
Trăiască cea de a 39-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie!
- : - "-iTorr—-r ~~ - ~ ~ --------------------——------------------ ■ r a 1-1 ' ■ ■ ■jlrf

PROLETAR! DJS TOME JMIB. MSlTHMt

'Anul III, nr, 45(139)-joi 8 noiembrie 1956* ORGAN SĂPTĂMÎNAL AL UNIUNII SCRIITORILOR DIN R.P.R. | 6 pagini 50 bani~

:ect-

lumea

Mihail Sadoveanu

Ințeles cu toții că datoria lor în aceste 
si 
să 
el
an

privească mai oeperte peste veac și 
râmtai al timpului său și a’ poporu- 
ideaîunle și năzuințile mulțimii. Tot- 
servit progresul. Lucrînd altfel, pi-

nouă de ani oa-

de

dă

Pentru victoria
in R. P

(Caniinuare U pag. 4-a)

trecut printr un 
smului, ale de-

Pretai Intre mire* Unitate Sovietică și pofor-i romta e de 
Prieten* *re*sta se încadrează ta progresul umanității, 

szbe seine-, zr-tic-. creatoare și al păcii.

A MARII REVOLUȚII DIN OCTOMBRIE
Acum treizeci și 

menii muncii din vechea Rusie, or
ganizați și conduși de partidul comu. 
nist, s-au ridicat cu armele, au ma
turat nepopularul guvern provizoriu 
din Petrograd și au instaurat puterea 
sovietică. In acele zile mărețe ale Ma 
relul Octombrie s-au pus temeliile 
primului stat socialist din lume, fapt 
care a constituit cea mai importantă 
cotitură din istoria omenirii. In plin 
război mondial, din orașul în care 
Marea Revoluție biruise, pornea către 
toate popoarele lumii cunoscutul în 
flăcărat mesaj al lui Lenin care che
ma la pace. Noul stat, care se năs
cuse din Marea Revoluție își făcea 
astfel cunoscută, de la început, cu cea 
mai mare claritate, linia sa de poli
tică externă; pacea între toate popoa
rele lumii.

In toți acești treizeci și nouă de 
ani, cîți au trecut de Ia Marea Rey°- 
tuție din Octombrie pînă azi, poetica 
externă a Uniunii Sovietice a rămas 
neschimbată.

In permanență Uniunea Sovietică » 
chemat popoarele lumii la pace.

In permanență Uniunea Sovietică 
s-a străduit pentru menținerea și în
tărirea păcii între popoare și a des 
fășurat o neobosită activitate diplo
matică, pentru ca neînțelegerile din
tre state să fie înlăturate prin tra
tative. ■

Peste eforturile Uniunii Sovietice 
pentru oprirea cursului înarmărilor 
pentru reducerea armamentului, pen
tru menținerea și consolidarea păcii, 
a căzut cel de al doilea război mon
dial. pregătit îndelung ți declanșat de 
statele imperialiste.

Politicii consecvente de pace a 
Uniunii Sovietice 1 s-a răspuns ca 
război.

In vara anului 1941 armatele Ger
maniei hitleriste și ale statelor sate 
lite au invadat Uniunea Sovietică, au 
început Jefuirea araturilor sovietice, 
au trecut la schingiuirea și asasina
rea în masă a popoarelor sovietice 
a căror înrobire se urmărea pe vecie.

Silită să se apere, după patru ani 
șl ceva de lupte și eforturi, care au 
sttrnlt admirația întregii lumi, Uniu
nea Sovietică a ieșit victorioasă din 
Marele Război pentru Apărarea Pa
triei, așa cum Ieșise victorioasă din 
războiul împotriva Intervenționiștilor 
așa cum Ieșise victorioasă în luptele 
duse împotriva armatelor albe contra
revoluționare, îmbrăcate, hrănite și 
înarmate de imperialiști. Mai mult: 
armatele sovietice, în drumul lor vic
torios spre Berlin, unde trebuiau să 
zdrobească — cum au și zdrobit — 
fiarele fasciste în propria lor vizuină, 
au eliberat țări și popoare care zăceau 
de ani de zile sub cizmele cotropito
rilor hitleriști și ale uneltelor lor fas
ciste.

După cel de al doilea război man. 
dial, în toate forurile internaționale 
unde a fost prezentă, Uniunea Sovie
tică a dus aceeași consecventă politică 
pentru menținerea și întărirea păcii 
între popoare, pentru înlăturarea prin 
tratative a neînțelegerilor dintre state, 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru reducerea armamentului, pen 
tru nefolosirea, în caz de conflict ar
mat, a bombelor atomice și cu hidro
gen, și a oricăror alte arme de uci
dere în masă. Oamenii sovietici au 
luat Inițiativa, s-au aflat și se află 
in fruntea marij mișcări a partizani
lor păcii. Mulțumită politicii de pace 
a Uniunii Sovietice, s-a pus capăt 
sângerosului război din Coreea, dez
lănțuit de agresorii imperialiști Mul. 
țumită eforturilor depuse de Uniunea 
Sovietică s-a putut ajunge la Geneva 
în primăvara lui 1954, la înțelegerea 
prin care s-a pus capăt lungului și 
greului război din Indochina. «

Uniunea Sovietică a luptat necon
tenit pentru destinderea internaționa 
lă, pentru conviețuirea pașnică între 
popoare, pentru un larg- schimb cul
tural și pentru comerț activ între Ră
sărit și Apus.

Cercuri tot mai largi ale opiniei 
publice internaționale sprijină politica 
de pace a Uniunii Sovietice. Grupuri 
tot mai numeroase ale opiniei publice

internaționale, văd in Uniunea Sovie
tică stegarul păcii, bastionul păci:.

Politica de pace a Partidului Comu
nist al Uniunii Sovjet'-ce Ș' a guver
nului sovietic este împletiți cu stră
dania care se duce fără răgaz Pentru 
ridicarea nivelului de trai al oameni
lor și pentru ridicarea nivelului lor 
cultural. Intre altele, an fost alcătuite 

mare parte împlinite — 
ridicare a pro- 
1 bunurilor de 

In Uniunea So 
bătălie pentru 

ascunse ia sinul

— și în 
planuri uriașe 
ducției agricole ți 
larg consum. Se 
vietică o adevărată 
zmulgerea bogățiilor 
naturii ți pentru valorificarea tor. In 
timp ce d'ncoto de Atlantic epocalele 
descoperiri atomice sint folosite la 
fabricarea de arme pentru ucidere ia 
masă, in vedere» distrugerii vieții »- 
menești și a bunurilor pămintohii — 
in Uniunea Sovietică aceste descope
riri sint puse in slujba producție- paș
nice, in slujba creșterii niveiata: 
de trai, in slujba îmbunătățirii vieți 
omului in slujba progresului.

In anii puterii sovietice ani ia care 
s-a dezvoltat industria grea ți ușoară 
ani in care s-a socializat agricultura, 
s-a stîrpit analfabetismul ți s-a schim
bat fața întregii țări — o dezvoltare 
fără precedent in istarie a Mat Mu
rătură sovietică. Multi ani. intre ura 
noastră și Unitatea Sovietică a fost 
ridicat un adevărat zid chinezesc 
Burghezia ți moșierimea care rt*?!- 
neau statul nostru, r-.perialțîă dăa 
Apus și de peste At'aMc. care eraa 
în chip deghizat ades Irani s tipic: 
ai țării, nu îngăduiau popendvi ■*. 
stru să afle întregul adevăr cu pri
vire la marii noștri vecini dixiap-e Ri 
sărit. Ia viata lor. la uriașele loc 
reaHzări.

Ebberarea patriei noastre de wb ta- 
gul fascist de către armatele sovie
tice și forțele revoluționare ale po. 
porului nostru, conduse de partidul mar
xist-leninist al clasei muncitoare, a 
iărimat pentru totdeauna acest zid. 
Avînd posibilitatea să iMre ta con
tact direct cu popoarele Uniunii So
vietice, poporul nostru ți-a dat seama 
că singurul său drum, care poate duce 
spre libertate, spre bunăstare ți fe
ricire. este drumul prieteniei veșnice 
cu aceste popoare, drumul construirii 
socialismului, al comunismului.

Prietenia strimt cu Uniunea So
vietică a deschis poporului nostru ți 
patriei noastre largile șl 1 urc incase.’* 
căi ale viitoruluL Stihii nostru de

Zaharla Stancu

Prosper Q/f erimee și clasicii ruși
arele zteștar «1 nuvele fran
ceze. in pruna juxitato a se- 
coluloi trecut, i fost șt U33 

dintre prinâ tracucâtari și inter- 
preți ai dasîalor roți In Occident. 
Ca inspector a! -.zautentex isto- 

xrice,
care calitate a adus neprețuite ser 
vicii tezamtai ameciog’lc francez 
și-a lărgit și ămpai inceresuiz; peo- 
tru problemele istorice. Astfel, po
vestitorul s-a interesa: priatoe sitele 
și de vechie răscoale Urâaeștl fran
ceze, Ies jacqaeries. Ca prieten șt 
discipol ai tai Stetstr.al care propo
văduia în scris șt xsl coknl ener
giei, se simțea axas ie iajlvidzi 
tățile din treent. nai ales irite d-n 
mijlocul poporahiL mie ăastincete 
menținindu-se viguroase, au se ves
tejeau energiile ca ia woicnau exis
tență socială. îngrădită de legi Ș 
de conveniențe. Avenuirier fndrâz- 
neți din trecutul Rusiei, ca cei doc 
falsi Demetrius sau răscolitori de 
mase ca Bogdan Hntein.țkl. Stenii 
Razln și Pugacov. au însemnat pen
tru el reprezentanți tipici ar energiei 

" Ge evoca;:

pe o penații hide^anțaU ti

neînfrînte, vrednic sâ
publicului francez. Crier dtatîi ie-a 
consacrat cartea cu ttui Episode d«

/. KCGACI

vaDin scînteie 
izbucni flacăra 

(ulei)

rhtsZmre ie Rassie iar hd Bcfdzn 
Ifmaicrjt- s Steati Razx Les t®- 
sa<^>es rf’azr-rfais. Lzps.acz-1 zneor 
ixsaeriU; a sa: acc-li fsri-o Ia- 
care ca iceasci i.a ancă s-a ser 

exc-<~r f* reroesirile jri X- 
Kacryrw*.-. „actur ie berari iscz- 
riee șz arisecăpgncs toane prețsiîe'*. 
pe care-: ccssîdera ăzsctool sî âto- 
ricafai ®jLez MacKXtȚ. Stas lied 
viața tai Boris Goczszr care a 
tocziitz: pe cri ăbf Care faîsi: 
Daoetriss. xr_ pri poioeeze. 
Uerisee a ș-a zzz-tzo't să adac- 
'eze versăsaea istorico u: rus Kma- 
zâ; a Mrecare xdadrie a.nrza: 
„ « azttrri zse berari istorice 
axsprj aw'jrtașf s-c-ect. iz care cred 
că ca iovei?, câ :*3ri Deostr o- 
era xa cazac sac a pcCcnez. * ‘I 
Izbitor ie tzzteazzi ai foktorztai, 
:n ears rirecțe sivriș se cs tisăr 
lebutaz sbâbctzi rals ic: La fuzG 
octece ,=nx-iCî*. fără să ii fâcst 
o aadtetă propria-zis isupra 'oi-cdtrz- 
tai ffîrk. Mariasee era cu
privire ia Stenka Razia, la nor-e- 
raaseje balade fnctinate ie pop-x. 
erooloi său. învâlu.adu-I cs o aură 
de legendă. Un interes artistic și 
psiologic M insuflețea. ta asem-erer 
lucrări de înviere istorică, fără sâ 
adere ia un sistem social bine de&- 
nit Cunoscător al biiinelx rzseșt. 
autorul Guz lei a evocat în mai mu te 
rînduri pe Ilia Muromeț care i-a in
spirat o pagină interesantă: _Un oare
care Uie din Muram, mare mincău. 
bețiv zdravăn amintește pe fratele 
nostru Jean des Entomeures*) ți e 
un soi de Hercule bufon. Vai de cel 
care-1 face pe Ilie din Murom să 
ridice pumnul 1 In Rusia e o zicală, 
pe care nu îndrăznesc s-o tălmă
cesc cuvînt cu cuvînt: „țăranul nu 
face cit o palmă, dar îl va mînca 
pe Dumnezeu". Oamenii ăștia atît 
de resemnați îți simt totuși pute
rea ți uneori și-au arătat-o. Șerbii 
au dat o coroană aventurierului ca. 
re-și luă numele de Demetrius la 
începutul secolului, XVII, sub condu
cerea lui Stenka Razin, în 1670, au 
primejduit împărăția și peste un 
veac, sub aceea a lui Pugacev. După 
tradiția populară Stenka Razin n-a 
murit. Marele și cruntul răzbunător 
al robilor oprimați a scăpat din în
chisoare datorită diavolului care-i 
era cumătru și trăiește dincolo de 
marea albastră. Pentru un mujic ni
mic nu-i mai îndepărtat decît ma
rea aceea. In 1773 Stenka Razin s-a 
ivit din nou; de astă dată, se numea 
Pugacev. Se spune că Pugacev a 
fost tras pe roată de viu; nicide
cum ; s-a întors la marea albastră 
unde trăiește mereu pînă ce noianul 
de nedreptăți va stârni mânia dumne
zeiască. In ziua când lumea se va 
ticăloși într-atît, incit ei te i»«*

ie

lumiaâ.-: de seu io toc de 1 f init 
cu ceară. itznc. S enirt Razia se n 
iatrapa peotra ou 71 zmă eari 
ți va fi vai ț: z~ar' Lată legendele 
mejicoloi. Uriași re-serzzut, iasă 
coașrient de pierea sa fi-va ieur- 
nat pr.z enaacirirea lai?1) Nâdij- 
dais câ da. șt --aste ne bodaoaou 
sâ credem* ♦).

Iad -"«nt de ratGarea pre-i zlanikr 
soca< aie anei rriaraist. Meriusee. 
rioxst șî scepric ca și Stexfhai cri 

- m;i cc nu ES.3U: la ctococrea ener
giei fix sa:letci popabr. dar ș: li 
rjmuse-; e izte-t.ee a> fo'riorufcr.

Ia ase rindari a făcut efo-
gtzț Laibu rzse pe care a fînrâțat-o 
ca sâ-! citească pe Pușăm ăi origi
nal Ideei de a traduce dintr-lnscl 
a ’"ast u?eri:ari. Paugfotul eri în 
tzisari să ;zfec* ia privința va- 
'jcrzar artistice ale anei limbi, prin 
referiri la cețe i te care-: erau ria- 
tosczte Ca și Ia zite direcții, scrii 
terni ndepeedeot sa înțe egea sa 
accepte judeciți de-a gata. .Bogată, 
sonoră, accentuau. abundentă în 
tiaomatopee d bace In «primirea 
nuanțelor cei" mai gingașe și mai 
sjbtâe, inzest'ari ca și elina cu o 
putere de ccmp-znere aproape ne- 
țărmzrifâ. Hm!» rasă pare menită 
poezie:*, ț) Merimee revine adesea 
asupra „bogăției admirabile* a lim
bii ruse, care i se pare o capcană 
pentru excesele descriptive ca la 
iurghenev cu care se împrietenește 

și-i traduce romenul „Fum*. Obiec 
ția ni se pare mai mult definitorie 
pentru gustul clasic al autorului 
francez, iubitor de concizie și ca ș> 
Sîendhal scriitor mai mul! narativ 
decît descriptiv. Amatorul de concizie 
găsește chiar la un liric de geniu 
câ Pușkin prilejul să-i admire a 
ceastă calitate pe care o pune mai 
presus de oricare Literatura lui Puț- 
kin pătrunsese întiia oară în Franța 
în 1829, cu o traducere din „Prizo
nierul din Caucaz*. Merimee tălmă
cește „Dama de pică*, în care l-a 
atras fantasticul. în 1849. Peste trei 
ani dă din autorul lui favorit o 
culegere de nuvele. Mărimea nu ad
mira romantismul dar păstrase pen
tru Byron, cel mai răsunător dintre 
reprezentanții lirici ai acelui curent, 
o considerație, poate, sporită prin a- 
mintirile lui Stendhal asupra omului, 
întîlnit dacă nu -ne înșelăm la Scala 
din 'Milano. O piatră de încercare 
pentru originalitatea unui poef care 
a suferit într-o măsură oarecare 
prestigiul lui Byron era pentru Me- 
rimee, pe drept cuvînt, diferențierea, 
iar Pușkin și-o afirma prisositor. 
Meritul lui primordial ar fi fost ere-

ț-

Serban Cioculescu
(Continuare In pag. 4-a)

Se împlinesc 39 de ani de la Marea Revo’.uție Socialistă din 
Octombrie. In 1917, ca într-o convulsie cosmică, lumea veche de 
nedreptate și silnicie s-a prăbușit In aceeași clipă istorică a lucit 
deasapra ccsmenilor și popoarelor lumina dreptății sociale și națio
nale.

A devenit realitate ceea ce părea cu neputință. Mulțimile neștin- 
intr-o 
minți:

xzre ac ieșit Ia carte și la cultură, traiul lor a înflorit ca 
prjcâvară grăbita- Socialismul a promovat marile lucrări ale 
cmerești In știință și artă.

Pex>?..ț;i din Octombrie a creat lumii noi uc om eroic, 
□esezt ta veacurile anterioare.

Sumai îeci<£ndu-ne desăvîrșit de aderențele impure la 
de «ri :_tem pricepe amploarea extraordinară a fenomenului. S-a 
pus -an altoi nobil în crengile arborelui bătrjn al binelui șî a’ răuluL 
□r.aatrw 1917 e un hotar istoric Umanitatea începe a număra ani- 

i ev.
La boc. în Rominia. realitățile acestea nu s-au putut vădi majo- 

pepem zi dec: după 1944.
lira Toasri s-a eliberat atunci cu ajutorul Uniunii Sovietice

le* Populară Rocini este astăzi un stat iiber și independent, 
aimarea capitaliștilor și moșierilor. îndrumat spre so* 

isc spre buna stare materială și more’.ă a poporului mun-
ctor

Serilor u

Poporul maghiar a 
calvar Bazele sociali 
moerafei socialiste au fost in gravă 
primejdie Cuceririle clasei munzi- 
tsare maghiare, ale țărănimii, ale in- 
tcMctuiiuțn credincioase poporului 
•a fost atacate cu sălbăticie de ban
dele organizate ale contrarevoluției.

Pornită de la revendicări juste ale 
maselor, mișcarea din Ungaria a fost 
folosită de forțele contrarevoluționare 
pentru < încerca distrugerea cuceri- 
tilor socialiste ale oamenilor muncii 
și restabilirea capitalismului. Nenu-

TELEGRAME
Iubite tovirișe Sadoveanu,

Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Gu- 
ffeRțMin Populare Romîne vă trimit cele mai calde fe- 

lscitărt șj mm de sănătate cu ocazia celei de a 7b-a aniversări 
a zilei dvs. de naștere.

Vă urăm, iubite tovarășe Sadoveanu, mulți arti de viață 
rodnică și noi succese In munca dvs. creatoare și în activitatea 
obștească pusă în slujba poporului nostru muncitor.

*

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL R.P.R.

Maestrului MIHAIL SADOVEANU 
Președintele Uniunii Scriitorilor 

din R. P. R.

Scriitorii din Rotninia urează iubitului lor președinte și maestru, 
Mihail SaAveanu, cu prilejul celei de a 76-a aniversări, viață lungă 
si fericită, spre binele poporului nostru și înflorirea literaturii romîne, 
pe drumul socialismului și al păcii.

Să ne trăiți, iubite maestre.

MIHAI BENIUC 
prim-secretar al Uniunii Scriitorilor 

din R. P. R.

7 6
Fiecare toamnă ne 

a crescut cu încă 
vîrsta patriarhilor 

volume opera-i masivă, 
cia trupului. Și in fiecare toamnă punem în această urare și o cerere 
izvorîtă dintr-un egoism ... colectiv : scrieți, scrieți mereu 1

Dacă am sta să numărăm și cărțile, nu numai toamnele, am vedea 
ca primele sint mult mai multe decît celelalte. Dacă am sta să socotim 
- ri s.eți a tră t maestrul prin eroii săi, am vedea, desigur, că numărul 
lor întrece cu mult modesta cifră de 76 de ani. N-ar trebui să dăm 
crezare acestei convenționale numărători care judecă viața omului după 

i mar-

I
amintește 
un an. Și 
biblici și 
care seamănă

că vîrsta maestrului Mihail Sadoveanu 
în fieaare toamnă îi urăm să atingă 
să sporească mereu cu nenumărate 

întru totul cu proporțiile și voini-!I
l
Ij14
I citeI

î - ----  —numaimuri care luneca viața omului
l rotirea anotimpurilor. Maestrul e mult mai bătrî.n decît pare și
I turisețte. K f

l

i

• f --   — —- — ■ «•.■■■■im lit <EIW<A31<1 UI «l

izvorîtă dintr-un egoism ... colectiv ; scrieți, scrieți mereu !

Dacă am sta să-i chibzuim vîrsta după agerimea spiritului prodigios 
și fecund, după puterea de muncă, de creație, am găsi desigur mult exa
gerată cifra de 76 de ani. N-ar trebui să dăm crezare acestei convențio
nale numărători care pune un semn de egalitate între vîrsta omului și 
numărul anotimpurilor 
pare și mărturisește.

Vîrsta maestrului 
pe care o putem face 
decit viața, nici viața 
De aceea ii urăm, ca de obicei, ani mulți și plini de bucurii, ca toamna 
de belșug, cu sentimentul ca acest tribut pe care-l plătim unei convenții 
vechi de cînd e lumea va fi înțeles ca un semn al dragostei ce i-o

- purtăm în fiecare zi, nu numai dnd calendarul ne anunță că cercul unui 
\ nou an s-a Închis.
J

pe care le-a trăit. Maestrul e mult mai tinăr decît

poate afla. Singura măsurătoareSadoveanu nu se
ar fi aceasta: arta pentri el n-a fost mai lungă 
mai lungă decit arta. Tinerețea lui e fără sfîrșit.

J

socialismului 
Ungară !

mărați luptători devotați cauzei da* 
sei muncitoare, muncitori, țărani,~ ta. 
telectuali legați de popor au căzut 
secerați de gloanțele cetelor dezlăn
țuite ale fasciștilor-

Fără îndoială, greșelile și abate
rile grave comise de conducere în 
trecut au contribuit ia crearea de 
nemulțumiri în rîndul maselor popu
lare. Era normal ca asemenea 
lipsuri și greșeli să fie larg dezbă
tute, să fie criticate pentru ca in fr
eest chip să se îndrepte viața poli
tică și economică a țării. Dar sub 
masca criticii s-au aruncat deseori 
în circulație idei anarhiste, care 
s-au transformat apoi în nega
rea vehementă a realizărilor obținute 
sub regimul democrat-popul ar, într-un 
curent antipartinic, antisocialist, an-- 
tisovietic.

Vigilența revoluționară, această ar
mă leninistă atît de încercată, s-a to
cit sistematic în cursul dezbaterilor 
în legătură cu viața de partid și con
strucția socialistă din Ungaria. Au 
contribuit la aceasta în mare măsură 
unele cercuri scriitoricești care în 
timpul polemicilor au uitat de respon
sabilitatea ce revine artistului șî s au 
făcut, conștient sau inconștient, ecoul 
ideologiei dușmanului. Toate acestea 
au ușurat uneltirile reacțiunij, deschi- 
zînd calea teribilelor evenimente. S-a 
învederat curînd în Ungaria ce preț 
au avut amețitoarele cuvântări și arti
cole — molipsite de dezmățul dema
gogic despre democrație, libertate și 
literatură „realistă".

La adăpostul așa-ziselor discuții 
principiale, contrarevoluția își ascu- 
țea cu sîrguință sabia... Și, în mo
mentul favorabil a scos.o din teacă, 
lepădînd „discuțiile".

Așa-zișii „revoluționari" s-au dezvă
luit pe dată a fl bine cunoscuții fas
ciști care nu au șovăit o clipă să arun
ce poporul intr-un sîngeros masacru, 
intr-un teroce război fratricid. Miș
carea pașnică a oamenilor cinstiți a 
fost transformată de către elementele 
fasciste, înrăite 
sare uriașă de 
abominabile de 
nici răniții, nici 
soanaie lipsite 
legea fascistă s-a revărsat nestinghe
rită pe străzile Budapestei zile în 
șir, amenințînd să acapareze puterea 
de stat, să rupă Ungaria de lagărul 
socialismului șl s-o înhame djn nou 
la jugul imperialismului.

Din fericire forțele înaintate, cu ă- 
devărat revoluționare, ale poporului 
frate maghiar, în frunte cu comuniștii, 
au știiut să pună capăt sîngeroasei 
contrarevoluții, să pună capăt bes
tialităților dezlănțuite de dușmanii 
libertății și socialismului. Guver
nul revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc a. izbutit să arunce de la cîrma 
statului criminalul guvern al trădării 
Și șă preia puterea pentru a apăra 
regimul democrației populare, liniș
tea și libertotoa poporului, pentru a- 
părarea cuceririlor socialiste ale po
porului maghiar și înaintarea pe dru. 
mul construcției socialismului.

~ Guvernul revoluționar muncitoresc- 
tărănesc este snriiintt de masele largi 
populare din R P. Ungară care au 
nrimit cu satisfacție programul pro
clamat de acest guvern.

Odată cu întreg ponorul nostru, 
scriitorii din Republici Populară Ro- 
mîna salută din toata inima victoria 
toporului maghiar îmnotriva forje
lor întunecate ale contrarevolutiei si 
urează oamen'to* muncii d'm Ungă, 
ria Populara t-cces deplin în lupta 
comună pentru triumful socialismului, 
păcii și democrației.

GazeOa literară

în crime, într-o văr- 
sînge, în atrocități 
la care n-au scăpat 
prizonierii, nici per- 

de apărare. Farade.
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„Triumful binelui, lumină
rătăciri, de inutile sîngerări 

f J și vane mistuiri interioare n-a 
fost scutit Alexandr Alexan- 

drovici Block, poetul în a cărui o- 
peră s-a răsfrîni intr-un chip cu to
tul tulburător tragismul și măreția 
celei mai dinamice epoci din istoria 
Rusiei. Cunoscut din auzite doar, la 
noi, înainte de apariția unui volum 
de Poeme, tălmăcite de Radu Bou- 
reanu, (insuficient, acesta, pentru fa
miliarizarea cu un univers poetic ne
bănuit), autorul Soților ni se relevă 
mai deplin astăzi — prin culegerea 
de Versuri alese, transpuse în limba 
noastră de M. Dje.ntemirov și M. 
Calmîcu — ca o personalitate zbu
ciumată și sfidătoare, superbă și vi
brantă. Căutător de frumuseți și ade
văruri. entuziast al experiențelor ar
tistice bizare și adesea funeste, scru
tător neodihnit al sensurilor încifrate 
în vreme. Block e, în toate cazuriie. 
liricul răscolit de patosul sacru al 
negării unor moduri de existență ce 
întinează, corup males'atea conștiin
ței ferme, neîmpovărate, superbă în 
afirmarea demnității umane. Dispre
țul mîndru, ucigător, față de bur 
ghezul ghiftuit, a cărui denominație 
este extinsă asupra Întregii categorii 
de inși limitați, stupizi, antrenați de 
un unic resort lăuntric: simțul adap
tabilității, greața imensă de colcăirea 
în mușuroiul vieții filistine — iată o 
constantă a cintecelor și poemelor lui 
A. Block.

Intr-o perioadă timpurie a crea
ției, stigmatul urii poetului se tra
duce în efuziuni de un patetism 
practic inofensiv, într-o suverană 
desconsiderare a idealurilor de cîr- 
tiță. Semnificativă pentru această a- 
iitudine e piesa Poeții, în care do- 
btndeșie glas voluptatea traiului 
boem, bîntuit de țoale urgiile, dar 
neîncovoia.t, fermecător în splendida 
lui neatîrnare:
Cu băl(i și smîrouri, aproape de-oraș 
S-a-ntins mahalaua pustie.
Acolo-și găsiră poeții sălaș. 
Privind cu dispreț și trufie.

Exilați voluntar la periferia
societăți abjecte, poeții petrec in cul
tul lui Bachus, ,,și-n muncă-ndîrji- 
tă", privesc avizi „către marea-n vă
paie" și „aurul parcă-l sorbeau cu 
fior / Din orice cosiță bălaie". Acești 
paria
La veacul de aur visau moleșiți 
Și-n cor înjurau 
Plwigeau privind 
Petalele mici ale

In 1908, cind 
poezie, A. Block

un ei

editorii,
nori! cu aur tiviți, 
florii.
plăsmuia această 

n.u-și dădea seama, 
se vede, că libertatea poeților „bles
temați", „copiii cei mai fericiți sau 
mai nefericiți ai secolului", era mai 
aurind iluzia libertății, că boemii ce 
căutau spre asire „ca dulăii din căș
tile lor" se amăgeau cu părerea de 
a purta război cu lumea sordidă, 
cînd, în fapt, reprezentau el înșiși 
un produs straniu al acelei lumi. A- 
semenea viziune avea să fie sensibil 
corectată mai tîrziu. Deocamdată, se 
cuvine reținut categoricul verdict îm
potriva mărginirii și sterilității filis
tine. Aspra existență a poetului dam
nat este infinit. mai plină decît a- 
ceea a răsfățaților sorții, deoarece, 
măcar prin conștiința și aspirațiile 
sale, visătorul vitregit de viață 
învecinează cu sublimul:
Aicesta-I poetul! IuKt cititor! 
Gîndeștk tu că viața-c săracă, 
Mai rea-I decît viața ta fără de spor. 
Decît nesfîrșita-ți băltoacă î

Chiar în această perioadă în care 
poetul se abandonează, adesea, cu 
frenezie, mirajelor înșelătoare, se a- 
firmă, tot mai cert, năzuința spre noi 
împliniri, presimțirea unor universale

In prologul poemului pe care 1 l-a 
închinat, acum vreo 800 de lani lui 
Tăriei, „viteazul în piele de tigru", 
și prietenilor acestuia, Șota Rusta
veli ne-a dat o lungă definiție a 
îndrăgostitului exaltat, a „midinur"- 
ului. Termenul vine în georgiană din 
arăbescul „medjnun", care înseamnă 
nebun de dragoste. Târlei și-a pier
dut într-adevăr mințile, .din pricină 
că frumoasa Nestan-Daredjan i-a 
foist răpită și dusă pe tărîmuri ne
cunoscute, unde căutările eroului nu 
Izbutiseră a-i da de urmă. Insă sta
rea de midjnur aparține numai su
fletelor alese; postura aceasta pare 
a înfăptui un ideal de statornicie 
și de discreție:

Liniștit să fii în patimi, taină dra
gostea să-i fie —

Oricărui midjnur aciasta-i este tntîia 
datorie.

★
Eu mă mir de-ndrăgosiitul care-și 

dă-n vileag iubirea, k 
Simțămtntului ca focul, dind răsplată 

doar jignirea.

comandamente se 
veritabil cod etic.

Din .asemenea 
alcătuiește un 
care — n.e arată desfășurarea poe
mului — se bucură de o recunoaș
tere mai generală, idealul midjnu. 
ruh'i devenind o instituție. Fata iu^ 
bită se cade a se arăta inaccesibilă 
și, sfiicioasă, să rămînă mută de 
stînjenire, precum Nestan-Daredjan. 
te prima întrevedere acordată ace
luia asupra căruia și-a aplecat pri
virea. Ea are sentimentul foarte 
limpede al iservlciilor pe care i le 
datorează bărbatul ce-o adoră; tri
mis în lume să înfrunte primejdii, 
spre a-i da ascultare femeii iubite, 
acesta îi jură, cum face Aftandil 
față da regina Tinatin, că-i va ur
ma poruncile cu sfințenie. El nu-și 
ia însoțitor, fiindlcă isprăvile pe 
care le .va săvîrși sînt cu atît- mas 
meritorii, cu cît se leagă de riscuri 
mai mar;: „Se cuvine ca midjnurui 
singuratic să fi fost". Dar chinurile 
îndrăgostitului pus la încercări îi în
duioșează pe cei care-i ies în cale. 
Și o solidaritate trainică îi unește 
pe midjnuri; ei se recunosc de (în
dată și-și devin prietenii pentru tot
deauna. Sîntem astfel în plin cava
lerism, într-o lume organizată pe 
temeiul unor raporturi pe care, în 
ciuda numelor orientale, le-am mai 
întîlnit undeva : în romanele medie
vale, în acele romane „courtoîs" 
ciclul Mesei Rotunde, prezidată de 
regele Artur; „Viteazul în piele de 
tigru" este, cum se vede lesne, un 
roman cavaleresc.

Stilul său e patetic, modalitatea 
curentă a expresiei fiind hiperbola. Nu 
numai, în tradiția eposului, Tăriei 
lovește în luptă pe vrăjmași cu a- 
tîta virtute, încît grămădește „un 
dîmb de leșuri". Dar cu orice prilej, 
eroii 
plînd văile, 
lor, 
plînsul Faimei umflă 
mentala e contagioasă și, deseori,

din

va-să rîuri de lacrimi, um
ori adăpînd cu valul 

ca d.'ntr-un iezer, fiarele. Iar 
marea. La-

UN UNIVERS POETIC Maiakovski

prefaceri. Prima revoluție rusă orien
tase intr-un sens nou cursul liricii lui 
Block și efortul artistului de a se 
transforma in cutia de rezonanță a 
veacului devine din ce in ce mai vi
zibil. Tot mai adesea vibrează în 
clntecele sale stihuri prevestind sur
parea lumii de filfizoni și tirfe im- 
popoțanate și revărsarea peste pă- 
mtnt a zorilor unei aurori nevisate: 
..Di, nou! veac va răsări / Din vechi 
obide, de milenii.."; „...Și al drep
tății paloș sfinți II văd în norii ce 
se-adună..." Mînia împotriva „săiui- 
lor“ — o mlnie adincă. cu obiectiv 
tot mai precis, entuziasmul 
lupta poporului se exprimă 
mai numeroase poezii de un 
fremătător.

O înnoire vădită a creației

pentru 
în tot 

patos

O înnoire vădită a creației lui A- 
lexandr Block se produce după Ma
rea Revoluție Socialistă din Octom
brie, cind poetul creează capodoperele 
sale, poemele „Cei doisprezece" și 
„Sciții". „Cei doisprezece" e o com
poziție, certificînd, odată cu deplina 
maturizare artistică, cristalizarea po
ziției revoluționare a poetului. Che
marea sa la luptă sună fără echivoc, 
vizind obiective concrete:
Ține pușca strîns frăție!
Chitește bine în sfînta Rusie — 
Cu izbe de lut
Și groasă-n șezut 1
Hei, hei, fără cruce 1

In pofida nimbului mistic ce învă
luie finalul, „Cei doisprezece" rămt- 
ne un poem in care suflul Morii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
vuiește intr-un mod inedit, inimita
bil. „Sciții" e un amolu, fierbinte, cin- 
tec de dragoste pentru noua Rusie, 
Rusia revoluției socialiste, pentru 
poporul rus, capabil, ca nici un altul, 
de iubire, năprasnic însă cind duș
manul îi siîrnește dezlănțuirea urii:

Rusia-; Sfinxul. Triumfînd amar, 
Un sînge aprig varsă în neștire. 
In ochii tăi privește iar și iar 
Cu ochii ei de ură și iubire
Așa cum nai iubim cu-adevărat 
Nimeni din voi, de mult, nu mai 

iubește. 
Ce-i dragostea pesemne c-ați uitat: 
Ea mistuie,

Vo/zwiu/ 
luinchează, 
buchet din , ___
ficieni spre a forma cititorului romîn 
imaginea adevărată a fizionomiei 
unuia din cei mai interesanți poeți 
ruși. Suficient, totuși, pentru deslu
șirea mesajului esențial, pe care poe
tul însuși îl rezumă astfel:
Era .ursuz, dar orișicine 
Ii va ierta acest păcat: 
Triumful binelui, luminii, 
Și-al libertății l-.a cintat!

D. Micu

ud de, pîrjolește.
de Versuri alese tnmă- 
desigur, abia un minuscul 
opera lui A. Block, insu-
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Fără îndoială că între 
toate tormele editoriale, 
antologiile sînt cele mai 
greu de înfăptuit, asta 
pentru că înăuntrul a ci. 
torva sute de pagim tre
buie adesea oglindită po
ezia ori proza unui po
por întreg, dar mai ales 
pentru că în economia ei 
trebuie realizată unita
tea și perspectiva unui 

uriaș tablou sinoptic, 
înainte de a merge la a- 
mănunt, cititorul neavi
zat cercetează antologia. 
Ea nu stă fără folos nici 
în bibliotecile cercetăto
rilor literari. Utilitatea 
ei este unanim recunos
cută și circulația ei este 

neîncetată în cele mai di
verse sectoare de cultu
ră : școli, universități, 
biblioteci.

Interesul manifestat fa
ță de antologii nu e com
parabil decit cu acela fa. 
ță de enciclopedii și dic
ționare. Antologia este a- 
șadar carte didactică 

ea fiind în același timp 
un manual de geografie 
și istorie literara.

„Antologia poeziei so
vietice", tipărită anul 
trecut de editura „Car
tea rusă', a constituit 
pentru genul resoectiv 
un moment cultural deo
sebit de important. După 

mai bine de zece ani de 
cunoaștere largă a mișcă
rii poetice din Uniunea 
Sovietică, se impunea ca o 
cerință arzătoare editare.» 
unei culegeri antologice, 
masive, cuprinzătoare. Ci-

titorului romîn i s-a o- 
ferit, astfel, un volum de 
aproape o mie de pagini, 
cuprinzînd peste optzeci 
de poeți ai epocii sovie. 
tice, începînd cu Maxim 
Gorki și' sfîrșind cu foar
te tînărul poet Rasul 
Gamzatov.

Grupul de scriitori care 
s-a îngrijit de apariția 
acestei lucrări de o rară 
valoare, a fost alcătuit din 
Vladimir Colin, Mihu 
Dragomir, Mihnea Gheor
ghiu, Al. Philippide și Pe
tre Solomon. Colectivul 
care a tradus cele cîteva 
sute de poezii a fost al
cătuit din: Maria Banuș, 
Veronica Porumbacu. Ni
na Cassian, Mihai Be- 
niuc, Demostene Botez, 
Al. Philippide, Cicerone 
Theodorescu, Marcel Bres- 
lașu, M. R. Paraschives- 
cu, Victor Tulbure. Mihu 
Dragomir, Geo Dumitres

cu, Virgil Teodorescii 
George Dan, AI. Andri- 
țoiu, loanichie Olteanu, 
Victor Felea, Ion Brad. 

Vlaicu Bîrna. Tudor Mă>- 
nescu și alții.

Numărul atita de mare 
de poeți care au tradus 
poeziile cuprinse in anto
logie, valoarea și compe
tența unanim recunoscu
tă a celor mai mulți din
tre ei, prestigiul și talen
tul lor remarcabil au 
contribuit in cea mai 
mare măsură Ia oglindi
rea și transpunerea fide
lă, nealterată, a poezii
lor în romînește-

Poeți ca Maiakovski, 
Bednîi, Block, Esenin, 
Marșak, Șcipaciov și A- 
Iigher și-au găsit în ro- 
mînește tălmăcitori ta- 
lentați, credincioși meta
forei și metricei origina
re. Lectura acestui masiv 
volum, de proporții pu
țin obișnuite pentru cule
gerile de versuri, e totuși 
ușoară și antrenantă. 

Cititorul ia cunoștință, ui
mit, de vastitatea și bo
găția unei lucrări poe

tice care exprimă versu
rile și metaforele în zeci 
de limbi, de la rusa lui 
Gorki la ucraineana, lui 
Malîșko, bielorusa lui Ia- 
kub Kolas, rruzina Iui 
Moșașvin, armeana lui 
Isaakian, uzbeca lui Ai. 
bek sau kazaha lui Djanv 
bul Djabaev. Cele mai 
neașteptate și originale 

peisaje poetice, cele mai 
vechi și necunoscute pro
cedee prozodice din mi

lenara Asie, cele mai di
verse curente poetice ca
re se înscriu în realismul 
socialist, cele mai diver
se personalități, — toate 
acestea conferă tabloului 
general al poeziei sovieti
ce înfățișarea unui peisaj 

luxuriant, cu o vegetație 
de o bogăție fără egal, 

cu un pămînt de o uhii. 
foare fertilitate.

Nu e de loc greu de 
închipuit bogăția șl di
versitatea neobișnuita a 
acestui uriaș peisaj po
etic, dacă ne gindim, de 
pildă, la neistovita acti-

vitate literară desfășurată 
in condiții atit de pito

resc diferite, de la cita
dinul și modernul uya 
Ehrenburg la akînul ka- 
zah Djambul, care își cîn- 
ta poemele în acompania
ment de „dombră" și ca
re a trăit 0 viață glorioa
să, matusalemică, de 
proapt o sută de ani. 
e vorba de deosebiri 
nivel cultural, fiindcă 
anii puterii sovietice re
giunile asiatice cunosc o 
febrilă și neîncetată miș
care civilizatorie și de 
tehnicizare. Se scrie li
teratură modernă, des
pre tractoare șl irigații 

și apar cărți în graiuri 
$i limbi despre care ni 
s-a părut că nu mai a- 
vem știr» din vremea ma
rilor migrațiuni asiatice: 
în uzbecă, daghestană, 
hazahă și azerbaidjană.

Ele aduc ecoul unor mi
lenare tradiții folclorice, 
îmbogățind peisajul poe. 
tic modern cu luminile 
și culorile unui curcubeu 
necunoscut, ori prea pu
țin cunoscut

„Antologia poeziei so
vietice* îndeplinește cu 
succes menirea de a o- 
feri o privire de ansam
blu asupra unui uni

vers fastuos de metafore 
și versuri, asupra unui 
vast șantier poetic de lau
dă a omului nou și a 
muncii sale creatoare.

Petru VIntilă

populară
Tntr-o poezie a sa, marele poet al 

revoluției își exprima dorința să 
fie publicat în „broșuri". Ii repugnați 
tomurile masive și prăfuite. Era agi
tator de felul lui și-l ispiteau armele 
bătăliei imediate: afișul, caricatura, 
satira, broșura. Le-a folosit genial și 
le-a investit cu strălucirile artei, fe
nomen cel puțin rar, dacă nu unic, 
pînă la el. Deci „Cartea Rusă" a ți
nut să satisfacă, pe romînește vor
bind, vechea dorință a lui Maiakov
ski: l-a publicat in „broșuri", înir-o 
„antologie populară", bună de purtat 
în buzunar și de citit oriunde.

Seria,- din care au apărut pînă a- 
cum patriu numere, este deschisă de 
cunoscutul poem programatic „In gura 
mare". O artă-poetică neobișnuită, un 
pamflet liric de o frumusețe rară și 
totodată un ultim mesaj transmis vii 
torimii, poemul acesta (scris în 1930, 
tind pe unii ti „enerva" activitatea

Despre volumul de debut al lui 
Ion Grigorescu, „Scrisoare din Mos
cova", apărut acum dsi ani, s-a scris 
foarte puțin. A trecut aproape ne
observat. O recenzie judicioasă, pu
blicată în paginile gazetei noastre, 
descifra însă in acest prim volum 
de reportaje posibilități literare ce 
se cereau dezvoltate.

„învinsul Terek“ reprezintă o sui
tă de însemnări rapide, febrile și 
uneori concise, dar mereu uimite, 
realizate într-o călătorie prin Trans- 
caucazia. Autorul, cu tinerețea și e- 
lanul ce-i caracterizează mai inainle 
de toate scrisul, dovedește re
ceptivitate față de tot ce se ivește 
înaintea ochilor. Sentimentul cel mai 
prezent și mai pregnant este însă 
uimirea; o uimire frenetică, asemă
nătoare poate și cu a copilului care 
a pătruns intr-un palat vrăjit, dar 
mai ales cu a omului matur, con
știent de frumusețile care i se oferă 
privirii lui, de măreția și rostul lor. 
Uimire in fața frumuseților naturale 
nemaiîntilnite pînă atunci, uimire 
în fața oamenilor sovietici cu inima 
nemărginit de bună, uimire în fața 
grandioaselor realizări ale puterii 
socialiste, uimire în fața uriașelor 
transformări petrecute în aceste pă- 
mînturi pînă înainte de revoluție 
Ceea ce oprește în primul rind p: 
reporter este această uluitoare trans, 
formare, săvîrșită în cîțiva ani de9 
zile numai, de la mentalitate, obi
ceiuri, aparținînd lumii vechi, pînă 
la o nouă conștiință socialistă. Din 
această necurmată uimire, și ionul

CĂLĂTORIND PRIN
mereu entuziast, plin de ardoare și 
incintare, punctat necontenit cu 
multe erupțiuni de admirație, bucu
rie, fraze paterice, exclamații, etc.

In rindurile tinerilor noștri repor
teri, Grigorescu ocupă un loc dis
tinct. In reportajele sale, arareori a- 
vem senzația că autorul vrea să fac : 
portrete. Dimpotrivă, de multe ori 
am fi gata să învinovățim pe autor 
că trece pe lingă oameni ~u super
ficialitate, dar pe măsură ce var curgi 
filele, iți dai seama că Ion G’lgort 
seu dispune, deși acum in stadii em
brionare, de posibilitatea cont.i 
rării unor portrete omenești 
expresive. Semnalăm drept cele 
mai reușite portretele scriitori ■ 
lor Rasul Gamzatov și Gareghln 
Sevunț. Ușurința aceasta, putința de 
a surprinde cu multă finețe reacții 
caracteristice, ne dau dreptul să a- 
firmăm că Ion Grigorescu ar putea 
deveni un bun autor de schițe. Dar 
Ion Grigorescu este și ui povestitor 
iscusii și poate 
gini ale cărții 
povestesc fapte, 
din trecut sau 
Sint foarte izbutite paginile 
ca tntr-un film de scurt 
traj, se perindă prin fața ochi
lor imaginea evoluției orașelor noi 
socialiste, a șantierelor, etc. Con- 
densînd cu ușurință materiale boga 
te, autorul realizează bucăți

cele mai reușite pă
șuni acelea unde se 

legende, întîmplări 
imediata actualitate, 

unde
me-

Viteazul în piele de
și mulțime întregi izbuc- 
ușurimță tntr-un vaier ge-

armate
nesc cu , ,
neral, într-o plînsoare colectivă. Ini
ma vitejilor fierbe de durere. Nu 
odată Tăriei se face „scrum", de 
întristare. Durerile morale cunosc un 
acompaniament fiziologic de o vio
lență insolită; cînd contemplă bră 
țara primită de la Nestan, pe care 
o crede pierdută pe veci, viteazul 
se prăbușește, iivindu-i-se pe piept 
vînătăi, „prea ciudate". Cînd îi pro
nunță numele. Tăriei leșină. El 
„geme" de amintire, iar fulgerarea 
dragostei îl aruncă, cînd o vede pen
tru întîia oară pe Nestan, în starea 
jalnică a unui posedat:

Păsările

îmi căzu

Și nici

Oamenii

ce vînasem i le-am dat; 
și în țarină 

îndată fruntea; nu puteam 
mișca nici mina, 

umeri. Plînsu-i răget, la
crimile mi-s fîntina, 

din casă-n fugă vin să-mi 
steie la-ndemînă.

Bucuria e extatică. Tăriei umblă 
de parcă doarme, beat de fericirea 
de a fi primit un răvaș de la iu
bită. Un veșmînt e atît de frumos, 
încît „cine-l vede, olt trăiește, aiu- 
ra-va de plăcere". Nu numai Tăriei 
își exprimă sentimentele atît de a- 
cut, cu gesturi așa de spectaculoase. 
Aftandil, deși fire mult mai poziti
vă, are și el furori, zgîriindu-și o- 
brazul, din cauza mîhnirii pe care 
o încearcă cînd se desparte de prie
tenul său. La trecerea lui, oamenii 
se (pierd de admirație, pe toți sco- 
țînidu-i din minți frumusețea sa. îm
păratul Rostevan, bătrin o leacă su
cit, tratat cu un anume umor, nu 
pregetă să se înconjoare și dînsul 
de-„«Z plinsorilor virtej" și-1 con
sumă, ca cea mai mistuitoare njîh- 
nire, neputința de a ști dne-i Tă
riei, pe care l-la zărit în treacăt la 
o vînătoare.

Insă disperarea nu-i face pe eroi 
să renunțe vreo clipă la ceremo
nialul solemn al zicerii. Sentimenta
lismul acesta exaltat se exprimă în- 
tr-un fel studiat, țâșnirile inimii fiind 
stilizate cu grijă. Dezlănțuirile vio
lente nu sperie, precum vînătorile 
sîngeroase figurate pe o miniatură 
persană. Pateticul se formulează în- 
tr-un număr limitat de imagini, care 
se rqpetă cu o dulce monotonie. Fi
gurile de stil sînt grațioase, alcă
tuind un registru nu prea larg, în
temeiat pe convenții agreabile, spe
cific orientale. ~ 
z ul-soare", sînt 
la fiecare pais. 
leu, frumoasele 
planta de aloe.
nă obrazul și imaginea e întrebuln- 
țață fără termeni de sprijin, parcă 
am wea de-a face cu înțelesul pro

„Fatia-soare", „vitua- 
fonmule care revin 
Vitejii au chip de 
poartă gîndul spre 
Trandafirul Ir.saam-

TRANSCAUCAZIA
vie, palpi - 
semnificații

literare cu acțiune 
tontă și plină de
De observat însă că, chiar acolo 
unde se întreprind descrieri prin for
ța lucrurilor, mai prozaice, mai știin
țifice să spunem, Ion Grigorescu eli
mină balastul faptului oarecare și 
păstrează numai ceea ce poale inte
resa. Ion Grigorescu ar trebui cred, 
ca alături de schiță, să încerce po
vestirea de mai mare amploare. Din 
păcate însă densitatea volumului este 
numai parțială Uimirea și receptivi
tatea de care vorbeam, nu-i totdeau
na de bun augur și uneori duce la 
slăbiciuni serioase. Cîte
fără ca autorul să nu 
mai nimic și să emită 
constatări searbede) emfatice, 
sisiente! Tlnărul reporter se 
tă uneori cu cuvinte, cu termeni fa
buloși, cu expresii fabuloase și cons
truiește fraze pompoase, stridente și 
lipsite de conținut: „Neliniști și 
fiori invadează sufletul, atunci cînd 
ochii tntllnesc profilul uriașelor 
gropnițe, venite ca niște fantome ale 
unor străvechi timpuri, cind geniul 
ce conducea nesftrșitele hoarde mi
gratoare, crea proporții după mă
sura sa.’.

Există tn actualul volum tendința 
căutată de a da fiecărei fraze măre
ție, de a fi la orice pas copleșitor și 
uriaș, de a realiza peisaje de pro
porții cosmice. 11 înțelegem pe Ion

vagini 
spună 
numai 
incon- 
îmba-

tigru ‘ ‘
priu al cuvîntului: „palid este tran
dafirul", „trandafirul iar prinsese po
leială ca opalul". Departe d“ mijloa
cele mai fruste ale epopeii, poemul 
lui Șota Rustaveli evită sistematic 
comparațiile, cultivînd metaforele și 
metonimiile. Nu lipsesc prețiozită
țile și uneori explicația figurilor de 
stil, întreprinsă de traducător la 
Note și comentarii, se dovedește uti
lă. „Cea la care cringul negru e 
cleștarului podoabă", zice, de pildă, 
poetul, vorbind despre o frumusețe 
brunetă.

Știm din studiul introductiv al 
volumului, o cercetare informată da
torită și ea tălmăcitorului, Victor

Kernbach, că opera lui Rustaveli a 
devenit populară, trăind pe buzate 
mulțimilor. Insă romanul acesta are. 
totuiși, în chip hotăirit trăsăturile u- 
nei opere culte. Strofa în monorimă 
vădește un echilibru pe care Victor 
Kernbach l-a realizat în chip feri
cit, cu o mișcare cumpănită, în lim
ba noastră. Nu prea lungă, precum 
strofele momorime, acele disses din 
Chanson de Roland, de pildă, unde 
se nurjiără cîte 15 versuri și mai 
mult, strofa de patru versuri evită 
monotonia. Stihurile sînt lucrate în- 
tr-un ritm săltăreț, însă măsura lor 
de 16 silabe păstrează o amploare 
nobilă întregului, pe care r.u o rea
lizează romanele „courtoîs" ale lui

Ilustrație la „Viteazul tn piele de tigru",S. KOBULADZE

Chretien de Troyes, de exemplu, 
contemporan și asemănător într-o 
măsură cu Rustaveli, scrise în octo- 
silabe.

Din plenitudinea acestui echilibru 
se împărtășește, în ciuda retoricii 
înflorite, și alcătuirea sufletească a 
eroilor poemului. Ei nu sînt ființe 
fabuloase și gesturile lor prestigi
oase sînt prinse în mecanismul unor 
resorturi psihologice mai concrete 
decât în romanul „courtoîs" al Occi
dentului. Suferințele vitejilor nu-s 
provocate de conduita dură și ca
pricioasă a adoratei lor, d-s iscate 
de adversitățile saartei. Tarial își 
pierde la un moment dat mințile, 
pentru că cercetările lui eșuează, 
neizbutiod s-o găsească pe N est an 
și nu pentru că. — așa cum i se 
întîmplă lui Yvain în „Cavalerul 
cu leul' al lui Chretien de Troyes, 
maestru! romanului de aventuri eu
ropean — doamna inimii sale s-a 
arătat neîndurătoare. Condiția pe 
care o capătă femeia în romanul lui 
R-ustaveli mărturisește la poet pre
zența unui umanism crescut dintr-o 
gîndire raționa listă. Iubita nu e un 
stăpîn tiranic, cu puteri discrețio
nare asupra cavalerilor. Nici Tinatin 
și nici Nestan nu le-ar impune ado
ratorilor lor, întem«ndu-se pe misti
ca dragostei, jertfa 
cum face Guenievre 
pe care-1 ohiigă să 
căruță infamantă. Și 
Daredjan îl împinge 
ucidă pe cel care, hărăeit să-i fie el 
logodnic, ar sta în calea fericirii lor, 
ea urmărește izbînda dragostei ca
re-! leagă. Iubitele din poemul lui 
Rustaveli sînt mult mai rezonabile 
decît acelea întîlnite în alte ro
mane cavalerești. Astfel, eroii izbu
tesc a conciEa dragostea cu priete- 
nia, Tinatin, de pildă, consimțind la 
sacrificii pentru a favoriza priete
nia celor trei viteji, Tăriei, Aftandil 
și Nuradin-Pridon. Gloria nu ridică 
aici vocea imperioasă pe care o ca
pătă în romanele occidentale, unde 
nu odată eroii, amenințați să devi
nă suspecți de lașitate, pleacă, pre- 
cum Erec, îmboldiți de femeia iubită, 
după noi aventuri prin care să-și 
mențină intactă faima. Goana după 
glorie nu e preocuparea absorban
tă a personajelor din poemul Iui 
Rustaveli. Adevăratele lor mobiluri 
se iarată a fi dragostea, scutită d.e 
deciziile de atîtea ori absurde ale 
altor romane cavalerești, și priete
nia. De aici numărul mal restrtns 
de aventuri decît în romanele apu
sene, unde ele erau multiplicate du
pă bunul plac al unei iubite nemi
loase și al fanteziei autorului, ne- 
fifod de obicei solidare cu o anume 
motivație psihologică. Materia epi
că, deși (romanul dă uneori impre
sia de prolixitate, e mai săracă aici

onoarel, așa 
în .Lancelot", 
se suie într-o 
dacă Nestan- 

oe Tăriei să-l

Grigorescu. Ceea ce a văzut în cursul 
acestei călătorii este de domeniul 
extraordinarului, uneori al neînchi
puitului. Dar toate acestea nu putea 
să le redea cu glasul său propriu, 
mai firav, mai neîmplinit, ce-i drept, 
dar al său totuși? Cit de nepotri
vite sună asemenea alambicuri gran
dilocvente : „Acum, în grandoarea 
răsăritului de soare, în marea luptă 
ne care cele două forțe primogene, 
întunericul și lumina, au angajat-o 
aici ne marele platou de piatră din
tre Asia și Europa, Caucazul îmi 
apare aidoma unui inepuizabil corn 
al abundenței din care se revarsă 
bogății de nemăsurat". Imaginea 

măreției nu se obține prin frazeolo
gie deșartă, cl prin sobrietate și 
cumpătare stilistică. Or, Ion Grigo
rescu vrea să suplinească uneori 
consistenta notației prin întrebuin
țarea abuzivă a unor determinative 
care-și tocesc valoarea expresivă 
cînd sînt puse cu furca în reportaj. 
Revine obositor de des, și uneori ne
potrivit : luxuriant, uriaș, inexpug
nabil. Uneori reporterul abuzează de 
un procedeu stilistic pueril — adjec
tivul înaintea substantivului, unii cu 
întrebuințarea insistentă a unor de
terminative generale, fără valoare 
expresivă: „frumos parc de cultură 
șl odihnă"... „minunată machetă".

Așteptăm un alt volum, care să 
dovedească o sensibilă creștere a 
posibilităților scriitoricești, ale lui 
Ion Grigorescu.

Valeria Ripeanu

decît în alte lucrări ale genului. 
Mai puține-s și subtili tățile pedan
te și lipsesc disertațiile rațiocinante 
din romanele „courtoîs" ale iui Chre
tien de Troyes. Mișcările psihologice 
fundamentate se dovedesc mai fidel 
observate. Iar judecățile poetului, 
turnate adesea în formă -aforistică, 
ne comiduc spre lumea unei medita
ții mature, care se adapă de la 
voarele înțelepciunii orientale, 
ducînd din credința în soartă un 
temism lucid:

iz- 
de- 
op-

n-aNici nu simte fericire, cel ce 
gustat durere

Doar prin spini trecindu-și, mina 
poate rozele s-ajungă.

Asemenea sentințe și-.au găsit în 
traducătorul romîn, un interpret 
priceput, care a ă'zbuftit să le con
fere nu odată precizie de efigie. Și 
merită de asemenea elogii finalu.rlle 
de capitol care aiu o „cădere" bu
nă, o pregnanță remarcabilă. Tălmă
cirea lui Victor Kernbach dă -jmor 
strofe o tensiune care se opune de
plinei cursivități. Irtsă versurile au 
în deobște o mișcare calmă, o pon- - 
dere din care poemul cîștigă o ținu
tă epică continuă. Limba nu se fe
rește de cîte un arhaism („rostrj" 
ori „neprieten") sau de cî.te o for
mă mai îndrăzneață („se-mtu-multă", 
„se-ncreață") resipingînd însă, bine 
înțeles, neologismele. Este aici un 
echilibru fără ostentație, care dă
ruiește unor vensuri o savoare a- 
mințind basmele eminesciene, .Că
lin" de pildă:

Craiu-și ia de mină fata, fața-i 
dalbă scînteiază. 

rntna-i însuși, el co
roana l-o așează.

l-a dat schiptrul și-n hlamida cu 
împurpurată rază

0 îmbracă. Și-i asemeni, fata, re
gilor cu vază.

Și, pe tron, cu

Șl iată alte versuri care se cer 
citate :

Se vestea-n

Era vremea

Ilustrația

cîmple vara, ierburi 
se-mplineau înalte 

înfloririi calde-a rozelo' 
învoalte.

Ilustrația volumului tipărit în 
cpndiții tehnice excelente, cu un 
gust caire-d onorează pe editori, a 
avut în vedere, alegînd motivele 
georgiene cu care a împodobit vig- 
netele, o sobrietate delicată. Iar gra- 
vuri'ld lui S. Kobuiladze, reproduse în 
interior și pe cămașa volumului, e- 
vită în genere elanurile tumultuoa
se, mergînd spre o sculpturali- 
tate de stil mantegnian în prezen - 
tarea figuriilor, strînse uneori în ca
drul masiv al unor arhitecturi. Mal 
cuprinzătoare, formula artistică rea
lizată de Victor Kernbach în tălmă
cirea sa, aliază nu odată concrete
țea expresiei cu eleganța de linii 
a originalului.

Dan Hăulloă

literară a marelui poet) concentrează 
în razele-i de foc toată puritatea șl 
cinstea sufletului său fierbinte de 
poeta-vates comunist. Provocat de 
mormăieli meschine, răspunde cu glas 
de tunet. Hărțuit de mici murdării, 
trece peste ele și stă de vorbă cu 
ființa pură a „tovarășilor din poste
ritate": „Versul meu către voi s-o 
așterne / peste creste / de veacuri 
și peste / poeți și guverne". El e 
„sacagiu și-asanator de bălți", pă
răsește „moșia prințesei Poezia" și-o 
spune clar poeților siropoși: „Mi-ar fi 
și mie / mai ușor, probabili, / să trag 
romanțe la șapirograf, / romanțe — 
că-i rentabil — / în serie, un vraf..." 
Dar, nu. Maiakovski e născut pentru 
furtună și nu poate scrie romanțe. 
Se autodefinește splendid: „La mine 
versurile / sînt ca oștile-n paradă, / 
le-adun în front, / le desfășor pe stra
dă, / Grele ca plumbul / sînt atîtea 
șire / gata de moarte / și de ne
murire".

Toate asociațiile de idei, imaginile 
și metaforele se circumscriu în Uni
versul revoluției, al vieții de ostaș, 
al poeziei de luptă.

Și fiindcă e vorba de rosturile poe
ziei, aș vrea să spun că sînt unii 
la noi care strtmbă din nas la numele 
lui Maiakovski. Parcă vor să zică: 
..S-a cam demonetizai!" Se pare că 
oamenii s-au plictisit de unele imi
tații neinspirate, recomandate prea in
sistent de anumiți tovarăși „îndri- 
mători", care nu l-au înțeles serios 
pe Maiakovski. Că riu e singura mo
dalitate poetică pentru epoca noastră 
revoluționară, e drept. Dar asta nu 
scade cu nimic din frumusețea feno-. 
menului unic al poeziei maiakovskiene.

Prin întreaga sa operă, poetul a 
demonstrat convingător și definitiv 
că actualitatea (fie și în cel mai 
strict înțeles al awîntului) este un 
teren fecund pentru poezie. Maiakov
ski nu ,,politizează", ci ridică poli
ticul tn sferele artei. Cuvintele de 
toate zilele ale străzii în revoluție 
slnt turnate tn tipare noi, nemaiin- 
tilnite, iar afișul și lozinca zguduie. 
Figura lui Lenin, în poemul au ace
lași titlu (numărul 2 al antologiei) 
zugrăvită în prim plan și proiectată 
pe fundalul istoriei este de neuitat. 
De la generalizări în care sînt con
densate decenii și veacuri chiar, cu 
o naturalețe rară, se trece la port'e- 
iul moral și fizic al marelui condu
cător: „Un pămîntean, / dar nu din 
cel ce știu să vadă / numai făina 
lor din ladă! / Privirea-i / dintr-un 
singur zbor, / pămîntu-ntreg înțele
gând cum geme, / el a știut / să des 
lușească-n viitor / tot / ceea ce-i / 
ascuns de vreme. / Era ca mine / și 
ca voi, / ca sute / de oameni din 
mulțime, / doar pe la ochi / — de 
gînduri — / avea mai multe cute, ‘O------------- -- / u t c/u ‘UUI vuiv,

și avea/ o mai ironică, / a buze'or, / 
asprime".

Slnt 
acest 
dintre 
dului, 
clasei, 
și marile mulțimi aduse la lumina 
istoriei de Revoluție. Tremturul liric 
face bună casă cu incisivitatea sati
rei, elegia, cu oda, gingășia zăpezii 
cu flăcările lozincilor.

Aceste caracteristici ale Întregit 
poezii maiakovskiene sînt prezente. 
lntr-o formă specifică și în po mul 
mal puțin cunoscut pină acum la noi 
,,Iubesc" (numărul 3 al antologiei). 
E o autobiografie erotică, un imn de
dicat dragostei adevărate, așa cum 
se naște și crește ea in relațiile din
tre oamenii care s-nu dăruit revolu
ției. Dragostea de totdeauna și totuși 
cea nouă. învățată uneori tntr-un de
cor mai puțin idilic: „Eu să smiorcăi 
suspin / la priveliști marine / ca 
atitea pîWMkiS? J Dar de la „Bois de 
Boulogne"?... / Nici n-u-mi pisă to
cai! / ...La Butîrki, ei da, după gra
tii, / să jubesc / eu acolo-nvățai!" 
Toate versurile acestui poem sînt ea 
o descărcare electrică, au totul ne
obișnuită a inimii uriașe, prelungită, 
conform unei anatomii pe care poetul 
o numește „nebună", în toate fibrele 
trupului. Ea răsună din toate aceste 
fibre întinse la maximum. Cu toată 
asprimea, ptlpîirile inefabile ale gin
gășiei nu sînt excluse. E un voem 
care se citește du suflarea întretăiată-

Cel de-al patrulea număr al „An
tologiei populare Maiakovski" îl re
prezintă poemul „150.000.000", de a- 
semenea pentru prima dată publicat 
în întregime la noi. E o pînză mo
dernistă pe care penelul poetului pic
tor a zugrăvit încleștarea celor o 
sută cincizeci de 
(personificată in 
tervenționișiilor 
chlpați în ființa 
son). Anumite părți ale tabloului sînt 
fantastice și amintesc clar experiența 
futuristă a lui Maiakovski. Nu sînt 
totuși stridente și dau un farmec 
aparte poemului pe care-l putem so
coti o punte spre cele două mari 
lucrări de mai tîrziu Lenin și Bine 1 
De altfel poetul l-a publicat in 1920, 
la început fără să-l semneze, soco- 
tindu-l o operă a mulțimii. Pină-ntr-a- 
ttta se confunda cu eroii săi! începu

tul lucrării ilustrează limpede con
cepția lui Maiakovski: „O sută 
cincizeci de milioane de meșteri ?u 
dat viață acestui poem. / Rltmu-i 
glonț. / Rima-I focul — fireasca-mi 
condiție, — / Cu-o sută cincizeci mi
lioane / de glasuri vă chem. / Pe 
piețe largi, pe caldarime în filigrane, 
/ la rotativa pașilor mulțimii / se 
trase această ediție".

însemnăm aceste rinduri 
rla factorului care citește 
marelui poet sovietic într-o 
bună. Șl chiar cu riscul 
irita din nou pe Savin Bratu, care 
a Ironizat cîndva termenul ’„meșter" 
dai de mine poetului Cicerone Theo
dorescu, sînt nevoit să-l repet cu 
plăcere acum cînd e vorba de tradu
cerile din Maiakovski. Sini tălmă
ciri șlefuite ou migală ani de zile. 
Grija pentru expresia rominească, ade
seori foarte greu de găsit, este exem
plară.

Așteptăm deci numere noi, în care 
poezia acestui colos al spiritului re
voluționar să fie distribuită mulți
milor ca o adevărată ploaie de bro-, 
șuri, efurn «I însuși o dorea.

cunoscute toate citatele din 
poem, care exprimă legătura 
ființa lui Lenin și a parti- 
dintre „Creierul clasei, cauza 
puterea clasei, gloria chisel"

milioane ale Rusiei 
Ivan) cu lumea in- 
imperialiști (întru- 
hidoasă a lui Wil-

cu bucu- 
lucrările 

traducere 
de a-l

I. Brad
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Declarația scriitorilor din Regiunea Autonomă Maghiară și a lucrătorilor instituțiilor literare din Tg. Mureș
Scriitorii din Regiunea Autonomă Maghiară și lucrătorii instiiufiilor literare 

Muncitoresc Romîn scrisoarea de mai jos. Scrisoarea a fost trimisă ui ziua 
intea constituirii guverrtilui revoluționar ungar muncitoresc-fărănesc.

Către Comitetul Central al P. M. R.

din Tirgu-Mureș au trimis Comitetului Central al Partidului 
de 2 noiembrie 1956 și se referă la situația din Ungaria dina-

De două săptămînî sîntem martorii 
evenimentelor tragice din Republica 
Populară Ungară frățească. Am fost 
încercați' cînd de îndoială, cînd de spe
ranță, de durere sau de consternare 
Pe baza aprecierii de la început clare 
a partidului nostru, am ajuns la con
cluzia că năzuințele poporului mun
citor din Ungaria, care erau îndreptate 
spre lichidarea greșelilor manifestate 
în viața politică și economică, au fost 
folosite de reacțiunea cea mai întu
necată.

Dar de la început ne-a fost limpede 
că bandele care au pregătit și dezlăn
țuit contrarevoluția nu pot fi identifi
cate cu poporul maghiar credincios 
cauzei socialismului. Contrarevoluția 
urmărește nimicirea roadelor muncii 
grele de 12 ani a clasei mimcitoar- 
maghiare, a țărănimii muncitoare și a 
intelectualității progresiste conduse 
d-e partid. Aceasta înseamnă submi
narea bazelor puterif populare, depli
na restaurație a burgheziei.

..Cu.cîta abnegație au pornit clasa 
auditoare, si țărănimea muncitoare 
maghiară, eliberate de cătușele uci
gătoare ale fascismului, la crearea 
bazelor socialismului!

Aaum 12 ani muncitorii maghiari 
au început să construiască podul vie;, 
care duce de la societatea bazată re 
asuprire la societatea lipsită de ex
ploatare.

Pilonii minunați ai acestui pod șî-a;- 
răspîndit razele de lumină ca un exem
plu demn de urmat nu numai în 
Europa, cj în lumea întreagă.

In această măreață creație a înce
put să prindă viață tot ceea ce ar 
visat de secole poporul maghiar, ce; 
mai nobili gînditori ai omenirii si no
rodul periferiilor citadine cîntate de 
Jozsef Attăla.

După o robie socială și națională 
multiseculară, poporul maghiar a res
pirat liber, iar acum reacțiunea a ri
dicat capul și încearcă să sfăr’me 
pilonii codului vieții.

Am ascultat zi de zi comunicatei: 
radiodifuzate, discursurile politicieni
lor falimentari, ale popilor reactor = - 
care propovăduiesc programele 
Bfilii'co-economice. — si consternare': 
noastră s-a transformat în indignare 
Dușmanii țărănimii muncitoare vcc: 
ferează împotriva agriculturi: socia
liste.

Ei ar dori să abată țărănimea care 
a trăit odinioară în mizerie și abia a 
scăgat de exploatarea moșierească, de 
k singurul drum care duce spre e':- 
berarea ei, pentru ca grofi’ și prinț” 
să pună mîna din nou pe câmpiile 
Dunării și Tisei. „Nu mai există di
ferențiere de clasă, există doar sate 
unitare”, vociferează lacheH refnviațî 
ai Ungariei feudale, care nu.vor să 
recunoască nici măcar faptul că „m-ș- 
carea de cercetare a satului* și lite
ratura populară au dezvăluit de ac.' 
aproape două decenii contradicții e 
tului maghiar.

Apa nu se împacă cu focul, după 
cum nici țăranul muncitor nu se îm
pacă cu chiaburul sau cu grofii. Pînă 
și propovăduitorii lozincilor minci
noase își dau seama că ceea ce afir
mă ei sînt absurdități, servesc doar 
ca opiu — și între timp pornesc la

organizarea instalării stăpînilor lip
siți de glorie ai latifundiilor.

In timp ce în piețele Budapestei 
hoardele de huligani and pe ruguri li- 
LeM.tucA,tuatxisi.«ta_uL UBk -ue^aei**- 
vie strigoii lascismului hitlerist, a- 
genții din Ungaria ai Vaticanului 
destituie cu temenele prefăcute preoții 
cinstiți care s-au alăturat cauzei 
mărețe a păcii, condamnând războiul, 
crimele și distrugerile.

,,îndepărtați steaua roșie de pe fa
brici” — urlă dușmanii clasei mun
citoare. Steaua roșie, care e simbolul 
sfînt al solidarității de luptă a mun
citorilor din întreaga lume, a cărei 
victorie ..........................
cîntate de marele nostru poet națio
nal Adv Endre: „De cînd privești 
spre-naltul cer, in steaua roșie tot 
soeri”. Bandiții încearcă să lip
sească pe eroicii făuritori ai revolu
ției socialiste maghiare de această 
speranță.

Forțele întunecate ale reacți-mri cie- 
ricale și forțele sălbatice fasciste-; - 
tyste, prigonitori ai comuniștilor și a: 
poporului, autorii linșajelor încearcă 
să oună stăpfnire oe ooponi Ungariri

Sistem-ul asa-zis ..democratic* ai mai 
multor partide, destrămarea onitâț. 
clasei muncitoare, agitat a antisovle- 
tică, naționalismul care-și ridică din 
nou capul șovinismul creează o at
mosferă favorabilă pent-u toa.e a- 
cestea.

Avocații polihdem „sarratori de 
națiune* pină acum amuțiți încearcă 
să abată atenția poporului prin promi
siuni demagogice de la pericoiâi ce-1 
amenință.

Noi. maghiarii dta Romisa. cu
noaștem — ș: am simțit pe pîeăea 
noastră — „democratismul* partite
lor burghezo-iascîste.

Acest .democratism* a făcut posi
bil ca în perioada dintre cele două 
războaie mondia'e națxxțautâtue din 
patria noastră și cei mai bun. fi a 
roperuhui romîn să fie vlct me e «tata 
mai sălbatice prigoane.

„Democratismul* de acest gen a 
adus cu sine persecutare* scr^tonuor 
comuniști și progresiști, tacnidere* 
școlilor noastre, a urmâr • degenera
rea sistematică a culturii noastre

Toana, de aceea ne e scump par
tidul care, prin lupta sa gtguccâ 
pusă ta slujba poporalul, a deranh 
conducătorul fntreguta: popor.

Noi, oamenu munci maghiari <-3 
Romlnia. am obținut egaltztea ta 
drepturi prin lupta Parttaahu Mano 
icnesc Romîn. parnopțnd 1* această 
luptă ta care s-a CTXwkriat pneten i 
ce ne leagă de poporul roefc tră
iesc ta patria noastră cocxaxă.

Noi cultrvăin această prieteșâe. 
Adincxea ez este o sarcini istDrcâ. 
dictată de m'.mije noastre, o ccod.f e 
de bază a construcției soeaKe: »- 
ceasta nu e frazeologie; paietei 
noastră e dictată de semimer.a »- 
triotismota: și ai âsemapena'4' snuj.:- 
proletar.

Fără această priete e . de necc - 
reput existența noastră soris-i ș na
țională. Conștiința scriitorotai care s 
iubește cu devotament patria, poporul, 
partidul său canonist, na poate F 3- 
niștită nici un moment aSta r-m» 
rit se mai găsesc oimasi «MB pe* 
și Îndrăznesc să drzneze ces»

și strălucire eternă au fost

a omenirii, socialismului.drepte
In uneltirile lor mîrșave care au 

provocat poporului maghiar atîiea 
suferințe, acești pirați apelează ne
întrerupt, în mod demagogic, la con
știința umană.

Pe noi nu ne poate impresiona 
smerenia și gama trilurilor ipocrite 
deoarece noi știm prea bine că ex
presia și adevăratul purtător de cu- 
vînt al conștiinței poporului este par
tidul comunist ai clase: muncitoare.

Sub orice mască s-ar ascunde, orice 
latenți ar avea, cei care se împotri
vește partidului leninist nu poate fi 
decît trădătorul cauzei poporului.

La porunca conștiința noastre, 
uniți, noi, semnatarii acestei deda- 
raț’L states alătur; de partidul nos-

/'/

București

Mărturisire (ulei)

EROl’L F A R A NUME

$»-■

Iși împleteau prin noapte beteala de mireasă 
Cartușele trasoare săltate din pășuni.

Cel care dușmănește Uniunea So
vietică, se împotrivește viitorului feri
cit al omenirii.

Sîntem revoltați în fața ațițării 
deșănțate și avalanșei de calomnii 
antisovietice pe care gunoiul omenirii ]« 
împrăștie în rîndurile poporului ma
ghiar. Dacă există păcat de neiertat 
dacă există ocară dî neșters, areastă 
aflare este de neiertat și ce neșters.

Prieteni, frați, oameni ai muncii 
maghiari, scriitori maghiari, ce aici 
ne adresăm vouă: nu tolerat: ca de
magogii cu mîinile pătate de s’r.ge și 
bandiții contrarevoluționari să ca om- 
nseze Uniunea Sovietică, speranța ce
lor ce muncesc din lumea întreagă.

Muncitori, comuniști, tineri m 
tori, țărani muncitori, rrcncitorj 
cooperativelor de producție: nu renun
țați la mărețele voastre cuceriri. A i- 
t-ari de voi stăm și no’, scriitorii co
muniști. In aceste ziie de lupți, mun
cim pentru voi. Cauza patriei voss- 
tre socia iste este și cauza noastră. 
Cel care va îndrăzni să vă caJoasmiere 
pe voi. ne calomniază și pe noL ta:e- 
iectual. atașați poporulai și toți cei 
cărora le este dragă ideea sc_aa:z a 
Lbertâkî poporului, na lisați ca dr- 
șavu trădători să fluture nuruele scusp 
al lui Petofi. in furtuna sisgeroasi a 
contrarevoluției

NoL scriitorii din Regșmjea Lstano- 
mă Maghiară și lucrători: insats- 
tiîor literare din Tg -Mureș, protestăm 
din tot sufletul împotriva imnir/ 
ideilor c&o- mai curate she 
pcpormri. ale lui Petofi Saettr. de 
către ticăloșii huligani.

Noi. cxMEnn'știi sînienj Kraasri le
gali ta bnctei lui Petofî; răw-fxe- 

fața istoriei și în fața papenlai 
pentru această moștenire acuratx.

Să rm fnd-ăznească samsar cor 
Mncanțflor și bamfceriter să 

vjsteascâ in deșert raimeie sflm 
Peer.” Strigai nyEațîșfi ana-?r_-'i LFr- 
garia dacă cedați aroac daci ar aed- 
rafi Ungaria SocaEstâ. Part-duf Ol 
xacrK'-rr și cauza sflr.ti a •rest. 
parti. — Ungaria SodsTsti —. zac: 
refatl acim vă așteaptă nemueria 
tafrial

Xoț, fot erei’nc't:' ai Berm-Tlri 
Pwriare Rotnine. roerini $ sag*>ar. 
sistem alături de vcc. avenz humedert 
« voi. ere ren In victoria fxaăâ a ăag-

Slrîem convinși ci veg restapfî pu
terea eefcr ce sanretc și vet ta£%a 
fst nou pe frocSspâcEU iatefc'or 
roasCre steasa roșie ’ aasiri

Or AataKy Eadre. Gxgri Lăsta 
GdXa.'ri Zsott. Haăfă Gvtat Sa«ta 
Ztatăs Kaesx Jian. K«*«cs GvCrgy. 
Beta bXTăs. Mctaer Karstv. Nagn Pi 
Ot* Tibor. Rapp Feresc. Sta Mu
rai. Sab* Laos. Tams* SdBtar. 
Tasp* Usxlă serâtm.

Ktia UjM- *. Kacxta List* 
dc. Saasa geta, refeemri Fătate 
EA.PXX dta Tg. Mmeș.

Me£x Emcbet. Sătta MmgțL S-b-

irerare Jga: Sta’ 
Tg-Atare; J

SCARA LUI

1966.

PERSONALITATEA UNUI ÎNDRĂGOSTIT
„Energia”, romanul lui Feoiir 

Gladkov, evocă crîmpeie din v.ata 
intimă a oamenilor care participă la 
munca titanică de pe șantierul ure: 
hidrocentrale, în anii imediat urmă
tori pioneratului lui Gleb Ciuma’.: , 
din romanul „Cimentul”. Descrierea 
proporțiilor îndrăznețe ale construc
ției este proiectată pe spațiul vast a 
naturii rusești; pitorescul și diversi
tatea figurilor care se agită într-un 
perpetuu clocot, intercalarea diferite
lor evenimente neașteptate sur venin.: 
în viața eroilor — toate acestea re
produc respirația înfrigurată, nervoa
să a vieții care palpită pe cuprinsul 
imensului șantier. Romancierul descrie 
în primul rînd lumea intimă a eroi
lor, pătrunzînd cu atenție și finețe 
îndeosebi în domeniul relațiilor de 
familie. Fermitatea convingerilor, sin. 
ceritatea și oportunitatea atitudini
lor își găsesc prilej de verificare în 
viața personală a eroilor. Fiecare 
dintre personajele mai importante ale 
cărții, începînd cu Vataghin, secreta
rul organizației- de partid, inginerul 
Kriajici, directorul Baleev sau ingi
nera Tatiana Bratțeva se simt pu
ternic apropiați de munca lor comună 
în cadrul marii construcții. Muncind 
împreună, eroii cărții învață să-și 
trăiască cu adevărat viața personală, 
să renunțe la balastul sentimentali-

tații searuede și să-și descâ'.ușere 
sentimente autentice, proprii care pi
sează în adînccl funței lor.

Capacitatea neobișnuită de expansi
une a sentimentelor o surprinde Feo
dor Gladkov in personali'atee he Mi
ron Vataghin. eroul principal al ro
manului, în lupta pe care o că acesta 
pentru a-și birui o rigiditate nefi
rească, o apăsare rare pare să pre
seze asupra himii sale lăuntrice. Vechi 
luptător pentru cauza revoluției, Mi
ron Vataghin reeditează existenla tu
multuoasă a atîtor comuniști care, ta 
anii războiului civjl și ulterior tn vre
mea construcției socialiste, n-au reu
șit să-și întemeieze un cămin trainic, 
fericit. Portretul lui este cu precădere 
un portret moral, realizat cu arta ca
racteristică a romancierului-, trăsătu
rile caracterului sîr.t conturate ta 11c i 
puternice și sigure, cu sublinieri edi
ficatoare, cu detalii ample și impli
cații numeroase în trecutul penoua- 
jului.

De la 
ghin ni 
chis în
tut, ros de ideea chinuitoare a unei 
vinovății pe care n-are curajul s-o 
mărturisească cu voce tare. Fuga co
pilului 6ău de acasă, cu ani în urmă, 
din pricina asprimei lui excesive și-o

primele pagini Miron Vata- 
ce înfățișează ginditor și În
șine, inflexibil și uneori abă-

Aviatorul 
Erou al 

Sovietice

A. BEMBEL

Gastello 
Uniunii 
(bronz)

Cel poticnit din rînduri era un anonim, 
Dar oere-n clipa ceea cine-a avut un nume? 
Prin cețuri și prin vânturi, pe țărmul maritim, 
înaintau, nu oameni ci-un bloc masiv, o lume.

Și azi mormîntu-acelui măreț necunoscut 
E fără nici un nume gravat pe a lui piatră, 
Și totuși amintirea învie din trecut
Ca focul fără moarte arzînd etern pe-o vatră.

POTEMKIN

Demostene Botez

Scăpat din mina mamei, curat, suav, ușor, 
se strecura prin gloanțe și măcel
un
cu

cărucior de gloanțe străbătut 
un copil ucis în așternut...

o, Revoluție ! mult încercată mamă! 
— Urcam din nou pe-acele trepte vechi. 
Talazul greu al mării se răsturna-n urechi 
și auzeam mulțimea cum mă cheamă; 
avea un glas adine, sărbătoresc, 
și auzeam și glasuri mai subțiri... 
Atunci am început să osebesc 
copiii blonzi pe piatra de argint.

Surâsul inseratei 
îi însoțea suind,

amintiri
suind, suind...

aminte șre arusT ca i—-ere. La act: 
Ii revta acsesri- ccraiai* Clgii, so
lia sa. iSzti Ja Moscova. acs-
rtafc-î riti mai neertixare te 
ciad* ttaț'taei care s-a xsrs i» *■ 
taari. „Ne eeroth* rereiațioeiri- 
N* ne pricepea U *e tabtai copiii 
și tari M-i creștem- ta chestîanlîe 
cariate șj grele ștm să ne ces- 
rnrefee diad dovadă de rd și de ca
rat tasă lacrerile cele ml «eipie 
si«e= rașiaes de filbetkL Ne pre 
ocu^â nuseai prsbirauft mari: in vre
mea asta earal devise sufletește un 
schilod: pini la urmi ajung ori niște 
bstasri ori niște pungași*. Saitiir.en- 
tta vinovăției. a! răspunderii care a- 
pasâ insuportabil asupr» conștiinței 
ltd Miros este urmărit ta procesul 
adjncrîi și înțelegerii lui de către 
erou. Rentușeările par șl mai violente, 
re măsura dezvăluirii — In sistemul 
de imagini epice al romanului — a 
dorințe: aprige de a trăi viața_ djn 
pita, ctmoscînd căldura unui cămin 
propriu, dăruindu-se ta întregime unei 
iubiri adevărate.

Contorted fizionomia sufletească a 
lui Miron, romancierul a surprins pu
ternica tendință regeneratoare care 
mocnea latentă, sub carapacea infle
xibilității eroului. Secretarul comite
tului de partid este zguduit din amor
țire și inerție în contact cu vioiciu
nea Și exuberanța tinerilor alături de 
care muncește. Freamătul care-1 îm
presoară veșnic, agitația necontenită, 
energia care pulsează frenetic, tot ce 
înseamnă trăire intensă la o !^are 
incandescență a pasiunilor, exercită a- 
supra lui Miron o neobișnuită putere 
de fascinație. Setea de viață, tinere
țea vie, robustă sînt cumulate în fi
gura Feniei Otdușina — unul din in
ginerii de pe șantier. Miron înțelege 
această neobișnuită vitalitate care îl 
cucerește și scriitorul conturează cu 
un puternic relief propria lui sete de 
viață, descriind portretul fetei: .Avea 
o putere de viață inconștientă, ca 
mic animal sălbatic și tinerețea 
era atît de plină de bucurie, atît 
atrăgătoare, incit Miron fu cuprins

un 
ei 
de 

_________ de 
dorința de a o strînge cu putere In
brațe ca s-o facă să țipe".

Asemenea momente trezesc emoții 
noi, strecoară imbolduri și sentimente 
încă nelămurite deplin în sufletul lui 
Miron. Ele contrastează încă evident 
cu împietrirea amară a eroului. Dis
cret, atent la prefacerile care încep 
să aibă loc în interiorul eroului său, 
autorul aduce treptat mărturii de ne. 
tăgăduit despre existența forței, re
generatoare care nu contenește să in
cite porniri adînc omenești, provo
cate de aspectele strălucitoare de fru
musețe ale vieții. Inițial cititorul fu
sese prevenit că: „Valurile vremii îl 
făcuseră doar să pară mai rece, mai 
aspru. Nu mai avea acea spontanei
tate care îl determina să acționeze 
sub imboldul pornirilor de moment și 
al unui înflăcărat neastîmpăr. Se în-

I
1

Nina Cassian

LA

: Furtuna.

A ZLI V
Venise-aici în straie de cosaș 
Și iși schimbase cunoscuta față. 
Culcușul și-1 avea intr-un sălaș, 
Pe paiele cosite din fîneață. 
Alături, e „biroul" lui : un ciot 
Și-o buturugă mică — poate-aceea 
Ce-a răsturnat greoiul car, cu tot 
Ce încerca să țină-n frîu Ideea.

■iron Draa’j
(Continuare In pag 4-a)

Petre Solomon

Inima arzătoare a singurătăților
Țîn minte că m-a.-n iritat ia unri ri 13 virrf 

cupolele Sfintei Sofii proiectate pe an amurg roșz 
Luceau toate acoperișurile KievataL iar statala M 
Vladimir se ședea neagră deasupra N:prta*_ 
După aceea mi-am îndreptat privirea —e ți tă
ceam toți, în șalupa sprintena.

Ne uitam in întinderi, și poate din '.akrile flu
viului și din pacea de seară prindea ria.i o da
tare ca a band urelor.

Și, nu știu cum. mi-am adus aminte, iacet-tacet. 
de un om excepțional, din vedmuile ucrainene. A 
fost in zilele lui rob și soldat, a ctmscnt toată 
gama înfiorătoare a utnifințelur. Mi l-am închi
puit strins in obadă. mergi ad in zornăitul lan
țurilor către o fortăreață rece și iiiftauiouii 
Parcă auzeam goarna vestind „execuția* acestui 
nefericit. Nici nu i s-a lăsat timp să răsufle 
după drumul îngrozitor, și iau-1 trecînd printre 
două rînduri de călăi, înarmați cu vergi_ Umerii 
dezgoliți ai osînditului erau curind numai carne 
vie, singele curgea șiroaie, insă el tăcea trimit 
cu fața-n jos pe o saltea mizerabilă. în timp ce. 
pe deasupra fortăreței, răsunau sinistru clopotele 
vestind rostogolirea în neant a altor ore ale su
ferințelor. Nimic și nimeni n-a putut înăbuși ini
ma arzătoare a genialului cobzar Taras Șev
cenko. Despre el mi-am amintit în amurgul de 
pe. Nipru. Cartea vieții lui nu-și găsește seamăn 
prin dramatism- Cînd o deschizi, te întrebi cum 
a fost cu putință să încapă 
sărmană inimă de om.

Geniul Iui Taras Șevcenko 
sacru, și a uimit lumea prin 
lui, Ucraina acelor timpuri
Pînă azi recunoștința față de marele și 
tul rapsod nu are margini. Nu se află 
să nu-i cunoască măcar un cîntec. Sufletul lui s-a 
răspîndit în iarba stepelor, în flori, în aerul pur, 
în izvoarele și în rîurile acelui pămînt frumos; 
s-a reîntors în elementele simple dinții, iar tru
pul lui. chinuit în obadă și bătut cu vergi, doarme 
ia Kanievo. într-un gorgan, după pilda luminoși
lor împărați sciți. Către acel gorgan elitre acel

_Dac-oi muri, intr-un gorgan 
Să mă-agroțați. In taină. 
Sau brazdele de bărăgan 
Din draga mea L'craină. 
Să se deschidă-a depărtări 
Spre Nipru, alba cale. 
S-ascult In adîndmi de zări 
Cintărîie de jale.

atîtea dureri intr-o

a rodit ca 
frumusețe, 
s-a văzut

un pom 
In opera 
pe sine, 
neferici- 
otn care

Cu multe zeci de ani in urmă, 
oamenii. într-o iarnă, cobora pe 
viforului, tocmai de la Petrograd, 
ucrainean. Boulenii despicau negura cu coamele 
și troienele cu piepturile, tăind drum pe glob că
tre Niprul bătrîn și către gorganele singuratice. 
Țăranii tăceau, cum se tace la petrecerea ador
mirilor către cimitir. Pentru a cita oară se des
chidea geana răsăritului peste întinderile albe ? 
De cite ori se lăsaseră amurgurile mohorite. 
peste ciudatul cortegiu, pornit din Nord, dintr-o 
cetate cu turnurile de aur ? Uneori, noaptea, 
carul poposea la hanuri. Drumeții și cărăușii se 
uitau la ogrinjii din car, acoperiți cu un suman. 
Ochii iscoditori nu bănuiau nici pe departe că 
sub ogrinjii aceia era dus spre casă, la Niprul 
cu amurguri și la gorgane, trupul lui Taras 
Șevcenko.

Cum au aflat că rapsodul lor s-a stins, acei oa
meni plecaseră în ascuns către cetatea țarilor, 
să-l aducă în pămîntul Io,, după porunca din

după cum spun 
sub fantasmele 
un car țărănesc

vers. Și îl aduceau pe ascuns. Drumul tăia în
tinderile, necontenit către Sud, la monumentele 
singurătății. Și astfel, după cum am auzit din 
oameni, intr-o zi. trupul cobzarului a fost înmor- 
mîntat în gorganul de pe Nipru, în preajma îm
păraților Schitiei. Așa a fost, după curp spun 
oamenii, întoarcerea acasă a lu’ Taras Șevcerko.

Și se mai istorisește că. îndată, lingă mormînt 
s-ar fi aciuat un lingurar pribeag, hotărîndu-și 
acolo locuință pină la moarte. Se spune că omul 
acela vindea lingurile, drumeților și celor ce ve
neau să se închine la gorgan. Cu carboavele a- 
dunate, îngrijea somnul de veci al rapsodului. 
Fapta omului aceluia, aciuarea lui pe lingă mo
numentul de lut, a rămas în legendă, și l-am 
pomenit și noi. cu iubire și slavă, în amurgul lung 
ce lucea in adincul Niprului ca o comoară a Nic- 
belungilor. Tăceam, în timp ce dinspre Nord co
borau cocori, fulgerînd din peneturi, vîslind ne
contenit către locul unde doarme inima arzătoare 
a singurătăților.

Cred că e bine să ne amintim în preajma săr
bătorii Marii Revoluții din Octombrie de toți cei 
ce au țesut pe pînza vremii măcar un fir de 
lumină. Fără ei, adevărul ar fi întîrziat mult, am 
mai fi orbecăit și am mai fi gemut mult. Taras 
Șevcenko și-a împletit toate fibrele inimii lui în 
pînza timpului fără început și fără sfîrșit- A su
ferit ca un martir, dar a crezut cu fanatism într-o 
dimineață a omenirii. In această credință i-a stat 
tăria cînd îl duceau în obadă și în zornăitul 
lanțurilor

★
Se lăsa noaptea și necuprinsă era tăcerea în

tinderilor. Ascultam glasul valurilor. Iar cînd 
ne-am întors, în zori. Kievul se desprindea din 
pîclele albăstrii. Scînteiau turnuri și cupolele de 
aur...

Euseblu Camilar

1) (Sitat din traducerea admirabilă a lui Victor 
Tulbure, din volumul „Cobzar”.
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f GAZETA LITERARĂ'

La a 39-a aniversare
a Marii Revoluții din Octombrie

Prosper Merimee și clasicii ruși
(Urnwe din pag. l-a) 

democrație populară, întregul nostru 
popor muncitor au sprijinit și spri
jină cu căldură politica Uniunii So
vietice de menținere și întărire a pă
cii, politica de prietenie între popoa
rele iubitoare de pace, politica de a- 
bolire a armelor atomice și hidroge- 
nice, politica de aplanare prin tra
tative a conflictelor dintre state, a- 
tunci cînd se ivesc conflicte care ar 
putea pune în pericol pacea.

Prietenia tot mai strînsă și legătu
rile tot mai numeroase și mai rodnice 
dintre poporul nostru și popoarele Uni
unii Sovietice sînt, pentru noi, che
zășia libertății noastre, chezășia in
dependenței noastre, chezășia păcii și 
viitorului nostru.

Pentru cultura noastră, aflată altă
dată sub influența curentelor apusene, 
contactul cu cultura sovietică a fost 
înviorător. Creatorii noștri de artă, 
scriitorii noștri, îndrumați șl aju
tați cu grijă de partidul marxist- 
leninist al clasei muncitoare, au luat 
cunoștință de marile realizări ale ar
tei și literaturii sovietice și au în
ceput a învăța de la oamenii de 
artă, de la scriitorii sovietici.

Scriitorii noștri au fost profund im
presionați de adîncul umanism al cul
turii sovietice, de puternicul ei spirit 
de partid, de profundul ei caracter 
popular. Literatura sovietică este de 
o mare bogăție, de o mare varietate 
și cele mai valoroase opere din lar
gul ei cadru sînt scrise la un înalt 
nivel ideologic, la o înaltă măiestrie 
artistică, dovedind, in același timp, o 
profundă cunoaștere a vieții omului 
nou, constructor al socialismului, al 
comunismului.

Folosind metoda realismului socia
list, scriitorii sovietici, — vrednici 
urmași ai marilor clasici ruși — au 
creat operele lor sub îndrumarea și 
cu sprijinul Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

In ceie mai bune opere ale literatu
rii sovietice, se vede cu claritate că 
autorii lor sînt pătrunși de o desă- 
vîrșită intransigență ideologică. A- 
cești autori nu au făcut nici o con
cesie ideologiei burgheze.

Acolo unde, într-o operă literară. 
Ideologia burgheză izbutește să se 
strecoare, acea operă literară, ori cu 
cită măiestrie ar fi scrisă, își pierde 
valoarea. Literatura trebuie să ajute 
partidului clasei muncitoare, rooom. 
lui, la făurirea unei vieți mai bune, 
la construirea socialismului, a viito
rului. o scriere care nu ajută acestui 
scop, nu-și are rostul.

Scriitorii sovietici au ajutat la edu
carea oamenilor in spirit comunist. 
Ei au contribuit la creșterea iubirii 
de patrie, la sporirea vigilenței, la 
lupta pentru construirea socialismu
lui și comunismului.

Literatura sovietică a înfățișat ci
titorilor nu numai suferințele din 
trecut, luptele și nădejdile intr-o via
ță mai bună a oamenilor muncii de 
la orașe și sate, zilele mărețe ale 
Marii Revoluții din Octombrie, efor
tul uriaș al popoarelor din Uniune 
în anii grei, cînd a trebuit să se facă 
față intervenției armatelor imperia
liste. aruncate asupri teritoriilor ru
sești ca niște uriașe bande de tîlhari, 
ucigaș» și contrarevoluționari, ci, în 
afară de toate acestei, literatura so
vietică a înfățișat cititorilor fiecare 
fază a construirii sn-ialismuiui. f e- 
care pas făcut înainte spre socialism, 
spre comunism.

In anii Marelui Război, pentru A- 
părare-. Patriei, cei mai buni dintre 
scriitorii sovietici s-au aflat în pri
mele rînduri ale armatei roșii ca lup
tători și core'nondenți de z’ar. Seri, 
sul lor, înflăcărat de o adîncă iubire 
față de patria socialistă, de vechile 
și bogatele ținuturi rusești, de oame
nii sovietici, a oțelit inimile luptăto
rilor de pe fronturi, ale partizani 
lor care dădeau necontenite _ lovituri 
dușmanului fascist șî a'e popu’ahei 
civile care lucra în fabrici. In mine, 
pe ogoare. In același timp, scriitorii 
eovietici au ținut trează In inimile 
oamenilor sovietici ura împotriva 
vremelnicilor cotropitori fasciști.

Literatura sovietică a ajutat din 
pite la construirea socialismului în 
U.R S.S., la educarea în spirit comu
nist a oamenilor sovietici, la cîștlga- 
rea Marelui Război neutru Anărarea 
Patriei, la demascarea șl înîringe- 
rea dușmanului fascist. Astăzi acea
stă literatură ajută la bătălia care se 
dă pentru a se îmbunătăți și mai 
mult v'ata oamenilor muncii, la spo. 
rirea producției, la construirea co
munismului, ta demascarea uneltiri
lor imperialiste, la lupta poporului 
sovietic pentru menținerea șl conso
lidarea păcii.

Nici una din martie probleme care 
preocupă Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice șl guvernul U.R.S.S. 
nu este neglijată de literatura sovie
tică.

Dar literatura sovietică a depășit 
de mult hotarele statului sovietic.

A. TIURENKOV
Un soldat citește ziarul Jr ac da" 

Această literatură ajută oamenilor de 
pretutindeni să-și găsească drumul 
spre o viață mai lftmă, spre un trai 
mai fericit. Cartea sovietică, oriun
de ajunge, duce cu ea lumina Mare, 
lui Octombrie, sub care s-a născut 
și s-a dezvoltat puternica Uniune So
vietică, primul stat socialist din lu
me, spre care-și îndreaptă ochii plini 
de nădejde oamenii cinstiți de pretu
tindeni. Cartea sovietică, oriunde a- 
jumge, duce cu ea îndemnul la lupta 
pentru o viață mai bună, nădejdea în- 
tr.un viitor fericit.

Literatura sovietică îndeamnă la 
luptă, cîntă și proslăvește viața și a. 
rată frumusețea și măreția omului 
înaintat, care construiește o societate 
nouă, în care exploatarea omului de 
către om a dispărut.

Noi, care trăim în imediata veci
nătate a Uniunii Sovietice, nici, nu 
putem concepe mișcarea noastră lite
rară desfășurîndu-se și dezvoltîndu-se 
fără cartea sovietică. Oamenii mun
cii din țara noastră citesc cu avi
ditate cărțile scriitorilor sovietici 
care apar din ce în ce mai bine tra
duse și mai frumos tipărite. In a- 
ceste cărți ei găsesc descrisă viața 
oamenilor sovietici și problemele de 
care acești oameni sînt preocupați, 
greutățile pe care ei le-au întîmpi- 
nat în calea lor, de constructori ai 
socialismului si ai comunismului, mij
loacele prin care ei au izbutit să 
înlăture aceste greutăți și să ajungă 
la victorie. Eroii celor mai bune ope
re din literatura sovietică sînt eroii 
pe care oamenii muncii din țara 
noastră au învățat să-i prețuiască, 
să-i iubească și să-i ia de model.

In făurirea, întărirea și dezvolta
rea regimului nostru de democrație 
populară, cartea sovietică ne-a fost 
de un neprețuit sprijin. Același spri
jin neprețuit a dat cartea sovietică oa

menilor muncii și din celelalte țări

Despre autenticitate
Preocuparea de a fi autentic a 

constituit una din problemele 
care s-a vinturat pe vremuri tn 

coloanele presei noastre literare, ca 
reflex al discuțiilor purtate tn Apus. 
Exista acolo o saturație de .litera
tură", căutindu-se o formulă care 
să înlocuiască facticele. bizarul, re
petarea obsesivă a cazurilor psiho
logice fără ieșire, avtnd adesea un 
pronunțat caracter patologic, în sfir- 
șit, o formulă care să exprime cit 
mai adecvat realitatea in curgerea 
ei.

Se părea că s-a găsit soluția: au- 
tenticitatea. In ce consta această 
faimoasă formulă ? In a înfățișa 
evenimentele interioare sau exteri
oare direct, spontan, tn a păstra 
întreaga nuditate a faptelor, fără 
nici o grijă de stil, metaforă, ima
gine, considerate ca o recuzită de
suetă.

Literatura trebuia să se transfor
me intr-un document sec, precis, so
bru. Wu era vorba doar de o rigoa
re stilistică, d de o concepție, de o 
atitudine, a cărei origine se putea 
lesne găsi în Stendhal, și pe care 
scriitorii moderni veiau s-o ducă 
pînă la ultima limită. Ea se rezu
ma la reflectarea neselectată, neela
borată a realității, pentru a da cit 
mai desăvirșit iluzia obiectivă a vie
ții. Aceeași lege funcționa și în no
tarea mișcărilor sufletești.

Din această nevoie de auteniid- 
tate, mulți autori au recurs la .jur
nalul intim", care — se părea — 
ci le oferă mijloacele cele nai 
potrivite. Aci nu se împiedicau nici 
de convenții, nici de ordonanța teh
nică, nici de construcție, așadar, de 
nici unul din canoanele epicii. Jur
nalul" îngăduia surprinderea fapte
lor in ceea ce aveau mai esențial, 
mai profund, înlesnea expresia lor 
imediată, crudă, fără podoabe sti
listice. Confesia impunea tonul 
direct, sincer, conținind maximum de 
autenticitate.

Caracterul de postumitate se pier
dea și numeroși scriitori își publi
cau .jurnalele" în viață. Dar oare 
autenticitatea se păstra intactă, nu 
era ea alterată de conștiința că rin- 
durile scrise sint sortite tiparului?

Oriei fe pagini admirabile s-au 
scris, oricite observații interesante 
abundă tn unele din aceste .furna
le", scriitorul n-a putut scăpa de o 
anume falsitate, de o anume coche
tărie, care — uneori — lua forma 
excesivă a exhibiționismului. Dar 
pentru a evita termenii tari, vom 
spune că a căzut tn păcatul narci
sismului, adică al îndrăgostirii de 
propria sa imagine.

In realitate .jurnalul" devenise ți 
el o pură convenție. Scriitorul își 
supraveghea .sinceritățile", disimula, 
căuta să pară original, interesant, 
urmărind efectele ca într-o operă 
de ficțiune. Cu alte cuvinte, își con
fecționa un rol, pe care-l juca tn 
fața cititorului, observtndu-se necon
tenit eu coada ochiului. încercarea 
de a părea singular ținea de însăși 
condiția „jurnalului", căci altminteri 
n-ar mai fi suscitat interes. Dlfe- 
rențilndu-se de ceilalți, scriitorul se 
și inventa. Vrem să spunem că 
„jurnalul intim" tl silea să inventeze 
un am, care nu era întotdeauna 
identic cu cel real. Modificările sub
tile care interveneau se datorau — 
volt — unor convenții... literar». 
Jurnalul devenise un gen, cu tot 
ceea ce implied artificii, regie, efec
te stilistice sic.

Intr-o anumită măsură, aceste con
venții nu lipsesc de exemplu nici la 
Amlel, nici la Julee Renard șl cu 
aitt mai puțin la Qide, Mauriac, 
Kierkegaard sau Julien Greene.

Fără a minimaliza Interesul, rea
la valoare literară a unora din a- 
ceste furnale, trebuie să observăm 
că nu rareori ele s-au transformat 
tntr-o prezumțioasă foaie de obser
vație a procesului de creație sau 
într-o maladivă manieră introspec
tivă, tn care „eul" lua formele cele 
mai aberative. Qide recunoaște de 
pildă o scădere a facultăților sale 
creatoare. Cum presa remarca rari
tatea și curajul unor atari confe
siuni, scriitorul însemnează tn jur
nalul său că probabil n-ar fi făcut 
o asemenea mărturisire dacă ar fi 
crezut tn ea cu... sinceritate. Pînă 
și Julee Rtnard, admirabilul Jules 
Renard, notează că la o premieri, 
Rostand i-a întins toată mina și 

ae democrație populara, din China 
pînă în Albania. Este greu să ne 
închipuim că undeva pe glob s ar 
putea construi socialismul, fără ca 
bogata și puternica literatură sovie
tică să-și aducă acolo importanta ei 
contribuție.

Sub îndrumarea și cu ajutorul cald 
al partidului, scriitorii noștri au învă
țat mult de la scriitorii sovietici, în 
ultimii doisprezece ani.

De la scriitorii sovietici, crescuți, 
educați și îndrumați de Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, scriitorii 
noștri au învățat să aibă dragoste 
pentru oamenii' noi, pentru oamenii 
simpli care dau tăcuți, modești, toa
tă puterea lor de muncă, toată price
perea lor construirii socialismului, 
făuririi unei vieți noi, mai bune, mai 
fericite.

De la scriitorii sovietici scriitorii 
noștri au învățat să zugrăvească e- 
roul pozitiv al zilelor noastre, omul 
înaintat care poate și trebuie să fie 
luat drept model de cît mai mulți.

De la scriitorii sovietici scriitorii 
noștri au învățat să pună mai presus 
de orice directivele și hotărirîle par. 
tidului, ale clasei muncitoare, ale 
poporului, să iubească ceea ce este 
nou, să lupte rentru biruința noului, 
ca și pentru doborîrea și înlătura
rea din viață a tot ceea ce este 
vechi.

De la scriitorii sovietici scriitorii 
noștri au învățat să respingă influ
ența ideologiei burgheze și s-o corn 
bată cu toată energia, atunci cînd 
totuși această influență nefastă se 
face văzută ici și colo. Scriitorii noș
tri știu acum mai bine decît oricînd 
că literatura are un uriaș rol educativ 
de luminare, de ridicare a poporului.

Rezultatele pe care scriitorii noștri 
le-au dobînd't învățînd de la marii 
confrați sovietici sînt demne de luat 
în seamă. Tot ceea ce a apărut mai 
valoros în literatura noastră în anii 

era fericit, deoarece celorlalți co
legi ai săi nu le-a dat decit un sin
gur deget. Anxiosul, misticul Kie-- 
kegaard. dezamăgit în dragoste, în
tocmește .Jurnalul unui seducător", 
unde prinir-o analiză minuțioasă, 

întortocheată și obscură pulverizează 
acest nobil sentiment, devenind un 
fel de ghid al corupției spirituale.

Viciul cri mai grav însă al aces
tor .jurnale" era forma hipertrofiată 
a eu-ui, subiectivismul bolnăvicios, 
complacerea in detalii foarte subtile 
și insignifiante. De aci nu era decit 
un oas pină la exhibiționism.

Scăderea interesului pentru acest 
soi de literatură se explica tocmai 
prin exacerbarea, prin etalarea a tot 
soiul de carcere morale, prin lipsa 
de semnificație ți valoare umană. 
Literatura confesională nu și-a păs
trat nici măcar trăsătura de auien- 
tiâiale. n-o satisfăcut necesitatea de 
realism a omului, setea lui de ade
văr, pe care ți-o propunea s-o im- 
păzească In locul relevării mzd 
sens ascuns al faptelor, relatate 

simplu ți direct, cititorul s-a pome
nit adesea într-un labirint de false 
complicații, de false subtili lăți, de 
false probleme.

Jurnalul" presupunea existența a- 
nui martor obiectiv. (Termenul nu e 
luat aă In sensul unei independen
te față de realitatea exterioară). 
Dar acest martor se transformase 
într-un imvricviat, devenise un ac
tor care, iteai cum am mai soas. 
oaza, juca un rol. Iți exagera im
portanța. Prin această substitirire 
de planuri. însăți valoarea de au- 
ten&citate devenea foarte re iade A

Aceste reflecții, formulate mai su
mar ntrsA.i-A^ ne-au revenit Ln min
te. recitind spovedaniile hd Maxim 
Gorki In celebra sa trilogie autobio
grafică. impunindu-ni-se ideea că 

cea mai mare dificultate este să vor
bești despre tine, rămLnLnd tu în
suți. Și .nimeni n-a reușit mai bine 
deăt marele povestitor rus. Izbește 
la el sinceritatea, naturalețea, ab
sența oricărui artificiu

Confesiunea gorkia.nl nu este tr- 
punct de plecare a! orgoliului, tșu 
reduce universul la propria Indivi
dualitate. vorbitorul neatribui.ndu-și o 
structură deosebită, excepțională. 
Există la Gorki permanenta tendin
ță de a arăta că el aparține natu
rii comune (generale), deci căreia 
îl este firească aceleași bucurii, a- 
celeași dureri. De aceea aplecarea 
atentă, respectul față de noțiunea 
de om, sentimentul că fiecare se
men e demn de atenție. Spove- 
daniile, viața scriitorului o dovtdesc

Maxim Gorki nu se ocupă exclu
siv de sine, nu-și tnchipide un mo
ment că merită să fie exprimat nu
mai ceea ce i se înttmplă lui, că 
ceea ce simte el e extraordinar, 
unic și irepetabil.

Gorki este un martor obiectiv, 
lucid, sincer, al propriilor sale eve
nimente Interioare, dar și ale alto
ra. Este greu de sezlsat vreo deo
sebire de ton, deoarece scriitorul se 
consideră unul din multiplele perso
naje despre care povestește. Șl chiar 
atunci clnd Gorki se exprimă pe 
sine însuși, el exprimă de fapt o 
întreagă categorie socială. Nd îl 
recunoaștem tn lumea înconjurătoare 
căreia ti aparține. Mal mult decît 
attt, scriitorul este Implicat tn mo
dul cel mai profund tn realitatea 
pe care o înfățișează. El știe că a- 
tund clnd povestește despre sine, nu 
face altceva decit să povestească 
viața unei umanități, cu mizeriile, 
cu suferințele, cu viciile ei.

Fiind un exponent al colectivității, 
sensibilitatea sa înregistrează du
reros suferințele mulțimii, cu ase
menea Intensitate tnctt uită pe ale 
sale proprii. Ceea ce vede, ceea ce 
înțelege nu Izbește numai Imagina
ția scriitorului, d deșteaptă resor
turi mult mai adtnri, care țin de 
conștiința, de umanitatea sa. Șl a- 
tund, Maxim Gorki se dă înlă
turi cu modestie, lăstnd să se des
fășoare dața omului simplu din so
cietatea țaristă, a țăranului, mește
șugarului, a micului-burghez. El nu 
cruță nici un aspect, aricit de mes
chin, orictt de aspru și brutal, nu 
din Indiferență, dintr-o rece oStec-^ 
tivitate. Gorki suferă, e cel dintti 
îndurerat pentru nedreptatea, pentru 
superstiția, murdăria morală, Igno
ranța șl bezna acestei lumi opri- 
mat», în care totuși sdnldază o tu- 

de după eliberare s.a scris și tră
iește sub limpedea lumină a Marelui 
Octombrie.

Folosind experiențele și rezulta
tele la care a ajuns literatura sovie 
tică, tînăra noastră literatură realist- 
socialistă a putut înregistra în toate 
sectoarele ei apariția acelor lucrări 
de care poporul nostru muncitor se 
slujește în lupta și în munca sa și 
cu care pe bună dreptate se min- 
drește.

Se mai cuvine acum, cînd sărbăto
rim a treizeci și noua aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie să arătăm că această aniversare 
are loc în condiții deosebite. Puterile 
imperialiste au declanșat în pofida 
dorinței unanime de pace a popoare
lor — războiul de cotropire împotriva 
Egiptului. Concomitent cu această a- 
gresiune, în Republica Populară Un
gară, reacțiunea, sprijinită puternic 
de cercurile agresive imperialiste, a 
încercat să nimicească regimul de 
democrație populară și să transforme, 
orin forța armelor. Republica Popu
lară Ungară într-un stat fascist.

Clasa muncitoare, țărănimea mun
citoare și intelectualitatea progre
sistă maghiară luptă cu îndîrjire 
pentru restabilirea ordinii și conso
lidarea regimului democrat-popular 
in țara vecină și prietenă

Cea de a treizeci și noua aniver. 
sare a Marii Revoluții din Octombrie, 
găsește poporul nostru strins unit în 
jurul partidului și guvernului, 
pentru păstrarea, dezvoltarea sî con
solidarea cuceririlor revoluționare, 
pentru prietenie strînsă și veșnică 
cu marea Uniune Sovietică.

înainte, pentru făurirea unei vieți 
mai bune!

înainte, pentru construirea socia
lismului I

înainte, pentru apărarea păcii I 
Zaharla Stan cu

și adevăr
mină curată, arde înăbușit dorința 
de libertate.

Scriitorul are o ezitare în a rele
va aceste aspecte crude, atroce. Se 
pune pentru el problema sincerității, 
a adevărului Și Gorki notează: 
„Adevărul e mai presus de milă".

Rolul de martor al societății ii 
impunea să spună deschis, fără re
zerve ceea ce vedea și simt ea. El 
participa însă, vibra la suferințele 
lor ți. după am mărturisește, con
secințele primului contact cu reali
tatea fură că: -din acele zile îmi 
veni o atenție neBntștfti pentru oa
meni, și ca și cînd trz-ar fi fost 
jupuită pielea de pe inimă, aceasta 
deveni simțitoare pentru orice jigni
re și durere proprie sau străină*.

A sacri:ioa mila perdru adevăr nu 
înseamnă însă a excita zonele de 
jos ale existenței, nu înseamnă a a- 
luneca Ut extrema negație, ceea ce 
in fond dace de asemenea la o fal
sificare a reaEtății: Jii mtmai prin 
aifta este pini de surprize viața 
noastră, că conține un strat gros 
de morcărie animalică, ne des tăi- 
•ude Gorki. ci prin faptul că prin 
stratul acesta, cu biruință pătrunde 
lumina, sănătatea și puterea crea
toare. crește binele, crește tot ce-i 
omenesc. deșt epttnd nestrămutata 
speranță în renașterea noastră pen
tru o viață luminoasă și ome
nească*.

Aceste cuvinte au acum în noi un 
ecou deosebit, deoarece ne instruiesc 
vdr-un Mp admirabil că adevărul 
nu este o abstracție metafizică, el 
se raportează la viața concretă a zi
lelor noastre, complexă, 'bogată, cu 
scăderi și împliniri; adevărul nu 
poate fi desprins de această „spe
ranța în renașterea noastră pentru o 
viață luminoasă și omenească*. Și 
nd am adăuga, nu numai speranță, 
d și luptă pentru realizarea acestei 
.renașteri", care cuprinde în sfera 
sa înțelesul întregii noastre acti
vități.

Ierori Im Șerbu

UN INTERESANT PRO
GRAM EDITORIAL /

De curînd, Editura pen
tru literatură (Goslitiz- 
dat) din Moscova, și-a 
anunțat programul pc 
următorii cinci ani (1956- 
1960). Varietatea lui, bo
găția titlurilor, vasta cu
prindere a literaturii mon
diale din toate epocile 
denotă interesul larg, a- 
tent chiar și pentru de
taliu, al cititorului so
vietic de azi.

Așa, bunăoară, in „Bi
blioteca de literatură u- 
niversală”, (întemeiată a- 
cum cîteva decenii cu 
sprijinul lui M. Gorki) 

sînt programate să apa
ră peste 700 de cărți. 
Simpla enumerare a cî- 

torva autori și titluri este 
suficientă, pentru a ne 
face o idee dară despre 
cerințele contemporane 
ale lectorului din U.R.S.S. 
In următorii cinci ani, în 
această bibliotecă vor a- 
pare: ,.Iliada“ și „Odi
seea" lui Homer; ediții 
complete din „Viețile pa
ralele" ale lui Plutarh; 
„Eneida" lui Virgiliu; co
mediile lui Plaut; poe
mul „Despre natura lu
crurilor" al lui Lucrețiu: 
o amplă antologie din 
poezia antică; epopeea a- 
siro-babiloniană „Ghilga- 
meș"; o culegere de dra

me ale poetului indic Ka

(Urmare din pag. l-a)

ția într-o limbă pe care a trebui, 
să și-o frămînte personal, într-un 
moment cînd domnea încă în socie
tatea rusească neîncrederea față de 
limba poporului și respectul super
stițios față de slava veche biseri
cească. „Calitățile extraordinare ale 
limbii ruse" — spunea Merimee — în
deamnă pe unii dțntre scriitorii ruși 
la virtuozitate, la sacrificarea fon
dului în favoarea formei, păcat în 
care n-ar fi căzut niciodată Pușkin.

„Deși cunoștea toate resursele, toa
tă bogăția uimitoare a limbii sale, 
gîndirea lui se alcătuiește totdeauna 
într-o formă atît de simplă, îneît 
o altă expresie n-ar mai părea cu 
putință. Se spune că, după pilda lui 
Moliere își consulta adeseori bătrîna 
doică și că se străduia să nu se 
slujească decît de cuvintele obiș
nuite tuturor compatrioților săi, gen
tilomi sau țărani”. Uzul limbii co
mune după Merimee e singura cale 
a artistului. „Gavriliada" lui Pușkin 
n-o cunoștea decît din auzite. „Rus
lan și Ludmila" i-ar fi plăcut mai 
mult, dacă autorul ar fi avut o 
atitudine mai serioasă față de ele
mentul fantastic. Mai tîrziu Puș
kin ar fi remediat acest neajuns 
de tinerețe, studiind și surprinzînd 
procedeele povestitorilor populari, 
devenind credul și însușindu-și atitu
dinea copilărească în fața iluziei fan
tastice. Anumite rezerve manifestă și 
față de „Prizonierul din Caucaz": 
reminiscențe byroniene, romanesc în 
acțiune și limbaj, dar cu „tactul și 
sobrietatea care-1 caracterizează" zu
grăvește natura „mai exact" ca în 
trecut. Merimee notează cu umor 
prejudecățile epice ale contempora
nilor față de literatura lui Pușkin, 
acuzat de a-și perverti cititorii ca și 
Byron. Critica îl impresiona neplă
cut pe marele poet, chiar cea mai 
neîntemeiată îl mîhnea și-l irita vio
lent. „Fratele lui îmi vorbea încă 
cu amărăciune despre aceasta, în anii 
trecuți", saria Merimee în frumosul 
studiu apărut în ianuarie 1868. Din
tre poemele lui Pușkin de inspirație 
populară, „Țiganii" pe care Meri
mee a tradus-o în proză, i s-a părut 
rezumatul, sau cum am spune noi, 
sinteza cea mai credincioasă a ge
niului poetic pușkinian. „Boris Go
dunov", dramă istorică shakespearia
nă, după Merimee, nescrisă pentru 
scenă l-a reținut mai ales prin scena 

de explicații dintre Marina, fiica pa 
latinului Mnlszek și Gregori Otre- 
pief, falsul Demetrius socotit ie 
scriitorul francez ca pe nedrept osîn- 
dit de crimă. Merimee prețuia mai 
mult „Fiica căpitanului" în care apare 
Pugacev, decît biografia lui, scrisă 
de Pușkin „istorisire rece ca pro- 
cesul-verbal al unui grefier de la 
Curtea cu Juri". Culminarea operei 
lui Pușkin e însă „Eugen Oneghin" 
în care autorul a devenit „poetul mă
reției și al frumuseții". Toate carac
terele sînt „minunat de adevărate", 
„nimic nu e silit, totul e simplu, 
ușor, însă învestmîntat în cel mai 
frumos colorit". Recuzîndu-se de a 
judeca versificația lui Pușkin, ca un 
străin, se prevalează în admirația 
lui și de faptul că nu există rus cu 
învățătură de carte care să nu știe 
aproape integral pe de rost versuri
le din „Eugen Oneghin*. In sectorul 
liric e desigur mai admirabil ca 
oriunde. Merămee traduce în proză, 
ca exemple pregnante, „Anciar" și 
„Profetul", relevînd ca temeiuri ale 
admirației sale „simplitatea compu
nerii, sobrietatea amănuntelor, tac
tul deosebit în alegerea Iot". Sînt 
calități de ordin clasic pe care Me- 
rimee le socotește esențiale chiar 
în creația lirică.

Din Gogol, primul mare prozator 
rlasic rus, Merimee nu citise decît 
nuvelele, „Suflete moarte" și „Re
vizorul"; în definitiv esențialul • „Ca 
romancier și autor dramatic, dom
nul Gogol îmi pare că ar merita 
un studiu deosebit și nu-i lipsește 
poate decît o limbă mai răspîndită 
ca să obțină în Europa o repu- 
tație deopotrivă cu cei mai buni 
umoriști englezi". Gogol e pentru 
Merimee un satiric pîin de vervă, 
un ironist, ai cărui comic se apro
pie de farsă cu o veselie nu prea co
municativă, un observator de mo
ravuri, cu preferință pentru uri- 
ciune și tristețe, găsindu-și subiec
tele mai ales în provincie. Criticul 
soda', nu e lipsit de imparțialitate, 
— calitate pe care Merimee pune 
accentul, — dar e totuși prea sever 
în observația sa. încă o dată scrii
torul francez definește, ca toți 
creatorii, de pe poziția sa creatoare. 
Cu privire la „Taras Bulba*, își 
afirmă, față de energia oamenilor 
tn luptă cu societatea întreagă*, o

lidasa; o; antologie a 
poeziei japoneze din vea
cul al IX-lea; volume de 
versuri de Saadi, Omar 
Khayyam. Hafis, Firdousi; 
o antologie din poezia a- 
rabă; „Viteazul in piele de 
tigru" al poetului gruzin 
Șota Rustaveli; opera 
poetică a Iul Nizami; o 
tălmăcire completă a ve
chilor „Edde" scandina
ve; „Cîntecul Niebelungi- 
lor", „Cîntecul lui Ro
land", „Cidul* spaniol și 

alte creații folositoare ale 
diferitelor popoare; „Divi
na comedie" a lui Dante, 
traducerea integrală a 
„Decameronului* lui Boc
caccio; opera lirică a lui 
Petrarca; „Don Quijote" 
al lui Cervantes ; opera 
lui Rabelais; două vo
lume masive cuprinzînd 
tragediile șl comediile lui 
Shakespeare; „Paradisul 
pierdut" al lui Milton; 
„Elogiul nebuniei" de 
Erasm din Rotterdam; 

vaste culegeri din tea
trul Iui Calderon, Lope 
de Vega, Corneille, Ra
cine. Moliere ; ,,Caracte
rele" Iui La Bruyere; 
„Scrisorile persane" ale 
lui Montesquieu; „Noua 
Heloisă" a lui Jean-Ja- 
■ques Rousseau; romanul 
„Manon Lescaut" al a- 
batelui Prevost; „Candi
de" al lui Voltaire; ope
re ale lui Goethe, Schiller, 
Swift, Richardson, ș. a.

Editura „Goslitizdat" di 
îndeobște o mare atenție 
criticii literare. Intr-o co
lecție specială, vor apa
re culegeri din opera cri
tică a lui V. G. Belinski, 
N. Dobroliubov, N. G. 
Cemîșevski, Lev Tolstoi, 
M. Gorki. G. Plehanov, 
Lu Sin, Mao Țze-dun, Ju
lius Fucik, Balzac, Hei
ne, Goethe, Schiller, Di
derot, Mickiewicz, Sainte- 
Beuve, Stendhal, Taine, 
etc. Se vor mai edita și 
opere mal vechi, precum 
„Poetica" lui Aristotel, 
„Arta poetică* a lui Boi- 

ieau, „Laocoon" al Iui 
Lessing ș. a.

Aceeași editură își va 
îmbogăți, în anii urmă
tori, „Biblioteca memorii
lor literare". Iată câțiva 

din autorii prevăzuți In 
această secțiune a planu
lui editorial: M. Gorki, 
Carlo Goldoni, frații Gon
court, Jules Renard, V. 
G. Korolenko, Mark 
Twain, Taras Șevcenko 
etc. De asemenea, volu
me de amintiri ale con
temporanilor, despre Ma 
iakovski, N. Ostrovski, A 
Ostrovski, A. Tolstoi, Ko 
rolenko, Saltikov-Șcedrin, 
Hertzen, Cemîșevski, Tur
ghenev, Belinski, Dosto 
evski precum și despre 
Victor Hugo, Balzac. Di
ckens, Mickiewicz, Heine 
ș. a.

Cititorul sovietic, iubind

admirație de care, cu o falsă can
doare, se rușinează. Povestea unui 
nebun, „satiră împotriva societății, 
poveste sentimentală și studiu me- 
dîcodegal asupra fenomenelor de 
sorînteală ale unei minți omenești", 
ar fi un studiu bun, dar într-un 
gen care nu-i place lui Merimee. 
Căsnicia de altădată e însă „o mică 
capodoperă", o nuvelă fermecătoare, 
în care triumfă firescul și simplita
tea în fiecare amănunt. In Suflete 
moarte, defectul capital i se pare 
lui Merimee de ordinul neverosimi- 
litudinii, încă cu această rezervă, 
recunoaște că moravurile și portrete
le sînt zugrăvite cu o mînă de 
meșter. După ce rezumă romanul, 
încheie cu traducerea unui frag
ment: discuția aventurierului Cici- 
kov și a gazdei sale, Nastasia Petrov
na, asupra sufletelor moarte. Și Revi
zorul e obiectul unei analize aten
te, după ce Merimee a apropiat sa
tira amară și violentă a lui Gogol 
de maniera lui Aristofan. Rezumatul 
se întrețese cu fragmente bine a- 
lese din comedie. O curioasă remar
că a lui Merimee: „In Franța, unde 
autorului nu i-ar fi fost cu putință 
să găsească tipurile personajelor pe 
care le-a pus în scenă, cenzura ar 
fi interzis desigur reprezentația pie
sei. In Rusia, poate că tocmai din 
cauza exactității portretelor, au
torul n-a întîmpinat nici o greutate 
să fie reprezentat". Prin alte cu
vinte, atît cenzura imperială LL: ■ 
ceză. în materie de literatură, cît 
și cenzura țaristă, ar fi avut ca nu
mitor comun obiectivitatea!

Studiul lui Merimee despre Tur- 
ghenev a apărut în același an ca și 
acela despre Pușkin. La acea dată, 
scrie Merimee, „numelle d-liui I. 
Turghenev e astăzi popular în Fran 
ța; fiecare dintre lucrăriile lui e 
așteptată cu aceeași nerăbdare și 
citită cu aceeași plăcere la Paris 
și la Petersburg". Intr-adevăr, ma
rele romancier rus era o figură pa
riziană, cu acoes în toate saloa
nele, ca acela al principesei Mathil
da, sora împăratului și îin „podul" 
fraților Goncourt, locuri de întîl- 
nire a literaților francezi. Meri
mee nu vrea să-i recunoască aparte
nența la școala realistă salutînid 
în Turghenev un scrutator adînc 
al sufletului omenesc tn afară de 
orice grupare. Admiră la Turghe
nev „facultatea condensării", amă
nuntul semnificativ, imparțialitatea, 
sau cum s-a spus mai tîrziu, im
personalitatea, iubirea de adevăr. 
Amintirile unui Vînător „au fost 
pentru noi o revelație a moravuri
lor rusești și ne-au dat din capul 
locului măsura latentului autoru

lui". „Nu mă tem, adaugă comenta
torul, să exagerez spunî-nd că această 
carte a avut partea «a de Influență

Personalitatea unui îndrăgostit
(Urmare din pag. 3-a)

justă a aprecierii unui pas greșit fă
cut cîndva în viață. Stridența, carac. 
teruil zgomotos al imputărilor aduse 
iul Cezar, marchează mai curînd eșe
cul iremediabil al atitudinii rigide și 
lipsite de înțelegere față de proble
mele gingașe, dificile, ale sufletului o- 
menesc. Este firesc ca în asemenea 
momente să se năruie totodată și ilu
zia superiorității eroului nostru care 
era tentat mai curînd să suspecteze 
zbuciumul interior, și să considere 
morale numai mărturiile unei fermi
tăți sau intransigențe rectilinii.

Miron Vataghln identifica conduita 
exemplară a revoluționarului cu ur. 
ascetism absurd și confunda termita, 
tea cu invariabilul șablon al atitudi
nilor reci, sărăcite de individualitatea 
gestului sincer, trăit autentic. De a- 
ceea numai GHga, într-o discuție care 
căuta să descopere pricina destrămării 
dragostei lor, mai are puterea să în
țeleagă și să denunțe fondul antiuman 
al pretinsei superiorități a Iul Vata- 
ghin: „...Ne socoteam mai buni și 
mai puternici decît eram în realitate; 
ne socoteam stăpînii unei vieți din 
care găseam cu cale să excludem ori 
ce chestiuni personale... ca și cînd... 
cum se cheamă asta?... renunțare la 
sine, sau cum naiba?... de fapt nu-i 
decit autoadmirație. Am construit 
viața, dar pe copiii noștri i-am lă. 
sat în voia toartei. Priveam departe, 
dar nu vedeam ceea ce era lingă noi;

poezia, solicită Intr-una 
ediții noi din poeții pre
ferați, ale căror cărți nu 
izbutesc adesea să ră- 
mînă în librării mai mult 
de citeva zile. In „Bi
blioteca noeziei sovietice" 
a editurii „Goslitizdat" 
vor apare culegeri boga
te din operele unui mare 
număr de poeți, printre 
care: Margarita Aligher, 
Pavel Antokolski, Anna 
Ahmatova, Eduard Ba- 
grițki, Demian Bednîi, A- 
lexandr -Block, Valeri! 
Briusov, Nikolai Griba- 
ciov, Semion Gudzenko, 
Serghei Esenin, Vera In- 
ber, Mihail Isakovski. 
Leonid Martinov, S. Mar- 
șak, Vladimir Maiakov- 
ski, Boris Pasternak, Ilia 
Selvinski, Alexei Jurkov, 
Alexandr Tvardovski, Ni
kolai Tihonov, Iosif Ut
kin, Stepan Șcipaciov și 
mulți alții.

Firește, n-am comuni
cat aci decît foarte su
mar o parte din planul 
pe cinci ani al unei sin
gure edituri literare, (e 
drept cea mai importan
tă) din Uniunea Soviatl- 
că.

Avlnd și acest criteriu, 
cititorii își pot da seama 
lesne ce înseamnă în 
U.R.S.S., așadar, activi
tate editorială.

A. B. 

și anume una considerabilă în mă
sura cea mare care a iilustrat dom
nia lui Alexandru II, dezrobirea 
șerbilor". Cartea i-a plăcut mai mult 
curteanului, prieten cu mama împă
rătesei Eugenia, contesa de Mon- 
tijo, decît „pledoaria vehementă a 
d-nei Beecher Stowe’) în favoarea 
negrilor" și deaît, mai ales, cartea 
unei scriitoare ucrainene, cu pseu
donimul Vovșko (pui de lup), asu- 
pra aceleiași teme, în culori mai 
întunecate. Poezia din romanele lui 
Turghenev, cu farmecul descrieri
lor lui, ar fi intraductibilă în limba 
franceză „deoarece concizia și bo
găția limbii ruse desfid pe cei mal 
abili tălmaci". Apreciază descrierile 
lui Turghenev ca foarte adevărate, 
dar susceptibile de a fi prescurtate, 
în folosul acțiunii care ar ftnoezî. 
De aceea prețuiește dramele publi
cate de romancierul rus, care nu se 
mai supun aceleiași obiecții’. Fum, 
pe care l-a tradus, „are o acțiune 
rapidă, cu totul conformă percep tu
tui lui Horațiu". Clasicistul din Me- 
rimăe nu se dezminte. Povestitorul 
francez, oare și-a interzis orice impll- 
cație socială în operele Iui, sau mă
car oriice atitudine socială, îl ad
miră pe Turghenev, pentru faptul 
că nu e autor satiric, deși „nimeni 
ca dînsul nu sezisează și nu înfă
țișează cu atîta vioiciune năravurile! 
viciile, ridicolele epocii sale". In 
același spirit, recunoaște în marele 
romancier pe „apărătorul celor slabi 
șt dezmoșteniți*, însă fără „parti- 
pris“, fără participare directă, * fără 
prevenție, fără „să afecteze o filan
tropie banală".

Caracterul militant al literaturii 
clasice, _ prin alte cuvinte, l-a atras 
pe M&rimee mai puțin decît frumu
sețea limbii rose și talentul marilor 
scriitori roși, pe care le-a judecat 
prm prizma propriului său tempe
rament

$®rban Cloculescu

*). Portraits hîstoriques et litteraf- 
res, Paris, CaLmann-Lfrvy, 1908, 
Alexandre Pouchkine, pag. 324.

2) . Călugăr ostaș, fn romanul lui
Rabelais Gargiantua et Pianta- 
gruel.

’). Aluzie la reforma burgheză a tel 
Alexandru II.

4). „F'jtnăe" par.l. Tourgueneff,nou- 
veille edition, avec une Preface 

par. P. Merimee, Plaris, Hetzel 
fără an, pag. VIII-IX, studiu 
datat mai 1865.

3) . In studiul despre Pușkin, de la
*). pag. 302.

’). Autoarea americană a romanului 
Coliba lui moș Toma.

eram orbi și neputincioși față de cei 
din preajma noastră". Mustrările de 
conștiință ale Iul Cezar calificate de 
Miron drept „ticăloșie în stare la
tentă*, precum șl furia acuzării zgo
motoase se risipesc cu încetul și, cee» 
ce rămtne este doar stupefacția în fața 
calmului neașteptat, , tăriei potrivni
cului său.

In suferință, fn curajul de a trăi 
profund, pînă la capăt durerea unui 
trecut urît, în remușcarea sinceră și 
în dorința de a-ți reface viața, se ve
rifică superioritatea morală a omului 
care a greșit. Miron, cel care nu-și 
îngăduia slăbiciunea unor mustrări de 
conștiință, sezisează pentru prima oară 
în fața „acestui om liniștit șî mo. 
deșt", care era Cezar, cită falsitate 
ascundea atitudinea lui de pînă a- 
tunci. Opiinîndu-i unul altuia, ro
mancierul a caracterizat fh același 
timp șl impasul datorită căruia e- 
rou! nostru ajunge să înțeleagă lași
tatea ca și slăbiciunea ce se pot află 
uneori îndărătul celor mai Intransi
gente atitudini, pretins superioare. 
„Pentru a înțelege omul, în toată 
complexitatea lui, trebuie să știi tu 
însuți să trăiești* — fi spune la un 
moment dat, pe bună dreptate lui 
Miron, bătrfnul savant comunist Pri- 
hromov.

Valoarea portretului lui Vataghln 
rezidă tocmai în această lăuntrică e. 
vohrție ascendentă caracterizată prin- 
tr-un amestec contradictoriu de rigi
ditate șl nevoie.de iubire a personaju
lui. Deși simte o puternică atracție 
pentru Pașa Pogadaeva, Miron luptă 
să-și 6tăpînească sentimentele, să sile 
„comprime în el însuși*, se îndepărtea
ză fn oele din urmă, chiar șl în clipe
le celei mal tandre apropieri, constrfns 
de un tipar etic care 1 se pare su
prem. Pentru ca din nou să încerce 
aceeași nevoie nestăpfnltă de a privi 
cu luare aminte femela iubită, de a 
descoperi ochii „care pînă atunci fl 
fuseseră necunoscuți". Căldura tulbu
rătoare a privirii lor îl învăluie, îl 
umple de uimire șl neliniște. Un val 
fierbinte de generozitate șl dorință 
de sacrificiu îi Inundă întreaga ființă. 
Contrastul izbitor dintre dragostea 
Pașel, dwtre mîndrla acesteia de a-1 
ști pe Miron tatăl coniluluii ei, ne de 
o parte și austeritatea, gravitatea 
rece, nesinceră, ne care și-o impu
sese el în relațiile cu Pașa, de 
alta, îl fac pe secretar să se simtă 
față de ea un om de nimic. Neastep. 
tată, mărturisirea ei are o sfială fe
ciorelnică, dar șî un fanatism al dă
ruirii depline, desăvîrșite. In fața Pa- 
șei, care ÎI privește strălucind toată, 
emoționată, tremurătoare, rușinată, 
cu lacrimile de bucurie care exprimau 
parcă un sentiment de evlavie, Mi
ron cunoaște, străfulgerat, revelația 
unui adevăr simplu șl misterios Și 
bucuria aceasta nemaHnceircată nteă 
atunci, nl-l descoperă pe enoul ros. 
tra mal bogat sufletește, mai fericit 
șl maț împăcat ea oricînd. Miron Va- 
taghlH Iubea.

® renașteri generală transfigurează 
acum întreaga personalitate a eroului. 
Feodor Gladkov a realizat tn această 
scenă, ca șl țn Întreaga traectorie su
fletească a tei Vataghln Imaginea 
puternică a resurselor de vitalitate 
ale caracter ului acelor oameni deose
biți care sînt comuniștii. In scena a- 
ceaeta, ctad Miron Vataghln se simte 
®al uman și mai fericit ca oricînd, 
rtaridă desigur sensul fundamental al 
romaad<

_ IVron Draau

gorkia.nl
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„Esența estetica a artei" DRUMURI DESȚELENITE
La Congresul al II-lea al scriito

rilor sovietici s-a formulat 
constatarea că trebuie elaborate 

studii sistematizate științific de es
tetică marxist-leninistă. Cele âteva 
articole din revista „Kommunist", 
publicate in vremea din urmă, ca și 
dezbaterile din presa literară so
vietică, tinzind să demaște și să 
combată spiritul dogmatic al formu
lărilor estetice anterioare, au dus la 
elaborarea unor studii cuprinzătoare 
de estetică în care se încearcă une
ori prima dată de a se da răspuns 
unor întrebări ce pînă acum pluteau 
în nesiguranfa sau creau diferite 
confuzii. Unul dintre aceste studii, 
apărut acum câteva luni, este cel 
de care ne ocupăm: „Esența este
tică a artei" de A. I. Burov. (Edi
tura „iskusstvo", Moscova, 1956.

Studiul lui Burau se împarte in 
cinci capitole, urmărind problemele 
de bază ale esteticii: bazele formale 
ale artei și tendințele vulgarizatoare 
în estetică, obiectul specific al artei și 
con{inutul artistic; particularitățile gin- 
dirii artistice și condiția lor obiec
tivă ; arta și frumosul, esența este
ticului ; funcția specifică a artei.

In cercetarea sa, autorul pornește 
de la definirea marxist-leninistă a 
artei, ca formă specifică a conștiin
ței sociale. Preciztndu-și metoda de 
lucru și modul de a pune problema, 
Burov fixează de la început urmă
toarele patru puncte: 1) arta, ca 
orice conștiință, e oglindirea reau- 
tății deoarece nu este o activitate 
creatoare imanentă a spiritului, ne
legată de realitate, cum o consi
deră idealiștii; 2) arta funcționează 
în limitele legilor generale, stabilite 
de teoria marxist-leninistă a reflec
tării, căci nu se mulțumește, de 
exemplu, numai cu simpla consta
tare a fenomenelor și faptelor, ci, 
ca orice conștiință, generalâzind, 
trăgind concluzii, conținind in s::.e 
o apreciere și o sentință; 3) nici o 
conștiință, potrivit teoriei marxist-le- 
niniste, neavlnd scop in sine, posi
bilitatea existenței „artei pentru ar:ă‘ 
este exclusă; scopul final al artei 
este tendința de a transforma ornai, 
societatea, de unde și înțelegerea 
rolului activ al artei, ca forță trans
formatoare în construirea sonete;., 
comuniste; 4) fiind un fenomen de 
ordin ideologic, arta intr-o scrielrie 
de clasă poartă un caracter de clasă 
șt este o armă de luptă pentru 
transformarea socială.

Burov precizează că a ne Umila 
însă numai la aceste patru puncte, 
comune tuturor formelor conștiințe, 
sociaie, înseamnă a rămâne doar ii 
anticamera esteticii. A dezvălui esen
ța artei, legile ei, înseamnă, in pri
mul rind, a arăta particulari: iț„. 
ei specifice, adică acele indica care. 
deosebind arta de toate celela-'.e 
forme ale conștiinței sociale, 
mina și specificul ei calitativ și ir. 
același timp caracterul ei relativ in
dependent printre celelalte forme tic 
conștiinței. Burov precizează tot ast
fel că cercetarea artei in specificul ei 
a speriat mulți esteticieni, dintre care 
unit s-ar fi temut chiar de noțiu
nea de specific ce, socoteau ei, i-ar 
fi dus pur și simplu la... izolarea 
artei de conștiința socială. De ase
menea, autorul cărții arată că șl ca
racterul relativ independent al artei 
nu e apreciat la justa Ud valoare, 
ba chiar adesea e diminuat de către 
diferiți vulgarizatori. In legătură cu 
aceasta, Burov consideră că arta n-a 
luat naștere odată cu conștiința so
cială, ci mai tlrziu, intrucit arta nu 
este o capacitate existentă de la 
început a conștiinței umane de a re
flecta lumea în forme ooncret-sen- 
soriale. In primele etape istorice arta, 
știința și religia existau, practic, in
tr-o unitate inseparabilă, formând 
de fapt o conștiință primitivă, încă 
difuză, încă nediferențiată. Procesul 
diferențierii conștiinței s-a produs 
treptat, dar niciodată diferențierea unei 
forme nu s-a făcut pînă la izolarea 
ei de celelalte forme, ci doar piuă 
la precizarea caracterului ei relativ 
independent.

Criticând pe cercetătorii de azi, 
Burov arată că mulți din ei s-au 
mărginii în cercetarea specificului 
artei numai la forma de expresie, 
iar din caracterul relativ independent 
a<l artei n-a mai rămas nimic. Anu
me acest lucru urmărește să-l pre
cizeze Burov. In cartea sa el de
monstrează științific că estetică este 
însăși esența artei.

Pornind apoi, în ordinea propusă 
de el a problemelor esteticii, la 
examinarea bazelor formale ale ar
tei, A. I. Burov ține să precizeze 
un adevăr cunoscut, dar de multe 
ori neluat în seamă: orice artist este 
un meșter, dar nu orice meșter este 
un artist. Măiestria executării unui 
lucru nu determină încă existența 
artei. Chestiunea e ce caracter are 
activitatea artistului, ce creează el 
și cu ce scop. Spunind că arta oglin
dește viața în imagini, cu scopul de 
a o explica și de a o influența, con
turam tocmai problema specificului 
artei. Dar nu orice imagine (d. p. 
fotografia meșteșugărească) aparține 
artei. De aci, Burov ajunge la criti
carea opiniilor unor esteticieni care 
caută specificul numai In forma ar
tistică, nu și în conținutul artistic. 
Vorbind, bunăoară, de cartea lui 
G. A. Nedoșivin (care afirmă că 
artistul gîndește in imagini, spre 
deosebire de omul de știință care 
gîndește în noțiuni, dar oare oco
lește răspunsul la întrebarea: ce 
înseamnă a glndi în imagini), ci
tind de asemenea pe A. I. Sobolev 
(care spune că obiectul artei și al 
științei este același și că deosebirea 
ar consta numai în forma de expresie 
a ar-tei), Burov arată că acest gen 
de judecată nu e nou, ci că există 
în estetică de mult și a fost for
mulat mai clar încă de Kant. In- 
cheindu-și argumentarea in jurul a- 
cestel probleme, A. I. Burov trage 
concluzia că forma de oglindire în 
imagini a realității (redarea con- 
cret-sensorială, individualizată a fe
nomenelor și proceselor realității) 
nu este indiciul specific esențial al 
artei, după care am putea distinge 
arta de alte forme ale conștiinței 
sociale, ci numai o bază formală a 
artei. Negarea obiectului specific al 
artei — spune Burov — duce la 
negarea artei și a cunoașterii.

In capitolul ce se ocupă de obiec
tul specific al artei și de conținutul 
artistic, autorul arată că nu ne pu
tem limita la afirmația după care 
arta ar fi numai oglindirea rea
lității. Realitatea în general este 
obiectul reflectării în general. Așa 
nu se definește decît premiza ma
terialistă a oricărui fel de oglin
dire. Dar specifică poate fi numită 
numai acea bază reală care formează 
condiția obligatorie a existenței unei 

opere de artă. Obiectul specific dl 
artei nu este un obiect al reflectării, 
ci al cunoașterii. De la această pre
cizare, Burov ajunge la interesul pe 
care-l are orice adevărat artist față 
de omul real, față de caracterul lui, 
față de tipul din viață și arată că 
adevărul caracterului omenesc, viu, 
(sau al emoției tipice, in lirică) al
cătuiește latura specifică, artistică a 
conținutului unei opere de artă. In 
legătură au aceasta, autorul amin
tește și greșeala pe care o jac unii 
oameni de litere și artă, care în loc 
de a crea tipuri omenești vii, sim
plifică lucrurile, persanijicînd niște 
idei, niște abstracțiuni.

Condiția obligatorie a caracterului 
tipic este zugrăvirea lumii interioare 
a omului, a profilului său spiritual. 
Așadar, in lirică realism înseamnă 
prezența emoției tipice în împrejurări 
tipice.

Obiectul specific al artei este viața 
omenească, mai precis — omul so
cial in unitatea vie a socialului cu 
personalul, cu individualul, lată de 
ce lirica nu trebuie socotită auio- 
exprimare, căci cunoașterea in lirică 
este cunoaștere de sine.

In virtutea acestei definiții a obiec
tului, artei îi este foarte propriu 
umanismul. Ocuplndu-se de par
ticularitățile gindirii artistice, A. 1. 
Burov arată că fantezia, necesară ș; 
omului de știință, este firească m 
cel mai înalt grad la un artist; iar 
caracterul specific ai fanteziei artis
tice nu este tituși de puțin deter
minat de intensitatea acesiuia. Ca
litatea specifică a jar.teziei artis
tului constă în priceperea — de a-ș; 
imagina, pe temeiul experienței de 
viață și al cunoașterii, tabtou 
veridic ai vieții omenești, de a-și 
imagina dtstiruS caracterele, rela
țiile, eniGțjle oamenilor creați de c-, 
în rapor: cu împrejurările concrete 
din viața acestora.

Porn-nd de la afirmai-t lud V. G. 
Belinsii, că tiâeea poetică nu e si
logism, mă dogmă, mă regali, a 
palma vie, patos", A. I. Burcx arata 
că emețs, palanca necesor,d 1a- 
md ari st ; ... este acso.a* —1 
in creația artistică și ca insuși cc-ez. 
tul cunoașterii ir. arid e de na 
tură, incit el nu se supune cu
noașterii, deci prelucrăm am-âce. 
fără atitudine emotivă față ie ti- 
însuși adevăr-l pe care-, redă or.s- 

este emetic prin naiura sa oCteti 
ttsi, și e limpezi, că acea aaedăr 
nu se va supune iua unes ode cs- 
naaștzri sau expresa- D-r pa.-z.cu- 
lariiațde gândirii artista* na se pa 
darițica fără a țune seama ae aca-

Mai departe aatoru, arssdrzșSe s— 
demonstreze ai spetise,
esenția.e și format tie arta, ce lai 
ar Ha până ace, sânt pr un nasura lor 
indici; estetice. Ce este jrutaasaâ, 
care e /utere ten (matertaii cu 
idea-a, fizioiogaă sau sccial-i, su
biectivă sau obiectivă), care sini cri
teriile (de vor fi exiajna criterii), 
care sent semm.e emoției Mt 
dacă și cu.m se teuga j^dzeaca des
pre frumos, de atiexdr. aiee, atti- 
taie, scop, — se întreabă A. 1. Bu
rai. Exanu-tând, pe de c parte. pă
rerile lui Lev Taisia ș. Cernise: să 
(„frumosul este viața'), iar pe ae ai:a 
pe ale kantienilor, Buroo discută ide
alul estetic, pe temeiul ătorv- exem
ple din literaturi șl ană, a/—vgi*- 
la concluzia că idetiul estetic este 
In genere o reprezentare a ciefu 
omeneșu, așa cum trebuie ti 44 fie, 
adică este idealul uman și in sens 
de obiect, iar in virtutea acist— 
fapt ei nu are numai colorit scc-.c., 
ci e social in însăși esența sa. De 
aci Burov ajunge la explicarea uni
tății care există intre estetic ș; 
etic. Esteticul include in sine eti
cul de care este legat inseparabil, 
deoarece aprecierea etică este apre
cierea unui întreg viu. idealul es
tetic fiind reprezentarea vieții ome
nești, așa cum trebuie ea să fie, 
obiectul estetic absolut și obiectul 
specific al ariei este unul și același. 
De aceea, nu numai forma artei, 
ci și însăși esența ei trebuie să fie 
definită esteticeșie.

Aprecierea sintetică a vieții, luată 
în unitatea ei dintre conținut și 
formă, și examinată din punctul de 
vedere al ideilor noastre despre t’-ață, 
așa cum trebuie ea să fie (etalonul 
fiind totdeauna viața omenească), 
este anume apreciere estet ei.

Piesele de teatru pot fi — și 
ele — asemuite cu plăsmuirile 
muzicii, mai cu seamă din cau

za structurii lor polifonice, care re
clamă străduințele unui mănunchi de 
virtuoși. Este adevărat că unele 
seamănă izbitor cu romanțele langu
roase cîntate pe o singură coardă, al
tele dezamăgesc prin platitudinea mo
tivelor îngînate. Armonia nespusă a 
dramelor autentice, sunetul lor plin, 
forța lor simfonică ,pot fi — însă — 
recunoscute cu ușurință. Melodia 
gravă a dramelor lui Leonov surprin
de prin profunzime si puritate. Ea te 
învăluie dintr-o dată, oferindu-ți-se 
tandru, în pasaje de intens lirism, 
sau preschimbîndu-se pe neașteptate 
într-un limbaj aspru, colțuros, de o 
vigoare neașteptată. Există un timbru 
specific al pieselor acestui scriitor 
care, plecînd de Ia experiența prime
lor romane, a pășit în perioada 1930- 
1940 pe tărîmul dramei, cu un bagaj 
amplu de probleme actuale, dar și cu 
răspunsuri grele pentru fiecare dintre 
întrebările pasionante cărora le-a 
închinat „Grădinile din Polovceansk", 
, Lupul" sau comedia „Un om obiș
nuit". Scriind în primul an al războ
iului antihitlerist „Invazia", sau re- 
dactînd în ultimii ani forma defini
tivă a „Caleștei de aur", Leonov a 
amplificat neîncetat aceeași dezbatere, 
a adunat noi mărturii, a găsit accente 
inedite, a dat mai puternic relief te
mei de bază a operei sale dramatice:

Lărgirea sferei reale a artei, ad- 
miterea în arta autentică, „înaltă", 
a lucrului comun și chiar a manstru- 
osdțui, nu numai a frumosului, nu 
instamnă citași de puțin revizuirea 
esenței estetice și a semnificației es
tetice a conținutului artei, sau a 
frumuseții ei, care rămâne mereu in
dicele esențial obligatoriu al artei, 
in formă ca și in conținut.

La baza lui, frumosul este o ca- 
litote obiectivă, dar fără subiect el 
nu se realizează ca frumos.

Examining in ultimul său capitol 
funcția specifică a artei, punîndu-și 
întrebarea care este destinația ar
tei, rolul ei social, prezența ei in 
viața oamenilor, scopul ei, A. I. Bu
rov caută să pornească de la pre
cizarea unor detalii dese ori înțelese 
confuz, ca de pildă faptul că însu
șiri estetice elementare se pot găsi 
în orice activitate omenească (d. p. 
in China medievală artă era și caii- 
gregia). Dar funcția estetică speci
fici a artei nu constă in aceste ca
lități estetice elementare. Arta oferă 
cunoștințe specifice despre viața, des
pre sufletul omului. Funcția ei specifică 
presupune un obiect specific de cu
noaștere, in artă. Funcția artei 
nu se realizează fără o adincă 
și reală cunoașterea oo:eau:ui ar
tei, a legilor ei obieer.ve, specifice 
Ținând seamă de această funcție spe
cifică, dobândim posibilitatea de a în
țelege obiectul, nu ca un simplu 
obiect de coniemp.are, ci ca un ob.ect 
de înrîurire practică și de trans'te
rnare, adică o activitate omenească 
se-sorizlă, așa cum spunea Marx.

Prin juncț-a ei, arta este luptă 
oe-ăru ~n om sublim, cu valoare de
plină, armoeuc, și pentru relațiile lui 
cu adevărat umane, corespunzătoare 
-dealului estetic concret istoric.

Obiectul specific al ariei — arată 
In incheurea lucrării sale .4. I. 
Buroo — este ornai social, privit ca 
~n întreg vin, în toată variet-tsa 
însușirilor p remșidor Uu utom.
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Victor Kembach

MELODIA DRAMELOR LUI LEONOV
obligațiile morale ale omului care 
participă la munca de plămădire a 
erei socialiste. Desigur, aceeași temă 
a ispitit nu unul și nu numai zece 
scriitori ai vremii noastre. Leonov 
facb parte, însă, dintre cei care au iz
butit. Piesele sale n-au nimic comun 
cu demonstrațiile căznite, in care idei 
mari sint puse in circa unor caractere 
șubrede, care nu întirzie să se năruie 
sub o asemenea povară. Deși nici una 
dintre operele sale nu folosește arti
ficii formale surprinzătoare, prin 
substanța lor, ele aparțin unei noi 
etape de dezvoltare a dramei moder
ne. Piesele lui Leonov sint neîndo
ielnic „drame de idei", injetegind 
prin aceasta nu producțiile teziste de 
serie, ci lucrările tulburătoare, în 
care dezbaterea crește din gindirea 
proprie omului contemporan — și in 
cazul nostru, a gîndurilor proprii o- 
mului societății socialiste.

In citeva cuvinte, am Putea 
spune că eroii Iui Leonov își dispută 
cinstea de a fi oameni adevărați. 
deschizind focul împotriva oamenilor 
falsi, a umbrelor mărunte care se 
deghizează și se prezintă drept cetă
țeni ai unei lumi noi. Amănunțind, ar 
trebui să adăugăm — mai ales — 
ideea prețioasă după care nu există 
posibilitatea unei împăcări între nă
ravurile lumii vechi și climatul proas
păt al socialismului. Leonov ne 
apare în postura unui dascăl ne
cruțător al noilor generații, unui cen
zor neobosit al moravurilor, călăuzit 
de ideea atingerii unor trepte morale 
de o înălțime neobișnuită. Autorul 
„Invaziei" nu pare dispus să facă ra
bat configurației morale a oamenilor 
care trăiesc în societatea cea nouă. 
Aspirațiile sale vizează o puritate 
morală desăvîrșită, iar eroii săi, fără 
a se exalta, se devotează nelimitat a- 
cestui ideal. Intr-un anume sens, Leo
nov acceptă—ca și alți scriitori sovie
tici— funcția ,,femeii fosforescente" 
din „Baia" lui Maiakovski, personaj 
fantastic care triază cu severitate ba
gajele călătorilor ce se îmbulzesc pe 
banda rulantă a mașinii cu destinația 
spre viitor. Este adevărat că acest 
control ia, în piesele lui Leonov,

c ar tea Verei Panova a stîrnit, 
curînd după apariție, discuții 
aprinse, aș putea spune chiar 

incandescente. Pasionante și contra
dictorii, intervențiile s-au prelungit 
în timp multă vreme, mareînd inte
resul cu care au întîmpinat cititorii 
romanului, răsunetul său neobișnuit în 
cercurile cele mai largi ale soăetății 
sovietice. înfruntarea polemică a atî- 
ior opinii constituie un indiciu sem
nificativ pentru valoarea literară a 
lucrării în paginile căreia autoarea 
însăși mărturisea a fi închis „o parte 
din propriile ei trăiri".

Intr-ad:văr, e un roman aparte, 
cu soluții literare dificile dar incon
testabil novatoare. Și, mai pres-Jb, o 
carte de o firească și desăvirșilă 
complexitate. Sentimentul că ciudățe
nia, faptul bizar e ridicat la rang 
de artă, că se conferă în mod eronat 
situației absurde, credibilă prin ex
cepție, valoare de adevăr, nu e în
dreptățit. Viața ne pune la indemînă 
suficiente exemple de contradicții fla
grante și aparent neverosimile. Sân- 
tem prea adesea, noi înșine, antre
nați în desfășurarea lor și scriitorul, 
cu vocația căutărilor novatoare, în
drăzneț în descifrarea realistă a des
tinelor ce-l înconjoară, pășește pe 
calea aspră, cotită, abruptă a zugră
virii lor artistice cu simțămîntul că 
prin aria sa răspunde acelui țel irwti 
pe care umanitatea l-a desemnai in 
cuvintul simplu, cu profunzimi totuși 
insondabile: cunoașterea.

Ca ți in scrierile anterioare („Cru- 
jiliha', „Tovarăși de drum'), scrii
toarea se vădește preocupată de pro
blema atitudinii creatoare față de 
viață. Ca artist original, Vera Pa
naca depășește sfera investigațiilor 
ce căutau cheia caracterului eroilor 
direct in metodele lor de muncă sau 
in atitudinea acestora față de me
diul înconjurător. Scriitoarea 
resează cu finețe de lumea , 
viză, dezvăluie comprehens.. 
lor sufielești, intime, tă) 
adrrirabHă in sensibUiriziez 
pătrunde și scrutează conșt.; 
xrtajelcr. Nu e in toate acestea pa
siune maladivă pentru psJtonuliză- 
Nu gesturi scut reacții de ordin pa
tologic o atrag, ci persanjliutea 
umană a tuturor celor care pășesc to 
:omun pe drumul comunismului și 
care, angajați litr-c actiataie co- 
tocttoi firi precedent, se purifici mo
ral, se eliberează de rămișdele tre- 
estului, ori aluneci, decad, copleși:; 
de greutatea lor.

Cu alte esointe, autoarea nu face 
de rit sd studieze dialeriiza vieți., 
preza ei fiind ocar un efect derivat, 
-u;ixi:. ci analizei rxe:anirmula 
social. Așa ar fi dacă autxrea n-ar 
atote în acest proces creator zon- 
țriixțs că este nu numai acser- 
zator, dar și o cilauză pesiofiaii. 
entuziaști, lucidă a oamen-lor ies- 
gre tare scrie ți pe care s iubește. 
Din această perspectxi t'ebaie sd-s 
^ie-aiat problemele pe 

căci, sensul evotoțizi 
ervCcr ei.

Ia or. trăiesc 
■etmrni L zânele fi nagazvu-Z. fa
bricile și iocdu.'ile de ocauaa trdiesa 

tor poprit, auto—a ți camerâu 
E in fiecare existență o alternanti. 
de intâmcLâ.-; triste ți vesele, relata:z 
dtocret, reeiceat, fiecare ri.nt.~e eie 

se Lnlreaadă, să se ăe-

l a iuazaiic robust tocre-

se tije
lor Idun.
3 stările 
toile, e
cu care

tot fegu.

exiszenți
Ar» -JT .

• I - ■ .

oraș oarecare, febrili, mereu alta, 
innoindu-se o-izi cu locuitorii, în 
pas cu sdumbdrile pe xre țara în
treagă Ie curtoexș^ cctudutn. Accen
tul cade pe urmărirea istoriei a două 
familii. Des:.i_' lor reflectă inrîuri- 
rea pe care sxietaiea o exercită 
asupra membrilor ei, modul in care 
veghează creșterea bor, reproșul ce 
Ie face ând pedeapsa ce le-o
dă c:-.J -z a n:-.-!:
dusiei soăaaste. Practic ni se pare o 
găsi aia unul dintre sensurile ro

dia poate greși ca 
unitate de bazd a societății, dar so
cietatea nu c lasă si persiste vreme 
îndelungată Li greșeală. Societatea 

Fa.

aspectul cel mai grav cu putință. Se 
consumă in liniile dure ale conflictu
lui, fără să-și permită mai mult decît 
un trist suris.

Leonov este un cehovian evoluat. 
In piesele lui Cehov eroii se frămîntă, 
visînd descurajați la atingerea unei 
zone • pure care sa cultive feri
cirea in mod firesc. Oamenii pie
selor lui Leonov se află pe teritoriul 
visat, dar această prezență nu pune 
capăt discuției despre viață și despre 
fericire. Tarele care au paralizat pu
terile doctorului Astrov și ale unchiu
lui Vanea nu pot fi vindecate cu elixi- 
ruri miraculoase. Socialismul cere 
dăruire totală, devotament _ nețărmu
rit și permanența credinței in ideile 
sale fundamentale, care se referă Ia 
atitudinea omului față de ceilalți oa
meni; piesele lui Leonov înfățișează 
vechile discuții cehoviene în lumina 
controversei aprinse dintre oamenii 
integri ca Alexei sau Sviokolkin („Un 
om obișnuit"). Talanov, sau Kolesni
kov (. Invazia"), Beriozkin sau Ti- 
moșa („Caleașca de aur") și cei „obo
siți" care s-au scutit de neplăcerile 
obligațiilor sociale. Basul Ladîghin 
(„Un om obișnuit") și-a uitat pără
sită în cămară vechea sa lădiță de 
coajă de mesteacăn cu care a pornit 
cîndva la drum. In vila sa încăpă
toare a îngrămădit tot soiul de ni
micuri costisitoare, în care se îngroa
pă mereu mai adine, renunțînd la 
idealurile tinereții. Academicianul 
Kareiev („Caleașca de aur") nu price
pe că drumul său uimitor de Ia să
răcie Ia celebritate se datorește tutu
ror celor care au ridicat și au apărat 
societatea sovietică și că el le este 
acestora puternic îndatorat

Condamnîndu-i pe aceștia, Leonov 
continuă într-un mod cu totul semni
ficativ tehnica simbolurilor cehoviene, 
Loviturile surde care doborau livada 
cu vișini, sau uciderea nemiloasă a pes
cărușului tălmăceau în dramele lui 
Cehov atmosfera unei lumi muribun
de și zborul tragic al sufletelor 
avîntate, chinuite de dorința înăl
țimii și sugrumate de lanțurile 
derutei. La Leonov, principalele 
simboluri (revelate cu aceeași per. 

e un organism în întregul ei sănă
tos, și există în ea, îmiotdeauna, re
zerve de vitalitate care să vindece 
o rană, să elimine o toxină, să re
nunțe la un țesut bolnav, cînd acesta 
primejduiește puritatea întregului. In 
familia Kuprianovilor, vechi comu
niști, a crescut un om de prisos, 
trîndav, incapabil de. munci stărui
toare, dornic de petreceri, avid de 
cîștiguri fără efort, neserios și ușu- 
rație. Ghenadi Kuprianov apare in 
sinul familiei ca un parazit și el 
nu va justifica nici o c9pă afecțiu
nea mamei sale, activistă inir-o 
muncă de mare răspundere în oraș, 
și nici a Larisei sau Zenaldei, fe
mei care l-au iubii sau încă îl iu
besc cu devotament. In familia Bor- 
tașevicilor situația se prezintă invers. 
Mama e o filistină, femeie setoasă 
de lux și raținamen:, care iși atrage 
soțul, fire inițial cinstită dar slabă 
ta atracții, pe panta delapidărilor și 
necinstei. Stepan Bortașevici, (Erector 
al unei mari instituții comerciale, 
nu e o ființă fără însușiri. Bun or
ganizator, studiind din producție 
instituții superioare de invățămini, 
inventiv, cult, omul acesta are pre
gătirea să-și creaxă bine copia. Ii 
iubește și ei îl stimează. Poate ci 
de aceea nici nu îndrăznește să le 
apară așa cum e, decăzut, descom
pus, a joacă o comedie tragici — 
a bucuriei casnice — cînd de fapt 
îl rod îndoielile și-l macină neti- 
niști.e. 4/u.os la termenul suprem al 
necinstei, antrenat in slăbiciuni re
petate in mijlocul unei bande se 
hoți ai avutului obștesc, n-are cu
rajul să-și recunoască vina și se 
sinucide. Diatr-o iată, pentru cei 
doi copii ai săi. Seri-fa și Katia, 
se rlstoamâ credințe ferme, Inrădă- 
einate, valori respectabile. Totuși, 
copiii sini mai puternici in atașa- 
.aentul pentru ceea ce este loialltaîe 
și omstirite .etățeneascâ deât pen
tru simțul zdruncinat al afecției fa
miliale. Ei vor -lunge să-și judece 
tatăl și mama tot as^ei cum, fi- 
nalmerae, va ajunge Dorotea Kupria
nov să-ți ■ judece fiul. Conceptul de 
soăetace, prezența ă materiali fi 
spirituală, Vera Pansea prin ei ni 
l-a reprezentat. Ei sint societatea so- 
malistă împreună ca mulți alții: 
Sași Liubimov, lulka. Larisa, ma
iorul Vdnarwsii. Achidtoov, etc. 
Ctod D.rotea. mâhnită și exasperată 
ie purtările res'obabiie ale Eriui. 
exclamă: „Pe a cui socoteală tri- 
ia$ti ? Pe a mea ? Pe a Zenaidei ? 
Pe a lui Sașa ?_. Din dooinzîte că
ra: capital trăiev-i ? Trăfețti pe spa
tele aloca, asta-i! Cine ești tu? Ce 
scop ai? Care S-e meaiiea? Poți, 
fa si'rș,’, si te gtndejii ti asta ? 
Ți-o cer eu. țî-o cer ~»7 V. nesfîr- 
țit de mulți—*, toțeiegem ci inima 
unei ‘amuii uriașe, ci întreaga so- 
cieiaie e totoreaiti de conduita to- 
riziâucli a retor a o alcătuiesc.

Când Fedorduh scapă un cuvânt 
de b--—<riă lai Serioja despre âte- 

sfea pdBaU a toUbd slhc — Borta- 
: \ ria încă ~-c: — :1-
latul, mLndru. sa~e sJ-i ia la bă
taie. Dor tind faptele tootled ies la 
iaeafd se întreabă ptăngind, coclr- 
șii de rușine și amărăciune: .Cum 
a fost cu putință să cadă ait de 
jos ?* Iar cind mama încearcă ad 
osc—ndd niște bijuterii de ochii an- 
cheMorilor, oopiii nu rabdă tăcuți 
gestul meschin. Bijuteriile provenite 
■tin furt i-ar păta in primul rmd 
pe ei, tineri onești. Amlndoi, fără 
ezitare, le predau miHției.

Foarte mulți dintre cei care au 
schimbat puncte de vedere asupra 
cărții s-au oprit la faptul că acțiunea 
-omanului se sprijină pe o ciudățenie: 
M'-o familie sănătoasă crește un co. 
pil nereușit, iar într-alta, din pă
rinți cu nerdalități de nepmani (ta
tăl escroc iar mama făptură odioasă 
e personificarea egoismului agresiv, 
fără scrupiile), copiii se arată demni 
de societatea socialistă, purtători ai 
acelor însușiri minunate care au fă
cui din tineretul sovietic, din faptele 
lui curajoase și din idealurile sale, 
un exemplu urmat și iubit de gene
rațiile timpului nostru.

Dar nu ciudățenia interesează — și 
ar fi absurd să se interzică dreptul 
scriitorului de a aborda și atari 
cazuri, oricînd pasibile — ci replica 
intransigentă a societății, exigența 
ei morală, exprimată prin chiar cei 
care tint familiari sau prietenește 

severență de-a lungul aceluiași 
complex de 4 acte, atit de pro
priu lui Cehov) concentrează, în pri
mul plan al acțiunii, principala sta
vilă, chintesența vechii morale, as
pectul cu deosebire semnificativ în 
încleștarea decisivă care-i însuflețește 
pe eroi. In comedia „Un om obiș
nuit" acțiunea, bătălia sinuoasă pen
tru triumful purității morale, este 
punctată de tribulațiile unui tablou 
enorm și inutil, simbol al deșertă
ciunii vieții lui Ladîghin, exemplar gi
gant al magaziei sale de obiecte cum
părate pentru a lua ochii vizitato
rilor. De-a lungul piesei .tabloul este 
purtat din cameră în cameră, căutîn- 
du-și zadarnic un Ioc care să i se 
potrivească sau un cui rezistent care 
să-l poată susține. Tabloul se găse
ște mereu pe fundalul acțiunii. Se 
aud bătăile ciocanului care-1 fixează 
în perete. In scenă irup. aferate, per
soanele care au fost însărcinate cu 
atîrnarea acestui colos. Dimensiunile 
sale neobișnuite, greutatea sa apre
ciabilă provoacă accidente. In final, 
uriașul tablou pe care nimeni nu 
l-a despachetat încă să-i admire cu
lorile. este trimis să zacă în garaj, 
subliniind deznodămîntul piesei, în 
care virtuțile morale își afirmă forța 
lor invincibilă. Un alt tablou va ur
mări acțiunea ,, Invaziei" mai discret 
și totodată mai subtil: aci fotografia 
Iui Fedea Talanov va însoți drumul 
eroului către o impresionantă regă
sire a sufletului său adevărat. Co
mentarea cu totul nouă a unei vechi 
legende dezleagă semnificația sim
bolică a „caleștii de aur". Cîndva, 
cu mulți ani în urmă, învățătorul să
rac Nikolai Kareiev, respins de tatăl 
fetei pe care o iubea, a plecat în Pa
mir să-și găsească alinarea. Kareiev 
a devenit — în anii puterii sovietice 
— academician. După douăzeci și șase 
de ani, încărcat de glorie, bine situat, 
Kareiev trece o zi prin orașul natal, 
încercînd să reediteze întoarcerea 
triumfală a pretendentului din po
veste trimis să găsească „caleașca 

de aur". Leonov o pune pe Marika, 
fiica fostei iubite a lui Kareiev, să 
aleagă deschis între „caleașca de 

apropiați de personajele în culpă. Nu 
se poate trece cu vederea fervoarea. 
în apărarea purității la oameni ce-și 
rup inima, îți sacrifică afecțiuni pen
tru ca cinstea să triumfe. E în toate 
aceste pagini un dispreț nedeghizat, 
fățiș pentru parazitism, egoism 
sterp, desfriu, atitudine care emo
ționează. Ipostaza delicventă nu în
trunește nici măcar milă, oamenii 
sini intoleranți cu tot ceea ce poate 
m'mji visul lor despre viitor, în
crederea in simțul mereu treaz al 
responsabilității.

Ultimul roman al Verei Panova 
nu este lipsit de unele slăbiciuni 
portretistice și caracterologice (în 
special privând îndreptarea lui Ghe
nadi in final), dar hotărît că ele 
apar neesențiale, dacă le raportăm 
la ceea ce a realizat scriitoarea în 
luminarea vieții intime de familie. 
Desigur că reușita ei nu poale fi 
desprinsă de propriile-i observații 
estetice, împărtășite intr-un articol 
apărut mai de mult și in care remar

ca între altele: „Izbînzile în muncă, 
ca și cele istorice, nu cresc din 
mașini sau din piatră seacă. Ele 
cresc cu eforturi, din efortul oame
nilor, din dăruirile lor și din sa
crificiile lor“. De aceea, spune scrii
toarea, .subiectul unei opere nu tre
buie perceput ca atare; să se vadă 
cursul firesc al vieții, cu oamenii 
ale căror caractere să poarte pecetea 
sporii și situației lor, participînd 
fără convenționalism la evenimen- 
tele ce le-au fost hărăzite". Recu
noaștem Li această confesie defini
rea artei de seriilor a Verei Panova.

ș T
IEȘENI, OASPEȚI ÎN R.S.S. MOLDO- 

VENE AS CA.
Zilele trecute, un grup de scriitori 

ieșeni au tost oaspeții Uniunii Scriito
rilor din R.S.S. Moldovenească. Cu a- 
Ccst prilej, la Chișinău _ș-a organizat o 
șezătoare literară în cadrul căreia au 
citit din operele lor George Lesnea, 
Ion Istrati, Nlcolaie Țațomlr, Mia Du- 
mltriu, Mihai Petrescu, Horia Zilleru, 
Andl Andrleș șl alițl scriitori ieșeni. 
N. Barbu a citit versuri de Mihal Co- 
dreanu, Georaeta Săucluc — versuri de 
Otilia Cazimir; Al. Dima a prezentat 
unele probleme de istorie literară. In 
deschiderea șezătorii a luat cuvîntul 
scriitorul A. Lupan, președintele Uniu
nii Scriitorilor din R.S.S. Moldove
nească, care a salutat prezența în R.S.S. 
Moldovenească a scriitorilor ieșeni ca 
pe un eveniment deosebit de îmbucură
tor, menit să ducă la o mai puternică 
apropiere între poporul romîn și po
poarele Uniunii Sovietice, la întărirea 
necontenită a marii prietenii dintre Re
publica Populară Romînă șl Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste.

După ce, în decurs de două zile, au 
vizitat capitala R.S.S. Moldovenească, 
au avut felurite întîlnlri tovărășești cu

aur" a traiului ușor pe care l-ar duce 
cu fiul academicianului, un tînăr su
perficial, și drumul greu, alături de 
inimosul Timoșa, care și-a pierdut ve
derea în războiul de apărare. Această 
dilemă trebuie dezlegată în atmos
fera de reconstrucție eroică a unui 
oraș distrus de hitleriști, în care 
voiajul de plăcere al celor doi Kare- 
ievi apare în același timp ca o strum 
tare adusă greutăților pe care trebuie 
să le întîmpine cetățenii orașului și ca 
o invitație grațioasă la fugă din fața 
datoriei. Formal, plecarea fetei cu 
Kareievii nu pare să aibă nimic repro 
babil. Dar piesa lui Leonov ridică în
treaga dezbatere la un nivel care nu 
cunoaște acoperirile formale. Plecînd, 
Marika va abdica de la condiția mo
rală a omului erei socialiste. Eroina 
cămine împlinind — nu fără frămîn- 
tări — intenția autorului, intransi
gent cu valorile morale.

întreaga operă a lui Leonov este 
marcată de preferința sa pentru omul 
simplu, obișnuit. Funcția, răspunde
rile nu implică nici un moment la e- 
roji lui Leonov depășirea unei sim
plități, care ascunde incalculabile re
zerve de umanitate. Sviokolkin — 
deși ocupă funcții înalte — poate fi 
luat cu ușurință drept un simplr 
casier, întrucît datele sale morale 

nu ș-au modificat prin decizia de 
numire într-un post însemnat. Tra
gedia lui Fedia Talanov este provo
cată de miopia familiei sale, care 

nu izbutește să descopere, printre fra
zele răutăcioase ale acestui timid 
care a tras în femeia iubită, aspira
țiile sale pure, setea sa de dăruire, 
tinerețea sa încă nealterată în sub
stanța ei prețioasă. Leonov ne so
licită și ne ajută să descoperim ză
cămintele de preț care se ascund în 
oamenii tăcuți și simpli. Pentru aceș
tia scriitorul compune pagini înflăcă
rate. Pentru sufletele mici condeiul 
său redactează, însă, știrbit rechizi
torii uimitor de concise. In legătură 
cu aceasta este interesant să dis

tingem sunetul deosebit al rîsului lui 
LeonoV. Piesele sale nu cunosc, de
cît incidental, comicul de situație, 
„qui proquo‘‘-ul, verva dialogului 

Refuzul ei de a vorbi în numele 
eroilor, de a le prescrie cum să se 
poarte și ce să mănînce, denotă o 
mare sobrietate, aș spune clasică, In 
explicitarea logicii caracterelor, de. 
săvlrșitul lor adevăr literar. Repudi
erea expunerilor abstracte în caret 
cel mai adesea comentariul scriitor 
rutui tinde să îndulcească o situație 
sau să acopere fisuri pe care viziu-, 
nea, suflul epic nu le.au putut evita, 
Ind apare simpatică. Nu e întlmplă- 
tor că cel mai puțin ei, ca scriitor, 
sovietic, i se poate reproșa reto. 
rismui, natura artificioasă a unor, 
caractere. însușirile și defectele per
sonajelor ni se revelează organic, 
concludent, din ceea ce spun și din 
modul în care se poartă. Problemele 
oare le dezbat ne cuceresc pentru ci 
tint ale lor, ale eroilor, și nu lipite 
sau sugerate din afară, străine de 
nota lor tipologică și temperamental 
fundamentală.

Ehrenburg observa la Congresul 
Scriitorilor Sovietici: „Cîteodată in
strucția o ia la noi înaintea educa
ției sentimentelor". Ultimul roman 
al Verei Panova a adus o contribu
ție valoroasă la lichidarea acestei 
tendințe retrograde, net generatoare 
de schematism, inacceptabilă prin 
însăși evoluția sensibilității literare 
și cerințelor publicului cititor con
temporan. Prin apariția .Anotimpu
rilor', o experiență artistică dintre 
cele mai prețioase va putea fi valo
rificată și îmbogățită.

H. Zalfs

I R I
scriitorii sovietici și au vizionat spec
tacolul „Sînzlana șl Pepelea1' pe scena 
Teatrului de dramă, operă șl balet din 
Chișinău, scriitorii ieșeni s-au înapoiat 
în țară.

SEARA LITERARA LA ZALAU
Filiala din Cluj a Uniunii Scriitorilor 

din R.P.R. a organizat recent în orașul 
Zalău o seară literară romîno-maghia- 
ră. Au participat scriitorii grupați la 
revistele „Steaua" și „Utunk", Klss 
Jeno, Bardos Arturt Panek Zoltan, Sza- 
Lo Gyula, Pavel Aioanei, Negolță Iri. 
mie și alții.

Au citit din lucrările lor poeții Kiss 
JenO, Bardos Artur, Negoiță Irimle, 
Hervay Ghizella șl Paaskandl Gheza. 
Lucrări de proză au citit Panek Zoltan, 
Szabo Gyula, un fragment din cel de-al 
doilea volum al romanului său „Fami
lia Gondos" și Pavel Aioanei.

Participant!! au subliniat cu vil aplau
ze lecturile, manifestîndu-șl în același 
timp bucuria de a vedea pe scriitori 
în mijlocul lor.

spiritual. Ridiculizînd personajele in
criminate, Leonov nu le acordă a- 
tenția rezervată pozitivilor. Aci scri
itorul abordează metoda prezentării 
,,tari‘‘ a jpersonajelor.în manifestă
rile lor extreme, cu deosebire repre
zentative. Grupul de ofițeri fasciști 
din „Invazia" și mai ales teribilul 
Spurre, sînt expuși în fața publicului 
cu o concizie care subînțelege irita
rea autorului. La piesele Iui Leonov 
se ride vindicativ, cu ură, cu dispreț 
manifest. Chiar și .,Un om obișnuit", 
intitulată „comedie", nu face abuz 
de umor. Stîrnește rîsul cu zgîrce- 
nie, temîndu-se parcă să nu altereze 
discuția de idei. Cehovian — așa 

dar și ibsenian prin rudenie — Leo
nov realizează, în piesele sale, ad
mirabile discuții dramatice. Limbajul 
acestor discuții, și mal cu seamă în
flăcărarea eroilor săi preferați, este de 
natură nouă, iivorînd din realitatea 
societății sovietice. Personajele sale 
nu sînt numai inteligente — ca unii 
dintre eroii lui Shaw. Ele își folo
sesc inteligența în slujba unui crez 
care-i umanizează considerabil.

Vorbind despre „melodia" specifi
că pieselor lui Leonov (melodie la 
care s-a referit și Gorki), aminteam 
de întrepătrunderea uimitoare a su
flului liric cu austeritatea frazelor 
decisive. Trebuie să adăugăm la a- 
ceasta că înalta umanitate a eroi
lor săi nu duce deloc la îndulcirea 
trăsăturilor lor. Colonelul Beriozkin 
din „Caleașca de aur", figură remar
cabilă, cu inflexiuni care amintesc pe 
eroii duri ai marilor tragedii corne- 
Iiene, impresionează prin răsunetul 
aspru al durerilor sale, sublimate 
desăvîrșit în zelul cu care ve
ghează asupra soartei tovarășului 
său Timoșa. Leonov este uneori liric, 
niciodată însă sentimental. Eroii săi 
iubesc și urăsc puternic, fără jumă
tăți de măsură. De aceea par. Ia pri
ma vedere, simpli, obișnuiți. Melodia 
pieselor lui Leonov începe cu cîte- 
va acorduri surde. Apoi ea devine, 
pentru cunoscători, tumultuoasă și 
deosebit de profundă, sub haina sa 
mîndră și austeră.

V. Mindra



PASIUNE ȘI ÎNDRĂZNEALĂ
Fiecare număr nou al variatelor 

reviste literare sovietice aduce 
cîte o problemă nouă, un punct 

de vedere nou, un unghi de vedere 
nou și îndrăzneț în dezbaterea pro
blemelor centrale ale creației literare. 
O trăsătură generală a acestor discuții 
vii și multilaterale este caracterul lor 
creator, atitudinea activă de combatere 
a oricăror dogme, păreri preconcepute 
sau tendințe de apreciere unilaterală, 
schematică, a complicatului proces de 
dezvoltare a creației literare. Opinia 
publică literară din U.R.K.S. este în
suflețită de dorința puternică de a va
lorifica tradiția leninistă în materie, 
tradiție al cărei pivot îl constituie ideea 
intervenției active a literaturii în via
ță. In multe articole găsim reproduse 
cunoscutele cuvinte profetice ale lui 
Lenin cu privire lă rolul uriaș al lite
raturii libere socialiste, care „va fer
tiliza gîndirea revoluționară a omeni
rii prin experiența și munca vie a 
proletariatului socialist". A contribui 
la reflectarea cit mai largă și cît mai 
adîncă a adevărului vieții noi, în scopul 
valorificării fiecărei descoperiri pentru 
marea cauză a cpmunismiilui, — iată 
cum văd scriitorii sovietici misiunea 
principală a literaturii.

Te impresionează în primul rînd 
marea lor varietate. După articolul din 
„Kommunist" (nr. 12/1956) al cercetă
torilor literari A. Mitcenko, A. Demen
tiev și G. Lomidze — ,?Pentru o elabora
re aprofundată a istoriei! literaturii so
vietice", articol în care se’preconiza va
lorificarea realizărilor științei literare 
sovietice în scopul înlăturării denatu
rărilor și îngustărilor apărute ca ur
mare a cultului personalității, au apă
rut alte articole și studii privitoare la 
unele aspecte concrete din cutare sau 
cutare etapă de dezvoltare a literaturii 
sovietice. De pildă, în articolul „Dru
mul poetului și procesul literar", criti
cul L. Lazarev („Literaturnaia gazeta" 
nr. 105 din 6 septembrie 1956), recea- 
zînd cel de al doilea volum al mono
grafiei lui Perțov despre creația lui 
Maiakovski, reliefează meritele lucrării, 
dar se ridică totodată împotriva tratării 
unilaterale și simpliste a unei asemenea 
probleme ca relațiile lui Maiakovski cu 
organizația literară „LEV" creată de 
dînsul. Pe aceeași linie a combaterii 
Sistemului de ignorare a fenomenelor 
mai complicate în istoria literară se 
înscrie și articolul lui S. Ștut („Novîi 
Mir", nr. 9/1956), care conține între 
altele și o pasionantă pledoarie pentru 
lichidarea „petelor albe" pe harta lite
ratorii sovietice. Un studiu interesant 
„Despre Vsevolod Vișnevski" publica 
în același număr al revistei criticul 
V. Perțov. Pornind de la ideea nece
sității elaborării unei teorii cu adevă
rat științifice despre particularitățile 
estetice ale literaturii epocii socialiste, 
Perțov ajunge la concluzia că de rezol
varea acestei probleme nu te poți apro
pia decît „inductiv, tatonînd pas cu 
pas, descoperind unitatea în multilate
ralitate". ’

O atenție mereu sporită acordă pre
sa literară sovietică problemelor teore
tice ale realismului socialist, in mod 
unanim, scriitorii și criticii literari so
vietici resping ideea absurdă a „anu
lării" realismului socialist sub pretex
tul combaterii denaturărilor dogmatice 
antiștiințifice ale esenței sale. Realismul 
socialist, se subliniază în mai multe 
articole, n-a apărut datorită unui dis
curs sau a unei hotărîri, si nici ca re
zultat al unor teoretizări abstracte, ci In 
urma unui lung proces de elaborare 
creatoare. La izvoarele acestui proces 
stă opera lui Gorki și a altor scriitori 
din diferite țări legație mișcarea mun
citorească, procesul largindu-se și adîn- 
clndu-se odată Cu Creșterea literaturii 
Sovietice, aplicîndu-se apoi și mai mult 
prin cuprinderea creației literare din 
alte țări, mai ajfes a literaturilor din 
republicile populare ale lagărului so
cialist. Or, d'jpă cum observă și criticul 
Ozerov în articolul «Idei și dogme", e 
absurd a Se explica nașterea unui pro
ces de q/asemenea amploare printr-un 
discurs, Tendințele de a minimaliza 
realizările literaturii sovietice prin hi- 
perbu’ltzarea unilaterală a de.Taturări- 
jor șl lipsurilor pricinuite da cultul 
personalității au la bază, de bună sea
mă, și unele alunecări negativiste, dar 
și insuficienta reliefare a multilatera
lelor valori ale literaturii sovietice.

In ce constă noul adus în literatură 
de realismul socialist? lată întrebarea 
spre care converg tot mai insistent dis
cuțiile literare. Se poate spune ma: 
mult: discuțiile dovedesd necesitatea 
arzătoare a elaborării acestei probleme.

Sintctizînd diferite puncte de vedere 
exprimate în raport cu această proble
mă, putem desprinde două idei direc
toare: pe cfe o parte este lipsită de sens 
orice cercetare în materie dacă nu se 
pornește de la obiect, de la fenomenul 
literar ca atare, țirfindu-se seamă de 
specificul lui; pe de altă parte, rămîne 
suspendată în aer și acea cercetare 
care se reduce la analiza fenomenului 
literar in sine, făcîndu-se abstracție de 
factorii determinant!. Semnificativ din 
acest punct de vedere este felul cum 
definește articolul citat din „Kommu
nist" importanța mondială a litersfurii 
sovietice, ca decurgînd din faptul că 
„este prima (literatură) care—datorită 
unor anumite condițiuni istorice—a re
flectat procesul nașterii unei noi socie
tăți socialiste, dînd un exemplu minunat 
de participare activă la formarea noilor 
raporturi, omenești, la educarea noii 
morale, a noului sentiment al frumo
sului".

Izvoarele particularităților estetice 
ale literaturii realismului socialist tre

O4SPEȚI DE PESTE HOTARE

MARKO RISTIC
Scriitor (R.P.F. Iugoslavia) 

buiesc căutate deși în noile condiții 
de viață pe care această literatură este 
chemată a le reflecta. De aici purcede 
în primul ri'nd unitatea orientării ideo
logice a acestei literaturi, dar și nece
sitatea apariției și cultivării unei mari 
varietăți de stiluri și' curente. Este jus
tificată oare — în aceste împrejurări — 
încercarea de a se defini particularită
țile estetice comune, suficient de dis
tincte pentru a particulariza o nouă 
metodă de creație ? Se știe că problema 
aceasta se discută în presa literară a 
unor țări prietene.

„Ni se pOate răspunde — scrie în 
această ordine de idei critiaul V. Per- 
țov, — da, conținutul ideologic al 
scopului e la voi comun, dar dvș. sin
guri vorbiți că drumurile artistice spre 
țintă sînt diferite. Aceasta din urmă 
nici nu cere demonstrație. Explicați-ne 
în ce constă elementul comun al aces
tor drumuri, și nu numai al orientări
lor?".

Bazîndu-se pe unele citate din Gor
ki și Maiakovski, V. Perțov formulea
ză presupunerea că elementul estetic 
comun al literaturii realist-socialiste 
constă în aceea că „un artist al realis
mului socialist se situează întotdea
una, înaintea celor zugrăvite. Prin a- 
ceasta se dă unghiul de vedere, RE- 
TROSPECȚIUNEA FAȚĂ DE PRE
ZENT".

Misiunea actuală a literaturii sovie
tice a fost formulată în felul următor 
în revista „Kommunist":

„Epoca de după război a pus în fața 
literaturii realismului socialist noi pro
bleme complicate. In special, ea este 
chemată să disceamă și să reflecte a- 

ii — =======
(Discuțiile literare 

în revistele sovietice)
cele contradicții și conflicte specifice, 
care sînt caracteristice pentru etapa ac
tuală a istoriei societății sovietice și 
care se deosebesc esențial de conflictele 
și contradicțiile ce și-au găsit oglindi
rea în literatura anilor 1920—1930 și a 
anilor 1930—1940".

Or, tocmai pentru împlinirea acestei 
sarcini se cere înlăturarea tuturor ob
stacolelor artificiale care frinează efor
tul creator de cercetare și adîncire a 
adevărului vieții. Dintre aceste obsta
cole, revista „Kommunist* a atras a- 
tentia asupra țț: .'judecății după care 
realismul MCjăyst ar fi o metodă pur 
„afirmatoa-e", în timp ce „realismul 
critic* ar fi fost pur negator, și asupra 
părerii, dogmatice prin unilateralii tea 
ei, după care în centrul unei opere re- 
aliat-socialiste trebuie să stea cu nece
sitate un erou „ofensiv*. O atenție 
c-escîndă se acordă, în unele articole 
și discuții, părerii — destul de răspân
dite în trecut — după care o operă 
realist-socialistă trebuie să conțină, 
implicit, soluția problemei pe care o

„Adevărul pe care noi îl cerem de la 
cărți. — 6cr:e S. Ștut în articolul ci
tat, — poate fi nu numai adevărul răs
punsului definitiv, dar și adevărul cău
tării unui atare răspuns*.

Totul depinde evident de poripia de 
pe care acest răspuns este căutat Ab
sența unul „răspuns definitiv" nu în
seamnă nepartinitate. Dimpotrivă, par
tinitatea presupune căutarea arzătoare 
a răspunsului pentru sprijinirea cauzei 
comunism, .i. — tocmai acclo unde a- 
semer.ea răspunsuri n-au fost găsite 
încă, dar trebuie să fie găsite.

Despre aceste probleme și despre al
tele adiacente a vorbit interesant scri
itoarea V. Ketlinskaia, in cadrul unei 
discuții organizate de secția de proză a 
loialei din Moscova a Uniunii Scriito
rilor Sovietici, pe marginea romanului 
„Nu doar cu punea..* a tir-lrului scri
itor V. Dudmțev. Romanul acesta, închi
nat luptei pentru susținerea mișcării 
inovatori, rr. a stirnit un viu interes. 
Printre altele. In centrul romanului 
se găsește figura unul personaj nega
tiv, Drozdov, un carierist pervers. lipsit 
de suflet, dar inteligent și chiar talen
tat SpecuFnd cu abilitate o seamă de 
împrejurări, Drozdov nu numai că reu
șește să se mențină lntr-un post de 
conducere, dar înăbușă bruta! orice ini
țiativă creatoare in jurul său. Ro-ma- 
■ul zugrăvește cu pasiune lupta oame
nilor sovietici "împotriva act vit it an- 
tisodaliste a lui Drozdov. Dar faptul 
că în cuprinsul romanului nc se arată 
șl „reziătatul definitiv" al luptei, a stir
nit nediynerirea unora, nemulțumirea 
altora. S-su emis chiar păreri cum că 
în roman realitatea e zugrăvită în cu
lori „prea întunecate*. Cu asemenea 
păreri polemizează V. Ketlinskaia, sus- 
ținînd că un punct de vedere în circu
lație în trecut, care a pricinuit mult 
rău literaturii „nu este chiar „teoria* 
lipsei de conflict (seri torii adevărați 
i-au dat un tribut foarte mic), ci cere
rea ca fiecare conflict să fie rezolvat 
în mod obligatoriu și pînă la capăt fa
vorabil, în cadrul operei date. Iar con
flictul însuși să fie ales în așa fd ca să 
nu fie nici prea puternic, nici prea 
serios, ci unul liniștit, care să nu su
pere.

De pe aceste poziții, o anumită cate
gorie de oameni atacă acum și ro
manul lui Dudințev. Prea supără.

Este un merit al scriitorului: prin 
cartea sa el a reușit să neliniștească 
într-adevăr pe toți comuniștii cinstiți, 
pe toți oamenii sovietici cinstiți, a reu
șit să-i mobilizeze la lupta împotriva 
acelui rău care există și care trebuie li
chidat".

O altă concepție ce trebuie combă-

KIM SIAK GHIANG
Istoric (R.P.D. Coreeană) 

Desene de ROSb 

tută este—după părerea Verei Ketlins
kaia —: teoria „raportului de forțe 
just".

„Ce se întîmplă ? — se întreabă scri
itoarea. — Oamenii înaintați care con
struiesc comunismul sînt într-adevăr 
oameni foarte buni. înseamnă, spun 
unii tovarăși, că trebuie să-i cîntați pe 
ei, iar în ceea ce-i privește pe alții, toți 
cei ce ne împiedică, — lăsați-o mai în
cet. Iar pentru că se toceau conflictele și 
se respecta raportul de forțe, și pentru 
că uneori răul părea mic și ușor de în
dreptat, reieși că birocrații, oamenii 
nepricepuți, carieriștii și ticăloșii ar 
avea de fapt condițiuni libere de a se 
dezvolta. Ascunși după spatele lat al 
eroului zilelor noastre și după tendin
țele determinante, ei își aranjau în tih
nă afacerile. Și tot ei țipau primii cînd 
în lucrările literare apărea critica ascu
țită*.

„Noi toți vrem, — a spus în încheiere 
scriitoarea — ca în viața noastră totul 
să fie bine, dar tocmai de aceea noi 
trebuie să ne batem să dezvăluim și să 
demascăm tot ce e rău".

Aceste păreri, poate, oarecum unila
terale, exprimate de V. Ketlinskaia, au 
fost completate ca încheiere de K. Si
monov:

„Realismul socialist presupune prin
cipiul afirmativ, tot astfel cum princi
piul afirmativ se află în tot ce facem 
în societatea noastră. Există amatori de 
a rupe metoda noastră în două părți 
Ei spun: principiul afirmativ e una, iar 
critica e alta. Mie mi-e drag romanul 
lui Dudințev pentru că în el fnăiește 
credința adîncă în forța puterii sovie
tice, în forța poporului și a societății 
noastre.

Prob'ema răspunderii noastre pentru 
multele și grelele lipsuri și greșeli care 
au fost Ia noi și urmările cărora nu 
sînt încă lichidate în diferitele sectoare 
ale vieții noastre — este o problemă 
foarte însemnată. Asta nu trebuie uitat, 
pentru asta noi purtăm răspundere cu 
toții, oriunde am lucra. Dar trebuie să 
ținem minte că greșelile trecutului pot 
fi îndreptate cu adevărat mima-' atunci 
cînd pasezi simțul răspunderii pentru 
prezent și viitor*.

Iată rum. pcrnlndu-se de Ia analiza 
unui anumit reman, discuția a ajuns la 
Ideea majoră a răspunderii scriitorului 
Este o trăsătură caracteristică a dez
baterilor creatoare din Uniunea Sovie
tică: despre orice s-ar discuta, ideea 
răspunderii scriitorului e implicită. 
Asta reiese; printre șirele, și din dis
cuția deja relatată în „Gazeta literară* 
privind poemul scriitorului armean Par- 
nir Sevik — „O convorbire dificilă*. E 
cazul poate să adăugăm totuși ceva. 
După cum am mai arătat. In centru! 
dezbaterilor stă sarcina literaturii de a 
lumina cit mai puternic adevărul vieții 
în așa fel Incit orice descoperire nouă 
să ajute Intr-an fel sau altul cauzei 
celei mari a comunismului Unu — 
cum este și carul candidatului în ști- 
iate istorice V. Retain — înțeleg a- 
ceastă sarcină îngust, scolastic. După 
ei. ideea operei trebuie să corespundă 
întotdeauna doar „tendinței generale*.

Una din calitățile necesare literaturii 
artistice constă tocmai în iscusința de 
a lamina aspecte mereu noi care să îm
bogățească cunoașterea vieții. Ca să 
poată merge înaintea vieții literatura e 
datoare să nu se mulțumească nicio
dată cu repetarea adevărurilor cunos
cute. Adevărata pas'une creatoare cons
tă în Înfruntarea curajoasă a terenuri
lor neexplorate. Acesta este sensul prin
cipal al răspunsului scriitoarei Valeria 
Gberasimova. Evident, și din acest 
punct de vedere totul e subordona: răs
punderii. Căutării drumurHor cetor mai 
rodnice spre adevărul artistic îi sînt 
consacrate articolele despre tipic a- 
părute în „Zvezda*: D. tamarcenko: 
„Individualul și tipicul* (in nr. 3) -, A. 
Minor: „Despre adevărul artistic* (în 
nr. 7); A. Iezu tov: „încă odată despre 
Epic* (în nr. 10) J, asupra cărora vom 
reveni într-un alt articoL Pline de sin
ceritate mișcătoare și de observații fine 
sînt însemnările Verei Inber „Inspira
ție și măiestrie* („Znamea*, nr. 9/1956).

Dezbaterea literară în presa literară 
sovietică se lărgește mereu cuprinzînd 
alte și alte probleme.

încrederea nestrămutată în victoria 
comunismului iată sentimentul ce nu 
te părăsește niciodată la lectura revis
telor literare sovietice.

Mihai Novicov

Un atribut care se acordă artei 
juvenile: oroarea de simetrie 
și echilibru. Perspectiva cal

mă, comentariul reținut sînt întimpi- 
nate cu o grimasă disprețuitoare. La 
modă, în această vîrstă literară, este 
atitudinea exaltată, care sfarmă ca
noanele și inovează în spasme, fără 
supraveghere și sistem. Arta clasică 
aparține se pare maturității așezate, 
căci ea permite distilarea efuziunilor 
sentimentale și privirea lucidă, tem
perată, de la o altitudine superioară. 
Chiar reconstituirea împrejurărilor 
grave, care au devastat viața eroilor, 
degajă atunci un sentiment optimist 
de certitudine. Controlul inteligenței 
se exercită nestingherit, filtrînd expe
riențele printr-o selecție cumpănită, 
dispunîndu-le armonios, cu discernă- 
mînt. La sfîrșit se constată că echili
brul clasic organizat nu ucide emoția 
solemnă, nu strică impresia de artă. 
Cade deci, pentru scriitorul trecut 
prin fazele căutărilor impetuoase și 
devorante, argumentul că numai ex
pansiunea necenzurată posedă coefi
cientul literaturii valabile. Și tocmai 
stilul clasic, cu simplitatea și trans- 

i parența atît de ironizate, ascunde a- 
desea profunzimile mari.

In „Orașe și ani", istoria în mo
mentul de răscruce al revoluției, se

MAXIM RÎLSKI

ȚARA
Mîndri sin tem scumpă patrie de tine 
De eroi și fapte ce te înconjor, 
De-ale tale calde primăveri senine 
Și de-al forței tale nesecat izvor?

Prin străini de fost-am, pe sub stele pala 
Ori prin munți cu-albastrul boitei mai curat, 
Ne-au durut pe toți necazurile tale 
Cum și bucuria ta ne-a bucurat

Inimă, tu cupă plină de iubire 
Tu, mînie aspră și de neînvins,
Glasul tău ne cheamă din întreaga fire 
Glasu-ți ca un cîntec mare ne-a cuprins !

Blestemat să fie pe întinsul zării 
Nu-i primească huma trupul niciodat* 
Celui ce vreodată mi te-a dat uitării 
Și, ca un netrebnic, Țară, te-a trădat I

In cîntări și-n muncă te întâmpinăm
Patrie, viață, ce pulseai mereu 
Țărnei tale calde noi ne închinăm 
Cum odinioară se-nchina Anteu I

In romîne^te de Rusal In Mureșanu

DE VORBA

— Deoarece recenta dvs. vizită în 
Uniunea Sovietică nu este și prima 
(și pentru aceasta sînteți de invidiat), 
presupun că ne veți împărtăși, compa
rativ, ultimele impresii.

— Prima călătorie in Uniunea So
vietică am întreprins-o imediat după 
război. Am aflat acolo foarte multe 
ruine. Intre altele, la Kiev, artera 
principală a orașului era aproape cu 
desăvirșire distrusă. Atunci am avut 
prilejul să văd niște machete reprezen
tând strada principală a Kievului, așa 
cum trebuia să arate după reconstru
ire. Mărturisesc că eram sceptic cu 
privire la posibilitățile de aplicare a 
acelor planuri îndrăznețe, dar acum, 
la a doua călătorie, am întîlnit în 
mărime naturală construcțiile pe care, 
odinioară le credeam irealizabile. Dar 
de ce-ți vorbesc despre construcții ? 
însăși fizionomia morală, spirituală, a 
oamenilor a evoluat în anii care au 
urmat războiului. O evoluție oglindită 
și in literatură...

— Pentru câ v-ați apropiat de o 
temă care ne interesează în mod 
deosebit, vă rog să ne răspundeți 
la o întrebare legată de această te
mă : care sînt după părerea dvs. tră
săturile fazei actuale de dezvoltare 
a literaturii sovietice ?

— Cred că literatura sovietică se 
află acum inir-o fază interesantă de 
clarificare în urma unei perioade în 
care dogmatismul provocase o serie 
de confuzii vătămătoare, încercînd o 
uniformizare a literaturii, o nivelare 
a personalităților artistice.

— Există temeiuri care ne-ar în
dreptăți să credem că tezele dogma
tice au determinat o „stagnare" a 
literaturii sovietice în această perioa
dă, — cum preitind unii literati stră
ini ?

— Nu există astfel de temeiuri. Li
teratura sovietică nu a putut fi atinsă 
in ansamblul ei de dogmatism, iar 
cei mai mulți și cei mai talentați scri
itori au continuat să dea în această 
perioadă opere valoroase, in duda 

CLASICU L FEDIN
desenează prin plăsmuiri halucinan
te, umbrind dimensiunile reale. Totul 
se conformează privirii bolnave a Iui 
Andrei Starțov, răvășit de asaltul 
evenimentelor, judecîndu-le după im
pulsurile imaginației sale dezaxate. 
In „Frații", obsesia tragismului artei 
domină destinul compozitorului Ka
rev. Fedin se complace în universul 
difuz al eroilor favoriți, intervenind 
patetic prin adeziuni lirice sau prin 
imprecații, uimind pe lector prin răs
turnările surprinzătoare și acordurile 
de tristețe care însoțesc pierderile 
dureroase. Cărțile de tinerețe ale 
lui Fedin, deosebit de interesan
te, nu beneficiază de simțul măsurii 
și al armoniei, virtute a artei celei 
mai durabile.

Pînă la „Primele bucurii" nu este 
numai un urcuș spre etatea potolirii 
acceselor frenetice. Spre culme, în 
ascensiune și privirea Scriitorului se 
limpezește, alungind cețurile, desco
perind proporțiile adevărate și resor
turile solide care insuflă încredere, 
siguranță. Concepția științifică asu
pra istoriei ajută scriitorului să 
releve mai bine forțele motrice ale 
prefacerilor sociale, să indice la ori
zont luminile de speranță ale viitoru
lui. Realismul socialist învinge aici 
în conturul stilului clasic. Romanul 
„Primele bucurii" reia tipurile fami
liare, prezentate și în cărțile anterioa
re. Intîlnim din nou intelectualul ra
finat chinuit de dileme, proorietarul 
mic-burghez filistin, inventînd alibiuri 
pentru a se împăca cu propria-i 
micime, fata duioasă, naivă, avidă să 
aline suferințele, revoluționarul ferm, 
superior prin capacitatea de acțiune 
sînt eliberate din captivitate: subiec
tivitatea arbitrară a scriitorului nu 
și claritatea țelului. Dar personajele 
mai. acționează tiranic asupra lor. 
înainte ele cucereau pe cit’tor, pentru 
că reprezentau oscilațiile violente ale 
artistului. Acum, respirînd în voie, 
capătă valoare obiectivă. Clasicismul 
Iui Fedin se manifestă în fecundita
tea creării tipurilor. Independente, 
personajele conțin o mare generali

CU CEZAR
dificultăților reale și serioase tnttm- 
pinate din partea dogmaticilor.

— Se pare că ofensiva împotriva 
dogmatisrrtului a fost înțeleasă cam 
exclusivist și îngust de către unii 
literați...

— Lupta care se duce acum în 
Uniunea Sovietică împotriva dogma
tismului, pentru crearea unei diver

sități de stiluri și curente pe funda
mentul metodei realist socialiste, este 
totodată o luptă împotriva decadentis
mului, a formalismului, a haosului în 
creația literară. Atît în presa literară, 
cit și în discuțiile dintre scriitori, se 
subliniază în permanență pericolul pe 
care-l reorezintă pentru unele minți 
înfierbântate și neorganizate neînțele
gerea caracterului real al ofensivei 
antidogmatice, confundarea ei cu o 
acțiune de reabilitare a decadentis
mului.

— Pentru că sînteți unul dintre 
scriitorii care au tălmăcit în romî- 
nește literatură sovietică, nu mă în
doiesc că V-ați interesat de traducerea 
și răspîndlrea literaturii romîne în 
U.R.S.S.

— Literatura romtnd, ca și literatura 
celorlalte țări de democrație populară, 
se bucură de lan profund interes tn 
Uniunea Sovietică. Nu e vorba numai 
de diferiți oameni de cultură sau de 
instituții culturale, ci de cititorul o- 
bișnuit pe care-l preocupă sincer via
ța popoarelor vecine si literatura lor. 
Despre intelectuali nici nu mai vor
besc. Am ținut conferințe la univer
sitatea din Moscova, și la uni • 
versitatea din Leningrad, despre 
legăturile culturale ruso-romine. Mulți 
auditori mi-au pus întrebări în legă
tură cu literatura ramtnă și cu tra
ducerea literaturii sovietice tn limba 
romînă.

— Nu mi-ați vorbit încă de cărțile 
romînești traduse în Uniunea Sovie
tică.

— Am amînat acest capitol, nu 
pentru că n-ar exista,' ci pentru că 
aici ar trebui să iau atitudine cri
tică față de unele instituții culturale 
din țara noastră care nu sprijină do
rința vie și sinceră a editurilor și a 
cititorilor sovietici de a se traduce 
cărțile romînești în limbile popoare
lor din U.R.S.S. Prefer ca .răfuiala" 
cu amintitele instituții s-o rezolv oe 
altă cale. Deocamdată să-ți răspund 
la întrebare. Traducerile din literatura 
romină actuală apar în tiraje imense. 
Operele lui Mihail Sadoveanu, care 
e prețuit ca un mare scriitor european, 
sînt răspîndite în sute de mii de 
exemplare. Au fost traduși și scriitori 
mal tineri, ca Petru Dumitriu și 
francisc Munteaw.

— Fără îndoială că și din scrierile 
dvs. s-a tradus...

— Da. A apărut „întunecare" In 
limbile rusă și ucraineană. Recent a 
fost publicată nuvela „Vino și vezi", 
iar „Oameni de ieri, oameni de azi, 
oameni de miine" se află sub tipar.

— Aș fi dorit să vă pun și alte

zare tipologică, ceea ce conferă roma, 
nului merite superlative în literatura 
sovietică.

Se evită clipele de brutalitate, res
pinse de arta senină a „Primelor 
bucurii". Se dezaprobă dinamica 
spectaculoasă. In scenele de intensă 
încordare, Fedin nu se comportă mai 
grăbit, ca altădată. La arestarea so
ției lui Ragozin, scriitorul notează tot 
ceea ce e înregistrat de privirea obo
sită a lui Meșcov, stăpînită de pru
dență și de interese meschine. Des
cripția rămîne întotdeauna minuțioa
să. Fedin fiind preocupat de fiecare 
detaliu al imaginii plastice, adversar 
al echivocului și al incertitudinii. Ca
dența lentă oferă răgazul discuțiilor 
aprinse și inteligente despre aria, ră
gazul meditațiilor prelungite, răga
zul inventarierii eroului din punct de 
vedere fizic și sufletesc.

Cu asemenea metodă se pot des
cifra mișcările fine, tresăririle abia 
sezisabile în evoluția psihologiei. Ea 
corespunde obiectivului artistic al 
scriitorului. Tonul impersonal și lini
ștea clasică permit sugerarea curen
tului subteran, prevestirea revoluției 
adinei. Intr-o epocă aparent letargi
că, se dislocă undeva, departe de su
prafață, straturile care vor provoca 
dezastrul vechilor așezări sociale. Te
ma presimțirii încheagă astfel unita
tea romanului. „Primele bucurii" ale 
contactului cu revoluția se întreză
resc prin acumulări minime in mișca
rea personajelor principale.

Aroganța condescendentă a lui 
Pastuhov exprimă postura de specta
tor dezinteresat, încrezător în distan
ța intelectuală care-l desparte de cei 
din jur. Din curiozitate estetică, ochii 
săi cercetează perspicace, afișînd in
diferență față de banalitate, față de 
izbucniri sentimentale, față de as
pirații mărunte. In ritmul surd al 
presimțirilor se clatină însă splendi
da detașare a lui Pastuhov, mirat el 
însuși de ideea responsabilității care-l 
apasă poate pentru prima dată. Refu
giul solitar se dovedește șubred. Pa
ginile excelente care înfățișează re-

£a ce lucrează scriitorii sovietici
Redacția noastră s-a adresat unor 

scriitori sovietici, rugfndu-i să comu
nice cititorilor „Gazetei literare" nou
tăți din activitatea lor literară.

PETRESCU
întrebări. Deoarece sînteți însă obosit 
în turna călătoriei, renunț, cu inten
ția perfidă de a vă smulge încă o 
impresie oarecare, neprovocată d* în
trebări

— Pentru că (ii cu orice preț, am 
să mă conformez. M-a impresionat 
foarte mult prețuirea și dragostea de 
care se bucură scriitorii din partea 
poporului sovietic. In marile orașe 
există statui și monumente închinate 
scriitorilor clasici. Numai la Kiev am 
văzut trei statui ale marelui poet 
ucrainean Taras Șevcenko. E nu nu
mai o dovadă de prețuire a scriitori
lor clasici, dar și un stimulent moral 
pentru cei contemporani, care văd 
materializată astfel dragostea po
porului față de scriitori.

D. 8.

CARTEA SCHIMBĂ SAU REFLECTA 
LUMEA ?

Propunîndu-și să demonstreze că 
„departe de a fi lipsite de însemnă
tate, nevătămătoare și inocente, căr
țile sînt adeseori creații dinamice, 
importante, capabile de a schimba în
tregul curs al evenimentelor", pro
fesorul american Robert B. Downs 
analizează în volumul „Cărți care au 
schimbat lumea" („Books That Chan
ged the World") 16 opere scrise între 
Renaștere și secolul XX care, în bine 
sau în rău „au exercitat cea mai 
profundă influență asupra istoriei, e- 
conomiei, culturii, civilizației și gîn- 
dirii științifice". Printre acestea fi
gurează : „II Principe" de Machia
velli. „Wealth of Nations" de Adarn 
Smith, „Essay of the Principle of 
Population" de Malthus, „Uncle Tom’s 
Cabin" de Harriet Beecher Stowe, 
„De Revolutionibus Orbium Coeles- 
tium" de Copernic, „Principia Mathe- 
matica" de Newton, „Origin of the 
Species" de Darwin.

Cu toate eforturile sale retorice de 
a-și susține teza, Downs nu poate to
tuși să nu recunoască, la un mo
ment dat, că „nu se poate evita con
cluzia că aproape în toate cazurile, 
vremea a fost aceea care a produs 
cartea- In altă epocă istorică, opera 
respectivă sau n-ar fi fost deloc scri
să, sau dacă ar fi apărut, ar fi a- 
tras puțină atenție". Nu înseamnă 
oare aceasta o recunoaștere pe cale 
ocolită a adevărului că, departe de a 

percusiunile morții lui Tolstoi asupra 
lui Pastuhov, motivează starea de 
„singurătate desăvîrșită —, dar nu în 
tonalitățile acelea subtile, care-i adu
ceau cîndva o duioasă mîngîiere, di 
în tonalitatea brutală, neîndurată, a 
întunericului atotcuprinzător și fără 
nădejde de înseninare".

La Țvetuhin tendințele de eroism ge
neros căpătau accent teatral. Abia per
ceptibil începe zbuciumul remușcării, 
cînd actorul vrea să înlăture poza 
convențională în favoarea gestului 
sincer, curajos, fără autoadmlrație.

Perturbările sufletești la Kiril Iz
vekov se produc în contact cu mișca
rea revoluționară. Agerul Pastuhov re
cunoaște eroiarea previziunilor sale 
jignitoare cu privire la viitorul tî- 
nărului tehnician. („Va intra ca de
senator la căile ferate și va cere, du
minica. plăcintă cu pește... 1") Cam 
grosolană și agresivă, siguranța lui 
Izvekov îl impresionează pe Pastu
hov. care cochetează cu conștiința 
propriei sale vinovății. Munca ilegală 
este aceea care corijează rigiditatea 
tînărului luptător, încă inabil în re

lațiile cu intelectualii. Același fior al 
presimțirii curentului subteran al re
voluției se consumă în autoformare, 
prin voință de otel. Acest înțeles nou 
îl dezvăluie scrisoarea lui Kiril din 
închisoare către Liza.

Apropierea revoluției este resimți
tă în mai multe variante, toate înlăn
țuite prin simetria stilului clasic 
(Ragozin, Kiril Izvekov, — Pastuhov, 
Țvetuhin; Liza-Anocika; Meșcov-Vera 
Nicandrovna). Preocuparea scriitoru
lui depășește crearea de tipuri, urmă
rind în „Primele bucurii" și mai tîrziu
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Publicăm în numărul de față pri
mele răspunsuri sosite.

FEODOR GLADKOV

In momentul de față pregătesc • 
culegere a operelor mele, în 8 volume. 
Pentru editura „Goslitizdat". In aceas
tă culegere vor intra și operele meld 
scrise în tinerețe, între anii 1903— 
1920. In volumul al optulea, va fi ti. 
părită cartea a 4-a și ultima a epo" 
peii mele autobiografice, la cart an» 
lucrat în uftîmii dof ani.

Din cauza unei boli grele, mi-am 
întrerupt munca un an întreg. Spef 

însă că voi putea să termin cartea I«* 
1957.

NIKOLAI TIHONOV

In prezent am terminat o carte vo
luminoasă, care cuprinde versuri și 
proză. E o carte despre nopoarele ve-’ 
cine, ale Afganistanului si Pakistanu-' 
lui. Titlul ei este: „Sîntem vecini*. 
In cartea aceasta au ’ntrat versurile 
mele din ciclul „Dou“. torente", pre
cum și nuvelele: „întoarcere", 
„Povestiri pakistaneze", „Povestirile 
unei țări muntoase* și „Minunea al
bă".

Lucrez acum la o carte de însem
nări de călătorie despre cîteva țări 
asiatice, pe care le-am vizitat; Liba
nul, Siria, India, Birmania, Tailan- 
da, Indonezia, China.

modifica cursul istoriei cartea nu 
face în realitate altceva decî: să re
flecte o mișcare deja începută, acce- 
lerînd sau încetinind procesul obiec
tiv ? Și atunci ce mai rămîne din 
toată teza d-lui Downs ?

AFRICA VREA LIBERTATE

Peter Abrahams nu _ este un nume 
necunoscut pentru cititorul romîn. 
„Calea trăsnetului" („The Path of 
Thunder"), primul roman al acestui 
sud-african de origine mixtă, s-a bu
curat de un deosebit succes acum cîțî- 
va ani cînd a fost tradus și la noi.

Nu vor putea exista relații normale 
între negrii africani și albii chiar 
cei mai bine intenționați pînă ce 
Africa nu va fi complet liberă — a<i 
ceasta este teza noului și puternicu
lui său roman „O jerbă pentru Udo- 
mo“ („A Wreath for Udomo"), recent 
apărut la Londra și în care Abra
hams înfățișează din nou — pe un 
plan mult mai vast și cu o mult mai 
mare limpezime decît în cărțile sale 
precedente „Micul miner" („Mine 
Boy“) și „Vorbește-mi despre liber
tate" („Tell Freedom”) — complexul 
și acutul coinflict dintre imperialis

mul britanic și naționalismul african.
Arătînd în mod cît se poate de 

convingător că africanii nu vor fi cu 
adevărat liberi decît atunci cînd va 
fi liberă întreaga Africă, Abrahams 
accentuează că „albii nu ne sînt vrăj
mași fiindcă sînt albi, ci fiindcă ne 
refuză libertatea".

Ad.

în „O vară neobișnuită" senzația curge
rii vremii din epoca răsturnărilor is
torice. Autobiografia lui atestă : „Nă
zuința mea statornică de a găsi o 
IMAGINE TIMPULUI și de a include 
timpul în narațiune, cu aceleași drep
turi ca și eroii, dacă nu chiar cu pre
cădere față de ei, a devenit azi și mai 
manifestă ca pînă acuma în proiecte
le mele".

S-ar putea ca referirile la stilul clasic 
să fie interpretate drept un criteriu 
de valoare. La Fedin, clasicismul a în
semnat într-adevăr un apogeu artis
tic pe drumul realismului socialist. 
Pentru alții, ruperea echilibrului, cul
tivarea formulelor mai puțin tradi
ționale au avut rezultate mai fertile. 
Amatorii de enigme, de impreciziune 
în artă revendică preferințele lor. 
Nici critica noastră nu le condamnă, 
ci chiar se alătură adesea acestor de
ziderate. Displace pretenția de a 
spune totul în artă, de a crea sim
plu, fără dificultăți și mistere. Dar e 
o prejudecată ideea că arta clasică e 
atît de transparentă. Abia aici în
cep zone de adîncime, nepătrunse. 
Sceptici i erou al lui Fedin, care emi
te max’me ca și scriitorii clasici, dar 
intenționat aproape banale, va căuta 
din nou, la despărțire, să impresio
neze pe prietenii săi:

„— Ce i arta? vorbi liniștit Pas
tuhov. Niciodată nu vei putea să re
zolvi totul în artă, după cum nicioda
tă nu vsi putea spune totul în dra
goste...

S. Damian


