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Pentru marile teme 

ale viefii noastre
Msisra rotii urfii 
a scriitorilor
Pioneri ai spiritului nou

Adevărata literatură, literatura 
cea mare, care, fiind oglindirea 
unei anumite realități dintr-o 
anumită epocă, ajunge să depășească 

granițele și să înfrunte timpul, nu 
poate fi realizată în afara marilor 
idei, probleme și frămîntări specifice 
locului și momentului in care a fost 
creată.

Acestea constituie carnea și sin- 
gele literaturii, sufletul ei. Poți recu
noaște o mînă de virtuos violonist și 
din simpla fugă indiferentă a dege
telor pe coarde; meșteșugul pianis
tului de seamă*  ți se dezvăluie și din 
cîteva claviaturi ; timbrul și volumul 
baritonului, capacitatea lui melodică, 
dintr-o vocaliză; neliniștea creatoare 
noutatea și subtilitatea poetului, din
tr-o singură imagine, într-un singur 
vers. Toate acestea revelează brusc 
potențele creatoare, — dar încă nu 
creația propriu zisă. Nu va rămîne in 
conștiința publicului artist transfor
mator de suflete violonistul care-și 
va reduce arta la infinita repetare a 
digitației, oricît de repezi și abile; 
nici pianistul care s-ar mulțumi cu 
dibace claviaturi; nu va fi niciodată 
solist baritonul care nu cintă decît 
vocalize și nici poet nu va deveni 
autorul care produce doar iscusit al
cătuite imagini. _

zintă materialul viu de inspirație al 
literaturii.

A fost o vreme cînd unii scriitori 
socoteau că, pentru a scrie despre so
cialism, e necesar și suficient să scrii 
amănunțit despre mersul unui anu
mit proces de producție; descrierea 
proceselor tehnice în industrie și în 
cultivarea pămînturilor, lunga expli
care a mecanismelor unor inovații, 
înlocuia în asemenea cărți adevărata 
substanță a literaturii: redarea" di
mensiunilor umane ale respectivelor 
procese și mecanisme. A aborda o 
temă esențială a epocii noastre, de 
pildă din sectorul industriei grele, 
nu înseamnă a descrie un anumit 
procedeu non folosit în Industria 
grea, ci înseamnă a urmări ce con
secințe aduce în viața oamenilor, în 
conștiințele lor introducerea acestui 
procedeu, ce conflicte se dezlănțuie 
și cum se rezolvă ele în cadrul îna
intării complexe a construcției socia
liste. Forța tipizării este dată într-o 
astfel de împrejurare de vigoarea cu 
care sint puse în lumină elementele 
socialismului ivite și dezvoltate în 
viața oamenilor cu prilejul procesu
lui respectiv, într-o puternică afir

mare față de elementele vechiului.
Reducerea problemelor socialismu

lui la descrierea istoriei proceselor și 
perfecționărilor tehnice pe care aces
tea le implică, înseamnă îndepărta
rea de om, adică de materialul viu 
al artei. Dimpotrivă, oglindind di
mensiunile umane ale proceselor dez
voltării tehnicii, aceasta înseamnă 
evitarea schemelor prestabilite, a șa
bloanelor.

Dar și în ce privește alegerea te
melor pe care le oferă viața de toate 
zilele de construire a socialismului 
— nu e indiferent pentru literatură 
dacă ele sînt urmărite în sectoarele 
principale unde se duce lupta pentru 
socialism, sau în alte sectoare.

Țara care construiește o nouă via
ță nu e numai un cadru în interiorul 
căruia se desfășoară vechile pasiuni 
și conflicte. Nu se pot deci muta 
dintr-un peisaj petrolifer în altul mi
ner sau într-un al treilea metalurgic, 
aspecte și manifestări care pot fi și 
ale culesului de nuci. A proceda prin- 
tr-o simplă schimbare a ramelor la 
un același tablou, nu înseamnă deloc 
a trata marile teme ale vieții de azi. 
înțelegerea tipicului nuiflai ca „ma
nifestare a esenței unui fenomen so
cial istoric dat" a stat la baza mul
tora din insuccese, în care s-a petre
cut un fenomen ca acela arătat mai 
sus. Personaje și procese reprezen- 
tînd „aceeași esență" au fost mutate 
dintr-un sector de producție în altul, 
avînd drept rezultat doar aceeași 
schemă, dar altfel travestită.

îndemnul rostit de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej in Raportul la cel 
de-al doilea Congres al P. M. R. tre
buie înțeles tocmai în sensul unei 
cunoașteri aprofundate a ritmului și 
formelor concrete pe care le ia în 
diferite sectoare de activitate con
struirea socialismului. „Multe din 
temele mari și din aspectele fun

damentale ale luptei eroice a po
porului muncitor pentru construirea 
socialismului, ca și din istoria ulti
melor decenii, nu și-au găsit oglin
direa în literatură și artă decît în 
slabă măsură..." Poporul nostru, se 
spune în continuare în Raport, aș
teaptă de Ia scriitori și artiști „să 
prezinte realitatea noastră în conti
nuă dezvoltare, să redea toată bogă
ția ei inepuizabilă, toată multilatera
litatea ei, și, înainte de toate, să în
fățișeze uriașa muncă creatoare prin 
care poporul construiește noua orîn- 
duire și se transformă el însuși".

Noul, esențialul în viață, tendința 
dezvoltării, ceea ce întruchipează mai 
pregnant perspectiva viitorului — 
apare în primul rînd și cucerește ma
sele cu o intensitate sporită in acele 
locuri, care sînt redutele cele mai 
înaintate ale bătăliei pentru socia
lism, în sectoarele de bază ale con
struirii socialismului în economie. 
Succesul unor cărți ca volumele „Mă
rul de lingă drum" sau „Trăinicie" 
de Mihai Beniuc, ca poemul „1907" 
de Tudor Arghezi, ca romanele „Bără
gan" de V. Em. Galan, „Moromeții" de 
Marin Preda, „Pasărea furtunii" de 
Petru Dumitriu, „Străinul" de Titus 
Popovici, ca piesa „Cetatea de foc" 
de Mihail Davidoglu și altele încă, 
este datorit faptului că, pentru tipi
zare, scriitorii s-au orientat către 
„teme mari" și „aspecte fundamen-

Mihai Gafița

(Continuare in pag. 6-a)

Toate acestea se vor valorifica, vor 
pătrunde în mase, vor emoționa, vor 
încînta noi și noi generații de ascul
tători și cititori în măsura in care 
vor sluji marile idei ale umanității, 
temele principale care umplu viața 
oamenilor, ii însuflețesc, ii poartă în 
acțiuni importante. întreaga expe
riență a artei mondiale din toate 
timpurile dovedește acest adevăr.

Niciodată nu se va fi discutat în
deajuns despre acest lucru — pentru 
că temele principale pe care viața le 
oferă artei, literaturii, se inoiesc, se 
îmbogățesc mereu, pe măsură ce o- 
menirea înaintează spre progres.

Articolul „Cu privire la problema 
tipicului în literatură și artă", publi
cat recent în revista „Kommunist“, 
aduce numeroase precizări deosebit 

de prețioase în lămurirea importanței 
pe care o are pentru literatură abor
darea în operele literare a temelor 
fundamentale ale realității: „Pentru 
arta realismului socialist, care înfă
țișează în mod obiectiv adevărul vie
ții în dezvoltarea ei revoluționară, 
rezolvarea problemei tipizării are o 
foarte mare însemnătate. Nu descrie
rea empirică a faptelor și fenomene
lor vieții, ci alegerea a ceea ce este 
esențial, a ceea ce exprimă tendința 
dezvoltării, cu toate contradicțiile ei, 
— iată ceea ce dă artistului posibi
litatea de a reda adevărul real al 
vieții".

Așa dar, dacă tipizarea este „con
diția cea mai importantă" a artei 
realiste, cum se spune în același ar
ticol — în același timp, tipizarea este 
indestructibil legată de „alegerea a 
ceea ce este esențial, a ceea ce ex
primă tendința dezvoltării cu toate 
contradicțiile ei". Reiese clar că tipi
zarea nu se reduce la purul meșteșug 
artistic, nu depinde numai de gradul 
asemănării unui chip literar cu un 
model oarecare din viață. Un rol ho- 
tărîtor pentru forța tipizării și pen
tru valoarea ei îl are obiectul zugră
virii, tema de viață pe care-o întru
chipează opera literară. Adîncimea ti
pizării este direct legată de faptul 
dacă opera literară zugrăvește esen
țialul din viață, dacă redă în ima
ginile ei artistice acele elemente 
care exprimă tendințele dezvoltării.

Acestea sînt tocmai temele funda
mentale ale realității, acele împreju
rări din viața de toate zilele care 
preocupă și antrenează marile mul
țimi, care sînt hotărîtoare pentru 
destinele unei întregi categorii so

ciale, sau ale unui întreg popor.
Astfel de probleme, astfel de teme 

care să prilejuiască ample generali
zări în puternice imagini tipice le 
sînt oferite scriitorilor de construirea 
socialismului.

Pentru viața de azi a poporului 
nostru, problemele socialismului re
prezintă esențialul, obiectivul princi
pal al preocupărilor sale, criteriul său 
principal de apreciere a valorilor și 
fenomenelor vieții. Nici un sector de 
activitate, nici un om, nici un feno
men al vieții sociale, nu pot fi con
cepute în afara înrîuririi pe care-o 
exercită tendința generală de dezvol
tare a țării — construirea socialis
mului, Iar această înrîurire se con
cretizează în ultimă instanță in con
știința oamenilor, in atitudinile și 

faptele lor, care, acestea toate, repre

COM U
Cercetător prin suflet, de tine dau mereu. 
Mă uit prin timp și veacul te-arată: curcubeu. 
Tai brazdă peste țarini de astăzi și de mîne 
și tu irumpi cu aur în legănate grîne.
Am scormonit în munte pe urma urmii tale 
și-un deget de lumină mi-a arătat metale. 
M-am cățărat pe munte și-n auroră discul 
mi-a arătat că locul de naștere ți-i piscul. 
Lumină naști din ape cu volburi și meandre, 
dai, din uraniu, țării, bogate policandre.
Cînd stelele-s mărgele pe tainic piept de seară, 
se urcă visu-n nava ce-i interplanetară.
Fără de tine visul mi-ar fi de stei și iască, 
și cuiburi goale gîndul și patima lumească 
și, văduviți de lumea-ți slăvită și eternă, 
ne-ar fi elanul numai cît focul de lanternă.

Dar nu ! Tu prinzi putere și nimb de măreție 
cînd biruim în plină și-ntinsă bătălie, 
în care cu frăminturi e fiece popas 
și-ți cîștigăm lumina, cu trudă, pas de pas. 
O spadă ascuțită ridică, drept aceia, 
și brațul și ideia, — 
cu puncte fără pază nicicînd să nu rămîi 
precum pe spate Siegfried și-Ahile în călcîi, —

NlSM
ci-n platoșă solară de-aramă sclipitoare, — 
tu care-ți zmulgi lumina din mină și cuptoare,— 
cînd prinsă-n clește, luna se zbate sub ciocane, 
dînd cerului uzinei scînteile-i bălane.
Ți-i macaraua parcă un faeton ce-i trainic, 
pe cînd funicularul văzduhului ți-i crainic, — 
ți-i tronul nicovala și sceptrul ți-i barosul 
și-naltă, nemurirea îți dă, din plin, prinosul.
De purpură, drapele se umflă Ia intrare 
și-un turn al vremii noastre, măreț, furnalul,

Pare’ dm care fumul jertfei spre-albastru se ridică 
și veselă, sirena, drum bun, cu fală-i strigă. 
In lumea ta îmi place să umblu viața toată 
să leg un vis de orice învîrtejită roată 
și glasul meu cu hala metalelor să sune, 
cînd arde cugetarea la-naltă tensiune. 
Să stau de pază-averii de azi, ce nu se pradă, 
cu cea mai ascuțită și-n jar călită spadă, — 
și să tresar, în noapte, din vis, de grija ta, 
și focului vestală să-ți fie arta mea, — 
și să te cînt căci lumea, de-un timp, ne-o pui la 

cale, 
în marea măreție a simplității tale.

Al. Andrițoiu
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In vis se făcea că-i o mare senină, 
Cindva, peste veacuri, cîndva. 
Sclipeau nestemate pe-ntinderea lină 
Și-o navă cu umbre plutea.

Iar eu cunoșteam fericitele umbre, 
Fusesem tovarăși de veac.
Tovarăși de cîntec în luptele sumbre, 
Cînd lira suna de atac.

Tăiau veșnicia seninelor duhuri 
Pe nava cu trupul de nor.
Băteau pescărușii aripa-n văzduhuri 
In ritmul poemelor lor.

Dar cine și cîți sînt pe vas ? Nu văd bine 
Scînteie o ceafă de-opal.
Ce dor mi-e, prieteni! Ce tare mă fine 
Legată, departe, un val.

Vă chem lingă mine suflarea, surisul 
O, navă părelnică, stai!
Ce chipuri iubite despică abisul ? 
Nazim e pe punte! Mihai!

Lăsafi-mă-o clipă să-mi mingii privirea 
Voi sintefi! Prietenii mei!
Aceiași. Nimic n-a schimbat despărfirea. 
Tot flacără sintefi, nu stei.

Aceiași. Și alt fel. Cuprinși de-o~mpăcare 
Străină de veacul ce-1 știm.
— „Nici inima ta cea rănită și mare 
Nici ea nu mai doare, Nazim?"

— „Tu, valule, ce-mi amintești de durere ? 
Nu știi că-s în veci plinat?

R E V O L
Uitafi-vă la mine cumu-s, 
Un om ca oamenii, din humus, 
Cu singe rubiniu în vine. 
Ca el, ca ele și ca tine.

Dar cum adună timbre unii, 
Iar alții feluri de pecunii, 
Eu adunai durerea voastră 
Ca lampa fluturii-n fereastră.

Și n-ar fi fost o mare treabă, 
Durere-i cită vrei sub boltă,

Frontul
Dacă acum două milenii s-a e- 

nunțat nu pentru prima oară 
dar în prima formulă de o atare 

concentrare, că omul e un zoon poli- 
tikon, atunci cu atît mai mult i se 
cere aceasta scriitorului, care con
centrează în el timpi și spații, gînduri 
și simțăminte ale contemporanilor săi; 
care trebuie să fie oglinda neaburită 
de ceață, a aspirațiilor lor profunde, 
și judecătorul incoruptibil al faptelor 
lor. Și, după cum nu poți deveni cîr- 
maci de corabie, urmărindu-i mersul 
numai cu ochianul de pe țărm, nici 
chiar dacă ai în mînă cea mai perfectă 
busolă și cel mai precis barometru, ci 
poți juca rolul cel mult al unui „ma
rinar de uscat", al unui „chibiț" al 
marilor călătorii, tot a#tfel nu poți 
trăi în cetate și în afara ei, în for și 
ignorînd forul, în război și necunos- 
cînd tranșeea. /

Cîteva puncte de reper în timp și 
spațiu —. știute, firește, de toți, luate 
la întâmplare și totuși edificatoare:

Byron, consecvent idealului său, 
moare în războiul de independență al 
Greciei, la Missolonghi. Lermontov, 
luptătorul împotriva autocrației, își 
macină sănătatea în Caucaz, ca un

UN VIS
Iusuf zdrenfărosul demult o Putere. 
Bosforul la sînu-i m-a luat".

— „Nici fața ta creț zîmbitoare și tristă 
Nu-i crincenă, frate Beniuc.
Sînt rași oare dușmanii toți de pe listă 
De-ți rid ochii mici, de calmuc ?"

— „Ori fața-mi de ce să se-ncrîncene tristă? 
De ce tot războinic să cat?
De veacuri Republica mea-i comunistă
Și Horia meu răzbunat",

Vorbea, pe cînd nava cu umbre-mpăcate 
Prin față-mi plutea ca un fum.
Iar brațele mele de val ferecate 
încet fluturau de bun drum.

Deodată el rise: — „Dar asta-i Maria ! 
îți unduie glasul, fi-1 știu.
Ești tu, ce-n suspine cintai bucuria 
Și Codrul cel tinăr și viu.

Poftește pe navă. Pornim spre vecie 
Mai sînt cîțiva prieteni pe vas.
Nu toți chiar acei ce făceau gălăgie.
Destui pe la vămi au rămas".

— „O, treceți, prieteni. Eu n-am deslegare. 
Mă ține-n cătușe un val,
Furtunilor veacului meu sînt datoare 
Prea surd mi-a fost cîntul, prea pal.

Ci poate că inimii voastre e dată 
Chiar slova cea fără-noptat.
A mea, muritoarea, e greu apăsată 
De valul ce nu l-am cîntat".

Marla Banuș

UȚ-IA
Dar eu am transformat-o-ntreagă 
In aspru cîntec de revoltă.

Și-am pus-o-n inima celora 
Care prin luptă pricepură 
Că tunul de pe Aurora
Drum vieții i-a deschis prin ură.

E ura ce-a pornit să cearnă 
Pe nedreptate foc și pară, 
Făcînd dintr-un Palat de Iarnă
O purpurie primăvară.

Mihai Beniuc

Iccrg al
nou Prometeu înlănțuit. Wait Whit
man traversează marile precrii ca in
firmier în războiul pentru eliberarea 
sclavilor. Marseilleza s-a identificat cu 
revoluția franceză. Petofi își cheamă 
parcă sfîrșitul de erou necunoscut al 
revoluției în luptele de la Albești. Emi- 
nescu trăiește drama eșecului revolu
ției pașoptiste, în for, în coloanele 
ziarelor. Hugo condamnă „anii teri
bili" ai lui „Napoleon cel mic" cu 
un stigmat poetic mai adînc decît 
orice sentință judecătorească. Maia- 
kovski e simfonia revoluției socia
liste, cînd intrînd cu toată orchestra, 
cînd suflînd dintr-un singur instru
ment, chemarea la marile ca și la 
măruntele ei atacuri.

Iertată-mi fie deformația profesio
nală, dar și de astădată exemplele 
le-am luat și le voi lua din sfera poe
ziei.

Nu-mi închipui că am putut reuni 
în paginile publicațiilor noastre clin 
acest an poeți de talia lui Byron și 
Maiakovski, a lui Eminescu și Ler
montov. •

Nu i-a reunit nici o singură epocă 
și nici trunchiul aceluiași popor. Dar 
în presa noastră literară ne-am stră
duit să publicăm și să stimulăm tot 
ceea ce este în țara aceasta poziție 
avansată, s-o difuzăm ca atare, și s-o 
subliniem în cronici, articole și co
mentarii, s-o răspîndim în popor. 
Astfel „echipajul" cuprinde numele 
cele mai osebite ca vîrstă și ca for
mație.

In paginile revistelor întîlnim sem
năturile cele mai variate. De la Tu
dor Arghezi. A. E. Baconsky, Maria 
Banuș, Mihai Beniuc, Radu Bourea- 
nu, Demostene Botez, Marcel Bresla- 
șu, Nina Cassian, Dumitru Corbea, 
Dan Deșliu, Mihu Dragomir, Eugen 
Frunză, Eugen Jebeleanu, Miron Ra
du Paraschivescu, Cicerone Theodo- 
rescu. Victor Tulbure, N. Țatomir 
etc., pînă la Al. Andrițoiu, V. Felea,
A. Gurghianu, Ștefan Iureș, N. La- 
biș, Toma George Maiorescu, L. 
Neamțu, Rusalin Mureșanu, Aurel 
Rău, Gh. Tomozei etc. Poeți de gra
iuri și vîrste diferite, — de la Hor
vath Imre și Szember Ferencz, la 
Kanyadi Șandor și Szasz Ianos, de 
la Letay Lajos. Horvath Istvan și 
Kiss Jeno, la Erik Majtenyi și Bojar 
Andor, de la A. M. Sperber la V. 
Bulhardt și DImos Rendis (în limba 
greacă)

Ce reprezintă această lungă și — 
vai 1 — necompletă înșiruire ? Un 
echipaj solid, atunci cînd corabia se 
conduce după husola concepției mar- 
xist leniniste; un larg front poetic al

i

poeziei
tuturor vîrstelor, genurilor și prefe
rințelor.

Un aspect al muncii reprezentanți
lor frontului nostru poetic este spi
ritul de răspundere. Nu vreau să 
spun nici în această privință, că 
s-a atins plafonul. Dar dacă unii din
tre poeți lucrează efectiv în redacții, 
conducîndu-le chiar, nu putem uita 
munca de îndrumare pe care o de
pun alții, și nici muncile lor de inter 
res obștesc. Mă gîndesc la orele 
și chiar zilele de discuție ale 
lui Eugen Jebeleanu cu Aj. Andrițoiu, 
asupra volumului — în manuscris — 
al tânărului poet. Mă gîndesc la ob
servațiile prețioase aduse de Cicerone 
Theodorescu unora dintre poeziile pu
blicate în revista noastră. Mă gîn
desc la prezența acidului fabulist 
Marcel Breslașu, la nenumăratele în- 
tîlniri cu cei ce sînt primăvara pa
triei noastre.

Mă gîndesc la munca de secretar 
al Uniunii Scriitorilor a tovarășului 
Mihai Beniuc, la participarea atîtor 
poeți la discuțiile „în for" asupra 
poeziei. Și aș fi prima să salut 
apariția unor articole despre noi.e 
culegeri tipărite, care să consemneze 
cu obiectivitate succesele și scăderile 
din activitatea confraților întru poe
zie, că și ele ar întări unitatea rîn- 
durilor noastre și ar stârpi spiritul 
de grup atît de dăunător.

Unui poet nimic nu-i poate fi indi
ferent Unui poet-cetățean îi stă la 
inimă soarta poeziei ca și a cetății. 
Invidia trebuie să-i fie străină, prin 
însăși structura sa de poet. Cum ar 
putea vreodată un alt poet să dea glas 
mesajului mai mare sau mai mic. dar 
pe care numai tu însuți îl poți purta 
în lume? „Pe Eminescu, noi poeții 
tineri, zadarnic încercăm, nu-1 ’vom 
ajunge". Dar „Durerea romînească-i 
mult mai mare", scria Beniuc acum 
aproape douăzeci de ani. Parafraz.în- 
du-1, am putea spune azi, că bucuria 
și plenitudinea vieții ne permite tuturor 
să ne desfășurăm toate forțele. Tăria 
fiecăruia depinde în mod direct pro
porțional de calitatea orchestrei. Cînd 
se scrie bine în genere, pretențiile 
cresc față de propria poezie. De aceea 
apariția unor volume ca „1907" în 
afara valorii obiective, are pentru fie
care poet o semnificație subiectivă: 
sporirea exigențelor. Și aceasta este 
spre mîndria și spre bucuria noastră, 
fiindcă numai o poezie care răspunde 
celor mai înalte cerințe va fi o armă 
ascuțită care știe și să apere și să 
atace.

Veronica Porumbacu
(Continuare în pag 6-a)

Revista „Inostrama Literatura" 
(în care a apărut cunoscutul 
apel ad lui Mi'hail Șolohov, che- 

mînid pe scriitorii lumii în jurul mesei 
rotunde) relevă, în numărul ei pe ia
nuarie, interesul și căldura cu care — 
din Italia pînă în India, din America 
pînă în Japonia, din China pînă în 
Germania occidentală — scriitorii au 
venit în întâmpinarea propunerii ma
relui romancier sovietic.

Așa cum reiese în adevăr și din pro
pria noastră documentare, unii subli
niază ca un semn bine venit „însăși 
primirea făcută de revista „Jnostrania 
Literatura", lucrărilor contemporane 
reprezentative ale literaturilor națio
nale". Alții întrevăd plini de nădejde 
posibilitatea ca discuțiile dintre scrii
tori „să dea naștere uniei reviste lite
rare Internaționale care, tipărită si
multan în mai multe capitale, să ofere 
nu numai prilejul unei confruntări per
manente ci și informații complete, pre
zentate în chip sistematic, asupra ac
tivității creatoare din diferite țări..." 
Alții urează de pe acum mesei rotunde 
„să nu fie un Olimp, ci o masă de lu
cru care să contribuie la prăbușirea 
stavilelor dintre oameni".

Cu toții, scriitorii care se simt „vo
cea epocii lor", pe deasupra oricăror 
deosebiri de concepții politice și siste
me sociale, sintem siguri că înțeleg 
foarte bine necesitatea ca omenirea 
întreagă „să audă p\e cei ce știu să 
exprime mai bine adevăratele năzuințe 
ale popoarelor, dincolo de orice bariere 
artificiale".

Deosebit de interesantă și semnifi
cativă în această direcție, ni se pare 
observația romancierului și nuvelistu
lui italian Iialo Calvino care scria, de 
curînd, în „Unita" : „Poate că Șolohov 
nu-și închipuie că dialogul lipsește nu 
numai între U.R.S.S. și țările capita
liste, Între Orient și Occident, dar și 
Între națiunile occidentale. Intre scri
itorii francezi și italieni de pildă, dia
logul nu este nicidecum mai viu..."

Există un anumit „fond de lene In
telectuală care dormitează adesea în 
noi, această putere a obișnuința care 
face pe fiecare să se mulțumească cu 
mica sa grădină"... spune Italo Cal
vino. Adevărul este, adaogă el, că ,/ioi 
nu ar fi trebuii să așteptăm Geneva; 
noi am fi putut, scriitorii, să fim pio- 
nerii acestui spirit nou“.

Firească și fierbinte este și la noi 
participarea la acest front comun, ade
ziunea la aceste idei, a scriitorilor, — 
atît a celor din vechea gardă cît și a 
celor mai buni fruntași din noile pro
moții.

Valul uriaș al luptei pentru pace, 
uriașa opintire a popoarelor și al pro
priului popor, tunetul adînc al sufe
rințelor și luptelor din trecut care se 
aude viu pretutindeni în biruințele vie
ții noi, toate acestea au aflat și află 
un ecou mai puternic ca niciodată în 
conștiința celor mai de seamă scriitori 
ai lumii, transfonrnîndu-i în tot mai 
vaste cutii de rezonanță, tot mai pri
menite și mai fidele.

Ecoul operelor literare reluat și mul
tiplicat în masele de cititori pe o scară 
necunoscută altădată (ba pe alocuri 
chiar refuzată sectorului creației) a 
sporit firește în scriitori sentimentul 
îndatoririi morale, al răspunderii față 
de popor, al exigenței cetățenești.

„Artist, gînditor, propovăduitor" al 
„trăsăturilor istorice specifice" epocii 
sale — așa cum Lenin îl definea pe 
Tolstoi —- iată ce vrea să devină crea
torul de valori literare din orice țară. 
Și aceasta fie că știe, fie că nici nu 
știe de Lenin 1...

Viața de azi, uluitoare, bogată, poa
te fi neasemuit de rodnică pentru scri

GENIILE FAMILIEI
Vr//ZZZ/ZZ/Z///ZZZ//ZZZZ/ZZ//ZZ////Z////Z/ZZ///ZZ//ZZZZZZZ/ZZZfl

SAU DESPRE AGORAFOBIE
------------ - ----------------------------------------------------------------- -------------------------------------- r-rr-rr-Țin-w

„Cum l-aș mai duce-odată pe unii scriitori, 
Să stele lață-n față cu mîndril vînătorl I 
In timp c*  vînătorll bat lumea-n patru părți. 
Ei, după storuri trase, încărunțesc pe cărți..."

(L!-Tal-Pe : „VINĂTORII DIN FRONTIERE")

Nu e vorba, firește, despre zeii 
prispelor, despre bătrînii și de 
mult adormițiî Lari și Mani; 

nici despre sufletele repausaților noștri 
părinți, cărora, cînd ne aducem amin
te, le turnăm sub masă cile un strop 
de vin, spre a-i socoti părtași la vre- 
melnicile noastre bucurii, mai 'des 
după ce sîntem bine sătui; e vorba, 
îndurătorilor și generoșilor cititori, 
despre o anumită specie de oameni 
talentați, care au un fel de boală cla
sică, numită „agorafobie", sau mai 
pe romînetșe, li-i teamă, să se arate 
în public! Bun înțeles că unii pun fo. 
bia aceasta pe seama timidității. Alții, 
însă, socotesc că dacă ar cobori între 
noi, muritorii de rînd, să scrie artico
le de gazetă, li s-ar vesteji lauri', pînă 
s-ar întoarce înapoi în grădinile ne
muririi... Mai socotesc domni!le-lor că 
publicistica e o specie inferioară și 
deci compromițătoare. Eu unul îmi iau 
îngăduința să-i numesc pe acești con. 
frați „genii ale familiei", pentru că 
nu se amestecă în viață pîni-n gî', 
rvu.și exprimă zilnic (unde dau zeii una 
ca asta l) ce cred despre lume și des
pre lucruri, ci își păstrează zestrea 
virtuților probabil numii pent'u fa
milie. Laudă lari Căci, intr-adevăr, 
ce-i mai frurhos decît să stai in sinul 
familiei, cu picioarele la foc, în scufie 
și-n halat, și ca un prooroc să-ți îm
părtășești copiilor ș1 nudelor, credința 
despre zbuciumul multimilenar al lu
mii... Să ne închipuim aceste soboare 
ațe amurgurilor, și să-i iertăm pe 
confrații în cauză I Insă ne simțim da
tori să le amintim cîteva lucruri;

1) Publicistica te ține in contact 
strîns cu viața ;

2) Articolele de gazetă pot avea 
evoluție magnifică, dacă sînt iari m

itor. Ea este demnă de întruchipări li
terare care să ajute mersului ei înain- 
te; dar și să înfrunte anii, făcînd să 
stăruie în amintirea urmașilor imagi
nea unei ere eroice. Cerința aceasta 
este pe deplin justificată și în țara 
noastră, unde scriitorii cei ma.i buni 
se alătură și mai mult luptei poporului, 
în timp ce la rîndul lor scriitorii tineri 
își îngroașă crengile înmugurite și își 
intensifică forțele, revărsînd peste 
greutățile lor de început o primăvară 
de izvoare și seve proaspete.

Laolaltă, scriitorii continuă cu pa
siune cercetarea și adâncirea fenome- 
nelor sociale de ieri și de azi, mărtu- 
risindu-se părtași activi ai bătăliei 
pentru înaintarea omului și pentru a- 
părarea cuceririlor lui. Ei se silesc să 
pună în centrul preocupărilor lor chi
pul omului simplu, înfăptuitorul trans
formărilor de azi, de la figura munci
torului ridicat la posturi de conducere 
pînă la profilul, de pe acum conturat, 
al omului din viitorul stat socialist.

Personajelor și acțiunilor negative, 
pe care este evident că nimeni nu le 
preferă, dar este iarăși evident că sînt 
mai ușor de realizat, le iau locul trep
tat personajele și acțiunile pozitive 
care constituie — și rămîn — esența 
fenomenului nostru social, fără ca a- 
ceastă înlocuire să stânjenească de
mascarea mai departe a racilelor, ră
mășițelor și înapoierilor.

Caracteristică pentru felul nostru de 
muncă scriitoricească este tocmai o- 
glindirea transformărilor și nu simpla 
zugrăvire contemplativă.

Numai acest lucru — și nu va ff, 
poate, lipsit de interes pentru confrații 
din alte părți ale lumiil

Tocmai semnele prefacerii le caută, 
tocmai oglindirea transformărilor este 
preocuparea principală cu care scriito
rii de la noi se apleacă asupra temelor 
ce-și aleg, din viața imediată, din clo
cotul zilnic al faptelor, sau din peri
oade mai vechi generatoare și acestea 
de opere nu mai puțin actuale prin po
ziția adoptată de autor.

Pentru acestea și pentru atâtea alte 
probleme de rezolvat în comun (și 
confruntări în comun necesare), cre
dem că — alăturîndu-se răspunsurilor 
la chemarea lui Șolohov — singurul 
adaos al scriitorilor din țara noastră 
este dorința de a se realiza, în jurul 
„mesei rotunde", nu numai un schimb 
de păreri de pe poziții fixe și visaviurț 
impenetrabile, ci o adevărată atmos
feră de încredere și de sinceritate, de 
respect reciproc și de cordialitate, în 
care convingerile personale să spo
rească, prin propria pasiune și să răs- 
pîndească, prin contagiunea artei, lu
mina nobilului țel ce ne unește; omul.

Cicerone Theodorescu

conținut; într-o bună zi, pot lua In- 
fățișarea unor opere literare, pot a- 
junge drame, poeme sau romane.. De 
altfel, există în literatura universală 
destule exemple în acest sens

Mă adresez mai cu seamă confrați
lor din generația mai tînără, as'gu- 
rîndu-i pe cuvînt de onoare, și la ne- 
voie cu hîrtii în regulă, că publicis
tica nu i-ar stînjeni deloc de la con
strucția operelor ce le dăltuîesc, sfinxl, 
spre înfruntarea timpurilor... Eu unul, 
socotesc că marele necunoscut -e a 
înălțat în înfricoșate milenii Sfinxul, 
acestă minune a deșertului, la începu, 
tul carierii lui făcea figurine de ‘Ut 
pe malul Nilului, făcea sfinxișori cu 
durată și îneîntare de o zi. D'umul 
către bizarul colos egipțian n-ar ft 
fost cu putință fără ucenicia măruntă 
și neînsemnată! Astfel a putut să mire 
rînduri de omeniri, rinduri inconmen- 
surabile ce alcătuiesc istoria lumii. 
Au pierit imperii, dinastii, civilizații, 
s-au mișcat din loc munții, și-au 
schimbat matca fluviile, s-au uscat, 
mările ca o lacrimă, însă opera acestui 
artist din noaptea înspăimântătoare a 
necunoscutului, a rămas vie, să surîdă 
peste evuri, de după perdeaua de ni
sip a furtunilor pustiului. Acestea tre*  
buiesc spuse, fiind vorba despre ope
rele fără moarte. Așa incit, confrații 
mai tineri ar fi bine să lase grija că 
nu-și vor putea desăvîrși monumentele 
și să se rînduiască Ungă cei mai ma
turi, în „banala" Publicistică.. De 
multe ori am deschis gazetele cu d 
mare nădejde; îmi spuneam; „Poate, 
poate, voi găsi un articol semnat de

Euseblu Cam ilar

(Continuare în pag. 2-a).



B A RBARIEȘl DEMNITATE

Devotat cu textul memoriei lui 
1907, Tudor Arghezi n-a șovăit 
nici înaintea ultimei și celei 

mai importanta sarcini trasate de ade
vărul istoric: condamnarea trecutului 
ca asasin al răsculaților. Determinat 
poate de conștiința limitelor imaginii 
Îatetice in evocarea fidelă a ferocită- 
ilor reprimării, poetul a preferat să 

revolte sensibilitatea noastră prin re
producerea strictă a faptelor. Depo
ziția. sa este însă departe de a fi neu
tra/Ca urma unei incizii, transpare 
dintr-însa sarcasmul, devenit tragic, 
cu care Arghezi reproduce limbajul 
autorităților, — sec, ca de proces ver
bal sau injurios, de criminali „de 
Stat“, impenitenți. Răzvrătiți! sînt 
tratați ca niște tilhari de rînd : 
„O sută, cum spusei, 
Fuseseră-mpușcați ca derbedei 
$i răzvrătiți ai șalelor 
S-aducă deșteptare și dreptate".

La fel soldații solidari cu țăranii: 
„E zarvă-n tribunalul militar 
Ședința lungă ține de la șase 
Se-ncumelașe o boaită de căprar 
Să calce ordinul ce i se dase".

Mărturia poetului acuză cinismul 
masacratorilor în preocuparea aces
tora de a acoperi întocmai procenta
jul de morți ,,planificat'*,  de a semăna 
țara cu morminte :
„Stăpînii judecății, fără jind,
Dau pildă și osindă ce faptei se cu

vine, 
Că țara ne rămîne, socotind
Cu cincizeci de morminte mai puține".

Și pentru .acest motiv, pe lîngă cel 
mai adînc al fraternizării cu „derbe
deii", este închis căprarul „parșiv**  
care „trăgea cartușele în vînt. Fă- 
cîndu-i 'pe țărani scăpata" :

„La cercetarea noilor morminte, 
In lutul țuguiat și moale, 
A fost găsit In loc de oseminte 
Un șir de mușuroaie goale".
Ce cîrtițe-ar fi scos pămînt attta? 
E mină-aci de niscai om parșiv. 
L-au dibuit și-au scos un amărtt. 
Legați-l pe căprarul Paraschiv".

In continuare se destăinuie cu ac
cente mai dure complicitatea, de o 
familiaritate trufașă și trivială, din
tre comandanții trupelor și proprie
tarii pe care-i apără. Conu Alecu, 
înconjurat de ofițerii poftiți la masă, 
asistă din cerdac la execuție după ce 
a „cumpănit" felul în care prinșii ur
mau să fie uciși și a savurat chinu
rile nenorociților. Tabloul corespun
zător are ceva de sălbăticie feudală 
ca în vechile stampe sau narațiuni 
cronicărești, unde boierii suprave
gheau cu delicii „descăpățînarea" ad
versarilor sau a nesupușilor:

„La masa mică beau tutun, cafele 
Un ofițer, în șoapte, cu jupinul: 
— Ascultă, zice, colonele, 
începi cu cite doi, cu cite unul?

Aflindu-se cu satul în război 
Găsește că măsura înțeleaptă 
E să-pteapă tot cu cite doi".

Lovitura morții, colectivitatea o pri
mește cu o muțenie senină, cu o dem
nitate firească. Calmul țăranilor lip
sit chiar de sfidare, acoperă răcnetele 
boierului și ale colonelului:

„Și mai deștepți decit stăptnul lor 
Nu-ncep, vorbind, cu „poate" șl cii 

„dacă" 
Și, în auzul treaz al tuturor 
Știu să răspundă și știu să tacă" —

Răsculații refuză umilirea de a face 
pe plac colonelului strigînd „trăiască 
generalul" (Averescu) și scot din să
rite pe Conu Alecu, care

„Smuci cureaua burții din loc, cu ca
taramă 

Și-ncepu pe oameni, cu urletul „Tră
iască" 

Pe față, peste gură și pleoape să-i 
pleznească".

Iar în fața Tribunalului, grupul ce
l-a  frămîntat pe ciocoi pînă ce a ră
mas din el „o pată", departe de a în
cerca să se disculpe, își proclamă, tot 
neostentativ, voință de a perpetua nă- 
praznica judecată, ca altădată Pătru 
al Catrincii:

„Ca să vă fac dovadă că pot să fac 
ce voi, 

Aduceți-mi încoace un ciocoi, 
Și-n fața dumneavoastră, cuprinși de 

două ginduri, 
Eu singur cu cilcîiul meu, îl îngrop 

in seînduri”.
Elementul nou al cuvîntului lor — 

față de cel al lui Pătru al Catrincii— 
este explicația pe care o dă gestului 
încriminat. Caracterul radical al ace
stuia derivă din structura sufletească 
a pălmașului care este intransigent, 
absolut în ură ca și în dragoste. 
Burghezul e tranzacționist, dispus la 
compromisuri cu sentimentele sale, 
cel puțin cînd situația îi îngăduie, nu 
e „bărbat". Țăranul nu cunoaște însă 
două măsuri. Declararea acestor prin
cipii de către niște zdrențăroși răsună 
solemn, aproape majestuos ca enun
țul unui sistem de etică elementar/ 
dar virilă, militantă și e compara
bilă cu mărturisirile mîndre ale co
munarzilor lui V. Hugo înaintea plu
toanelor de execuție sau ale instan
țelor:
„La dumneavoastră-i altfel decit la 

noi în sat. 
Nici ura nu vi-i ură, nici dragostea 

întreagă, 
Și mintea dumneavoastră nu știe 

să-nțeleagă. 
Amestecați necazul cu frica de-nchi- 

soare, 
Nu știți ce-i răbdarea, chin lung șt 

răzbunare, 
înțelepciunea asta vă-nmoaie și vă 

uscă 
Și-ați învățat să ziceți: nu pot ucide-o 

muscă.
Necazul nu vă este necaz adevărat
Ați dat în vînt cu pumnul și apoi ați 

pregetat. 
Eu, ochi în ochi tot timpul cu moar

tea și călăul. 
Nu uit cum trece-n glumă de-o clină 

două răul. 
Aduni încet otrava, pînă se umple 

oala. 
Și-atunci începe-n tine zvîcnirea și 

răscoala. 
Și dai și rupi șl sfarml orbește, — 

apuci și muști 
Nu te mai temi de oameni, de temniță 

și puști"
Zdrențăroșii și derbedeii sînt acum 

superbi și exemplari.
★

Semnalam în micia introducere la a. 
ceastă serie de articole că „1907", pa
ralel cu „Cîntarea omului" fixează, 
ca un ac o perlă, o nouă etapă în ca
riera argheziană. Scepticii sau numai 
prezumțioșii care au socotit, dintr-un 
metiv sau altul, sleită sau măcar lip
sită de surprize producția marelui 
poet, nădăjduiesc că azi se căiesc. 
Tudor Arghezi, o știe toată lumea, și-a 
înălțat scrisul la rangul unei religii 
proprii pe care o slujește bigot zilnic. 
El naște poezie ca și viața celulele, 
neîntrerupt. Azî Tudor Arghezi fău
rește însă o poezie și mare, pe de-a- 
întregul argheziană, și politică, de 
atitudine partizană. Nu este locul să 
cîntărim măsura în care „1907“ este, 
așa cum cred, echivalentul romanului 
„Desculț" în poezie. Ni se pare sufi
cient aci să recunoaștem în poem, pe 
lîngă sigiliul domnesc al autorului, 
amprenta de neșters a caracterului 
popular, — datorită concepției revo

luționare îmbrățișate cît și multora 
din procedeele care își au originea 
în arsenalul artistic folcloric. De a- 
semenea, considerăm necesar a re
liefa contribuția lui Tudor Arghezi la 
edificarea noii noastre literaturi rea- 
list-socialiste.

Intr-un creator sălășluiesc, precum 
în univers, chemări opuse, și distruc
tive, și constructive. Aceia ce se con
sacră umanității ie pun pe amîndouă 
în serviciul ei, printr-un echilibru al 
cărui secret îl deține geniul. Arghezi 
n-a izbutit totdeauna, de-a lungul e- 
voluției sale artistice, să realizeze a- 
cest deziderat. In „1907“, da. El ne-a 
condus prin grădina zoologică a ve
chiului, ca un ghid și savant, posedat 
de voluptatea adevărului, și fremătă
tor, capabil să treacă de la amără
ciunea neagră, uscată, împietrită a 
foamei și înjosirii la tumultul urii și 
batjocurii față de satrapii feroci și 
grotești. Redeschizmd stăvilarul răs
coalei, el a transformat judecarea și 
căznirea boierilor într-un Infern, în 
care pîrjolirea conacelor ar putea a- 
vea sensul, simbolic desigur nu mis
tic, al purificări pămîntului pîngărit 
de moșieri. (Cînd am amintit de Dan
te nu am făcut o asociație literară, ci 
o comparație critică, gîndindu-ne că 
Arghezi a imaginat realmente un nou 
„Infern" laic, mai social și autohton). 
Pe de altă parte, înviind nălucile mâ
nioase și scumpe nouă ale răzvrătite
lor, el i-a slăvit ca pe niște răzbună
tori ai justiției și ai patriei.

Am fost nevoiți să sugerăm doar că 
„1907“ are un filon îndepărtat dar 
profund în biografia artistică a lui 
Arghezi. Studiile vor documenta a- 
ceastă afirmație. Și tot ele vor în
tări convingerea că „1907", dacă a 
fost clădit pe un vechi fundament, nu 
s-ar fi ridicat fără concursul ideolo
giei clasei muncitoare. Din acest punct

GENIILE FAMILIEI
SAU DESPRE AGORAFOBIE

(Urmare din pag. l-a)

cutare poet tinăr cu faimă, sau de cu
tare prozator..." Insă prea rar i-am 
întilnit și nu știu cum parcă m-am> 
simțit singur. Rîndurile acestea sint 
glasuri ale singurătății simțite, dar 
sînt și o grijă față de dezvoltarea 
confraților mei. Hai, să nu ne ia exem
plu pe noi, contemporanii lor; însă 
de ce nu s-ar osteni să deschidă ope
rele complete ale clasicilor ? Spre ma
rea lor surprindere, vor afla de activi
tatea publicistică a lui Em’nescu, 
Coșbuc, Caragiale, Topîrceanu, și a tu
turor valorilor noastre din trecut. 
Să ia exemplu de la ei și să-și îm
părtășească prin articole ceea ce-i 
bucură sau îi supără, ceea ce le ridică 
spre culmi aripile neliniștite ale su
fletului... Să facă și ei figurine de lut, 
încîntîndu-ne o zi, și-i asigurăm că 
dacă au putere, treaba aceasta măruntă 
în aparență le va ajuta să scrie opere 
care să vieze „cît piatra de marmură 
a monumentelor I"

2
Condițiile groaznice în care a scris 

Em’nescu s-au dus pe apa simbetei. 
Caragiale se plîngea deseori că face 
„Circei la degete1*,  scrind în „Univer
sul" lui Luigi Cazzavilan; azi, cînd 
avem condiții de v'ață optime, cînd 
nu scriem „de meserie'*,  cum se plîn
gea cîntărețul lui Hyperion, azi, în 
condițiile ce ne oferă generoasa clasă 
muncitoare, ar trebui să nu lipsească 

de vedere trebuie apreciată, laolaltă cu 
ascuțimea viziunii poetului asupra tre
cutului și claselor exploatatoare, lao
laltă cu ardoarea pasiunii sale politi
ce; cu dragostea sa fanatică pentru 
revoltați și sezisarea laturii anarhi
ce a mișcării rurale, necălăuzite de 
proletariat:

„Credeam c-aduceți care încărcate, 
Vite și cai, și pline, frate.
Am ascultat cirezi și turme, herghelii, 
Arzînd de vii.
O noapte-ntreagă au gemut.
Atît v-a(i priceput?
După atita suferință și zăbavă, 
Asta vă fuse marea-vă ispravă? 
Atunci de ce ați mai pornit?
— Vezi, zise Stan, nu ne-am gîndit".

„1907“ a suscitat, alături de aplau
ze, dezaprobări violente din partea 
vrăjmașilor socialismului, dinăuntrul 
și din afara granițelor .

Cînd dușmanul te critică înseamnă 
că l-ai izbit bine. Urăm lui Tudor Ar
ghezi elogiul poporului său și bla
mul dușmanilor acestuia. Dușmanii 
țării sînt și dușmanii lui, alungați sau 
înfrînți acum, conform profeției din 
Epilogul volumului:

„S-a isprăvit tocmeala. Vorbim o altă 
limbă. 

Așa, pe neștiute, pe la un miez de 
noapte, 

Răspunde din bordeie alt nouă-sute- 
șapte, 

Mai chibzuit, mai crîncen, nu lînced 
ca o turmă. 

Să nu cumva să fie, vedeți, și cel din 
urmă.

Că poate și armata în slujbă la ciocoi, 
Trezită la dreptate, să fie atunci cu 

noi".

M. Petroveanu

din publicistică nici un condei tinăr. 
Eu unul le și urez spor la condei, 
și mă și bucur de pe acum de viitoa
rea și proaspăta fizionomie a gazete
lor, împinzite de nume tin.re.. îmi 
sprijin optimismul pe forța creatoare 
și pe conștiinciozitatea rîndului de 
prozatori și bar2i ce s-au ridicat în 
anii din urmă, și se ridică neîncetat, 
din toate colțurile tării, ca niște do
vezi vii ale virtuților poporului nostru.

Gluma cu „geniile familiei" și cu 
„agorafobia**,  aș vrea să nu ma: aibă 

’ valoare cît mai curind, — cît mai 
curind aș vrea să-mi pot cere iertare 
de la confrații intrați în publicistică 
duium...

Cea mai mare parte din ei. umblă 
necontenit prin țară, căulînd izvoarele 
vieții vii, pe care nu le pot acoperi 
nici colburile, nici gerurile, pe care 
nu le pot usca arșițele. Ce bine ar fi, 
dacă la întoarcerea lor din peregrinări 
s-ar așeza la masă, și și-ar așterne 
impresiile proaspete,. împărtășindu-și 
bucuriile și entuziasmul, față de citi
torii de gazete, prin scurte articole 
sau prin reportaje...

Confrați mai tineri, gazetele vă aș
teaptă, să le umpleți cu viața vie a- 
dusă din meleagurile țării! Am vrea 
ca în curind să nu mai. încăpem de 
voi în presa noastră, și fiți, vă rog, 
încredințați, că figurinele duc către 
sfineșii magnifici...

Euseblu Cam ilar

Recenzie

N. DELEANU: „Nedeia din Poiana Miresei"
„Nedeia din Poiana Miresei" fi

xează cadrul mișcărilor, premergă
toare anului 1848 într-o regiune în 
care, încă de la început, ciocnirile 
între forțele antagoniste se anunță 
aprige, acționînd pe linii complicate, 
într-o țesătură dramatică. Bazinul 
carbonifer al Văii Jiului, unde rela
țiile capitaliste incipiente se împle
tesc nu numai cu cele feudale, dar 
și cu cele patriarhale din viața ob- 
știilor țărănești, constituie fundalul 
acestui roman.

Autorul s-a aflat în fața dificul
tății inerente genului, de rezolvarea 
căreia depindea însăși realizarea ar
tistică a cărții: din marea mulțime 
de date istorice, trebuia să aleagă 
numai pe acelea într-adevăr apte să 
închege o imagine literară convingă
toare, aducind romanul din domeniul 
documentului, în acela al prozei ar
tistice. Sarcina nu e deloc ușoară, 
mai cu seamă pentru un om a cărui 
formație de istoric a tras atît de 
greu în cumpănă. Exista, fără în
doială, pentru cineva deprins cu res
pectul hrisovului în rîndurile căruia 
se descifra crîmpeiul unei existențe, 
unei lupte, unei drame, ispita de a 
comunica cititorului toate roadele 
acestei munci de cercetător. In rîn
durile care urmează, yoi încerca să 
arăt măsura în care străduințele de 
prelucrare literară a documentului au 
avut o urmare fericită pentru carte.

Configurația socială a epocii și a 
locurilor punea autorului probleme 
dintre cele mai spinoase. Lupta dintre 
grofi, reprezentanți ai unui sistem 
sălbatic de exploatare, și țărănime — 
împilată în pofida drepturilor ob- 
știi'lor, drepturi consfințite în mod 
formal, în repetate rînduri, de le
gislația imperiului habsburgic — ca
pătă acum forme tot mai înverșu
nate. Acestei lupte străvechi duse de 
țărănime, i se adaugă una tot atît 
de crîncenă, aceea cu noii stăpîni 
ai locurilor, proprietarii exploată
rilor miniere, care se dovedesc și 
mai hrăpăreți, și mai fără milă, și 
mai abilii decît predecesorii lor. Ima
ginea acestei ciocniri de forțe e în
tregită de lupta purtată de burghe
zia capitalistă împotriva feudalilor 
care, sprijiniți pe forme economice 
învechite, se împotrivesc cu dispe
rare mersului implacabil al istoriei.

Dacă scriitorul ar fi insistat asu
pra aspectului strict documentar al 
romanului său, personajele romanului 
ar fi avut o funcție cu totul sub
alternă, devenind simpli purtători de 
cuvînt ai clasei căreia aparțin. A- 
ceasta ar fi dus, fără doar și poale, 
la crearea de oameni șterși, asemă
nători pînă la identitate. Or, pentru 
orice lector atent, diferențele spe
cifice dintre oamenii care populează 
cartea, sînt sensibile.

Din punctul acesta de vedere cred 
că N. Deleanu a izbutit 6ă precizeze 
deosebirile individuale dintre eroii 
săi. Profilul lui Radu Zăican, de 
piildă, personajul central, omul ho- 
tărît, a cărui luptă îndrăzneață se 
afirmă încă de la început, se dis
tinge încă din primele pagini ale 
cărții. In nedeia cu care se deschide 
romanul, Radu e surprins aplecin- 
du-se cu interes deasupra cărților 
întinse pe taraba unui negustor am
bulant. Atitudinea aceasta simplă e 
definitorie. Din mulțimea țăranilor 
adunați în tîrg, numai Zăican e sin
gurul pentru care cartea înseamnă 
mai mult decît niște hîrtii acoperite 
cu buchii neînțelese. El caută să 
afle aici „înțelesul lucrurilor pentru 
care unii lucră, iar alții numai mîn- 
că“. Aceasta ne face să ne așteptăm 
la o prezență deosebită, la un om 
luminat, pătimaș pentru citit. Lu
crul se adeverește pe parcursul po

vestirii, Zăican rămînînd în perma
nență motorul întregii acțiuni, capul 
țăranilor din satul său, aflați în luptă 
cu împilatorii de orice fel. Intransi
gent, curajos, dar plin de înțelep
ciune, el este înrudit cu eroii bala
delor haiducești.

Scriitorul a concentrat în Radu 
Zăican umanitarismul și vigoarea ță
ranului luptător. In dimensiuni mai 
reduse, dictate de diferența de am
ploare a mișcării, el amintește de 
chipul lui Horla, a cărui amintire 
mai stăruie încă în popor.

Figura altor țărani din carte, care 
pășesc mai tîrziu pe calea luptei, 
capătă contururi mai precise în cursul 
desfășurării acțiunii, pe măsura par
ticipării lor directe. Ion Hoțea, vor
nicul de ceterași, se definește pe 
încetul ca un om înzestrat cu dîrze- 
nla specifică unui răsculat. S-ar părea 
că moartea sa, încărcată de o înaltă 
semnificație simbolică, nu este su
ficient explicată de evoluția sa an
terioară. Ea apare însă ca o iz
bucnire năvalnică a conștiinței saie 
de luptător care, pînă atunci, era 
numai schițată, dar cu linii tot mai 
accentuate, tot mai precise, a căror 
urmărire atentă explică întru totul 
jertfa aceasta finală.

In sens invers, se poate explica 
prăbușirea morală a lui Mihuț Că- 
răbeț, ajuns unealtă odioasă a firmei 
Hoffmann. Prezentat, încă de la în
ceput, ca un om în căutare de re
surse care să nu oblige la muncă, 
el află sub oploșirea inginerului Wil
ling, toate mijloacele de a-și satis
face setea de cîștiguri nemuncite

Tipurile literare pe care le pre
zintă romanul aparțin la trei medii 
cu totul diferite. Păstorii și minerii 
(care, toți la un loc, sînt adevăratul 
erou centrai! al cărții) se comportă 
deosebit, reprezentînd revolta pe di
ferite trepte. De la mînia neputin
cioasă a cneazului Costea și a ju
delui Jurca, de la rezistența încăpă
țînată a Anei lui Sluguț, care luptă 
cu forțele mult mai puternice ale 
jefuitorilor capitaliști, pînă la con
știința de luptător a lui Radu, dru
mul e lung. N. Deleanu a știut în 
general să surprindă nuanțele aces
tei nemulțumiri, ferind cartea de 
primejdia monotoniei. Impresia pe 
care o degajă acțiunea cărții, e că 
autorul și-a însutit și a știut 6ă 
comunice trăsătura esențială a erou
lui său colectiv. Lui i-a încredințat 
rolul de adevărat făuritor al isto
riei.

Mediul marii burghezii este, de 
asemenea, foarte sugestiv înfățișat. 
Aici, unde cuvîntul cel mai frecvent 
e „înavuțire**,  romanul prezintă per
sonaje cu figuri foarte distincte. Le
gați de interese comune, acelea ale 
îmbogățirii cu orice preț și prin orice 
mijloace, patronii și funcționarii fir
mei Hoffmann aduc fiecare un alt 
caracter, o întruchipare a principiu
lui „jefuiește ca să nu fii jefuit’*.

Gustav Hoffmann care încearcă 
fără a reuși, să fie politicos, manie
rat, un adevărat „om de lume", e 
o ghlară ascunsă într-o mănușă de 
antilopă. Necruțător, refractar orică
rui sentiment de milă, patronul pri
vește lume^ din jurul său impasibil, 
cu pleoapele pe jumătate închise a 
dispreț, de la înălțimea situației sale 
materiale.

Inginerul Năndor, directorul ex
ploatării de la Petrila, e un poltron, 
un funcționar servil al firmei, in 
vreme ce colegul său, Willing, e ros 
de dorința de parvenire, pe care 
caută s-o pună în practică. Acest 
cuplu realizează imaginea lumii ca
pitaliste, meschine, al cărei orizont 
e mărginit de clădirile somptuoase 
ale băncilor cu safeuri pline.

In lumea aceasta murdară, ingi
nerul Jăger constituie o figură lu
minoasă. Adept înflăcărat al doctri
nelor socialismului utopic, dezgustat 
de calitatea sa de salariat al so
cietății Hoffmann ale cărei interese 
trebuie să le slujească, el nutrește 
o revoltă, nu întotdeauna ascunsă, 
împotriva exploatării căreia îi cad 
jertfă numeroși muncitori.

Schimbările pe care le aduce în 
viața satului, Petrila apariția noilor 
stăpîni sînt extrem de concludente 
pentru întreaga dezvoltare a capita
lismului in acest colț de țară. O 
faună de mari și de mici capitaliști 
începe să mișune, instaurînd formele 
unei noi exploatări. Crîșmarii, pro
tejați de societatea Hoffmann, fac 
avere pe seama muncitorilor. In fosta 
casă a sfatului se instalează un 
primar, docil servitor al capitaliști
lor. Formele patriarhale de viață se 
năruie în fața asaltului necruțător 
al unui dușman care are nevoie de 
alte mijloace, mai organizate, pen
tru exercitarea puterii de stat, pu
tere care, în mod indirect, i se sub
ordonează.

Nobilii sînt categoria prezentată 
în culorile cele mai puțin convin
gătoare. in afară de un dispreț de
suet (exprimat uneori cu _o~ osten
tație de limbaj cam supărătoare), 
nu intervin trăsături puternice care 
să-i portretizeze pe reprezentanții 

acestei clase abjecte, agățate cu 
disperare de ultimele ei poziții so
ciale. Această diferență în realizarea 
portretului moral al celor trei cate
gorii sociale este și mai elocventă 
în momentele în care ele sînt puse 
față în față, așa cum se întîmplă, 
de pildă, în capitolul „Nobili, fa
bricanți și lucrători", unde nobilii 
suferă de o oarecare uscăciune și 
imobilitate, de o depersonalizare con- 
trastînd în mod vădit cu complexita
tea celorlalte tipuri. Cu toate că au
torul a subliniat în cîteva rînduri 
ridiculul acestor personaje cred că 
intenția sa nu a fost aceea de a rea
liza niște simple caricaturi, bagateli- 
zînd astfel rolul lor social.

Romanul prezintă cîteva episoade 
pline de un puternic dramatism. 
Scene ca aceea a înmormîntării po- 
găniciului ucis într-un accident de 
muncă, desfășurată cu un ritual 
vechi, întunecat, sau amplul episod 
al focurilor aprinse pe culmi, semn 
de răscoală, 6Înt tratate pictural, cu 
o pastă groasă. Ceea ce e carac
teristic pentru aceste episoade, este 
că ele se orînduiesc într-un șir lo
gic, concentric, venind să sprijine 
și să dea mai multă consistență 
firului epic principal.

Din păcate, scriitorul, încărcat de 
mulțimea datelor istorice, n-a fost 
totdeauna consecvent acestui prin
cipiu de subordonare a acțiunilor epi
sodice, subiectului romanului. Senza
ția pe care o lasă, în cele din urmă 
„Nedeia din Poiana Miresei**  este în 
general aceea a unei arhitecturi so
lide. Totuși osatura cărții nu pre
zintă peste tot aceeași consistență. 
Așa, de pildă, întîmplările lui Radu 
la Deva par un simplu comentariu 
epic la desfășurarea procesului pre
zentat de altfel cu multă bogăție 
de informație.

Romanul dezvăluie existența unui 
talent de povestitor. Aceasta se pare 
că e caracteristica primordială a 
însușirilor de scriitor ale lui N. 
Deleanu. Cronica nașterii capitalis
mului în Valea Jiului pe care o rea
lizează romanul său, e rezultatul 
acestui dar incontestabil de la care 
așteptăm noi creații.

Dan Grigorescu

Poemul „,In tîrg la Iași — 1917" 
este al nouăsprezecelea cînt din 
„Povestea poveștilor". Face parte, 

așa dar, dintr-o construcție vastă, pre
cizată în viziunea autorului ca o amplă 
cîntare a luptei poporului nostru pentru 
libertate. Episoadele istorice — cîntate 
ori încă neeîntate de poet — își au lo
cui stabilit în planul de ansamblu al 
„Poveștii poveștilor". Cîntul al 27-lea — 
„Cîntec de leagăn al Doncăi" — e bine 
cunoscut iubitorilor de literatură, fiind de 
altfel una dintre primele opere poetice in
trate incontestabil în patrimoniul valorilor 
de seamă ale artei noastre noi.

Cîntul recent apărut în volum (în Edi
tura Tineretului) este închinat momentului 
istoric al anului 1917, cînd noaptea grea 
a războiului este străfulgerată de vestea 
triumfătoare a revoluției rusești. Poetul 
s-a fixat acum asupra lașului, unde re
fugiul din fața armatelor germane a con
centrat imaginea sintetică a societății ro- 
mînești de atunci și unde influența spiri
tului revoluționar al ostașilor ruși s-a 
manifestat direct și în forme imediat active.

Linia epică a poemului ar constitui 
axul posibil al unui roman pe o temă 
identică. Războiul. Ocupația germană. 
Soarta țării noastre, angajată în războiul 
imperialist — prin hotărîrea stăpînilor, — 
între focurile marilor puteri expansioniste. 
Imaginea lașului, cetate de scaun a Mol
dovei, momentan capitala țării ciuntite, — 
imagine concretă a celor doi poli ai socie
tății: de o parte capitaliștii și moșierii, în 
frunte cu regele Și înconjurați de întreaga 
protipendadă ofițerească romînă și rusă, 
trăind nepăsători în huzur și petrecere; 
de alta, populația mizeră localnică, „băje- 
narii jalnici", muncitorii transferați, os
tașii mîncați de foame și de păduchi, du- 
cînd laolaltă greul războiului. Izbucnirea 
revoluției ruse. Panica elitei. Panica ex
ploatatorilor mari și mici, clătinați în 
siguranța lor. Efervescența vie în rîndul 
muncitorimii și al ostașilor, episoadele 
fraternizării acestora cu ostașii ruși răs- 
culați. Pregătirea noii etape în mișcarea 
revoluționară din țara noastră sub influ-

CRONICA LITE RARĂ

Marcel Breslașu: „IN TÎRG LA IAȘI-1917“
ența Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. Conturarea pe fondul evenimentelor 
a figurii tînărului revoluționar llie Pin- 
tilie, care va deveni în curind unul din 
conducătorii mișcării noastre revoluționare, 
ai partidului clasei muncitoare. Linia epi
că a poemului ar constitui, așa dar, axul 
posibil al unui roman, care ar relua în 
lumina unei superioare înțelegeri a istoriei, 
să zicem „Strada Lăpușneanu" a lui Mi
hail Sadoveanu.

Linia epică propriu-zisă străbate însă 
poemul lui Marcel Breslașu fără a im
pune mijloacele romanului, — fie ale ro
manului în versuri. De âceasta ar ține 
poate realizarea tablourilor evocatoare, 
realizate descriptiv, nu însă fără lirism. 
Reprezentativ pentru modalitatea poetului 
de a crea tablouri sugestive memorabile, 
cu mijloacele descripției dar și cu inter
venția direct afectivă a autorului, este 
episodul reacției panicarde, stîrnită în 
păturile burgheziei de toate treptele la
șului, de știrea revoluției. Accentul sati
ric al întregului episod nu hipertrofiază, 
ci accentuează autenticitatea: telali, pre
cupeți, dughengii „se înspăimîntă", „fug 
ca de boală", „se pitesc după tarabe"; 
imaginea de cataclism e dată de marile 
magazine din centru care-și trag obloa
nele ca și cum s-ar prăvăli șiru-ntreg 
de prăvălii"; obloanele se închid în afara, 
în vreme ce în interior spaima revoluției 
ridică vălurile: o cucoană „răstigni.ă la 
oglindă" „își privește-ntîa oară hîrca 
hîdă“ căci

„A rămas încremenită
6-o falcă sulemenită
și cu alta — dragă doamne! — 
spovedind șaizeci de toamne".

Dar cîntul lui Marcel Breslașu nu e o 
schița sumara, pe alocuri împlinita, a 
unui roman în versuri. Epicul din acest 
cînt aparține, ni se pare, unei proprii pre
lucrări poetice, care îmbină balada popu
lară cu opera, poetul intervenind apoi ne
mijlocit nu numai prin expresia afectivi
tății sale, ci și ca glas retoric, subliniind, 
precum în piesele antice, sentința observa
torului cu bun simț.

Un povestitor anonim colectiv —• po
porul însuși — înfățișează, într-o uver
tură, momentul acțiunii, cu accente excla- 
matorii de plîngere și blestem:

„Tii! încrîncenată vreme!
Iarăși biata țară geme — 
Copleșită sub blesteme. 
Neamțul ne-a călcat hotarul, 
Vodă s-a legat cu Țarul — 
Mai amar ni-i azi amarul!"

Țara e o fată cu „mijlocelul" subțire, pe 
care „Milcovul spumat cu sînge" îl strînge 
și-l fringe în două.

Personajele care au hotărît măcelul sînt. 

ca-n folclor, personaje-simbol, reprezentînd 
forțe negative și purtînd un titlu acceptat 
în popor, cu o anumită semnificație pri
mordială, indiferentă la individualitatea 
fiecăruia, secundară. Cuvintele rostite de 
Vodă, Țar sau Kaiser sînt la rîndul lor 
simbolice, reprezentînd nu o citare a lor cl

Să-mi păstrez moșiile ..."

expresia generică a felului lor de a vedea 
războiul:

„Zice Vodă: „Latre tunul!
Piară gloata pîn-la unul —
Sutele și miile

Zice Țarul rușilor,
rușilor, supușilor:
„Latre tunul! Marea turmă 
piară pîn’la cel din urmă!

Latre tunul — nu mă speriu! 
Pravoslavnicul imperiu 
s-o-ngrășa din hoitul lor! ...

• ••«••«■•■■a.

Zice Kaiserul nemțesc: 
„Vremea-i să mă semețesc, 
să mă-ntind, să mă lățesc! ... 
etc.

Forțele negative, reprezentate prin sim
bolul lui Vodă, al Țarului și al Kaiseru- 
lui, sînt completate prin personajul-sim- 
bol al „zarafilor din apus" care vorbesc 
cu un singur glas, jn aceiași umpaj 
generic.-

„Proști, toți regii și-mpărații! 
Noi mîncăm porumbul. Frații, 
Ei se bat pentru cocean!"

Monologurile acestea, Tabulate grotesc, 
sînt în esență adevărate, reflectînd înțelep
ciunea populară care sitaDUește proiund 
just raporturile în politica mondială și 
acțiunile stapinitonior, ignorinau-ie vor
bele rostite și atribuindu-le pe cele care-i 
exprimă realmente. Marcel Breslașu con
tinuă în această privință tradiția lui Alec- 
sandri și Coșbuc (nu a lui Eminescu, care, 
într-un dialog ca acela dintre Baiazid și 
Mircea, dă cuvintelor-simbol dramatismul 
grav al ciocnirii dintre două personalități). 
Intervenția satirică directă concretizează, 
în cazul lui Vodă, imaginea și introduce 
în baladă pamfletul cu asociația nimici
toare (ca la Zaharia Stancu) și cu rima 
cultă izbitoare (ca la Topîrceanu):

„Șade vodă la birou 
fericit de-un timbru nou 
(pasia Iui de predilecție!) 
A găsit un Cap de Bou, 
E-al doilea la colecție."

Anonimul povestitor colectiv reintră în 
scenă, aducînd din nou tabloul din uver

tură, pentru a sublinia că monoloagele 
stăpinitoriior și acțiunile corespunzătoare 
acestor monoloage se duc pe spinarea po
porului:

„Dar aici, aici la noi, 
Ne băteam flămînzi și goi, 
Noi și rușii lîngă noi ..."

In decursul desfășurării poemului, jude
cata lucidă a „glasului retoric" cade dea
supra scenei, punctînd situațiile. Se preci
zează astfel, cu claritate didactică, fără să 
distoneze în ansamblu, existența celor doi 
poli ai societății:

„Asta-i societatea-naltă!
Jaf, desmăț, huzur și ifos

Și de partea ceialaltă?
Trudă, foamete și tifos

sau se conchide asupra diviziunii ierarhice 
chiar în sinul clasei exploatatoare (în ver
suri argheziene) :

„Seminția de balauri
• se împarte — după zgîrci! — 

In jivine și năpîrci!

Da! E și-ntre ei o scară:
După cît au în cămară ..."

Episoadele de masă sînt scene cu bogată 
figurație și multă orchestrație, ca acelea 
în care are loc întîlnirea cu rușii. Apar, 
în primul plan, personaje ca Fedea sau ca 
„rusul bătrîn", la rîndul lor personaje- 
simbol, întruchipînd expansivitatea feri
cită a oamenilor care știu că au scuturat 
jugul și devin stăpînii soartei lor. Bătrî- 
nul se prezintă el însuși ca „unul din cei 
mulți", „unul cum sînt mulți", emoționant 
ca exponent, nu ca individualitate:

„Cine-s eu? Nu fac vreo taină!
In bătrina mea Ucraină 
sînt așa ca mine mulți! 
Un desculț printre desculți 
Un sărman printre sărmani, 
Un țăran printre țărani, 
Un Ivan printre Ivani ..."

Vlad, Neagu, etc. sînt figuranți care 
capătă nume doar din considerente teh
nice, impuse de textul scris, fără să-l 
necesite în scenă: ei rid sau zîmbesc, figu
rină în scena de masă reacțiile muttiple 
ale poporului adunat ... Veselia masei în 
contact cu ostașii revoluției e exprimată, 
compljmentar, de orchestra din fundal, alcă
tuită, în corespondență cu spontaneitatea 
exploziei de bucurie, din instrumentele 
populare aflate la indemînă: balalaici, 
scripci și cobze, țambale, două naiuri, un 
trombon.

Eroii din prim plan își cîntă rolurile.

Bătrînul rus cîntă „cîntecelul cu pățania" 
aparent hazliu, în fond dramatic, căci este 
cintecul răzvrătirii sale, al prinderii sale 
de către ohrana țaristă, al exilului său 
și al jurămîntului său de luptă și răzbu
nare ... „Puștanul" romîn care ocupă la un 
moment dat locul central in scenă și care 
este ine FintiUe, aescmue tradiționalul 
joc rusesc — căzăceasca, tălmăcind astfel 
gîndurile și hotărîrile lui. Dansul, cîntecul 
său, e un monolog în ritm de cazacioc, 
cînd mai domol, cînd mai viu, mal aprins:

Mîlnile-n șold —
sau cu brațe-ncrucișate!

Astfel înfruntă-ți stăpînul crunt!
N-a priceput? ... Burdușește-1 pe la spate 

cu vlrfurile
damelor, 

în tact 
mărunt!

Dă-i — cu dreptul una, 
dă-l — cu stingul una, 
dă-i — atît și-atîtea 

cîte-ncap!
Dă-i — cu tocul una, 
dă-i — cu ciocul una, 
doar i-ajunge mintea 

pîn-la capi"

Ritmul versurilor nu ascultă aici atît de 
regulile armoniei poetice, cît de cele ale 
muzicii propriu-zise, slujind dansului. 
Scena e ocupată deci, la un moment dat, 
de balet, ca-ntr-un spectacol de operă, 
textul însuși fiind libretul (cuprinzînd și 
indicațiile dirijorului: „Lumea rîde, mo
șul cîntă" — „Lumea tace, moșul cîntă" 
—• „Moșul tace, lumea cîntă" sau „Baba 
rîde pe-nfundate / Și-un cipic prinde-a se 
zbate", bine înțeles rolurile în fiecare clipă 
fiind veridice).

Genul implică avantaje și dezavantaje, 
plăcînd unora, displăcînd altora poate. E 
presupusă aici o notă puternică de con
vențional, justificat artistic, ca și în spec
tacolele de operă de alt fel. Poemul tre
buie, în imaginație, să fie văzut și audiat 
ca o desfășurare de scene și tablouri din- 
tr-un spectacol de recital și operă. Con
cretizarea vieții prin individualități dis
tincte nu e neapărat necesară aici, conflic
tul desfășurindu-se între exponenți simbo
lici, ca și în legende populare de altfel. 
Esențialul este să accepți specificul genu
lui și să apreciezi forța lui de transmitere 
a imaginei. In ceea ce ne privește, ni se 
pare că poemul lui Breslașu este una din 
cele mai interesante variații ale creației 
noastre poetice actuale și că, prin proce
deele sale specifice, comunică un tablou 
puternic al epocii, al confruntării lumilor 
și al perspectivelor luminoase pe care re
voluția socialistă a deschis-o luptei mun

citorimii noastre. Regretăm totuși că nici 
figura celui care la un moment dat vine 
îh primul plan nu rămîne decît și ea 
„simbolică", deși pe fundalul sugestiv s-ar 
fi putut foarte bine contura individualita
tea distinctă a tînărului llie Pintilie. Por
tretizarea fizică detailată, care se face, 
desprinde pe erou din masa anonimă ca 
apariție deosebită, dar nu-1 încarcă decît 
puțin cu semnificația unei personalități.

Ceea ce trebuie să fie însă cu deosebire 
subliniată este virtuozitatea artei lui Bres
lașu, servind — în fiecare episod și fragment 
de episod — intențiile autorului. Există 
în acest poem o varietate de ritm și rimă 
extraordinară, mareînd flexibilitatea muzicală 
a poemului. Poemul începe cu versul in ritm 
trohaic, caracteristic folclorului, mînuit 
de Breslașu cu o perfecție clasică. Sint 
utilizate din plin posibilitățile troheului, 
consacrate prin poezia populară. Versul 
de opt silabe lasă loc, pentru sublinierea 
intonației poetice, celui de șapte, cu ulti
mul troheu incomplet, deci cu silaba fi
nală accentuată, dînd ritmul folcloric:

Miile și sutele
viile pierdutele, etc.

Variația mișcării, pînă la ritmul viva e 
cerut de un anumit conținut, se reali
zează prin diversificarea multiplă a ace
luiași vers în trohei, de opt și șapte i’a- 
be, împărțit în două, cu rimă dublă:

„Ii împingem 
și-i încingem, 
îi stîrnim 
pînă-i urnim „. 
Ii strunim 
pînă-i cîrmim".

Această mînuire perfectă a ritm i 
a rimei sparge varietățile cunoscute, ț re- 
gătind versurile în ritmul cazacioc.u'ui 
pentru momentul cînd întregul poem se 
transformă evident în planul unei scene 
pe care evoluează interpreții libretului de 
operă și baletul. De alt fel, aici ritmul 
variază după rolul fiecărui personaj și se 
poate studia alternarea diferitelor combi
nații de metrice, trohaice de cele mai 
multe ori, pentru exprimarea tonului pro
priu fiecărui personaj.

Pentru cunoașterea personalității poetice 
a lui Marcel Breslașu, oferind fețe nu 
evident continui prin creațiile sale, variate 
ele însăși de la „dialectica poeziei" la fa
bule și chiar de la cîntul Doncăi la cîntul 
lașilor în 1917, — acest poem are o însem
nătate deosebită, ni se pare. De oarece 
îl vedem aici nu odată pe Marcel Bres
lașu deopotrivă afectiv și sentențios, ro
mantic lucid și poet satiric, virtuos al 
rimei și compozitor, în fond ascunzîndu-se 
mereu, cu discreție de sentimental reținut, 
îndărătul zîmbetului, al glumei și al pozei 
amăgitoare a omului adînc preocupat să-și 
fumeze pipa enormă.

Savin Bratu
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tanică — nr. 12(54)/955 — pag. I.; 
Pe-un pom uscat; Primăvară cu a- 
mintiri —•’ nr. 13(55)955 — pag. I.; 
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leanscului — nr. 22/954 — pag. I.; 
23 August 1944 — nr. 23/954 — pag. 
I.; Pasărea albastră — nr. 27(69)/955, 
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ței — nr. 23/954, pag. V.; Despre 
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Marea bătălie — nr. 26 ( 68)/955 — 
pag. IV.; Cariera dte piatră — nr. 
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tractoare (trad. D. Botez) Nr. 19/954.

NICOLAE TAUTU: 1 Mai la Mos
cova — nr. 7/1954, pag. III; Dezrobi
torii, nr. 20/954, pag. III; La casa 
ofițerilor din Leningrad — nr. 23/954 

pag. VII; Din carnetul unui colhoz
nic — nr. 24/954, pag. III; Un mari
nar privea sabia lui Ceapaev — nr. 
30/954 pag. III; Concert într-un col
hoz din Azerbaidjan — nr. 34/954 
pag. IV; Scrisoarea unei doamne de 
pe Rhin — nr. 1 (43)/955, pag. VI; 
Intîlnirea de pe Tatra — nr; 18 (60)/ 
955, pag. III; Sînt zece ani, iubito...
— nr. 19 (61)/955, pag. V; Pentru 
pace — nr. 26 (67)/955, pag. I; Ve
stitorul lui August (amintirii poetu
lui A. Toma) nr. 33 (75)/955, pag. IV; 
Balada matrozului Mluskaliuk — nr. 
44 (86)/955, pag, III; De la prima ti
parniță, la „Casa Scînteii" — nr. 42 
(84J/955, pag. V; Partidului — nr. 
49 (91)/955 — pag. IV; Partidului nr. 
51 (93)/955 — pag. III.

G. TALAZ: Insămînțări; Pînza 
Vieții noi — nr. 14 (56J/955 pag. IV.

KLIMENT ȚACEV: Maiakovski și 
noi (fragmente) — nr. 15 (57)/955, 
pag. IV.

CICERONE THEODORESCU: Ron
delul vrăbioiului; Rondelul despre 
rondele, nr. 1/1954 — pag. I ; Sfatul
— nr. 3/954 pag. III; Zi-ndi de Mai — 
nr. 7/954, pag. 1; Copiii; Făurari de 
frumusețe, nr. 12/954 pag. I-a; La zece 
ani, nr. 18/954, pag. I-a; Bloc-notes 
polonez; Cracovia, Stalingrad; Os- 
wienciem; nr. 9/954 pag. iii; Plutașul; 
Sudiec Razim Enver; In drum spre 
școală; Catalogul; nr. 23/954, pag. 
111; Rondelul Mihaelei, nr. 25/954, 
pag. I-a; Cîntărețul, nr. 33/954, pag. 
III; Rondelul muncii literare — nr. 
41/954, pag. I; Epigramă — Lui Pe- 
rahim — nr. 1 (43)/955, pag. V; Scri
soare din odaia de lucru, nr. 9 (51)/ 
955, pag. I; Drumul simplității; (pre
față din volumul „Versuri alese", — 
nr. 10 (52)/955 — pag. IV; Cerbul 
păcii — nr. 19 (61)/955, pag. I; Sem
nături pentru pace. nr. 27 (69)/955; 
Pe țărmul Balticei'; Cracovia; Stalin
grad'; Varșovia în festival, nr. 29
(71)/955,  pag. 1; Cîntec pemru reeol 
tă — nr. 37 (79)/955, pag. I; In pla- 
poma-i de referate — nr. 2 (96J/956, 
pag- I.

VIRGIL TEODORESCU: Abia în
cepute, sfărîmate paterni — nr. 10 
(52)/955 — pag. V.

N. TIHONOV. Cîntece (trad. V. 
Tulbure), nr. 15/954, pag Iii; Dumi
neca de mai — nr. 40/954, pag. V.

A. TOMA: La tabloul 1907 — nr. 
9/1954, pag. I; Partidului — nr. 23/ 
954 — pag. VII; Cîntec tovărășesc — 
nr. 26/954 — pag. I; Popor, izvor re- 
născător — nr. 6 (48)/955, pag. V; 
Semnați apelul păcii.

GH. TOMOZEI. Tipărituri, nr. 9/954
— pag. III; Eminesciene, nr. 14/954, 
pag. III; Inima Comunistului — nr.

Prozâ și teatru 

30/954, pag. III; Cîntarea cîntărilor— 
nr. 12 (54)/955, pag. V; Beethoven — 
nr. 22 (64)/955 pag. V.

RODICA TOTH: Epigrame —- nr. 
8 (50J/955 — pag. V.

R. TUDOR: Vase noi — nr. 6/954, 
pag. II.

VICTOR TULBURE: Noapte bună, 
Emil Isac — nr. 3/954. pag. IV; Mo
șul, iapa, o scrisoare, Tiorkin și-ncă 
o-ntimplare, nr. 23/954, pag. V; O 
fată înaltă, de departe — nr. 29/954 
pag. I; Pacea trebuie salvată; Amin
tiri; Frumoasa, nr. 8 (50J/955, pag. 
IV; Atîtea-s de iăcutl — nr. 9 (51)/ 
955, pag. I; Nu-s vorbe goale, nu-s 
vedenii — nr. 15 (59)/955, pag. III; 
Vară fierbinte — nr. 29 ( 71)/955, 
pag. III; Supunere — nr. 43 (85)/955, 
pag. III; Răspunderi — nr. 5 (99)/ 
956 - p. III.

AL. TVARDOVSKI: Lenin și soba- 
rul (trad. Cicerone Theodorescu) — 
nr. 2/954 — pag. III.

NICOLAE ȚAȚOMIR: Tămîia nr. 5 
(99)/956 — pag. V.

TIBERIU UTAN: Senin e cerul pa
triei — nr. 21/954 pag. III; Cîntec 
soarelui — nr. 28 (70)/955, pag. IV; 
E chipul tău Nr. 30 (72)/955 — pag. 
I; itinerar — nr. 41 (83J/955 — pag. 
III; Inima comuniștilor nr. 48 (90)/ 
955, pag. I.

FRANCOIS VILLON: Baladă a zi
calelor (trad1 * III- IV-. Romulus Vulpescu) nr. 
47 (89)/955 — pag. VI.

MARIA TEREZA ALBERTI: „Amin
tiri despre cimitirul brigăzilor inter
naționale din Madrid" —- Nr. 1/95/1956,
— pag. Vl-a.

I. AGIRBICEANU: „Iarna pe lîngă 
oi" — Nr. 1/95/1956 pag. IlI-a. „Cio
bănașul" nr. 5 (99) 1956 pag. IV-a.

ION BAIEȘU: „Tușa Lisaveta — 
schiță — Nr. 27/1954 pag. IH-a.

ST. BANULESCU: „Autenticitate și 
imitație" — Nr. 25/67/1955 — pag.
III- a; „O punte frîntă" — Popasuri — 
Nr. 26/68/1955 — pag. I-a; „Al cinci
lea an de seceriș" — Nr. 30/72/1955 — 
pag. I-a; „Biblioteca satului" Nr. 
31/73/1955 — pag. I-a; „Popasuri prin 
satele scriitorilor transilvăneni" re
portaj Nr. 47/89/1955 — pag. IV-a; 
„Popasuri în satul lui „Ion" — Nr. 
48/90/1955 — pag. Ill-a; „Popasuri în 
satul lui „Ion" — Nr. 1/95/1956 — pag.
IV- a; „începutul și sfîrșitul lui „Ion" 
reportaj Nr. 2/96/1956 — pag. Ill-a.

MARIA BANUȘ: „Acolo unde sînt 
masele" — De vorbă cu poetul Nazim 
Hikmet (Prin telefon din Budapesta) 
Nr. 9/51/1955 — pag. I-a.

A. BARANGA: „Intîlnirea cu scrii
torii letoni" — Note de drum — Nr. 
40/1954 — pag. 111-a.

ION BARNA: „Trei oameni simpli"
— reportaj Nr. 9/1954 — pag. IV-a.

EUGEN BARBU: „Petrescu III dă 
în primire" (fragment din romanul 
„Unsprezece") Nr. 3/97/1956 —• pag.
III- a.

URY BENADOR: „Calomnie" - 
Fragment din romanul „Mister Harry" 
Nr. 14/36/1955 - pag. Vl-a.

MIHAI BENIUC: „Ura personală"— 
Nr. 10/1955 — pag. I-a.

GEO BOGZA: „Dunărea" — Nr. 
1/1954 — pag. Ill-a; „Lauda toamnei" 
Nr. 33/1954 — pag. I-a; „Primăvara 
în Carpați" Nr. 13/55/1955 — pag. I-a; 
„Către minerii noului ev" Nr. 15/57/ 
1955 — pag. l-a; „Indescifrabilii mi
lionari" Nr. 27/69/1955 —- pag. Ill-a.

IOACHIM BOTEZ: „Savalia" Nr. 
5/1954 — pag. I-a; „Prima zi de 
școală" Nr. 26/1954 — pag. IV-a; „Ci
tind un anuar" Nr. 14/1955 — pag.
IV- a; „Ce apă fuse asta?..." — Nr. 
23/65/1955 — pag. V-a.

ION BRAD: „Pe pămîntul natal al 
lui Arany" Nr. 26/68/1955 — pag. V-a.

LIVIU BRATOLOVEANU: „Rămă
șagul" — fragment Nr. 12/1954 — 
pag. IV-a.

ANTON BREITENHOFER: „însem
nări dintr-o călătorie la Berlin" Nr. 
40/82/1955 — pag. Vl-a.

ION CALUGARU: „Năpasta Var- 
varei" — Nr. 30/72/1955 — pag.
III- a.

EUSEBIU CAMILAR: „Pajura" - 
Nr. 3/1954 — pag. Ill-a; „Livezile 
tinere" — Nr. 6/1954 — pag. III-a; 
„Ștefan cel Mare" — fragment — Nr. 
16/1954 — pag. III-a; „Fata Ursaru
lui" — Nr. 23/1954 — pag. III-a; 
„Ochii lui Vălean" — Nr. 40/1954 — 
pag. Vl-a; „împărăția Soarelui" — 
Introducere la o carte despre China — 
Note de călătorie — Nr. 41/1954 — 
pag. Vil-a; „Ana sau Țara păunițe- 
lor — Nr. 9/51/1955 — pag. III-a; 
„Mama" — Nr. 22/64/1955 — pag.
IV- a; „Șerpoaica" — Nr. 38/80/1955
— pag. V-a; ,,Inimi fierbinți" — Nr. 
41/83/1955 — pag. Vl-a; „Spre îm
părăția apelor" — Nr. 43/85 și 44/86/ 
1955 — pag. III-a; „Dincolo de nu
mere și cuvinte" Nr. 1/95/1956 — 
pag. I-a.

NINA CASSIAN: „Pentru copiii pa
triei" Nr. 23/1954 — pag. Vl-a.

A. P. CEHOV: „Cizmele" — Nr. 
17/1954 — pag. III-a; „Eclipsa de 
lună" Nr. 18/1954 — pag. III-a; „Mo- 
șierița" Nr. 18/1954 — pag. III-a.

N. D. COCEA: „Camerele s-au des
chis, comedia începe" Nr. 27/69/1955
— pag. III-a.

D. CORBEA: „Barbu Lăutaru" — 
fragment Nr. 11/1954 pag. III-a.

GR. CONDEESCU: „Sora noastră"
— Nr 11/1954 — pag. III-a.

TRAIAN COȘOVEI: „In inima Bă
răganului" fragment — Nr. 15/1954 
nag. III-a; „Golful de aur" — Nr. 
19/1954 — pag. IV. „Flux și reflux 
în Țara Bîrsei" Nr. 17/59/1955 pag.
IV-a.

CIN CIAO 1ANG: „Amiază" —

GH. D. VASILE: Pe același drum—■ 
nr. 22/954 pag. III; Copilăria voastră 
și a mea — nr. 24/954, pag. III.

EMILE VERHAEREN: Efortul; 
VîntuJ; (trad. Radu Boureanu) nr. 21 
(63)/955, pag. V.

VICTOR VIȘINESCU: Garoafa nr. 
6/954, pag. III.

ROMULUS VULPESCU: Laudă 
uneltelor; Laudă ciocanului — nr. 
52 (94)/955, pag. V.

VIOLETA ZAMFIRESCU: De din 
deal de la Rovine — nr. 38/954, pag. 
III; Aceeași sevă — nr. 17 (59)/955, 
pag. IV; In zori — nr. 25 ( 67)/955, 
pag. III; Pentru pîinea vieții — nr. 
39 (72)/955, pag. I; Chemarea mine
lor — nr. 38 (80)/955, pag. V; Vago
netarul — nr. 1 (85J/956, pag. IV.

WALTH WHITMAN: Franța, nr. 28 
(70)/955 pag. I.

WANG OEI: La despărțire de un 
călător — nr. 5 (47)/955 pag. III 
(trad. E. Camilar).

ERICH WEINERT: Spovedania u- 
rui artist către lumea cea nouă. nr. 
30/954 — pag III (trad. H. Gră
mescu).

V. ZAHARENCO: Lenin în Octom
brie (trad. Demostene Botez) nr. 44 
(86)/955, pag. I.

schiță — Nr. 29/1954 — pag. III-a.
PAUL DANIEL: „Stradă liniștită"

— schiță — Nr. 31/73/1955.
M. DAVIDOGLU: „Horia" - nr. 

39/81 — 1955 pag. III-a.
LUCIA DEMETRIUS: „Domnișoa

ra" — fișă pentru un roman — Nr. 
11/53/1955 — pag. l-a; „Ultima de
cepție" — Nr. 22/64/1955 — pag. V-a; 
„Ajutorul scriitorului" —- Nr. 45/87/ 
1955 pag, 111-a.

PAUL DIACONESCU: „Sufletul
jucăriilor" Nr. 23/65/1955 — pag.
V-a.

GH. DINU: „Tinerețea Moldovei"
— reportaj — Nr. 23/65/1955 — pag.
V-a;  „Intr-o dimineață de iunie la 
Brăila" Nr. 24/66/1955 — pag. V-a; 
„Tractoriștii din Chirafiei" Nr. 29/1954
— pag. Vl-a; „Primăvara în Valea 
Jiului" reportaj — Nr. 19/61/1955 
pag. IV-a.

PETRE DRAGOȘ: „Cu pumnii 
strînși" — fragment — Nr. 23/1954
— pag. IV-a.

A. DUMITRAȘCU: „O pană" - 
schiță — Nr. 35/1954 — pag. III-a; 
„Reporter special" — reportaj — Nr. 
1/43/1955 — pag. V-a; „Moș Licar- 
do“ — schiță — Nr. 32/74/1955 — 
pag. III-a.

PETRU DUMITR1U: „Două biblio
teci/1 — Note de călătorie din U- 
niunea Sovietică — Nr. 35/1954 — 
pag. I-a; „Vîntul de martie" frag
ment din volumul „Cronică de la 
cîmpie" — Nr. 7/49/1955 — pag.
III-a;  „Pe mare" — fragment din e- 
diția Il-a a romanului „Pasărea fur
tunii" — Nr. 28/70/1955 — pag. V-a: 
„Laminatorii de oțel" — Nr. 33/75/ 
1955 — pag. I-a; „Romanticii" — 
fragment de roman — Nr, 51/93/1955 
pag. 7-a.

N. DUNAREANU: „O alegere de 
altădată" — Nr. 20/62/1955 - „Intr-o 
noapte pe ghiolul Pardinei" — Nr. 
26/68/1955.

VICTOR EFTIMIU: „Manea Mo- 
ghilă" - Nr. 29/71/1955 - pag.
111-a.

MIHAIL EMINESCU: „Fîntîna 
Blanduziei" — Din revista „Fîntîna 
Blanduziei" din 4 decembrie 1888 — 
105 ani de la nașterea lui Eminescu
— Nr. 2/44/1955 — pag. I-a.

G. EREMIA: „Văcuța" — schiță — 
Nr. 3/45/1955 — pag. V-a; „Pozna 
lui Mihăiță" — Nr. 17/59/1955 - 
pag. IV-a; „De ziua mamei" — Nr. 
23/65/1955 — pag. V-a; „Directo
rul" — reportaj — Nr. 37/79/1955 — 
pag. V-a.

I. FELEA: „La iarmarocul din Făl
ticeni" — Nr. 35/77/1955 — pag. V-a.

N. FILIMON: „Teatrul italian" și 
„Teatrul Național" — foiletoane — 
Nr. 13/55/1955 — pag. V-a.

GADOR BELA: „Din jurnalul unui 
umorist începător" — după „Ludas 
Matyi" - Nr. 10/1954.

MIHAIL GAVRIL: „De la un cal 
și 50 hectare" — Nr. 33 (75) 1955 — 
•pag. Vl-a.

DOMNIȚA GEORGESCU: „Nicu- 
lae Păsăraru" — Nr. 12/1954 — pag.
V-a.

ST. GHEORGHIU: „Maria Anghe- 
luță" — Nr. 7/1954 — pag. III-a; 
„Coliba lui Moș Efim" — Nr. 10/1954
— pag. III-a; „Ianoș Baci topilorul"
— Nr. 13/1954 — pag. III-a; „Doi 
prieteni" — schiță reportaj — Nr. 
29/1954 — pag. V-a; „Fata de la rin
guri" — reportaj — Nr. 13/55/1955 
pag. IV-a; „Un om dintr-o mie..." — 
bloc notes — Nr. 17/59/1955 — pag.
III- a; „Despărțirea" —. Nr. 32/74/1955
— pag. III-a; „Nouă vieți" — Nr. 
36/78/1955 — pag. V-a; „Nufăr alb 
scăldat în sînge" — Nr. 46/88/1955 
pag. III-a.

AL. GIRNEAȚA: „Președintele" — 
Nr. 29/71/1955 — pag. IV-a.

IOAN GRECEA: „Scrisoarea" — 
Nr. 19/1954 — pag. III-a; „Furtuna"
— Nr. 14/56/1955 — pag. IV-a.

E. N. GREULICH: „Ziua eliberării 
lui Kuddel" — Nr. 19/61/1955 pag.
IV- a.

IOAN GRIGORESCU: „Abutalib 
Gafurov cîntă" — Nr. 34/1954 — 
pa1’. IV-a.

JEAN GROSU: „La Praga în zi

lele primei spartakiade naționale"
Nr. 29/71/1955 — pag. IV-a.

FR. HAMMER: „Prietenie" — Nr.« 
24/1954 - pag. III-a.

IAROSLAV HASEK : „Sveic ordo-i 
nanță la locotenentul Lukas" — frag
ment — Nr. 36/78/1955 — pag. V-a; 
„Pățaniile lui Șveic în tren" — frag
ment — Nr. 5/99/1956.

HELMUT HAUPTMANN: „Fiecare 
își găsește calea" — schiță — Nh 
30/1954 — pag. III-a.

PAUL HOGARTH: „Nu voi uita El
eatul" — Nr. 44/86/1955 — pag. 
VIII-a.

HUSZOR SANDOR: „Franzele Ma« 
rika" — Nr. 17/59/1955 — pag. Ill-a.

C. IGNATESCU: „Șoseaua cu ci
reși" — reportaj — Nr. 42/1954 — 
pag. VlI-a.

DUMITRU IGNEA: „Ieri și azi" 
— Nr. 50/92/1955 — pag. III-a.

BARBU IORDAN: „La cîșla dirt 
poiană" — Nr. 33/75/1955 — pag<
Vl-a.

PETRE IOSIF: „Momente din 44“ 
— Nr. 23/1954 — pag. III-a.

ALEXANDRU JAR: „Pîinile" din 
volumul „Ilegaliștii" Nr. 2/1954 pag^
III-a;  „Cînd inima tovarășului Con-< 
sula Petre se revoltă împotriva dulci
lor mîpgîieri" — fragment — Nr. 
9/1954 — pag. III-a; „Domnul
procuror" — Din volumul „Un om s-a 
născut în miez de noapte" — Nn 
11/53/1955 — pag. III-a.

EUGEN JEBELEANU: „Blockhau- 
suri și caverne" — Nr. 27/69/1955
— pag. 111-a; „De ieri și de azi" — 
Nr. 46/88/1955 — pag. l-a.

KALANGA ABDALLA: „Pușcăria
șul" nr. 12 ( 54) 1955 pag. III; „Ngio-t 
Soarele"— Nr. 34/76/1955—pag. IV-a.

FERENCZ LASZLO: „Rușinea" — 
Nr. 10/52/1955 - pag. III-a.

LEONID LEONOV: „Pădurea ru
sească" — fragment — Nr. 7/1954—, 
pag III-a.

ȘTEFAN LUCA: „Numai două cu
vinte" — schiță — Nr. 4/1954 — 
pag. III-a.

JIRI MAREK: „Pe șantier" — Nr. 
18/60/1955 — pag. III-a.

PAUL B. MARIAN: „Eclipsa de 
lună" — schiță — Nr. 18/1954 — 
pag. III-a.

MESAROS EVA: „Dinții balauru
lui" — Nr. 23/65/1955 — pag. V-a.

AUREL MIHALE: „In căutarea 
unui erou" — schiță — Nr. 17/1954
— pag. Ill-a „Furtuna" — schiță — 
Nr. 22/954 — pag. Ill-a; „Visuri îm
plinite" — note de drum din R., P, 
Bulgaria — Nr. 26/1954 — pag,
III-a.

MIK QUIN: „Trîmbițele de aur din 
insula Leap-Leap" —Nr. 24/66/1955 
pag. Vl-a.

N. MINEI: „Paris, Cannarie 1955“
— Nr. 7/49/1955 — pag. Vl-a.

DUMITRU: MIRCEA: „Sărbătoare 
la Palazul Mare" — Nr. 30/1954 — 
pag. IV-a; „Un examen" — schiță — 
Nr. 32/1954 — pag. I-a; „Începutul 
unui nou roman" — Nr. 4/1954 — 
pag. I-a; „Duminică la Stoicănești"
— Nr. 11/1954 — pag. IV-a; „Intre- 
cerea" — Nr. 12/1954 — pag. V-a; 
„Pe drumul recoltelor îmbelșugate"
— Nr. 25/1954 — pag. I-a; „Un exa
men" — Nr. 32/1954 — pag. III-a; 
„Note de drum prin raionul Roșiori"
— Nr, 39/1954 pag. V-a; „lanoș-baci 
are oaspeți" — Nr. 1/43/1955 — 
pag. I-a; „Pregătiri de iarnă" — Nr. 
3/45/1955 — pag. I-a; „Ciorile" — 
Nr. 14/56/1955 — pag. III-a; „Po
porul se conduce singur" — Nr. 33/ 
75/1955 — pag. 111-a; „Badea Ga- 
vril Surdu are necazuri" — Nr. 51/ 
93/1955 — pag. VlI-a.

AL. M'IRODAN: „Ziariștii" — frag
ment de piesă — Nr. 29/71/1955 pag.
V- a. „Temelia uzinei" — Nr. 39/81/ 
1955 pag. V-a.

MIHNEA MOISESCU: „Nu-mi vînd 
copilul" — Nr. 16/1954 — pag. III-a.

FRANCISC MUNTEANU: „Moțo- 
ganul" — fragmente din romanul 
„Orașul de pe Mureș" — Nr. 29/1954
— pag. Ill-a; „Fericitul neguslor" 
fragment — Nr. 42/84/1955 — pag.
III- a; „Oameni și drumuri" — frag
ment — Nr. 46/88/1955 — pag. Iii-a.

RUSALIN MUREȘANU: „Ce mi-a 
povestit Mihai Petrișcă la o stație 
de autobuz" — Nr. 36/1954 — pag.
IV- a.

NAGY ISTVAN: „Zări deasupra Clu
jului" — fragment — Nr. 48/90/1955 
pag. III-a.

S. NAVTEJ: „Trenul nu va trece"
— Nr. 5/1954 — pag, 111-a.

MIHAI NOVICOV: „Primăvară la 
Varșovia" — Nr. 20/62/1955 — pag.
VI- a; „Prima zi la Doftana" — Nr. 
45/87/1955 — pag. V-a.

RUXANDA PALADE: „Răsfoind file 
vechi" — Nr. 45/87/1955 — pag. V-a.

1. PÂNDELE: „Păcate" — Nr. 
4/1954 — pag. III-a.

ION PAS: „Aduceri aminte" — 
fragment din volumul IV al romanu
lui" „Lanțuri" — Nr. 8/954 -— pag.
III- a.

VELICO PETROVICI: „Drenca" - 
din literatura iugoslavă — Nr. 48/ 
90/1955 — pag. Vl-a.

CAMIL PETRESCU: „Deștepții în- 
trei ei" — fragment din vol. II al 
romanului „Un om între oameni" — 
Nr. 33/1954 — pag. III-a.

CEZAR PETRESCU: „Amintiri din 
noaptea cu lună", — fragment din 
romanul „Oameni de ieri, oameni de 
azi, oameni de mîine" — Nr. 47/89/ 
1955 — pag. III-a.

TAMARA PINZARU: „In miez de 
noapte" — Nr. 18/60/1955 — pag.
IV- a; „Ții minte prietenia mea?" — 
Nr. 24/66/1955 — pag. Vl-a; „Tre
nuri și gări" — Nr. 29/71/1955 — 
pag. III-a; „Un anonim printre ano
nimi" — Nr. 37/79/1955 — pag. III-a; 
„Doi tineri" — Nr. 41/83/1955 — 
4/1954 — pag. III.

ȘTEFAN PIRVU: „La poartă" — 
Nr. 5/99/1956 — pag. Ill-a.

BORIS POLEVOI: „Ochelarii" — 
Nr. 8/50/1955 — pag. III-a; „Zimbe- 
tul prietenului" — Nr. 14/1954 — 
pag. III-a; „Moscoviteanca" — Nr. 
35/77/1955 — pag. III-a.

AL. POPESCU: „Teleormăneanul"
— Nr. 24/66/1955 — pag. V-a.

GOGU POPESCU: „Selecționații"
— Fragment din piesa „Tudor se în
toarce acasă" nr. 11/53/1955 pag. IV-a.

MIHAI POPESCU: „Se înfruntau 
niște colectiviști" — Nr. 5/1954 — 
pag. IV-a; „Muncă 'de îndrumare" — 
Nr. 6/1954 — pag. IV-a; „Bistrița 
va avea o buclă mai puțin" — Nr. 
7/1954 — pag. IV-a: „In fața unui 
ecran uriaș" — Nr. 28/1954 — pag.
IV-a;  „Cai putere" — Nr. 28/70/1955
— pag. III-a; „Intr-o fostă cetate de 
scaun" — Nr. 34/76/1955 — pag. V-a; 
„Inaintînd pe o conductă de piatră"
— Nr. 50/92/955 - pag. III-a.

RADU POPESCU: „Parada" — 
fragment dintr-o carte despre Al, 
Sahia — Nr. 4/98/1956 — pag. IV-a

TITUS POPOVICI: „In delegație"
— fragment din romanul inedit ,,Mi-i

l 
(Continuare în pag 4-a)



(Urmare din pag. 3-a)

tru“ — Nr.' 9/51/1955 — pag. IV-a. 
VERONICA PORUMBACU: „Su

praviețuitorii" — Nr. 8/1954 — pag.
IV- a; „Amintiri* I * * 4 1 ** — ceva despre Fes
tival — Nr. 19/61/1955 — pag. l-a; 
„Străzile unui oraș11 — Gînduri des
pre Festival — Nr. 20/62/1955 — 
pag. l-a; „Spre Lausanne11 — note 
de drum — Nr. 27/69/1955 — pag.

•»•: Activistul de partid, figură 
centrală a literaturii noastre. Nr. 
27(69)/1955, pag. I-a.

A. E. BACONSKY: Poezia lui Hor
vath Imre. Nr. 32/1954, pag. IH-a

C. BALTAZAR: Experiență dobîn- 
dită. bir. 41/1954, pag. Vl-a.

ST. BANULESCU: Tendințe de 
minimalizare a satirei In poezie Nr. 
39/1954, pag. 11-a.

M. BANUȘ: Tot despre poezie (Dis
cuții despre poezie). Nr. 33/954. 
pag. I-a. Cum să facem (Discuții 
despre poezie). Nr. 37/1954, pag I-a.

MIHAI BENIUC: Poezia noastră 
(Discuții despre poezie). Nr. 15(571 
16(58), 17(59), 18(60), 19(61)/ 1955

B. BIALIK : Problemele metodei de 
creație a lui Gorki, traducere din „Li- 
teraturnaia Gazeta". Nr. 15/1954, 
pag. I-a.

DEMOSTENE BOTEZ: Epidemia 
asonanțelor. Nr. 25/1954, pag. Ii-a.

HORIA BRATU: Conflict și eroi. 
Nr. 5(48)/1955.

SAVIN BRATU: Reflectarea forței 
partidului în literatura noastră. Nr. 
29/1954, pag. l-a; PaSiunea cercetăto
rului literar Nr. 31/1954. pag. _ II-a; 
Prezentarea eroului nostru pozitiv. Nr. 
19(61)/1955 pag. I-a; Pe marginea u- 
nei adunări a tinerilor critici. Nr. 19 
(61)/1955, pag. II; Pasiune pentru via
ța de astăzi. Nr. 29(71 )/1955. pag. I-a; 
Poezia nemuritoare. Nr. 35(77)/1955, 
pag. I-a; Despre lirismul poeziei. Nr. 
36(78)/1955, pag. IV-a.

M. BRESLAȘU: Scrisoare către a- 
celași tînăr poet și alții. (Discuții 
despre poezie). Nr. 33/1955, pag. I-a; 
Literatura pentru copii. Nr. 25(67)/ 
1955, pag. V-a; Literatura pentru co
pii. Nr. 30(72)/1955, pag. Vl-a.

C. BACIU : Intre „notații1* și con
flict. Nr. 32/1955, pag. IV-a.

VERA CALIN : Ceva despre critica 
liricii. Nr. 31/1954, pag. II-a; Despre 
receptivitatea dar și despre persona
litatea criticului. Nr. 37(79)/1955. 
pag. IV-a.

EUSEB1U CAMILAR: Ceva des
pre nemurire și despre originalitate. 
Nr. 2/1954, pag. IV-a; „Despre plan
te și animale" sau „In ce se mai poa
te transforma omul după moarte". 
Nr. 13/1954, pag. I-a; „Din tînguirile 
unui colecționar". Nr. 15/1954, pag 
IV-a; „Intîlniri" — Despre tntîlnirile 

*jcu cititorii. Nr. 22/1954, pag. I-a; 
țj„Eu, — și... Voltaire I"—Nr. 28/1954, 

pag. I-a; „Două fete, un astru și un 
tabate" — Nr. 10(52)/1954, pag. I-a; 
ILvechi meșteșugari"—Nr. 35(77)/1954 
"pag. I-a; „Calea de aur a realismu- 
f lui socialist sau Despre cutezanță" 
[Nr. 45 (87)/1954, pag. III-a. Geniile 
ț familiei mu despre agorafobie — Nr. 
M6 (100) 1956.
■ NINA CASS1AN: Scrisoare des- 
Lchisă unui coleg de poezie. (Discuții 
11 despre peozie) — Nr. 36/1954, pag. 
Sî-a.
I MIHAIL CIOBANU: De la glumă 

la... întrecerea cu gluma. (Discuții) — 
Nr. 9(51)/1955, pag. V-a

( VLADIMIR COLIN: Funcțiile și 
necesitatea moului basm — Nr. 21(63)
1955, pag. II-a; Căile de dezvoltare 
ale noului basm — Nr. 22(64)/1955, 
pag. IV-a.

DUMITRU CORBEA : Ceva despre 
rolul scriitorului în zilele noastre — 
Nr. 45(87)/1955, pag. III-a.

4 AURORA CORNU: Cîte ceva des
pre a fi tînăr scriitor. (Discuții des
pre poezie) — Nr. 41/1954, pag. I-a. 
r ov. S. CROHMALNICEANU : Lo- 
Ygica în suferință — Nr. 2/1954. pag 
îțil-a; Cine are dreptate (Discuții des

pre poezie) — Nr. 4(46)/1955. pag. 
I-a; Un nou roman, „Moromeții" —- 
Nr. 35(88)/1955, pag. Vl-a: Poezie 
politică I (despre poemul „Ție-ți vor
besc Americă" de Maria Banuș) — 
Nr. 41(83)1955, pag. I-a; Poezie po
litică II (despre poemul „Cancerul 
omenirii" de Nina Cassian—Nr. 1 (95)
1956, pag. V-a; Poezie politică III 
(despre poezia „La poarta fabulei" de 
Marcel Breslașu) — Nr. 2(96)/1956. 
pag. l-a.
c »**: Concluzii la discuția despre

ȘT. BANULESCU: Din publicistica 
lui Nicolae Filimon — Nr. 13(55)1955
— pag. V; Casa memorială — „Ion 
Pop Reteganul1* — Nr. 23(65)1955 —- 
pag. Vl-a; Note despre A. Pann șl 
proverb — Nr. 34/1954 — pag. V-a.

MARIA . BANUȘ: „Ady Endre în 
romînește" — Nr. 14(56)955 — pag.
V-a.

AL. BALAC1: „Petrarca" — Nr. 
25/1954 — pag. II-a.

SIMION BARBULESCU: „In legă
tură cu unele probleme ridicate de 
manualul de istoria literaturii pentru 
clasa IX-a — Nr. 40(82)1955 — pa
gina IV-a.

MIHAI BENIUC: „Eminescu" — 
Nr. 14/1954 — pag. I-a; „Maestrul 
cîntecului" (Despre G. Enescu) — Nr. 
19(61)1955 — pag. III-a; „Patriotis
mul în opera lui Eminescu" — Nr. 24 
(66)1955 — pag. I-a.

lOACHIM BOTEZ: „Tălmăcind din 
Moliăre" — Nr. 30(72)1955 — pag.
V-a.

ION BRAD: „Emil Isac" — Nr. 12 
(54)1955 — pag. I-a)

I. BRAESCU: „Balzac în Roml- 
nia“ — Nr. 12/1954 — pag. II-a.

SAVIN BRATU: „Pe urmele lui Ef- 
timie Murgu" — Nr. 52(94)1955, pag. 
IV-a.

MARCEL BRESLAȘU: „La moartea 
poetului luptător" (despre A. Toma)
— Nr. 23/1954 — pag. Vil-a; „Gîn
duri pentru Magda Isanos" — Nr. 16 
(58)1955 — pag. II-a.

GH. BULGAR: „Centenarul „Romî- 
nia Literară" — Nr. 2(44)1955 — 
pag. IV.

LIVIU CALIN: „Primii noștri poeți"
— Nr. 13/1954 — pag. II-a; „Al. Ma- 
cedonski în primele poezii" — Nr. 31 
(73)1955 — pag. V-a.

ION CALUGARU : „Barbusse" — 
nr. 37(79)/955 pag. I.

EUSEBIU CAMILAR: „La a șai
zeci și cincea pomenire a lui Crean
gă" — nr. 42/954 — pag. VII; 
„Făt frumos din Tei11 (Gînduri des
pre Eminescu) — nr. 14/1954 — 
pag. I.; Vladimir Ilici nr. 16 
(58)/955 — pag. 1.; George Enescu
— nr. 19(61)/955, pag. I.; Elogiul

Vl-a; „Coincidente la Baia Mare11 — 
Nr. 32/74/1955 — pag. l-a; „La vî- 
nătoare de tigri cu tigaia11 — Nr. 
39/81/1955 — pag. I și IVa; „O 
scurtă biografie11 — Nr. 44/86/1955
— pag. Il-a; „Printre urmașii lui 
Mickicwicz" — Nr. 49/91/1955 — 
pag. Vl-a; „Pe drumurile Republicii 
noastre populare11 — Nr. 52/94/1955
— pag. Vl-a.

IOANA POSTELN1CU: „Săli Sur- 
ghin“ — Nr. 20/62/1955 — pag. V-a.

MARIN PREDA: „La seceriș11 — 
fragmente din roman — Nr. 6/48/1955 
37/1955 — pag. IlI-a.

ALDULA RACHIE: „Menam și 
Tongai" — Nr. 24/66/1955 — pag.
V- a.

ȘT. ROLL; „Candidata1* — Nr. 5/ 
99/1956 — pag. IlI-a.

ROMAIN ROLLAND: „Jurnalul a- 
nilor de război11 — fragmente — Nr. 
13/55/1955 — pag. IV-a.

MIHAIL SADOVEANU: „Clnd nă- 
păstuițil își căutau strîmb drepta
tea11 — fragment — Nr. 7/1954 — 
pag. I-a; „Prislop1* — Nr. 26/1954 — 
pag. I-a.

ION MARIN SADOVEANU: „îm
plinirile lui Ion Sîntu1* — fragment 
de rohran — Nr. 4/93/1956 — pag. 
III-a.

AL. ȘAHIGHIAN: „Vartolomeî, pes
carul11 — Nr. 49/91/1955 — pag.
III- a.

HORIA STANCU: „Trenul sani
tar11 — fragment de roman — Nr. 
33/75/1955 - pag. III-a.

ZAHARIA STANCU: „Cinci sute 
de perechi de mîini“ — Nr. 27/69/ 
1935 — pag. III-a.

M. ȘERBANESCU: „Bătălia11 — 
Nr. 21/63/1955 — pag. III-a.

POP SIMION: „A plins o fată la 
Suceava1* — Nr. 33/75/1955 — pag.
VI- a „Despre oameni și șmochini" — 
Nr 36/78/1955 — pag. V-a.

D1ON1S1E SINCAN: „Povestiri do
brogene1* — Nr. 36/78/1955 — pag.
IV- a.

I. D. SIRiBU: „Cinste1* — Nr. 31/ 
73/1955 — pag. I-a.

M. ȘOLOHOV: „Pămînt desțele
nit**  — fragment din voi. 11 — Nr. 
1/1954 — pag. III-a; „Pămînt desțe
lenit" — capitol din vol. II — Nr. 
2'5/1954 — pag. III-a; „Ei au luptat 
pentru patrie" — nuvelă — Nr. 34/ 
1954 — pag. I-a și IV-a; „Pămînt 
desțelenit" — fragment — Nr. 20/ 
62/1955 — pag. III-a; „Pămînt desțe-
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tenit" — fragment — Nr. 44/86/1955 — 
pag. III-a.

PETRE SOLOMON: „Oameni de 
la capătul țării" — Nr. 41/83/1955
— pag. III-a.

MIHAI STOLERU: „Minunea" — 
Nr. 40/82/1955 — pag. III-a.

PETRE SURUPACEANU: „Apara
tul de radio" — Nr. 40/82/1955 — 
pag. III-a.

KLIMENT ȚACEV: „Fratele" — 
povestire — Nr. 10/52/1955 — pag. 
IV-a; „Bătrînii" — Nr. 36/78/1955 — 
pag. IH-a.

NICUȚA TANASE: „Vino să mă 
vezi pe tractor" — Nr. 3/1954 — 
pag. III-a; „O moștenire barosană"
— Nr. 10/1954 — pag. III-a; „Era 
să bage sor-mea divorț" — Nr. 27/
1954 — pag. III-a.

PETRU TOLVADIA: „No more Hi
roshima" — Nr. 31/73/1955 — pag. 
I-a; „Fabricat în R.P.R." — Nr. 35/ 
77/1955 — pag. V-a.

HORIA TOMA: „Polița cu crini"
— Nr. 12/54/1955 — pag. V-a.

RADU ȚIULESCU: „Turist la Mos
cova" — Nr. 42/84/1955 — pag. 
III-a.

SORANA URSU: „Călătorie în șa
retă" — Nr. 15/1954 — pag. III-a.

N. VALMARU: „In valea Jiului"
— Nr. 18/1951 — pag. Vl-a; „Șan
tierul" — carnet de reporter — Nr. 
25/1954 — pag. IV-a; „Tăbăcarii" — 
Nr. 18/60/955 — pag. IV-a; „Oa
meni din țara Domelor" — Nr. 30/ 
72/1955 — pag. IV-a; „Inginerii" — 
Nr. 33/75/1955 — pag. Vl-a.

D. VICOL: „O întîlnire" — Nr. 
8/50/1955 — pag. IV-a.

PETRU VINTILĂ: „Tinerețea bă- 
trînului Dumitru" — Nr. 4/46/1955
— pag. I-a; „La pod" —• Nr. 24/1954
— pag. III-a; „Ilie Toma a adus în 
asociație o uliță întreagă" — Nr. 
34/1954 — pag. Vl-a; „Grîul din 
banca întîia" — Nr. 38/1954 — pag. 
I-a; „Focul nu se stinge niciodată"
— Nr. 9/51/1955 — pag. IV-a; „Co
pilul uzinei" — despre utemistul 
C-tin Ștefan — Nr. 17/59/1955 — 
pag. III-a; „Intr-o grădină, niște pio
nieri" — Nr. 19/61/1955 — pag. IV-a; 
„Copiii și literatura" —- Nr. 22/64/
1955 — pag. I-a; „Aripile poeziei1' — 
Nr. 24/66/1955 — pag. I-a; „In de
legație" — Nr. 26/68/1955 — pag. 
III-a; „La cheile munților" — Nr. 
33/75/1955 — pag. V-a; „însemnări 
de reporter" — Pentru schimbul de 
mîine — Nr. 4/98/1956 — pag. I-a.

ION VITNER: „Oameni și ape" — 
note de călătorie din China — Nr. 
13/55/1955 — pag. III-a.

HARALAMB ZINCA: „Familia Căr- 
puș“ — Nr. 35/67/1955 — pag. III-a.

AL. OVIDIU ZOTTA: „De unde sare 
cîteodată iepurele" — Nr. 13/1954 — 
pag. III-a.

literară—

poezie — Nr. 28(70)/1956, pag. I-a
CRONICAR — Note despre poezie 

Nr. 39(81)/1956, pag. II-a.
S. DAMIAN: Poezie indirectă și 

atemporală — Nr. 11/1954, pag. Il-a; 
Unele recidive ale naturalismului — 
Nr. 20/1954, pag. I-a; Despre exigen
ta poetică („Față-n față" de Eugen 
Frunză) — Nr. 37/954, pag. II-a; 
Principiul leninist al spiritului ■ de 
partid — Nr. 16(58)/1955, pag. I-a; 
Lauda tenacității comuniste. (Despre 
romanul „La cea mai înaltă tensiu
ne" de Nagy Istvan) — Nr. 49(91)/ 
1955, pag. V-a; Note cu prilejul noii 
ediții a romanului „Desculț" de Za- 
haria Stancu — Nr. 51 (93)/1955, pag.
II-a;  Sub care zodie literară? (Dez
voltarea tinerelor talente)—Nr. 2/56 
pag. V-a.

N. DOREANU: „Scrisoare deschisă 
către bietul Ioanide" — discuție des
pre romanul lui G. Călinescu — Nr. 
4/1954, pag. IV-a.

MIHU DRAGOMIR: Cum se face? 
(discuții despre poezie)—Nr. 35/1954, 
pag. I-a; Aprecieri pripite — Nr. 36 
1954, pag. II-a; O emoționantă laudă 
a patriei. (Pe marginea volumului lui 
Victor Tulbure) — Nr. 36(78)/1955 
pag. II-a.

MIRON DRAGU : „Arta sugerării 
noului". (Pe marginea volumului 
„Pornesc oamenii" de Siito Andras) — 
Nr. 23/1954; Cîtcva întrebări — Nr. 
22/1954, pag. IV-a; Figuri de comu
niști în romanul „Bărăgan" — Nr. 
8(50)/1955, pag. V-a; Chipul omului 
simplu — Nr. 30(72)/1955, pag. I-a.

PETRU DUMITRIU: Artist al vre
mii noastre — Nr. 1/1954, pag. I-a; 
Aș vrea să fiu cronicar — Nr. 3/1954. 
pag. II-a; Dac-aș fi cronicar — Nr. 
4/1954, pag. II-a; De parc-aș fi cro
nicar — Nr. 5/1954, pag. II-a; Arta 
educativă și cea didactică — Nr. 6/ 
1954, pag. II-a; Tradiție și contempo
raneitate — Nr. 38(80)/1955, pag. I-a; 
Reportaj dintr-un laborator — Nr. 
4(98)/1956, pag. I-a; Despre demni
tatea artei— Nr. 5(99)/1956, pag. I-a.

* ♦ * Discuții asupra problemelor 
esteticii la Institutul de filozofie al 
Academiei de Științe a U.R.S.Ș. — 
Din „Voprosi filosofii" nr. 1/1955 — 
Nr. 17(59)/1955, pag. II-a.

A. EGOROV: împotriva subiecti
vismului în teoria artei — Text pre
scurtat din „Kommunist" nr. 12/1954
— Nr. 28/1954 și 29/1954, pag. I-a.

B. ELVIN: Cărțile tinerilor — Nr. 
45(87)/1955, pag. II-a; Despre „1907“ 
de Tudor Arghezi — Nr. 50(92)/1955, 
pag. V-a.

V. ERMILOV : „Pentru realismul 
socialist" (reprodus din „Pravda") — 
Nr. 13/1955, pag. II-a.

* * * : O latură importantă a pro
blemei educării tinerelor generații — 
Nr. 34 (76) — 1955 pag. Vl-a.

VERA KETLINSKAIA: Eroii și con
flictele vremii noastre (Text pre
scurtat din „Literaturnaia Gazeta" nr. 
97/1954) — nr. 24/1954, pag. I-a.

S. FARCAȘAN : Un rodnic început 
de drum — Schițele satirice ale lui 
St. Luca — Nr. 32/1954 pag. II ; Prac
tică, realitate, inspirație —- (Discuții 
despre poezie) — nr. 11 (53)/1955 și 
12 (54J/1955 pag. I-a și IV-a.

A. FADEEV: însemnări despre li
teratură nr. 40 (82), 41 (83), 42 (84), 
44(86), 45(87), 46(88), 47(89)/955 și 
1(95), 2(96), 3(97), 4(98)/1956.

M. GAFIȚA : Discutind despre e- 
sența epocii noastre — Nr. 34(76) 1955 
pag. V-a ; Liric și epic în creația lui 
Eugen Jebeleanu — Nr. 42(84) — 1955 
pag. I-a ; Poemul epic — Nr. 46(88)
— 1955 pag. I-a ; Minunata forță a 
realismului socialist — Nr. 47 (89) și 
48(90)/1955 pag. I-a și II-a; Graiul 
marilor succese — Nr. 50(92) — 1955 
pag. I-a ; Drumul simplității (Despre 
volumul „Versuri alese" de Cicerone 
Theodorescu — Nr. 51 (93) — 1955 
pag. IV-a Pentru marile teme ale vie
ții noastre Nr. 6 (100) 1956.

PAUL GEORGESCU : („Despre po
ezia lui M. Beniuc") Roadele bucuriei
— Nr. 1/1954 pag. II-a; Patria vieții, 

prezentul — (Despre poezia lui M. 
Beniuc)Nr. 2/1954 pag. II-a; Unul din 
cei 25.000 — (Despre : „Pămînt desțe
lenit" de M. Șolohov) — Nr. 4/1954 
pag. I-a; Pădure amară — despre 
poemul „Războiul" de Mihu Dragomir
— Nr. 8/1954 pag. I-a ; Capodopera ne
cunoscută — Nr. 20(42) — 1955 pag. 
I-a; Profilul literaturii — Nr. 33(75)
— 1955 pag. I-.a ; Pămîntul e rotund
— Nr. 39/1954 pag. II; Polivalența ne
cesară — Nr. 42(84) — 1955 pag. I-a , 
„Fals articol despre Odobescu" Nr. 41 
(83)/1955 pag. I; învățătura leninistă 
despre literatură — O jumătate de 
veac de la publicarea articolului „Or
ganizația de partid și literatura de 
partid" — Nr. 45(87) — 1955 pag. I-a ; 
Tinerețe fără tineirețe (Despre „Străi
nul" de Titus Popovici) — Nr. 49(91)
— 1955 pag. I-a ; Colocviu cu marea 
(Despre „Pasărea furtunii" de Petru 
Dumitriu) — Nr. 50(92) — 1955 pag.
V-a  ; Comunistul Adam Jora (Despre 
„Pasărea Furtunii" de Petru Dumi
triu)—Nr. 51(93)/1955 pag. I-a; Bă
tălie pe mare (Despre „Pasărea Fur
tunii" die Petru Dumitriu) Nr. 52 (94)
— 1955 pag. II-a ; Non omnis moriar 1 
(Despre „Trăinicie" de M. Beniuc) — 
Nr. 1 (95) — 1956 pag. I; „Pe două 
fronturi" — Nr. 39— (81J/1955 pag. 
I-a.

MIHNEA GHEORGHIU : Note des
pre oameni și cărți — (despre tradu
ceri) — Nr. 6/1954 pag. IV-a ; Note 
despre circulația valorilor — Nr. 
9/1954 pag. II-a ; Nucleu! unui ciclu 
die romane (Despre nuvela „Ajun de 
revoluție 1848“ de Cezar Petrescu) — 
Nr. 19/1954 pag. II-a

F. GLADKOV: Lucrul cel mai de 
preț (Din Pravda nr. 207) — Nr. 21/ 
1955 pag. I-a.

* * * : Gazeta noastră literară — 
(Cuvînt înainte , la apariția „Gazetei 
literare") — Nr. 1/1954 pag. I-a.

GEORGETA HORODINCA : Scriitori 
și eroi — Nr. 35/1954 pag. II-a; Im
portanța generalizării ideologice și ar
tistice (despre creația lui Francisc 
Munteanu) — Nr. 30(72) — 1955 — 
pag. II-a ; Imaginea contemporanilor
— Nr. 46(88) — 1955 pag. I-a ; Adio 

d-le Maiorescu (despre poezia lui Mi
hai Beniuc) Nr. 49(91)/1955 pag. V ; 
„Nicoară Potcoavă" die M. Sadoveanu
— Nr. 51(93)/1955 pag. II-a.

ION HOBANA : „Literatură și peda
gogie" — Ceva despre „războiul" între 
scriitori și ped'agogi. — Nr. 10/1955 
pag. II-a.

* * * : In pragul lui 1955 nr. 42/1954 
pag. 1.

ȘT. IUREȘ : Omul care rîde — (Dis
cuții despre poezie) — Nr. 39/1955 
pag. V-a.

EUGEN JEBELEANU: Dintr-o scri
soare către un tînăr poet (Discuții des
pre poezie) — Nr. 32/1954 pag. I-a; 
Scriitorul răspunde problemelor actua
lității — Nr. 41/1954 pag. Vl-a.

A. KARAVAEVA: In numele vieții 
și al păcii (Din Pravda nr. 305) — 
Nr. 35/1954.

LEV KASSIL: Copiilor — despre 
faptele și oamenii revoluției Nr. 43 (85) 
1955 pag. VllI-a.

VERA KETLINSKAIA: „Eroii și 
conflictele vremii noastre" — Nr. 
24/1954 pag. l-a.

V. L. SKATERSCIKOV : In legătură 
cu problema rolului estetic și ediuoativ 
al literaturii sovietice — Nr. 25(67), 
26(68) 28(70)/1955 pag. IV-V-a.

N1COLAE LABIȘ : Personalitatea 
unui poet militant — Despre Dimos 
Rendis — Nr. 34(76)/1955 pag. II-a.

E. LUCA: Tradiție și inovație — 
Nr. 3(45)și 4(46) — 1955 pag. II-a.

REMUS LUCA : Nu pot pricepe — 
despre poemul „De vorbă cu M. Bo- 
kiș" de Cristian Sîrbu — Nr. 15/1954 
pag. II-a.

PETRE LUSCALOV: Scrisoare 
deschisă către Maria Banuș și alți 
poeți (discuții despre poezie) — Nr. 
2(44) pag. V-a.

SERGHEI LVOV : Bazele măiestriei 
(din „Literaturnaia Gazeta”) — Nr. 31 
(73) — 1955 pag. I-a.

* * * : Literatura pentru copii — 
(Din discuțiile plenarei Uniunii Scrii
torilor privind literatura pentru copii)
— Nr. 26(68) — 1955 pag. V-a.

GEORGE MACOVESCU : Concepția 
scriitorului — Nr. 14/1954 pag. I-a; în
vățăm de la Lenin — Nr. 16(58)/1955, 
pag. I-a.

MAJTENYI ERIK : — Scriitorul — 
ostaș al partidului — Nr. 45 (87) pag.
III-a.

A. MARTIN: llie Barbu (Despre 
„Desfășurarea" de Marin Prodla) — 
Nr. 51(93) — 1955 pag. II-a.

DUMITRU MICU : Trăiască omul I
— Nr. 44(86) — 1955 pag. IV-a ; Dra
ma lucidității — (Reflecții de lector)
— Nr. 3(97) — 1956 pag. V-a.

I. MIHAILEANU: Despre o falsă ți
nută literară a unei cronici — Nr. 31/
1954 — pag. I-a.

DUMITRU MIRCEA: Proza celor 
zece ani" — Nr. 21/1954 pag. 1; Despre 
construirea personajului în romanul 
„Bărăgan" — Nr. 36/1954 pag. II-a 
Schița și actualitatea— Nr. 25(67) —
1955 pag. I-a; Nu din orice floare iese 
rod — Nr. 32(74) — 1955 pag. V-a.

» ♦ * : Mai aproape de viață (articol 
redacțional din „Pravda" nr. 102 din 
12.IV.1954 — text prescurtat) — nr. 
5/954 pag. I-a.

NAGY ISTVAN : Să zugrăvim mai 
adine și mai artistic eroii construcției 
socialiste — Nr. 28(70) — 1955 — pag. 
III-a.

GALINA NIKOLAEVA: Cum se 
creează imaginea eroului — (din „Lite
raturnaia Gazeta" nr .115 — text pre
scurtat). — Nr. 34/1954, pag. III-a.

M. NOVICOV : Problema eroului po
zitiv în dezbaterea scriitorilor sovie
tici Nr. 34/1954 — pag. III-a; Loterie 
sau muncă ? — (Discuții despre poe
zie) — Nr. 6(48) -- 1955 — pag. II-a; 
Clasa muncitoare în literatură — Nr. 
50 (92) — 1955 pag. I-a și 5! (93J/1955
— pag. Vl-a.

AL. OPREA: Pentru crearea unor 
basme ale epocii noastre — nr. 29/954 
pag. II-a.

* * * : Oglindirea clasei muncitoare 
în literatură — Nr. 26(68) — 1955 — 
pag. I-a.

***: Orientarea tematică a creației 
literare (nir. 24(66) — 1955) pag. I-a.

CAMIL PETRESCU: „Cartea lite
rară în zece ani" — Nr. 23/954, pag. I.

S. PETROV: O întîmplaire cu roma
nul lui Remarque — (din Litera tur
nata Gazeta) — Nr. 10(52)/955 pag. 
III-a.

M. PETROVEANU: Un cîntec din 
ulița noastră — despre volumul lui 
Cicerone Theodorescu Nr. 7 și 8/1954 
pag. II-a. Despre „Oda fulgerelor" Nr. 
41 (1954) pag. II-a; Puterea de a dis- 
prețui — (despre romanul „Străinul" 
de T. Popovici) Nr. 37(79) - 1955 — 
pag. II; Erou și mulțime (despre ro
manul „Străinul" de T. Popovici) 
nr. 40(82) — 1955 — pag. II-a ;
Torentul de fier (Nr. 44(86) 1955)
pag. V-a; Recitind „Interogatoriul" 
(Nr. 48(90) 1955) pag. V-a; Aurel 
Gurghianu (Dezvoltarea tinerelor ta
lente) Nr. 52(92). 1955 pag. V-a: Bîl- 
ciul ticăloșiilor — despre volumul 
„1907“ de T. Arghezi nr. 2(96) — 1956
— pag. I-a; începutul mîniei — Des

pre volumul „1907“ de T. Arghezi nr. 
3(97) — 1956 pag. I-a; Răzbunarea 
pămîntului — Despre volumul „1907“ 
de T. Arghezi nr. 5(99) — 1956.

AL. PHIL1PPIDE: Arta traducerii 
Nr. 17(59) — 1955 pag. IV-a.

RADU POPESCU : Sugestii de ne- 
poet (discuții despre poezie) (Nr. 1(43)
— 1955) — pag. I-a.

VERONICA PORUMBACU: „Poezia 
gloriosului deceniu11 nr. 20 — 1954 pag. 
l-a ; Să strălucească în versurile noas. 
tre flacăra partidului (Nr. 28/954) — 
pag. I-a ; Un oaspe neașteptat.... sau 
tot despre eroul liric. (Discuții despre 
poezie) Nr. 38/954 — pag. I-a; Ade
vărata sinceritate în poezie — Nr. 
1(43) — 1955 — pag. II-a; Datoriile 
uceniciei literare (Nr. 30(72) — 955) 
pag. Vl-a ; Despre un aspect al poe
ziei lui Al. Andrițoiu („Dezvoltarea 
tinerelor talente") Nr. 46(88) — 1955
— pag II-a. Frontul larg al poeziei
— Nr. 6 (100) 1956.

* * * : Partidul — îndrumător al li
teraturii noastre Nr. 31/1954 — pag.
I- a.

* * * : „Pe drumul realismului so
cialist11 — (Nr. 19/54).

MIHAI POPESCU: De vorbă cu 
scriitorul Cezar Petrescu — Nr. 13/1954
— pag. I; De vorbă cu dramaturgul 
Mihail Davidoglu nr. 14/1954 — pag. 
I.; De vorbă cu scriitorul Demostene 
Botez — nr. 15/1954 — pag. I; De 
vorbă cu dramaturgul Aurel Baranga
— nr. 16/1954 — pag. I. ; De vorbă 
cu poetul Eugen Jebeileanu — nr. 17/ 
1954 pag. I.

* * * : „Probleme actuale ale criticii 
literare" (din „Scînteia" nr. 3387/955) 
(Nr. 38(80) — 955).

LUCIAN RAICU : Despre regulile e- 
lementare ale polemicii — (discuții) 
(Nr. .9(51) — 1955) pag. V-a; Su
gestii privind receptivitatea criticului
— (discuții) Nr. 31(73) și 32(74) — 
1955) pag. II-a și a IV-a.

V. RIPEANU : „Lazăr de la Rusca" 
și „Minerii din Maramureș11 (Nr. 48 
(90) — 1955) pag. V-a.

B. RIURIKOV :„Tot despre adevărul 
vieții" (Nr. 36(78), 37(79) și 38(80)
— 1955) pag. I-a.

M. SADOVEANU : Prezentare nr. 
1/1954 — pag. I.

* * * : Rolul educativ al literaturii 
(Nr. 14(56) — 1955) pag. I-a.

TRAIAN SELMARU: Pe teme „ne
poetice" (Despre poemul „Despre pă- 
mînt" de Maria Banuș) (Nr. 11/1954) 
pag. II-a.

GEO ȘERBAN : Mărturie epică — 
(Despre creația lui Petru Dumitriu) 
Nr. 26(68) — 1955, pag. II-a; Mo
ment clasic (Nr. 33(75) — 1955) pag.
II- a; Un contemporan — (Despre ro
manul „Bărăgan11 de V. Em. Galan) 
Nr. 49(91) — 1955, pag. V-a.

AL. SIMION : Alături de țintă nr. 
1(43) 1955 pag. II.

Congresul al II-Sea al P.M.R.
TUDOR ARGHEZI : Congresul — 

nr. 52(94)/1955, pag. III.
ASZTALOS ISTVAN: Așa mi-am 

găsit și eu tatăl — nr. 51(93)/1955, 
pag. III.

M'ARIA BANUȘ : Spre noi succese
— nr. 52 (94)/1955, pag. III.

AUREL BARANGA : Pentru anii ce 
vin — nr. 52(94)/1955, pag. III.

URY BENADOR : îndreptar — nr. 
52(94)/1955, pag. IV.

DEMOSTENE BOTEZ: Sfatul și 
învățătura Partidului — nr. 51(73)7 
1955 pag. III.

RADU BOUREANU: Seva noii 
vieți — nr. 52(94)/1955, pag. IV.

MARCEL BREȘLAȘU: Sarcini 
fundamentale — nr. 52(94)/1955, pag. 
III.

ION CALUGARU: Cronicarii ac
tualității — 52(94)/1955, pag. III.

EUSEBIU CAMILAR: Cu inimile 
deschise — nr. 52(94)/1955, pag. III.

OV. S. CROHMALNICEANU : în
vățăminte esențiale — nr. 52(94)/ 
1955 pag. III.

M'iHAl DAVIDOGLU: Oamenii au 
în inima lor Partidul, nir. 51(93)/ 
1955, pag. III.

EUGEN FRUNZA; îndemnul Par
tidului — nr. 52(94)/1955, pag. IV.

ALEXANDRU KIRIȚESCU: Ade
văr și viață — nr. 52(94)/1955, pag. 
III.

N. LABIȘ : Mulțumim — nr. 51(93)/ 
1955, pag. III.

RUSALIN MUREȘANU: Claritate
— nr. 52(94)/1955, pag. IV.

ANA NOVAK: Datoria noastră — 
nr. 52(94)/1955, pag. IV.

Cronica literară
SORIN ARGHIR: Ana Novak: „Fa

milia Kovacs" Nr. 25(67)/1955.
SAVIN BRATU: Evocările unui 

mare scriitor (M. Sadoveanu) 37/954 
pag. 2; „Un nou roman istoric"
— Radu Theodoru „Brazdă și pa
loș" vol. I (Nr. 2 (44) 1955) ; 
„Eroul primelor povestiri ale lui 
Mihail Sadoveanu" Nr. 11(53)1955 
și 12(54)1955. „Vera Călin: Ar
ticole de critică" (Nr. 17(59)1955) 
pag. II-a; „Despre struna fulgerelor"
— volumul lui Mihu Dragomir Nr. 
26(68)1955; „Cîntul ce se cere" — 
Despre volumele „Versuri alese de 
Mihai Beniuc (Nr. 40(82)—41(83) — 
42(84)—1955; „Victor Tulbure: Lau
da patriei" (Nr. 45 (87)1955); „Pe
tru Dumitriu: Cronica de familie" 
(Nr. 46(88) și 47(89)1955; Petre Io
sif: „Intr-o noapte la Madrid"; Pe
tru Vintilă: „Moștenirea"; V. Silves
tru: „Jurnalul cu file violete" (Nr. 
48(90)1955); G. Călinescu: „Am fost 
în China nouă" (Nr. 49(91)1955; Ion 
Călugăru: „Lumina primăverii" (Nr. 
50(92)1955; Marin Preda: „Morome
ții" Nr. 1(95) și 2(96) 1956; „Doi 
poeți tineri: Violeta Zamfirescu „Ini
ma omului", Rusalin Mureșanu: „Co
boară munții" Nr. 3(97) 1956; Vir
gil Teodorescu: „Scriu negru pe alb" 
(Nr. 4(98)1956); Marcel Breslașu: 
„In tîrg la Iași 1917“ Nr. 6(100)1956.

VERA CALIN: K. Fedin „Orașe și 
ani" Nr. 6(48)1955.

S. DAMIAN: „Arta criticii" („Cro
nici și articole" de Ov. S. Crohmăl- 
niceanu) nr. 3/1954; „Copilăria unui 
netrebnic" de I. Călugăru — Nr 6/ 
1954; „Logica dezvoltării persona
jelor" — Despre romanul „Mestea
cănul alb" de N. Bubenov (Nr. 8/ 
1954); „Menirea poetului" („Mărul de 
lîngă drum" de Mihai Beniuc) Nr. 
22/1954; Aspecte ale tragicului în 
dramaturgia lui Gorkj Nr. 30/1954; 
„Frații" de Konstantin Fedin — Nr. 
9(51)1955; „Sfîrșit de veac în Bucu
rești" de Ion Marin Sadoveanu Nr. 
20(62)1955.

MIHU DRAGOMIR: „O sărbătoare 
a poeziei noastre — Despre „Antolo
gia poeziei romînești de la începu
turi pînă azi" Nr. 13(55)1955.

MIRON DRAGU: „I. Călugăru — 
Oțel și pîine" (Nr. 31(73)1955; „Pro
filul sufletesc al eroului" — despre 
romanul „Asediul" de V. Ketlinskaia
— Nr. 37(79)1955.

M. GAFIȚA: Camil Petrescu: „Un 
om între oameni" Nr. 1/1954; „Cu 
privire la almanahul „lașul nou"

K. SIMONOV: Despre discutabil și 
indiscutabil— (Fragment din „Znamia" 
nr. 5/1954) (Nr. 22/1954) pag. II-a ; 
Omul în poezie — (text prescurtat din 
„Literaturnaia Gazeta" nr. 132/1954)
— (Nr. 38/1954) pag. III-a.

V. K. SKATERSCIKOV: In legă
tură cu problema Tohiilui estetic și edu
cativ al literaturii sovietice Nr. 29 (71)
— 1955 — pag. IV-a.

VASILII SMIRNOV : Literatura des
pre viața satului colhoznic Nr. 48(90)
— 1955 — pag. I-a.
* * * „Spiritul de răspundere al 
scriitorului față de popor" — Nr. 
13(55) - 1955.

HORIA STANCU : Chipul comunis
tului în literatura noastră: „Donca 
Simo“ (Despre „Cîntecul de leagăn al 
Doncăi" de M. Breslașu) Nr. 51(93) 
1955 pag. VI-a.

ZAHARIA STANCU : Literatura 
trebuie să ajute (Nr. 2/1954) pag. I-a; 
„Mai multe teme de actualitate—Nr. 
10/1954 pag. I-a. Un nesecat izvor 
de inspirație — Proectul C. C. al 
P.M.R. Nr. 26/1954 — pag. I-a,

STANCIU STOIAN: „Manualele 
școlare și autorii lor" Nr. 38/80/1955 
pag. IV.

A. SURKOV: înarmarea ideologică 
a literaturii — (din „Octiabr" nr. 7/ 
954) — nr. 26/954 pag. I-a.

EMIL SUTER : Realism sau exo
tism ? — (Despre „Toate pînizele sus" 
die Radu Tudorân (Nr. 8(50) — 1955) 
pag. II-a ; De la Robinson Crusoe la 
Konstantin Egorîcev — Despre „Insula 
dezamăgirilor" de I. Laghin Nr. 13/ 
55/1955 pag. II-a.

* * * : Saircina nobilă a literaturii 
sovietice (Nr. 39(81) — 1955 pag. I-a.

* * * : Scriitorii în mijlocul realită
ților din țara noastră (Nr. 14/1954) 
pag. IV-a.

N. TERTULIAN : Schematism și rea
lism (Nr. 5(47) și 6(48 — 1955) pag. 
I-a ; O problemă de etică a scriitoru
lui (Nr. 7(49) — 1955) pag. II-a.

V. TIMOFEEV: Metoda și stilul în 
literatura sovietică — (articol scris 
pentru „Gazeta literară" (Nr. 38(80)
— 1955) pag. I-.a.

T. TRIFONOVA: Tema prieteniei 
între popoare în operele scriitorilor 
sovietici — (Nr. 44(86) — 1955) pag. 
I-a.

VICTOR TULBURE : Milioane die 
oameni ne citesc și ne judecă (Dis
cuții) Nr. 7(49) — 1955) pag. V-a.

* * * : Toate generațiile (Nr. 3
(97) — 1956) - pag. I-a.

TUDOR VIANU : Ceva despre arta 
traducerii (Nr. 25(67) — 1955) pag. 
I-a.

H. WALD: Specificul gîndirii artis
tice în creația literară (Nr. 8/54) pag.
IV-a ; Teoria marxist-leninistă a re
flectării și fantezia artistică — nr. 
24(66), pag. IV. și 25(67) 1955 — 
pag. IV-a.

NAGY ISTVAN: Ce, cît și cum? 
(„despre hotărîrile Congresului") — 
nr. 5(99)/1956, pag. I.

CEZAR PETRESCU ; Imensul drum 
străbătut într-un deceniu — nr. 51 
(93)/1955, pag. III.

ION MARIN SADOVEANU : înfă
țișăm lamura vieții — nr. 52(94)/ 
1955, pag. III.

M1HA1L SORBUL: Urare Congre
sului — nr. 51(93)/1955 pag. III.

ALFRED MARGUL SPERBER: In 
cinstea Partidului — nr. 51(93)/1955, 
pag.-III.

ZAHARIA STANCU : Însemnări cu 
prilejul celui de al H-lea Congres al 
P.M.R. (De la 13 decembrie 1918 pînă 
la 23 August 1944), nr. 51(93)/1955, 
pag. VIII.

TUDOR VIANU : Citirea Raportului 
— nr. 52(94)/1955, pag. III.

*

GAZETA LITERARA: Conducerea 
înțeleaptă a Partidului — nr. 52(94)/ 
1955, pag. I; — îndemn Ia fermitate 
ideologică — nr. 2 (96)/1956 pag. I; 
Discuția consacrată documentelor ce
lui de al II-lea Congres al P.M.R. — 
nr. 2(96)/1956 pag. VI; In lumina 
Congresului — nr. 4(98)/1956, pag. I; 
Raportăm Partidului — nr. 51(93)1955, 
pag. I.

* * *:  Salutul Uniunii Scriitorilor 
din R.P.R. către cel de al II-lea Con
gres al P.M.R. — nr. 52(94)/1955, 
pag. L

* * * : Sarcini de cinste — nr. 1 
(95)/1956, pag. I.

Nr. 4/1954 ; „Oameni care nu 
se frîng" — Despre romanul „Va
lea flerului" de Dragoș Vicol — 
Nr. 7/1954; „Cărți care evocă tre
cutul" (Cronică la „Intîmplări din 
Marea Răscoală" de Mihnea Gheor» 
ghiu și „Intîmplări din pragul 
veacului" de Tiberiu Vornic. Nr. 10/ 
1954; V. Em. Galan: „Bărăgan" (Nr. 
16 și 17/1954); Ieronim Șerbu— „Ră
dăcinile bucuriei" Nr. 25/1954 ; Al. 
Jar „Cucuietul" (Nr. 26/1954); „Tu- 
dor din Vladimirl" de Mihu Drago
mir (Nr. 3(45)1955); „însemnări 
despre almanahul tinerilor scriitori" 
(Nr. 23(65)1955; Euseblu Camilar: 
„Poarta furttmilor" Nr. 27 (69) 1955; 
M. Sadoveanu: „Opere, vol. III" (Nr. 
38(80)1955.

MIHNEA GHEORGHIU: „In re
gatul urîtului11 (Romanul „O trage
die americană" de Th. Dreiser) Nr. 
12/1954.

GEORGETA HORODINCA: „De
terminarea socială a eroului" (Des
pre romanul „Ion" de Liviu Rebrea- 
nu) Nr. 18(69)1955; „Străinul" de 
Titus Popovici (Nr. 33(75) 1955.

S. IOSIFESCU: „Ceva despre bas
me" (Despre poveștile lui Vladimir 
Colin) (Nr. 9/1954); Ion Pas: „Lan
țuri" vol. IV (Nr. 42/1955).

G. IVAȘCU: „Un mare exemplu" 
(despre „Aventură în lunca Dunării") 
Nr. 1(43)1955).

VALENTIN LIPATTI: Paul Elu- 
ard: „Poeme pentru toți" (Nr. 32 
(74)1955.

RADU LUPAN: Ion Brad: „Cu 
sufletul deschis" (Nr. 21/1954); „Sem
nificația socială a figurii lui Adam 
Jora11 (Nr. 31/1954).

G. MACOVESCU: Geo Bogza: 
„Anii împotrivirii" (Nr. 2/1954); „J.
B. C. trece cortina" de Sergiu Făr- 
cășan (Nr. 38/1954); „Poezie comba
tantă" (Despre „Versuri alese" de 
Eugen Jebeleanu) Nr. 8(59)1955.

DUMITRU MICU: Tiberiu Utan: 
„Chemări" (Nr. 10(52)1955); „Camil 
Petrescu — Un om între oameni" 
(Nr. 35(77)1955).

V. MINDRA: „Un poet al tinere
ții" (Despre St. Iureș), Nr. 21/1954; 
„Marea bătălie de la Iazul Mic" de
O. Paincu-Iași, Nr. 29/1954; „Pagini 
din trecut" de Tudor Arghezi — Nr. 
30(72)1955.

I. MIHAILEANU: „Cu sau fără 
„pete" (Despre romanul „In orașul 
de pe Mureș11 al lui Francisc Mun
teanu) (Nr. 41/1954).

V. NICOROVICl: „Matroz și rap

sod" (Despre „Rapsodia marinarilor" 
de George Dan) (Nr. 27/1954).

M. PETROVEANU: „Laude" de 
M. R. Paraschivescu (Nr. 14/1954 și 
15/1954).

RADU POPESCU: „Sub pajura 
împărăției" de Tiberiu Vornic (Nr. 
35 și 36/1954); „Veronica Porumbacu 
— „Fata apelor" (Nr. 7(49) 1955); 
„Radu Boureanu — Versuri alese" 
(Nr. 16(58)1955); „Făurari de fru
musețe" de Cicerone Theodorescu 
(Nr. 22(64) 1955).

LUCIAN RAICU: „Neculai Mi-
lescu Spătarul" de Dumitru Almaș— 
Nr. 32/1954.

VAL. RIPEANU: „Mihail Stoian: 
„Eu, Tică și alții1’ (Nr. 26/1955); 
„Casa apelor11 de Maria Vlaa Nr.

Recenzii
GH. ACHIȚEI: Puiul de moț — 

Rusalin Mureșanu — recenzie Nr. 
6(48)1955 — pag. II-a.

SORIN ARGHIR: „Un poem emo
ționant11 („Cîntec de leagăn al Don
căi11 de Marcel Breslașu) — Nr. 6/ 
1954.

ST. BANULESCU: „30 de jocuri 
populare" — (Despre volumul lui V.
P. Ciortea) Nr. 41(83)1955 — pa
gina II-a.

SAVIN BRATU: Călător printre 
oameni noi — Despre „Drumuri" de 
Eugen Mândrie — Nr. 30/1954 —
pag. II-a.

VLADIMIR COLIN: Sas Mărie, o 
poetă a satului maramureșan — Nr. 
37(79)1955 — pag. V-a.

S. DAMIAN: Pe marile meridiane 
literare (despre Geo Bogza) Nr. 
30(72)1955 — pag. Vl-a; Un perso
naj izbutit (despre „M. Cristea" de 
S. Podină) Nr. 2/1954 — pag. II-a; 
Nr. 2/1954 — pag. Vl-a.

VAL. DIMBU: Ion Pas — „Zilele 
vieții tale" Nr. 32(74)1955 — pa
gina II-a.

MIRON DRAGU: Noile schițe ale 
lui Siito Aridras Nr. 37/1954 — 
pag. II-a.

B. ELVIN: China fără mistere 
(Despre E. Camilar „împărăția soa
relui" Nr. 2(96)1956.

DOMNICA FILIMON: Antonin 
Zapotocky „Văpăi deasupra orașului 
Kladno" Nr. 49(91) 1955—pag. Vl-a.

M. GAFIȚA: Oameni din China 
nouă (despre „Vecinii1* de V. Em. 
Galan) Nr. 3(97)1956.

PAUL GEORGESCU: „In Extre
mul Occident**  — Mihai Ralea Nr. 
46(88)1955 — pag. II-a; Zaharia 
Stancu: „Sarea e dulce" Nr. 48(90) 
1955 — pag. II-a.

ION HOBANA: Un fragment pro
mițător (Despre romanul „Străinul" 
de Titus Popovici) — Nr. 36/1954 — 
pag. IV-a.

RADU LUPAN: Cuvîntul poetului 
despre fericire (Despre poemul „Stu
denta" de Aurora Cornu) Nr. 25/1954
— pag. II-a; Un nou și valoros roman 
al lui Howard Fast („Silas Timber
man") Nr. 3(97)1956, pag. VI.

VALENTIN LIPATTI: „Floarea 
cea nouă" — Despre romanul lui 
Andre Kedros Nr. 25(67)1955 — 
pag. III-a.

PAUL LUCHIAN: Mesaje de pace 
și prietenie (Despre publicațiile noas
tre în limbi străine) — Nr. 51/1955
— pag. IV-a.

TEREZA MACOVESCU: „Studii 
privind raporturile dintre viață și so
cietate" de Jurgan Kuczynsky — Nr. 
42(84)1955 — pag. Vl-a ; Poezie 
populară romînească tradusă în limba 
germană Nr. 10(57) 1955 — pag. Vil-a ; 
„Cu prețul vieții" de Valentin Hein
rich — Nr. 5(99)1956 — pag. II.

AUREL MARTIN: „In spatele pa
ravanului de aur11 Nr. 22(64)1955— 
pag. II-a. Discutiînd trăsăturile spe
cifice ale artei lui Geo Bogza (Des
pre studiul lui B. Elvin) Nr. 34(76) 
1955 — pag. II-a.

T. MAZILU: Stima pentru pro
priul talent (Despre volumul „Mîn- 
drie" de N. Tăutu) Nr. 3(54)1954— 
pag. II-a.

I. MIHAILEANU: O apariție ori
ginală în critica noastră literară 
(Despre studiul „Geo Bogza" de B. 
Elvin) Nr. 31(73)1955 — pag. Vl-a. 
O certitudine literară (Dionisie Șin- 
can) Nr. 30(72)1955.

DUMITRU MICU: Ca floarea soa
relui (Despre volumul „Floarea Soa
relui" de Demostene Botez) Nr. 12 
(54) — pag. II-a.

DUMITRU MIRCEA: „As-ma fata 
ecoului"'Nr. 42(84)1955 — pag. II-a.

AL. MITRU: O carte despre care 
nu s-a scris Nr. 39(81)1955 pa
gina Il-a.

V. NICOROVICl: „Mr. Guliver 
Pickerston în țara uriașilor" (Des

Istorie literară: aniversări,
comemorări 

28/1955); „Poezia lui Dumitru Cor- 
bea" (Despre volumul „Versuri 
alese" de Dumitru Corbea) (Nr. 4(46) 
1955); Nina Cassian: „Versuri alese11 
(Nr. 24(66)1955); „Drumul lui Pa
vel Dogaru" (Despre Pavel Dogaru" 
roman de Dan Costescu) (Nr. 29 
(71)1955); „Proza lui M. Beniuc" 
(Nr. 36(78) 1955).

AL. SANDULESCU: „Lirismul po
vestitorului" (Despre Mihail Sado
veanu: Opere, vol. II) (Nr. 34(74) 
1955 !

AL. SIMION: „Floarea vieții" de 
A Mihale (Nr. 39/1954).

HORIA STANCU: „Al nouălea 
val" de Ilya Ehrenburg11 (Nr. 5/ 
1954); Cezar Petrescu: „Apostol11— 
(Nr. 39(81)1955).

pre nuvela lui Petru Vintilă) Nr. 
19/1954 — pag. II-a.

M. NOVICOV: „O poezie fru
moasă" — Despre „Prinos" de M. 
Breslașu Nr. 3(97)1956 — pag. V-a.

AL. PHIUIPPIDE : „Suflete moarte*  
într-o nouă traducere romînească Nr. 
23(65)1955 — pag. II-a.

GH. PLOEȘTIORI : „Poezii și 
poeme din literatura universală" (Tra
duceri de A. Toma) Nr. 30/1954 — 
pag. II-a.

N. POPESCU: Vaclav Rezac: „A- 
Iarmă în strada Fierarilor" Nr, 47 
(89)1955 — pag. II-a.

RADU POPESCU: A doua rezis
tență (Pe marginea romanului lui 
Andre Still) Nr. 24/1954 — pa
gina II-a.

VERONICA PORUMBACU: Cîn
tecul lui Dumitru Corbea Nr. 2(96) 
1956 — pag. III-a.

LUCIAN RAICU: O nuvelă des
pre satul de azi („Lența" de Francisc 
Munteanu) Nr. 23/1954 — pag. II-a.

V. RIPEANU: Cînd totul se sfîr- 
șește bine (Despre „Cantemiriștii" 
de Cella Serghi) Nr. 3(45)1955 — 
pag. II-a. „Vino și vezi" de Cezar 
Petrescu Nr. 21/1954 — pag. ill-a ; 
„Ciobanul care și-a pierdut oile" 
de Petru Vintilă Nr. 33/1954 — 
pag. II-a; Pop Simion — „Că
lătorie cu bucluc" Nr. 6(48)1955 — 
pag. II-a; „Un grăitor document de 
viață1* (Despre „Clocote" de A. G. 
Vaida) Nr. 20(62)1955 — pag. II-a.

D. SAVU: „Ochiul reporterului"— 
Nr. 31(73)1955 — pag. Vl-a.

SASZ IANOȘ: „Două povestiri" de 
Szilagyi Andras Nr. 31(73) 1955 — 
pag. Vl-a.

DUMITRU SOLOMON: „Remus
Luca — Povestiri" — Nr. 36(78) 
1955 — pag. II-a; „Rîpa dracului" 
Nr. 37(79)1955 — pag. III-a; Elo
giul pămîntului natal — Despre poe
mul lui Toma George Maiorescu — 
Nr. 39(81)1955 — pag. V-a.

V. M. SPATARU: O carte despre 
un artist cetățean Nr. 38/1954 —■ 
pag. II-a.

AL. SIMION: „Strada primăverii" 
de D. Ignea Nr. 27(69)1955 — pa
gina II-a.

HORIA STANCU: Un nou roman 
al lui Cezar Petrescu („Oameni de 
ieri, oameni de azi, oameni de mîi
ne11) Nr. 1(95)1956 — pag. II-a.

M. VLAD : „Antologia poeziei ro
mînești" — Nr. 26/1954 — pag. II-a.

H. ZALIS: Forța evocării unui 
conflict puternic (Despre nuvela 
„Hada lui Vîrnav" de Mihai Beniuc) 
Nr. 30(72)1955 — pag. Vl-a; „Igor 
Newerly „Amintiri de la Celuloza" 
Nr. 35(77)1955 — pag. II-a; „Un 
nou poem epic" — Ion Brad „Balada 
împușcaților" Nr. 38(80)1955; Ioa- 
chim Botez: „Schițe și însemnări din 
școala de ieri și de azi11 — Nr. 37 
(79)1955 — pag. II-a.

RADU ZAMFIR: Un cîntăreț in- 
spirat al frumuseților patriei (Des
pre ciclul de poezii „Cîntecele mun
ților11 de A. Gurghianu Nr. 36(78) 
1955 — pag. Vl-a.

A. TERZEA: „Un reportaj liric 
despre prietenie" Nr. 38/1954, pag. 
Il-a.

E. TUDOR: Figura scumpă a unor 
luptători eroici (Despre „Jurnalul de 
front" de Haralamb Zincă) Nr. 34/ 
1954 — pag. V-a.

M. VLAD: „O nuvelă valoroasă" 
(Despre „Lența" de Francisc Mun
teanu); „O temă importantă" — 
Despre schița reportaj „Candidatul 
de partid" de S. Fărcășan Nr. 7/ 
1954 — pag. II-a; „O nuvelă care 
denaturează realitatea" (Despre nu
vela „Președinta" de Vera Hudici) 
Nr. 8/1954 — pag. IV-a.

H. S.: Un nou scriitor: Nicuță Tă- 
nase (Nuvela „M-am făcut băiat 
mare") Nr. 1/1954 — pag. II-a.

prieteniei (Eminescu—Creangă) nr.
33(75)1955, pag. I.

ȘTEFAN CAZIMIR: Din amarul 
unei existențe — 80 de ani de la 
nașterea lui St. O. Iosif nr. 41(83)/ 
955, pag. V.

GH. CILAN: „Neînfrîntul" — la 
împlinirea a 17 ani de la moartea 
lui A. Sahia — nr. 24/954, pag. II.

IPETRU COMARNESCU : „Noile 
traduceri din teatrul lui Shakespea
re11, pag. V, nr. 32 (74)/1955.

MIHAIL DAVIDOGLU: Popoarele 
lumii cinstesc memoria lui Schiller, 
nr. 19(61)/955 — pag. Vl-a.
* * * : O sută 'de ani de la nașterea 
Ini C. Dobrogeanu-Gherea — nr. 20 
(62)/955, pag. I.

MIHU DRAGOMIR: Magda Isa
nos: — nr. 15/954 — pag. II; Ron
deluri inedite ale lui Macedonski, 
nr. 7 (49)/955, pag. II. Magda Isa
nos. — Nr. 6 (100) 1956.

N. DUNAREANU: Amintiri despre 
Corolenco — nr. 11/954 — pag. I.; 
Pagini din trecut — nr. 33/954, pag. 
III.; Pagini din trecut — nr. 8(50)/ 
955, pag. III.; In fața realității (pa
gini din trecut), nr. 31(73)/955 — 
pag. III.

S. DURILIN: M. I. Lermontov — 
cu prilejul aniversării a 140 de ani 
de la nașterea lui — nr. 31/954, pag. 
III.

VICTOR EFTIMIU: Arta lui Etni- 
nescu — nr. 9/954, • pag. I.
* * * : Expoziția comemorativă „Emi
nescu între contemporani", nr. 27(69) 
1955, pag. V.
* * * : 60 de ani de Ia nașterea lui 
Serghei Esenin — nr. 42(84)/955. 
pag. VI.
* * * : Howard Fast a împlinit 40 
de ani — nr. 40/954, pag. VI.

M. GAFIȚA: Savantul Daniel Da- 
nielopolu — nr. 18(40)1955, pag. IV; 
Amurgul zeilor (despre Eminescu) 
nr. 14/954, pag. II.; îndemn către 
actualitate (despre Dobroliubov) nr. 
5(99)/1956, pag. II.

GALA GALACTION: „Pagini de 
jurnal" (M. Sadoveanu) nr. 5/954,

(Continuare în pag. 5-aJ
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pag. III; Siluete de o clipă — nr. 27 
(69)/955 pag. III.

PAUL GEORGESCU: Responsabi
litatea intelectualului (Despre Camil 
Petrescu) — nr. 6/954, pag. I.

ADIA GHERȚOVICI: Ascultîndu-1 
pe Enescu, învățînd -de ia Enescu — 
nr. 19(61)/955, pag. III.

MIHNEA GHEORGHIU: Un cla
sic al literaturii engleze — bicentena
rul lui Henry Fielding — nr. 31/954, 
pag. I-a.

MITU GROSU: O lucrare inedită 
a cronicarului Ion Neculce — nr. 4
(98)/956,  pag. II.

DUMITRU HINCU: Mesajul unui 
mare artist al vremii' noastre — 
Thomas Mann — nr. 25(67)/955, 
pag. V.

L. HUSKOVA: Literatura romînă 
în Cehoslovacia, nr. 31(73)/955, pag.
VI.

MILOSLAV JANEK: Martin Kuku- 
cin — un clasic al literaturii slovace
— nr. 30(72)/ pag. VI.

TEODOSIA IOACHIMESCU :
32 de ani de la moartea lui Anatole 
France — nr. 32/954, pag. Il-a; Lo
uise Michel, luptătoare poetă, — nr. 
10(52)/955, pag. VI.

NICOLAE IONESCU: Rămîi cu 
bine, domnule Creangă! Evocări 
(fragment), nr 30(72)/955, pag. V-a.

SILVIAN IOSIFESCU — Cincizeci 
de ani de activitate literară (despre
M. Sadoveanu) — nr. 30/954, pag. 
I-a; O comedie uitată a lui Coșbuc
— nr. 5(47)/955, pag. II.; Cu pri
vire la Delavrancea — nr. 29(71)/955.

ani, o 
50(92) 

La

A pag. II; Acum douăzeci de 
" publicație („Reporter") — nr.

1955, pag. I.
GEORGE IVAȘCU: Istoria 

turii romîne pentru clasele a
litera- 
VlII-a 

și a IX-a, nr. 36(78)/955, pag. I-a.
JEBELEANU EUGEN : Bogdan

Amaru — nr. 45(87)/955 pag. I.; 
Liviu Rebreanu, — nr. 47 (89) /955, 
pag. I-

V. A. KARPINSKI: Lenin-redactor
— nr. 16(-58)/955, pag. IV.

V. KIRPOTIN: Un mare scriitor 
rus — cu prilejul comemorării a 130 
de ani de la nașterea lui Saltikov- 
Scedrin — nr. 4(48)/956, pag. I.

KUBAN ENDRE: Ady Endre la 
Timișoara — nr. 25(67)/955, pag. V.

NICOLAE LABIȘ : 80 de ani de la 
nașterea lui A. Toma — nr. 6(48)/ 
1955, pag. V.

VALENTIN LIPATTI: Umanismul 
lui Hugo (Despre „Mizerabilii") nr. 
16/954, pag, II; Calendar pentru Vol
taire — nr, 38/954, pag. I; Romain 
Rolland printre noi — nr. l(43)/955, 
pag. I; Mesajul unui iluminist — 
luptător pentru pace (despre Montes
quieu) — nr. 6(48)/955, pag. I; A- 
mintirea lui iBeranger, nr. 38(80)/ 
1955, pag. VI; Doi Cyrano — un 
singur sol al poporului francez — 
nr. 3(97)/956, pag. VI.

N. LIU: O corespondență inedită 
a lui Mihail Eminescu, nr. 38(80)/ 
955, pag. II.

G. MACOVESCU: Un predecesor
— (despre Gh. Lazăr) — nr. 12/954, 
pag. I.

ION MANOLE : Tezaurul clasic — 
bun al poporului — nr. 49(91)/955, 
pag. L
* * * * „Marele continuator aii operei 
lui Lenin" (75 de ani de la nașterea 
lui I. V. Stalin) — Nr. 40/1954 pag. I.

GO MO JO: „Programul antiso- 
cialist al lui Hu Fîn" nr. 22/64-955 
și 23/65/955 — pag. I și IV-a.

DAN GRIGORESCU: „Aspecte din 
literatura progresistă engleză contem
porană nr. 5/47-955 — pag. Il-a; 
„Cine l-a ucis pe H. O. Burrell ?“ de 
Vladimir Pozner nr. 28/79/955 — 
pag. II-a ; „O carte despre poporul 
negru" (W. Z. Foster — Poporul ne
gru în istoria Americii) nr. 31/73/955 
— pag. Vl-a; Noul roman al lui 
Mitchell Wilson nr. 34/76/955 — pag. 
Il-a.

DR. JINDRU HUȘKOVA: „Litera
tura cehoslovacă în ultimul deceniu" 
nr. 18/60/955 — pag. IlI-a.

R. H. Iwan Malinowsky (poet da
nez) nr. 4 (98)/1956 pag. l-a.

JESUALDO: „Drumul literaturii
uruguaiene" nr. 31/73/955 — pag. I-a.

* * * Creația literară a lui Si-Ghi 
En și aspectul satului coreean în 

opera lui nr. 24 ( 66)/955.
VALENTIN LIPATTI : „Poeți de 

azi ai poporului francez" nr. 22/64/ 
1955 — pag. V-a; „Adevăratul chip 
al Franței" nr. 47/89/955—pag. Vl-a.

IOAN MASSOFF: Un reformator
— Matei Millo — nr. 50(92)/955, 
pag. IV.

IOANA MIHAIL: George Mihail 
Zamfirescu — nr. 50(92)/955, pag
ii.

V. MINDRA: însemnări despre M. 
Sebastian — nr. 21 (63)/955, pag. V.

* * *:  Thomas Mann omagiat de 
scriitorii germani — nr. 25(67)/955, 
pag. VI.

DINU MOISESCU: O revistă care 
a fost editată de K. Marx — nr. 37 
(71)/955, pag. I.

A. NALDEEV: „Un fiu de seamă 
al poporului rus" — (despre N. A. 
Dobroliubov) — nr. 5(99)/956, pag. 
VI.

M. NANU : Un manuscris inedit al 
lui Creangă — nr. 3/954, pag. IV; 
Din ultimele scrisori ale lui Al. Vla- 
huță — nr. 37/954, pag. I.; Despre 
primele traduceri romînești din poe
zia lui Schiller — nr. 20(62)/955, 
pag. IV.

V. NICOLAU: Omul cu garoafa 
roșie a primăverii — Nicos Beloian- 
nis 

pre 

nr.

— nr. 2/954, pag. IV.
* * : Realități nouă și vechi (des- 
Nekrasov) — nr. 27/954, pag. I.
* * Nagy La jos — Necrolog — 
38/954, pag. IV.
* *:  50 de ani de la moartea 
D. Th. Neculuță — nr. 32/954,

Un mare
la

nr.
»

lui 
pag. I.

MIRON RADU PARASCHIVES- 
CU: Adam Mickiewicz-poetul vesti
tor al eliberării Poloniei — nr. 47 
(89J/955, pag. VI.

ION PAS : Cu privire Ia Const. 
Miile — nr. 11/954.

CEZAR PETRESCU: 
uitat: bănățeanul Mihail Gașpar — 
nr. 2 (96) /956, pag. V.-

NICOLAI PIKSANOV: 
dramaturg rus (160 de ani de 
nașterea lui A. S. Griboedov) — nr, 
3(45)/955, pag. IV.

RADU POPESCU: Henri Barbusse 
printre noi — nr. ll(53)/955, pag. 
II; Enescu e aici, în popor — nr. 
19(61)/955, pag. III.

J. POPPER: Ceva din publicistica 
lui Coșbuc — nr. 24(66)/955, pag.
II.

V. PORUMBACU : Amintiri despre 
Emil Isac — nf. 3/954, pag. IV ; Ceva 
despre memoria clasicilor — nr. 33/ 
954, pag. I.

SANDA RADIAN: Reporterul dez
lănțuit — (despre E. E. Kisch) — 
nr. 4(98)/956, pag. VI.

LUCIAN RAICU: La o lectură din 
Tolstoi — nr.3(97), 4(98) și 5(99)/ 
1956, pag. V.

V. RIPEANU: Pe marginea unui 
articol de 
954, pag.

ST R • 
9(51)7955,’

ȘTEFAN 
gă — nr.

I. M.

Un scriitor

istorie literară — nr. 30/ 
II.
Antonio Machado 
pag. VI.
ROLL: Expoziția Crean- 

48(91)/955, pag. I.
SADOVEANU: Thomas

Mann (1875—1955) — nr. 34(76)/955, 
pag. VI; „Iohann Wolfgang Goethe: 
Poezie și adevăr" 
pag. VI; „Goethe" 
42(84)/955, pag. V; Homer: „Ilîada 
— cronică — nr. 2 (96)/956, pag. V.;

MIHAIL SADOVEANU: Epitaf „La 
moartea lui A. Torna" — nr. 25/954, 
pag- I.

♦ * * :„Omagiu“ — Gazeta Literara 
pentru M. Sadoveanu cu ocazia îm
plinirii a 74 de ani — nr. 34/954, 
pag. I.

AL.

nr.

— nr. 37(79)/955,
— „Faust" — nr.

34/954,

SANDULESCU; Documente 
inedite în legătură cu romanul „Mi
nunile Sf. Sisoe" — de G. Topîrcea- 
nu) — nr. 14(56)/955, pag. I; Un 
luminos portret al lui Anton Pann 
— nr. 39(81)/955, pag. IV.

SGRIDON GAVRIL: O rectificare 
în legătură cu data nașterii lui G. 
Coșbuc — nr. 31(73)/955, pag. VI. 
/ S. ȘESUKOV: 75 de ani de la 

nașterea lui Alexandr Block — nr. 
49(91)/955, pag. I.

G. SERAFIM: Literatura romînă 
în R. D. Germană — nr. 35(77)/955 
pag- VI.

SOLOMON PETRE : Ce nu se spu
ne în America despre Mark Twain
— nr. l(43)/955, pag. V.

ZAHARIA STANCU : Gala Galac- 
tion — nr. 5/954, pag. I; O celulă 
veche și cîteva case uitate (cinstirea 
memoriei clasicilor)—nr. 41(83)/955, 
pag- I-

D. ȘTEFAN : De prin lume adunate 
și iarăși la lume date — nr. 15/954, 
pag. IV.

SZASZ IANOȘ: Un an de Ia 
moartea lui Gaâl Gâbor — nr. 34 
(76)/955, pag. VI.

FLORIN TORNEA: Mihail Sorbul 
a împlinit 70 de ani — nr. 48(90)/ 
955, pag. II.

S. TREGUB: „N. Ostrovski" (cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de la 
nașterea lui) — nr. 29/954, pag. I.

A. TUDOR: Mesajul marelui artist 
(despre G. Enescu) — nr. 19(61)/ 
955, pag. III.

G. VARZARU: O poezie postumă 
a lui Traian Demetrescu — nr. £7 
(79)/955, pag. II.

GH. VLAHUȚA: Amintiri despre 
Al. Vlahuță — nr. 28(70)/955, pag.
III.

TUDOR VIANU: Amintirea lui 
Macedonski — nr. 2/954, pag, I; Enii- 
nescu și Shakespeare — nr. 6/954, 
pag. I; Moștenirea lui Odobescu — 
nr. 15/54, pag. I; Literatura univer
sală în romînește — nr. 23/954, pag. 
VI; Coșbuc — traducător al lui Dan
te, 27/954, pag. II; Anton Pann — 
nr. 34/954, pag. V; Scriitorii pica
rești în romînește (despre proza sa
tirică spaniolă) — nr. 9(51)/955, 
pag. II; Hortensia Papadat-Benges- 
cu — nr. 10(52)/955, pag. V; Perpe- 
ssicius — nr. 2(44)/955, pag. II;

PETRU VINTILA: L-am văzut pe 
Calistrat Hogaș, nr. 15(57)/955, pag. 
V.

TEODOR VÎRGOLICI: Un clasic 
al literaturii polone Boleslav Prus — 
nr. 21/954, pag. II; Recilîndu-1 pe 
Gala Galaction — nr. 32/954, pag. 
IV; începuturile literare ale poetului 
fiorilor (40 de ani de la moartea lui 
D. Anghel), — nr. 36/954, pag. II; 
Un manuscris inedit al lui Emil Gîr- 
leanu, — nr. 10(52)/955, pag. II.

I. C. VISARION : O scrisoare ine
dită — nr. 36/954, pag. I.

ION VITNER : O sută de ani de la 
nașterea lui Al. Macedonski, — nr. 
2/954, pag. I; însemnări despre lite
ratură — 105 ani de la nașterea lui 
Eminescu — nr. 2 (44J/955, pag. I;
C. Dobrogeanu-Gherea, estetician și 
critic literar — nr. 21 (63J/955, pag.
IV.

* * * : 100 de ani de la nașterea 
poetului Emil Verhaeren — nr. 21 
(43J/955, pag. V.

OLGA ZAICIC: Anul Mickiewicz
— nr. 14(56)/955, pag. VI.

H. ZALIS : Cervantes în lumina 
unei interesante analize critice — nr. 
36(78)/955, pag. VI; O luminoasă 
conștiință patriotică — (125 ani de 
la moartea lui Dinicu Golescu) — 
nr. 40(82)/955, pag. IV.

Aniversarea a 75 de ani de viață a 
maestrului M. Sadoveanu

MIHAI BENIUC: Primăvara lui 
Mihail Sadoveanu — nr, 43(85)/955, 
pag. I.

DEMOSTENE BOTEZ : Filă de al
bum — nr. 43(85)/955, pag. V.

SAVIN BRATU: Intîlnire cu Sa
doveanu — nr. 43 (85) /955, pag. I.

MARCEL BRESLAȘU : Povestito
rul — nr. 43(85)/955, pag. III.

OV. S. CROHMALNICEANU: La 
aniversarea lui Mihail Sadoveanu — 
nr. 43(85)/955, pag. I,

S. DAMIAN: Focurile de artificii — 
nr. 43(85) și 44(86)/955, pag. II.

MIHAIL DAVIDOGLU: Cuvînt de 
mulțumire maestrului — nr. 44(86)/ 
955, pag. VII.

GH. DINU: Ulița Rădășenilor — 
nr. 43(85)/955, pag. II.

N. DUNAREANU : La Rădășeni
— nr. 43(85)/955, pag. V.

MIHAI GAFIȚA: Fruntaș al lite

Probleme de dramaturgie
SICA ALEXANDRESCU: „Problema 

traducerilor de teatru" — Nr. 25/954 
pag. IV.

SIMION ALTERESCU : „Pe margi
nea reprezentării dramei „Hoții" de 
Schiller Nr. 19/61/955 — pag. Il-a.

SORIN ARGHIR: „Ana Novak — 
Familia Kovacs" — Nr. 25/67/1955; 
„Fîntîna Blanduziei" de V. Alecsandri 
Nr. 28/70/1955 — pag. Il-a (note 
teatrale).

MARGARETA BĂRBUȚĂ: La re
prezentarea piesei „Doamna Calafova" 
Nr. 24/66/955 — pag. IV-a.

RADU BOUREANU: „Vlaicu Vodă" 
de Al. Davila — Nr. 2/954 — pag. 
IV-a.

LIVIU CALIN: „Mărturia drama
turgului sovietic" (Despre „Teatrul și 
viața" de N. Pogodin) — Nr. 40/82 
955 — pag. V-a.

MIHAIL DAVIDOGLU: „Figura 
lui Huria" — Nr. 42/84/1955 — pag.
I- a.

LUCIA DIACONIȚA: „O realizare 
a dramaturgiei albaneze contempo
rane" — (despre piesa „încăierarea" de 
Gemal Broia) — Nr. 32/74/955 pag.
Vl-a.

* * * Discuțiile pe marginea piesei 
„Imdirăgostiții" de Maria Banuș nr. 36/ 
954 — pag. IlI-a.

CHIRIL ECONOMU : „Sonia Clu- 
ceru" — Nr. 7/49/1955 — pag. IV-a.

B. ELVIN: „Note despre „Boeri și 
țărani" de Alexandru Sever" — Nr. 
30/72/1955 — pag. V-a.

SIMION FLOREA: „Epistolă des
chisă către doi tineri dramaturgi" — 
Nr. 31/73/1955 — pag. Vl-a.

MIHNEA GHEORGHIU: „Ipoteze
— Despre scenariul cinematografic și 
radiofonic -— Nr. 47/89/1955 — pag.
II- a.

M. GHIMPU: „O piesă, un specta
col, o cronică" — Nr. 8/50/1955 — 
pag. V-a.

AL. KIRIȚESCU : „Tălmăcind piese 
clasice ruise și sovietice" — Nr. 41/1954
— pag. Vl-a; „Cel mai tînăr teatru 
de stat șl-a deschis porțile" — Nr. 
1/95//1956 — pag. V-a.

IOAN MASSOFF: „O piesă despre 
Horia și Cloșca jucată în secolul tre
cut de teatrul ceh de marionete" — 
Nr. 3//97/1956 — pag. Vl-a.
AL. MIRODAN: „Citadela sfărîmată" 
de Horia Lovinescu — Nr. 21//63/1955 
pag. Il-a,
V. MINDRA: „Mielul turbat" de A. 
Baranga — Nr. 3//1954 — pag. Il-a; 
„Plafon Krecet, Macar Dubrava și 
alții" — Despre teatrul lui Kornei- 
ciuk — Nr. 40/954 — pag. Il-a; „Cind 
lipsesc stafidele din cvas" — (despre 
piesa „Indrăgostiții" de M. Banuș" — 
Nr. 42/1954 — pag. Il-a. „Un articol 

raturii noastre realist socialiste — 
nr. 43(85)/955, pag. III; Mihail Sa
doveanu — Erou al muncii sociali
ste — nr. 45(87)/955, pag. VIII.

PAUL GEORGESCU : Surîzînd, 
surîzînd... — nr. 43(85)/955, pag. VII.

GEORGETA HORODINCA: Erau 
niște oameni triști și simpli... — nr. 
43(85)/955, pag. IV.

IORGU IORDAN : Maestru al lim
bii noastre literare — nr. 43(85)/955. 
pag- ’•

SILVIAN IOSIFESCU : înaintașii
— nr. 43(85)/955, pag. VII.

EUGEN JEBELEANU: Cetățeanul
— nr. 43(85)./955, pag. I.

NICOLAE LABIȘ: Mihail Sado
veanu (poezie) — nr. 43(85)/955, 
pag. V.

GEORGE MACOVESCU: însem
nare simplă — nr. 43(85)/955, pag. 
IV

ION MANOLE: Marele rapsod 
popular — nr. 43(85)/955, pag. IV.

AL. MIRODAN : Sadoveanu șl Uni
unea Sovietică — nr. 43(85)/955, 
pag. VII.

NAGY ISTVAN: Să rămînă mulți 
ani printre noi — nr. 44(86)7955, 
pag. VII.

C. I. PARHON : O dăruire conti
nuă — nr. 47(89)/955, pag. IV.

ION MARIN SADOVEANU: Poet 
și tîlcuitor al naturii — nr. 43(85)/ 
955, pag. IV.

MIHAIL SADOVEANU : Datoria 
mea este să merg înainte — nr. 47 
(89)/955, pag. IV.

RROFIRA SADOVEANU : 5 noiem
brie 1880 — nr. 43(85)/955, pag. V.

TRAIAN SAVULESCU : Deschiză
tor al drumului spre realismul so
cialist — nr. 46(88)955, pag. I.

ALFRED MARGUL SPERBER : 
Mulțumire lui M. Sadoveanu — nr. 
43(85)/955, pag. IV.

ZAHARIA STANCU : Iubirea adîn- 
că a poporului — nr. 46(88)/955, 
pag. I.

TUDOR VIANU: Înțelepciune și 
politeță — nr. 43(85)/955, pag. I; 
Pe culmea cea mai înaintată a cre
ației — nr. 47 (89) /955, pag. IV.

ANDRE W’URMSER: Cuvinte că
tre Sadoveanu — nr. 48(90)/955, pag. 
VI.

***: Intîlnire între M. Sadovea - 
nu și scriitorii din Capitală — nr. 
48(90)/955, pag. VI.

Comemorarea a 50 de ani de la 
moartea lu Anton Cehov

MARCEL ANGHELESCU : Actor 
și personaj — nr. 18/954, pag. II.

R. BELIGAN : Răspunderea scrii
torului — nr. 18/9'54, pag. II.

ANDA BOLDUR: Traducînd din 
Cehov — nr. 18/954, pag. V.

S. DAMIAN : Pecetea dramaturgiei 
cehoviene — nr. 18/1954, pag. II.

GH. DINU : Despre piesele lui Ce
hov (de vorbă cu regizorul Moni 
Ghelerter — nr. 18/954, pag. IV.

V. ERMILOV : Anton Cehov — nr. 
18/954, pag. I.

C. FEDIN : Cehov al nostru — nr. 
15/954, pag. III.

ION FINTEȘTEANU : Oameni în 
teatrul lui Cehov — nr. 18/954, pag.
II.

Z. PAPERNII : Mica trilogie — nr. 
20/954, pag. III.

CEZAR PETRESCU: De la Cehov 
la M. Gorki — nr. 17/954, pag. I.

ZAHARIA STANCU : Un scriitor 
mare — nr. 18/954, pag. I.

* * * : A. P. Cehov către M. Gorki
— nr. 18/954, pag. IV.

60 de ani de la 
nașterea lui VI. Maiakovski

BIANCA BRATU : însemnări des
pre poezia pentru copii a lui Maia
kovski — nr. 15(57^/955, pag. III.

HORIA DELEANU : O originală 
satiră dramatică (despre piesa „Baia" 
de VI. Maiakovski) — nr. 15(57)/ 
955, pag. II.

MIHU DRAGOMIR: Maiacovski și 
comanda socială — nr. 15(57)/955, 
pag- II-

EUGEN JEBELEANU: La Mos
cova, în casa lui Maiakovski — nr. 
15(57)/955, pag. III.

și cîteva nedumeriri" — Polemică cu 
N. Moraru pe marginea articolului 
„Pentru noi piese actuale, combative, 
frumoase — Nr. 32/74/1955 — pag. 
Il-a; „înainte de începerea stagiunii"
— Nr. 37/79/1955 — pag. l-a; „Cita
dela sfărîmată" de Horia Lovinescu
— Nr. 39/81/955 —> pag. V-a; „Impă- 
rătița lui Machidon" de Tiberiu Vor
nic și Ioana Postelnicu — Nr. 40/82
1955 — pag. IV-a; „Ani de pribegie" 
de Alexei Arbuzov — Nr. 41/83/955
— pag. V-a; „Preludiu" de Ana No
vac — Nr. 42/84/1955 — pag. V-a; 
„Regele Lear" de Shakespeare — Nr. 
47/89/1955 — pag. V-a; „Familia Ko
vacs" de Ana Novac — Nr. 48/90/1955
— pag. V-a; „Răzvan și Vidra" de 
B. P. Hașdeu — Nr. 49/91/1955 — 
pag. IV; Alexandru Sever: „Boeri și 
țărani" — Nr. 50/92/1955 - pag. IV-a 
„Eroul comunist al pieselor noastre" 
Nr. 51/93/1955 — pag. Vl-a; Tudor 
Soimaru : „Zorile Parisului" — Nr. 
1/95/1956 — pag. V-a; „Alexandr 
Stein „O chestiune personală" — JMr. 
2/96'956 — pag. IV-a ; Mircea Steifăine- 
scu: „Patriotica romînă" — Nr. 3/97
1956 — pag. IV.

N. MORARU: „Pentru noi piese — 
actuale, combative, frumoase" — Nr. 
26/68/1955 — pag. IV-a; „Pentru noi 
piese actuale, combative, frumoase, — 
Nr. 27/69/1955 — pag. V-a.

V. NICOROVICI : Ceva despre 
construcția și personajele comediei 
într-un act" — Nr. 35/1954 — pag. 
Il-a.

M. NOVICOV: „Furtunile vieții și 
paratrăznete literare" (despre piesa 
„Furtună în Cancelarie" de S. Iosife- 
scu și Vera Călin — Nr. 23/65/1955
— pag. IV-a; „Chinul muncitorului în 
film" — Nr. 42/84/1955 — pag. IV-a.

IOANA POSTELNICU: „Note de 
documentare pentru lucrarea drama
tică ..Imnărătlța lui Machidon" — Nr. 
7/49/1955 — pag. IV-a.

ST. R.: „Prieteni credincioși" come
die cinematografică sovietică de un 
sănătos umor" — Nr. 32/1954 — pag.
V-a.

ION MARIN SADOVEANU: „Două 
lucrări ale lui Schiller „Intrigă și iu
bire" și „Don Carlos" — Nr. 14/56 
1955 — nag. Il-a.

G. SORIA: „O piesa de teatru în
chinată soților Rosenberg, intitulată 
„Frica" — Nr. 22/1954 — pag. IV-a.

K. SIMONOV: „Esențialul în viată, 
esențialul în dramaturgie" — din 
,,Pravda" nr. 185 — Nr. 19/954 — 
pag. I-a.

V. SPATARU: „Ani de pribegie" de 
Alexei Arbuzov (note teatrale) — Nr. 
870/1955, pag. II.

TRAIAN SELMARU: „Dramatur
gia celor zece ani" — Nr. 22/1954.

TIBERIU VORNIC- „Scrisoare lui 
badea Machidon Olteanu" — Nr. 
13/55/1955 — pag. Vl-a.

Literatură sovietică
A. E. BACONSKY: „N-aș putea 

uita" — Nr. 44 (86) 1955 — pag. Il-a.
I. D. BALAN: „Un valoros studiu 

despre dezvoltarea literaturii sovie
tice. Recenzie la volumul lui V. Iva
nov „Din istoria luptei pentru un 
înalt conținut de idei în literatura so
vietică" — Nr. 33/75/1955—pag. Il-a.

ST. BĂNULESCU : „Povestea pă
durii" de K. Paustovski — Nr. 31/1954
— pag. Il-a. „Scriitorul, critica și ci
titorii" recenzie la romanul „Pentru 
puterea sovietelor" de V. Kataev — 
Nr. 40/1954 — pag. Il-a.

ILLES BELA : „Despre Șolohov — 
Nr. 23 (65) 1955 — pag. I-a.

DEMOSTENE BOTEZ: „Omenia"
— desore „Cikalov" de Bobrev — Nr. 
44/86/1'955 — pag ,II-a.

S. BRATU : „O epopee a Marii Re
voluții" — ..Calvarul" lui A. Tolstoi,
— Nr. 34/1954 — pag. Il-a.

P. A. CARAIOAN : .,Pavlik Moro- 
sov" de Stepan Scipaciov — Nr. 
32/1954 — pag. V-a.

NINA CASSIAN: „Spațiu pentru 
copii" — Nr. 44/86'1955 — pag. Il-a.

HORIA DELEANU: Alexei Tolstoi 
și unele probleme ale dramei istorice 
(cu ocazia împlinirii a 10 ani de la 
moartea scriitorului) — Nr. 9 (51) 
1955 — pag. V-a.

GH. DINU: I. P. Sartre despre 
piesele lui Maiakovski: 47(81)1955, 
pag. VI-. Sărbătoarea cărții sovietice" 
*_ Nr. 44/86'1955 — pag. VIII-a.

MURON DRAGU : „Calea spre sufle
tul copilului" — Despre „Poezii pen
tru copii" de S. Marșak — Nr. 20/954 
pag. Il-a : Povestiri despre apărătorii 
orașului erou" (N. Tihonov — „Po
vestiri din Leningrad") — Nr. 40/1954
— pag. Il-a: „Forța nemuritoare a 
poporului" — Despre „Toată puterea 
sovietelor" de Valentin Kataev — Nr. 
14/1955 — pag. Il-a; Determinarea 
personalității artistului (despre Er
milov „Cehov") — Nr. 42/84/1955 — 
pag. Il-a.

PETRU DUMIYRIU: — Scrisoarea 
lui Paganini" — Nr. 12(54)/1955 — 
pag. Il-a.

M. GAFIȚA: „Eroul literaturii so
vietice" — Nr. 44/86/1955 — pag. Il-a

TAMARA GANE: — Tradiția revo
luționară a lui 1905, în literatura so
vietică — Nr. 5 (47)/1955 — pag. III.

A. GHERȚOVICI: „Figura unui 
mare artist-patriot" — Pe marginea 
cărții lui A. Vinogradov „Defăimarea 
lui Paganini" — Nr. 12(54)//1955 — 
pag. Il-a.

DAN GRIGORESCU : „Figura unui 
mare fiu al revoluției: Ceapaev — Nr. 
441861/1955 •— nag. V-a.

GEORGETA HORODINCA: „Satiră 
si umor" de S. Mihalkov — Nr. 34/ 
1954 — pag. Il-a; Ilia Ehrenburg. 
„Căderea Parisului" — Nr. 41/82/1955
— pag. Il-a; „De la Andrei Startov la 
„Primele bucurii" — Nr. 44/86/1955 
—pag. IV-a.

MIRA IOSIF: — Școala revoluției

Congresul al IMea 
al scriitorilor sovietici

ALEXEI GRIAZNOV: Pregătiri în 
toate republicile Uniunii (în preajma 
celui de al doilea Congres al Scriito
rilor Sovietici) nr. 34/954 — pag. III.

B. RIURIKOV: Idealul estetic și 
problema eroului pozitiv, nr. 36/954 
pag. IIL

P. TROFIMOV, I. iBOEEV, V. 
VANSLOV: Principiile esteticii mar- 
xist-leniniste (din „Kommunist" nr. 
16) — nr. 39—40/954.

* * * De la primul Congres (re
ferat din „Pravda"), nr. 40/954, pag. 
V ;

* * * Salutul adresat de C.C. al 
P.C.U.S. celui de al doilea Congres 
Unional al Scriitorilor Sovietici, 
(articol de fond) — nr. 41/954 — 
pag. I.

A. A. SURKOV: Raport la Con
gres — Situația și sarcinile litera
turii sovietice — nr. 41/954, pag. III.

* * * Lucrările Congresului, ziua
I- a, a Il-a, a IlI-a, a IV-a, a V-a, 
și a Vl-a. — nr. 41/954, pag, V.

* * * Lucrările Congresului — 
ziua a 7-a, a 8-a. a 9-a a ,10-a, a
II- a — nr. 42/954, pag. VI.

SAMEDVURGUN: Poezia sovietică 
— Coraport nr. 42/954, pag. IV.

BORIS POLEVOI: Literatura so
vietică pentru copii și tineret. — Co
raport nr. 42/954, pag. III.

* * * Mesajul adresat de cel de 
al Il-lea Congres Unional ăl scrii
torilor sovietici C.C. al P.C.U.S., nr. 
42/954, pag. I.

* * * închiderea celui de al II-Iea 
Congres al scriitorilor sovietici, nr. 
42/954, pag. I.

SIMONOV K. M.: Problemele dez
voltării prozei. — Coraport nr. 1(43)/ 
955, pag. III.

B. RIURIKOV: Problemele princi
pale ale criticii literare sovietice. — 
Coraport nr. 2(44)/955, pag. III.

N. S. TIHONOV : Literatura pro
gresistă contemporană a lumii. Cora
port nr. 3(45)/955 — pag. III.

* * * Rezoluțiile celui de al doi
lea Congres Unional al Scriitorilor 
Sovietici — nr. 4 (46)/955, pag. III.

B. RIURIKOV: După cel de al 
doilea Congres Unional al Scriitorilor 
Sovietici (Din „Isvestia Akădemii 
Nauk"), nr. 21(63)/955, pag. I.

însemnări și mărturii despre cel de 
al II-lea Congres al Scriitorilor 

Sovietici

A. E. BACONSKI : Un bilanț gran
dios — nr. 40/954, pag. III.

ION BANUȚA: In aceste opere 
am găsit adevărul — nr. 40/954, 
pag. III.

Literatura contemporanâ
a altor popoare

ARSENE MARIA: „Moartea scrii
torului" (despre asasinarea scriitoru
lui american M. Bodenha.im 36/1954 
pag. IV.

AL. BĂLĂCI : „Unele aspecte ale 
romanului italian contemporan" nr. 
14/954 — pag. Il-a.

O epopee a Franței luptătoare, des
pre „Comuniștii" de Aragon nr. 
10/954 pag. Il-a.

AL. BANUCHI : „Noua literatură 
albaneză" — nr. 37/954 — pag. IV-a.

VLADIMIR COLIN: „Noua litera
tură a R.P.D. Coreene" nr. 33/75/955 
— pag. V-a.

GH. DINU: „Scriitori oaspeți" — 
Scriitori veniți la 23 August nr. 
24/954 — pag. IV-a; „Tradiția lite
raturii albaneze" — nr. 48/90/955 — 
pag. Vl-a.

PETRU DUMITRIU: „Nu univer
sul nu e absurd" — nr. 48/90/955 
pag. I-a.

* * * Howard Fast, fruntaș al 
luptei pentru pace 7 (1954) pag. 4.

GEORGJEDDE : . Despre soarta
tristă a scriitorului danez" nr. 39/81/ 
1955 — pag. Vl-a.

— despre A. Gaidar — Nr. 44(86) 
1955, — pag. V-a.

NICOLAE LABIȘ: „K. Simonov: 
Versuri alese" — Nr. 42/84/1955 — 
pag. Il-a.

AUREL MI HALE : — Să învățăm 
de la un mare maestru — (despre C. 
Fedin) — Nr. 41/,'1954, — pag. VI. 
DUMITRU MIRCEA: — Exemplul 
nemuritor al lui N. Ostrovski — Nr. 
29/1954 — pag. I.

ANTONINA MOISEEVA: — Chipul 
lui Vladimir Ilici în literatură (opt
zeci și cinci de ani de la nașterea lui 
Lenin) — Nr. I6(58)/1955 — pag. IV

V. NICOROVICI: „Călătorie în țara 
fericirii" (Despre „Țara Muravia" de 
A. Tvandlovski — Nr. 10'54) — pag. 
Il-a.

CEZAR PETRESCU : — Universali 
tatea literaturii clasice ruse și a lite
raturii sovietice — Nr. 44(86)/1955 — 
pag. l-a.

AL. POPOVIOl: „Schiță umoristi
că (Desipre volumul „Oaspeți dragi" de 
Leonid Lenei — Nr. 30/72/1955 — 
pag. Il-a.

„Săptămîna cărții sovietice" — Nr. 
43/85/1955 — pag. VUI-a.

AL. SIMION : „Umanismul revolu
ției" :Des.pre „Infrîngeire" de A. Fadeav
— Nr. 43(85)/1955 — pag. VIII-a.

SKERIN MIHAIL: •- Scriitorul fa
vorit al poporului sovietic (despre So- 
lohov) — pag. Hl-a.

DUMITRU SOLOMON: „Izvoarele 
fericirii" (Despre „Opere" vol. II de 
N. Ostrovski) — Nr. 44/86/1955 — 
pag. V-a.

H. STANCU: — Un scriitor în sluj
ba poporului (despre onera lui Villis 
Lațis — cu ocazia împlinirii a 50 de 
ani) — Nr. 9/1954 — pag. I-a.; „Ste
pan Razin" — Nr. 33/1954 — pag. 
Il-a; „Contemporanii" de Boris Pole
voi — Nr. 18/60/1955 — pag. Il-a.

ZAHARIA STANCU: „Arta creării 
unui erou iubit" — Nr. 40(54) —
pag. Il-a; „Iubita carte sovietică" — 
Nr. 43/85/1955 — pag. VIII-a.

ALEXANDRU SAHIGHIAN: — 
Alexandr Korneiciuk — Nr. 22 (64) 
1955 — pag. VI.

CICERONE THEODORESCU: „Tra
diția lui Maiakovski" Nr. 7/1954 pag. 
I-a. Un oaspete drag: Lev Kassil — 
Nr. 41 (83)/1955, pag. Il-a.

TIBERIU UTAN : „Pe marginea unei 
traduceri valoroase (Cîntare despre 
Opanas" de Ed. Bagritki) — Nr. 32 
1954 _ pag. IV-a ; — Exemplul scrii
torului sovietic — Nr. 42(84)/1955 — 
pag. I-a.

M. VLAD : Gairighfa Sevunt: „Te
heran" — Nr. 17/1954 — pag. Il-a.

F. C. WEISKOPF : Trei întîlniri 
cu Maiakovski — Nr. 35(77)/1955 — 
pag. IV.

H. ZALIS: „Făuritorii revolutei 
(Despre „Pîinea" de Al. Tolstoi) — 
Nf. 44/86/1955 — pag. IV-a.

URY BENADOR: Exemplul scrii
torilor sovietici — nr. 42/954, pag. II.

REPORTER: De vorbă cu Mihai 
Beniuc (despre însemnătatea Congre
sului Scriitorilor Sovietici) — nr. 39/ 
954, pag. I.

M. BENIUC: Rostul scriitorului (co
respondență din Moscova de la Con
gres), nr. 41/954, pag. V.

EUSEBIU CAMILAR: Niște măr
turisiri în întîmpinarea Congresului 
scriitorilor sovietici — nr. 39/954 — 
pag. L

H. DELEANU : Discuțiile din preaj
ma Congresului Scriitorilor sovietici
— nr. 40/954, pag. V.

LUCIA DEMETRIUS: Maeștrii noș
tri — nr. 39/954 — pag. I.

PETRU DUMITRIU : E și al nos
tru (pe marginea Congresului) nr. 
40/954. pag. III.

EUGEN FRUNZA: Marele exem
plu — nr. 39/954, pag. I.

REPORTER: Să folosim ajutorul 
literaturii sovietice (de vorbă cu V. 
Em. Galan) — nr. 40/954, pag. I.

V. EM. GALAN: La Congresul 
scriitorilor sovietici — nr. 2(44)/955, 
pag. I; La Congresul Scriitorilor so
vietici — nr. 4(46)/955 — pag. I; La 
Congresul Scriitorilor sovietici — nr. 
5(47)/955 — pag. IV; La Congresul 
scriitorilor sovietici — nr. 6(48)/955. 
pag. V.

AL. JAR : Slujitorii poporului — nr. 
39/954, pag. I.

EUGEN JEBELEANU: „Apărînd 
libertatea" — Ce-am învățat de la 
scriitorii sovietici, nr. 49/954 — pag.
III.

CEZAR PETRESCU: Mărturisiri 
vechi și nouă (pe marginea Congre
sului), nr. 40/954 — pag. III.

SUTO ANDRAS : Arma cu cea mai 
lungă bătaie (în preajma Congresu
lui) — nr. 38/954 — pag. I; Aduna
rea scriitorilor din R.P.R. cu prilejul 
deschiderii celui de al II-lea Congres 
al Scriitorilor sovietici — nr. 40/954
— pag. I; Salut celui de al doilea 
Congres al scriitorilor sovietici (arti
col redacțional) — nr 40/954, pag. I; 
Scriitori progresiști din străinătate 
despre Congresul Scriitorilor Sovie
tici — nr. 36/954 — pag. III

*

S. LIVOV : Al doilea Congres al 
scriitorilor din Azerbaidjan (text 
prescurtat, tradus din „Literaturnaia 
Gazeta" nr. 48/1954) — nr. 8/954 — 
pag. II.

* * ♦ Congresul Scriitorilor R S.S. 
Ucrainene — nr. 35/954, pag. III.

AL. MIRODAN: „Primăvară amă
gitoare" — nr. 31/73/955 — pag.
Vl-a.

DINU MOISESCU: „Romanul, un 
gen literar menit dispariției ?“ nr. 

34/76/955 — pag. Vl-a; „Din lite
ratura olandeză" nr. 45/87/955 — 

pag. VIII-a.
ELENA MUNTEANU: „Cartea 

franceză despre ororile fascismului” 
nr. 6/48/955 — pag. Vl-a.

SHEVQET MUSARAJ: „Literatura 
albaneză după eliberare" nr. 40/82/ 
1955 — pag. Vl-a.

V. NICOLAU: „Minotaurul și Te- 
zeu" — Despre situația învățămin- 
tului în Grecia — nr. 5/954 — pag. 
IV-a ; „Decadența literaturii din Gre
cia" — nr. 15/954 — pag. 11-a.

SILVIA NIȚA: „Conferința tradu
cătorilor din R. Cehoslovacă nr. 
4/98/956 — pag. Vl-a.

SZEMLER FERENC: Intîlnire cu 
Veres Peter nr. 38(80)/955 — pag. 
V7I-a

EMIL PETROV: „Literatura bul
gară de astăzi” —Scrisoare din R.P. 
Bulgaria nr. 21/954 — pag. IV-a.

RADU POPESCU: Haldor Karen 
Laxnnes nr. 45 (87)/955 pag. ViLII-a.

SȚ. R. „Literatură militantă" — In
terview luat iui Layos Konya secre
tar al_ Uniunii Scriitorilor din R.P. 
Ungară — nr. 5/954 — pag. l-a; 
„Un scriitor polon ne vizitează țara" 
— nr. 16-954 — pag. IV-a ; „Tradi
țiile revoluționare de lupta ale unei 
literaturi milenare nr. 25/954 —- pag.
I- a ; „Scriitorii patrioți ai Canadei"— 
nr. 26/954 — pag. IV-a ; „Spiritul de 
luptă al poporului italian reflectat în 
literatură" w. 27/954 — pag. IV-a.

V. RODIANOV: „Nimeni nu cum
pără cărți" — tradus din Pravda nr. 
116—nr. 8/954 — pag. IV-a.

LUCIAN RUGA: „Noutăți din 
viața literară a R. D. Germane" nr. 
36/78/955 — pag. Vl-a.

L. SARAȚEANU : „Nylonizarea 
clasicilor" — nr. 21/63/955 — pag.
Vl-a ; „Expoziția grajdului" — nr. 
23/65/955 — pag. Vl-a.

H. SCHERFIG: „Literatura dane
ză de astăzi" — nr. 27/954 — pag.
II- a.

CAMIL ȘERBAN : „Gloriosul drum 
al literaturii Chinei noi" nr. 29/954— 
pag. IV-a.

MONTAGU SLATER: „Despre li
teratura engleză în 1955“ nr. 42/84/ 
955 — pag. Vl-a.

MIHAIL SOLOHOV: „Sarcini no
bile" — Scrisoare adresată redacției

Articole polemice
R. ABRUDAN: „Febrilitatea"... cri

ticului — nr. 35(77)/1955, pag. II.
FLORIN ANGHEL și NICOLAE 

CARP: „Vulturii furați" — nr. 5/954 
pag. IV. (Notă despre un plagiat).

ANDREI BALEANU: „Precizare" 
(în legătură cu scrisoarea „Două 
puncte de vedere, o singură greșală" 
de Al. Oprea) nr. 5/954, pag. IV; 
„Pentru ce și contra cui?" (scrisoare 
către redacție — împotriva notei 
„Pentru contra" de M. Gafița) nr. 
9/954 — pag. IV.

MIHAI BEZNAU: Nu de cal e vor
ba, tovarăși scriitori, nr. 10(52)/955, 
pag. VI.

COSMA VIOREL: Așa nu-i bine, 
nr. 12/954, pag. II.

MIHU DRAGOMIR: Critică la mir 
(împotriva articolului „Inlîmplări 
dintr-un poem... fără poezie, de Gh. 
Achiței) — nr. 5/954, pag. II.

M. GAFIȚA: Pentru contra. (Pe 
marginea cronicii dramatice a lui 
M. Ghimpu) — nr. 2/954, pag. IV.

VIRGIL CHIRIAC: Ce crede Al. 
Popovici — nr. 39(81 )/955,pag. VI.

OV. S. . CROHMALNICEANU: Cî
teva precizări în legătură cu niște 
„modeste" note — nr. 40(82)/955, 
pag. VI.

Ing. M. DUMA: Către tovarășul re
porter care a scris despre mine și 
tovarășii mei (scrisoare deschisă) — 
nr. 42(84)/955, pag. VI.

DAN GRIGORESCU: „Reminis
cența compozițiilor făcute în liceu" 
35(77)/195o, pag. VI.

ST. GRIGOR1E: Cîteva păreri des
pre originalitate — nr. 39(81)/955, 
pag. VI.

HOREA ION: Năravuri — nr. 1 
(43)/955, pag. V.

GEORGE MACOVESCU: Vulpi 
năzdrăvane și gînsaci beți, nr. 33/954, 
pag- IV.

D. MICU: Scrisoare deschisă către

Problemele limbii literare
SIMION BARBULESCU: Limba 

publicațiilor și dicționarul limbii ro- 
mîne nr. 36 (78)/955 — pag. VI.

GR. BRINCUȘ: Al Rosetti- „Studii 
lingvistice" — Nr. 31/73/1955.

EUSEBIU CAMILAR : „Vechi meș
teșugari" — Mult e dulce... — nr. 
8(50j/955 pag. I; „Vechi meșteșu
gari" — 21 (63)/955, pag. 1; „Vechi meș
teșugari" nr. 29(71)/1955, pag. U; Voi 
contribui la punerea în valoare a co
morilor folclorice și ale limbii noa
stre, nr. 28(70)/955, pag. III.

ION COTEANU: „Probleme de 
lingvistică" — Nr. 25 (67) 1955. Exi
stă limbă literară nescrisă? — nr. 
47 (89)/955, pag. V.

IORGU IORDAN: Problemele limbii 
literare — Pentru cultivarea limbii— 
nr. 7(49)/955, pag. I; In legătură 
cu articolul lui Eusebiu Camilar: 
„Mult e dulce..." — nr. 12(54)/955, 
pag. I; Pe marginea discuțiilor asu
pra limbii literare, nr. 26(68)/955 — 
pag. I.

GEORGE IVAȘC.U: Dicționarul 
limbii romîne literare contemporane 
— nr. 23(63)/955 — pag. L

AL. ROSETTI: Despre unele pro-

Artă plastica și muzica
* * *:  „Octav Băncilă" — cu pri

lejul împlinirii a 10 ani de la moartea 
pictorului — nr. 4/1954 — pag. II.

PAUL CONSTANTIN: „Arta mili
tantă în plastica noastră" — nr. 47 
(89)/1955 pag. I.

MIRCEA DEAC: Ion Georgescu — 
nr. 5(99)/1956. pag. IV.

GH. DINU; „împotriva colonialis
mului francez din Alger" — expoziția 
pictorilor francezi Boris Taslițki și 
Mireille Miailhe — nr. 3/1954 — pag. 
IV; „Desenul satiric, armă ascuțită 
în lupta pentru pace" — nr. 21(63)/ 
1955, pag. VI.

Expoziția „Pictura și sculptura con
temporană în R, P. Mongolă" — nr. 
35(77)71955, pag. VI.

ION FRUNZETTI: „Probleme ale 
plasticii noastre contemporane" — nr. 
48(90)/1955, pag. IV; „Expoziția in
terregională de artă plastică" — nr.

Masa rotundă a
EUSEBIU CAMILAR: La poarta 

evului prometeic — Nr. 4(98)/1956, 
pag. I-a.

PETRU DUMITRIU: Pentru o pre
zență universală a literaturii — Nr. 
3(97)/1956, pag. I-a.

ION MARIN SADOVEANU: Din 
patru zări — Nr. 5(99)/1956 — 
pag. I-a. — - 

revistei „Literatura străină" — nn 
35/77/955 — pag. Il-a.

SZASZ IANOS: „Prozatorii maghiari 
în cei zece ani de la eliberarea pa
triei lor" — nr. 14/56/955—pag. V-a.

CICERONE THEODORESCU: „An
tologii" — Despre pacea bulgară nr. 
30/72/955 -pag. I-a.

R. ȚIULESCU : „Scriitorul de după 
gratii" — nr. 31/954 — pag. IV-a.

H. TRIFONOV : „Literatura bul
gară pe drumul realismului socialist" 
nr. 26/954 — pag. IlI-a.

T. U.: „Literatura de la Bonn" — 
nr. 1/954 — pag. IV-a.

D. V.: „Clasici ai literaturii uni
versale în romînește" nr. 25/67/955 
— pag. Vl-a.

VAȘlLIEV: „Pentru ca obrajii co
piilor să fie cît mai rumeni" — co
respondență de la Sofia — nr. 14/56/
955.

„Al 6-lea Congres al Uniunii Scrii
torilor Polonezi" nr. 14/954 — pag. 
IV-a.

„Cel de al IV-lea Congres al scrii
torilor din R. D. Germană nr. 3/97/
956.

„De la literatura criminală la cri
minalii literați" — Despre literatura 
americană — nr. 12/954 — pag. 
IV-a.

„Decernarea premiilor Kossuth" — 
nr. 14/56/955 — pag. V-a.

„Hotărîrea C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria în legătură 
cu devierea de dreapta în literatură" 
nr. 50/92/955 — pag. Vl-a.

întemeietorii teatrului realist da
nez" — nr. 1/43/955 -— pag. Vl-a.

„Literatura polonă în limba ro
mînă" — nr. 32/74/955 — pag. Vl-a.

„Pentru cunoașterea culturii tutu
ror popoarelor" nr. 37/79/955 — pag.
Vl-a.

„Săptămîna cărții în R. P. Bulga
ria" — nr. 32/74/955 — pag, IV-a.

„Scriitori progresiști distinși cu 
premiul internațional Stalin „Pentru 
întărirea păcii între popoare" — nr. 
41/954 — pag. Vl-a.

„Scriitorii sovietici care ne vizitea
ză țara" — nr. 40/954 —: pag. V-a.

„Scriitorul trebuie să se ocupe de 
om" — interview cu Jean Paul Sar
tre nr. 26/68/955 — pag. Vl-a.

„Soli ai artei și ai eroicului popor 
chinez" — nr. 27/954 — pag. IV-a.

„Știri literare de la Festival" — 
nr. 32/74/955 — pag. Vl-a.

„Traduceri din literatura mondială 
în U.R.S.S." — 23/65/955 —pag.
Vl-a.

redacția „Gazetei Literare" nr. 36 
(78)/955, pag. VI.

PAUL MOCANU: Limite și limite... 
nr. 8(50)/955 — pag. II.

N. L.: Oare nu-i păcat — nr. 32 
(74)/955, pag. VI.

AL. OPREA: Două puncte de ve
dere, o singură greșală (împotriva 
notelor: „Pentru contra" și „Pentru ce 
și contra cui"), nr. 4/954 — p. II: 
„Rețete critice" (in legătură cu ar
ticolul „însemnări despre unele pro
bleme ale schiței" de Vera Călin) — 
nr. 9/954, pag. IV.

I. MIHA1LEANU: Alături de cro
nică (polemică cu Al. Simion — 
„Alături de țintă"), nr. 2(44)/955, 
pag. II.

MIHAIL PETROVEANU: Care este 
opinia tov. M. Novicov? — nr. 27 
(69)/955, pag. II.

MIHAI POPESCU: Cum am deve- 
n.iț moftangiu (împotriva defectelor 
„tipografice" ale cărților tipărite) 
nr. 9/954 — pag. IV.

D. SOLOMON: Moravuri condam
nabile (despre nota lui Anton Theo
dor, din „Munca") nr. 30(80)/955, 
pag- II-

ȘTEFAN TITA: „Mult e dulce..." 
(Pe cal sau peste cal?) — nr. 9(51)/ 
955, pag. VI.

TIBERIU VORNIC: Suferințele lo
gicii și altele... (despre lipsurile unor 
cronici literare), nr. 5/954 pag. II.

H. WALD: Un singur punct de 
vedere, dar două greșeli de lo
gică (scrisoare către redacție în le
gătură cu nota lui. Al. Oprea) nr. 
5/954, pag. IV.

G. M.: Discuții între scriitori (des
pre notele de cititor ale lui. P. Du- 
mitriu din Viața Romînească nr. 12 
și articolul lui Eugen Jebeleanu pri
vitor la poezia lui Mihai Beniuc — 
publicat în „Scînteia"), nr. 1/954, 
pag. IV.

hleme ale limbii literare — nr. 11 
(53)/955 — pag. I; Despre unele 
probleme ale limbii literare, nr. 13 
(55)/955, pag. I ; Despre unele pro
bleme ale limbii literare, nr. 14(56)/ 
955, pag. I ; Despre unele probleme 
ale limbii literare, nr. 16(58)/955, 
pag. II; Despre unele probleme ale 
limbii literare, nr. 18(60)/955, pag. 
I; Despre unele probleme ale limbii 
literare, țir. 20(62)/955, pag. I; Des
pre unele probleme ale limbii lite
rare, nr. 24(66)/955, pag. I; Despre 
unele probleme ale limbii literare, nr. 
27(69)/955 — pag. I; Despre' unele 
probleme ale limbii literare, nr. 30
(72)/955,  pag. I; Despre unele pro
bleme ale limbii literare, nr. 34(76)/ 
955, pag. VI; Despre unele probleme 
ale limbii literare,' nr. 35(77)/955, 
pag. I; Un savant suedez despre 
limba romînă — prof. Alf. Lombard 
- nr. 42(84)/955 - pag. I.

V. L.: Sesiunea științifică la facul
tatea de filologie, nr. 24(66)/955, 
pag. III.

PETRU VINTILA: In legătură 
limba literară — Mult e dulce... 
31(73)/955, pag. II.

cu
nr.

5I(93)/1955, pag. V; „Expoziția in- 
ter-regională de artă plastică — See- 
nele de muncă în pictură, nr. 4(98)/ 
1956, pag. V.

* * * : Ilustrațiile artiștilor plastici 
romîni la cărțile sovietice — nr. 32 
1954, pag. V.

IVAȘCU: „O valoroasă creație 
muzicală" (despre oratoriul eroic „Tu- 
dor Vladimirescu" al compozitorului 
Gh. Dumitrescu) nr. 4(46)/1955, pag.

IONEL JIANU„Despre o carte de 
artă" — nr. 32/1954, pag. VI; „Ex
poziția de stat a artelor plastice — 
pictura — nr.. 2(4.4)/1955, pag. VI.; 
„Expoziția de stat a artelor plastice" 
— sculptura, caricatura, grafica, dese
nul — nr. 3 (45)/1955, pag. VI.

ST. R.: „O plenară rodnică" (des
pre a Il-a plenară a Uniunii Artiștilor 
Plastici) - nr. 3/1954, pag. IV.

scriitorilor
CAMIL PETRESCU: „Masa rotun: 

dă" e dorită — Nr. 5(99)/1956 —. 
pag. I-a.

CEZAR PETRESCU: Limbaj co
mun — Nr. 3(97)/1956 ----- pag. I-a.

CICERONE THEODORESCU: „Pio- 
neri ai spiritului nou" Nr. 6 100)
1956,

(Continuare in pag. 6-a)
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MARIA ARSENE: „Ultima solu
ție" —- Nr. 32/1954 —• pag. Vl-a.

URY BENADOR: „Răspuns lui 
mister Eliahn Schulman" — Nr. 11 
(53) 1955 — pag. Vl-a.

SERGIU BRAND: „Note politice 
— Versiunea londoneză a fabulei cu 
lupii și oile" — Nr. 30/1954 — pag. 
IV-a; „Două căi în problema ger
mană" — Nr. 33/1954 — pag. IV-a; 
„Era celor 3 R.“ — Nr. 34/1954 — 
pag. Vl-a; „Cînd un scenariu nu-și 
găsește interpreții" — Nr. 16(58) 
1955 — pag. Vl-a; „Confruntare
cu realitatea" — Nr. 28 (70) 1955 — 
pag. Vl-a.

„Chemarea lui Berthold Brecht"— 
Nr. 5(47)1955 — pag. IV-a.

MARCEL BRESLAȘU: „Primii 
între egali" — Nr. 2/1954 — pag. 
IV-a.

DEMOSTENE BOTEZ: „Licitația 
internațională" — Nr. 38/1954 — 
pag. IV-a.

IOACHIM BOTEZ: „Mări de_ la
crimi înghețate" — Nr. 2(44)1955—— 
pag. Vl-a.

RADU BOUREANU : „Puntea pen
tru pace" — Nr. 27(69)1955 — pag. 
Vl-a.

M. BUCUR: „Ospitalitate" — Nr. 
10/1954 — pag. IV-a.

OT1LIA CAZ1MIR : „Strigoii" — 
Nr. 40/1954 — pag. Vl-a.

M. CERNEA: „Bumerang politic" 
—In jurul conferinței de la Geneva— 
Nr. 10/1954 — pag. I-a.

M. CODREANU: „Împotriva unui 
flagel inuman" — Nr. 40/1954 — 
pag. Vl-a.

DUMITRU CORBEA: „Apărarea 
păcii — cauza noastră sfîntă" — 
Nr. 1(43)1955 — pag. Vl-a.

LUCIA DEMETRIUS: „împotriva 
vrăjmașilor vieții" — Nr. 41/1954— 
pag. VlII-a; „Ultima zi a Congre
sului de la Helsinki" — Nr. 28(70) 
1955 — pag. I-a.

DAN DEȘLIU: „Gloriosul deceniu 
al poporului polonez" — Nr. 19/
1954 — pag. IV-a.

GH. DINU: „Complici și rivali"— 
Nr. 3(45)1955 — pag. Vl-a; „In ora
șul alb al Nordului" — Nr. 25(7)
1955 — pag. Vl-a.

N. DOREANU: „Prietenia unui 
mare popor" — însemnări despre 
R.P. Chineză — Nr. 29/1954 — 
pag. I-a.

M1HU DRAGOMIR: „Iar ?“ — îm
potriva remilitarizării Germaniei Oc
cidentale — Nr. 38/1954 — pag. 
IV-a.

* • * „Declarația secretariatului 
conducerii Uniunii Soriitorilor din
U.R.S.S." — Protest împotriva Ho- 
tărîrii Consiliului NATO cu privire 
la pregătirea planurilor unui război 
atomic — Nr. 10(52)1955— pag. I-a.

M. EDEL: „Miliardarii americani 
se amuză" — Nr. 4(46)1955 — pag. 
IV-a; „De ce sînt supărați yankeii 
pe Franța" — Nr. 8(50)1955 pag. 
Vl-a; „Modul de viață și de moarte 
al unui poet american" — Nr. 21 (63) 
1955 — pag. Vl-a.

C. FEDIN: „Marele exemplu" — 
articol din Pravda nr. 149 — Nr. 
12/1954 — pag. I-a.

GALA GALACTION: _ _ „Apărarea 
păcii, cauza noastră sfîntă" — Nr. 
1(43)1955 — pag. Vl-a.

PAUL GEORGESCU: „Fructe, flă
cări și oameni" (despre Guatemala) — 
Nr. 16/1954 — pag. I-a.

D. HINCU: „Lucruri care se, lă
muresc și altele care se cer lămu
rite — Nr. 15/1954 — pag. IV-a; 
„C. D. E. Comunitate deprimată" — 
Nr. 26/1954 — pag. IV-a: „Școala 
crimei" — Nr. 28/1954 — pag. II-a; 
„Istoria cea adevărată" — Nr. 29/
1954 — pag. Vl-a; „O logică stra
nie" — Nr. 32/1954 — pag. Vl-a; 
„Ceea ce e prețios și ceea ce e ri
dicol" — Nr. 34/1954 — pag. Vl-a; 
„A învins într-adevăr „măgarul" — 
Nr. 35/1954 — pag. Vl-a; „S.U.A.: 
Sadism, ură, asasinate!" —Nr. 1(43)
1955 — pag. Vl-a; „Mendes France 
la Baden-Baden" — Nr. 3(45)1955

Construcția socialismului
AUREL BARANGA : Ziua presei co

muniste — nr. 8'954 pag. I.
G. BACOVIA : Răsplătire generoasă

— nr. 1 (43)/955, pag. I.
ST. BANULESCU : Niunta Zamfirei 

(despre echipele culturale), nr. 29 
(711/955, pag. IV; O nouă instituție de 
cultură (muzeul V. I. Lenin — I. V. 
Stalin) nr. 7/(49)/1955, pag. I.

MIHAI BENIUC: De ce mă su
grumă emoția (Gîrudluiri despre copiii 
de azi și d'e ieri) — nr. 12/1954 — 
pag. I.; Pe drumul înfloririi, nir. 30/ 
1954 ,pag. I.

DEMOSTENE BOTEZ: Cartea de 
literatură politică, nr. 34/1954, pag. I.

GEO BOGZA : Expresia unei înalte 
prețuiri, nr. 36/1954, pag. I.

RADU BOUREANU : Fapte de cul
tură și de pace — nr. 39/1954, pag.
III.

EUSEBIU CAMILAR : Despre dem
nitate, nr. 20/1954, pag. I; Grădinile 
dintre Pontul Euxin — Despre direc
tivele Congresului al II-lea al P.M.R..
— nr. 27/1954, pag. I.

OV. S. CROHMALNICEANU : O 
mare obligație morală, nr. 36/1954, 
pag. I.

ION-CRIȘAN : Noi achiziții ale Bi
bliotecii Academiei R.P.R., nr. 37(79)/ 
1955, pag. VI; Pionieri ai științei ro- 
mînești — nr. 39 (81 )/1955, pag. 5.

LUCIA DEMETRIUS : Pentru a 
unsprezecea oară primăvară — Al 
unsprezecelea 1 Mai liber — nr. 17 
(59)/1955, pag. I.

GH. DINU : Viața a biruit — nr. 
5 (47)/955, pag. IV.; Iubiți cartea (des
pre concurs) nr. 20 (62)/955, pag. IV; 
Activitatea obștească a scriitorilor 
noștri, nr. 29 (71J/955, pag. I.

P. DUMITRIU : Deschid «ființa car
te (despre realizările celor zece ani 
de democrație populară) — nr. 23'954, 
pag. I.

MIHAI GAFIȚA: Prețuirea muncii 
literare nr. 52 (94)/955, pag. V.

PAUL GEORGESCU: Sub steagul 
Partidului — nr. 40'89/955, pag. 1.

GLORIOSUL DECENIU: nr. 11/1954 
■— pag. I.

HORVATH IMRE : In spiritul fră
ției, nr. 37/954 — pag. IV.

ÎNDEMNURI PENTRU VICTORIE: 
nr. 24/1954, pag. I.

EUGEN JEBELEANU : Roadele pri
eteniei nir. 30/1954, pag. I.

ALEXANDRU KIRIȚESCU : Brigă
zile artistice de agitație la finala con
cursului pe țară — nr. 50 (92)/955, 
pag- II.

GYORGY KOVACS : Viață nouă pe 
meleaguri .vechi — nr. 35/1954 pag. IV.

G. MACOVESCU : Că ilumina vine 
de la răsărit, aceasta s-a dovedit pe 
deplin («dle vonbă cu Mihail Sadovea- 
nu), nr. 23/1954 — pag. I.; In pragul 
primăverii nr. 7 (49)/955, pag. I.

AL. MIRODAN: Idealuri învingă-

Politică externa

toare, nr. 35/1954 — pag. IV; — Roa
dele marii prietenii, nr. 40 (82)/1955, 
pag. I.

DUMITRU MIRCEA: Sarea pămîn- 
tuliui — nr. 9 (51)/1955 — pag. VI; 
La decernarea premiilor de stat, nr 
24/954, pag. IV; Sărbătoarea presei 
comuniste —- nr. 18 (60)/1955 pag. I; 
Niciodată — nr. 22 (64)/1955, pag. I; 
Armata noastră populară—nir. 39 (81)/ 
1955, pag. I ; Ceea ce nu poate fi as
cuns, nr. 4 (98)/956 pag. VI;

*** Marea sărbătoare — nr. 23/1954
— pag. I.

ION MIHAILEANU: Stima și pre
țuirea poporului, nr. 36/954, pag. 1.

P. MILEA : Pentru o carte de bună 
calitate grafică —nr. 13/1954 — pag. II

N.L.: O înaltă prețuire — nr. 32 
(74)/1955, pag. VI.

ION PAS : Trecut și prezent — 10 
ani de democrație populară — nr. 
23/954, pag. VII.

ION POTOPIN : Intîmpinînd glo
riosul deceniu (scrisoare din Orașul 
Stalin) — nr. 16/954 — pag. IV.

C. PRISNEA: Iubiți cartea — nr. 
3 (97)/1956 pag. I.

REPORTER : O sărbătoare a cul
turii noastre (Decada manifestărilor 
culturale d'e 23 August) — nr. 23/954, 
pag. III.

ZAHARIA STANCU : Condițiile de 
muncă și de viață ale scriitorilor — 
nr. 21/954, pag. I; Decada manifestă
rilor culturale — nr. 22/954, pag. I; 
Sărbătoarea muncii și a păcii, nr. 7/ 
1954, pag. I; Cu oaspeții străini prin 
țară, nr. 48 (84)/955, pag. I.

ION MARIN SADOVEANU: Adu
narea mondială a păcii de la Helsinki 
sau o mare putere în mers — nr. 27 
(69)/955, pag. Vi-a.

AL. I. ȘTEFANESCU: 222.228.000
— însemnări cu prilejul Lunii Cărții
— nr. 9 (91J/955, pag. I.

SUTO ANDRAS : Alături de frații 
noștri romîni — Despre prietenia ro- 
mîno-maghiară nr. 23/1954, pag. V.

*** Sărbătorirea celei de a 11-a ani
versări a eliberării Romîniei. Cuvînta- 
rea lui Gh. Gheorghiu-Dej și a lui N. 
S. Hrusciov, nr. 34 (76)/955, pag. I;

*** Ședința plenară a C.C. al P.M.R. 
din 19 aprilie 1954 — nr. 6/1954 — 
pag. I.

CICERONE THEODORESCU: Scrii
torul și cartea ia noi — nr. 24/954 — 
pag- I.

TUDOR VIANU: Un vast institut 
de cercetare și creație — nr. 28 (70)/ 
955 — pag. III.

PETRU V1NTILA : Un raport obți
nut — nr. 12 ( 54)/955, pag, I; „Curcu
beul" — nr. 25 (67J/955 — pag. I-a; 
„O emoționantă comandă socială" — 
nr. 28 (70)/955 — pag. I-a; „Intre 5 și 
25 la sută" (Despre reducerea de pre- 
juri) nr. 49 (91)/955 — pag. I-a.

— pag. Vl-a; „Edgar Faure a luat 
startul" — Nr. 9(51)1955 — pag.
VI- a; „O săptămînă care va intra 
în istorie" — Conferința de la Ge
neva — Nr. 30(72)1955 — pag. V-k-a.

PETRE IOSIF: „Lacrimi" — (des
pre Geneva — Nr. 11/1954 — pag. 
IV-a; „Nu te supăra, viața e scurtă"
— (aspecte din Italia) — Nr. 14/ 
1954 — pag. IV-a.

EUGEN JEBELEANU: „Libertatea 
este o armă" — Nr. 41/1954 — pag.
VII- a.

SKOBELȚIN : „Șantajul atomic este 
sortit eșecului" — Nr. 6(48)1955 — 
pag. IV-a.

L. S.: „Melancoliile pluvioaise ale 
domnului Adenauer" — Nr. 28/1954— 
pag. IV-a; „Boxerii demnitari de la 
Manilla" — Nr. 27/1954 — pag. IV-a;

O. LIVEZEANU: „Te recunosc, ca
nalie legionară" — Nr. 8(50)1955— 
pag. Vl-a.

RADU LUPAN: „Toptîghinii la 
Manilla — Nr. 27/1954 — pag. IV-a; 
„II recunoașteți, desigur!" — Nr. 
39/1954 — pag. Vl-a.

* * *:  „Legea fundamentală a vre
murilor noi" — (despre Constituția 
Stalinistă) — Nr. 38/1954 — pag. 
IV-a.

M. P.: „Pentru munca noastră nu 
este dușman mai mare decît războ
iul" — Nr. 25(67) 1955 — pag. Vl-a.

G. MACOVESCU: „Despre scut și 
lance" — Nr. 1/1954 — pag. IV-a; 
„Diplomatul în dilemă" — Nr. 4/
1954 — pag. l-a; „Nădejdiile vieții"
— Nr. 7/1954 — pag. IV-a; „Mister 
Dulles s-a supărat" — Nr. 9/1954 — 
pag. I-a; „Lecția 'de la Nurenberg"— 
Nr. 28/1954 — pag. l-a; „John Fos
ter Cicicov" — Nr. 12(54)1955 — 
pag. Vl-a.

MIRCEA MANCAȘ: „Drumul in
telectualității progresiste în țările ca
pitaliste" — Nr. 39(81)1955 — pa
gina Vl-a.

* * * Scriitorul german Thomas 
Mann împotriva politicii de ațîțare 
la un nou război — Nr. 28(70)1955
— pag. IV-a.

* * * Scriitorul francez Franțois 
Mauriac condamnă pregătirile pen
tru un nou război atomic — Nr. 28 
(70)1955 — pag. Vl-a.

DUMITRU MIRCEA: „Cauza pă
cii triumfă" — Nr. 21(63)1955 — 
pag. I-a.

N. MORARU: „Norii nu vor în
tuneca azurul cerului" — Nr. 29(71)
1955 — pag. Vl-a.

* * * : „Ne ridicăm împotriva ace
lora care pregătesc războiul atomic"
— Chemarea Comitetului Permanent 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R. — 
Nr. 5(47)1955 — pag. I-a.

ION PAS: „Pacea va fi apărată"
— Nr. 39/1954 — pag. I-a.

PERPESSICIUS: „Cataclismele nu 
trebuie să se mai repete" — Nr. 41/
1954 — pag. VIII-a.

CEZAR PETRESCU: „O aspră și 
neînduplecată datorie" — (împotriva 
reînvierii fascismului german) — Nr. 
41/1954 — pag. VIlI-a;„lmpotriva fre
neziei atomice" — Nr.. 6(48)1955 — 
pag. I-a.

AL. PHILIPPIDE: „Apărarea păcii, 
cauza noastră sfîntă" — Nr. 1(43)
1955 — pag. Vl-a.

M. POPESCU: „Helsinki, iunie 
1955“ — Nr. 26(68)1955 — pag. Vl-a.

VERONICA PORUMBACU: „Des
pre o marnă din Franța sau cum de
vine un film realitate" — Nr. 28(70) 
1955 — pag. Vl-a; „Instantanee de la 
Congresul Mamelor" — Nr. 29(71) 

, 1955 - pag. Vl-a.
PUIMANOVA MARIE „Ziua cea 

mai fericită" — Nr. 18(60)1955 — 
pag. l-a.

* * * „Pacea în ofensivă" — Nr. 
23(65)1955 — pag. I-a.

„Pentru pace" — Nr. 36/1954 — 
pag. IV-a.

MIHAIL RALEA: „Reîntoarcerea"— 
(Note de drum din S.U.A.) — Nr. 15 
(57)1955 — pag. Vl-a.

E. RIJEVSKAIA: „In ultimele zile" 

(ultimele zile ale lui Hitler) Nr. 19 
(61)1955 — pag. Vl-a.

ST. R.: „Inscripția de la Oradour"
— Nr. 37/1954 — pag. IV-a.

ZAHARIA STANCU: „Voci din în
tuneric" — Nr. 1/1954 — pag. IV-a; 
„Puterea popoarelor" — Nr. 8/1954— 
pag. I-a; „Pace în Indochina" — Nr. 
19/1954 — pag. IV-a; „Lumina Mare
lui Octombrie" —Nr. 34/1954 — pag. 
I-a; „Pleava din căruțele dușmanului"
— Nr. 3(45)1955 — pag. I-a;
„Soarele va risipi și această cea
ță" — Nr. 6(48)1955 — pag. I-a; 
„Fasciștii au trecut la atacuri armate"
— Nr. 7(49)1953 — pag. Vl-a; „Cru- 
ciații" cu topoare și cuțite"
— Nr. 8(50)1955 — pag. I-a; „Min
ciuna are picioare scurte" — Nr. 10 
(52)1955 — pag. I-a; „Șerpii își 
schimbă pielea" — Nr. 13/1955 — 
pag. Vl-a; „Ferestre deschise" — Nr. 
38(80)1954 — pag. I-a; „Note poli
tice" — Nr. 50(92)1955 — pag. Vl-a; 
„Reînvierea militarismului german"— 
Nr. 52(94)1955 — pag.VI-a.

L. SARAȚEANU: „Balada doamne

Niote bibliografice — 
Informații literare

„Clasicii literaturii universale" Th. 
Dreiser, M. Kaiman, Dickens și V. 
Hugo (Vitrina cu cărți) — pag. IV-a 
(Nr. 10/1954).

In vitrina librăriilor (Nr. 13/1954)
— pag. IV-a.

M. MÂNU: In întîmpinarea glori
oasei aniversări (23 August) (La ce 
lucrează scriitorii) Nr. 18/1954 — 
pag. Vl-a.

In vitrinele librăriilor (Nr. 19/1954) 
pag. IV-a.

Noi opere în cinstea zilei de 23 Au
gust (Nr. 19/1954) pag. IV-a.

Noi opere literare în cinstea zilei 
de 23 August: E. Jebeleanu: „Versuri 
alese"; M. Beniuc: „In frunte comu
niștii"; Maria Banuș: „Despre pă- 
mînt"; S. Iosifescu: „Probleme și 0- 
pere contemporane" (Nr. 20/1954) — 
pag. IV-a.

TIBERIU UTAN: „Cartea romî- 
nească în librăriile sovietice". Scri
soare din Moscova (Nr. 20/1954) pag.
IV- a.

gaRȚI NOI apărute în cinstea zilei 
de zj august; m. tsemuc: „mărul de 
ungă uruin” ; ion Has: „va veni o 
zi", Francisc Munteaiiu: „Lența" ; 
Petru Dumitriu: „Despre viața și 
cărți” (Nr. 21/1954) pag. IV-a.

„Cărți noi in cinstea znei de z3 Au
gust": Petru Dumitriu: „pasarea lur- 
tunii"; Tiberiu Vornic; „Sud pajura 
împărăției”; Radu Boureanu, h. De- 
leanu: „Cazul Benett” . (Nr 22/1954
— pag. IV-a.

„Noi opere literare în cinstea lui 23 
August" : A. Toma: „Cîntul vieții”, 
„Poezii și poeme din literatura uni
versală”, E. Frunză; „Față-n fața”; 
M. Sadoveanu; „Istorisiri vechi și 
nouă”; Geo Bogza: „TaDlou geogra
fic”; V. Em. Gaian: „Bărăgan” |Nr. 
23/1954) pag. VllI-a.

„Cărți noi” ; Eusebiu Camilar: „Li
vezile tinere”; Maria Vlad; „Casa a- 
pelor”; N. Tăutu: „Mîndrie" (Nr. 25/
1954) pag. IV-a.

„Cărți noi în cinstea Congresului 
Partidului” — Nr. 31/1954, pag. IV-a.

„Noi lucrări ale scriitorilor din Re
giunea Autonomă Maghiară, Nr. 32/ 
1954 — pag. IV-a.

„Noi cărți despre viața oamenilor 
sovietici" — Traduceri în limba ro- 
mînă — Nr. 32/f954 — pag. 5-a.

„Tiraje de masă din opera lui An
ton Pann” — Nr. 34/1954 — pag. V-a.

„Cărți romînești traduse peste ho
tare” Nr. 39/1954 — pag. Vl-a.

„Ce vom citi în 1955". De vorbă cu 
Al. I. Ștefănescu directorul Editurii 
de Stat pentru Literatură și Artă. Nr. 
42/30 dec. 1954 p. 7.

„Vor apare în 1955: De vorbă cu 
Ilca Melinescu — directoarea Editurii 
Cartea Rusă” — Nr. 1(43)—1955 pag.
V- a.

„Ce vom citi în 1955 — De vorbă 
cu Mihail Maxim, director al Editurii 
Tineretului” Nr. 2/44/1955 — pag. V-a.

Breviar: „Noua ediție de balade 
populare" (M. Bucur); Navtej: „Tre
nul nu va trece” (M. Dragu); „Mo
mente și schițe” de I. L. Caragiale — 
(St. Bănulescu) — Nr. 8/50/1955 — 
pag. II-a.

Breviar : „Almanahul tinerilor scrii
tori” — 1954 (V.G.R.); Nina Cassian: 
..Versuri alese ”(M.D.); W. Hauff: 
„Tînărul englez" (B.D.) Nr. 9/51/955
— pag. II-a

Breviar : „A. Jar: „O poveste sim
plă — (M.D.); „Petre Solomon; „Lu
mina zilei” — (V. Rîpeanu); B. Riu- 
rikov: Literatura și viața (M. Bog
dan); „Bai Ganciu" de Al. Constan- 
tinov" (St. B.) — Nr. 10/52/1955 — 
pag. II-a.

Breviar; „Lucia Demetrius: „O 
noapte grea” (M. Dragu); A. Gur- 
ghianu: „Drumuri” (N. Labiș); V. 
Alecsandri: „Poezii” (V. Rîpeanu) Nr. 
11/53/1955 — pag. II-a.

Breviar: Radu Boureanu: „Fata de 
pe M’ureș" (ML Dragu); A. E. Ba- 
consky: „Itinerar bulgar" (Teodor 
Vîrgolici); A. I. Gherțen: „Povestiri" 
(Șt. Bănulescu) nr. 12/54/1955 — 
pag. II.

Breviar: „Ion Manole: „A. Pann” 
(D. Păcurariu); Emil Gîrleanu: „Opere 
alese” (T. Vîrgolici); „Bogdan Nem- 
țova: „Bunicuța” (St. Bănulescu) — 
Nr. 13/55/1955 — pag. II-a.

Breviar: P. Trofimov, I. Bosev, V. 
Vanslov, V. Skaterscikov: „Princi
piile esteticii marxist-lentoiste" — 
(M. Bogdan); Hans Kirk: „Banii dia
volului” (Al. Popovici) (Nr. 14/56/
1955) — pag. II-a.

Breviar: C. Negruzzi: „Opere alese” 
(D. Păcurariu); Gala Galaction: „Nu
vele alese" (M. Bucur); Zaharia Stan- 
cu: „Dulăii” (Ed. III) (V. Rîpeanu); 
Petre Surupăceanu: „Povestiri” (Dan 
Grigorescu); George Sidorovici: „Pă
pușoii” (M. Dragu). Nr. 16/58/1955 
pag. II-a.

Breviar: Gottfried Keller: „Nuvele” 
(Liviu Călin); Jules Verne: „Intîm- 
plări neobișnuite” (Miron Dragu); I.
D. Bălan: „Influențe folclorice în poe
zia noastră actuală” (L. Bernard) Nr. 
17/55/1955 — pag. Il-a.

Revista presei literare
ST. BANULESCU: Răsfoind revis

tele — Poezia din Viața Romînească 
(nr. 12/1954 și 1/955) — nr. 9(51)— 
955; Poezia din „Tînărul Scriitor" (nr. 
3/1955). nr. 14(56)/955 — pag. II

CRONICAR : Răsfoind ziarele și 
revistele nr. 12/1954, pag. VI; Răs
foind ziarele și revistele — nr. 14/1954
— pag IV; Răsfoind ziarele și revis
tele — nr. 16/1954 — pag. IV

VAL. DIMBU: Răsfoind revistele
— Critica din paginile ziarelor — nr. 
12(54)/1955, pag. II; Critica din ..Tî
nărul Scriitor" — nr. 20(62)/1955 
pag. II.

lor de altădată — în variantă vest- 
germană" Nr. 29/1954 — pag. Vl-a; 
„Campionii „purității" morale a Ita
liei" — Nr. 31/1954 — pag. IV-a; 
„Periculosul" — Nr. 22(64)1955 — 
pag. Vl-a.

* * * Scriitorii, artiștii plastici și 
compozitorii au protestat împotriva 
atacului banditesc de la Berna" — 
Nr 8(50)1955 — pag. Vl-a.

RADU Ț1ULESCU: „De la negru 
pe alb, la alb pe negru" — Nr. 30/
1954 — pag. IV-a; „In adevărata lu
mină" — Nr. 39/1954 — pag. Vl-a.

VOGAN OGAN1AN: „Scrisoare des
chisă adresată tovarășilor mei de lup
tă din Franța" — Nr. 18(60)1955 — 
pag. Vl-a.

PETRU VINTILA: „Pentru apărarea 
păcii în lume" — Nr. 20(62)1955 — 
pag. Vl-a.

„Andrei Ianuarevici Vîșinski" —- (la 
moartea sa) — Nr. 37/1954 — pag. 
I-a.

TIBERIU VORNIC: „Despre „eli
berare" și „eliberatori" — Nr. 16(58)
1955 ■— pag. Vi a.

Breviar: Titus Popovici: „Povestiri" 
(Ai. Rauu); N. Tertulian: „Probleme 
ale literaturii de evocare istorica”’(M. 
Bogdan); Fereira de Castro. „Oile 
domnului” (H. Zalis) Nr. 18/60/1956, 
pag. II-a.

Breviar; Letiția Papu: „Lîngă un 
geam deschis” (T. Vîrgolici); 1. Pur- 
caru și V. Negru; „Zile fierbinți" (Val. 
Dîmbu); 1. A. Basarabescu; „Schițe și 
nuvele” (A. Dumitrașcu); Nr. 19/61/ 
1955 — pag. II-a.

Breviar; 1. Ludo: „Corsetul” (H. 
Zalis); Ioniță Marin: „Rădița” (St. 
Cazimir); Korolenko: „Fără grai” 
(Corneliu Armașu); Nr. 2U/62/1955 

■— pag. II-a.
Breviar: Dumitru Ignea: „Povestiri” 

(M. Bogdan); Nicolae Tațomir: „Sa
tire (I. D. Bălan) (Nr. 21/63/1955) 
pag. 11-a.

Breviar; H. C. Andersen; „Mărun
țica” (Dan Grigorescu); S. Marsak: 
„mustăciosul vargat” — (St. Cazi- 
mir); Dimitrie Srelaru; „Fata pădu
rarului” — (Marin Bucur); 1. Mano- 
liu-Mircești: „Dă-mi un măr” (Gn. 
Iliescu) Nr. 22/64/1955, pag. Il-a.

Breviar; Mircea Șerbanescu: „Rătă
cire" (Soreanu Dan); V. Nicolau : 
„Aristolan" (Al. Sănaulescu); M. Ko- 
gălniceanu: „Scrieri alese" (Domnica 
Filimon) Nr. 23(63)/1955) pag. Il-a.

Breviar: A. Jirasek: „Vecin poves
tiri’ (V. Nicolescu); Dumitru Mircea; 
„Examenul" (H. Zalis) Nr. 24/66/1965
— pag. Il-a.

Breviar; A. S. Pușkin: „Fata căpi
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ludiu" Nr. 55/99/1956 pag. II-a.
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însemnări despre Casa memorială „Ady Endre" din Oradea

Poate fi relatat și ca o simplă, știre 
de ziar faptul, care in realitate este 
un eveniment istoric, că nu de mult 
la Oradea s-a inaugurat Casa memo
rială „Ady Endre".

...In această Oradîe, care în trecu
tul de tristă amintire a fost de atîtea 
ori teatrul unor excese antinaționali- 
ste, ridicăm astăzi un muzeu lui 
Ady Endre — a spus în ziua aceea 
Eugen Jebeleanu. admirabilul tălmă
citor al poetului in limba romînă.

....Noi ungurii și neungurii am în
făptuit iarăși ceva măreț" — l-a ci
tat chiar pe Ady, Foldessy Gyula, 
istoriograf literar, laureat al premiului 
,,Kossuth" și unul dintre cei mai valo
roși cercetători ai lui Ady Endre, 
delegat al Academiei de Științe din 
R.P. Ungară și al Uniunii scriitori
lor maghiari.

Astfel a luat ființă la Oradea Casa 
memorială ,,Ady Endre" — primul 
muzeu din lume consacrat marelui 
poet revolufionar. A luat ființă aici 
tocmai pentru că cei care in trecut au 
fost „persecutați și nimiciți" astăzi 
nu mai sînt nici persecutați, nici ni
miciți, pentru că noi „ungurii și ne
ungurii" — așa cum a fost și dorința 
sfintă a poetului ne-am unit și ne-am 
inttlnit pe aceeași baricadă a cugetu
lui.

Ady Endre, pe care admiratorii lui 
marxiști l-au denumit pasărea furtunii 
revoluției burghezo-democrate, pe care 
el în realitate nu numai că a aștep
tat-o dar a și chemat-o, a militat pen
tru ea, a stîrnit această furtună — 
este astăzi prezent aici in fata noa
stră prin fiecare relicvă scumpă a a- 
cestui muzeu, in fiecare rind scris 
de-al său care ne-a rămas.

Și acesta este poate cel mai mare 
merit al muzeului, că din el se des
prinde spiritul veșnic viu al revolu
ționarului Ady, pentru că Ady a fost 
cu adevărat un mare revoluționar și 
un revoluționar al maselor în cel mai 
curat ințeles al cuvîntului din clipa 
cînd acest lucru a pătruns in con
știința sa și plnă cînd trupul lui chi
nuit a fost părăsit de ultima sa su
flare. Peste puțin timp, cînd va apare 
ediția operelor lui complete, care se 
află sub tipar sub îngrijirea lui F51- 
dessy Gyula din însărcinarea Acade
miei de Științe din R.P. Ungară, se 
va vădi că Ady Endre n-a fost numai 
cel mai mare poet liric al timpului 
său, dar și cel mai mare publicist în 
același timp și se va contura în fafa 
noastră figura vestitorului revoluției 
socialiste.

Ady Endre nu mai avea de mult 
iluzii în ceea ce privește „bineface
rile" democrației burgheze. El a vă
zut și s-a convins despre putreziciu
nea democrațiilor din țările apusene 
și pierzîndu-și iluziile despre ele se 
scîrbise. Dar cunoscînd starea feudală 
în care se găsea Ungaria, el milita 
pentru revolufia burghezo-democrati- 
că, socotind-o, ca o etapă nu numai 
posibilă dar chiar inevitabilă.

„Să trecem peste ea — scrie el — 
fiindcă trebuie să trecem peste ea", 
ca apoi să urmeze ceva mai măreț, 
mai frumos, care să întroneze adevă
rata umanitate: să urmeze revoluția 
socialistă.

Pentru marile teme ale vieții noastre
(Urmare din pag. l-a)

tale" ....ale luptei eroice a poporu
lui muncitor pentru construirea so
cialismului, și din istoria ultimelor 
decenii".

Dar un număr de cărți, fie ele rea
lizate la un înalt nivel artistic, nu 
ajung să epuizeze acea imensă bo
găție de fapte și caractere pe care 
le pun continuu în lumină anii noș
tri, pe care le-a pus în lumină aceas
tă jumătate de veac.

Abordarea aprofundată a marilor 
teme ale vieții contemporane va duce 
la abordarea și la zugrăvirea marilor 
caractere, la redarea modului cum 
apar și se manifestă azi eternele pro
bleme și pasiuni umane, precum și la 
reliefarea acelor probleme și preocu
pări pe care le-a generat epoca noas
tră.

Critica literară, la rîndul său, va 
putea analiza în chip concret modul 
cum se definește caracterul eroului 
în complexul de relații pe care le 
creează viața socialistă, munca sa, 
activitatea obștească și de produc
ție. Rolul criticii va fi de a analiza, 
de a pune în lumină felul cum mari
le probleme se oglindesc în viața 

omului, cum în primuj rînd acestea 
determină formarea caracterului so
cialist și hotărăsc superioritatea omu
lui însuflețit de ideile socialismului 
față de acela aparținînd vechii orîn- 
duiri.

Nu caractere abstracte, nici per
sonaje șablon, „diferențiate" doar prin 
cîte un tic, printr-o boală purtată cu 
anii, printr-o îndeletnicire din afara 
producției sau o nenorocire în fami
lie, etc., — ci eroi vii va avea atunci 
critica să releve, oameni adevărați, 
acționind pentru rezolvarea funda
mentalelor probleme ale vremii noas
tre, ale socialismului, cît și ale lup
tei pentru înlăturarea regimului bur- 
ghezo-moșieresc.

Marile teme ale vieții noastre oferă 
o largă posibilitate de zugrăvire a 
unor personaje distincte, bogate su
fletește, tocmai prin imensa varietate 
de moduri în care oamenii cu firi 
deosebite, cu apucături și obiceiuri, 
cu situații specifice fiecăruia, primesc 
și iau parte la rezolvarea marilor 
probleme ale vieții. Zugrăvind oame
nii din această perspectivă, scriitorii 
vor avea posibilitatea să arate în 
imagini măiestrite, cu ce-a îmbogățit 
epoca noastră umanitatea, cu ce-a 
sporit socialismul exemplaritatea o- 
mului, față de epocile anterioare. Vor 
arăta rolul hotărîtor al orinduirii 
noastre sociale și al laturilor ei esen
țiale, în dezvoltarea spirituală și în 
creșterea conștiinței umanității.

Omul de azi din țara noastră e 
interesat direct și față de modul cum 
se realizează producția și față de 
soarta producției — adică față de 
felul cum muncește el și față de des
tinația roadelor muncii sale. De ace
ea, nu trebuie să se înțeleagă nici 
o clipă că acest om n-ar trebui ur
mărit și în împrejurările concrete ale 
muncii lui, în uzină, pe șantier, pe

Că el n-a formulat întocmai așa, 
că nu i-a spus pe nume? încă pe cînd 
era ziarist începător în anul 1899, el 
scria cu o uimitoare clarviziune isto
rică: „Două uriașe forțe sînt incăie- 
rate între ele: imperialismul și socia
lismul..." „Fir-ar să fie a naibii de 
treabă I — scria el intr-un articol elfi- 
va ani mai tirziu — civilizația capita
listă nu este un lucru desăvîrșit, ceva 
non-plus-ultra, și o societate nu poate 
fi viabilă numai prin aceea că ea 
merge de pildă pe urmele Franței 
sau Germaniei. Nici China nu e de 
lepădat; iar chinuita Indie este o lume 
atît de adîncă, cu o forță atît de 
uriașă, cum nici nu bănuim poate".

Este inutil să comentăm aceste cu
vinte scrise cu atîta clarviziune. Spre 
a întregi concepția despre ființa deo
sebită ca om și poet a lui Ady, trebuie 
să spunem aici că el a salutat revo
luția burghezo-democrată din Rusia 
în 1905, în peste 40 de articole și o 
serie de poezii, in care, cu tot insuc
cesul vremelnic al acestei revoluții, el 
vede în ea mugurii noi născutei orin- 
duiri:

...Poate chiar foarte curînd va veni 
o zguduire peste noi acei care ne-am 
trăit traiul și ne așteaptă pieirea. Se 
va ridica și se va așeza cu setea ei 
*'ouă, zdravănă, cu flamura ei roșie, 
noua lume.

Iar tn „Steaua stelelor" prevestește 
că izbăvirea vine chiar din Răsărit na 
numai pentru bietul lui popor dar și 
pentru alte popoare ale lumii’. 
„Nu cade niciodată steaua roșie: 
Soare șl lună, Venus — au pierit 
Și ea măreț domnește-n răsărit
. 4 • ■ ■ > î a
Stea roșie, tu scapără domnind 1 
De cînd e omul om și-n sus privește. 
Doar steaua roșie i-a fost nădejde".

Ady Endre a fost un astfel de poet 
național și putem spune cel mai mare 
poet național maghiar, incit nu și-a 
putut închipui fericirea poporului său 
separată de a celorlalte popoare și in 
primul rind a poporului frate romln. 
El a fost acela care a numit „pelagră 
istorică" nenorocirea țăranului ro- 
mîn, lihnit de foame; el a fost acela

Frontul larg al poeziei
(Urmare din pag. l-a)

Dacă frontul nostru poetic este atît 
de larg, nu se poate spune însă același 
lucru despre raza lui de acțiune. 
Viața nouă din uzine, percepută și 
oglindită cu sensibilitatea modernă a 
constructorului socialismului, viața 
intensă a satelor noastre în procesul 
de colectivizare, nu și-a găsit încă 
suficienți rapsozi și... suficiente rap
sodii. Or, știut este că în Uniunea 
Sovietică s-a făcut colectivizarea cu 
efortul celor douăzeci și cinci de mii 
de activiști ai Partidului, șî cu- 
„Părrînt desțelenit" de Șolohov.

Avem în mîna noastră o forță mi
raculoasă: poezia. Datorită concepției 

ogor, în laboratoare. Pretutindeni el 
e antrenat direct, e interesat în orice 
inovație, pentru că el e stăpînul tu
turor locurilor de muncă, al tuturor 
roadelor dobîndite, pentru că e un 
om liber.

Și tocmai de aceea, pentru că el 
e un om liber, un stăpin, — el pri
vește cu interes sporit acele sectoare 
de muncă, a căror importanță pentru 
viața sa e mai mare. De aceea, noile 
șantiere care se deschid, fabricile 
care se lărgesc, noile căi de folosire 
a resurselor naturale ale țării, toate 
acestea — care sînt aspectele esen
țiale ale noului în viața sa — îl 
preocupă, îi creează noi probleme și 
aspirații.

In alegerea sectoarelor și temelor 
centrale ale vieții se evidențiază de 
asemenea atitudinea scriitorului, se 
exprimă atitudinea Iui față de viață, 
dorința lui de a participa la trans
formarea realității, spiritul lui parti
nic, rolul activ educativ și transfor
mator, al creației Iui. De aceea nu 
e deajuns ca scriitorul să fie cu to
tul sincer, pasionat, în zugrăvirea 
obiectului ales, nu e deajuns ca opera 
sa să fie un model de meșteșug. Nu 
e indiferent dacă scriitorul cîntă în 
creația sa emoția egoistă și frămîn- 
tările intime pe care i le procură 
unui erou al său numai îmbobocirea 
florii din ghiveciul de la fereastra 
sa — sau el cîntă creșterea fabricii 
de pe terenul de peste drum, însu
flețirea marilor mulțimi pentru noua 
viață.

Nu e indiferent — pentru că 1 
mesajul pe care ni-1 va transmite 
scriitorul în unul din aceste cazuri, 
despre eroul său, nu va avea cum 
să fie același. Și nici posibilitatea sa 
de a-și manifesta arta nu va fi aceeași. 
„O influență hotărîtoare asupra mij
loacelor tipizării are, în practica 
creației, obiectul oglindirii..." — 
se spune în articolul teoretic publi
cat în revista „Kommunist". Marea 
forță a giganților literaturii, de felul 
unui Tolstoi, Goethe, Balzac, Emines- 
cu, Șolohov — au putut să se desfă
șoare din plin în zugrăvirea unor te
me esențiale din viața oamenilor și 
a popoarelor în epoca lor. Măreția 
eroilor se apreciază totdeauna și în 
legătură cu problemele care li se 
pun spre rezolvare.

Viața noastră de construire a so
cialismului este un uriaș și inepuiza
bil rezervor de teme importante. Di
rectivele celui de-al doilea cincinal 
indică de pe acum nu numai sectoa
rele unde se vor desfășura cele mai 
importante înfăptuiri ale sociali' 
lui în cei cinci ani care vor ur. .., 
dar sugerează și viitoarele proporții 
ale unor conflicte și înfruntări posi
bile, indică liniile esențiale ale biruin
țelor care vor fi dobîndite.

La cunoștința scriitorului au și a- 
juns, astfel, datorită documentelor 
celui de-al doilea Congres al Parti
dului, primele semne ale noului pe 
care ni-1 va aduce viitorul și care-și 
așteaptă chiar de pe acum cîntăreții.

Mihai Gafița

care a salutai cu însuflețire cu „ura" 
și „bravo Maramureș" pe (ăranii ma
ramureșeni răsculați. El a fost acela 
care a cutezat să scrie în vremea șo
vinismului încrincenat al monarhiei 
habsburgice cuvintele mereu luminoa
se și adine adevărate:

|
„De ce din mii de frînte doruri
Nu crește-o uriașă vrere ?
Cînd slavă, — ungară sau valahă, 
Durerea-i, vai, tot o durere"

Toate acestea se află acum în cele 
trei camere ale casei memoriale „Ady 
Endre". Laolaltă cu fotografii vechi, 
manuscrise, scrisori, cărți. Aici se 
află și o scrisoare adresată muzeului de 
către dr. Petru Groza, se află versu-^ 
rile lui Ady traduse în limba romînă 
de Eugen Jebeleanu și scrisorile tri
mise lui Ady de marele scriitor ro- 
mîn Emil Isac, și cîte altele!... Foto
copii după stenogramele proceselor de 
presă, intentate lui Ady, interogato
riile luate la judecătorie, documente 
ale mișcării literare „Mîine" care s-a 
înfiripat la Oradea: numeroase și pre
țioase amintiri din activitatea lui de 
ziarist. Se mai află aici copia deci
ziei Ministerului Culturii din 1920, 
16 decembrie, prin care se autoriza 
activitatea Asociației „Ady Endre", și 
lîngă ea, tot în fotocopie, ucazul 
d-lui colonel Negulescu comandantul 
Corpului de Vînători, prin care se in
terzice în mod categoric înființarea 
acestei asociații literare. Micul satrap 
provincial nu lua în seamă decizia 
Ministerului Culturii, el guverna atot
puternic pe propriul său dimb de 
noi. Dar toate acestea aparțin as. 
istoriei. „Nepotul lui Gheorghe Doja", 
cum se numește singur Ady într-una 
din minunatele sale poezit se află 
astăzi acasă la el și la noi în țară, și 
în Ungaria. Nu există poate poet pe 
care istoria să-l fi confirmat atît de 
bine și pe bună dreptate ca pe Ady 
Endre, iar sarcina noastră este să în
vățăm șl să ținem minte opera și 
viața de luptă a acestui atît de mare 
poet. Să nu uităm niciodată că:

„Dunăre, Olt — la fel au graiul"

Simon Magda

(N. R. — Versurile citate sînt luate 
din volumul „Ady Endre-Poeme" în 
traducerea toi Eugen Jebeleanu).

științifice despre lume, nu mai avem 
riscurile ucenicului vrăjitor. Energia 
lirică care are într-însa ceva din mă
reția universului atomic („extragere 
de radium e poezia") nu se mai con
sumă în van, și se dezlănțuie nu spre 
distrugere, ci spre înălțarea a tot cf 
are mai bun, mai uman, mai plin de 
sensuri noi și sevă autentică, modes
tul uriaș care este constructorul so
cialismului.

Fie ca în viitor poezia noastră si 
devină purtătorul de cuvînt mai răs
picat, mai deplin, al acestui erou a 
zilelor marilor prefaceri.

Veronica Porumbacu
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In dimineața aceasta de ianuarie, 
drumul ce duce de la gară în 
comuna Sihlea pare pustiu. Nici 

o pasăre, nici un om. Deodată~ 'î însă 
liniștea e spartă de uruitul unui trac
tor pe șefiile „Stalineț". Țîșnind din
tre niște baracamente spoite în alb, 
namila de fier trage după ea o plat
formă încărcată cu cherestea. După 
ce a ieșit în șosea, o ia în sus, către 
sat. Dar nu face mai mult ca o sută 
metri și taie drumul, îndreptîndu-se 
spre șantierul ce se întinde hăt, pînă 
spre liziera de salcîmi, după care se 
ivesc primele case ale comunei...

Stau în drum și privesc nedumerit. 
Am greșit oare locul? Nu cumva am 
coborît la altă gară decît Sihlea? 
Doară, cu aproape un an în urină, am 
mai fost pe-aci. Țin minte bine că 
am mers atunci deacurmezișul pe o 
cîmpie și-am pătruns în sat prin 
dreptul fostului palat al lui Șerban 
Ghica.

Și acum? In față, după un șir de 
castani cu crengile pline de omăt, 
îmi apare un mic orășel. Numeroase 
construcții cu 2—3 etaje, un turn pen
tru apă, linii multe de vagonete, clă
diri mai mici gata văruite...

— Vă mirați, așa-i tovarășe? mă 
’nulse din nedumerire un om tînăr, 
j căciula neagră, țurcană, dată pe 

ceafă. Apoi adăugă: Păi aveți și de ce 
să vă mirați. S-a lucrat repede. In pri
măvară, S.M.T.-ul nostru o să fie 
gata. Chiar eri au sosit primele ma
șini: vreo 20 de semănători. 15 culti
vatoare, o mulțime de desmiriștitoare 
și altele...

Am aflat că pe țăran îl cheamă Co- 
stică Buzatu. Mi-a povestit că nu e 
zi ca ei, cei din Sihlea, în drum spre 
gară sau prin apropiere, să nu dea o 
raită și pe la șantierul viitorului 
S.M.T...

...Dar vin aci și oameni...Dar vin aci și oameni de prin 
comunele învecinate. Unii numai să 
privească la lucrul meșterilor. _ Alți*  
muncesc chiar ei pe șantier. Vă spu- 
sei doară: In primăvară, vrem să ne 
lucrăm ogoarele cu mașinile S.M.T.- 
ului nostru. Că am pătimit destul, 
atîta amar de vreme, zgîrî'nd pămîn- 
tul numai cu plugul tras cu bouleni...

Cu vorba, am ajuns în inima șan
tierului. Deși sîntem în plină iarnă, 
lucrul nu și-a încetinit ritmul. Ințr-Un 

X^ c, se aud glasurile meșterilor zidari 
. .are tencuiesc pereții clădirii pe dină

untru. In apropiere se forează solul 
la castelul de apă.. Mai departe, se 
descarcă niște cherestea... Cît vezi cu 
ochii, numai roșul cărămizilor și ți
glelor construcțiilor noi.

— Pe locul ista, îmi spune Costică 
Buzatu, ținea moșierul grădini de zar
zavat... Să te fi pălit necazul să-ți 
calce piciorul pe aci. Și lasă... Te 
snopea administratorul, în bătaie, colo 
la scară, în fața scărilor palatului... 
Cînd venea toamna, băga tractoarele 
și ara pînă dincolo de gară. Noi» 
n-aveam nici pluguri de lemn, iar el...

II ascultam pe Costică Buzatu și în 
minte îmi revenea o scenă văzuta 
astă primăvară, tot aci, în comuna 
Sihlea: un tractor de la S.M.T.-Zi- 
duri, ara tarlaua întovărășiților. Nu 
departe, un om trudea cu plugul tras 
de o vacă... Vita era pricăjită, că i se 
vedeau coastele. Omul, cu chipul îm- 
bătrînit de timpuriu, se oprea din lu
cru cînd și cînd, făcea mîna streașină 
și privea spre tractor.

— De ce n-ai intrat și dumneata în 
întovărășire? l-am întrebat. Acum nu 
te-ai mai fi trudit atît. Iți ara tracto
rul...

O vreme omul nu mi-a răspuns. Ve
deam bine cum cumpănește răspunsul.

— De, mi-a răspuns el după cîteva 
clipe de chibzuială. Nici muierea _nu 
știe cum o să-i arate, pruncul, p’-nă 
nu-1 vede întîiaș dată... Acum văziui 
eu cu ochii ce-i puterea tractorului. 
Auz că o să se facă serrreteu chiar la 
noi. Atunci, altă poveste o ff...

Și îndreptîndu-se diin șale, _ omul 
mai privi odată cu jind la namila de 
fier ce duduia în depărtare, răscolind 
tarlaua întovărășiților...

Acum, pe locul lăsat pîrloagă de, fo
stul boier, pe care creșteau doar ciur- 
lan1 și mărăcini, orășelul noului 
S.M.T. a crescut ca din pămînt. La 
marginea șoselei sînt înșirate o, mul
țime de pavilioane de aceleași dimen
siuni. Aflai că-s locuințe pentru mun
citori... Mai încolo, o construcție mare, 
cu două aripi — viitorul atelier me
canic. La vreo cincizeci de metri se 
înșiruiau una după alta trei remize 
lungi, pentru adăpostirea rra-șinilor. 
In mijlocul vastului careu, numeroa
se alte clădiri: unele cu zidurile ridi
cate și acoperite în parte cu lemnă
rie, altele cu zidtirile numai pînă la 
jumătate...

Strecurîndu-ne printre, vagonetele 
trase pe o linie de decovil, printre ca
mioane și tractoare ce duceau în urma 
lor alte platforme încărcate cu cără
mizi și cu. saci de ciment, am ajuns 

a birourile administrației șantierulu’. 
Pe inginerul Olan Ion, un om înalt, 
cu fața osoasă, îmbrăcat într-o bundă 
vătuită ca și tractoriștii, l-am găsit la 
atelierul de fabricate din beton. In 
jurul nostru uruiau malaxoarele , în 
care se prepara cimentul. Ceva mai la 
dreapta, un motor păcănea asurzitor...

Vorbeam tare, mai mult strigînd 
unul la altul, ca să ne auzim. ,

— Mi se pare că vă apropiați de 
sfîrșit, spusei eu...

Inginerul s-a luminat la chip, dar 
lumina din ochii lui n-a durat decît 
cîteva clipe.

— In cinstea Congresului Partidu
lui am dat în folosință două remize, 
pavilionul administrativ, grupul social 
pentru muncitori, cantina și baia, — 
mi-a răspuns el. N-a fost lucru ușor. 
Am îaceput lucrările abia în martie

trecut... Acum, lucrăm și cu schimburi 
de noapte, la lumina proiectoarelor... 
Vrem ca pînă la începutul lui martie 
totul să fie gata...

Ne-am îndepărtat de atelierul pen
tru turnat prefabricate. Pretutindeni 
— la garajul pentru mașini, la caste
lul de apă, la anexele gospodărești la 
depozitul de combustibil — zidarii, 
dulgherii, zoreau.

Așa cum îmi spusese Costică Buza
tu, văzui că prin furnicarul de oameni 
și mașini se iveau deseori grupuri de 
țărani muncitori. Oprind căruțele îfi 
șosea, priveau discutînd între ei cu 
aprindere.

— Sînt oameni din satele înveci
nate. Obrejița, Tîmbărești, Plaenești. 
Bogza, Caiata ori Fîlfani. Nu e zi să 
nu vină pe aci și să nu ne întrebe, 
cînd sosesc tractoriștii. Tov. Popa di
rectorul viitorului S.M.T., toată ziua 
stă de vorbă cu ei. Dar iată-1, tocmai 
sosește...

Tov. Popa Ion, un z'drahon de a- 
proape doi metri are o privire caldă, 
prietenoasă. îmi strînge mîna cu pu
tere ca într-un clește și-mi spune 
bucuros:

— Zilele acestea am și instalat la 
atelierul mecanic primele mașini- 
unelte. Am primit strunguri, o bor- 
stangă, un polizor, toate noi-nouțe... 
Peste vreo săptămînă turnăm betonul 
pentru bancul de rodaj...

Aflu că tov. Popa se află aci de la 
început de cînd s-au pus temeliile pri
melor construcții. De atunci, munce
ște alături de dulgheri și zidari, din 
zori pînă noaptea tîrziu... A învățat 
de toate: să zidească, să ridice acope
rișuri, să conducă macaraua ce trans
portă piesele grele... Nici duminica nu 
pleacă de pe șantier...

Pe lîngă noi trec două tractoare 
K.D. 35 trăgînd alte remorci pline cu 
piatră.

— Ii vedeți? îmi face semn directorul 
viitorului S.M.T. Băieții ăștia, Roma- 
niuc Valeriu și Tuță Tudor s-au și ho
tărît. Vor să rămînă aci, să lucreze 
în S.M.T.-ul nostru. Cînd toate con
strucțiile vor fi gata și ne vom in
stala de-abinelea, știu că vor avea cu 
ce să se mîndrească: au făcut parte 
doară dintre cei care au ridicat 
S.M.T.-ul cu mîinile lor...

Directorul vorbea avîntat; parcă și 
vedea brigăzile de tractoare, așa cum

vor porni în primăvară de pe platoul 
stațiunii, în primul lor marș pe o- 
goare...

Închisei o clipă ochii și-mi adusei 
aminte de cele ce mi-a povestit di
rectorul S.M.T.-ului Roman din regiu
nea Bacău, tovarășul Qheorghe Pa- 
lenciuc :

— Cînd am poposit în 1949 cu pri
mele tractoare, ca să întemeiem 
S.M.T.-ul, cîmpul era gol ca-n palmă. 
Am făcut din cîteva vagoane de cîmp. 
birouri; tractoarele stăteau sub cerul 
liber... A trebuit să ridicăm cu mîijiile 
noastre, pe rînd, remize, ateliere, bi
rouri... A fost tare greu.

...Acum, viitorii mecanizatori vor 
intra în stațiune avînd la îndemînă 
tot utilajul, tot confortul necesar unei 
munci civilizate: instalație electrică, 
club, brutărie, dormitoare... Pînă și 
rampă de spălare a mașinilor, cu două 
platforme cu borduri betonate pentru 
scurgerea apei, s-a făcut...

Am zăbovit citeva ceasuri bune lin
gă meșterul zidar Simionică Iosif. 
Alături de alți cîțiva, lucra în tăcere. 
Zidul se înălța palmă cu palmă.

De aci, de pe schele, de la cel de 
al doilea cat al pavilionului unde vor 
fi dormitoarele tractoriștilor, vedeam 
împrejurimile pînă departe...

Privirile mi-au stăruit îndelung a- 
supra rămășițelor fostului palat H lui 
Șerban Ghica... Părea o ruină, o pe
cingine a trecutului. Schelăriile ace
stea numeroase parcă-i cîntau proho
dul... Jos, î,n jurul nostru, aproape 400 
de oameni, lucrau într-o întrecere dîr- 
ză. Pe harta raionului R. Sărat, peste 
o lună-două, dînd viață Directivelor 
Congresului al doilea al Partidului, 
va trebui însemnat încă un orășel al 
mecanizatorilor, ce vor da lupta pentru 
recolte bogate...

Cînd să pornesc spre gară, un elec
trician, tov. Teacă Ion cocoțat pe un 
stîlp mi-a strigat:

— Rîndul viitor dacă veniți .pe aci 
noaptea, o să fie lumină ca ziua; că 
tragem de aci, fir pînă la gară...

Mergeam prin drumul înghețat și 
pudrat ușor de zăpada proaspăt că
zută. Un val de căldură mă învăluise 
din creștet pînă-n tălpi... Mă simțeam 
mîndru. Văzusem una dintre primele 
înfăptuiri ale celui de al doilea cinci
nal.

IARNA
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Zbucnește vîntul ca o cavalcadă 
Pe pîrtea iernii și în jurul meu. 
Cad fulgii de zăpadă. 
Cad mereu.

Prin încheieturi egrasioase 
Simt trecînd răceala ca un rîu. 
Și roind, cu foșnet de mătase, 
M-a-ngropat zăpada pin’ la brîu.

E bătrînețea, boală rea, nătîngă, 
Mă uit la vînt, în jur, și-mi este greu 
Un aprig corb se zbate să-1 înfrîngă 
Și corbul pare-a fi chiar gîndul meu.

Mai am în mine primăveri și soare 
Nu-mi dau supus
Grumazul unui vînt oricît de tare, ■ 
Canarii din grădini nu mi s-au dus.

Și chiar de se vor duce, va rămîne 
In ele, măcar unul, să-l ascult, 
Cum cîntă după mine, pentru viață, 
Ce dragă încă mi-e atît de mult!

nu 
che- 

că 
mai 
mai

îi
Fost-am fost cîndva, într-un gerar, 
dintr-o iarnă meșteră, — departe — 
Se căscau, în seară, spre marfar 
tot ruini cu știrbe guri și sparte.

Scriu aceste versuri în gerar, 
crăngilor, în dam ați rîs de mine — 
mii de geamuri dau lumină iar 
în această iarnă ce m-aține.

AI. Raicu

Cristian Sîrbu
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LA CASA
SCRIITORILOR

Comisia de critică a Uniunii Scrii
torilor din R.PR. organizează, joi 9 
februarie, ora 17,30, o discuție asupra 
sectorului de teorie și critică al re
vistei „Viața Romînească". Referent: 
Horia Bratu.

Marți, 14 februarie, ora 18, va avea 
loc la Casa scriitorilor „Miliail Sado- 
veamu" o adunare festivă pentru co
memorarea a 100 de ani diela moartea 
lui H. Heine.

Despre viața și opera lui H. Heine 
va vorbi scriitorul Emil Dorian.

Vor urma lecturi literare și program 
muzical.

Critica cinematografică încă 
s-a situat pe deplin la înălțimea 
mării sale, la nivelul accepțiunii 
arta cinematografică este cea 
importantă dintre arte, cu cea
mare forță de influențare a maselor. 
Cronicarii cinematografici nu acordă 
întotdeauna filmului această îndoită 
anvergură, tocindu-și ascuțișul criticii 
cu argumente incompatibile exigen
ței comuniste. Unele dări de seamă 
asupra filmelor, alcătuite cu îngă
duință neprincipială, cu simpatie mic 
burgheză, chiar cu incompetență și 
neseriozitate, n-au servit nimănui: 
nici spectatorilor derutați în propriile 
opinii și cu atît mai puțin creatori
lor, părăsițț în ignoranța -calităților 
și greșelilor lor, încurajați la como
ditate spirituală, la lipsă de răspun
dere față de publicul spectator. O ast
fel de „critică" nu mai poate fi re
clamată de nimeni, nici măcar în 
numele începutului.

„Alarmă în munți" și-a menținut 
afișul cu o îmbucurătoare afluență la 
casă, timp de cîteva săptămîni. In 
sală s-a observat o participare acti
vă la spectacol, iar la ieșire, 
tăriile vii și1 variate subliniau 
mul rînd, calitățile filmului.

Intr-adevăr „Alarmă în 
conține valori incontestabile, 
tățind aprecierea favorabilă a 
tatorilor.

Procesele diversioniștilor și spi
onilor strecurați într-un fel sau altul 
în țara noastră au stîrnit întotdeauna 
interesul din indignare al oamenilor 
muncii, dornici de liniște în propria 
lor casă. Și un film, cu posibilitățile 
sale specifice, menit să întregească 
viu imaginea luptei ostașilor armatei 
noastre populare cu dușmanii patriei, 
era cît se poate de bine venit.

Petre Luscalov povestește în scena
riul său o întîmplare dintr-o regiune 
muntoasă, pe graniță, alarmată de 
prezența unor bandiți parașutați din- 
tr-un avion străin.

Acțiunea e captivantă 
clipă și antrenează pînă 
acest sens scenariul lui 
Iov a oferit regizorului 
spectacular de factură
Linia principală a conflictului: 
cleștarea între grăniceri și bandiți, 
întîmplările și multe rezolvări din a- 
ceastă sferă faptică sînt imaginate 
cu abilitatea impusă de particulari
tățile filmului de aventuri, iar eroii 
scenariului degajă vigoarea morală 
și fizică a fiilor de țărani și munci
tori de azi.

Și, mai presus de orice, scenariul 
conturează o prețioasă ideie artistică 
situată în gama majoră a valorilor 
morale: lupta pentru apărarea vieții 
semenilor ce îți sînt dragi se identi
fică cu lupta pentru propria ta viață.

comen-
în pri-

din prima 
la sfîrșit. In 
Petre Lusca- 
un material 
remarcabilă.

în-

în lupta aceasta, nimeni, ca en-

Trenul zăngănea, ca abătut, 
cîntul degera prin buri mîhnite 
cînd Dnepropetrovskul l-am văzu, 
ridicînd cupolele-i zdrelite.

1 din noumea stă
Isanos. Stă din nou, 
clar ca niciodată, în 
Cel care n-au cunos- 
o cunosc. Cei care, 

putut bănui

n fata 
Magda 
și mai 

fata tuturor, 
cut-o — acum
necunoscînd-o, n-au 
că o vor iubi vreodată —, acum o 
iubesc. Ea surîde, puțin transfi
gurată de timp, din vitrinele li
brăriilor, din bibliotecile studen
țești, în sate sau în orașe. ,,Să nu 
uitați, oameni, că eu am secerat 
pentru voi grîne din toate hota
rele". (Jaimenii n-au uitat. Lanu
rile coapte ale versului Magdei 
Isanos -se leagănă alături de tim~ 
pla' noastră. Fii binevenită, Magda 
Isanos! No;, cei cîțiva, ți-am păs
trat „coronița-cunună" neatinsă de 
brumă. Unele flori înfloresc pe an 
de două ori. Altele pe an odată. 
Altele la mulți ani odată. Noi 
știam că versul tău dureros de a- 
devărat va înflori după m<ulți ani. 
Alții nu știau, nu presimțean că 
trec pe lingă sămînța care așteap
tă să izbucnească. Acum po-mele 
își înalță corolele în lumină. Căr
țuliile tale vechi, zgîrcite la număr, 
s-au risipit de mult. Dar cartea 
ta nouă, din a cărei prima pagină 
ne privești cu aceeași nestinsă 
dragoste, și-a început drumul neo
bosit printre oameni. Ea deschide 
un drum. Pe el vor mai veni mul
te cărți, pînă cînd ti vom avea, 
toți, alături, prietenă neprețuită Și 
vioară îmbujorată de dragoste. Fi' 
binevenită, Magda Isanos / Din 
sufletul poporului nu vei mai ple
ca niciodată. Te-am fi vrut între 
noi altfel, să-ți împlinești 
rea ta rară pînă la sfîrșit, 
cu noi minunea omenească 
tuită de poporul pe care 
bit. Trebuia să fi cîntat 
crescute din brazda trasă de „plu
gul roșu" pe care l-ai așteptat cu 
neclintită încredere. Tu, care le-ai 
luptat ani îndelungi cu bov.la ne
cruțătoare, cu. dușmănia „frunților 
înguste" trebuia să fi învins și 
altminteri decît numai prin vers... 
Dar și așa, fulgerată înainte de a- 
miază, înțelegem măreția începutu
lui. Fii binevenită, Magda Isanos. 
vestitoarea versurilor tinerești de 
astăzi. In marea carte a poeziei ro- 
mînești ai adăugat — fără să fi 
urmărit vreodată mărire — o pa
gină curată ca însuși sufletul tău.

Barele țipau după-ajutor 
precum niște coate mutilate, — 
geamuri oarbe se văitau sonor, — 
ziduri lungi, de oameni ridicate, 
vai! se destrămau ca un postav 
arătînd c-au fost odată hale, — 
unde roate se-nvîrteau grozav 
sub curelăriile zăltate, 
ce plezneau într-un vîrtej barbar. 
Aburi fluierau, săltau supape 
pe sub duh de atmosfere tari 
gazda cînd le găzduia de-aproape.*
Hei! Cum aș fi adunat, cu rost, 
toate cărămizile din gloduri 
să clădesc clădirea cum a fost... 
Crengi uscate mă rîdeau, cu noduri

Știu că tînărul Dnepropetrovsk 
toarnă peste proaspăt fier betonul, 
și un mare adevăr cunosc : 
pentru om clădește totul omul, — 
pentru lumi de pace însetate, 
ară într-al Niprului șuvoi 
marile turbine spiralate.

Omului nicicînd nu mă prostern 
însă faptei luî, întotdeauna 
eu. salutul mîndru mi-1 aștern, 
omului care-a creat într-una, — 
lui, celui ce fieru-a biruit 
și cînd era minereu în munte 
și cînd era în cătuși topit 
ori în baionetă, să-1 înfrunte, 
îndreptat, albastru, către piept.

Sovieticelor neamuri, iară, 
mă aplec după-obiceiiul drept 
ca-n ruseasca datină-așa dară.

Majtenyl Erik 
In romînește de 
Al. Andrlțoiu

î

î 
i*

NE-AM CUNOSCUT LA ÎNCEPUTUL VIEȚII
Ne-am cunoscut la începutul vieții 
Și, îmbătați de marele noroc, 
Ne ascundeam de soare, ca orbeții.

Cum totul ne lega, ca într-un joc 
Ne-am hotărît, cu inima curată, 
Să punem anii noștri

N-am vîrstă eu, n-ai 
Există-un singur om, 
Crescînd cu cite doi

la un loc.

vîrstă tu, ci ia ii. 
mai înțelept, 
ani dintr-odată.

Doi tineri fac un vîrstnic 1 Joc, ce-i drept. 
Dar mai apoi s-a petrecut minunea: 
O inimă a prins să-i bată-n piept,

Iar mintea
Dezamăgit
Și azi prin el sporim înțelepciunea

luî cea iscusită nu ne-a 
la greu și la nevoi,

Lăsată fiecăruia din noi!

TRĂIM ALÂTURI ȚI DE ȚI...
cînta- 

să cînțt 
înfăp- 

l-ai iu- 
roadele

î

Trăim alături zi de zi 
Nu se mai
Au trebuie 
Ca-nfiorat

dar oare 
pune dorul între noi ? 
să pleci în depărtare 

să simt impulsuri noi ?

s-ar duce-atunci de rîpă.Pilaștri vii
Nu, ne-ndoielnic, tot maî-nalt iubim. 
Dar încă
Departe-i

n-amețim privind în rîpă. 
sus, albastrul foc sublim.

Nu bate nici odată ora plină. 
Ceva rămîne-n umbră și incert. 
Mereu lipseșteuo rază de lumină, 
Mereu mai stă să bată-un ultim sie, '

Aceasta-i hrana dragostei, 
Ea nu se poate cheltui de
Pot fi-nsetat .mereu, pot să mă chinui, 
Dar să sfîrșesc dei-a te iubi nu pot.

tainu-i. 
tot.

Ștefan Iureș

AMINTIRE
nici sănii, nici clopoței

Cîntecul meu, fie-vă leagăn. 
Prispă caldă fie-vă inima mea, 
vouă,
oropsiți ai păinîntului 1
Eu pentru voi am purtat munții 

lumii
pe inima mea.
Fii binevenită printre noi, Magda 

isanos, fată a cîntecului întrerupt 
dar răscolitor.

Mihu Dragomir

Nu erau
Și munții n-ascundeau zîne și zme;

Nu erau umbre și pe cărare 
In nea, nu găseam urme de fiare

Munții rîdeau uriași, dezveliți. 
Cînd întrebam : „Ce tăinuiți ?"

CRONICA FILMULUI

Nu erau nici sănii, nici clopoței. 
Doar zvonul pașilor tăi și ai

trezeam,Căutam taine și ne
Cînd o veveriță sălta sus pe

mei.

ram.

vrăjitȘi-așa am plecat din ținutul 
Fără să știm că atunci ne-am iubit.

Doina Sălăjan

♦

♦

♦ 
♦
♦

Șezătoare literară
Joi, 2 februarie, ora 18, a avut, toc, 

în sala Comitetului Central al Sindi
catului Finanțe-Sfaturi, o șezătoare li
terară organizată de revista „Tînărul 
Scriitor" în colaborare cu clubul Fi
nanțe-Sfaturi.

Au citit: acad. Mihai Beniuc, Victor 
Tulbure, Mihu Dragomir, N. Tăutu. 
Gica luteș, Dionisie Șincan, N. Sto- 
ian, Letiția Roșulescu.

iar 
titate individuală, nu trebuie să șo
văie în fața sacrificiului. Este ceea 
ce și fac toți grănicerii pichetului 
„Ciocîrlia", de la comandant pînă la 
soldat.

Dacă e ceva de regretat în pri
vința scenariului — lipsa perspectivei 
unui scop concret al acțiunilor.

Considerăm o mare greșeală faptul 
că în film se explică vag valoarea 
documentelor pentru care vin ban
diții în țară.

Conținutul documentelor reprezintă 
o importanță vitală pentru spioni, 
dușmani înrăiți și periculoși, nu 
simpli aventurieri care îndeplinesc 
orbește niște ordine. Revolta specta
torilor crește, dacă ei înțeleg mai pre
cis că „salvarea" documentelor poa
te să^ însemne prelungirea activității 
dușmănoase în țară. De asemeni ac
țiunea grănicerilor, care lichidaseră 
grupul „Gilda", deci cunoșteau exis
tența documentelor, ar fi sporit în 
amploare, nu s-ar fi redus la distru
gerea unui nucleu restrîns ci ar fi 
avut un caracter quasi-simbolic, de 
stîrpire a dușmanilor. L.upta între 
grăniceri și bandiți avea un mobil 
concret, material, pe lîngă cel ideo
logic existent: bandiții au fost trimiși 
pentru „salvarea" cu orice preț a do
cumentelor, iar militarii trebuie să-i 
prindă înainte de a le distruge.

Altfel ar fi fost dirijate forțele co
mandanților și soldaților, cu mult ar 
ii sporit problematica filmului.

Meritul scenaristului ar ff fost 
incomparabil mai mare dacă și-ar fi 
realizat și alte intenții în adîncime 
și finalitate.

Petre Luscalov a încercat să trans
mită încă o ideie artistică dependentă 
de cea dintîi, însă n-a 
plutească la suprafața 
extrem de complexe.

Dragostea lui Mihu
nu e întemeiată pe sentimente sub
stanțiale analizate, nu apare ca o 
problemă solid constituită, reușind 
să convingă asupra statorniciei sale, 
ca apoi în acțiune să-și dezvăluie 
conținutul aflat în totală contradic
ție cu ordinea social-morală unanim 
acceptată.

Ideia intenționată de autor că dra
gostea între 
nu se poate 
raia clasei 
apare astfel

O analiză mai în profunzime a 
problemei ar fi creat două caractere 
umane, Mihu și Codița, de o mare 
valoare psihologică; (Dana Comnea 
și Em. Petruț au făcut eforturi se
rioase în interpretare și n-au depășit 
handicapul pricinuit de inconsistența 
ideii artistice) ar fi salvat de uscă
ciune pe Pavel, omul de partid în
sărcinat cu educația celor încredin
țați lui de către societate, iar Gri- 
gore n-ar fi fost condamnat la pau
perism de idei în discuțiile cu Mihu 
despre prietenie. Cu facilitate regreta
bilă sînt contractate și relațiHe fami
liare dintre lt. major Ștefan și Elena. 
Absența Elenei n-ar fi văduvit nici 
pe Ștefan, cu atît mai puțin scena
riul. Un personaj,

mai semnificativ. Luptele, urmărirea 
bandiților în special, sînt demne de 
remarcat.

Reușită este întîlnirea dintre Mihu 
și bandă. Caracterizarea bandiților 
ascunși sub masca unor pașnici geo
logi este făcută cu măiestrie, cu mij
loace specific cinematografice, cum 
sînt prim planurile. De asemenea mon
tajul paralel din secvența în care 
Mihu e rănit și așteaptă ajutor e 
pasionant prin ritmul meșteșugit cre
scut.

Dacă la aceasta se adaugă că totul 
se petrece îm ambianțe exterioare 
inspirat alese pentru măreția lor 
austeră, se poate afirma că filmul 
..Alarmă în munți" este un spectacol 
cinematografic Spectatorii

sau

regi- 
disi- 

ac-

reușit decît să 
unei probleme

pentru Codița

un bărbat și o femeie 
realiza în afară de mo- 
din care ei fac parte, 
palidă.

man", nu 
complicații 
culară" în

Pasiunea 
sa, l-ar fi 
complet decît orice 
ral.

trebuie neapărat să aibă 
conjugale, viața „parti- 

sine.
arzătoare pentru misiunea 
realizat pe Ștefan 

amănunt
mai 

late-

★
Regisorul Dinu Negreanu a 

spus pe ecran scenariul lui Luscalov 
cu simț cinematografic, a găsit sti
lul plastic potrivit pentru caracterul 
scenariului. Acțiunea se desfășoară 
dinamic, cuprinsă în cadre expresive, 
cu un ritm exterior palpitant, specta
culos.

Obiectivul aparatului de filmat sur
prinde atent, de la scenele de mare 
amploare pînă la detalii, tot ce e

tran-

pleacă de la un film care le-a plăcut 
in general, cu credința că dușmanii 
poporului muncitor vor fi pedepsiți 
întotdeauna la fel de exemplar, că 
munca și viața lor este la adăpost 
de orice fel de uneltiri criminale.

Nu trebuie însă săvîrșită greșeala 
să se subaprecieze exigența specta
torilor, să se creadă că gustul lor 
s-a acomodat cu mediocritatea și că 
nu observă greșelile filmului.

Spectatorii nu pot ierta regisorului 
faptul că a neglijat munca cu acto
rii, mai ales că mulți sînt tineri, unii 
chiar debutantă Sigur că și scena
riul își are aici partea sa de vină, 
pentru dialogul sec, lipsit de infle
xiuni firești, redus la stilul oficial 
al actelor administrative, în majori-

tatea .discuțiilor dintre ofițeri 
» soldați.

Insă ceea ce trebuia să caute 
sorul și actorii, erau modulurile 
mulate în intimitatea fiecărei
țiuni. Rezultatul ar fi fost aflarea 
magicei supraprobleme, determinată 
de ideia artistică a scenariului.

Atunci fiecare erou, în oricare din 
clipele vieții sale pe ecran, ar fi fost 
animat de o lume întreagă de gîn- 
duri și idei, de porniri și rețineri, 
de hotărîri și renunțări, exteriorizate 
prin cuvinte, sau numai prin micro- 
fizionomia ochilor, a gurii, a frunții. 
Din nefericire, prea de multe ori ac
torii au chipurile inerte, ochii inex
presivi, și rostesc un text pus în gura 
lor de către autor, neraționat 
moment, indiferent sufletului

Așa sînt toate dialogurile 
Pavel (Ion Lucian) și Ștefan , 
rabin), dintre maior (Ion Manta) șl 
comandanții de pichete. Oficialitatea 
regulamentară există într-adevăr, în 
realitate, dar ea nu presupune, prin 
strict litera ei, lipsă de artă, emoție, 
relații afective. Militarii sînt oameni 
în primul rînd 
lor, de care sînt 
tea și inima lor, 
regulamente.

Cauza acestei .... ____ .. „
sită în insuficienta pregătire a ac
torilor din perioada de repetiție.

Să luăm ca exemplu scena, dintre 
Mihu și Stavrescu, din cabană, care 
oferea toate condițiile unei interpre
tări excepționale.

Mihu află că în fața sa se găsește 
un dușman, nu unchiul Codiței. Ce 
face actorul? Răspunde ceva imper
sonal. De fapt aici nu ne mai inte
resează replica ci momentul de răgaz 
în care grănicerul Mihu, vorbind sau 
tăcînd, trebuie să ia o hotărîre. Și 
o ia: dușmanul trebuie arestat. Dar 
cum? Doar e înarmat! Observă că 
Stavrescu are un pistol în buzunar. 
Viața sa e în primejdie. Trebuie să 
acționeze făcînd apel ia toate resur
sele sale imaginative pentru a-și sal
va viața, pentru a-1 prinde pe bandit. 
I-- , ‘ L_ ____ '
lor. Mihu pîndește momentul 
Stavrescu va scoate mîna din 
zunar, etc.

Acestea rămîn insezisabile mai 
Ies că nici punerea în scenă 
servește acțiunea.

Mai departe. După ce Mihu a fost 
împușcat și îl ține pe Stavrescu 

sub amenințarea automatului supra- 
problema sa se schimbă. El nu mai

nici un 
lor.

dintre 
(C. Ca-

conștienți de datoria 
atașați cu toată min- 
deși se conduc după

situații poate fi gă-

începe tocmeala pentru suma bani- 
I cînd 

bu-

a-
nu

luptă pentru viața sa ci pentru a to- 
varășilor săi care vor fi amenințați 
dacă Stavrescu scapă.

Actorul nu acționează în virtutea 
noii sale supraprobleme, nu întreprin
de nimic, chiar dacă ceea ce ar fi 
încercat n-ar fi reușit, prin logica 
situației. De asemenea Stavrescu aș
teaptă impasibil sfîrșitul lui Mihu 
deși ar fi trebuit să-și pună întreba
rea firească: „dar dacă acesta trage 
cu o clipă înainte de a muri?"

Ce s-ar fi văzut în ochii actorului 
dacă într-adevăr ar fi simțit că-1 
pîndește moartea în fiece clipă? Ce 
planuri rapide și extraordinare tre
buie să-i fi trecut prin minte și ce 
ar fi încercat pentru salvarea sa ?

In întreaga acțiune principală, a- 
ceea determinată de cea dintîi ideie 
artistică, interpretarea trebuia să fie 
bună cu toată sărăcia dialogului, 
pentru că în structura supraproblemei 
se include întotdeauna chestiunea 

vieții și' a morții. Acest mare avan
taj al scenariului oferit regisorului a 
fost ratat.

Bandiții, bine caracterizați exterior, 
n-au suferit aceeași operație interioa
ră. Individualizarea lor este sumară 
cu excepția lui Stavrescu (Fory Et- 
terle) și a Miopului (J. Lorin Flo- 
rescu). Nici la ei nu se simte că via
ța le este permanent amenințată atît 
de serios cum e de fapt. In final, 
cînd apar grănicerii, Miopul întinde 
indiferent mîna și-i anunță ca și cînd 
ar fi văzut niște oi 
liniștit, nu pe 
încleșta într-o 
necunoscut.

aceia 
luptă

★

blînde păscînd 
cate se vor 
un rezultat

cu 
cu

încheiată
se amintească aportul 
factori: imaginea și 

lui A. Roșianu nu mai

această cro-Nu poate fi 
nică fără să 
creator a doi 
muzica.

In imaginea
e vorba de ceva, obiectiv, corect dar 
neartistic, ci deseori de adevărată in
terpretare artistică potrivit unei con
cepții juste.

Edgar Cosma'a compus o muzică 
cu adevărat cinematografică, cu ca
racter dramatic, participativ, potrivi
tă acțiunii nu numai prin linia melo-

, cudică și prin stilul orchestrației, 
multă variație instrumentală.

’4’
Intre producțiile din 

Studioului „București" 
munți" va rămîne ca

anul 1955 
„A'/nniă

... — o rei 
realizare pentru aspectele., ei 
gice și spectaculare.

In orice caz filmul acesta 
să constituie o demonstrație a 
tații de unitate organică a imaginii 
cinematografice din care nici un ele
ment nu poate fi neglijat sau deni
velat în raport cu celelalte.

Cinematografia nu poate fi dezmin
țită ca artă de sinteză.

Mircea Mureșan

trebuie 
necesi-

z



F. M.
75 DE ANI DE LA MOARTEA LUI

DOSTOEVSKI
•— Corespondențe trimise „Gdzetei literare'1

Marele scriitor rus, F. M. Dosto
evski, despre care Gorki a spus 
că, în ceea ce privește forța 

plasticității artistice, talentul lui nu 
poate fi comparat decît cu Shakespea
re, a exprimat în operele sale suferin
țele fără seamăn ale omenirii obidite 
și umilite în societatea bazată pe ex
ploatare și durerea cumplită cauzată 
de aceste suferințe. Dar în același timp 
el a luptat cu înverșunare împotriva 
oricăror încercări de a găsi căile reale 
de luptă pentru eliberarea omenirii 
de sub povara umilirii și înjosirii.

Dualitatea l-a torturat pe Dosto
evski, devenind atît pentru el, cît și 
pentru eroii lui, izvorul unei originale 
delectări chinuitoare și răzbunătoare 
— o formă patologică de recunoaștere 
a imposibilității de a scăpa de chinuri.

El însuși a fost crunt obidit și umilit 
de aceeași groaznică realitate care a 
transformat pe eroii lui în oameni de
zechilibrat’. Drumul vieții și al crea
ției sale literare reprezintă una din 
cele mai profunde variante ale trage
diei aii cărei conținut este înăbușirea 
și mutilarea sufletului omenesc de că
tre o realitate ostilă geniului, liber
tății, artei, frumosului. In operele a- 
cestui scriitor profund subiectiv, opere 
care reprezintă întotdeauna o confe
siune personală, cu neliniștea lor sum
bră. cu șovăielile și zvîrcolirile lor fe
brile, cu veșnica frică de haosul și 
bezna care învăluie viața, s-a întipă
rit istoria unui «suflet mare, dar bol
nav, torturat de suferințele omenești și 
deznădăjduit, în urma pierderii tuturor 
nădejdiilor tinereții, visurilor, năzuin
țelor — a unui suflet care a îndrăgit 
durerea pentru că nu mai are cu ce să 
trăiască, nemaiavînd ce iubi înafară 
de dureze.

In atmosfera agitată a operelor lui 
și-au găsit oglindirea un protest înă
bușit împotriva realității care a strivit 
milioane de oameni, așa diuipă cum a 
fftst strivit mortal nefericitul Marme- 
ladov, precum și netrăinicia, inevita
bila destrămare, apropiata prăbușire a 
societății însăși, a societății zidită pe 
suferințe omenești, plină de zguduiri 
și groaznice cataclisme.

Opera lui Dostoevski a fost generată 
de epoca de criză, de destrămare a 
relațiilor feudalo-iobăgiste din Rusia 
și de înlocuirea lor prin relații noi, 
capitaliste.

.Rusia iobăgistă, așa numită „pa
triarhală", era zguduită din temelii. 
Omul în numele căruia vorbea Dos
toevski s-a văzut complet singur în 
mijlocul unei realități noi, neînțelese 
de el și care-1 sfîșia. Mic funcționar, 
nobil scăpătat, azvîrlit în vîrtejul ca
pitalist și îndurînd toate mizeriile de
clasării ; raznocineț, intelectual sau 
semi-intelectual, rupt din viața po
porului. de intelectualitatea democrată 
înaintată și de acel greu proces al 
formării unor idealuri sociale înain
tate cu prețul căruia, după cuvintele 
lui Lenin, Rusia a dobîndit prin sufe
rințe marxismul ; mic-burghez „pa
triarhal" de ieri, aflat în pragul lum
pen - proletariatului; om aciuat sin
guratic în odăițe care seamănă cu un 
dulap, cu o ladă, sau cu un sicriu, în 
unghere sumbre din mahalalele ora
șelor unde „felinarele licăresc aidoma 
unor făclii la înmormîntare" — eroul 
lui Dostoevski se înconvoaie sub dubla 
povară socială.

II asupreau orînduielile iobăglste, 
nemărginita samavolnicie, despotismul 
cîrmuitorilor și al personajelor impor
tante — cum spunea Gogol; îl înăbu
șeau și dezvoltarea noilor relații, dez
mățul general al jafurilor, cinismul 
legilor cu adevărat feroce ale vieții. 
Dostoevski și-a manifestat spaima în 
fața marșului victorios al capitalis
mului asupr-a acestor pături sociale 
șovăielnice, lipsite de apărare, supuse 
influențelor reacționare și decadente 
de tot felul.

Noua orînduire socială care se in
staura, înspăimînta pe eroul dedublat 
al lui Dostoevski, îl înfricoșa cu spec
trul mizeriei, cu completa izgonire din 
viață, dar în același timp îl ademenea 
prin posibilitățile pe care i le oferea de 
a se ridica deasupra altora ; îl ademe
nea și-l înșela crunt. Eroul lui Dosto
evski descoperă în el însuși, cu rușine 
și dezgust, posibilitatea lăuntrică de a 
fi cuprins de imoralitatea burgheză, 
Simte cum pătrunde în el veninul ten
tațiilor „diavolești", cum crește în el 
un suflet de „păianjen". Și se înde
părtează cu dezgust de aceste tentații, 
descoperind în ele masca zîmbitoare 
cu chip de om a lui Svidrigailov. 
Acest dezgust este deseori împletit cu 
un alt sentiment, de rușine — pen
tru nepriceperea, neîndemtaarea, slă
biciunea, imposibilitatea de a se a- 
dapta hazardului, forței brute, rolului 
de jefuitor care poate parveni în lu
mea jefuitorilor. „Ori rob, ori stăpîni- 
tor" — aceste cuvinte semnificative 
le întîlnim în însemnările lui Dosto
evski {pentru romanul pe care și l-a 
propus : „Viața unui mare păcătos"). 
Aceste cuvinte ar fi putut fi, poate, 
folosite drept epigraf pentru întreaga 
sa operă.

In aceste frămîntări și oscilații este 
oglindită legea societății burgheze: 
ori ești proprietar de sclavi, ori sclav, 
ori asuprești pe alții, ori alții te asu
presc pe tine 1 Din cele două posibi
lități : „morala stăpînitorilor" sau 
„morala sclavilor" — eroul lui Dos
toevski „alege" pe cea de-a doua. El 
nu este înzestrat cu nici un fel de în
sușiri pentru rolul de „stăpîn" ; „mo
rala stăpînitorilor" îl dezgustă în mod 
organic, contrazice toată omenia din 
el. Mai bine să fii victimă, decît că
lău 1 Mai bine să fii strivit, decît să 
strivești pe alții!

Dostoevski nu vrea să accepte nici o 
altă posibilitate. Esența feroce a noi
lor legi ale vieții i se dezvăluie, iar 
aspectele relativ progresiste ale orîn- 
duirii capitaliste care se instaura și 
în Rusia, îi erau neînțelese. „Plaga 
proletariatului" i se părea tot atît de 
în'ricoșătoare ca și capitalismul în
suși : „proletărimea" era identificată 
cînd cu odioasa burghezie, cînd cu 
lumpen-proletariatul. Scriitorul respin
gea o soluționare cum ar fi fost lupta 
revoluționară. Dostoevski se teme și 
de capitalism și de revoluție — deși 
pentru el era clară coacerea revolu
ției proletare în Apus, proces care fu
sese înțeles de el prin observațiile pe 
care le făcea de ani de zile asupra vie
ții din Europa occidentală.

...Incercînd să dea atacuri politice 
împotriva revoluției, în lucrările sale 
artistice și în publicistică, Dostoevski 
se ridica împotriva democrației revo
luționare și a socialismului utopic, idei

'). V. I. Lenln, Opere alese, vol. II 
pag. 574 — N. trad.

— Fragment dintr-o monografie —
care îi erau atît de apropiate în ti
nerețe.

Desprinderea de forțele sociale îna
intate, care a făcut ca scriitorul să 
piardă orice nădejde socială, putea 
numai să consolideze ideologia și psi
hologia impasului, a dedublării în
cremenite, veșnice.

...Dostoevski și-a început drumul lite
rar ca un continuator al celor mai bune 
tradiții și discipol al lui Gogol, aliat 
al lui Belinski. Dezvoltarea lui spiri
tuală și literară ar fi putut merge și 
mai departe în aceeași direcție, în po
fida contradicțiilor foarte serioase ie
șite la iveală încă în lucrările uin 
prima perioadă a creației lui, dacă 
această dezvoltare n-ar fi fost între
ruptă atît de brutal, cu o cruzime dusă 
pînă la despotism, prin zeflemisirea 
de-a dreptul criminală a personalității 
lui. El a fost azvîrlit din viață ptntru 
zece ani de regimul țarului Nicolae, 
același regim care I-a ucis pe Pușkin, 
l-a ucis pe Lermontov, l-a otrăvit pe 
Gogol.

Dificilul proces ideologic și psiho
logic care se desfășura în el, prin care 
trecea sufletul lui bolnăvicios de im
presionabil (bolnăvicios în sensul lite
ral al acestui cuvînt: în tinerețe a 
fost în pragul unei îmbolnăviri psihi
ce ; temnița a agravat boala de care 
suferea — epilepsia). El a revenit în 
•viața socială și literară cu totul alt 
om decît cel care plecase în temniță. 
El a pierdut credința în posibilitatea 
de a îmbunătăți realitatea prin luptă, 
a pierdut încrederea în însăși „na
tura omului", în capacitatea omului 
de a reconstrui viața prin „forțele 
sale", prin voința sa. A început să 
caute sprijin în religie — într-o con
tinuă luptă cu sine însuși: dar nici 
pînă la sfîrșitul zilelor sale religia 
nu a prins rădăcini prea puternice în 
suflețul lui predispus la răzvrătire, 
indignare, nevoit să înăbușe tendi ițele 
ateiste și rebele. El s-a caracterizat 
foarte precis în scrisoarea către N. D. 
Fonvizina (în februarie 1854), după 
ce se îndepărtase de lagărul revolu
ției :

„Sînt copilul veacului, copilul necre
dinței și îndoielii pînă acum și chiar 
(știu acest lucru) pînă la mormînt. 
Cîte chinuri îngrozitoare mi-a prici
nuit și-mi pricinuiește și acum încă a- 
ceastă sete de credință, care este cu 
atît mai puternică în sufletul meu, cu 
cît am mai multe argumente împotriva 
ei"2).

2). F. M. Dostoevski. Scrisori, vol. 1,
1928, pag. 142. •

3). A. I. Gherțen: Opere, vol. V, pag. 
387—388 ed. rusă.

Arta lui Paul Hogarth, 
ale cărui desene sînt cu
noscute în prezent pe 
scară largă în toată Eu
ropa, se maturizează me
reu, se afirmă în mod 
hotărît. Ducînd mai de
parte tradiția engleză a 
desenului cu tematică 
socială, el nu rămîne în
chis în atelierul său ci 
pleacă fie în țări străine, 
ale căror probleme i-au 
însuflețit imaginația, fie 
într-un colț al Angliei un
de s-au întimplat fapte 
cu o semnificație socială 
deosebită, fie acolo unde 
un trecut zbuciumat s-a 
întipărit pe chipurile oa
menilor, în obiceiurile lor, 
fie la o reuniune inter
națională, la o conferin
ță pentru pace sau la o 
demonstrație populară.

Acestea îi oferă teme 
motive de inspirație, pu- 
nînd în lumină în ace
lași timp și preferințele, 
preocupările sale. Un me
rit al lui Hogarth stă în 
făptui că operele sale 
sînt lipsite cu desăvîrșire 
de didactism, de propa
ganda făcută cu ostenta
ție, neartistic, de artificii 
sau superficialitate.

Paul Hogarth a reali
zat o astfel de muncă 
interesantă in Polonia și 
Cehoslovacia.

Nu de mult a comple
tat o serie importantă de 
desene care ilustrează 
viața din cartierul mun
citoresc al Londrei, East 
End.

Dar cea mai recentă 
colecție de desene, create 
în cursul unei vizite de 
trei luni, în anul 1951, în 
China populară — con
stituie după părerea una
nimă lucrările cele mai 
bune realizate pînă în 
prezent.

Acestea sînt expuse în 
mod obișnuit la una din 
cele mai mari galerii ale 
Londrei.

Trebuie să mărturisim 
deschis că valoarea crea-

La înapoierea în Petersburg, după 
zece ani de profundă singurătate, în
durată cu o intensitate cum puțini 
oameni au încercat-o, singurătate su
fletească, spirituală, socială — viața 
marelui oraș care pășea pe calea ca
pitalismului se năpusti asupra lui cu 
toate contradicțiile, plăgile și tentațiile 
ei de tot felul. La acest torent furtu
nos de impresii al cărui caracter haotic 
a fost mai tîrziu atît de viu exprimat 
în „Adolescentul", s-au alăturat cu- 
rînd impresiile care se rostogoleau 
pe aceeași albie, dar mult mai intense, 
lăsate de călătoriile în străinătate, 
tablourile pe care le oferea capitalis
mul pe deplin dezvoltat. A devenit și 
mai hotărît în predicile lui conform 
cărora omul contemporan numai prin 
suferință se poate purifica de egoism, 
de tentațiile dominației satanice a ba
nilor asupra tuturor — predici capabile 
doar să intensifice asuprirea vieții ce
lor umiliți și exploatați.

...Indepărtîndu-se de Rusia nouă, 
înaintată, — Rusia lui Belinski, Cer- 
nîșevski, Gherțen, Nekrasov, Scedrin— 
Dostoevski a pierdut unica posibilitate 
de a ajuta pe cei umiliți și obidiți în 
năzuința lor de a se descurca în haosul 
realității, de a ieși din beznă. Absor
bind în sufletul său suferințele ome
nirii, Dostoevski își pleacă fruntea în 
fața nemărginirii lor, chipurile, „inac
cesibilă" minții și inimii omenești 
într-o plecăciune rascolnicoviană. El 
a ajuns la acea creștinească dragoste 
chinuitoare despre care Gherțen a spus 
următoarele cuvinte severe și drepte : 
„Dragostea chinuitoare poate fi foarte 
puternică — ea pltage, ea vorbește, 
apoi își șterge lacrimile și, ce e mai 
important, ea nu face nimic"3). M. E. 
Scedrin, polemizînd cu Dostoevski a 
subliniat (în articolul „Viața noastră 
socială") că simpatia pentru cei umi
liți și obidiți trebuie să se manifeste 
în a-i chema la luptă împotriva vio
lenței și nu în „compătimire ofensa
toare". In „Oameni sărmani", Dosto
evski prin gura eroului său, a expri
mat un minunat protest împotriva 
compătimirii ofensatoare față de cei 
săraci. Chiar și în următoarele lucrări 
ale sale, multe personaje se răzvră
tesc împotriva compătimirii ofensa
toare ! Cu toate acestea ea face parte 
nu numai din predicile lui, ci și din 
țesătura lucrărilor sale, intrînd în 
contradicție cu cauzele protestului și 
indignării, tinzînd să înăbușe aceste 
cauze.

Respingînd căutarea unei soluții pe 
căile dezvoltării istorice obiective a 
realității, neîntrezărind nici o licărire 
de speranță în viitor, Dostoevski în
cepu să caute salvarea în idealizarea 
înapoierii social-politice și economice 
de atunci a țării. El a ajuns la pro- 
povăduirea slavofilă a unei „căi spe
ciale" a Rusiei, a acelei „tăceri du.1- 
cege" zosimoviste (după propria lui 
expresie I) căreia îi este „destinat" să 
salveze întreaga lume atît de ororile 
capitalismului, cît și de zguduirile re
voluționare.

Demascarea plăgilor capitalismului 
făcută de el a fost o critică făcută 
de pe pozițiile unei*utopii  reacționare; 
obiectiv, aceasta a fost o încercare 
de a întoarce roata istoriei înapoi.

...Poziția criticii de dreapta a capi
talismului n-a atras totuși apărarea 
și idealizarea în lucrările lui a nobi
limii ca un sprijin posibil împotriva 
burghezimii și chemarea de a se re
veni la iobăgie, etc. Dacă am aduna 
laolaltă toate personajele de aristo- 
crați și nobili de tot soiul din lucră
rile lui am obține o caracterizare ni
micitoare a hidoșeniei procesului de 
putrezire a unei întregi clase parazi
tare. In Dostoevski simțim personali
tatea unui intelectual — raznocineț 
în care clocotește instinctiv ura și 
disprețul pentru boier și sacul cu bani.

Toate acestea au întărit și mai pu
ternic caracterul cu adevărat utopic 
al poziției social-politice a scriitoru
lui care disprețuia și boierimea și 

burghezia și care încerca să-și gă
sească apărarea împotriva uneia și a 
celeilalte în aceeași măsură ca împo
triva „proletărimii" și a revoluției, în 
autocrație, adică în aparatul dictaturii 
moșierești care căpăta un caracter 
burghez din ce în ce mai accentuat. 
Desigur, numai disperarea, desnădej- 
dea împletită cu. naiva credință ■ în 
forța absolută, de nepătruns ca zidu
rile unei temnițe, a autocrației, numai 
credința chinuită, întreținută de o pa
lidă flăcăruie fanatică, în posibilitatea 
unei uniri emoționante și idilice a ța- 
rului-părinte cu poporul, în ideea că 
autocrația este situată „deasupra cla
selor", „deasupra păturilor sociale" au 
putut face ca scriitorul să ajungă la 
un asemenea donquijottism reacțio
nar. Chipul „idiotului" — contele Lev 
Nicolaevici Mișkin, nevolnic și inca
pabil de a ajuta pe cineva, ale cărui 
poziție și concepții sînt deosebit de 
apropiate și dragi scriitorului însuși, 
era socotit de Dostoevski un tip în
rudit cu Don-Quijotte. In fundul su
fletului el întrezărea esența utopică a 
„programului" său... Pentru apărarea 
lui el a fost nevoit să închidă ochii 
la multe din realitatea vie, să-și li
niștească și să-și adoarmă mereu con
știința.

...Dostoevskj n-a valorificat nici pe 
departe în lucrările lui posibilitățile 
sale strălucite de artist-epic, romancier 
social care și-a propus drept țel prin
cipal redarea obiectivă a vieți socie
tății, cercetarea artistică a procese
lor sociale, a resorturilor sociale care 
dirijează comportarea oamenilor. De
plina valorificare a acestor posibilități 
a fost împiedicată de tendința scriito
rului spre interpretarea subiectivistă 
a realității de uin suflet luat izolat al 
unui om singuratec, și pe lingă toate 
acestea, de un suflet bolnav. Dar 
într-o asemenea interpretare excesiv 
individuală, subiectivist-psihologică ar
tistul ridică totuși importante teme 
sociale, de pildă: problema „su
praomului" burghez — tema napoleo
niană în chipul lui Raskolnikov, tema 
rotschildiană în „Adolescentul", tema 
imoralității burgheze, dilema : „călău 
sau victimă", care se ■ ridică în fața

V. ERMILOV

eroului șovăitor .al lui Dostoevski fără 
nici o aderență socială și alte probleme 
sociale nu mai puțin importante.

Eroul lui caută „să-și însușească" 
legile și normele morale ale noii so
cietăți, „încearcă" să devină un om 
adevărat al acestei societăți — și se 
depărtează de tentațiile care îl acapa
rează, cu atît mai îngrozit și zguduit, 
cu cît simte mai profund în el însuși 
atracția lăuntrică spre elementul ra
pace, crud, „de păianjen". El fuge de 
pămîntul „de dincolo de mormînt", 
care-1 ademenește, ascuns sub smere
nie, sub aripa bisericii,, gata să re
nunțe, să se lepedle cu totul die pro
priul său suflet,, care îl sperie prin 
bezna lui de nepătruns — numai pen
tru a scăpa de rău I Dar „ghiarele" 
religioase, prin esența lor, sînt iluzo
rii, fictive, nu pot salva de groaznicele 
coșmare, de hidoșenia tarantelei, fa
langei și a unor jivine deosebite, 
parcă intenționat născocite, înfiorător 
de dezgustătoare, ca reptila care apa
re în visul tulburat de coșmare vădit 
psihopatologice a lui Ippolit din ro
manul „Idiotul". In conștiința scriito
rului imaginea hidoasei făpturi se îm
bina cu tot ce era rapace, egoist în 
sufletul omului, roadele unei realități 
ostile întregii omeniri.

Eroul Iui Dostoevski trăiește cu 
simțămîntul că nu e niciodată în me
diul său. El nu reușește în nici un 
fel să se adapteze forțelor reale ale 
realității; tema singurătății sociale 
este una din cele mai importante în 
lucrările scriitorului. Omul nu are în
cotro să meargă I In această tînguire 
tragică a lui Marmeladov este ex
primată toată mîhnirea lui Dostoevski, 
este exprimat tot ce e mai important 
în starea social-psihologică a eroului 
lui. In aceste cuvinte răsună o temă 
și mai largă a creației lui Dostoevski, 
al cărei sens constă în aceea că o- 
mul în general nu trăiește în mediul 
său! El a încercat în prima perioadă 
a creației sale să rezolve această temă 
prin social; în cea dte a doua pe
rioadă însă, el înclina s-o transpună 
în sfera mistică, „de dincolo de mor- 
mînt", numai acolo, chipurile, sufletul 
omenesc poate să-și găsească „me
diul". Căci, chipurile, numai „acolo" se 
va putea manifesta esența divină a a- 
cestui suflet; pe pămîntul păcătos în
săși „natura omului" este opusă idea
lului „divin". Desigur că nici în cea 
de a doua perioadă a dezvoltării crea
ției sale, pe Dostoevski nu-1 putea 
mulțumi asemenea rezolvare metafizi
că ; prea era sensibilă conștiința lui 
socială, conștiință bolnavă după ca
racterizarea lui Gorki. Rezolvarea 
religioasă însemna doar încercarea de 
a lumina măcar cu o luminare palidă 
bezna desnădejdii și disperării. Cu 
toate acestea, în tendința spre rezol
varea metafizică a temelor sociale s-au 
manifestat mistificarea și subiectivis
mul interpretării realității în operele 
lui Dostoevski care intrau în contra
dicție de neîmpăcat cu năzuințele rea
liste ale creației sale.

Lupta din sufletul personajelor sale 
între atracția spre ispitele spiritului 
prădalnic burghez și dezgustul față 
de aceste tentații și otrăvuri era tra
tată în operele sale ca lupta veșnică 
dintre diavol și dumnezeu pentru 
sufletul omului. Dualitatea social-psi
hologică a eroului era considerată 
drept o manifestare a aceleiași lupte 
metafizice; aici, pe pămînt, foițele 
părților combatante sînt egale, din 
nenorocire și spre blestemul omului, 
unealtă oarbă și lipsită de apărare -a 
patimilor atotputernice. Dualitatea se 
manifestă ca irezolvabilă în limitele 
rațiunii și sentimentului mărginit, „pă- 
mîntesc", lupta veșnică și, în fond, 
statică dintre „bine" și „rău" în om. 
Tocmai în aceasta constă „contempla
rea concomitentă a celor două abisuri" 
a Iui Karamazov, împletirea chinui
toare în același suflet a „idealului Ma
donei" și a „idealului Sodomei", — 
contradicția: „fatală", „de neînlăturat".

Lupta dintre bine și rău din sufletul 
omului l-a chinuit atît de mult pe 
Dostoevski și pe eroii săi, a ocupat un 
loc atît de mare în operele sale pentru 
că era indisolubil legată de tema fun
damentală a întregii sale creații. A-

ceasta era tema 
descompunerii ve
chilor, autoritarelor 
lanțuri și norme 
morale și sociale 
din epoca de tran
ziție, groaza față 
de amoralismul și 
cinismul burghez, 
față de josnicia, 
de egoismul de 
fiară al omului 
burghez.

...Dostoevski che
ma la supunere, 
răbdare, împăcare, 
dar nu s-a putut 
niciodată împăca 
cu realitatea exi
stentă 1 El avea un 
drept adevărat, cî- 
știgat prin toată 
munca lui, de a 
exprima formula 
generalizatoare a 
creației sale; — 
Nu-mi place înfăți

șarea acestei lumi1 
In personajele sa
le el a ridicat în 
fața omenirii nu
meroase probleme 
importante, acute.
El a introdus în literatură o întreagă 
lume nesiudiată — lumea cocioabe
lor, a ungherelor întunecoase ale u- 
nui mare oraș, viața sumbră a celor 
ce locuiesc în ele.

Neliniștea care constituie atmosfera 
operelor sale; abundența chinurilor 
omenești, permanenta nemulțumire a- 
cută a eroilor săi față de tot ce-i în
conjoară ; veșnicele căutări și fră
mîntări, nenumăratele personaje aflate 
în pragul nebuniei; starea anormală 
și denaturarea bolnăvicioasă a tuturor 
relațiilor dintre oameni; nemărgini
rea singurătății și tristeții; nevolni
cia, deznădejdea, grozăvia pierderii 
criteriilor „bunului" și „răului" ; pier
derea autorității morale, descompu
nerea principiilor morale; înjosirea și 
umilirea întîlnite la fiecare pas — 
toate acestea în creația lui Dostoevski 
vorbesc despre formidabila lipsă de 
organizare a omului și vieții omeneștii 
Toate acestea nu se prea potriveau cu 
țelurile „conservatoriste". Și dacă 
Pobedonosțevii contau pe faptul că, 
prin toate aceste grozăvii, Dostoevski 
va reuși să înfricoșeze oamenii, să-i 
înspăimînte cu haosul, să-i silească să 
creadă în necesitatea de a nu mai 
gindi, de a se supune unicii autorități 
a domnului dumnezeu și a tatălui-țar 
— K. Leontiev socotea necesară „con
gelarea" Rusiei — însuși faptul că 
reacțiunea conta pe acest mijloc cu 
două tăișuri de „întărire a ondinei", 
dovedea slăbiciunea ei internă, dove
dea că ea este sortită pieirii.

..Din punct de vedere estetic și 
poetic, contradicțiile din creația lui 
Dostoevski ne apar drept contradicții 
dintre realism și tendința antirealistă. 
Tendința spre o rezolvare socială a 
tuturor temelor, spre explicații sociale, 
și tendința opusă acesteia de a se în
depărta dte soluțiile și explicațiile so
ciale, trecînd în domeniul metafizic 
sau în „adîncuriie" unui suflet singu
ratic și bolnav, n-au putut să nu du
că la lupta dintre tendințele realiste 
și antirealiste din operele scriitorului. 
Mistificarea subiectivist-idealistă a re
flectării realității, în special confuzia 
în ceea ce privește obiectivele sociale 
a atras după sine slăbirea tipizării so
ciale. Sub influența subiectivismului 
reac'.’onar, altistul nu observă uneori 
inconsecvențele din însăși idtee-i, din 
însăși natura, logica interioară a per
sonajelor.

Dostoevski este creatorul unor scene 
profund realiste ale suferinței ome
nești, clasice prin adevărul lor artis
tic și prin forța lor irezistibilă, maes
tru al tipizării realiste care a intro
dus în literatură tipuri sociale noi, 
o pătură socială nouă. Să ne amin
tim doar de personajul oe nutrea o 
dragoste dlelioată și pătimașă pentru 
„ultimii oameni" ai păturilor de jos 
de la oraș, — mărețul chip tragic al 
durerii personificat în Katerina Iva
novna din „Crimă și pedeapsă". Do
stoevski atinge aici o asemenea vigoa
re a plasticității artistice, îneît ea re
prezintă culmea artei universale. Au
zim fiecare cuvînt al Katerinei Ivanov
na, fiecare oftat, tușea ei de ofticoa- 
să, toate particularitățile intonațiilor 
ei, vedem în întreaga ei figură, fața, 
mersul, fiecare gest. O cunoaștem ca 
pe unul din oamenii cei mai apropiați 
nouă. Chipul Katerinei Ivanovna con
ține forța mistuitoare a protestului, du
rerii și mîniei 1 Acest chip se ridică 
la înălțimea chipurilor veșnice ale li
teraturii universale. Tot atît de desă- 
vîrșit din punct de vedere artistic este 
chipul de neuitat al Nastasiei Filipovna 
din romanul „Idiotul", acest chip tra
gic al frumuseții zdrobite.

Și la o asemenea vigoare artistică 
a renunțat nu de puține ori Dosto
evski în numele slujirii zarvei și min
ciunii tendinței subiective reacționare 1 
Violentîndu-și cu cruzime geniul, el a 
foșt capabil să creeze personaje mă
cinate de falsitate.

...Fanatismul chinuit al propovădu- 
irii reacționare îl orbea și-l asurzea 
uneori în așa măsură pe Dostoevski- 
artistul, îneît probabil îl împiedica să 
simtă falsitatea păpușilor de lemn sau 
de porțelan cu chip angelic pe care 
le fabrica el uneori în atelierul său 
de artist. Mai mult decît atît: el era 
gata în unele cazuri să se îndepăr
teze în mod conștient de la cerințele 
artistice în numele tendinței reacțio
nare. Pășind la lucrarea „Diavolii", 
el declara fățiș că-1 interesează cel 
mai puțin în acest roman caracterul 
artistic, că el vrea numai să-și ex
pună „ideile", fie chiar și în dauna 
caracterului artistic. Desigur că el 
era departe de înțelegerea semnifi
cației acestei recunoașteri dte fapt a 
incompatibilității adevăratului caracter 
artistic cu apărarea reacțiunii.

...Dostoevski s-a arătat a fi capabil 
să sacrifice valoarea artistică, uneori 
conștient, iar cîteodată fără să-și dea 
limpede seama de aceasta. Acest lu
cru a fost întotdeauna direct legat de 
devierile reacționar-tendențioase de la 
patosul adevărului vieții.

Viguroasa forță artistică a lui Dos
toevski era slăbită de subiectivismul 
Rău.

Nu putem să nu ne declarăm de a- 
cord cu ideea justă în sine și puternic 
exprimată de Dostoevski despre carac
terul tendențios al artei :

„In poezie este necesară pasiunea, 
este necesară ideea voastră, și neapă
rat degetul arătător ridicat cu pasiune. 
Reproducerea indiferentă a realită
ții nu are absolut nici o valoare

și mai ales nu înseamnă nimic. O 
asemenea valoare artistică este ab
surdă : o privire simplă, dar care ob
servă cît de cît, va vedea mult mai 
multe lucruri în realitate" 4).

Aceste principii care dezvăluie to
tala inutilitate absurdă a copierii o- 
biectiviste, necesită o singură corijare : 
ele sînt juste numai aplicate la ten
dința și ideea înaintată, veridică, via
bilă. Numai atunci ideea și imaginea 
constituie un singur tot.

..Dostoevski care se distingea prin- 
tr-o impresionabilitate deosebită, prin 
aceea că putea fi foarte lesne jignit, 
prin contradicțiile dintre gîndire și 
simțire, datorită întregii sale structuri 
spirituale, era deosebit de sensibil 
față de presiunea exercitată dte reali
tate, față dte atmosfera ei, față de a- 
cele influențe pe care el le considera 
predominante.

...Față de extrema înjosire a perso
nalității sale, cum aiu fost ocna și ser
viciul militar în timpul lui Nikolai, 
Dostoevski, cu uriașa sa vanitate, a 
putut rămîne în viață, adică a putut 
să păstreze respectul față de sine în
suși, să se poată privi în ochi, numai 
alegînd una din aceste două alterna
tive: ori să rămînă la protestul său, la 
vechile sale convingeri, supartînd cu 
mî-ndrie toate înjosirile; ori să gă
sească față de sine însuși o justificare 
a înjosirii sale, astfel îneît ea să re
prezinte chiar o binefacere, trimisă de 
sus. El a pornit pe cea de a doua 
cale.

Smerenia creștinească s-a dovedit 
a fi o formă extrem de elastică de 
ușurare a chinurilor îndurate din cauza 
mîndriei lovite, chinuri capabile să 
distrugă sufletul, dacă nu se găsește 
o soluție și o ieșire.

Dostoevski a dezvăluit admirabil în 
operele sale psihologia smereniei mai 
presus de mîndric. El a arătat cită 
mînie înăbușită, cîtă mîndrie, mîhnire 
ascunsă în fundul sufletului și de ne- 
suiportat în pofida oricărei smerenii, 
cîtă sete de răzbunare clocotește sub 
învelișul unei asemenea smteirenii.

Dar. într-un fel sau altul protestul 
înăbușit este totuși un protest înăbu
șit.

Dostoevski identifica „atmosfera" 
primei jumătăți a celui de al șaselea 
deceniu în țară și Occident unde re
voluția fusese înfrîntă, cu atmosfera 
ocnei.

De avîntul revoluționar din țară, în 
cea de a doua jumătate a celui de al 
șaselea deceniu, după prăbușirea mult 
așteptată a regimului lui Nikolai, Dos
toevski a fost izolat și prin singură
tatea care i-a imipus-o Siberia și prin 
noile sale concepții care se cristali
zau în el.

El s-a întors la Petersburg în mo
mentul culminant al situației revolu
ționare. Această situație era o surpriză 
pentru el, care era convins de invin
cibilitatea autocrației. Asupra opere
lor sale de la sfîrșitul deceniului al 
șaselea și începutul deceniului al șap
telea stă amprenta neutralității, a 
tranziției. In ele nu se mai simte pro
testul tînărului Dostoevski dar nu 
sînt exprimate încă nici acele idei reac
ționare utopice care, împletite cu cri
tica aspră a capitalismului, cu calda 
simpatie față de majoritatea săracă a 
omenirii, vor apare ta fața noastră în 
următoarele opere ale scriitorului.

Sfîrșitul momentului revoluționar, 
perioada reacțiunii care începuse și 
care a reușit să Tespingă puternica 
presiune revoluționară a întărit cre
dința lui Dostoevski despre invincibi
litatea forței autocrației.

Astfel, diferite perioade ale dezvol
tării realității social-politice contempo
rane scriitorului, au imprimat creației 
lui coloritul lor

De-a lungul întregului drum stră
bătut de Dostoevski, printre denatu
rările și minciuna reacțiunii, ta pofida 
schemelor născocite, false, în pofida 
urii fanatice față dte forțele socialș 
înaintate, în operele sale răsună stri
gătul ce nu poate fi înăbușit de nimeni, 
al omenirii chinuite: așa nu se poate 
trăi I Dostoevski n-a reușit să înăbușe 
spontaneitatea protestului și a revo
luției în caracterul concret artistic al 
personajelor sale. Lacrima copitului chi
nuit, pentru care, prin gura eroului 
său seriitonuil renunță la „armonia 
divină", etntărește mai mult în „Frații 
Karamazov" decît justificarea fățar
nică a suferințelor omenirii 1

Biciuind, lucid și fără cruțare, în
treaga falsitate reacționară, idealiza
rea suferințelor, Idealizarea dualității, 
tot ce este dostoesvkian ta Dostoevski, 
noi respectăm adevărul aspru despre 
viața omenirii într-o societate a vio
lenței, exprimat cu atîta pasiune și 
chin în creațiile contradictorii, pline 
de revoltă și de resemnare, care ui
mesc prin vigoarea lor artistică și 
care, în același timp, se îndepărtează 
cu mult de artă, creații tulburătoare, 
pline de neliniște și de suferință ale 
genialului artist rus și universal.

(Din „Novîi Mir" nr. 12)

4).  Arhiva literară centrală de stat. 
Fondul M. F. Dostoevski, nr. 1/2, pag. 
UT.

Valul de cărți apărute 
în toamna lui 1955 

a fost gata-gata să înece 
pe critici! Toate marile 
publicații au un mare nu
măr de critici și cea mai 
însemnată dintre ele, zia
rul „Dagens Nyheter" 
(Noutăți de astăzi) a pre
zentat peste 950 de cărți 
in actualul sezon.
Criticii literare ti sînt 
consacrate cel puțin două 
pagini întregi în fiecare 
luni, iar la începutul lui 
decembrie l s-a acordat 
un număr întreg al zia
rului.

Cartea lui Artur Lund- 
kvist, „Dragonul pre
schimbat", apărută la în
ceputul toamnei, și zugră
vind aspecte din noua 
Chină, a dat prilejul unor 
discuții pasionate. In 
momentul de față, priete
nii și admiratorii autoru
lui sînt preocupați să al
cătuiască o carte închi
nată acestui prozator și 
poet care va împlini 50 
de ani la 3 martie. Dar. 
cum el nu ține prea mult 
la sărbătoriri, s-a și re
tras undeva departe de 
Europa. Cea mai recentă 
carte a sa este totuși un 
volum de poezii, intitulat 
„Roza Vînturilor", care a 
întărit și mai mult pozi
ția sa, nu numai de ino-

Cărți noi
în Suedia

vator, ci și de veritabil 
poet. El este, de 25 de 
ani, un înnoitor prin idei
le literare pe care le intro
duce, dînd dovada unei 
profunde cunoașteri a li
teraturii moderne de pe 
cele două emisfere; el 
realizează de asemenea 
admirabile traduceri, de 
exemplu din Pablo Ne
ruda, care, pînă la dîn- 
sul, nu era cunoscut în 
Suedia.

A călătorit mult în în
treaga Europă; în Africa 
(„Țărmul negrilor"), în 
Uniunea Sovietică („Macii 
de la Taskent") în Noua 
Chină, în America de Sud 
și cea de Nord. Ca autor 
al unor povestiri de că
lătorie, el e înzestrat cu 
un remarcabil spirit de 
observație și cu un stil 
expresiv care pune în re
lief cele mai subtile in
tenții ale sale.

Cari Emil Englund a 
publicat poezii, „Ecoul ve
rii", care, prin frumuse
țea lor au sfîrșit prin a 
triumfa și asupra critici
lor de la publicațiile con
servatoare.

★
Expoziția 

lui Paul Hogarth 
ției lui Hogarth, reiese 
foarte clar din faptul că, 
critici de vază, ale căror 
vederi sînt cu totul di
ferite de ale sale și care 
scriu la ziare ostile idea
lurilor și realizărilor din 
China Populară, au adus 
elogii călduroase desene
lor sale.

Astfel, criticul ziarului 
,,Times" scrie: „E cu to
tul regretabil că lucră
rile acestui ilustrator ra
finat nu pot fi văzute în 
mod permanent în săp- 
tăminalele ilustrate, mai 
ales cînd ne amintim de 
desenele „dezlînate" ce 
apar în acestea, la un ni
vel atît de coborît față 
de imaginea subtilă re
dată de Hogarth în „Me
șteșugul lui Hankow" sau 
în portretul său „Moșie
rul".

Criticul ziarului „Man
chester Guardian" face a- 
luzie la acele „desene ex
presive de oameni și pei
saje" ale lui Hogarth și 
adaugă : „Acest artist a 
făcut în ultimii ani mul
te desene cu subiecte 
străine, totuși el păstrea
ză o sensibilitate remar
cabilă pentru atmosfera 
locală, iar China redată 
de el este observată cu 
multă profunzime.

S-au dezvoltat tehnica 
sa și ideile sale picturale 
— s-au dezvoltat în mod 
considerabil; iar lucră
rile executate în China 
sînt cele mai bune".

Si aceasta este adevă
rat. Un minunat simț al 
spațiului este evident în 
desenul său din Chung
king, care înfățișează con
fluența celor două mari 
fluvii, Yang-Tse și Kia- 
lang. Tar în acea vedere 
generală a țărmului din 
Shanghai se oglindește

Despre literatura italiană
Anul acesta, s-a acordat pentru a 

25-a oară premiul „Via Reggio", 
scriitorului VASCO PR ATOLI NI pen
tru romanul său „METELLO".

Vasco Pratolim, este pe lingă Re
nata Vigano și Moravia, unul dintre 
cei mai însemnați scriitori progre
siști ai Italiei

Sînt cunoscute romanele lui „Cro- 
nache di poveri amanti" („Cronica a- 
manților săraci"), „Le ragazze di San 
Frediano" („Fetele din San Fredia
no"), „II Quărtiere" („Cartierul"), și 
volumul de amintiri „II mio cuore a 
Ponte Milvio" („Inima mea aparține 
lui Ponte Milvio")' — care s-au bucu
rat de mari succese. Cu toate acestea,

romanul „Melello" a pus în umbră 
toată creația anterioară a scriitorului. 
Motivele succesului răsunător și acor
dării marelui premiu sînt de căutat în 
faptul că în „Metello", Praitolini zu
grăvește, pentru prima oară în litera
tura italiană, mișcarea muncitorească.

„Metello" este prima parte a u~ 
nui ciclu de trei volume, în care auto
rul și-a propus să descrie creșterea 
mișcării muncitorești italiene. Vasco 
Pratolini leagă prin romanul său — 
istoric și actual — trecutul și prezen
tul șl se situează cu el pe linia marii 
lor tradiții ale literaturii italiene.

D. M.

Oaspeți de peste hotare

WU GHUNG GHAO IAROSLAV OTCENASEK
Directorul muzeului național din Pekin Președintele fondului plastic — Praga 

desene de ROSS ,
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Loteria Cărților („BoEs 
lotteriet") a acordat mai 
rele premiu de 25 mii 
coroane suedeze poetului 
Harry Martinson care a 
publicat și două romane 
de succes; primul în 1935 
(povestea copilăriei sale 
triste) intitulat „înfloresc 
urzicile" și celălalt în 
1948, „Drumul către Kloc- 
krike", care istorisește 
anii săi de rătăciri, carte 
filosofică și plină de far
mec poetic. Cele mai noi 
poezii ale sale publicate 
în 1953 sub titlul „Cika- 
va“ aduc o grandioasă 
viziune a unei lumi scă
pate de amenințarea 
bombei atomice. De cîtva 
timp, el lucrează la un 
roman, un roman al mă
rii, izv.orît din experien
ța anilor cînd a fost 
marinar și a străbătut lu
mea întreagă. Din nefe
ricire, pînă acum nu i-a 
fost cu putință să-și în
chine tot timpul său aces
tei creații, pe care o con
sideră el însuși, drept 
marea sa Carte — căci 
el trebuie să-și agoni
sească și pîinea cea de 
toate zilele/ Premiul lo
teriei îl va da răgazul 
să respire și să creeze. 
Ingegerd Granlund 
Stockholm, ianuarie 1956.

contopirea rodnică și atră
gătoare între sentimentul 
unui englez șl cel al unui 
chinez.

Chipurile țăranilor și 
lucrătorilor desenați de el 
sînt expresia unui trecut 
aspru, luminat astăzi de 
un viitor strălucitor. Țața 
moșierului este vicleană 
fără să fie totuși o cari
catură.

Un critic a făcut ob
servația că aceste desene 
transmit o idee despre 
proporțiile reale ale Chi
nei de azi, este adevărat. 
Chiar dacă nu ai fost in 
China dar, privind de
senele lui Hogarth ai 
sentimentul că, Intr-ade
văr, această țară trebuie 
să fie atît de mare, de 
variată și clocotitoare de 
viață.

Hogarth se preocupă cu 
pasiune de trăsăturile pe 
care le-au imprimat chi
purilor oamenilor, truda, 
uzura, solidaritatea sau 
egoismul. Se interesează 
mult, de asemenea, de 
specificul unui loc anu
mit șd de relația care e- 
xistă între acel loc și 
oamenii respectivi. Ceea 
ce lipsește poate din dese
nele lui Hogarth este i- 
maginea acelui optimism 
copleșitor, a exuberanței 
tinerești și a dragostei 
de viață care constituesc, 
mai mult decît orice, sim
bolul Chinei Populare.

Este păcat că a dese
nat atît de puțin copii, — 
dar acelor puțini integrați 
în subiectele lui, le rid 
ochii.

Ne aventurăm în acea
stă remarcă, deoarece de
senele lui Hogarth redau 
imaginea cea mai suges
tivă a Chinei de azi, așa 
îneît am dori s-n avem 
completă și perfectă.

Derek Kartun
Londra, ianuarie 1956
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