
PE MARGINEA ROMANULUI « PRZEDWIOáNIE » 

DE STEFAN ZEROMSKI1

Stefan Zeromski (1864— 1925) reprezintá in  literatura poloná un moment de culme a 

creafiei de dupa anii 1890. Istoria ?i critica polonà il consideri chiar un realist mai de seamá 

decit Wladyslaw Reymont, autorul celebrului román — epopee a fáránimii polone, C hlopi 

(« Táranii »), premiat in  1925 cu premiul Nobel.

ín  operele sale de inceput, ¿eromski descrie viafa grea a {aránimii (Zmierzch (Amurgul), 

Zapomnienie (Uitare), careia ii opune parazitismul nobilim ii. Creind personaje pozitive 

din lumea intelectualá (Silaczka (Atleta), PromieA (Raza) acestea pier insá in lupta izolatS pe 

care o due. ìn  Doktór Piotr autorul supune unei aspre critici exploatarea capitalista. Románele 

Syzyfowe prace (« Munca zadarnicà), Ludzie bezdomni (« Oameni farà casá ») $i Popioly (« Ceñu

da ») i-au adus lu i ¿eromski renumele unui mare scriitor. Doctorul Judym, personajul prin

cipal din Ludzie bezdomni renunfá la fericirea personalá, pentru ca nim ic sa nu-1 índepárteze 

de munca pliná de sacrificii, pentru imbunátáfirea soartei muncitorilor. La sfírjitul romanului 

silueta singuratecá a lu i Judym reprezintá ineficacitatea luptei izolatá de mase .si necesitatea 

cáutárii drumurilor noi.

Dupá 1905, 2eromski a scris o serie de opere literare, dintre care amintim Duma o hetmanie 

(« Elegie despre hatman »), Slowo o Bandosie (« Cuvint despre Bandos »), Roza (« Trandafirul »), 

Sulkowski, Vroda Zyeia (« Frumusefea viefii »), Wierna rzeka (« R iu l credincios »), triologia 

Walka z szatanem (« Lupta cu diavolul »), ai càror eroi rámin nijte visátori.

ín  romanul Prezdwioénie (« ín  ajunul primáverii »), Stefan ¿eromski condamná Polonia 

contemporaná pentru cá nu a realizat, o data cu cijtigarea independenfei, lichidarea nedreptafü 

sociale. Cu un  puternic realism este zugrávitá vi afa fáranilor fárá pámint, a sárácimii evreiepti 

§i teroarea regimului polifist. Acest román pune pentru prima oará problema rásturnárii cu 

forfa a orinduirii existente, — fapt care a stirnit cele mai vii discucii ce s-au purtat vreodatá 

ín literatura poloná in  juru l unei opere literare. Criticul polon Henryk Markiewicz, ín studiul 

sáu asupra acestui román, ne dezváluie urmátoarele : revista burghezá liberalá Wiadomosci 

Literackie a incercat sá goleascá romanul de íntregul sáu continui social, prezentíndu-1 numai 

ca pe o operà de «  o inaltà valoare artistica ». Alte cercuri de dreapta au interpretat acest román 

ca un avertisment impotriva comunismului. Cercurile clericale i-au cerut cu tárie lu i Stefan 

¿eromski sá rupá definitiv cu concepfiile, pe baza cárora ji-a creat romanul j i  sá serle altul, 

antisemit. ín  fafa atacurilor organízate ale reacfiunii, ¿eromski intr-un articol de raspuns 

í?i renegá orice simpatie pentru comunism. Dar cind presa clericalá i-a cerut sá serie o a doua 

parte a romanului ín acest spirit, Stefan ¿eromski are alte planuri : « aceastá a doua parte 

va fi istoria victoriei lu i Baryka §i a celor mulfi, in  fruntea càrora a pornit spre Belvedere. »

1 Comunicare prezentatà la cercul stiinfific al catedrei de slavistica, in  martie 1956.
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Pe de altâ parte, din amintirile acelor ani, reiese cà Przedwiosnie a fàcut asupra cititorilor 

impresii puternice. Romanul a devenit unul din izvoarele curentului revolucionar al literaturii 

secolului al XX-lea. Ecourile acestuia pot fi auzite în versurile lu i W ladislaw Broniewski ca 

Róza, sau Do tawarzyszy broni. Leon Kruczkwski serie în 1925 o opera cu titlul : Cezarego 

Baryky elegia na smierc Stefana ¿eromskiego2.

Critica literarâ de azi, care s-a ocupat indeaproape de Przedwiosnie (Ewa Korzeniewska, 

Henryk Markiewicz, Ryszard Matuszewki) merge pe aceeaçi linie de aprecieri a puternicei 

forfè mobilizatoare a romanului. C înd este însâ vorba de eroul principal, Cezary Baryka, 

acestuia i se gâsesc a§a de puçine calitâçi, încît se poate pune întrebarea daeâ puternica forçâ 

mobilizatoare a romanului se datore?te numai vaiorii sale documentare? Credem cà nu çi 

vom încerca sà dovedim acest lucru.

înainte însà de a intra în analiza faptelor, vom reda pe scurt cuprinsul romanului :

In prima parte, acçiunea se desfâçoarà în Rusia anilor premergàtori prim ului ràzboi mon

dial çi Marei R evo lu ti Socialiste din Octombrie. Figura centralà, în jurul câreia se împleteçte 

întreaga acçiune, este Cezary Baryka. Viaça acestuia este urmâritâ pas eu pas. Pârinçii sâi, polo- 

nezi de origine, se stabilesc la Bacu, în Rusia, unde reuçesc sâ-§i creeze o foarte bunà situaçie 

materiali!. Râzboiul însâ îl ràpeçte pe tatal familiei pentru multa vreme. Cezary, scâpat din 

chingile unei educaçii austere, lasà frîu liber firii sale independente, dornic sâ cunoascâ viaça 

din plin. în  scurtâ vreme Cezary vine în contact cu mi§carea revolucionará muncitoreascà, 

devenind un adept credincios al acesteia.

Dupa anii grei ai ràzboiului çi Revoluçiei apare tatal, Seweryn, care-1 smulge pe tînârul 

Cezary din focul muncii de reconstrucçie, pentru a-1 duce în Polonia, farà pe care Cezary n-o 

cunoçtea çi de care nu-1 lega nimic. Pe drum, tatal sáu moare §i tînârul Cezary ajunge singur 

ln Polonia. A ici, din cauza ideilor sale politice, este privit ca un bolçevic. Dupa ce se înscrie 

la facultatea de medicina din Varçovia participa, pentru scurtâ vreme, împreunâ eu ceilalçi 

studenti, la conflictul armat din 1920 împotriva Statului Sovietic. La sfîrçitul acestei ac{iuni, 

Cezary primeóte invitaçia unui coleg, pe care-1 salvase de la moarte, de a merge cu el acasà, 

la £ará. Acolo se îndrâgosteçte de o vâduvâ din înalta societate, care în scurtâ vreme îl înçalâ. 

Dezgustat de acest lucru, tînârul Cezary se reîntoarce la Varçovia pentru a-çi relua studiile. 

Romanul se sfîrçeçte eu intrarea lui Cezary în rîndurile miçcàrii muncitoreçti poloneze §i eu 

participarea lui la grandioasa demonstrare a muncitorilor, care iau cu asalt palatul prezi - 

dençial « Belvedere. »

Rom anul — scris în septembrie 1924 §i publicat în 1925 adicâ, puçin timp înainte de 

moartea autorului — oglinde§te frâmîntârile sociale din Polonia în anii de dupâ primul râzboi 

mondial. Unele evenimente, datele în legâturâ eu teroarea dezlânçuitâ asupra luptâtorilor 

comunisti sînt transpunerea unor fapte reale, a câror autenticitate a fost stabilità de Henryk 

Markiewicz.3 Alte fapte sînt redate însà prin prisma vederilor clasei burgheze al câror repre- 

zentant a fost Zeromski. De pildâ, Revoluçia Socialistâ din Octombrie e prezentatâ ca o dez- 

lânçuire a furiei maselor, care ameninçâ sà distrugâ civilizaçia, iar foametea §i haosul economie 

din jurul anilor 1917 sînt înfâçiçate ca rezultate aie revoluçiei, ç.a.

Mergîndu-se prea departe pe urmele intençiilor §i concepçiilor autorului, poziçia eroului 

principal din momentul în care planul acçiunii se mutâ în Polonia poate fi interpretatâ gre§it.

Pentru a lâmuri punctul nostru de vedere în aceastâ problemâ, este necesar sà pâtrundem, 

în prealabil, în  viaça eroului din perioada evenimentelor revolucionare, pînà la plecarea sa 

din Rusia.

2 H e n r y k  M a r k i e w i c z ,  « O  Przedwiosniu » Z eromskiego, din lucrarea colectiva

Stefan ¿ eromski, editatâ de ,,Institutul pentru cercetâri literare,,> Varçovia, 1951, p. 351 —352. 

Traducerea ne aparçine.

3 Ibidem, p. 332.
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Acolo Cezary lúa parte la mitingurile $i adunárile revolutionarilor $i « to tu l. . . — spune 

Stefan Zeromski — totul era parca seos din interiorul sáu, din capul sáu. Aceasta era chiar 

esen{a lucrurilor. C ind  se intorcea acasá, repeta totul mamei sale. Vorbea cu bucuria, cu ínsu- 

fle^irea descoperitorului, a aceluia care, ín sfir?it, §i-a gásit calea pe care o cáutase ! 4

§ i intr-adevár, atitudinea pe care Cezary o are ín aceasta perioadá este aceea a unui om 

convins cá schimbárile adínci, sávirpite de mersul revolufiei, sint fácute ín numele unei cauze 

márefe, drepte. Mama ínsá nu ínfelegea nimic din cele ce se petreceau ín  jurul ei. De aceea, 

cind se impotrivea párerilor, pe care tínárul Cezary le rostea cu inflácárare, acesta. . .  «se  

enerva, o mustra cá nu poate infelege nim ic din lucruri atít de clare, de simple $i de drepte. » 5 

Cind mama a inceput sá se ocupe ea ínsáji de gospodárie, Cezary íi spunea cá nu trebuie sa 

se rujineze de acest lucru, pentru cá « au venit tim puri noi, comuniste, ?i iatá cá to[i trebuie 
sá munceascá. Cine nu munce?te, acela nu mánincá » — ii explica el.6

Foametea $i lipsurile provocate de rázboiul civil §i de forfele dujmanoase ale rcvolufiei 

erau considérate de Cezary ca trecátoare. El continua sá rámíná un optim ist: « Jinduia dupa 

piine ?i dupa fructe, dar il linijtea gíndul cá revolufia va lichida aceste lipsuri de moment. »  7 

Linia pe care merge, ín  continuare, Cezary se vede ?i din discutía cu tatál sáu asupra ráului 

social. Concep(iei religioase a tatálui cá « nici celui mai mare ráu nu trebuie sá te ímpotrivejti 

cu forfa », Cezary opune pe aceea a oamenilor lum ina^i: « Astea sint pove?ti invechite. . . 

dacá eu vád cá unul jefuie?te bunurile adúnate prin munca a m ii de oameni — sá nu má ímpo- 

trivesc ? » 8

Pentru Cezary schimbárile care se petreceau ín juru l sáu aveau o valoare deosebitá. 

E l dorea sincer sá participe aláturi de milioanele de oameni la márcala muncá de construiré 

a lum ii noi. Sinceritatea lu i se vede §i din faptul cá ar fi voit sá ráminá ín focul luptei §i muncii 

din Uniunea Soviética: «  C ít dorea sá se despartá de tatál sáu, sá-1 trim itá singur ín lumea 

aceea necunoscutá, ín Polonia basmelor, iar el sá ráminá aici printre cei ínfelep^i j i  puternici. 

C ít ar dori sá puná $i el umárul la munca de stirpire a vechii h o f i i». 9

Fafá de aceste convingeri, atributul de « bol?evic » pe care i-1 dau polonezii lui Cezary,

il meritá pe deplin.

ín  legáturá cu comportarea ulterioará a eroului, criticul Ewa Korzeniewska serie ciar: 

«  Dupá venirea ín Jará, Cezary inceteazá sá mai simpatizeze comunismul, pentru cá ín 

1920ia parte la acfiunea intervencionista ímpotriva Rusiei Sovietice, pentru cá se ímprietene$te 

cu un  fiu de mojier $i se índrágoste?te de o mofiereasá. » 10

Sá discutám pe rínd aceste argumente pe care Ewa Korzeniewska i?i sprijiná concluziile. 

Intrarea lu i Cezary íntr-un rázboi nedrept este o acfiune neajteptatá. Spun aceasta, pentrucá 

e curios cum autorul il pune pe erou sá facá o intoarcere de 180° ín  atitudinea sa íntr-un timp 

foarte scurt. De cind pune piciorul pe pám int polon j i piná cind ia arma-n miná, pentru a

o indrepta ímpotriva sovieticilor, nu mai trece prin nici o altá situafie menitá sá-i clatine con- 

vingerile politice. Contactul cu mizeria localitá^ilor prin care a trecut de la granifá píná la Varjovia 

ín nici un  caz nu putea sá aibá acest rezultat. Iatá ce spune ¿eromski despre aceasta problem a: 

«  A  izbucnit rázboiul cu bol$evicii. Cezary a intrat ín armatá, ca to(i colegii lui de facúltate. 

Nu ardea de entuziasmul bátáliei j i  nici ín fundul sufletului nu dorea sá lupte ímpotriva sovie-

4 Stefan Zeromski, Przediowínie, Varjovia, 1952, p. 33.

5 Ibidem, p. 33.

6 Ibidem, p. 38.

7 Ibidem, p. 84.

8 Ibidem, p. 35.

9 Ibidem, p, 94.

10 E w a  K o r z e n i e w s k a ,  Stefan Zeromski i jego twórczosc w latach 1914 — 1925, 

in « Zarys literatury polskiej, » Var^ovia, 1952, p. 24.
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telor, insà trebuia sa ia parte la aceastà acfiune lipsità de glorie. » M ai departe ¿eromski preci- 

zeazà : « Ràzboiul dintre Polonia 51 Rusia Sovietica, al càrui scop era mic$orarea teritoriilor 

pe care se afla puterea muncitorilor 51 fàranilor, Cezary nu-1 dorea. Statea in cumpànà la gìndul 

cà tràdeazà cauza muncitoreascà. Dar ceea ce a auzit in  cafenea il urmàrea ca o adevàratà 

ofensa. N u voia sa ràminà un simplu spectator ca domnii aceia. Chiar atunci i$i spusese ca 

nu va sta sà ajtepte evenimentele. » 11

Aceste rinduri ne dau imaginea unui om càruia nu-i place sa stea deoparte asa cum fac 

domnii de la cafenea, protipendada orajului, ci vrea sa intre in viltoarea evenimentelor. Dar 

faptul ca intra intr-o acfiune al càrui scop este cu totul contrar convingerilor si aspira(:iìlor 

lu i de pìnà acum, ij i  are o alta explicafie, care ne determina sà nu-1 consideràm pe Cezary 

un renegat.

U n om  nu poate sà uite dintr-odatà tot ceea ce a adunat in suflet cu prefui atitor renun- 

{àri, al dàruirii de sine pentru o cauzà màreafà. Dacá vina ar purta-o, asa cum susine Ewa 

Korzeniewska (op. cit. p. 23—24), temperamentul sàu nestatornic, cum  se face cà acest element 

intra in joc si cu atita vigoare abia acum? Ar fi avut cel mai bun prilej s-o facà in fràmintàrile 

d in Rusia. Dece n-a trecut de la inceput de partea albilor, alàturi de care 1-ar fi impins mai 

degrabà originea sa socialà si educala de pinà atunci? Germenii nestatorniciei s-ar fi putut 

Ivi chiar din perioada aceea, fàcind din Cezary un element nehotàrit, dar nu s-a intimplat asa. 

Baryka a mers pe un  drum greu insà drept, pe care au pornit-o oropsifii. Farà a trece cu 

vederea temperamentul sàu, care face din Cezary un personaj viu, puternic individualizat, 

nu trebuie insà, in interpretarea noastrà, sà-1 exageràm si sà intàrim  oscilaría mai mult chiar 

decit a fàcut-o ¿eromski de-a lungul romanului.

in  cazul de fafa, motivul pentru care autorul ni-1 prezintà pe Cezary purtat de eveni- 

mente porneste de la urmàtoarea situa le  : Stefan ¿eromski doreste cu sinceritate indreptarea 

situa(iei grele in care se afla poporul polon dar, ca reprezentant al clasei sale, ràmine in parte 

subjugat conceptiilor si formafiei sale intelectuale burgheze. Acest lucru reiese dar din simpla 

compara(:ie a felului in care istoria prezintà evenimentele din perioada respectiva si felul in 

care sint interpretate de Zeromski. Iatà ce spune istoria : « Existenfa Rusiei Sovietice nu dàdea 

pace burgheziei imperialiste din intreaga lu m e .. .  Imperialijtii au hotàrit s-o mai loveascà 

odatà. De data aceasta rolul principal 1-au rezervat Poloniei. in  primàvara anului 1920 guvernul 

Poloniei burgheze a prim it din partea statelor imperialiste si in special din Statele Unite ajutor 

armat ?i economie. . . .Luatà prin surprindere, Armata Rosie a inceput contraofensiva. . . Res- 

pingind armatele lui Pilsudski din Bielorusia $i Ucraina, inainta cu repeziciune spre Varsovia. . . 

Imperialijtii apuseni se gràbeau sà dea ajutor, infrico?afi de stihia revolufiei victorioase din Po

lonia. I-a ajutat tactica tràdàtoare a lu i Tro(;ki si a adeptilor acestuia din comandamentul Armatei 

R 05Ü. in  august, Armata Rosie a fost silità sà se retragà. » 12 C it despre atitudinea poporului 

Si a forfelor progresiste fafà de intervenga impotriva U niun ii Sovietice, istoria ne relateazà : 

« Másele populare nu doreau acest ràzboi. Proletariatul polon il infiera cu hotàrìre. Partidul 

Comunist Polon dezvàluia caracterul acaparator ?i intervenfionist al ràzboiului » (Ibidem, 

p. 267). Insà ¿eromski in  romanul sàu spune: «  Mergeau to(:i, tofi, tofi ca la bal sau ca la o 

excursie in  afara ora?ului » (Przedwiosnie, p. 117).

Pentru a sublinia si mai mult — potrivit concepfiei personale a lu i Zeromski — carac

terul de masà al acestei intervenivi impotriva tinàrului stat sovietici romancierul n i-1 prezintà 

dintr-odatà pe Cezary, bolsevicul, dornic de a lua parte la ea. D in  acest punct de vedere, numai 

d in  acesta, se poate spune cà personajul este intr-adevàr nerealizat. Limitei d in concepfia politica

11 Ibidem, p. 115-117.

12 G . M i s s a l o w a  — J. S c h o e n b r e n n e r ,  Historia Polski, PZWS,^ Varsovia, 

1952, p. 267-268.
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a autorului li corespunde o mare lipsà in realizarea romanului — prezentarea falsa a evenimen- 

telor istorice din 1920 — §i legata de aceasta, prezentarea neverosimilä a atitudinii unui per

sona]' cu concep ii progresiste, care poate fi apreciatá pe aceeaji linie cu prezentarea neverosi

milä a atitudinii maselor populare fafá de un räzboi de agresiune.

A lt motiv pentru care Ewa Korzeniewska susfine cä Cezary a incetat sa simpatizeze 

comunismul este « prietenia sa cu un  fiu de mojier ».

ln  scurta perioadä a acfiunilor militare se atajeazä de Cezary, H ipolit Wieloslawski, 

caruia Cezary ii salvase intr-o imprejurare oarecare via(a. Deci, in primul rind, recunostinfa 

il apropie pe H ipolit de Cezary ?i, probabil, curiozitatea de a cunoajte mai bine pe acest tinär 

pe care to fi il denumeau « boljevic ». Acest Ínteres pare naturai pentru vremea anilor 1920 

cind boljevicii uimiserä lumea prin curajul lor de a rästurna orinduiri ce päreau create pentru 

vejnicie. C it despre H ipolit, acesta, dupä cum serie ¿eromski, « Niciodatä n-a vorbit despre 

neamul, familia ori sentimentele sale. » 13 Aceasta prietenie nu rezultä dintr-o deosebita afini- 

tate sufleteascä a celor doi, prietenie sub influenza cäreia, de exemplu, Cezary ji-ar fi renegat 

convingerile sale. A tit de pufin atinge viafa interioarä, sufleteascà a lui Cezary, incit acesta

ii ascunde lu i H ipolit legàturìle sale sentimentale cu Laura si nu-i destàinuiejte nimic, nici 

cind suferinfa lu i era evidentä pentru cei din jur. Prietenia aceasta cäutatä mai ales de cätre 

H ipolit ?i in  care Cezary nu s-a angajat prea mult, poate fi considerata ca o imprejurare oare

care de viafä. Datoritä acestui fapt, Cezary a reujit sä cunoascä fi mai bine viafa färanilor de 

pe m ojii, ceea ce va contribui la formarea imaginii reale a Poloniei §i-l va pregati pentru aefi- 

unea finalä.

Chiar j i  legatura de dragoste cu Laura, o väduvä mojiereasä, trebuie considerata tot 

ca una din experienfele sale de viafa. C ind Cezary i?i dä seama de falsitatea acestei legäturi,

o rupe definitiv. Criticul polon H. Markiewicz considerä cä, daeä relafiile dintre Laura pi 

Cezary nu s-ar fi terminat a$a cum s-au terminai, poate nu 1-am fi väzut pe Cezary in  fruntea 

demonstranfilor.

« daeä ultima intilnire cu Laura s-ar fi sfirgit cu bine, poate cä nu 1-am fi väzut pe Baryka

in  fafa palatului Belvedere. »  14

Oare tofi nefericifii in  dragoste au devenit revolucionan ? Nu.

ìn  hotärirea finalä 1-au determinar pe Cezary convingerile sale revolutionäre cäpätate 

in Rusia Sovietica, convingeri verificate rind pe rind prin cunoajterea deplinä a realitàfii 

Poloniei a cärei imagine deformata, sugeratä de tatäl säu, ii acoperise la inceput ochii ca un 

väl. Dupä cum aratä H. Markiewicz, Polonia caselor de sticlä despre care ii povestise Seweryn 

Baryka reprezenta m itul unei Polonii fericite, cu o inaltä civilizafie. Dezamägirea pe care Cezary

o incearcä in  fafa privelijtii pe care i-o oferä Polonia este insäji dezamägirea lu i ¿eromski 

in fafa unei Polonii independente dar imperialiste, pierderea idealurilor sociale ale scriitorului, 

care legase in mod mecanic visul inläturärii nedreptäfilor sociale, de cijtigarea independenfei 

nationale a patriei sale. Experienfa aceasta amarä, pe care Cezary Baryka a adunat-o picäturä 

cu picäturä, 1-a fäcut sä infeleagà pinä la urmä, cä ceea ce deosebejte Polonia anilor 1920 de 

Rusia dinaintea Revolufiei are mai pufinä insemnätate fafä de asemänarea dintre eie — exploa- 

tarea cruntä — iar singura cale pe care Polonia trebuia sä porneascä este aceeaji pe care au 

pornit j i  muncitorii din Bacu — revoluta.

Criticul Ryszard Matuszewski susfine cä :

« intreaga viafä a lu i Cezary ne permite sä consideräm hotärirea sa ca rezultatul unei 

situagli particulare : Zeromski ne sugereazä. . .  cä nu era trainicä legätura sa cu ideologia luptei

13 S t e f a n  ¿ e r o m s k i ,  op. cit., p. 123.

14 H e n r y k  M a r k i e w i c z ,  op. cit., p. 348.
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petitru libértate, cá asupra acestei hotârîri au influençât nemulçumirile personale (pierderea 

Laurei). » 15

Pe de alta parte, Ewa Korzeniewska spune de asemenea urmàtoarele :

« Faptul câ ¿eromski n-a trecut pe poziçii revolucionare, a influençât çi asupra faptului 

câ Cezary Baryka din Przediviosnie nu a crescut pina la rolul de erou pozitiv ca Pavel Vlasov 

din Marna de Gorki. . . Azi înÇelegem ciar ca Cezary nu este un revolucionar luminat, consec- 

vent. Uneori poate fi considérât ca simpatizant al revoluçiei, alteori ca duçman al ei. Faptele 

sale sìnt neconsecvente, adesea dictate de capricii sentimentale de moment. » 16

Este drept ca perioada de la venirea lui Cezary in  Polonia pina la participarea sa la demon

strare este o perioada de rezervà din partea lu i Cezary Baryka, de retragere in expectivà çi 

de çovâieli, dacâ ne gîndim la participarea sa la acçiunea intervencionista din 1920, despre 

care am mai vorbit.

Reflecçiile totuçi pe care le fâcea in timpul çedcrii la mogie relativ la viaça çâranilor, 

dovedesc câ vechile sale convingeri revolucionare se mençineau în  sufletul sàu ca o força în 

stare latentâ :

« Ce viaçâ de ciine duceçi, çârani puternici çi sânâtoçi ! Dar va ven vremea cînd acest 

popor se va lumina. Lumina va navali prin uçile çi ferestrele colibelor. » Przedwiosnie p. 258). 

în  momente de tensiune ajunge la îndemnuri revolucionare: « U n i i  au atîtea bunuri câ au 

fâcut din eie un cult, obicei, sau lucru sfînt, iar alçii atîta au cît sa nu moarâ de foame ! » Râs- 

culaçi-vâ çârani puternici împotriva soartei voastre de c iin e !»  (Ibidem, p. 258).

C înd  preotul Anastazy, care preÇuia mai m ult bunurile lumeçti decît pe cele sfinte, il 

învinuieçte pe Cezary de moartea Carolinei çi incearcâ sâ-i vorbeascà de conçtiinÇâ, acesta 

îi aruncâ în  faÇâ atributul de « farceur ». (Ibidem, p. 249).

Sînt de asemenea elocvente çi dispútele sale aprinse eu înaltul demnitar Szymon Gajowiec, 

pe care, printre áltele Î1 informeazâ : «  Acum de la comunisti învâç çtiinÇa despre Polonia. » 

(Ibidem, p. 321 ). în  focul discuçiei Baryka îi spune râspicat : «  — Pentru ce nu daçi pâm int 

çâranilor lipsiçi de pâm înt? Pentru ce persecutaçi în numele Poloniei pe nepolonezi? Pentru 

ce atîta mizerie ? Pentru ce fiecare bucatâ de zid este înçesatà de cerçetori ? Pentru ce în çara 

aceasta copiii adunâ de pe strada praful umed de càrbune spre a se încâlzi puçin pe o iarnà 

aça de grea? »  (Ibidem, p. 322). Cezary criticâ violent aça zisul plan de redresare al Poloniei 

pe care-1 are în  vedere burghezia : « Vâ temeçi de acçiunile mâreçe. . . Mergeçi în  coada Europei. 

Aveçi voi curajul lu i Lenin ca sâ întreprindeçi opere necunoscute pînâ la el, sà distrugeçi ceea 

ce e vechi çi sâ creaçi noul? §tiçi numai sâ scorniçi m inciuni, sâ calomniaçi çi sa pâlâvrâgiçi. » 

(Ibidem, p. 323).

E greu sâ crezi câ Cezary Baryka a ajuns la o asemenea atitudine combativà numai în 

urma unei decepçii în  dragoste.

E tot atît de greu însâ sâ-1 socotim un revoluçionar desâvîrçit, un erou pozitiv fârâ cusur. 

A  enumera totuçi calitâçile, defectele, greçelile çi faptele bune este o întreprindere deçartâ. 

Evoluçia psihologicâ a unu i om viu este în funcçie de mediul înconjurâtor. Ea nu poate fi privitâ 

neapârat ca un  procès uniform, lent, pentru câ nici calea vieçii eroului nu este netedâ. Cezary 

ca intelectual, prin însâçi poziçia sa socialâ, nu poate fi comparai eu eroul lu i Gorki, Pavel 

Vlasov, muncitor câlit çi format în  condiçii deosebite.

Cu toate lipsurile sale, Cezary Baryka este un  personaj convingâtor. Acçiunea sa finalà 

apare cititorului eu atît mai fireascâ :

«  în  primele rînduri aie mulçimii uriaçe pâçeau umâr lîngâ umâr conducâtorii ei, printre 

care Lulek çi Baryka. Baryka era în mijloc, în tunica çi eu çapcâ soldâçeascâ. — C în tau .. .

15 R y s z a r d  M a t u s z e w s k i ,  Twórczosc Stefana Zeromskiego w latach 1914— 1924, 

din «H istoria  literatury polskiej », Varçovia, 1955, p. 31.

16 E w a  K o r z e n i e w s k a ,  op. cit., p. 23 — 24-
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Cînd demonstrançii s-au apropiat de palatili Belvedere, a apärut deodata un detaçament 

de infanterie, care s-a açezat de-a curmeziçul sträzii ca un zid cenuçiu, de netrecut.

Baryka a ieçit din rîndurile muncitorilor, înaintînd singur spre zidul cenu§iu al solda- 

rilor — în  fruntea mulçimii. »  (Ibidem , p. 333 — 334).

A ici este cheia dezlegârii juste a complexului sufietesc, în care se zbate Cezary Baryka. 

N u intereseaza atît momentele de nehotarîre, cît çelul final al acçiunii sale care exercitä o in flu

ença adînc mobilizatoare asupra cititorului. Alaturi de critica orînduirii capitaliste a Poloniei, 

figura eroului în tot ce are ea mai luminos explica marea popularitate de care s-a bucurat §i 

continua sä se bucure romanul « Przediviosnie ».

Elena Deboveanu r- Mäläescu


