — oameni care dețin 
fiecare o parte din adevărul ascuns 
— s-ar întruni o singură dată, totul 
ar ieși la iveală, simplu și fără e- 
moție. Cu atît mai mult cu Cît nici 
tabăra dușmană nu e mai inteligi
bilă în acțiunile ei. Nici nu rezultă 
limpede cine conduce forțele reac- 
țiunil. Un chiabur fantomatic, fricos 
și cam pasiv, pare să fie pînă la un 
moment dat capul răutăților, dar des
fășurarea ulterioară l-ar indica cînd 
pe Cuzma, cel strecurat în biroul 
organizației, cînd pe misteriosul Cru- 
țu, cel care e folosit de dușman in 
mod impropriu în acțiune de vreme 
ce are de partea sa antipatia una
nimă și fără rezerve a satului.

Nu iTam recomanda cartea lui Fr. 
Munteanu unui cititor nerăbdător să 
urmărească cu palpitație „ce se mai 
întimplă..-" Pe drept cuvînt, ar aș
tepta enervat să vadă cît timp va 
prelungi scriitorul, nemotivat, terme
nul pentru ca să se întîmple ceea 
ce prevedea de mult. Ii recomandăm 
insă celui care are răbdare și îngă

duință pentru desfășurarea epică pro- 
priu-zisă și se oprește la paginile 
perfect valabile în chip izolat.

Ar extrage atunci nu numai epi
sodul central, cel al dragostei și lup
tei lui Bochiș pentru infringerea pa
sionalului, pentru victoria raționalu
lui, — episod mult aprofundat acum, 
mult mai justificat acum prin ante
cedentele vieții de familie a eroului. 
Ar extrage și episodul cu totul lătu
ralnic, caracteristic comprehensiunii 
de care am vorbit, — al cărui erou 
principal este doctorul Gruia. Ar ex
trage, ca pe un subiect de sine stă
tător, conflictul Greabăn-Crengaș, 
care vorbește mult mai mult ca dra
mă independentă decît ca element al 
acțiunii generale.

Francisc Munteanu are o mare u< 
șurință în a crea noi tipuri și noi 
tablouri. Intr-o viitoare variantă, dacă 
ar face-o, n-am fi surprinși să des
coperim încă un număr de episoade 
colaterale, subiecte virtuale pentru 
schițe și nuvele diferite, cu oameni 
interesanți și vieți interesante. Dar 
arta închegării structurale a tuturor 
episoadelor, forța centripetă, ni se 
pare că încă îi lipsește.

Și incă ceva. Uneori ai impresia că 
lucrarea lui Francisc Munteanu este 
abia stenograma unei bucăți cine știe 
din ce pricini povestite și nu scrise. 
Lipsește migala asupra stilului. E 
prea mare goana cuvintelor, prea in
diferentă la cizelare descrierea, dia
logul, istorisirea. Fenomenul nu e 
observabil numai la Francisc Mun
teanu, de altfel. Simptomul sigur al 
acestei maladii în stilul unor scriitori 
mai tineri, credem că apare în ne
glijența cu care sînt tratate săr
manele verbe ale limbii noastre la 
toate timpurile dintr-odată. Francisc 
Munteanu scrie, de pildă, în succe
siunea unor fraze: „Acum... se în- 
vîrtea.. Șterse... Crivăț îl privește 
și-l întreabă... (Iar Bochiș) mai cău
tă ceva, dar nu găsi nimic", etc...

Fiind unul din cei mai interesanți 
reprezentanți ai tinerei generații 
scriitoricești, pasionat observator al 
vieții în transformare revoluționară, 
refractar convenționalismului și idi
lismului, Francisc Munteanu ne im
pune să fim exigenți și severi, pen- 
trucă de la el putem aștepta opere 
închegate, care să-i realizeze intr-a
devăr intențiile artistice.

Savin Bratu
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eparte, în ceață, Zarandul,

D Munții Metalici deja Bejan, 
undeva treb'uie să fie Găina, 
către est, valea Streiu’.ul și 
stiriainia Țară a Hațegului de 
ia poșdglș Retezatului.,.

Privești etajele silvestre îjj țâre bat frun
ze de fag și gorun, carpinul argintiu în 
lumina puternica a 'soarelui, paltinul șl ju- 
gastrul, apoi mai sus, treapta verde-întune- 
cată a rășinoaselor și ocini ți se opresc pe 
stînclle cenușii ale căldări lor glaciale, abia 
zărite, pline de umbre, depărtate și reci.

Mai într-o pante, spinările de tisă ale 
Cugiralui și pădurile de fă Roșcani și Clo- 
potiva.- Cp vreo doi ani în urmă, trecu
sem cu piciorul albia Je marmură a Rîiu- 
lui de Mori, pe șpț> stejari și ulmi cîntători 
către potecile sălbatice ale acelui munte 
ciunt. Era o dimineață verde, deplină, cîrid 
fanerogamele înțr-o eufonie neîntreruptă, 
mă chemau spre locurile cele mal de 
sus, pe șub molizi, la lumina cerului 
spălat, aproape alb, dogoritor ca o alamă.

Către stratul sțibalpin, poate mai jos, 
mi se spusese să iau aminte la treptele de 
piatră, ca nu cumva să calc vreo viperă 
cu corn, dar ÎU fața atîtei frumuseți, uitai 
primejdia, căutînd afine și smirdari. Mun
tele se luminase, deasupra circurilor cenușii 
de granit, cădeau vulturi. Și atunci am 
avut viziunea unei mări încremenite. In 
fața mea, cu mult mai jos, stăteau ne
mișcate talazuri de conifere, gata să cadă.

Acum, întors după un timp, am aceeași 
senșațfe, privind de sub poalele munților 
Poiana Rusca, văile albastre și dimineața 
intensă de vară ce stăruie deasupra orașu
lui Deva. Mă șțrâge eștre locurile acestea 
mirajul unor vechi nurpiri care nri-au în- 
fierbîntat imaginația în anii de școală. 
Undeva, aproape, sînt acele așezări exo
tice, al căror nume au dat atît de mult 
de lucru fanteziei mele: Ghelarul, Teliucul. 
Altoiul, Rachișoara... In pântecele acestor 
munți se găsește magnetița, manganezui ș 
limonlta, aurul și siderita, marmură = 
andezită. Rocile bătrine au fost scormon 
și de Romani, poate pe unele păduri, 
ile n-au reușit să spele praful acele; frude 
ancestrale. E un loc istoric de trec-:--: 
l-au călcat hoardele și Turcul, ca să nu 
mai pomenim de urmele paleolitice.

Nicăieri nu simți mai ur.șns ca a’cl 
istoria. De la silueta de piatră, năpădită 
de ierburi, a cetății, aflată pe dea.u’. din 
apropiere și piuă la galeriile întunecoase, 
pline de vitrine ale muzeului, totui 
amintește trecutul dramatic. S ierul și in
strumentele rudimentare de fier, mțocate de 
o rugină roșcată, cangrenată, alături de 
instrumentele medievale de tortură, daracui 
aproape putrezit, lingă armufa de fier ș 
spada colosală. Prin județ trece uneori 
umbra lui Avram Iancj și în mi'xi’.e ape
lor, stăruie chiotul răscoalei lui Hori», 
pe dealul Cetății mai sînt urme ale 
posturi de observație de pe vremea Daci
lor, cîteodată, la lumiiș^ roșie a unu: foc 
tîrzielnic, ți sp poate năzări că vezi vreo 
siluetă de Huniad.

Mai jos, la castelul Beth'en, unje se 
spune că a trăit o frumoasă femeie tir 'râ. 
cunoscută în literatura maghiară sub Bâ
rnele de Venus de Murăny, se îagrsuie 
mulțimea, pentru că locul e folosit de o 
instituție. Deva e martorul vechi ai incurta- 
unilor turcești și al atacului risc-'.?' :r 
lui Horia de la 1784. Undeva, in văile 
din spatele Cetății au fost sptnzura;. oa
meni, în 1848 pe aci s-au retras revolu
ționarii maghiari, iar sus, într-uaa din 
celulele încă bine păstrate ale castefuiJ 
ruinat se poate vedea monumentul unu: 
episcop ungur, martirizat

La picioarele noastre, acum, Bisai un 
oraș-, liniștit de provincie, cu străzi bine 
măturate,' cu pomi tunși cu îngrijire, pe 
sub caTe trec oameni- ce nu se grăbesc. 
Apariția unui autobus zgomotos, tulbură 
pacea dimineții de iulie.

Venind către Deva, în trecătoarea Lai
nici, la Pietrele Albe, un canton de cale 
ferată, pierdut sub munți, într-o noapte 
lufniriată de lună, am simțit aceeași tris
tețe pe care o încerc acum, privind bol
țile vechi ale cetății. Poate umbrele spo
rit de nrsterioase din pricina acelei lumini 
cerești, fermecînd totdeauna, poate gustul 
meu pentru fantastic, mă făcuse să văd 
acolo, în fața scundei clădiri feroviare, 
crea ce în realitate nu exista. De undeva, 
de deasupra, se prăbușea un rîu alb, ca 
de plumb. Părea mai degrabă o cosiță 
lichidă a pădurii. împrejur, muntele fio
ros cu privirea de piatră. O scară circu
lară. naturală, de bolovani pînă mai jos, 
la o ciutură veche, fără ghizduri, mărea 
senzația de părăsire. In codrul negru, foș
nea vîntul de miezul nopții. Nu treceau nici 
păsări. Numai gîfîitul metalic al locomo
tivei, îmi amintea realitatea. Felinarul unei 
femei trezite de venirea trenului, își tre
mura lumina pe un terasament umezit. 
Era un loc unde se puteau face consi
derații despre romantism.

M-am gîndit atunci că ruinele sînt mai 
frumoase noaptea, că văzute în lumina 
solară, au ceva trist, pentru că rănile 
timnului sînt arătate cu brutalitate.

Magna Curia din Deva, clădită cu vreo 
trei sute și mai bine de ani în urmă, de 
care se leagă legenda acelei femei cîntate 
de poeți, trebuie vizitată neapărat pe lună, 
ca și orașul acesta liniștit, obsedat de 
istorie prin însuși profilul său. Sînt locuri 
pe care trebuie să le vezi la amiază, dez
văluite, în lumina neiertătoare a jumătății 
zilei, pentru că sînt vitale, pentru că 
au forță sau severitate, altele trebuiesc 
privite în amurg, ocrotite de căderea în
tunecată a orelor. Sînt orașe industriale, 
frumoase numai în zori cînd vorbesc prin 
revărsarea maselor de oameni pe. străzi, 
prin cadența grea a pașilor mulțimii gră
bite către locuri de muncă, prin furnega- 
rea coșurilor, prin strigătul insistent al 
sirenelor ,după cum sînt orașe obosite de 
timp, lipsite de nerv, locuri de contemplare 
și reculegere, frumoase prin pacea lor, 
adîncă și veche. Băieți piatra bătrânelor 
tîrguri ardelene, cu sfială, privind praful 
venerabil de pe olanele roșcate, geamurile 
severe, înguste și porțile sculptate, prea 
înalte și ostile parcă. Aici, cerul primește 
mai degrabă dangătul melancolic al clopo
telor cu sunet limpede, decît strigătul ener
gic al chemării industriale cu aburi.

La Deva, e bine să ajungi seara, la 
Hunedoara, dimineața...

Un autobus te aduce într-o jumătate de 
ceas, străbătînd o cîmpie înconjurată de 
dealuri, în cetatea fierului. Șoseaua este 
însoțită cîtva timp de un rîu anemic, 
Cerna, abia sclipind în bătaia soarelui, 
ce poartă în valurile-i teșite, reziduri in
dustriale, violete, murdare, ca mal apoi 
Jiul, numit prin locurile Paroșenilor, Jiul 
cel negru.

In depărtare, larmă surdă. Lumina se în
tunecă, un braț verzui-galben de fum aco
peră copacii piperniciți, fără clordfilă. Aci se 
ridică o vegetație roșie de tuburi de fontă 
și codrul negru al macaralelor. Pe kilo
metri întregi, tuburi imense și stîlpi: sche
letul viitorului bluming. Jos, în gropile 
de fundație, mișună brigăzile cenușii de 
constructori.

Și, deodată, întreaga viziune se răs
toarnă. Soseam dintr-un* loc încremenit, 
în care numai zgomotul unui claxon de 
autocamion era un eveniment, cînd, iată, 
la aproximativ 20 de kilometri, această 
așezare zgomotoasă.

Deasupra orașului oade o ploaie de zgură 
măruntă. Cerul e tot galben, zidurile ce
nușii. Cerna cea mică, neagră. Caldarî- 
mul uruie sub noi ca și cînd pînă și de
desubt ar trepida o uzină subterană. Caut 
cu privirile silueta castelului Huniaziior 
pentru că totdeauna cînd s-a vorbit des
pre locul acesta, el era legat invariabil

de imaginea turnurilor bătrine. Fumul 
tm-1 ascunde. Trebuie să fie undeva în 
sținga coșurilor nenumărate care aruncă 
cu grabă valuri de fum roșcat, verzui, 
galben, alb, întocmind deasupra un covor 
compact, apăsător. Aci, ziua și noaptea 
auzi zuruitul furnalelor, scrîșnetu! macara- 
lelor-turn. însoțitorul meu care a mai 
foțâî prin locurile acestea cu opt ani în 
urțnă, e derutat. Aproape că nu ma. știe 
să-mi spuie pe unde se află in.-area în 
combinat. S-a produs o reprofilare ușor de 
distins mai apoi.

Am văzut pînă acum destule fabrici și 
nu de puține ori am crezut că mai mult 
de atît n-am să reușesc să-mi închipui în 
materie de construcție industrială.

Hunedoara întrece tot ceea ce închipui
rea poate crea. Uzina nu este numai un 
loc îngrădit, strins între pereț. de zid. 
Aș zice că aici totul se face afară. Pre-

așa încit numărul nu este deloc exagerat). 
Ce a făcut ca mii de tineri, din toate col
țurile țării, să se îndrepte către orașul 
acesta de fum și fier ?

Nu contest eficacitatea chemări'or făcute 
prin organizațiile de masă, dar ceea ce 
atrage în primul rînd este faptul că aci 
se muncește enorm și se cîștigă la fel. 
Lumea: amestecată, ciudată. Foști oameni, 
cum le spunea Gorki, elemente din stratul 
burghez declasat, uneori și aventurieri care 
visează dștiguri ușoare, !nșelîndu-se tot
deauna, tineri țărani, părăsind cătune 
obscure, bucureșteni șmecheri, iute poto
liți de viața trepidantă, și mai ales oa
meni încercați, trinrși să muncească, să 
ridice și să reeduce, pentru că nicăieri ca 
în aceste locuri, nu este mai multă ne
voie de pedagogi cu experiență.

Nu am stai prea m-Mt Ja Hunedoara, dar 
aș reveni cu plăcere totdeauna act, pen-

carea zidurilor unui restaurant model de 
mare capacitate, îmbrăcat în piatră, la 
construirea unui nou club și a unul sa
natoriu.

Paralel, se restaurează și locuința Hu
niazilor. Lucrările de demolare s&it în 
curs și, lucru neobișnuit pentru localnici: 
de cîtva timp, castelul este electrificat, 
spre spaima liliecilor, locatari ai Sălii Ca
valerilor.

t-ai.nderi se coc*’rusește: ie ta 
orașuiai, uaâe la se va fcjfca
riateBguI șî ;taă sa OM. css se una jiu 
pe sort crașăl ngur ureuc. rAac pe • 
înălțime din împrejur*.

Hunedoara are citeva cu tari: jM stărui
toare a fumului spulberat pe cercevriete 
ferestrelor, una albicioasă de calcar, spre 
locurile ferite, unde păsările de zguri ale 
furnalelor nu ajung, și. in srîrț-t. zaa 
roșie, violentă, a zidarilor bol, zj faodi. 
neslîrșit. In etaje: orașul noi

Spre seară, dnd atmosfera sa mai to- 
pezește, ochiul se odihnește ca stir-—nj 
pe verdele crud al dealurilor din spatele 
castelului. Locuința Corvineștilor se des 
lușește bine. Să nu fie alături telefericul 
metalic, cu stîlpi împletiți, cărînri fără 
odihnă calcar, ai avea o clipă senzația că 
ai reintrat între fantasmele medieva’? 
Dar senzația aceasta nu poate să albă 
consistență. întorci puțin capul și zărești 
flăcările fumegătoare, zdrențele gazoase, 
deasupra siluetelor negre ale combinatului, 
turnurile imense de metal și beton și orice 
încercare de a te gîndi la trecut est? 
ștearsă.

Nici căpițele cu fîn abia cosit, de sub 
cupele ce cară limonită și siderită, nu 
reușesc să-ți dea iluzia spațiului rural. E 
prea mult zgomot, prea mult praf, prea 
multe seîntei. Miroase a carbon, nu a 
flori uscate de soare, un parfum indus
trial, strivitor.

La amurg, uzina ridică drapele multico
lore deasupra ooșurilor: flamuri violete, 
negre și cărămizii, drepte, nedestrămate de 
vînt. Colosul pare că răsuflă puțin, trepi
dația solului este acum abia perceptibilă. 
Cerul s-a decolorat. Deasupra noii oțelării 
Martin, pe stelajul de fier ocru, răsar ste- 

Me. Se sudează la înălțime, flăcările scurte, 
verzi, se aprind mult peste podurile ru
lante, luminîxidu-le rețeaua neagră de oțel. 
Jos, la intrare, un grădinar aruncă prin- 
tr-un furtun apă peste un strat de flori 
firave, îmbolnăvite de emanațiile furna
lului. Este o grădină tristă, însă îți place 
stăruința acelui om care se silește pro
babil în fiecare zi să nu lase să fie pără- 
ginită această pajiște artificială. Inchipul- 
ți-vă o mie de corole cărămizii, aspirind 
carbon, îndirjirea celor care opun copaci 
tineri erupției otrăvitoare ce cade peste 
oraș. Se face chimie în văzul tuturor și 
e de înțeles de ce au fost sacrificate cîteva 
clădiri din fața uzinei pentru a se semăna 
iarbă. Chiar această vegetație săracă, pa
tinată, strivită sub o deasă ploaie de cal
car, primenește aerul și sînt sigur că la 
Hunedoara n-ai să vezi vreo brazdă stri
vită de picior omenesc.

fax â teri are sa armsc ai tari te

nritete. xmear. fismsâet.-z*', S x"> 
fztej jc_rari-3t firi ss ușâsjrsa
grația- ca îax. Lnr-c ritm cutiei. 
prtere fieeorsn BeaE=asn> fie «ruc. k 
cat pesta • ecr .:arrisrid, rrosetai • 
7-esi te teatrx M t-at yaauce te^rs- 
:~rie zaor _oer. fiesece car» ate tur 
ri « atee șeae să afct aaă ie teo
riei. lie tie căror tefte as se joaCs 
să sa ae aaar'iwrrr. Se «ssceșat. se 
tri-ș je și pretebu se și sr'erâ tor*- s 
uMBsrtaie. lată Hritenen teeoerici * Tre- 
taie reoetac ariSecTtez. s-ar S sacs ci 
aid se : trE**ri xz aox zoz * Este sa 
prcces grec, caatp cat, pe tare ac vefrae 
să4 âagaieixm. Mars=rie hr^acerte at 
străbat striz i* onșaiu ac erpraai boom 
bocoria de a sar se. Ste șă -teașcar*- 
aneori t.-san srile s < n wri~i și de 
griji, dar sisața asta T»»r>aaarâ ie a 
sch taba ttel. teeptad te la aoa și p-lxi 
Ia prxraaei? rrâsaririe Yetexe sa*saata.

.Abi gxsta. entx»pec. .-x La âesdus c 
szatiscicâ a v_aat.e. cteraie a țir_ Ci
tez: .JJapi retetateie prw-tor, ale re- 
censămiiitea cic 193C joctea-
loi Hmsedoera. de la 7 arc fn scs. este 
de 279 224 locuitor. t:a cart SUț siv. 
știutori de carte* CoBiestMrJe sînt de sri- 
so«L Fx*nahfri jocsod Sriaâeste are părea 
!n urmă ca 13 arz • enorrr-taui

Despre ceea ce se petrece az. la Hune
doara s-ar putea scrie trip, fttitîț. și bu 
intenționez să exagerez Booogranc. Vreau 
numai să reJev errra c: total
specifice. In oraș exiști o saU de cine
matograf, ța dubul n:?t»î-urg42Jor ș; aaa 
specială, antfndcuă avind o capacitate to
tală de 1-5C0 de locuri. Vara, prriecțtite în 
aer liber string ța stndte 6XU0 de spec
tatori zdnic. Despre biblioteca locală :»□ se 
pot spune aceleași tasuri. Ea este mai 
puțin vizitată pentru că vâri fund, cini
cul de viori care ump'.e seara orașul, e 
mai atrăgător. Informatorul meu na. are 
și a’te necazuri. Act, la Hunedoara, me
seria cea mai scump plătită să nu credeți 
că este aceea de me'.atargst. Zidarii au 
căutare și ei nu sînt de găsit în număr 
atît de însemnat. Pentru edili, afluența de 
muncitori constituie o problemă dificilă.

Sosisem la Hunedoara în chiar di
mineața zilei dnd cei mai mare 
furnal din sud-estul european tre

buia să lepede primul său șuvoi de foc. 
Eveniment însemnat, salutat de numărul 
imens de repor.eri ai ziarelor și ai dr.e- 
matografîei, așteptat cu o înfrigurare justi
ficată. Am umblat toată zhu aceea prin 
combinat și de cîteva ori mi-am aruncat 
ochii spre vîrfu! co—piica’e: construct 
industriale. Deasupra, ia zec. de metri taâl- 
țime. în locul ed mai fault. S'jtarau ra
muri mari de mesteacăn. Tre- pocriș-ar: 
albi, cu frunze încă proaspete, nefachri- 
eite de emanațiile otrăvite«re de seb ele. 
pentru că, se pare, dorocite esîe mri rezis
tentă decât un plărnta omenesc. M. »-a 
spus cum au fost așezase cu tite pr- 
mejdiL Trei cotuun^t. trier:, sijdîad inter
dicția căx de la Proiecții -z^oca. pentru 
a sărbători acest rimat. *-*a xcat 
pini !b vinul taraatav ș. l-as trriodo- 
Kt cu crengi, vtiaa ci .- r -ața tai e 

că înțelegeau si sărite ta RJ >iWi, 
o victori; care ie a:-sritaei șl <r. .*fv 
le-a foot tate bâtad*. tata sp*e cel ce 
ne Însoțește, parca certriifa-i t-astr. jan- 
nrudentâ. dar p-.vtnd dis cfnd ta rini ta 
freamătul soeltr fm« rinere, rasate a« 
vlnt. aa înțeles eâ as stăn la un ars 
asMa.

Cred că petae hm te r!x-4.aa*i 
va n st te câta v> crage as *? 
-w-rn. zeotax câ testai»

dar ttaoc tu S ae terz f—ă-Vriv. Cen 
ce este term_BM na are xer e ca
cm ce este fatacari. ș pe cm âe a fi 
issșrist Acele rli/r nzease. aescerte. 
blur- tari» ;e M 4e nectar-, sa
tu îocreee itest patas- ta rtaten <jx aâ- 
s»x. Peritrt ci La ’li '■difi se tacreaeâ. 
paralei, c. locația ș cs esoesocnm- cz 
bizsia nfiacti > =z tzgunețuâ. ca rac* 
șt cs nteearitcinri. fi. ș_p ăe <e» Pterx

nu ac aornenane aSten raatrtceuat ae te- 
crz. rite Le ritectec. :i»rx că «-unta» 
tacs: ri*. zttatp șt. w să bea t.Triw s*. 
■tat m sate ier ta a* taială

noua xstire ete rriota cz sacacao* 
eîecrte. alter, ee e» mrtu. jnr a 
sanp-1^. ăe r- imn ăeans^n ir-totaw. 
tagxste Tiaw st ut ps. ia pas Dacă 
* să taareci pe nx a* ăe «m dacă 
an-1 sae kte. • să ae »uac ja
Lae Le rec ăe rate totatnae. saz ta 
ia^ cuptotute tacăritae la . JK ăe 
grace, ta tața mărsăr. : ■vetaui praz

tarTm aceae*. wu-sar* ta ața jetaaețd e.

Fi teu ete Isteț fie i-X»l de t-
Geț.. Greci > S&C- «-•* caecăc^t 
ta > “S ^acxr arn» dac ta CcifiL

tamr fie Pa esc. an iac atex csad șz po- 
ăestee ie ămt Ia .’uaașri Mare «3 
râOBKs urne te exjtetărnar cerce P- 
cm fie eseperuț» staere șt
ne-au ram ia pnseșt Trurav-ace despre 
teu. ie a se prepara >a -.«uoe acest 
necta kX fie aenesar La Gevicia. ta 
eptuciere, a exista' xa frinei petaitiv.
.■cțateud cz toeăe Se ardeau păduri 

iemtipra szâooăor cx tati-ț-z ș. la focal 
exsaur-ftaar dri xxxa ^ erențelor de
’-aperaUari. ceata trin ironcarea unor
cacBCă; rxese ie ați. piatra se contracta, 
e-zuri ai erei, o Batere iniormă, plină
:• ig-r; t Irae ce trtt-.au ciocănite cu 
: masede. de 'ânrarl. în minele de la 
Te. ic s-a gâs't un -tegument. El pome- 
»= te fieapve distrugerea Instalațiilor mi- 

i-e Gaurianus. la părăsirea Daciei 
fie cztre Romani.

1 ana siderurgică a Hunedoarei este 
reset, ie veche și atinge, cu puțină exa- 
? -v» veacul al XlII-lea. cînd se trece 
a rcs.-ea energiei hidraulice la minui- 
-ea oocaaetor de forjă. Instalarea furna- 
acr naUe, ca.node cu data de 1882. Nj 

am să :nșri zid o serie de date, ci pa- 
rnfctztod. vei spune că noi știm ce este 
astâz: Hunedoara și ce va deveni.

IB nauarî. fierul se găsește sub for
mă fie mlnerec. un praf împietrit. 
am>estaeat cu alte substanțe. Pentru 

a devei oțel, trebuie ei.minată o cantitate 
de carooQ. De aceea, cărată cn vagonetde 
d-easapra fumaletor. materia primă este 
zmesteeatâ cu calcar și mangal, după 
ce a 'ost curățită, cacnindu-se și bricte- 
trida-se. Sulful și fosforul se elimină prin 
prijrie ta cnptoare speciale. Piloți: de 
cărbene. cum fi se spune sînt presați 
cu o monstruoasă și complicată mașină.

infecții metalurgice, eliminate pe loc. Uriașa 
moluscă de oțel, aflată la un etaj infe
rior, sfarmă resturile. Două șosele înguste 
de cauciuc, mișcătoare, ridică preparația. 
Vagonetele o cară pînă la cuva furna
lului.

Ne aflăm la o mare înălțime, pe punți 
înguste, de pe cate se vede panorama com
binatului. Alături, scîrțîie caruselele rugi
nite de la rampa de încărcare și bat 
aripiie de metal ale vagonetelor goale 
Aci, aem! e dulceag, aproape proaspăt și 
ni se spune câ pericolul de gazare na 
poate fi ignorat Descărcarea se face ra
pid ș: automat. Nu sînt mulți ani de cînd 
ele erau împinse de oameni și nu lipseau 
accidente mortale, lacoma fontă, arzind în 
ca mea e: ș: cite un trup. Amestecul de 
do omită, piatră de var și minerea dă 
ioc unu: proces monstruos de ardere, cu 
efecte ct^nice fantastice. Tot acest cuptor 
Inah este aprins cu ajutorai unor lănci 
Ce aer. un curent intens. Arderea durează
zue întregi Temperatura furnaiuăii este 
variabilă, nergind de la 150 de grade 
ptaă :■ 1JC<1>. La 600 de grade, carbonul 
se combină cs oxigenul din minereu. 
' trxrind oxizi de carbon. La 80? de grade, 

■erai e pis. Coteperele, niște brichete me- 
•Bace. tone '.stepei.te m foadteuente de 
âeses. z acă inîerit._ însre MMO și_ ’ 500 de 
grade, fteta tooepe' u ‘sbs-iarbă ea ’ăcc- 
xe carbon, temneratara scade ș: metalul 
se tooey». Re J firvue- *uuti Eseetet
XtBtr-na hazta c-reaiar, acridul fierbinte 
este >ixs ite-tas rotate- Ctar-eri-
:«3‘, • pari >șcitere. s ite de doi 
linșai» a-rtai o* faxd »rin care
se trece as tec CLreat t? zer. — scă masa 
fjerhmte. Carbooc; arie șl fanta devine 
•H-

0'taâr.a este a finii fără tairșft. cu 
ăa&i ecaje. r-oem ralanti ie mare capa- 
c-zate. cari oale <e M de tee ta car? 
se tai tota Le trțetî.'Vte S «sens-Martin, 
iste ete «sarecstâ cs fia- vecri și 
xrx^ată tata* ritovz ccrtte vibratoare 
Lneâraree g ~Lce fie foc «e face manual 

O șar-i fzcmxi tare St lî ere și cere 
• nunei at-ecr i -pef— ei orice exigera-e 
ta 3MXpcs-ri«. ii ice-e yeeste fa’ricoș’- 
>3*ne_ -vc< e d« ^ta arzător, ce distrug 
tatad în tara Ier Ctsv» rttaXe. f.aeăra
fie se ga ms teens H~ nari trrrn! 
aftete ta tave «e iî afarma șt se face 
• -sngxe tL încete ri feeric este 
cart a. tatr. stric «agt. .Macsrxia cari

ree sxtaati, tarii 5<i. te- 
te x«to Mbs la s'tnx

'Iscările de 
ie ircbi cz

ii preria vi fte ecesm
tetâr fie *3 sa znrrer aeoper*
ea icrs saner Rai r-.te. I'-be privit 
eszr iten meu 3'tetas. 'zrtod cn

tem. ca eonii lsogi, fîer- 
’•« te eortorm pe za.t-1 ivea Iz grlj£ 
Se Mea en grCe ea cet’taȚ.
ce toStas finet, rrt-riat acese» Patru oa-
ta® fiert tei ia > Wortein-se ac aceUț 
ta» ctee te, i-ogoriți de o căldură aproape 
w>fa "aiteiiL ’terț qd i *ța flăcărilor, bto- 
-ste fie ftes ta:e și roșii, galbene. vk>- 
sese De crima ari. pâra necăjit că nu-i 
ri șeca bane probele. F iritai e înguste 
ta zar» e araut oțetu!, riat sfărimate cu
sb cacrar aneusa tic. ărug-X dens de me- 
t*. ar» este tocovciat, rupt ș; ochii caută 
ta tazne i®. în țesătura aceea verzuie- 
ow» ș» Pini ia sosirea rezultatelor de 
la toaraior. pe chipul celor din jur d- 
teșu victoria sau dezamăgirea.

O toacă metalică anunță de jos înce
tarea descărcării oțelului. Pe o pasarelă 
âe metal, la dțiva metri de gura cupto
rului, ainteni martori la o luptă drama
tică. S-a întimplat un lucru neplăcut. 
Gura cuptorului s-a astupat și șarja este 
amenințată de scăderea temperaturii. O 
șarjă rece este egală cu un dezastru. Ma
terial risipit, tone întregi de oțel arun
cat, inutilizabil, ore de muncă încordată, 
nerăsplătite. Doi oameni se așează în fața 
deschizăturii fierbinți. Iși apără fața cu 
mănușile lor țepene de asbest și împing 
cu furie un fier lung, aproape topit. Se 
schimbă unul după altul, dincolo, la punctul 
de alimentare sînt ahemați ceilalți. Se az- 
vîrl bucăți mari de aluminiu și o explozie 
de artificii salută de fiecare dată aceste 
căderi. Șase oameini se luptă cu capriciul 
locului. Pe față le curge sudoarea în va
luri. Sînt crispați și vrînd, nevrînd, par
ticip cu inima strinsă la competiție. Mă 
gîndesc că mult mai tîrziu, cînd tot acest 
proces de producție va fi mecanizat, sen- 

’.imentul de admirație pentru efortul su- 
: lim. individual al omului, va fi plendut. 
Priviți! Undeva trebuie această bară de 
□țel. Macaralele sînt toate ocupate. Patru 
oameni ridică bîrna grea și o duc în pas 
alergător. Spinările se încovoaie și nu 
poți să uiți suspinul lor de ușurare, ]a 
azviriirea greutății în locul cerut. Iși 
șterg frunțile cu același gest, atît 
de uman, al trecerii palmei pe deasu
pra ochilor și își zîmbesc. Un umăr șovăi
tor, poate i-ar fi zdrobit pe toți. Priviți I 
Ti nărui cu părul ca paiul copt, se apropie 
de gura fumegătoare, se întoarce cu un 
căuș de metal strălucitor. Turnat pe o 
placă, oțelul aruncă schije. Nu se ferește 
nimeni. Priviți 1 Acum, pe gura destupată

In așteptarea unui ghid care să ne 
conducă printre complicatele căi me
talurgice, căpătăm cîteva informații 

demografice. Un recensămînt făcut în 1945 
atesta că orașul era locuit de circa patru 
mii de locuitori. Lucru explicabil dacă 
ne gîndîm că producția de fontă atingea 
un plafon mediocru, că se lucra numai 
cu un furnal și că exista un altul, mi 
se pare, numărul 4, care nu funcționase 
timp de 31 de ani. Cu toate explicațiile 
de natură economică primite, refuz să 
cred o evidență. îmi imaginez acest gi
gant industrial dormitînd și mă revolt. In
terese de castă, o concurență evitată, mi
lioane, nu, miliarde, pierdute anual pentru 
îmbogățirea unor buzunare particulare 
(uzinele, vedeți, au aparținut Statului, o 
ființă abstractă în regimul capitalist) pe 
spinarea a mii de muncitori, totul făcut 
pe față, cu un cinism întrecut numai de 
cei care ard în locomotive grîu în loc de 
cărbuni, în timp ce milioane de oameni su
feră, de foame. Nu este singurul lucru în
grozitor. Minele Vulcan au stat de aseme
nea închise timp de 20 de ani dintr-un 
capriciu de patron, în timp ce aproape 
patru mii de oameni nu aveau de lucru.

Și iată-ne în 1966, în preajma unei zile 
însemnate pentru cei 60.000 de locuitori ai 
orașului (da, citiți bine: 60.000!) la numai 
doisprezece ani de la terminarea războiului 
(Informatorul nostru ne spune că cifra 
oficială este 35.000, dar fluctuațiile de per
sonal, nevoile mereu crescînde de brațe de 
muncă ,aduc trenuri întregi de oameni aici,

F undațiile uriașei estacade unde vor 
fi depozitate materialeie, sînt aproace 
gata. Se sapă cu escavatoare și ală

turi se ridică munți de țarină. Pe tot teri
toriul uzinei ești silit să umbli cu pru
dență. Deasupra șuieră gazele de încăl
zire a furnalelor în tuburi bandajate cu 
izolatoare. Este o rețea neagră de me
tal, cu vine sugrumate din loc în loc, pe 
sol se aud ciocniri de tampoane și, din cînd 
în cînd, te întîmpină locomotive dogori
toare, aruncând aburi în jur, macarale înal
te descarcă lingouri de oțel de cîteva tone. 
Curtea are pavajul sfărîmat, prin locuri 
strimte se strecoară autocamioane încăr
cate cu materiale, ploaia măruntă de zgură 
neagră nu încetează niciodată.

La oțelăria electrică, în curs de con
struire, se lucrează din mers, sau cum 
ne spune însoțitoarea noastră, ca la în
locuirea șinelor de tramvai, în plin trafic. 
Deasupra trec macarale basculante, cărînd 
fierul vechi la cuptoarele Siemens-Martin, 
ghiare enorme și oale cu oțel fierbinte 
încă. Oțelăria trebuie să fie gata încă 
anul acesta. Se cer soluții noi de la oră 
la oră, în afară de plan. Credeți-mă, nu 
e un loc de contemplație. Accidente posi
bile te înfricoșează, ai impresia că oricînd 
poți fi agățat de o ghiară și tîrît cine 
știe unde. A doua baterie de cocs, din 
vecinătate, e aproape gata. Mult m<ai 
încolo, se ridică o sală de stripa], pe 
stîlpi metalici, o hală și un depozit de 
lingouri și blumingul pomenit mai îna
inte, cu o capacitate de 836.600 tone anual 
care va produce laminate de dimensiuni 
speciale, întrecînd astfel construcția si
milară de la Roman, căreia îi va livra 
semifabricate.

Nu e totul, In afara orașului nou, a 
aglomerare de blocuri, s-a trecut La ridi

urnită pe șine de o lățime exagerată. Cîteva 
maie de metal, acționînd cu viteză mare, 
desăvîrșesc primul proces. împrejur, un 
miros stăruitor de amoniac. Paralel, prin 
arderi incomplete, se nasc compuși chi
mici. Cocsul amestecat cu minereul roșcat 
de Krivoirog și cu aer cald, prin răciri 
succesive, dă un covor mișcător de căr
bune, gros, compact. La capătul unui 
drum încet și scurt, el este zdrobit de 
măselele unui concasor. Sub noi, la două
zeci de mi .i, stratul de jos, este incen
diat în cădere. Părțile nearse bine, fac un 
fel de mugure roșu, ce dă Impresia unei

a cuptorului, curge un șuvoi egal de oțel- 
Zece minute, poate cincisprezece. Cupa se 
umple, este purtată pe deasupra și meta
lul turnat în cîteva ulcioare, înalto cît 
casa, numite cochile, avînd fieoare cîte o 
spumă încremenită pe margini. Alături, o 
cădere insistentă de stele. Puțini știu că 
în zgura fină a stadioanelor se află și 
multă sudoare omenească I

Lingourile încă fierbinți, sînt trimise 
de aci la laminor. In cîteva c’ipe, ele 
devin omizi' incandescente, de o lungime 
nehotărîtă, aruncate înainte și înapoi de 
cîteva role oe se învlrtesc amețitor. Sea

mănă cu niște oopaci metalurgici, jupuiți, 
de esența tecului, cu o piele roșcată, alte 
ori > unor căpățînj de zahăr. Ceea ce de
vin, nu mai interesează. Un tren cu mai 
multe vagoane, încarcă sute de banale 
șine, mai groase sau mai subțiri, în lu
cirea cărora n-ai crede că se poate citi 
o istorie atît de captivantă.

Călătoria către Valea Jiului începuse 
de mult, ..încă de la Deva, în fața 
unor hîrtii îngălbenite, strînse de 

cîțiva oameni îndatoritori. Le citeam cu 
inima strînsă și mă întrebam, pentru a nu 
știu cita oară, ce-i face pe oameni atît 
de cruzi și nesățioși, mai ales în locurile 
cele mai bogate ? Ascultați cîteva fapte 
petrecute mai demult: Ziarul Minerul (1 iu
nie 1922): „82 de victime la Lupani. Deși s-a 
simțit mirosul (de gaz metan, n.r.), munci
torii au fost siliți să lucreze mai departe". 
Același ziar în 1926: .„Minerii cer ca 
bocancii care li se dau să fie în stare 
bună și ctte patru care de lemne pentru 
încălzit. In caz de moarte, văduva să pri
mească 50% din media salariului. Munci
torii bolnavi să nu fie concediați".

1924: „La Brad au fost concediați în 
plină iarnă (decembrie) 400 de mineri, 
celorlalți, salariul le-a fost scăzut cu 30%“. 
„2.000 de muncitori în grevă". Ziarull 
Minerul din 1920: „Fiecare mină are agenții 
ei. în E:ae există dulapuri (carcere, n.r.) 
in care muncitorii sînt ținuți cîte 12 ore 
pînă învinețesc. Cînd sînt scoși, cad ca 
butucii...*.

’922: 7 morți la Lupenî; 19 septembrie 
1917, explozie la mina Ștefan: 59 morți; 
b?.!V.!92i, explozie la mina Aranca: -82 
mort: ; 24 octombrie 1922, explozie la mina 
Elena: 7 morți.

Dm raportul către Siguranța Petroșani 
i..-. 10.1.1929: „Șomerii intenționează să
se Înarmeze cu securi și să ooupe gurile 
minei. Muncitorii amăgiți de zvonuri 

i de colo-colo după lucru, făcînd chel- 
•— iei. inutile (acele marșuri ale foamei, 
BX.J*.

Un raport secret din anul 1926 semna, 
lează ade de sabotaj. La Lupeni se aruncă 
ir. aer un vagon clasă (31 iulie). La Vul- 
cir, agitații. 86 de muncitori părăsesc 
lucrul. Se scoate armata pe străzi.

Din raportul cu nr. 10.244, către șeful 
Siguranței Petroșani: „Pe viitor nu yețt 
m.s. pune piedici meșteșugite întrunirilor 
muncitorești. veți interveni numai în ca
zul cînd aceștia vor discuta îmootriva ar
matei și ordinei de stat (27.VI.1926)".

Știți cum se numea o colonie a mun
citorilor din Lupeni ? — Săru-mîna! Pe 
toată Valea Jiului existau două spitale, 
a Petzlia și Vulcan, cel mai mare avînd 

fă de zațuri! In istoria grevelor de pe 
= taste locuri există una făcută pentru că 
munci tor 1 lor li »-* reținut din salariu doi 
iiormț:!

Si mai erau oameni care se mirau că 
airi. pe Valea neagră a Jiului, era inima 
c:mun <mjlui ? Privesc văile însorite, pris
pele ?e care stau în lumină colane de foi 
•ie imun. Trenul gîfite la urcuș, cerul 
e curat, tocai paradisiac Deasupra Petro
șanilor. smalțul albăstrui al munților. Ni
mic na trădează decorul sinistru al vechilor 
fapte. Să nu fi văzut cele două statui 
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nelui, ținind în mină lătnpașele atît de 
enuoscute în cere ard ziua și noaptea două 
becuri puternice, m-aș fi crezut într-o lo
calitate climaterică. Mașina care gor°ste 
către Uricani, în inima de cărbune a i 
tei văi fecunde, ne face să asistăm L 
luirea naturii arhaice a Romîniei. Poate 
căieri nu s-a construit în ultimii ani > 
atita stăruință ca aici: Iscronii, Vulcani 
Paroșenii, Lupenii, Uricanii sînt un vast 
șantier. Șoseaua este blocată pe alocuri, 
circulația se face ou greutate, numai 
pe o jumătate carosabilă. Șoferul ne spune 
că drumul acesta deteriorat a fost construit 
de către austrieci în timpul primului război 
mondial. Traficul crescut a dus la imprac- 
ticabilități. Și s-a pornit atunci la operații 
capitale. Sute de brigadieri, folosind cele 
mai curioase unelte, se luptă să redea în 
exploatare cît mai curînd această arteră 
de comunicație indispensabilă. Pe alocuri 
se smulg, copaci bătrîni cu rădăcini cu 
tot, folosindu-se forța tractoarelor, s« în
tăresc cu pietre masive, șubredele praguri 
ale Jiului și nu lipsește străvechea pîrghie 
romană, încă folositoare. Ca și la Hune
doara, oamenii nu au timp să aștepte 
și atunci se servesc laolaltă de roabe și 
autooamioane basculante Praga de mare 
capacitate, de lopata încleiată într-o marnă 
verzuie și esoavator. In stînga și-n dreapta, 
schele imense și siluetele de culoarea ro
zelor de toamnă ale blocurilor ridicate 
din cărămizi de steril, care acoperite cu 
tencuială sînt foarte călduroase. La cale 
mai multe balcoane am văzut ghivece cu 
mușcate și flori înflăcărate, colorate vio
lent, ca și cînd s-ar fi declarat război ne
grului de cărbune.

inginerul-șef al șantierului Uricani ne spu. 
ne că cerința de lemn și cărămidă fiind 
imensă, s-a trecut la soluții inedite. Aceasta 
explică amestecul de cărămizi pe obrazul 
înalt al blocurilor din noul oraș. Stăm 
de vorbă cu brigadierii, o ceată de tineri 
dîmbovițeni, uniți între ei ca frații. între
bați de ce au veinit aici, răspund fără 
ezitare :

— Pentru că se cîștigă bine și pentru 
că voiam să mai vedem și noi țara 
asta.

Alături, păcăn© o betonieră. Se toarnă 
cimentul. La un etaj se așează ferestrele. 
Peste drum, o femeie scutură un covor 
albastru. Ne aflăm într-un oraș modern, 
în inima munților. Nimic nu trădează 
munca intensă dusă la cîteva zeci de 
metri adîncime, în pîntecul stîncos al 
acestor coline. Este o liniște nefirească. 
Ajunși la intrarea minei, nu auzim decît 
căderea leneșă a apei de alături. Lîngă noi 
scîrțîie abia, un troliu, trăgînd la su
prafață vagonete cu cărbuni. Străbați dis
tanța care te desparte de gura neagră. 
Undeva, în urmă a rămas lumina dulce 
a verii generoase. Aci picură, miroase pro
fund a pămînt umed,, e rece și, mult sub 
noi, olipesc lămpașe, oa un salut.

Aș coborî, este un loc ispititor, îmi 
aduc aminte că am învățat și lecția pe 
dinafară: „Cărbunii terțiari sînt formați 
din, conifere și arbori cu frunze; huila 
tînără din cioadee și ferigi arborescente; 
huila veche din criptogame vasculare gi
gantice, din sigilării, lepidodendroni si 
catamite; antracitul silurian din alge...", 
dar ezit.

Nu voi putea scrie mal mișcător decît 
Geo Bogza despre oamenii aceștia oare 
scormonesc inima neagră a pămîntului, 
ca să ne fie cald, ca să avem lumină, ea 
să putem umbla! Amintiți-vă: „Zi după 
zi, an după an, întotdeauna pe cînd noi 
dormim, ne plimbăm, citim, mergem din
tr-un oraș în altul lăsînd să defileze pe 
sub privirile noastre, munți, păduri, cîmpiî, 
toate priveliștile variate ale lumii, acolo, 
în Valea Jiului, imaginea aceasta, rămîne 
tot timpul întreagă, de sus pînă jos, zeci, 
sute de galerii, pline cu oameni, forfo
tind într-o parte și alta, înalntînd în căr
bune, încărcînd vagonete, purtindu-le prin 
galerii, ducîndu-le la ascensoarele care 
le trag afară cu 16 metri pe secundă, în 
toate secundele vieții noastre".

Euaen Barbu
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r
într-o stafie de metrou

Cu privire la drumul 
dramaturgiei noastre

Covorul fetmecat m desfășoară
Sub pașii met, ce, stfnd pe loc, coboară. 
Mă pomenesc deodată într-o sală 
Strălucitoare ca o catedrală.
E basmul unei noi Șoherazade? 
Văd peste tot coloane și arcade, 
Mari candelabre dăruie lumină — 
Și totuși, tată, nimeni nu se-nchină. 
Pe dalele de marmoră
Mulțimea, fără larmă, se perindă, 
în fața ei, e-un tren — așa îi spune 
Deși e mai degrabă o minune. 
Covorul fermecat se desfășoară 
Anume, să te ducă într-o gară...

(Urmare din pag. l-a)

oglindă

Petre Solomon

Din ciclul: „Note de drum din Uniunea Sovie
tică".

Pornind de la aceste observații, se 
cuvine deci să analizăm proble
mele particulare ale tipizării ar

tistice. Se ridică astfel în primul rînd 
problema obișnuitului și a excepționa
lului. Analizînd-o. trebuie să ținem sea
ma înainte de toate că această proble
mă se referă nu la ceea ce este esen
țial în viată, ci numai la manifestarea 
esențialului prin individual în per
soana eroilor literari.

Particularitățile esențiale nu sînt 
nici „obișnuite*, nici „excepționale”. 
Indiferent de forța șl amploarea cu 
care ele s-ar manifesta în viată, indife
rent de gradul în care s-ar întruchipa 
într-un anume personaj, ele sînt tot
deauna determinate istoricește. Obiș
nuite sau excepționale sînt doar acele 
personalități, acele acțiuni ale lor, în 
care se manifestă trăsăturile esenția
le. Dar în aprecierea caracterului ti
pic al cutărui sau cutărui erou, nu 
trebuie să fie vorba de caracterul lui 
„Obișnuit” sau „excepțional” față de 
o normă medie, de la care ar fi po
sibile diferite abateri Aici ar trebui 
să ținem seama de gradul de clari
tate) de intensitate, de integritate a 
manifestării trăsăturilor esențiale ale 
vieții în personalitatea eroului dat.

De aici rezultă clar că dacă în eroul 
unei opere literare, esența sa este în
truchipată deosebit de viu și de activ, 
atunci, chiar în cazul cînd nu se poate 

a că acest erou aparține unei 
edii cantitative, adică „obiș-

*, el nu este totuși o „excep- 
potrivă, el reprezintă o corifir- 

autentică a legilor firești ale vie- 
iale pe care o și întruchipează.

J"el Meresiev, eroul din „Povestea 
Ejm adevărat”, nu se încadrează 

Ih Parma medie exterioară. Se știe 
doar că printre aviatorii sovietici, sînt 
pu{ini cei care în timpul războiului au 
fost mutilați ca Meresiev. Iar printre a- 
ceștia rar s-a văzut vreunul care să gă
sească în sine atîta putere fizică și 
morală, o conștiință atît de clară ca 
să-și poată învinge infirmitatea și 
să se poată întoarce în rîndurile lup
tătorilor. Dar, de fapt, Meresiev nu 
este o excepție, ci o manifestare supe
rioară, strălucită a acelor însușiri de 
curaj și patriotism nețărmurit, care 
se dovedesc a fi o trăsătură esen
țială și firească a oamenilor sovie
tici, afirmată cu atîta putere în anii 
Marelui Război pentru Apăraree Pa
triei.

De fapt, excepționali sînt numai eroii 
care nu se abat cu nimic de la norma 
cantitativ-medie, fiind aparent „obiș-

Marea noastră 
sărbătoare 
(Urmare din pag. l-a)

Istoria culturii rom.nești literatura 
noastră se integrează masiv in miș
carea literară mondială, zeci de opere 
fiind traduse, răspîndite și cunoscute 
în cele mai îndepărtate colțuri ale 
planetei, în țările Americii Latine, in 
țările europene și asiatice. Este o 
mîndrie pentru noi să știm că tre
cerea de la tirajele de mizerie de altă 
dată, la tirajele de zeci de mii de 
exemplare, această revoluționară cu
cerire a simpatiei și Interesului ma
selor largi, constituie o victorie a cul
turii noastre cu adevărat democratice, 
o victorie a culturii noastre democrat- 

opulare.
Desigur că mai avem multe de în

vățat și de înfăptuit. Mai sînt Încă 
teme ale actualității stringente, ime
diate, care au căpătat o insuficientă 
și incompletă reflectare artistică în 
lucrările noastre. Pe noi toți ne însu
flețesc în lupta pentru noi realizări 
cuvintele din salutul CeC. al P.M R. 
adresat recent primului Congres al 
scriitorilor din țara noastră:

„Partidul cheamă pe scriitori să re
flecte in operele lor prin mijloace spe
cifice artei realitatea noastră com
plexă și clocotitoare, să redea In mod 
multilateral procesul de ' 
ți înnoire a societății 
schimbările profunde pe 
proces le determină în 
atitudinea morală, viața 
oamenilor*.

Jn acest sens, în 
sarcini mărețe, care 
avem datoria sfîntă 
mai temeinic ideile 
muiui, de a întări 
permanență legătura 
ța, cunoașterea ei 
datoria de a răspunde cu lucrări 
tot mai valoroase exigenței Ideolo
gice ți artistice orescinde a masei 
de cititori.

Tn lumina acestor mărețe sarcini, 
avem datoria de a întări neîncetat 
vigilența noastră împotriva oricăror 
imixtiuni ale ideologiei burgheze, He 
că aceasta se manifestă prin forma
lism sau prin naturalism, prin apoli
tism sau liberalism.

Sîntem mîndri că, purtători înflă
cărați ai celor mai avintate idei ale 
epocii noastre, noi, scriitorii, sîntem 
ostași activi în frontul puternic al con
structorilor unei orinduiri noi, ai so
cietății eliberate de tirania exploată
rii omului de către om.
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transformare 
noastre șl 
oare acest 
psihologia, 

personală a

fumiru acestor 
ne fac cinste, 

de a ne însuși 
marxism-lenlnis- 
șl dezvolta m 
noastră cu vta- 
protundă, avem

Ce se tntîmplase? Autorii porniseră, 
de cele mai multe ori, de la schema 
prefabricată a conflictului, în căuta
rea personajelor distribuite premedi
tat. Chiar așa fiind, căutarea aceasta 
ar fi putut duce, nu o singură dată, 
la descoperiri care prin autenticitatea 
ier să fi modificat substanțial con
flictul dinainte pregătit. Dar interesul 
pentru oameni al autorilor fiind în 
acea vreme cu totul modest se recol- .... __ • amă-

care 
con- 
Bine 

... ___ _  ____ ____ piese
au fost dobîndite succese care merită 
a fi consemnate. Accentele vii, vibra
țiile autentice n-au lipsit cu deșăvîr- 
șire, linia conflictului nu s-a prăbușit 
lamentabil. Omul nou. oamenii ade- 
vărați ai vremiilor noastre nu se pu
teau însă recunoaște pe de-a întregul 
în tizii lor de pe scenă, iar simpto
mul era alarmant. Metoda construc
ției artificial© a conflictului în pofida 
contactului viu cu oamenii, fusese 
zeci de ani patentul de succes al dra
maturgiei burgheze, care broda la in
finit variante puțin deosebite pe cîte-

teu în grabă date tehnice și 
nunta de culoare locală, peste 
se suprapunea proiectul ’ inițial 
struit acasă pe hîrtie de calc, 
înțeles, în unele dintre aceste

Upte&dC artistica
II *)

nuiți”, dar exprimîndu-și esența foarte 
palid, inexpresiv, uneori chiar defor
mat. Așa apare Nikita Karev din ro
manul lui K. Fedin „Frații”. Eroul e 
conceput, după cum se vede, ca un tip 
de intelectual care a nimerit în viitoa
rea evenimentelor politice, dar în sinea 
lui are rezerve și abia treptat se apro
pie de lagărul revoluționar. Autorul 
însă nu a dezvăluit în eroul său des
tul de limpede această esență. II ve
dem pe Nikita acționînd în roman, 
însă viața lui interioară, cu toate e- 
zitările și îndoielile, nu este arătată 
și rămîne nelămurită pentru cititor.

Dar în tipizarea artistică a vieții se 
întîmplă și invers. Oticînd sînt posi
bile manifestări extreme ale unei a- 
nume esențe care se transformă în 
antipodul ei și începe să deformeze 
esențialul și prin aceasta devine într- 
adevăr ceva excepțional. Așa ne apare, 
de pildă, Feodor Talanov din „Inva
zia” de L. Leonov. Probabil că autorul 
a vrut să ni-l înfățișeze pe Talanov

O. POSPELOV

ca pe un reprezentant al acelei părți 
a tineretului sovietic, care înainte de 
război nu fusese cuprinsă de avîntul 
general de construire a unei vieți noi 
și era în conflict cu mediul său, dar 
care în timpul războiului, în fața atro
cității dușmanului, urmînd exemplul 
luptei eroice a comuniștilor, a găsit 
în sine și dragoste de patrie ți do
rința de a participa la lupta comună. 
Dar autorul a scos în evidență prea 
mult decăderea morală a eroului său, 
a adincit prea mult mizeria lui sufle
tească. Feodor, în trecutul lui, fusese 
închis pentru o încercare de asasinat 
iar acuma, în zilele grelelor încercări 
prin care trecea întregul popor, a im
primat în relațiile cu propria lui fa
milie un cinism atît de respingător, în- 
cit toți îi întorc spatele cu scîrbă. In 
prima jumătate a piesei el apșre prin
tre oamenii sovietici ca un fel de ex
cepție patologică. Dar transformarea 
lui morală nu este dezvăluită și toc
mai de aceea faptele lui eroice din 
actul III și IV ni se par neașteptate 
și surprinzătoare.

Astfel ceea ce este aparent excepțio
nal sau aparent obișnuit, nu devine 
un indiciu al tipicitâții sau netipici- 
tății eroilor operei. De aceea A. Buș- 
min are dreptate cînd afirmă că „în 
artă faptul de a acorda prioritate neo
bișnuitului față de obișnuit nu este de
cît o prejudecată" („Literaturnaia ga
zeta” nr. 3 din 1956). In același timp 
însă, el n-are dreptate, deoarece din 
această afirmație a lui ar rezulta că 
în artă se acordă prioritate obișnuitu
lui. Dar operele „cenușii” și „lipsite 
de viață”, împotriva cărora luptă cri
tica noastră sînt așa, pentru că eroii 
acestor cărți sînt cenușii, lipsiți de via
ță, tocmai din cauză că sînt prea obiș- 
nuiți. Prin urmare, esența problemei 
nu se reduce la caracterul obișnuit 
sau cel excepțional. Și unul, și altul 
pot fi și tipici și nțtipici.

Nu putem fi de acord nici cu faptul 
că excepționalului i se opune „caracte
rul de masă”, deoarece atît unul cît și 
celălalt se raportă la diferite laturi 
ale reflectării vieții într-o operă de 
artă. „Caracterul de masă” nu este o 
însușire a manifestării esențialului 
în individualitatea eroului. Aceasta 
e o însușire a eroului însuși car* 
constă în legăturile lui cu formele de 
viață caracteristice mediului său.

„Caracter de masă* are acel perso
naj care este purtătorul trăsăturilor as
pectului exterior ți al felului de viață 
specific unui anumit mediu, unui me
diu numeros, care alcătuiește majori- 
tateb populației. Nu e oare limpede că 
atunci cînd un scriitor va zugrăvi un 
asemenea erou, acest erou va putea fi 
mai mult sau mai puțin tipic, în mă
sura în care el va întruchipa cu mai 
multă sau mai puțină claritate esența 
mediului său, iar In cazul opus va pu
tea fi „excepțional”, fie din cauza pre
zentării lui foarte palide, fie foarte de
formate ? Dar, pe de altă parte, întîl- 
nim nu odată eroi tipici, care pierd 
iinsă trăsăturile caracteristice exteri
oare ale vieții mediului lor, ca 
mare firească a dobîndirii unor 
sături caracteristice noi.

Ața este, de pildă, Pavel Vlasov 
romanul „Mama”. El s-a născut 
crescut într-un cartier muncitoresc. 
Dar conștiința socială care se trezește 
în el de timpuriu face dintr-însul un 
revoluționar de profesie. El se înde
părtează de interesele imediate ale 
mediului său, citește cărți, gîndește 
mult, are relații cu intelectualii și in 
înfățișarea lui încep să apară trăsături 
de om chibzuit și organizat. Toate a- 
cestea nu erau specifice majorității 
muncitorilor din acea vreme. Dar pier- 
zîndu-si caracterul său Inițial „de 
masă”, Pavel totuși nu se îndepărtea
ză de mediul său. Dimpotrivă, el de
vine unul din reprezentanții lui eei 
mai conștienți, ți mai activi. •

Ne mai rămîne o problemă : proble
ma exagerării și a hiperbolei în crea
ția artistică. Nu se cuvine să acordăm 
acestor cuvinte un conținut care nu

corespunde sensului lor direct și să 
considerăm exagerare manifestarea 
evidentă și activă a esențialului în in
dividual. Exagerarea se referă la la
tura cantitativă de reflectare a vieții 
în imagini. Și ea se referă nu la în
truchiparea esențialului în individual 
și personal și nici chiar în însăși indi
vidualitatea eroilor, ci la zugrăvirea 
lor artistică, la imaginile eroilor, la 
acele amănunte psihologice și mate
riale din care ele sînt alcătuite. Exa
gerarea este necorespunzătoare ima
ginii artistice fată de relațiile și pro
porțiile vieții reale. Ea poate ajunge 
pînă la încălcarea veridicității apa
rente, lucru pe care de fapt se ba
zează așa numitul „grotesc”.

In articolul citat, A. Bușmin expri
mă aceeași idee destul de stîngaci. El 
scrie că exagerarea și formele ei ex
treme, ca grotescul și caricatura 
ar exista „în afară de acea exagerare 
care... e legată în mod firesc de proce
sul generalizării artistice...” Dar acea
sta există nu „în afară de”, ci ca un 
moment derivat al generalizării artis
tice, ca una din laturile formei artisti
ce exprimate în imagini. In creația ar
tistică cantitatea totdeauna rezultă 
din calitate, ca expresie firească a 
esențialului și subordonată lui. De 
aceea, în diferitele epoci istorice, în 
creația scriitorilor apartinînd diferite
lor concepții, genuri și curente, hiper
bola era folosită într-o măsură mai 
mare sau mai mică, sau era neglijată 
ca particularitate a formei artistice.

Hiperbola a putut ți poate servi ți 
astăzi drept mijloc important de re
liefare a tipicului în zugrăvirea vieții, 
subliniind acele laturi ale ei, care îi 
par scriitorului esențiale din punctul 
de vedere al concepțiilor lui sociale. 
Hiperbola a putut și poate să aibă o 
și mai mare însemnătate pentru expri
marea acelei aprecieri emotive pe care 
o face scriitorul acestor laturi ale 
vieții zugrăvite. '

In virtutea acestui fapt, hiperbola a 
fost una din laturile importante ale 
formei epopeii eroice din cintecele 
populare ți literatura cultă. In nuve
lele și poemele lor scriitorii romantici 
au folosit și chiar au abuzat de ea. 
După cum se știe, hiperbola a dobîndit 
o largă aplicșre în lucrările satirice. 
Ea nu se afla In contradicție cu forța 
și profunzimea tipizării realiste, ci 
servea drept un mijloc activ în rea
lizarea lor.

Totuși, tocmai în perioada de în
florire a realismului critic au fost cre
ate numeroase opere de o mare valoa
re artistică în care exagerarea n a ju
cat un rol important. Asemenea exem
ple în literatura rusă sînt „Evghenii 
Oneghin”, „Un erou al zilelor noa
stre,”, „Oblomov”, „Anna Karenina”, 
iar în literatura sovietică — „Afacerea 
Artamonov”, „Pe Donul liniștit” și 
altele. In creația lui L. Tolstoi, soco
tită de V. I. Lenin ca un pas înainte 
în dezvoltarea artistică a omenirii, 
realizarea imaginilor nu cuprinde o 
anumită orientare spre hiperbolă; ea se 
bazează, după definiția lui Cernîșev- 
ski, pe zugrăvirea „dialecticii sufletu
lui” eroilor. De aici rezultă că pre
zența sau absenta exagerării tacă nu 
rezolvă problema caracterului tipic al 
imaginilor artistice.

Așa dar, tipizarea vieții este un fe
nomen complex și multilateral. „Ex
cepționalul”, „caracterul de masă”, 
„exagerarea” dacă există ta zugrăvi
rea artistică, se referă la diferitele ei 
laturi. Dar tipicitatea imaginii artis
tice nu cere neapărat „caracter excep
tional” sau „caracter de masă” al »- 
roului, nici exagerare în zugrăvirea lui 
și nu se măsoară prin aceasta. De a- 
ceea, încercările de a reduce problema 
tipicului în literatură la unul sau altul 
din aceste mijloace și moduri de rea
lizare, posibile dar nu obligatorii 
constituie o falsă limitare, fiind o 
mărturie a caracterului dogmatic.

va teme „grase", care au devenit re
pede costelive. Schematismul a fost 
atît de multă vreme apanajul dramei 
melodramatice de alcov și a come
diei bulevardiere, îneît eroarea auto
rilor unor piese scrise în 1949—1950 
nu venea atît din dificultatea tema
ticii noi, cît din încercarea nefericită 

de a trata această tematică ou mij
loacele unor „meseriași pricepuți” de 
tipul Bernstein-Bataille.

Propunîndu-și să aducă pe scenă 
conflictele care însuflețesc viața 
muncitorilor industriali șpu agricoli, 
unii autori dramatici fascinați de ine
ditul traiului acestor oameni, de cu
loarea nemaivăzută a limbajului lor, 
și-au urcat pe scenă eroii învestmîn- 
tați în pitorescul unei lumi cu mași
nării nemaivăzute și vorbind o 
limbă încărcată de expresii ciudate 
Unii dramaturgi și-au scris lucrările 
de-a dreptul în dialectul unei re
giuni, alții au abuzat de vocabularul 
mineritului. Exotismul înlocuia astfel 
înțelegerea profundă a mișcărilor 
sufletului omului nou, iar drama 
prezenta mai mult curiozități și mai 
puțin conflicte autentice. Pentru a de
păși acești primi pași, se cerea o 
alta înțelegere a lucrurilor, mai de
plină și mai armonioasă. Autorii 
dramatici, ca și ceilalți construc
tori, erau chemați să învețe comu
nismul nu numai din broșurile su
mare. Este desigur binevenit îndem
nul de a cunoaște viața prin pere
grinări îndelungi acolo unde ea își 
desfășoară iarg aripile, dar ni se 
pare că în același timp scriitorul tre
buie să capete capacitatea de a pri
cepe lucrurile care i se înfățișează. 
Un om care sparge lemne în fața 
casei poate fi o imagine banală, ne
semnificativă. Ea poate însemna însă 
enorm, dacă omul, argat o viață în
treagă, sparge pentru întîia oară 
lemne în fața casei sale, îndeplini
rea primului său vis. Tăind lemnele 
cu socoteală, în gesturi sigure și rit
mice, omul trăiește în acest caz eu
foria eliberării, dar, 
niștea în fata unei 
piedici și frămîntări 
deslușește încă.

Literatura noastră _______
apropiat în ultimii șase ani simțitor 
de silueta morală a omului nostru 
nou. Ea se îndreaptă, în mod obli
gator, către revelarea multiplă și a- 
dîncă a acestui om, care condițio
nează. ca erou titular necontestat, 
sensul dramaturgiei contemporane-

Nu ni se pare lipsit de semnificație 
că cele mai de seamă dintre piesele 
scrise pînă de curînd și-au circum
scris acțiunea ._____
transformare a eroilor, trecerii dra
matice a acestora către o nouă iden
titate morală prin înfrîngerfea spec
taculoasă a vechilor tare. Procesul de 
transformare a bătrînului maistru 
Petru Arjoca constituie astfel adevă
rata substanță a „Cetății de foc”, în 
care actul eroic al tînăru’ui Pavel 
ocupă—în ciuda artificiilor alarmante 
care înconjoară accidentul de la oțe- 
lărie — un spațiu nejustificat. Nu 
sînt puține piese e în care locul erou
lui pozitiv este ocupat, pe neaștep
tate, de acele personaje care dau( 
conflictului lumina flăcării lor inte-

poate, și neli- 
vieți noi, cu 
pe care nu le

dramatică s-a

curînd și-au circum- 
lor, procesului de

tate, de acele ] 
conflictului lumina flăcării 
rioăre, că'dura frămîntării adevărate. 
In „ Citadela sfărîmată”, de pildă, 
Ecaterina (care după textul piesei e 
cea care îl „vindecă” pe Petru de 
trecut), schițează timid cîteva miș
cări pe fundal, în vreme ce Bunica 
cîștigă repede inimile ca purtător al 
sufletului înnoitor în bătrîna casă 
Dragomirescu.

Frecventarea asiduă a temei dez
voltării conștiinței socialiste prin co- 
vîrșirea influențelor nocive ale trecu
tului a dus, cum era de așteptat, la 
descoperirea unor autentice probleme 
de conștiință care — din nefericire — 
nu au fost 
pricepere și 
rarea lor 
morale ale 
glodurilor sale, au strălucit 
unde această cale a fost parcursă 
mai hotărît și mai dibaci.

Piesele recente ale unor autori ti
neri au adus dintr-odată un aport de 
neprețuit în drumul dramaturgiei 
noastre către o mai deplină lumină 
a eroilor săi. In „Preludiu” de Ana 
Novac, sau în „Ziariștii” de Al. Mi- 
rodan, „pozitivi" nu sînt mai ales 
„bătrinii” care se transformă. Ana și 
Andrei Cardaș din „Preludiu” sau 
Cerchez și B.rînduș din „Ziariștii” în
fățișează frămîntări noi, în care pro
blemele nu țin de biruirea vechii edu
cații, cît de efervescența generațiilor 
tinere care își apără visurile în 
fața fantomelor oribile ale trecutului. 
Aceste piese și încă altele abordă cu 
îndrăzneală căi nebănuite încă. Ele 
nu se mai mulțumesc cu faptele sim
ple, nemestecate îndeajuns. Este vă
dit efortul de a dobîndi întreaga 
semnificație a fenomenelor. Eroii a- 
cestor piese își pun problema sensu
lui vieții contemporane cu seriozitate 
ți farmec. Peisajul dramaturgiei 
noastre s-a lărgit considerabil.

însemnările sumare cu privire la 
unele aspecte ale evoluției dramatur
giei noi, ne-au adus în pragul unei 
discuții mai largi cu privire la dra
maturgia noastră contemporană. Rîn- 
durile de față pot constitui o umilă 
prefață. Problemele dramei și teatru
lui merită o cercetare mai amplă și 
mai profundă care ne obligă să reve
nim asupra lor în numerele urmă
toare.

conduse întotdeauna cu 
delicatețe către desfășu- 
firească. Semnalmentele 
omului nou, prospețimea 

acolo

•) Vwi „Gazeta literară* nr. 33. V. Mîndra

recind ta revistă succese dar, 
ți qu deosebire, lipsuri ale 
prozd noastre, tov. M. Ga; 

fița remarca, pe bună dreptate, că 
atît unele cit și celelalte izvorăsc 
în mare măsură din felul în care 
scriitorii înțeleg problema perspec
tivei (vezi articolele „Perspectiva vii
torului” și „Scriitorul și eroii săi", 
Gazeta Literară nr. 31 și 32/1956).

Paralel cu o serie de observații 
juste, articolele, mai ales al doilea, 
conțin cîteva afirmații cu care nu 
putem fi de acord. Astfel, în „Pers
pectiva viitorului”, autorul observă: 
„Soluția nu e decît de a-l face pe 
erou să privească activitatea sa, sar
cinile sale imediate, ca etape ale 
mișcării de ansamblu ale societății 
spre viitor. In acest fel se realizează 
adevărata 
adus-o in 
realismului 
mandare, ca și alte considerații din 
articolul „Scriitorii și eroii săi” se 
resimt de dogmatism pentru motive 
asupra cărora vom reveni imediat.

Ce este necesar pentru ca, de pil
dă, o nuvelă creată de pe pozițiile 
realismului socialist să surprindă 
tendințele de dezvoltare ale unor eroi 
într-un anumit moment al existen
ței lor istorice ? Dacă ne referim la 
zilele noastre, după observația tov. 
Gafița, perspectiva eroului ca parte a 
mersului înainte al societății trebuie 
să fie socialismul. Ceea ce la prima 
vedere e adevărat. Dacă însă cerce
tăm mai îndeaproape formularea, vom 
vedea că e prea generală, prea vagă 
ca să ne satisfacă, respectiv ca ea 
să corespundă practicii literaturii rea- 
list-socialiste în ce are ea mai re
prezentativ. Gyorgy Lukacs, de la 
părerile căruia pleacă și M. Gafița 
(vezi Viața Romînească nr. 5/1956) 
precizează : „Este ușor de spus: pers
pectiva noastră e socialismul. Da, 
pe de o parte socialismul este o no
țiune comună, pe de altă parte este 
caracteristic unei perioade foarte mari, 
care stă In fața oamenilor și soar tei 
lor ca ceva abstract, ca pură ab
stracție, ca un ideal pur și simplu". 
Intr-aidevăr, asociind unor destine 

omenești un adevăr social obiectiv 
atît de cuprinzător cum este noțiunea 
de socialism, impunem personajelor o 
perspectivă care le poate copleși, în 
disproporție cu vederile și aspirațiile 
mai puțin pretențioase, dar mai con
crete ale acestora. O spune convin
gător tot G. Lukacs. „Dacă privim 
marile opere ale realismului socialist, 
atunci vom descoperi, poate cu oare
care surprindere, cît de modestă este 
perspectiva acestora". Și ni se exem
plifică teza cu marea operă a lui Șo- 
lohov „Pe Donul liniștit”, 
perspectiva deschisă 
nului e modestă: 
a devenit socialist, 
trăiască în pace cu 
îmi voi îngădui să 
exemplu. E vorba 
a lui Alexandr Fadeev. Levinson își 
conduce detașamentul printre trupele 
japoneze intervenționiste și unitățile 
gardiste contrarevoluționare. Angajea
ză lupta numai cînd e silit s-o 
facă. In final îl vedem pe acest co
munist încercat și clarvăzător nutrind 
ca o dorință de viitor salvarea res
turilor detașamentului de la încer
cuire. Aceasta e perspectiva lui Le
vinson, ca personaj literar unul din
tre cri mai fermi apărători ai cuce
ririlor revoluției. Cineva ar putea să 
ne spună că « prea puțin pentru 
un ostaș al Armatei Roșii. Nimic 
mai fals, căci dacă Levinson pri
vește printr-o perspectivă relativ mo
destă ziua de mâne, tăria lui ta 
schimb ne apare profund convingă
toare, tocmai pentru că el nu este 
numai un om al clipei prezente, dar 
și unul al vremurilor minunate ce 
vor veni. Forțarea încercuirii din 
care se vor salva numai nouăspre
zece oameni e semnificativă. Detașa
mentul își va păstra unitatea de 
luptă și încrederea ta biruința idea- 
lului revoluționar. Iată dar. că a cere 
unul erou înaintat, pozitiv, să fie 
convins că prin tot ceea ce întreprinde 
parcurge „etape ale mișcării de an
samblu spre viitor”, este exagerat și 
ta planul artei poate duce la efecte 
stridente, la ostentație. Noi nu cerem 
eroului să nu fie conștient pentru ce 
muncește, căror țeluri nobile le ser
vește munca sa. Dar cerem ca, din 
perspectiva dezvoltării noastre so
ciale, scriitorul să nu piardă măsura 
proporțiilor între acțiunile indivi

dului și cele ale Întregii societăți. 
Să nu uităm că eroii sînt absorbiți 
și de probleme proprii, au preocu
pările lor particulare, care par umile, 
obscure, insignifiante, dacă le ridicăm 
pe pledestaluri, la dimensiunea isto
riei.

Urmărite înțelegerii nejuste, meca
nice, a perspectivei, sînt variate. E- 
fectul este însă același. El se vădește 
în schematismul unor caractere, în 
sărăcirea lor de acel fond reflexiv care 
este o dovadă a adevăratei umani
tăți, în conflictele șabloane.

Credem, însă, că principala expli
cație a unora din insuccesele prozei 
este tocmai estomparea personalității 
militante a autorilor respectivi, frica 
lor de a se defini cu relief partinic 
în sezisarea perspectivei în ceea ce 
ea are esențial, semnificativ, pentru 
caracterele zugrăvite. Siluirea a- 
devărulul prin abuz de tonuri 
sumbre sau alunecarea în mi
rific și îneîntare de circumstanță este 
deplorabilă, și ta parte se datorește 
situației create în trecut de unii mo
nopolizatori ai spiritului de partid. 
Insă în principal, frica de a merge 
pe cărări nebătătorite, de a se ma
nifesta ca prezență creatoare și no
vatoare, este ta ultimă instanță frica

perspeativă pe care a 
literatura noastră metoda 
socialist". Această reco-

Acolo, 
de finalul roma- 
satul cazac nu 

dar el dorește să 
puterea sovietică, 
mai amintesc up 
de Jnfrîngerea”

ur- 
tră-

din

ODA GÎNDIRII
Mai pură ca lumina ce.nvăluie pămîntul, 
Mai albă ca zăpada, mai repede ca vîntul, 
A izbucnit—în lumea de-a curii un secol, tristă,— 
Ca fulgerul pe ceruri ideea comunistă.
Ce forțe mari ascunde în adîncime-i gîndul, 
De cuceri văzduhul, și apa, și pămîntul ?
O, cită depărtare-i de la ființa primă 
Neștiutoare pururi de bine și de crimă 
Ce se-nălță spre ceruri pe două-a’ ei picioare ! 
O fi visat ea vremea aceasta, viitoare, 
tn care omul suie prin spații, către astre, 
Sfredelitor al tainei tăriilor albastre? 
Am fost uciși de fiare în erele dinții; 
Pietroiul dur și armă ne-a fost și căpătîi. 
Am rătăcit în codri și-am colindat prin șesuri 
Ca să-i aflăm vieții adîncile-nțelesuri.
Cum a-a iscat puterea sub bolta-nalță-a frunții 
Care din temeUe urnește astăzi munții, — 
De la acel ce primul călcă pe metatars 
Și pînă Ia lumina lui Engels și-a lui Marx? 
La cumpănă de «re, la margini de trecut,

Sfărîmători de lanțuri, îi văd și îi aud, 
în ceasul prim în care la raza luminării 
Lansară peste veacuri lozincile chemării, 
Căutători de drumuri, spărgînd întîia poartă 
Spre viitorul care în ei fu dat să ardă. — 
Spre soare, spre lumină : acesta este drumul! 
Trecutul mort rămîne, pierzîndu-se ca fumul. 
Că vrem ori nu, acolo, larg, drumul lumii merge. 
Nebunii altă cale în van mai vor să-ncerce I 
Pieriră împărații, și grofii, și arhonții, 
Și codrii mari prin care domniră mastodonții; 
Iară stafia — care, cu-un veac în urmă numai, 
Ieșise în Europa burghezilor — acuma-i, 
Sub mîndrele azururi boltite ca un arc, 
Un front al omenirii, fremătător și larg! 
Cum trece-® rînduri, rînduri, ca valurile-i 

mersul — 
Sub steagurile roșii tresare Universul.

Gîndire, slavă ție! Mărire ție, frunte,
Care ridici, prin veacuri de noapte, albă punte !

H. Grămesou

de adevărul vieții, ceea ce înseamnă 
o îngustă înțelegere a spiritului de 
partid, a modului în care partinitatea 
călăuzește și fertilizează creația ar
tistică. Căci, în definitiv, perspectiva 
prin care privește scriitorul realita
tea nu e decît o formă de manifes
tare, și anume una esențială, a spiri
tului de partid ta literatură.

In articolul „Scriitorul și eroii săi” 
tov. M. Gafița afirmă, tot în legătu
ră cu problema perspectivei, că dacă 
scriitorul nu este neapărat „deasu
pra" eroilor săi, a nivelului lor 
de înțelegere, dacii el se iden- 

ei, își 
. . ÎȘi
posibilitățile de 

i a proceselor 
facem o mare 

spune tov. Gafița, a- 
spunem că poziția scrii-

eroilor săi, a 
dacă 

vreunul • dintre 
singur perspectiva, 

singur 
artistică 
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tifică cu 
limitează 
restrînge 
urmărire 
obiective. 
descoperire, 
tunel cînd 
torului față de personajele și de fap
tele operei sale nu poate fi identică 
cu poziția eroilor săi față de aceleași 
personaje și fapte". Iar mai departe: 
.,0 carte in care viziunea creatorului 
se restrînge la aceea a unui singur 
erou este prin definiție condamnată 
la îngustarea perspectivei".

Surprinde ta formularea acestei idei 
o rigiditate dogmatică tocmai pentru 
că nu e neapărată nevoie ca scriito
rul să procedeze numai așa, altă so
luție fiind apriori condamnabilă.

Vasile eroul Iul Marin Preda din 
„Ferestre întunecate” trăiește o mare 
dramă sufletească. El ar dori să-și 
făurească un viitor luminos, dar îi 
stau în cale verii săi, chiaburii, sub 
a căror înrîurire s-a aflat ani de zile. 
Din momentul în care vizitează o 
gospodărie agricolă colectivă dintr-un 
sat învecinat și starea ei înfloritoare 
i se dezvăluie în felurite și ispititoare 
aspecte, Vasile va ști ce are de făcut. 
Lupta cu sine însuși, cu frica ce-l 
mai stăptaește față de rudele chia
bure la cheremul cărora a trăit pînă 
mai deunăzi este dureroasă, drama
tică, dar la capătul ei, Vasile iese 
întărit, maturizat. Zdrobirea piedici
lor ce-i stau în caile îl va apropia de 
visul său de a deveni, alături de cei
lalți țărani muncitori din sat, colec
tivist. Viziunea eroului, conduita lui, 
nu trădează detașarea scriitorului de 
erou, ci, dimpotrivă, o fuziune lirică, 
o emoționantă contopire cu destinul 
eroului în care Marin Preda ne-a 
înfățișat un caracter cu fizionomie 
specifică. De altfel, ta exemplul per
sonajului lui Marin Preda regăsim 
un argument în plus pentru observa
ția pe care o făceam cu cîteva rînduri 
mal sus. Perspectiva „limitată” a e- 
roului, nu ne supără. E conformă rea
lismului.

Revelator ni se pare ți un alt
exemplu, în lumina căruia,reproșul 
pe care-l facem tov. Gafița referitor 
la exclusivismul recomandării sale, 
apare inevitabil. E vorba din nou 2 
„Jnfrîngerea" lui Fadeev. Intr-un ar- 
ticol-confesiune. apărut ta 1938, cu 
unsprezece ani după publicarea ro
manului „Infrîngerea”, marele scriitor 
mărturisea ideea principală a cărții 

.Prima idee și cea principală: 
selecția 
despăr- 
Ud era

de

sale i „l 
într-un război civil se face 
materialului uman; nu mă 
(earn de Levinson, alegerea 
și a mea".

Datoria scriitorului este ____
de a sezlsa raporturile Istorice, de 
a nu încălca tipicul. Identificareia po
sibilă a scriitorului cu perspectiva 
eroilor săi înaintați trebuie să por
nească de la zugrăvirea cît mai veri
dică a realității, de pe pozițiile oame
nilor care transformă această reali
tate. Cînd, dimpotrivă, transformarea 
personajelor e făcută cu rapiditate, 
nejustificată de însuți materialul de 
viață ales, de premisele caracterului 
și țelurile eroilor, cînd țelurile sînt 
atinse miraculos, prin intervenția unei 
baghete magice, perspectiva din care 
sînt înfățișate ți către care năzuiesc 
personajele, devine cețoasă, superfi
cială, dtnd un tablou neveridic al rea
lității.

Alteori se întîmplă ca perspectiva 
autorului să fie mai Incompletă, mai 
firavă decît cea a eroului, eventuali
tate pe care tov. Gafița nici n-a 
pomenit-o.

Intr-o nuvelă „Patetica”, („Scrisul 
Bănățean” nr. 6/1956), verigă dinu 
tr-un ciclu de nuvele pe alocuri re-

aceea

marcabile, Petru Vintilă se oprește 
la un fapt bogat în potențe epice, 
care însă așteptau să fie puse în va
loare. E vorba de un episod biografic 
din viața universitară, în timpul dic
taturii antonesciene. Autorul nu are 
pe deplin curajul să afirme artistic 
ceea ce, ca scriitor, personalitatea sa 
trebuia să seziseze, fapte ce se ce
reau sensibilizate, ce impuneau o 
reacție viguroasă prin mijlocirea că
rora să se exprime fățiș, cu tărie, 
atitudinea creatorului însuși, poziția 
sa politică, etică, umană. Petru Var
lam, eroul nuvelei, e student la li
tere. In atmosfera facultății se în
fruntă cînd fățiș, cînd surd, studenții 
democrați, antifasciști, cu cei legio
nari, reacționari. Petru Varlam e un 
om cinstit, dar scriitorul ezită să-l 
definească în acțiune și de unde eroul 
vădea inițial unele disponibilități și 
elanuri generoase, ne apare treptat 
mai degrabă înclinat spre confor
mism, lipsit de inițiative curajoase, 
un solitar cu năzuințe mic-burgheze. 
Perspectiva modestă 
întrecută de 
mai labilă în 
supărător de 
mesajului pe 
îl degajează, 
flă că în cămin 
fasciste, se mută la o gazdă. Evită 
primejdiile luptei. Ezită să numească 
ticăloșia precum aceasta o merită și 
are reticențe cînd i se cere șă acțio
neze pentru stîrpirea răului. La facul
tate e retras și devine tot mai rezer
vat și față de colegi și față de prie
teni. Retragerea e de fapt lașitate. 
In acest caz, cu o perspectivă în
gustă, statică, asupra dinamicii so
ciale, scriitorul, copleșit de materia
lul brut, e depășit de sensul și în
semnătatea lui critică, demascatoare. 
Iată cum, o perspectivă discontinuă, 
lipsită de organicitate și consecvență 
asupra eroului, provoacă alterarea lo
gicii caracterului său, îi conferă a- 
cestuia un aspect capricios, oscilant, 
contradictoriu.

Ca un efect derivat al abdicării 
scriitorului de la perspectiva prin care 
interpretează și reține semnificația 
unei realități specifice, absența ori
cărei perspective îl transformă pe 
Dionisie Șincan într-un fel de în
registrator de moravuri, sensibil La 
trăsăturile exterioare întîmplătoane 

ale existenței oamenilor din Dobrogea, 
impresionat probabil nu de ceea ce 
constltue sau a constituit to trecut 
mobilul acestei existențe, cu deter
minările ei sociale și economice, —• 
cl de cutoarea locurilor, - de pitorescul 
lor evocator. Se relevă elementul se
cundar, decorativ, dar viața apăsată 
de 'tradiții obscurantiste a unor mino
rități naționale, ce abia acum, în 
anii regimului democrat-popular pă
șesc spre îndestulare și lumină este, 
deși esențială, trecută cu vederea. 
Pierderea perspectivei, după cum se 
vede, nu rămîne fără urmări. Se a- 
lunecă în empirism, interpretările 
scriitorului devin fatal derizorii, vi
ciate de o înțelegere simplificatoare, 
reporterul fixîndu-se fără o perspec
tivă călăuzitoare la elemente dis
parate, de ordin pitoresc, superficial.

Situarea pe pozițiile spiritului de 
partid, contopirea cu Idealurile cele 
mai Înaintate ale societății, repre
zintă condiția pătrunderii adevărului 
vieții, a sensului lăuntric «1 eveni
mentelor.

Perspectiva este prin urmare nu 
numai o problemă de arhitectonică, 
cît tn special' una de gtadire1 este- 
fică, de orizont artlstioo-ideologic, pe 
scurt „o problemă care privește tota
litatea modului nostru de a crea". 
(G. Lukacs). Perspectiva este una 
din formele manifestării spiritului 
de partid în literatură și tot ea con
diționează individualizarea artistică, 
exprimarea generalului prin diferen
țiere tipologică. Numai atunci, cînd 
scriitorii vor înțelege, că realita
tea perspectivei este altceva decât 
realitatea prezentă, deși crește din 
ea, se.sprijină pe ea, numai atunci 
scriitorii vor fi in stare să înfățișeze 
persbnajele și situațiile corespunză
toare în lumina dialecticii Istoriei, iar 
eroii lor se vor bucura și de orizoot 
și de o înfățișare cu adevărat veridi
că, de individualitate.

H. Zalle

a eroului a fost 
mai limitată și 
caz a autorului, 
to evidențierea 

materialul faptic

aceea 
acest 
timid 
care
Petru Varlam, ctad a- 
circulă manifeste anti-

Sentința de la Karlsruhe
(Urmare din pag. La)

găre. Dar, după ce Partidul Comunist 
German a căzut In ilegalitate, 'hitle- 
riștii au furat toate libertățile demo
cratice întregului popor german. A ur
mat netntîrziat aruncarea în închisori, 
schingiuirea și nimicirea tuturor ger
manilor care au cutezat să protesteze 
intr-un fel sau altul împotriva sînge- 
roasei tiranii hitleriste, sau au fost 
doar bănuiți că nutresc idei demo
crate.

Partidul Comunist German fiind 
interzis, hitleriștli nu au mai avui în 
fața lor nici o forță politică organi
zată care să se peată opune nebunești
lor lor planuri de război, de cotropire 
și jaf a țărilor europene. Adolf Hitler 
și statul său major au militarizat Ger
mania cu mult mai mult decît izbutise 
s-o militarizeze Bismarck sau Wilhelm 
al 11-lea. Odată această acțiune dusă 
la capăt, hitleriștli au declanșat cel 
de al doilea război mondial. Rezulta
tul acestui act, asupra căruia poporul 
german nu a fost consultat, se cu
noaște. Germania a pierdut în război 
cîteva milioane de oameni. Orașele și 
satele ei sînt încă, în cea mai mare 
parte, schimbate în cenușă. Și, printre 
mormanele de ruine ale vechilor și 
frumoaselor orașe germane, clădite cu 
truda a o mie și ceva de ani de isto
rie, se ttrăsc azi sute de mii de inva
lizi de război, plîng milioane de vă
duve.

Faptul cel mai tragic poate, care iz
bește atenția călătorului străin ce vi
zitează astăzi Germania, este acela că 
el vede copiii germanilor crescînd 
printre ruine, jucîndu-se pe maidane 
acoperite de bălării, iar bălăriile își au 
rădăcinile în cenușa și molozul edifi
ciilor care altă dată fermecau și ui
meau prin frumusețea și masivitatea 
lor.

Hitler — cel ce a scos afară din le
ge Partidul Comunist German — și-a 
dat suftarea într-un subsol al cancela- 
Hatului său din Berlin. Peste acel sub
sol și peste acel cancelariat azi se 
înalță aspre și înalte ierburi sălbatice.

Peste mormintele colaboratorilor lui 
Hitler — adică peste mormintele ace
lora care i-au urmărit, i-au prins și 
i-au împușcat pe comuniștii germani,— 
operație pe care rîvnește s-e reia dom
nul Schroeder, ministrul Afacerilor 
Interne de la Bonn — cresc dease- 
menea aspre și înalte ierburi.

In Republica Democrată Germană, 
comuniștii șl socialiștii germani, pro
gresiștii germani, șterg ruinele răz
boiului, pun temeliile socialismului, 
cresc un tineret sănătos, iubitor de 
pace și democrație, adversar al fas
cismului care a umplut Europa, și în
săși Germania, de morminte ți de 
ruine.

Muncitorimea, țărănimea, intelectua
litatea progresistă din Republica Fe
derală Germană doresc să meargă pe 
același drum al păcii — singurul 
drum care poate asigura germanilor 
o patrie prosperă, fericită, iubită și 
stimată de celelalte popoare ale lumii.

Scoaterea în afara legii a Partidu
lui Comunist German face parte din 
seria de măsuri pe care guvernul de 
la Bonn le ia în vederea intensificării 
militarizării Germaniei occidentale, a 
pregătirilor de război. Este clar că 
după ce domnul Schroeder va închide 
sediile organizațiilor Partidului Comic* 
nlst German, după ce îi va confisca 
bunurile și va începe vînătoarea după 
comuniști — utilizînd metodele prede
cesorilor săi Goebbels, Goering, Him* 
mler, — germanilor din Vast li se vor 
micșora libertățile iar, cu timpul, ele 
le vor fi cu totul răpite. Fascizarea 
Germaniei occidentale nu va îniîrzia. 
Guvernul de la Bonn, prin acest act, a 
apucat din plin pe calea aventurii. La 
capătul acestei căi bătute de altfel și 
de hltldriștl. Germania este plndttă de 
o nouă catastrofă.

Noi credem însă că poporul german, 
care în treizeci de ani a cunoscut două 
prăbușiri datorite, amtndouă, conducă
torilor săi, va găsi astăzi destulă vi* 
goare, în însuși sinul său, să tre
zească la realitate guvernul de la 
Bonn. Aceasta cu attt mai mult cu cti 
astăzi poporul german, iubitor de 
pace șt doritor de adevărate libertăți 
democratice, nu mal este singur. Ală
turi de el se. află toți oamenii din în
treaga lume care urăsc fascismul și 
războiul șl pe care ideea de pace și li
bertate i-a cîștigat.

Sentința de la Karlsruhe va fi) fără 
nici » îndoială, infirmată de sentința 
istoriei.

Ptnă atunci însă — ținlnd seamă de 
glasul protestatar al tuturor oameni
lor cinstiți și iubitori de pace — sen
tința de desființare a Partidului Co
munist German trebuie să fie anulată 
Mar de cei ce.au pronunțat-o.

Zaharia Stancu
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PRIZONIER UL
Căpitanul loan urmări cu bino

clul atacul companiei, văzu 
cum oamenii se prăbușesc se. 

cerați, umerii obrajilor începură să-i 
tremure și înjură înspăimântător. A- 
semenea unui val care-și pierde din 
putere pe măsură ce se revarsă, com
pania căzu în capul inamicului lăsînd 
în urmă uin sfert dip. ea, morți și 
răniți. Groaznica luptă era pe sfîr- 
șite. Știa că acum nu se mai luau 
prizonieri, în astfel de lupte era cu 
neputință să mai fie luați prizonieri.

Căpitanul loan sări afară din pos
tul său de obseiVație și pomi în fugă 
spre locul luptei.

Inamicul se retrăsese.
Sublocotenentul Petrescu, coman

dantul companiei care atacase, era 
rănit, îi atîrna brațul, dar arăta to
tuși bine; cînd îl văzu pe comandan. 
tul batalionului, privirea îi străluci, 
Iși descleștă fălcile înțepenite de du- 
Tere și izbuti chiar să zîmbească.

— Domnule căpitan...
— Sublocotenent, ce mi-ai făcut, 

șopti căpitanul cu adîncă părere de 
rău. Cu cine plec eu la noapte în 
incursiune, sublocotenent ?

— Lăsați, domnule căpitan, că nu 
e grav, pot să comand compania.

Căpitanul alunecă repede cu privi
rea peste el, sări afară din tranșee 
și duse binoclul la ochi. In aceeași 
clipă, de undeva foarte aproape, în
cepu să țăcănească pe neașteptate 
o mitralieră. Tot în aceeași clipă că
pitanul sări înapoi ca și cînd țăcăni, 
tul ar fi declanșat în el un resort 
care funcționase fulgerător. Soldații 
se repeziră îngrijorați;

— V-a lovit, dom-ile căpitan?
— Sînteți rănit, dom-le căpitan?
— De unde hristoșii mamei a tras 

mitraliera asta, așa de aproape ? — 
întrebă căpitanul furios.

Mitraliera trăsese pe neașteptate, 
o singură rafală și apoi amuțise, de 
frică să nu fie descoperită. Părea să 
fie așezată foarte bine, controla cu 
focul ei întreaga poziție a companiei. 
Totuși nu făcea parte din noile linii 
nemțești; trăsese de pe undeva de-a- 
proape și se pare că avea rostul să 
împiedice un eventual atac rapid al 
batalionului Tomînesc asupra noilor 
poziții ale nemților și să părăsească 
focul ta cazul cînd batalionul n-ar 
ataca.

— Dom-le căpitan, sînteți rănit, 
spuse un soldat. Vă curge stage din 
mînecă.

Căpitanul mișcă mina, se schimo
nosi de durere.

— Băieți, mitraliera a tras din 
flancul siting, spuse el. Au pus-o a- 
colo de frică să nu atacăm iar, în 
direcția asta trebuie să fie.

„Direcția aia" însă, însemna un 
punct necunoscut pe o lungime de 
aproape un kilometru, de-a lungul 
dealului. Unui dintre soldați însă mi
rosise locul tacă în clipa cînd rafala 
țișnise și când mitraliera tăcu, ta 
aceeași clipă el tresări și-și înfipsese 
mîna în brațul vecinului:

— Ai auzit? Dom-le căpitan, strigă 
el, mai pe urmă, mă duc eu și o 
distrug.

Căpitanul stătea cu brațul desfă
cut, un soldat îi aplica un pansa
ment. O secundă privirea sa îl cîn. 
țări pe ostaș:

— Du-te, aprobă el. Mai ia pe 
cineva cu tine.

— Vasile, hai eu mine, spuse sol
datul adresîndu-se cuiva pe care îl 
știa el.

Plecară și nici căpitanul nici sub
locotenentul jiu socotiră că mai e ne
voie să spună soldatului pe unde s-o 
ia și cum să se ferească. Știa mai 
bine soldatul din moment ce se ce. 
ruse singur să se ducă.

Căpitanul loan îmbrăcă mantaua, 
scoase harta și se apucă să contro
leze pozițiile după ea. Linia inamicu
lui era acum dreaptă, inamicul pier
duse acel intrînd protejat de lăstăriș 
din dosul căruia tocase zile întregi 
batalionul comandat de căpitanul 
loan. Dispariția lăstărișului spulbe
rase acel „ce“ misterios în care se 
învăluise inamicul și care il ferise 
destul de bine de tirul artileriei noa
stre.

Căpitanul scoase un carnet, rupse 
din el mai multe foi și cu piciorul 
proptit în șanț, cu carnetul pe ge
nunchi, începu să scrie repede, să de. 
seneze, să tragă săgeți, cercuri și 
cerculețe.

— Unde e agentul meu?
— Ordonați, dom-le căoitan.
— Domnii comandanți de companii 

aici la mine, la postul de coman|dă

al companiei întîia. Să vie șâ coman
dantul bateriej anticar I

Agentul plecă. Căpitanul continua 
să scrie și să deseneze. La un mo
ment dat se opri și trase cu urechea. 
Ridică fruntea, duse binoclul la ochi 
și după câteva clipe exclamă:

— Bravo, ostaș i Ai văzut sublo
cotenent? Fără gălăgie, fără să tragă 
un foc, ca pe niște găini, La prins! 
Uită-te!

Căpitanul lăsă binoclul și continuă 
să scrie.

— Vezi cum îi duce? Nemții cînd 
văd chestii d-astea, se zăpăcesc, con
tinuă el fără să se întrerupă din 
scris. Se uită, nu înțeleg nimic și 
stau așa... Stai să vezi cînd s-or a- 
propia mai bine băieții de noi, că se 
trezesc nemții din buimăceală și se 
pun pe tras cu toate armele. Căpita
nul lăsă scrisul și duse iarăși bino
clul la ochi.

— Hai mai repede, hai mai re
pede, băieți, strigă el, cu toate că 
nu putea fi auzit de la distanța aceea.

Intr-adevăr, ctad cej doi so-dați, 
ducînd din urmă mitraliorii capturați, 
ajunseră la aincizeci de metri ce 
flancul companiei, nemții ta’.eleseseră 
insfîrșit despre ce e vorba și dez- 
lănțuiră focul. Prea tîrziu insă; sol- 
dații îi siliră pe mitraliori să *le-ge 
și în curind ajunseră în poziție și se 
prezentară cu prizonierii ta fați că
pitanului loan. Căpitanul nu se în
trerupse din scris și nu se uită la 
prizcviieri, dar se adresă celor doi 
soldați, cu voce tare, să fie suz’t 
de toată lumea:

— Bravo, băieții
Ridică fruntea, se uită la cei do: 

flăcăi și spuse din nou:
— Bravo, băieți! Bravo von», Băi 

băieți 1 Sublocotenent îi ceri pentru 
decorare.

— Ii cer pentru decorare, repetă 
sublocotenentul.

Căpitanul alunecă cu privirea peste 
prizonieri și vru să c'tape ei_lvs 
să-i trimită la regiment, dar privirea 
sa reveni asupra unuia dintre ei ș; o 
bănuială tulbure ii licări în privire.

— Oprește-1 pe-ăsta aici, ordonă 
el arătind cu capul pe unul datlre 
prizonieri. Și se urii ape. ia el în
delung — chipul ieței incepu să-, 
bată. Iși întoarse privirea de la ei 
și rămase nemișcat, surabru, urmă
rind parcă ceva in d țnwși Iși *- 
mintea de ceva, f. recurse ș ea cumva 
pe acel prizonier? II văzuse vreo
dată? Bănuise cumva existența Ita? 
Nu, dar se tatîmpla ceva de nrfnțees. 
Acum. astăzi. ta această după amia
ză, ei. căpitanul Io»-., după o luptă 
ta care pieriseră mulți oamert:. se ri
dicate pe marginea tranșee să stu
dieze noua poziție a taacLcului V 
acest om, acum prizczLer, trăsese eu 
mitraliera asupra lui

Pentru ce trăsese?
Ce vroia căpria-.-a loer.?
El, căpitanu. loan vroia săJ i țea

scă pe inamic să părăsească poziția, 
să-l alunge mai departe pe inamic 
spre Praga, apoi mai departe și să 
se termine mai repede acest război 
în care piereau zilnic mii de earner.. 
El înțelegea că inamicul trebuie să 
se apere. Dar pentru ce se apăra el 
atît de îndîrjit? Pentru ce tattrzia în 
tranșee cînd vedea bine că nu mai e 
r.imic de făcut? Ce anume apăra 
acest inamic cu atîta înverșunare? 
Și cine? Soldatul german? Ei aș I 
Parcă nu știa, căpitanul loan că e 
vorba de un mecanism monstruos? 
Da, dar cine crease aici acest mecanism 
și cine îl reprezenta în armată era 
cuvînitul fascist, dar nu înțelese ce-i 
aceea și nici nu-și bătuse capul 
să afle. El inamicului îi spune ina
mic. Inamic, pentru el, era acela care 
atacă țara altuia. Intr.o vreme, însă, 
cu mulți ani în urmă, înțelesul acestui 
cuvînt se turburase în mintea lui. Era 
ofițer tînăr, într-un regiment dta 
Cluj și trebuise să se retragă de-acolo 
din fața unui Inamic împotriva că
ruia i se interzisese să lupte. Mai 
tîrziu, acest inamic începuse să se 
plimbe prin București, descheiat la 
gît, semeț și trufaș, iar el, subloco
tenentul loan Gheorghe avea ordin 
să_l salute pe acest inamic. El nu era 
bucureștean, el copilărise la țară, pă. 
rinții și frații săi erau țărani, dar 
învățase în București și iubea Bucu- 
reștiul. In anii .aceia se îndrăgostise 
și se plimbase cu fata — soția lui de 
acum — la șosea și dese ori întîtaea 
inamicul și avea ordin să-l salute. 
Trebuia să lase fata de braț și să 
ducă mîna la chipiu. 'Acest ordin însă 
nu numai că nu vroia să-l execute, 
dar numai gîndul că există un astfel

Din tezaurul artei romînești

C. D. ROSENTHAL „Portret de femeie"

de ordin il făcea să se simtă înjosit.
Mai tîrziu a început să audă pre

tutindeni, printre ofițeri, că inamicul 
este aliat. „Aliat? împotriva cui?" — 
a întrebat sublocotenentul loan, și 
nu i s-a dat nici un răspuns. Executa 
ordinele. — în afară de cel referitor 
la salut, fiindcă era singurul care îl 
punea în contact cu inamicul — exe. 
cuta și tăcea și era încredințat că 
acest inamic care atacase apoi o mare 
țară vecină, nu poate să nu fie 
ta cale din urmă înfrînt de numeroa
sele țări pe care le atacase, iar el, 
locotenentul și apoi căpitanul loan să 
comande oamenilor săi foc asupra 
inamicului.

Cîțiva ani mai tîrziu. end veni în 
sfirșit această zi. pe căpitan începu 
să-l înfurie din ce ta ce mai mult 
rezistenta turbată a acestui inamic. 
Ctad vedea cum unitățile se zbat 
și se chinuiesc sub Vrui artileriei, 
cum oamenii sânt amestecați cu pă
mântul. ocnoriți și schilodiți, nu mai 
putea răbda, lua comanda unei com
panii. spărgea frontul ș: săvârșea a- 
cele incursiuc: ale sale, att de ta. 
drăznețe care K făcuseră cunoscut 
ta întreaga divizie.

Căpitanul tasă nu se simțea mul
țumit; după fiecare atac întrebările 
despre inam c reveneau și el nu gă
sea răspuns. Și iată. ta privirea «ce
hii prizonier. căpltMiului i se păru că 
găsește unul Lucrurile stăteau astfel: 
ta*E: inamicul s-a retras lăsînd unde
va pe coaste ieahz. o mitralieri 
petirii acoperire; e tauște; mitraliera 
are o misiune foarte importantă, ea 
trebuie să intre ia funcțiune numai 
dacă e primejdie. dacă atacaații an. 
ttanâ ssaited; in tici un caz ea no 
trebuie să se descopere, riscă si fie 
nimkită. să i se taie retragerea și 
— lucrai cei mai important — să 
aa-și taoeploeasci misiunea Doi; 
eip tar.. Ioan nu are de gtad să 
ror.tinue aracul, e are alte planar 
:ese Sta tranșee a se uită e= bino
clul; ei știe că d stanța e mare și că 
r.3 e -ici o primejdie; nai mari 
chiar, sie că Inamicul nu s-a ret*as 
ta âcscrdme. p esupune că s-ar put:, 
ca prut apropiere să Re vre-o m ira 1- 
eră de acoperire, dar știe că pent-u 
ua oct msraliorx nu va face prostia 
să se descopere și sî-> ta:« s-ngur 
craca de sob picioare D | iată că 
rritrariorul n-a gtr.iri le fel a trasși 
a fost luat prizonier Acum, trei: 
;-entru ce totuși st’tratorn! a '-ras?

D.ți ce stătu tathafa-se in rărnje.: 
citeTa cape '.ungi, dictând loan își 
priota prrti-ea sa sembră ta octri 
zxtralioraiuî prizoeier, iși cesctești 
tăiate și rutah răgușit;

— Băieți, cine știe nesstaște?
— Roșa' Roșu Gr.ecegie. âorr.-e 

căprjar. e» șâe — răspunseră tarit»

ooea'rap,T»v
— Care « Roșa* tatrecă riptag»
U« aokac ar t - ișs făca loc șâ se 

aprocte Căpriar*. fl —zse de «tină 
alături de ei, fi puse brrțni pe «Răr 
șs șopti:

— Măi Roștae, ia să stăm ooi n-ței 
de vorbă cu neamțul ăsta.

Soldați: se strânseră aproape, uimiți 
puțin de glasul căpitanului. Arăta 
schimbat vorbea ta șoaptă și parcă 
era trist nu se știe ce avea.

— Mă, Ilie, ce-are dom’ căpitan 
de s-a înnegrit așa la față ? întrebă 
cineva în șoaptă. Dom' căpitan, — 
zise soldatul ceva mai tare; se apro
pie de căpitan și șopti iarăși, atta- 
ginduJ mîneca mantăii: dom' căpi
tan !

Căpitanul stătea cu fruntea în pă- 
mînt; tresări:

— Ce e, mă?
— Dom’ căpitan, șopti soldatul în

grijorat și privirea sa rămase lung 
deschisă și neclintită în aceea a co
mandantului său.

Căpitanul clătină din cap; „Ce este, 
de ce este îngrijorat soldatul?"

— V-ați înnegrit la față, dom’că- 
pitan! Vă doare mîna?

Ofițerul se posomori. Grija aceasta, 
acum tocmai în aceste clipe, îi tur
bura sufletul. Soldațij înțeleseră că se 
petrece ceva cu comandantul lor; își 
pironiră ochii pe el și rămaseră tăcuți 
și nemlșcați, așa cum se stă lîngă 
cineva căruia i s.a întîmplat sau e 
pe cale să i se înitîmple o nenoro
cire.

— Roșule, întreabă-1 pe ăsta ce 
grad are I spuse căpitanul și îl arătă 
cu aapul pe prizonier.

— Subofițer, dom’căpitan, spuse 
Roșu fără să întrebe. Cunoștea el 
și gradele lor, nu numai limba.

— A avut ordin să tragă numai 
dacă atacăm noi. De ce s-a desco
perit? întrebă căpitanul.

Soldatul Roșu se uită la prizonier 
cu interes și puse întrebarea. Nu se 
știe de ce, vorbi cam mult cu pri
zonierul, și după cum li se păru oa
menilor, începu să se cam răstească 
la el. Cu toate că era scund, soldatul 
Roșu se uita cam de sus la prizonier 
și, după cîtva timp, oamenilor li sefl 
păru că între ei doi parcă se întîm. 
plă ceva.

Intre timp sosiseră comandanții de 
compănii. Unul dintre ei, auzind con. 
vorbirea dintre soldat și subofițerul 
neamț, întrerupse pe soldat și se a- 
propie de căpitan.

— Oprește-te! Domnule căpitan^ 
vorbesc eu cu el, cunosc bine germa
na, — 6puse și îi făcu semn soldatu
lui să se dea la o parte de-acolo.

Căpitanul alunecă cu privirea peste 
ofițer și nu răspunse.

— Ce e, Roșule? ce spune? — îl 
întrebă pe soldat, iar ofițerului îi făcu 
un semn nedeslușit cu mîna: să aș
tepte, ce se bagă? ce importanță are 
dacă vofbește el sau soldatul?

— Zice că e treaba lui, ce vă pri. 
vește pe dumneavoastră. Răspunde 
urît, domnule căpitan, zice că dacă 
ar fi știut că o să întoarcem armele 
contra lor, nu s-ar mai fi purtat așa 
de civilizat cu noi, că sîntem... vor
bește urît, domnule căpitan ! răspunse 
soldatul Roșu.

— De ce minți, soldat, interveni 
ofițerul care zicea că știe germana. 
Tu l-ai înjurat pe eî întîi I

— Biserica mamei lui, — mormăi 
soldatul Roșu și de mînie nici nu 
mai vru să spună cum s-au întîmplat 
lucrurile și nici chef să vorbească 
mai departe nu prea mai avu.

— Roșule, spuse căpitanul, <iu dis
cuta cu el, flăcăule, întreabă-1 și spu. 
ne-mi mie ce răspunde.

— Să vorbească domTocoienent, 
spuse soldatul cu dispreț, și se dădu 
la o parte mormăind, scuipând și în- 
jurînd furios.

— Ce ți-a spus, mă? Ce-a zis? în
trebară soldații curioși.

— Dă-1 ta... bolborosi Roșu și. se 
îndepărtă aruneînd priviri furioase 
peste umăr adresate locotenentului 
care vorbea acum cu subofițerul. Era 
atît de furios și îi era atîta scîrbă. 
incit nu-1 mai interesa deloc să audă 
ce discută locotenentul cu prizonie
rul.

— Ce spune, locotenent? întrebă 
căpitanul loan.

— Spune că nu-i adevărat că a 
avut ordinul care ziceți dumneavoa
stră.

— El e subofițer, cum a putut să 
facă prostia să se descopere?

— Spune că era bine camuflat, 
domnule căpitan. Spune că a studiat 
poziția, că de-acolo se aude trăgtad 
ta cu totul aitâ parte din cauza ecou, 
lui.

— Spune-i că minte, eoou se aude 
de unde poftești din cauza dealuri
lor.

— Nu înțelege ce vreți de la el, 
traduse locotenentul după cîtva timp. 
Credeți ce vreți, că a avut sau n-a 
avat ordinul care ziceți, nu înțelege 
i.scu;-s asta, cere să fie dus unde 
trebuie șî să-f lăsați în pace.

Căpitanul tăcu. O clipă alunecă cu 
privirea pesre chipul locotenentului. 
Acesta traducea perfect, de parcă toa
tă viața lui n-ar fi făcut altceva 
deci; acest lucru. El reproducea exact 
și cu ind-ferența unui adevărat trans, 
ator care n-are vote să ia atitudine 

ta cete ce se discută.
— Spune-i, locotenent, că acum este 

prizoc.-er și că se află acolo unde 
trebuie, zise căp tsnui u"tîndu-se sum
bru la rear-.;.

— Na se află unde trebuie, cert 
să fie d«s la comandament, traduse 
■occtertenr-

— Aaziți. băieți, ce pretențios e 
-aarnțs' spuse căpitanul, ridictad pu- 
țâ g1— - Locotenent, spune-i că «o 
șea pere, a ce S-a descoperit

LacatcDeteul traduse și căpitani 
iși preta pri vriei lui grea asupra 
sobot 'er.l_. Prizonierul se feri de 
privire și eu răspunse. Iși întoarse 
capta ia altă parte și rămase țeapăn, 
taadra și Inch's ta sine. Avea acri 
de parcă ar fi vroit să spună că rm- 
aa staețA I® de prizonier l-a takx 
ptaâ acoB să discute cu câpizarta. 
dar eâ e sobofițer germar.. este ta- 
fmx sușencr nu numai căpltimzlta 
aceste tarata de aci. ci orxărta 
tar ie orice grad și dir. orice pacte 
a riEK -.

Locxeoer.;-.. cere făcez pe traesta- 
tarat stătea și e! teapâe tăcut, cu 
piecapele peste ochi și aștepta să tra
ducă sui departe. E. per soc ±1. tua- 
vea ce *1-1 irtrebe pe sttaotițer. taci 
măcar ac eca curios să se uite la elt 
cum făcee-u ceilalți ofițeri Dar nia 
la comandantul si. nu se uita.

— Spune-i locotenent. încă odată, 
că eu știu de ce s-a descoperit el ți 
că pnf-ru asta am să-l împușc chiar 
aci, cu mtaa mea.

Glasul căpitanului fusese sumbru și 
neînduplecat. Locotenentul îngălbeni, 
soldații iși îndreptară privirile uimite 
asupra comandantului lor. Cînd loco
tenentul traduse, căpitanul loan scoa
se pistolul. Prizonierul nu înțelese, îl 
întrebă ceva pe locotenent Loco'e. 
necitu! repetă și atunci privirea sub
ofițerului prizonier se repezi în aceea 
a căpitanului. Se uită dteva clipe în 
ea și deodată se inspâ.mîntă. Strigă 
ceva și se uită zăpăcit ta jur.

— Nu se poar.e, n-aveți voie să fa
ceți asta, traduse locotenentul și de 
astădată, fără să-și dea seama, pără
sise rolul de traducător care își as
cunde părerile despre discuție.

— Băieți, spuse căpitanul, neamțul 
ăsta a vrut să mă omoare. Asta e 
unul din ăia care omoară oameni.

Căpitanul tăcu. Se uita mereu la 
neamț și ceea ce spunea parcă citea 
pe fruntea acestuia Cuvintele sale 
despre moarte fură înțelese btae de 
soldați. Pe front nimeni nu gîndește 
că luptă pentru ca să omoare, ci să 
învingă.

— A vrut să mă omoare, băieți, 
continuă căpitanul: nu s-a mai gîndft 
că o să fie descoperit 1 Are ceva cu 
mine și cu voi, ăsta d-aici, bestia 
asta I Asta e de-ai lui Hitler, ăștia 
ne omoară pe noi, băieți 1 Locotenent, 
întreabă-1 de ce a tras.

Locotenentul lăsase iar pleoapele 
peste ochi și tăcu din nou pe trans
latorul.

De astădată prizonierul se uită 
deschis la căpitan și o clipă spaima 
de la început mai luci încă în privirea 
lui, dar nemaivăzînd pistolul în 
mîna ofițerului romîn, se liniști și 
răspunse cum trebuie.

— Domnule căpitan, traduse loco
tenentul, vă roagă să vă gîndiți că 
așa e legea războiului.

Acest răspuns îl lăsă liniștit pe că
pitanul loan, dar numai pentru cîte. 
va clipe. El sări în picioare și în
cepu să strige:

— Băieți, auziți ce zicel Legea 
războiului 1 Soldatul Roșu I

— Ordonați, domnule căpitan 1
— Spune-i că o să-i omorîm noi 

pe ei, că o să fie judecați și spîn- 
zurați cu Hitler în oap 1... Luați-1 
d-aici că-1 împușc I Luați-1 imediat!...

Căpitanul sări din tranșee și porni 
repede spre postul său de comandă.

— Domnii comandanți de compănii 
— ordonă el și înteți pașii. Legea 
războiului... , Hitlerul dumnezeului tău 
de bestie i Bestii ! — strigă căpita
nul și glasul său ascuțit se auzi de
parte pe poziții. Fasciști! Criminali! 
țipă scos din fire, Legea războiului! 
Lasă că vă arăt eu vouă legea răz
boiului. Vă învăț eu minte ce înseam
nă legea războiului.

Și îndîrjit, căpitanul loan chemă 
comandanții de compănii și dădu 
unul din acele ordine îndrăznețe de 
atac pe care soldații le cunoșteau 
atît de bine și care produceau zăpă
ceala și spaima în rîndurile inami. 
cuiul.

Marin Preda

MACHETĂ Numai atunci betonul cade — vaer 
In talpa viitorului baraj.
Și asta zi de zi! O-ntreagă viață, 
Dacă-i nevoie. Soarele-n apus
Ii pune o lumină, ca un sărut, pe față.

Un zid va-nchide valea ! Și Bistrița-ngrozită
După ce-un Iac fantastic în urmă va lăsa, 
Printr-un tunel, sub munte, vuind o să-și trimită
Spre două mari turbine, prin ani, vibrarea grea... Și amîndoi sînt cam la fel de sus.

Cine a spus această legendă de demult 
Spre-a-nfiora drumeții în searbăde popasuri ? 
Dar eu adînc în suflet, ca-n viitor ascult 
Numai căderi de apă, numai suiri de glasuri.

La înserat, s-o-ntoarce-n colonie
Dar ca aici de veseil, nu va fi.
Poate la club intra-va, ori, în vibrarea vie 
A lunei printre cetini, un cîntec va șopti. 
Și un oraș de, peste Olt, în cînt 
Cu-o tinerețe înșelată

s-o-nipleti
Și niște înfloriți salcimi loviți de vînt.

Dar între viața lui de azi și altădată 
E un abis cu mult mal mare decît cel 
Care acum se cască amețitor sub el.

•Vh,

MUNCA DE NOAPTE LA FUNDAȚIA 
UZINEI ELECTRICE

De vuiet, de scrișnetul malaxoarelor 
Au insomnie brazii cărunți.
In noapte acum toată lumea muncește. 
Numai luna ho’nărește peste munți.

Dar eu mă opresc unde cîntă sudorii 
Și scinteile sar cu lumină de zi.^ 
Ca dumnezeu cînd a făcut universul, 
Inginerul știe totul cum va fi.
Malaxoaiele fabricii de beton
Ca turbinele sună și sînt — pentru el. 
Privește! De-aici, spre tunelul de apă, 
De unde Bis'rița nu mai scapă,
Ca două mari brațe-n armuri de oțel 
Conductele forțate se vor ridica,
Spre cea mai grozavă îmbrățișare
Da cite an fost pe pământ — și prin care 
Destinul îndrăgitei pe veci se va schimba...

Și scinteile sar și se-mprăștie-n roiuri 
Albe ca noaptea brazilor cărunți;
Și lnna viaturi vestea
Băsfrmg-ri: lor peste tnunțt

In loc de final
VEDERE DE PE CEAHLĂU

„dacă ar fi intrat în basmele 
celor vechi, ar fi fost tot atît de 
vestit ca și 01impul“.

Dimitrie Cantemir

In fine,
Am ajuns !
De două zile
Sublimele cetăți de stînci le tot privim. 
Dar cum urcam, se depărtau într-una.

Sub pînzele-albăstrii ale luminii 
Catarge-nmărmurite, pe ape-nmărmurite,
Par lanțurile munților, ce tot mai largi se sting, ț

Intr-o plutire mai presus de timp.

Acolo, undeva, în apus
Sub albe scl piri străbate Caraimanul
Cu Ardealul meu...
Spre sud
In golul care seamănă cu infinitul
Dunărea își reîmparte apele și dispare 
Lăsînd în aureolă galbenă Bărăganul torid. 
In miazănoapte și-n răsărit
Același spectacol al'țării iluminate.

Celor care creează
UN ZBUCIUM AL ANILOR

Și cineva citește din Cantemir.
Bizarele forme-ale stîncilor
Seamănă și-acum cu niște zei pagini 
Desfigurați de ploi și de sfîrlezele vîntului. 
Cine știe...
Dar înainte totul se arată clar,
Liniștit,
Prevestind și mai înalte creste. _

Am umblat printre voi mai multe zile... 
Dar în urmă sînt ani! Și în tot ce-am văzut 
Stă un mister, un zbucium al anilor 
Care-mi rămîne necunoscut.

Mi se spune : aici unde crește barajul
Și unde-i această șosea fumurie
Un munte potrivnic stătea.
Iar mîna călăuzei în aer îl descrie.

Mi se spune : bătrînul, artificierul de colo 
De trei ori pînă acum din moarte a-nviat, 
Tunelu-i străpuns... turnată, fundația... 
Și-ntr-adevăr o lume ați creat.

Dar ce muncă a fost I Cită sudoare 
A curs ! Și clipele cum au trecut I 
E un mister, un zbucium al anilor 
Ce-n inimile voastre s-a-nchis și a tăcut.

VOI SEMĂNAȚI CU LUMINA

Voi semănați în viață cu lumina 
Ce fără zgomot peste lucruri trece, 
Dar tot mereu ceva prin ea se schimbă. 
Stejarul falnic, valul, iarba rece.

Și dacă ne-mplinit vreun fleac vă scapă, 
Tristețea voastră-i fără de hotar

Și ziua doar atunci că a trecut, vă pare.

De vă lipsește apa, din munți conduceți apă, 
Case de vreți, voi faceți case mari, 
Grădini plantați, cu arbori seculari, 
Croiri, stîrpiți, creați fără-ncetare.

Aurel Rău

DE PE TALUZUL GALBEN

Pămîntul, de un timp, nu-1 mai îneîntă 
Și vesel doar sub ceruri să fie, s-a deprins. 
Ca un poet, cînd inspirația
Sferele>-nalte iarăși le-a atins.

De pe taluzul galben, unde-n soare 
Gem macaralele-funiculax, 
Odată cu imensa coșarcă-n balansare, 
Cu bena atîrnată-n cablul tare — 
Deasupra văii trece iar și iar.
Și doar cînd mîna-i face-un semn din aer 
De parc-ar vrea să dea cuiva curaj,

*) Din ciclul „O nouă călătorie în Munții 
Neamțului".



s GAZETA LITERARĂ

Literatura sovietică ucraineană
Încă insuficient cunoscută la noi, 

literatura ucraineană — dezvol
tată mai bogat și mai felurit abia 

după Revoluția din Octombrie — este 
astăzi o literatură care-și exprimă 
mesajul social în genurile cele mai 
diferite și populate de numeroase o- 
pere scrise cu talent remarcabil, cu 
timbru personal și cu acel dublu 
specific esențial pentru oricare din

PAVLO TÎCINA

literaturile popoarelor din U.R.S.S. 
care dă glas totodată și profilului co
mun sovietic și trăsăturilor naționale 
ale poporului respectiv.

Pentru a cunoaște literatura unui 
popor vechi și numeros, ca ucrainenii, 
doisprezece ani (căci asemenea ac
țiune se face abia de la eliberarea 
țării noastre) nu sînt de ajuns. Iată 
de ce, la 27 august anul acesta, por- 
nindu-se de la prilejul centenarului 
nașterii unui dintre scriitorii clasici 
ai Ucrainei, Ivan Franko, va începe 
la noi o decadă a literaturii și artei 
ucrainene, deci o nouă acțiune mai 
masivă de popularizare a creațiilor 
artistice și literare de seamă ale po
porului vecin.

Literatura ucraineană de pînă la 
Revoluția din Octombrie a avut des
tinul multora din celelalte literaturi 
ale popoarelor de pe teritoriul Rusiei 
țariste. Guvernul țarist împiedica, 
prin politica lui de asuprire națională, 
dezvoltarea firească a culturii nume
roaselor națiuni din cuprinsul împă
răției. Numai anume împrejurări fa
vorabile și mai cu seamă o mare 
tenacitate din partea scriitorului res
pectiv izbuteau să rupă cercul piedi
cilor țariste și să aiirme existența 
cîte unei noi opere literare ucrainene. 
Așa s-au petrecut lucrurile și cu Ivan 
Kotlearevski, și cu răzvrătitul bard 
național Taras Șevcenko, cu Ivan 
Franko, pe care-1 vom sărbători a- 
cum, cu democratul-revoluționer Mi

hailo Koțiubinski, cu delicata poetă 
Lesea Ukrainka și cu atîția alții. A- 
tașamentul de popor al celor mai 
mulți dintre scriitorii din trecut ai 
Ucrainei, literatura lor realistă și în
crezătoare într-un viitor mai bun a! 
poporului se datoresc în însemnată 
măsură influenței fertile exercitate de 
curentul democrat-revoluționar din li
teratura rusă, de concepția despre 
artă a lui Belinski, Cernîșevski, Do
broliubov. Firește, însă, că lipsa de 
drepturi naționale și neștiința de carte 
au îngropat cel puțin tot atît de 
multe talente autentice, dintre care 
poate numai unele au răzbit în fol
clor, cretnd minunatele „dume" (me
ditații) și cînteoele de dragoste sau 
de jale care au răsunat de-a lungul 
veacurilor prin stepele ucrainene.

Literatura sovietică a Uorainei, bu- 
curîndu-se de întreaga libertate ne
cesară dezvoltării și de sprijinul 
partidului comunist, a împlinit ceea 
ce nu izbutiseră, din motivele știute, 
înaintașii. Acești înaintași deschise
seră drum și poeziei, și dramei, și 
prozei. Ivan Kotlearevski (1769— 
1838), fiul unui magistrat din Pol
tava, a scris în versuri o foarte 
interesantă ,,Eneidă“ travestită, operă 
cu intenții satirice, în care Eneas și 
tovarășii săi troieni sînt niște cazaci 
din Zaporoje Tot Kotlearevski este 
și întemeietorul dramaturgiei ucraine
ne. îndeosebi una din piesele lui, 
.,Natalka Poltavka", bogată în umor 
popular, își păstrează vigoarea și azi 
Apoi, Taras Șevcenko (1814—1861), 
poetul național al Ucrainei, intere
sant și în proza sa, a adunat în al 
său „Cobzar" toate suferințele noro 
dului iobag a cărui viață asuprită se 
confunda cu propria biografie a lui 
Taras, și pe care poetul, de un lirism 
subtil și dramatic, le-a cîntat în ver
suri nemuritoare. Ivan Franko (1856- 
1916) a fost deopotrivă poet, nuve
list, dramaturg și critic, iar opera sa 
este una dintre primele in Ucraina 
scrise de un scriitor cu început de 
orizont marxist. Dintre scriitorii și 
mai apropiați de vremea noastră cităm 
pe Mihailo Koțiubinski, autorul cu
noscut în numeroase țări al nuvelei 
„Fata Morgana".

Revoluția socialistă a găsit în 
Ucraina o nouă literatură de esență 
revoluționară, încă timidă, e drept, 
dar reprezentată de numeroase con- 
deje. Printre aceste condeie se nu
măra și Pavlo Tîcina, azi cel mai 
de seamă poet ucrainean sovietic. 
Tîcina își conturează treptat, încă 
din anii tinereții, profilul de poet re
voluționar într-un ciclu de rondeluri 
și mai ales în foarte populara poe
zie „Pe maidan". Și astfel, de la carte 
la carte („Cernigov", „Partidul con
duce", „Oțel și gingășie", „Veni-va 
ziua"), poetul ajunge un matur cîn- 
tăreț, un tribun al vremurilor noi.

Un alt poet de seamă din generația

mai vîrstnică este 'Maxim Rîlski, un 
liric meditativ și zugrav fin al feno
menelor naturii, cunoscut bine nu nu
mai în țara sa, fie prin poemul „Se
tea", închinat celei de a XXV-a ani
versări a instaurării puterii sovietice 
în Ucraina, fie din „Sonetele cerni- 
goviene" ori din numeroasele sale 
versuri despre unitatea frățească a 
popoarelor sovietice sau despre na
tura, cu frumusețea ei specifică pe 
care a cîntat-o și Șevcenko, a Ucrai
nei.

în literatura Ucrainei de azi sînt 
mulți poeți de valoare, fiecare cu 
personalitatea sa distinctă și cu cer
cul său de teme preferate: Mikola 
Bajan, autorul apreciatelor „Impresii 
din Anglia", Andrei Malîșko, Leonid 
Pervomaiski, Platon Voronko ș. a.

Proza ucraineană e mai bine cu
noscută la noi decît poezia, chiar 
dacă aceasta din urmă este mai bo
gată. Cunoaștem romanul lui M. Stel
mah „Marea familie". Am citit roma
nul trilogie al lui Oles Goncear „Ste
garii", închinat războiului dus de 
poporul sovietic contra hitleriștilor. Se 
cunoaște în bună măsură și roma
nul recent al lui Natan Rîbak, „Rada 
din Pereiaslav", consacrat faptului is-

MAXIM RILSKI

toric al reunirii Ucrainei cu Rusia.
Poate genul care și-a cucerit în 

literatura ucraineană locul întîi este, 
însă, dramaturgia, reprezentată în 
primul rînd de un nume de rezo
nanță mondială: Alexandr Korneiciuk. 
Registrul acestui mare dramaturg e 
divers, cum și mijloacele sale dra
matice sînt foarte bogate. Drama
turgul scria de pildă în 1933 puter
nica dramă a unei unități din flota 
maritimă a Revoluției din Octombrie, 
„Pieirea escadrei", iar în anul ur
mător se ocupa, în „Platon Kreoet",

ALEXANDR KORNEICIUK

TAKACS TIBOR
poet din R. P_. Ungară

LA MORMIMUL LUI EMINESCU
Stă melancolic teiul și visează. 
La poale-1 doarme marele poet 
Ce parc-ascultă cu ființa trează 
Străvechiul tei cum freamătă încet, 
Cum greierii în huma caldă cîntă 
Și pașii care trec ușor pe lut... 
Dă-i, teiule, rîvnita pace sfîntă 
Rîvnita liniște, cum el a vrut!

Sînt lingă el,
Nemuritorul,
E floare rară-n lume fără seamăn 
Și fulger e, rămas peste pămînt.

și versurile cheamă, 
uriașul ciut

de formarea intelectualului nou, de 
obîrșie muncitorească și de structură 
nouă, sovietică. In timpul primilor 
ani ai războiului Uniunii Sovietice 
pentru apărarea patriei, ziarul „Prav
da" și-a consacrat paginile cîtorva nu
mere la rînd, într-o vreme cînd ști
rile de pe front, din timpul retra
gerii, erau cele mai importante, pu
blicării integrale a unei noi piese de 
Korneiciuk, „Frontul". Aoeasta era 
însă, de fapt, cea mai însemnată și 
mai urgentă dintre vești, căci piesa 
dezvăluia lipsurile din comanda fron
tului și sugera, cu artă literară au
tentică, măsurile ce trebuiau luate. 
De un realism zguduitor, această pie
să era contribuția patriotică nu nu
mai a unui talentat dramaturg, ci și 
a unui combatant de pe front, care 
cunoscuse războiul punîndu-și propria 
viață în joc. Korneiciuk a scris și o 
dramă istorică, „Bogdan Hmelnițki", 
dar tema lui predilectă pare a fi 
viața nouă a țărănimii, în agricultura 
socialistă. („In stepele Ucrainei" — 
închinată întrecerii socialiste între 
două colhozuri, „Veniți la Zvonkovoe" 
— despre belșugul colhoznic, „Crîngul 
de călini" — despre noile forme de 
viață colhoznică, în etapa trecerii spre 
comunism). Piesa „Makar Dubrava" 
se ocupă însă de mediul muncitoresc.

Literatura ucraineană este ilustrată 
de dramaturgi numeroși. Dintre cei 
contemporani, afară de Korneiciuk, 
sînt cunoscuți în multe țări îndeosebi 
Kondrat Krapiva și Vadim Sobko.

Bogată în poeți, autori dramatici, 
romancieri și nuveliști, critici și pu
bliciști, această literatură a unui po
por viguros, iubitor de viață și harnic, 
cu o patrie dintre cele mai frumoase, 
a crescut în cele aproape patru de
cenii de putere sovietică, înir-un ritm 
pe care poate nici nu-I vor fi visat 
în ceasurile lor cele mai optimiste 
luminății și curajoșii înaintași Ivan 
Kotlearevski și Taras Șevcenko. Rit
mul acesta impetuos, numărul mare 
de scriitori reprezentînd cu demnitate 
toate genurile literare, este opera u- 
nui popor liber, călăuzit de partidul 
comunist.

Victor Kernbach

Eu de departe am venit și poate
Că pașii mi s-au șters în colb — firesc — 
Prin munți, prin codri am trecut și toate 
De cîntecele lui îmi amintesc.
L-am căutat — și inima un drum 
Mi-a arătat spre el ca-ntr-un descîntec.
Pe unde-atîți au fost și eu, acum 
Sosesc să-i cer uimit un strop de cîntec.

Vorbesc magh:ara. Nu-mi pricepe spusa 
Dar inima e spre frăție — puntei.
Romîni, maghiari, prieteni sînt căci nu s-a 
Ciocnit vreodată munte și cu munte ț

SUCCESE CARE NE BUCURĂ
Ea Congresul scriitorilor din R.P.R. 

poetul moldovean Emilian Bucov a- 
trăgea atenția participant ilor asupra 
creației din ultimii ani a scriitorilor 
din R.S S. Moldovenească, care au 
obținut o serie de succese, alături 
de tovarășii lor de breaslă din ce
lelalte republici unionale. Opere din 
cele mai bune ale poeților și pro- 
zatorilo' moldoveni sînt traduse în 
limba rusă și în alte limbi ale do- 
poarelor din U.R.S.S., devin un bun 
comun al literaturii sovietice multi
naționale. Cîteva cărți au apărut și 
la nai în timpul decadei artei și li
teraturii din R.S.S. Moldovenească 
(1953), cu care ocazie s-au scris une
le recenzii și note informative. Ul
terior au mai apărut și alte cărți 
ale unor scriitori din R.S.S. Mol
dovenească, ca de pildă ,,Tovarășul 
Vanea“ de Samson Șleahu.

Rîndurile de față nu au altă pre
tenție decît să facă cunoscut — în 
mod sumar cititorilor „Gazetei li
terare" — cîțiva din scriitorii R.S.S. 
Moldovenești pe baza unei lucrări 
de sinteză apărută de curînd fn 
Editura de stat a Moldovei din Chi- 
șinău. E vorba despre „Literatura 
sovietică moldovenească" (1955, 334 
pag.), culegere de schife asupra dez
voltării literaturii sovietice moldo
venești din anii creării Republicii 
Autonome Socialiste Sovietice Mol
dovenești (1924) pînă în prezent. în
tocmită în cadrul Institutului de is
torie, limbă, și literatură al Filialei 
Moldovenești a Academiei de Știin
țe a U.R.S.S.' cartea e scrisă de un 
colectiv de autori, lucrători ai Insti
tutului sau lectori la institutele de 
învățămînt superior din republică: 
V. P. Coroban, R. M. Portnoi, H. G. 
Corbu, I. C. Varticean, A. T. Borș, 
I. P. Racul. V. C. Pamfil, A. A. 
Ceza și V. A. Șvacikin.

Trebuie subliniat de la început că 
o astfel de prezentare în ansamblu 
a literaturii sovietice moldovenești 
apare pentru prima dată, ea consti
tuind un succes de seamă al criticii 
și istoriei literare din republică, lu
cru subliniat, de altfel, și de recen
ziile aoărute în presa sovietică mol
dovenească.

Volumul • începe cu o prezentare de 
ansamblu a „Dezvoltării literaturii 
sovietice moldovenești", urmată de 
articole de analiză a operelor unor 
scriitori cu activitate literară mai în
delungată. Un articol de mari 
proporții — „Dezvoltarea literaturii 
moldovenești în anii de după război 
și tinerii scriitori" trece în revistă 
creația tinerelor talente, destul de 
numeroase, care s-au ridicat în ulti
mii ani și care au dat lucrări de 
valoare. Cartea se tncheie cu un 
articol privind .Știința literari șl 
critica", In care sînt amintite prin
cipalele lucrări în domeniul criticii 
și istoriei literare

ic

Primele manifestări literare în 
Republica Socialistă Sovietică 
Moldovenească apar in paginile 
ziarului „Plugarul roșu" (înfiin
țat în 1924), a cărui „pagină lite
rară" reunea creațiile tinerilor poeți 
șl prozatori, corespondenților munci
tori și țărani, care aveau ceva de 
spus in legătură cu evenimentele 
revoluționare ale primilor ani ai Pu
terii Sovietice. In 1929 apare revista

„Moldova literară", o dovadă eloc
ventă a creșterii unei pleiade de 
scriitori moldoveni. In această pe
rioadă a anilor 20—30 își publică 
primele lucrări literare, inspirate din 
viața poporului moldovean, scriitorii 
M. Andriescu, C. Coșărău. Ion Canna, 
L. Corneanu. L. Barski, I. D. Cio- 
banu, se fac primele traduceri din 
operele lui M Gorki, V. Maiakovski, 
D. Bednîi și alți scriitori sovietici 
ruși .ucraineni, etc. Organizațiile 
literare existente în primii ani — „Ti
neretul" și „Răsăritul"—se contopesc 
în perioada primului Congres al scrii
torilor sovietici în Uniunea scrii
torilor sovietici din Moldova. In 1932 
se înființează almanahul literar „Oc
tombrie", care apare astăzi ca re
vistă a Uniunii scriitorilor din 
R.S.S M.

Anii grei ai războiului au găsii 
pe scriitorii moldoveni la datO'ie: 
unii au luptat cu arma în rniirti în 
rîndurile armatei sovietice, alții au 
fost corespondenți de presă și acti
viști ai frontului cultural. Și unii 
și alții n-au încetat munca literară, 
care a luat un nou avtnt în anii 
reconstrucției de după război. Astăzi. 
Republica Socialistă Sovietică Mol
dovenească se mîndrește cu un activ 
numeros de prozatori, poeți, drama
turgi și critici literari, cu o viață 
literară și artistică bogată, care stă 
cu cinste în rîndul celorlalte litera
turi naționale sovietice. Scriitorii au 
la îndemînă paginile revistei „Octom
brie", ale ziarelor republicane și ra
ionale, scenele teatrelor din Chișinău, 
Bălți, Tiraspol, casele culturale din 
colhozuri. Printre succesele artistice 
din ultimii ani trebuie amintită apa
riția primelor filme artistice moldo
venești de lung metraj „Leana" și 
.Andrieș”, ale căror scenarii au fost 
create de scriitori din republică, pre
cum și punerea în scenă a primei 
opere moldovenești cu subiect inspi
rat din lupta haiducilor — „Grozo- 
van", — libretul aparținînd poetului 
Vl. Russu.

•k

In 1928 apare prima culegere de 
poezii în literatura sovietică moldo
venească, opera poetului învă • 
țăior Constantin Coșărău (1861— 
1934), unul dintre pionierii frontului 
cultural și literar. Alături de el își 
publică poeziile și povestirile sale 
Mihail Andriescu (1894—1934), care 
a fost de altfel și primul critic lite
rar din republică.

In aceiași ani încep să scrie pro
zatorul Ion Canna și poetul Leonid 
Corneanu, a căror activitate literară 
s-a îmbogățit mult în anii următori. 
In povestirile sale, Ion Canna înfăți
șează scene din războiul civil (el în
suși participase la lupte), tablouri 
din viața din trecut a țărănimii mol
dovene ori din viața nouă a satului 
ce devenea socialist („Cînd catul 
rîde", „Două întîlniri", „Povestirea 
unui fost rob", „Marna" și altele). 
Marelui conducător de oști rus din 
veacurile trecute îi este închinată 
povestirea ,,La vadul lui Suvorov".

O bogată activitate poetică a des
fășurat de-a lungul a peste 25 de ani 
poetul Leonid Corneanu (în 1930 
apar „Versuri felurite"), care în ace
lași timp este șt un neobosit culegă
tor de folclor („Cîniice norodnice 
moldovenești" — 1939, „Proverbe și 
zicători norodnice moldovenești" — 
1941, etc.). In afară de numeroasele 
culegeri de versuri închinate vieții 
și luptei poporului, poetul și-a 
îndreptai atenția și spre copii, 
despre care a scris volumul

„Pionierii în țeh“ (atelier). De ase
menea, el a publicat, mai ales în ul
tima vreme, o serie de lucrări drama
tice. dintre care pot fi citate „Feri
cirea Mărioarei" (în colaborare cu 
dramaturgul rus E. Gherken — 1951). 
„Covorul Ilenei" (1953), iar acuma 
in urmă — „Dincolo de Dunărea 
Albastră", piesă închinată construc
ției socialiste din R.P.R.

înainte de 1940, Emilian Bucov a 
publicat în Romînia poezii pline de un 
protest revoluționar, ca de pildă, 
„Poet și proletar", „Marșul gigant", 
„Infernul" sau poezii închinate luptei 
eroice a poporului spaniol („No pasa- 
ran"). In afară de versurile care, in 
anii războiului, chemau la apărarea 
patriei socialiste, trebuiesc menționa
te creațiile lui de după război — 
„Țara mea" (poem publicat și la noi 
in 1953). poemul „Andrieș" pe teme 
folclorice, care a stat la baza fil
mului cu același nume, precum și ro
manul „Cresc etajele", jără a mai 
vorbi de numeroasele poezii închinate 
luptei pentru pace, construcției paș
nice a poporului, entuziasmului tine
retului („Lacul comsomolist". de 
pildă, și altele). Numeroase ooezii 
ale lui E. Butov au apărut și în 
traducere rusă, fiind reunite în timoul 
din urmă într-un volum de versuri 
alese, tipărit la Moscova. El este unul- 
dintre cei mai talentați șl mai pro
ductivi poeți din R.S.S. Moldove
nească.

Un alt scriitor cu o îndelungă 
activitate literară este Andrei Lupan, 
actualul președinte al Uniunii scrii
torilor din R.S.S.M. Poet progresist, 
comunist din ilegalitate, el și-a în
cepui activitatea literară publicînd, 
ca și E. Bucov, la revistele progre
siste din Romînia. Scrise într-o limbă 
îngrijită, in care se simte influența 
versului popular, versurile sale din 
timpul războiului („Straja", etc.), pre
cum și cele din anii următori („în
toarcerea acasă", „Tărăboi", ,,Hat în 
hat și fa(ă-n față" și altele) s-au 
bucurat de o caldă primire d’i partea 
cititorilor. A. Lupan a scris de ase
menea piesa „Lumina", o imagine a 
luptei pentru colectivizare în repu
blică.

Spațiul nu ne permite să ne oprim 
mai îndelung asupra creației acestor 
scriitori ca și a multor altora, ale 
căror opere sînt astăzi citite cu in
teres în R.S.S.M. Vom aminti dintre 
ei pe prozatorul Iacob Cutcovețki, pe 
poeții Liviu Deleanu, Petrea Cruce- 
niuc, pe prozatorii Lev Barski, Gheor- 
ghe Adam (1914—1946) , pe poeții 
Gheorghe Meniuc, Fiodor Ponomar, 
Petrea Darienco, pe prozatorul și fi
lologul Ion D. Ciobanu, pe poetul și 
ziaristul David Vetrov (1913—1952).

Dintre tinerii scriitori—poeți și pro
zatori — care au îmbogățit în ulti
mii ani cîmpul literaturii moldove
nești sovietice sînt amintiți în culege, 
re A. Cozmescu, Ion Druță, Samson 
Șleahu, I. C. Ciobanu, V. Maleva, 
Irina Stavskaia, A. Gujeț, I. Balțan, 
C. Condrea, P. Mihnea, V. Roșea, P. 
Zadneprov, V. RussU, I. Barjanski, 
I. Crețu, A. Șalar și alții, care au 
dat lucrări pline de suflu tineresc.

Se dezvoltă în R.S.S.M. de aseme
nea critica și istoria literară prin ac
tivitatea unor cercetători ca R. M. 
Portnoi, V. P. Coroban, E. Săpunaru 
șl alții care,, în afară de lucrările 
scriitorilor moldoveni contemporani, 
cercetează șl moștenirea clasică, în
grijind — împreună cu poeții și pro
zatorii — publicarea de antologii ale 
literaturii moldovenești, de opere a- 
lese ale clasicilor, de culegeri de fol

clor, etc. Alături de ei activează și 
alți lucrători ai Institutului sau Uni
versități, a căror activitate prind - 
pală este lingvistica sau istoria (A 
T. Borș, N. G. Corlăteanu, E. M 
Russev, I. Varticean și alții).

Demn de remarcai este faptul că de
tașamentul scriitorilor moldoveni so
vietici crește mereu. Anul care ș-a 
scurs de la apariția eseului de istorie 
a literaturii a marcat apariția a noi 
plachete de poezii (Vitalie Filip și 
alțd) sau povestiri (Gh. Malarciuc, 
șa.) care prevestesc o creștere îmbu
curătoare a creației tinerilor scrii
tori. Sint și alte nume care au apărui 
in timpul din urmă, fie în paginile 
revistei „Octombrie", fie ale celor
lalte ziare și publicații („Tinerimea 
Moldovei", revista pentru copii „Scîn- 
teia leninistă"), care ar merita o a- 
tenție specială. E datoria literaților, 
criticilor noștri să facă cunoscută pu
blicului cititor din R.P.R., alături de 
creația scriitorilor ruși, ucraineni, 
georgieni, armeni, letoni din U.R.S.S., 
activitatea Eter ară din R.S.S. Moldo
venească, republică sovietică vecină 
cu țara noastră, legată prin tradiții 
istorice și culturale de poporul no
stru.

Gh. Mihăilă
Aspirant la Universitatea de 

stat „Lomonosov" din Moscova

Foșnește teiul... Tu ai vrut așa... 
Și teiul sub mantia lui te-ascunse. 
O, parcă drept în fața mea ai sta. 
Deasupra-ți teiul plouă rar cu frunze 
Vorbește teiul. îmi vorbește mie. 
Și frunzele mă cheamă deslușit 
în vara asta grea și aurie 
înfiorat la tine am venit.

O, Eminescu, vers fără de moarte 
Purtat pe valul fiecărei limbi 
Cuvîntul tău ce liniște împarte 
în miere și-n oțel știuși să-1 schimbi, 
îmi stai în față. Vorbele ca mierea 
Curg liniștit în al amiezii ceas... 
Deodată vîntul a sfărmat tăcerea 
Și-n locul tău vai, teiul mi-a rămas!

In romînește
RusalIn Muresanu

de

OASPEJI DE PESTE HOTARE

NUȘKOV ȚONCO
Folclorist (R. P. Bulgaria)

■PETER OSHAUGHNESSY HARDEV SINCH PALTA ANTONI KORCZOWSKI 
critic de artă (Australia) scriitor (India) dir. gen. al caselor de cre«

ație populare (R.P. Polonă)’

Un pictor al sensibilității moderne

Cu numai cîteva luni în urmă 
în martie, asistam la un eve
niment de seamă in istoria re

lațiilor culturale dintre fara noastră 
și India. își deschidea porțile prima 
expoziție de artă indiană organizată 
vreodată la noi. desfășurind în fața 
privirilor noastre imaginea unei 
arte de o rară bogă(ie și frumusețe, 
al cărei farmec se împletește din

cu dibăcie armonii coloristice nuan
țate și fine, discrete și totuși nu 
lipsite de strălucire.

Iată de ce expoziția de artă india
nă a stîrnit un atît de profund ecou 
in inimile noastre și iată de ce am 
salutat cu deosebită bucurie deschi
derea expozifiei personale a picto
rului indian Anil Roy Choudhury,

ANIL ROY CHOUDHURY

măiestrie și autenticitate și a cărei 
trăinicie se întemeiază pe o tradiție 
multimilenară. Am regăsit în arta 
indiană ceea ce dă preț și adincime 
oricărei arte adevărate; sincerita
tea emoției, noblețea și puritatea 
concepției despre viață. legătura 
strînsă cu trecutul și prezentul po
porului, toate exprimate într-un lim
baj propriu, viguros fără ostentație, 
subtil și rafinat fără artificiu, ex- 
trăgînd din virtuțile liniei și ale 
ritmului formelor plastice o expresi
vitate maximă și folosind totodată

„Toaleta”

care ne dă certitudinea că acțiunea 
întreprinsă în martie nu a fost decît 
un început și că ea va fi continuată 
în chip sistematic în folosul cunoaș
terii reciproce multilaterale a culturii 
popoarelor romîn și indian.

Născut în 1915, Anii Roy Choud
hury s-a format ca artist în spiritul 
concepțiilor profesate de așa numita 
școală din Bengal, care a jucat în 
primele două decenii ale secolului 
nostru un rol precumpănitor in viața 
artistică indiană, tndrumînd-o spre 
izvoarele bogatei și străvechei arte 
naționale, dar imprimind totodată o

mereu mai numeroși artiști indieni 
de astăzi, se străduiește să fău
rească o artă în care tot ce este 
mai valoros în tradifia vechei arta 
indiene să se îmbine cu acele ele
mente ale artei europene care cores
pund sensibilității moderne șl care 
pot aduce operei de artă un spor de 
expresivitate. Urmărind să realizeze 
o sinteză creatoare nu eclectică, in
tre tehnicele tradifionale, verificate șt
desăvîrșite de o practică îndelun
gată, și tehnicele artei moderne care 
îmbogățesc la rîndul lor limbuiul 
plastic. Anii Roy Choudhury își în
temeiază activitatea artistică pe prin
cipii care o feresc de superficialitate 
și imitație stearpă, dar șl de stag
nare și arhaism. Puținele lucrări pe 
care ni le prezintă în această ex
poziție sint totuși suficiente pentru 
a ne introduce in lumea de idei și 
sentimente a artistului și pentru a 
ne îngădui să-i cunoaștem și să-i pre
țuim stilul și tehnica. Admirabila 
caligrafie a formelor, puritatea și 
elocvența liniei, știința desăvirșită a 
ritmului compozițional sînt calități 
ale operelor sale care se integrează 
perfect în marea tradiție a artei in
diene și asiatice de totdeauna. Vechi 
legende indiene și rituri ancestrale, 
dar, alături de ele, și scene din 
viața de toate zilele și chipuri pline 
de grație și autenticitate pe care sti
lizarea nu le devitalizează îi popu
lează picturile în care decorativismul 
se aliază adesea cu redarea nuan
țată a unor stări sufletești corn- 
olexe. In aceasta ca și în crearea 
unei atmosfere învăluitoare, prin 
tranziții coloristice fine, apar ele
mentele sensibilității moderne, care 
fac din arta lui Anii Roy Choudhury 
o artă de astăzi, în continuă perfec
ționare și îmbogățire.

Toate acestea explică prestigiul, de 
care se bucură lucrările sale nu numai 
în India ci și în numeroasele țări 
ale lumii în care au fost expuse și 
în care au dus mesajul unei arte cu 
rădăcini adinei în trecut și cu mari 
perspective de dezvoltare în viitor.

Anii Roy Choudhury este deaseme- 
nea secretarul uneia dintre cele mai 
mari asociații a artiștilor din întrea
ga Indie și nu putem decît să nă
dăjduim că, în această calitate, avem 
in el un colaborator și un prieten și

BERTOLT BRECHT

CÎNTEC DE LEAGA1V
In viață, fiul meu, orice-ai ajunge tu, sărmane, 
Măciuca ghintuită, de pe-acum ți-au pregătit.
Pe-acest pămînt, loc pentru tine-i numai pe maidan r 
Și chiar șl locul ăsta-i cu gunoaie împlinit.

Copilul meu, viața ce te-așteaptă-aici pe tine, 
Mai rea, mai groaznică și decît ciuma îți va fi.
Eu, însă, mama ta, nu te-am purtat atît în mine, 
Ca tu să rabzi In liniște amarul, zi de zi.

Ce n-ai în clipa asta, tu să nu pierzi din vedere.
Ce nu-ți dau ei de bună voie, tu să-l iei cu rost.
Eu, mama ta, nu mi te-am scos din pîntec cu durere,
Ca tu să cauți pe sub poduri, noaptea, adăpost.

Poate, nici prea deștept nu*mi-ai ieșit, dar eu, copile, 
N-am bani să-ți dau, nici nu mi-e dat ca să mă rog de ei. 
Cred însă-n tine fiul meu și știu că-n alte zile 
N-ai să cerșești pomană, trîndăvind cu derbedei.

Cînd, cîteodată, noaptea, fără somn, stînd în odaie, 
Privesc cum dormi și-ți iau ușor mînuța s-o alint, 
Gîndesc : de-acum tilhar;i-ar vrea să mi te ia-n războaie. 
Cum aș putea să te învăț ca să-i cunoști, cînd mint ?

Copilul meu, vezi, mama ta nu te-a mințit vreodată, 
Că ești mai bun decît sînt poate alții, mai moțat.
Dar nici nu te-a crescut cu-atîta trudă-nlăcrimată, 
Ca să te zbați, murind, prin sîrmi ghimpate, însetat.

Unește-te deci, fiul meu, cu cei ce-ți sînt de-o scarr 
Veți risipi atunci puterea celor răi, în vînt.
Tu, eu și alți, același crez înflăcărat ne cheamă : 
Să fie doar un singur fel de oameni pe pămînt!

In romînește de 
Lazăr Iliescu

ANIL ROY CHOUDHURY „Extaz sub clar de lună"

viață nouă formelor artistice tradi
ționale. In fruntea acestei mișcări, 
menită să ducă la o adevărată Re
naștere a artei naționale s-au pus 
cele mai de seamă personalități cul
turale ale țării, scriitorul, artistul șl 
filozoful Rabindranath Tagore, pic
torul Abanindranath Tagore și mulți 
alții. Anii Roy Choudhury, discipol 
el însuși al unuia din promotorii a- 
cestui curent artistic, Șarada Ukil. 
a aderat cu tot sufletul la principiile 
sale, conștient că numai astfel arta in
diană a zilelor noastre va preîntîm- 
pina uniformizarea sterilizantă pe 
care o aduce preluarea fără discernă- 
mint a influențelor din afară și-și 
va păstra individualitatea, formele 
de expresie și timbrul specific, care 
singure îi pot asigura un loc aparte 
în mișcarea artistică internațională. 
De aceea Anii Roy Choudhury, ca

că, împreunate, eforturile sale și ale 
noastre de a lărgi și consolida pe 
plan artistic relațiile culturale din
tre India și Romînia vor da cele mai 
bune roade.

Mircea Popescu
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