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Zile

1 istorice
înt atît de aproape in 
timp și, mai ales, atit 
de aproape de sufletul 
și conștiința noastră 
ideile Înălțătoare cu

prinse in ampla expunere făcută 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

-la Sesiunea solemnă comună a
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Marii 
Adunări Naționale și Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste,' Sesiune consacrată a- 
niversării a 60 de ani de la for
marea statului național unitar 
român.

în viața unui popor sînt mo
mente cind, sărbătorindu-și isto
ria, face istorie. Un asemenea 
moment l-a trăit, ieri, întreaga 
Românie, toți fiii săi, fără deo
sebire de naționalitate. Evo
carea emoționantă a actului 
istoric al Unirii de la 1 decem
brie 1918, a faptelor de jertfă și 
luptă, de gînd ți visare care l-au 
premers, precum și a împliniri
lor ce i-au urmat, edificate fiind 
de popor, sub conducerea parti
dului comunist, se va încrusta 
în memoria timpului ca un ve
ritabil document al demnității și 
conștiinței naționale, va da 
seamă viitorimii de ceea ce trăia 
și gîndea țara intr-un an în care, 
sărbătorindu-și istoria trecută, 
te sărbătorea pe sine, cea pre
sents, fșl sarbăto,,» certitudiuue 
construcției socialiste ți certitu
dinile viitorului comunist aflate 
in mîinile și gîndirea creatoare 
ale poporului.

încununare semnificativă și 
sublimă a unor zile de angajare 
a conștiințelor și de sărbătoreas
că unitate, aniversarea a șase 
decenii de la Unire se adaugă, 
firesc, viului și responsabilului 
dialog dintre partid și popor, 
dintre secretarul general al 
partidului, președintele Româ
niei, ți națiunea care l-a investit 
cu unanima încredere a fiilor ei, 
cu omeneasca sa dragoste, cu 
speranța și convingerea că, sub 
conducerea sa fermă și clarvă
zătoare, ziua de azi și ziua de 
miine nu vor fi tulburate în 
libertatea și suveranitatea lor.

în aceste zile, la cererea 
reprezentanților clasei munci
toare, ai țărănimii, ai oameni
lor de artă, ai celor chemați să 
fie scut de nădejde cuceririlor 
revoluționare ale poporului, pre
ședintele României a înfățișat 
practic întregii țări, cu claritate 
și profunzime, activitatea și 
semnificațiile activității delega
ției române la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, care a avut loc 
la Moscova.

încă o dată, din acest dialog — 
purtat cu multă răspundere față 
de destinele poporului român și, 
totodată, față de destinele uma
nității, ale progresului, civiliza
ției și păcii lumii — oamenii 
muncii de la orașe și sate au 
luat act, cu cetățenească mîn- 
drie, de consecvența, principiali
tatea, spiritul rațional și con
structiv al politicii partidului și 
statului nostru in problemele 
majore cu care este confruntată 
omenirea, de fermitatea comu
nistă cu care sînt slujite intere
sele și aspirațiile fundamentale 
ale tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, 
idealurile suveranității națio
nale, cauza socialismului, co
laborării și păcii în întreaga 
lume, idei magistral prezentate 
și in ampla analiză a situației 
internaționale cuprinsă in ex
punerea Ia sesiunea solemnă, in 
vibrantul și profundul apel adre
sat lumii întregi pentru a se an
gaja în realizarea unui climat 
de pace și încredere reciprocă, 
piropice punerii în valoare a ne
limitatelor energii ale uma
nității.

încă o dată poporul și-a evocat 
pentru sine și pentru viitorime, 
temeiurile care îi dau dreptul la 
o existență demnă, la un meritat 
prestigiu în conștiința lumii. Cu 
profundă satisfacție oamenii 
țării și-au declarat acordul cu 
poziția adoptată de delegația 
română, cu Declarația statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia și principiile înscrise 
in ea. adoptate cu acest prilej. 
Declarație care corespunde pe 
deplin situației internaționale 
actuale, la a cărei elaborare 
și-a adus o contribuție activă 
partidul nostru.

La aniversare

dus cu ele, 
de intens

împlinirea 
al unor nâ-

Aniversarea a șase decenii de la înfăptuirea statului național unitar roman ne oferă 
prilejul de a afirma cu toată satisfacția și mîndria patriotică, că idealurile revoluționare pentru 
care s-au jertfit înaintașii noștri, pentru care s-au jertfit socialiștii, comuniștii, pentru care au căzut 
muncitori, țărani, intelectuali, pentru care poporul nostru a dat un mare tribut de singe, se 
înfăptuiesc, sub conducerea Partidului Comunist Român, care asigură avîntul neîntrerupt al for
țelor de producție, al dezvoltării economico-sociale, ridicarea gradului de civilizație, a nivelului 
de trai al poporului nostru, afirmarea cu deplină putere a principiilor socialismului, ale uma
nismului revoluționar".

NICOLAE CEAUȘESCU

Telegramă

Comitetului Central

O Horă
Frații mei din România, strînși ca frunzele pe ram, 
pentru care scriu cuvîntul cel mai sfint din cite am, 
frații mei de toatâ ziua, frații mei de viitor, 
luminați de steagul roșu și de steagul tricolor, 
frații mei de omenie, tineri și bătrîni și buni, 
ale căror munci rostire-s trudei mele-n zori de luni, 
frații mei frumoși și harnici ca albinele din stup, 
în a căror veșnicie steaua vreau să mi-o întrup, 
frații mei de ieri și astăzi întru care eu exist 
după chipul și simțirea scrise-n codex comunist, 
frații mei, mărire vouă, peste miile de ani, 
înflorind grădina țării, frați români, maghiari, germani.

Petru Anghel

Marele act al istoriei
iua de 1 Decembrie este înscrisă 

Zeu litere de foc in conștiința națiu
nii, alături de celelalte zile mari ale 
ei: 24 Ianuarie, 9 Mai și îndeosebi 
23 August. Au trecut 60 de ani, dar 

rezonanta actului istoric vibrează cu egală 
intensitate în inima și mintea românilor. 
Acea zi de 1 Decembrie n-a fost un dar sau 
a concesie a unora dintre marile puteri și 
nici un act de conjunctură, ci 
legică a unui proces secular și 
zuințe milenare.

Puține popoare ale lumii au 
în cursul istoriei lor, un atît 
simțămînt de unitate cum au făcut-o româ
nii. Puține limbi au asigurat în așa măsură 
permanenta și deplină posibilitate de co
municare intre fiii aceluiași popor, împărțit 
prin vicisitudinile istoriei în țări diferite, 
cum a făcut-o limba română. Lipsită de dia
lecte, extraordinar de unitară, această limbă 
a dat purtătorilor ei conștiința originii co
mune și a frățietății lor. Cărțile românilor 
n-au fost, încă din secolul al XVI-lea, cărți 
ce se adresau numai uneia sau alteia dintre

Nobila idee a păcii
a fiu de militar, m-am jucat întreaga copilărie de-a armata, de-a 
soldații, de-a războiul. Desfășurările de trupe, învăluirile, asal
turile mi-au părut multă vreme adevărata menire a bărbatului 
ce visam să fiu. Naivitate copilărească hrănită de lectura epopei
lor homerice, de romanele eroice cu panașe, cuvinte grandiloc

vente, asalturi și alte cutezanțe.
Adolescența, deschiderea ochilor pe realitățile crude ale războiului, șirul 

ide imagini ale suferințelor pricinuite de revărsarea universală de ură și 
orbire ca și deschiderea ochilor minții de concepția marxistă privitoare la 
pace și război, m-au trecut definitiv în tabăra celor ce iubesc cu pasiune 
pacea și visează la creație, la civilizație, la emanciparea omului.

Mircea Horia Simionescu
Continuare în pag. a 6-a

Vocea țării
e spune că în lume cuvîntul are semnificația Iui, are mesaj spre 

Som, spre inima lumii. Se spune că, de asemenea, cuvîntul are 
ecou, stirnește vibrații și atitudini, voință și crez. Cuvîntul — 
principalul mijloc de înțelegere între oameni —, însoțit de fapte, 
dă glas dorinței de împlinire, de viață lungă și fericire. Cuvîntul 

și fapta pot aduce, dacă devin un singur crez, o singură voință — pacea, 
înțelegerea între oameni.

Cuvinte simple, dar cu adinei rezonanțe, rostite cu gîndul curat și curaj
Horvath Dezideriu

Continuare în pag. a 6-a

al Partidului Comunist
Român, tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Mult stimate și iubite 
tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,

Scriitorii din țara noastră, fără deosebire 
de naționalitate și aparținînd tuturor gene
rațiilor, au luat cunoștință cu profundă satis
facție de poziția revoluționar-patriotică a- 
doptată de delegația țării noastre, condusă de 
dumneavoastră, la recenta consfătuire a Co
mitetului Politic Consultativ al Tratatului de 
la Varșovia. Cu legitimă mîndrie am 
tat că Declarația comună a țărilor 
pante la consfătuire reflectă multe 
principiile care călăuzesc activitatea
și internațională a partidului și statului nos
tru, principii la a căror elaborare ați adus o 
strălucită contribuție.

Am aflat totodată, din comunicatul ședinței 
din 24 noiembrie a.c. a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., că delegația noas
tră nu și-a dat acorduf în legătură cu unele 
probleme militare ale Tratatului de Ia Var
șovia. Exprimăm și pe această cale deplina

consta- 
partici- 

dintre 
internă

Hotărirea Plenarei Comitetu
lui Central al partidului exprimă 
deplina aprobare și o înaltă a- 
preciere față de activitatea 
secretarului general al partidu
lui, președintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a dele
gației României la Consfătuirea 
de la Moscova, dă glas acordului

Luceafărul

Continuare in pag. a 6-a

încredere în rațiune
A n preziua sărbătoririi Unirii, președintele Nicolae Ceaușescu ne-a

1
 adresat cel mai înalt mesaj de pace, de respect pentru indepen
dența și suveranitatea popoarelor, de încredere în rațiunea și în 
demnitatea umană. Acesta este de fapt mesajul pe care. România 
— în ora tind, muncind în liniște și clarviziune, aniversează 

împlinirea a șaizeci de ani de la realizarea idealului național, și cind, o 
lume sfișiată cum este cea de astăzi, are nevoie vitală, ca de rare ori in 
intreaga sa istorie, de liniște și clarviziune — îl adresează lumii întregi. 

Analizind situația internațională actuală și consta tind că nu sînt nece-
Radu Petrescu

Continuare în pag. a 6-a

UNIUNEA SCRIITORILOR
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

Cantinuare în pag. a 6-a ♦

în 
din 

evocă înduioșați cu 
nostru dor, dorește 
evidență, o dată mai 

mult, o idee fundamentală, o permanență a 
întregului mod de a ințelege sensul și im
portanța evenimentului sărbătorit și anume 
aceea că marele ideal al unirii și neatîrnării 
n-a intrat niciodată in sfera utopiei ideolo
gice și nici in fatalismul mișcărilor politice 
determinate la nivelul marilor puteri, ci a 
reprezentat, — în chip activ și combativ, — 
o luptă conștientă, continuă, multiseculară, 
ale cărei concluzii istorice, scrise cu singele 
ostașilor noștri pe timpurile de luptă, cu 
truda și elanul oamenilor muncii pe harta 

' Țării, n-au avut nevoie de bunăvoință, ci 
de simpla recunoaștere politică onestă din 
partea celorlalte state participante, sau 
beneficiare, ale ultimelor două războaie 
mondiale și ale altor capitole din istoria 
Europei.

O altă idee de bază a sensului înalt al 
acestei aniversări și care se detașează prin 
consecvența sa pe un traseu milenar, este 
participarea întregului popor (adică a româ
nilor din toate provinciile, inclusiv din teri
toriile aflate vremelnic sub stăpinire străină), 
la întregul proces al cuceririi independenței 
României și la făurirea statului național 
unitar român după primul război mondial.

După actul memorabil al unirii iscălit cu 
sîngele lui Mihai Vodă-Viteazul pe Cîmpia 
Turzii. a urmat Unirea „principatelor româ
ne", de acum 120 de ani, care reconfirma 
o dată mai mult, — și o dată pentru totdeauna, 
— identitatea etnică a muntenilor și moldo
venilor, a „româno-moldo-vlahilor“ — ca să 
folosim expresia aleasă de Dimitrie Cante-

niversarea pe care o serbăm 
toată țara și pe care români 
alte țări o 
străvechiul 
să pună in

ramurile neamului românesc, ci cărți care 
firesc erau scrise în limba tuturor și se 
adresau tuturor prin conținut și mesaj. Con
vingerea profundă a originii comune și a 
frățietății românilor a exprimat-o în primele 
decenii ale veacului al XVII-lea Grigore 
Ureche, cronicarul moldovean care a procla
mat energic lozinca : „Noi de la Rîm ne 
tragem" și care a subliniat unitatea locuito
rilor țărilor române țn ciuda unor granițe 
despărțitoare. Carpații n-au fost însă 
niciodată zid despărțitor, după cum nici 
Milcovul n-a putut separa pe români. Dim
potrivă, graniță acelei vremi era o zonă de 
contact și de schimb economic și cultural. 
Tendințele de apropiere, alianță și uneori 
chiar unire politică. nu au fost, de asemenea, 
întimplătoare, ci firești, rezultînd din nă
zuințe profunde și din amintirea Daciei lui 
Burebista și a lui Decebal și a Daciei 
romane a lui Traian.

Cind s-a trecut, sub impulsul transformă
rilor decisive, în perioada destrămării feu
dalismului, de la neam la națiune și de la 
conștiința de neam la conștiința națională, 
unitatea a devenit ideea-forță a dezvoltării 
națiunii, ea punîndu-și pecetea pe întreaga 
evoluție a acesteia. Românii au început 
atunci lupta lor hotărîtoare pentru realiza
rea statului unitar, independent și modern. 
Revoluția din 1848 a pus întreaga problema
tică a făuririi noului stat național românesc 
și totodată a fost preludiul constituirii sale, 
în 1859, „unirea cea mică" era realizată. 
Actul ireversibil al Unirii Principatelor a 
trebuit acceptat de marile puteri și România 
a devenit o realitate europeana. La 
puțin de două decenii, statul național 
cucerit apoi independența.

Acestea au fost premisele desăvîrșirii 
tului național unitar român în hotarele 
țiunii, proces al cărui moment culminant l-a 
reprezentat „marea unire" de la 1 Decembrie

mai 
și-a

sta- 
na-

Dan Berindei
Continuare în pag. a 10-a

IN ACEST NUMĂR :

Un vis de șase decenii
reportaj de Ion Longin Popescu

<La trecutu-țl mare, 
mare viitor»
Omagiul poeților

Corespondent special 
pentru Unire

Mihnea Gheorghiu
Continuare în pag. a 8-a

Mucenic
reportaj de Constantin Stan ți Dan

Inimi fierbinți

d
e-a lungul istoriei sale zbuciuma
te, Ardealul a rămas ca un dulce- 
amar cintec de fluier, transmis din 
singe în singe, din rod în rod, pînă 
la noi ; cu siguranță, ca un jură- 

mînt pe, zeii lui Decebal va hălădui mai de
parte în timp, va trece în cei ce vin, în cei 
ce vof veni, în eternitate.

L-a purtat Gelu Românu prin voivodatul 
lui încărcat de vestigii apuse și dragoste de 
codrii puternicilor zimbri.

L-a purtat Iancu de Hunedoara, în lupta 
și victoria asupra otomanilor, lîngă Sibiu, 
anticipînd visul Marelui Mihai, „Domn din 
mila lui Dumnezeu al Țării Românești și al 
Ardealului". Cite stele s-au stins și cite co
mete și-au întins diafanele fire de lumină 
peste Alba Iulia ?! Pașii lui Mihai în bă-

• Martori la Unire
• filmul evenimentelor de Mihai 

Stoian

Călinescu ți scriitorii transilvă- 
M. Ungheanu • Literatura ți 

cu țara" de

Letiția Vladislav
Continuare în pag. a 6-a

• G. 
neni de 
„unirea 
• Ziarițtii transilvani 
ful Albei lulii de Ion

Pompiliu Mareea 
pribegi ți trium- 
Clopoțel

• Ecouri ale actului 
Unirii In lume

• semnează • Ion Dodu Bălan ți • 
D. Ivănescu

J



UN VIS
------------------------------------------------------------ N I

ce pricină, miroase puternic a liliac. Ploaia aduce 
dinspre munți un pătrunzător și cald miros de 
fin proaspăt cosit. Pe un fotoliu roșu, in libră
rie, o fată cu părul lung, de culoarea amurgului, 
citește Arghezi tradus în limba maghiară. Um
brelele orașului se „sting" apoi pe rind și ploaia 
încetează. Ziua munților a ajuns acum cînd stră
lucește soarele, abia la jumătate...

DE SASE
3

DECENII
ătre Alba lulia venea poporul In săr
bătoare; o mistuire ca o flacără purta 
pașii națiunii către acel Platou al iz- 
binzii. Venea opincarul din Galtiu, din 
Țara Moților, din Biharia. O străluci

toare Mecca era atunci Alba lulia. Țara urma 
să fie de-acum întreagă, iar Alba — oșia pe 
care urmau să se rostogolească roțile „pro
gresului său liberal". Conștiința națională urma 
să fie Farul călăuzitor, catalizatorul înfăptuiri
lor înscrise în Rezoluția Marii Adunări Națio
nale. Poporul trîntise căciula, în beția clipei, 
căci luminății tribuni anunțaseră reformă agra
ră, drept la întruniri, vot universal, libertate 
pentru presă, propășire industrială, ridicarea 
nivelului de trai, fericire și bunăstare. Roma
nia jubila ca sub o narcoză; un pictor naiv ar 
fi fost îmboldit să picteze flori mari, cărnoase, 
flori sociale, atit pe cer cit și pe pămint...

Visul României noi

2 D
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EM
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Poporul înfăptuise Unirea fără nici o condi
ție, fiind vorba de închegarea organică, impera
tivă, de afirmarea de drept a ceea ce veacurile 
consfințiseră de fapt.

Dar care era, totuși, vrerea acestui popor, se
culară și ea, la ce visau opincarii din Mărgini- 
mea Sibiului, învățătorii ardeleni, muncitorii 
Clujului și ai Bucureștiului, cele 17 milioane de 
români contemporani cu această Unire ? Liber
tate și neatîmare, dezrobire națională și socia
lă, drepturi egale și respectul față de om. demo
crație și progres social, așa cum se cuvenea unei 
țări mai mari și mai puternice.

Țara era Insă pustiită de război, poporul flă- 
mînd. Clasa conducătoare, acum fortificată șl 
cu puterea crescută, se înscria tot mal rapid ln- 
tr-o confortabilă curbă a uitării promisiunilor 
făcute. Pe această traiectorie, clasa conducătoa
re și-ar fi dorit liniște și pace, căci capitalul 
avea nevoie de aceasta în tendința-i de explo
zie în lanț. Conștiința socială a poporului bi- 
ne-ar fi fost de-ar fi rămas adormită sub fas
tul curat al costumelor populare, al artificiilor 
și serbărilor de pe ulițe, sub atracția progra
mului liberal de guvernămint... Dar această 
conștiință s-a dovedit trează incă din primele 
zile de după Marea Adunare, căci poporul avea 
imprimat in ființa sa, după veacuri de luptă 
socială, adevărul acesta, consemnat Intr-unui 
din ziarele vremii: „Dezrobirea națională e nu
mai o floare stearpă dacă nu merge împreună 
cu îndreptățirea socială, cu ridicarea poporului 
la o treaptă de viață mai Înaltă" („Adevărul", 
8 decembrie 1918). Cine să „opereze" insă 
această ridicare a vieții poporului unit pe o 
treaptă mai înaltă? Care să fie acea forță în 
6tare de o astfel de mintuire? Poate liberalii și 
capitalul clasei avute? Iată, liberalii, „conform 
trecutului, se prezintă cu un program îngrijit, 
studiat în amănunte, elaborat anume ca să atra
gă" („Socialismul", 11 decembrie 1918). Iar ca
pitalul, „în Întregimea lui in România, departe 
de a fi fost periclitat de revendicările muncito
rilor. a trecut in acest timp de după război, and 
masele muncitoare n-au avut ce minea și ce 
Îmbrăca, printr-o perioadă Intr-adevăr de aur 
(„Socialismul*.  39 aprilie UN

In aceste condiții, forța revptaț»=art csrv 
și-a asumat roiul de eor.jocere a n»a-e>or ta 
lupta împotriva exuloatâm. pentru o adevărata 
unire, a fost Partidul Socialist și Uniunea Sin
dicatelor din România. In „Dectarațiunea*  am 
13 februarie 1919, Partidul Socialist tăcea cu
noscut că „Iși ia angajamentul, ca reprezenta,-.: 
al clasei muncitoare, de a lupta împreună cu 
muncitorimea din teritoriile alipite pentru res
pectarea libertăților și dreptăților cucerite d 
socoate ca un punct al său de onoare respec
tarea drepturilor minorităților de altă naționa
litate". Vizionară și insuflețitoare. cu adevărat 
inspirată din năzuințele maselor. ..declarapj- 
nea“ acestui partid prevedea in primul rind uni
tate, căci „în fața puterei burgheziei române n- 
tărite prin unirea înfăptuită se impunea întă
rirea și unirea mișcării socialiste*.

ÎN ACEST SCOP. PARTIDUL SOCIALIST 
DIN ROMANIA FACE APEL LA TOATE FOR
ȚELE PROLETARE ȘI SOCIALISTE. PENTRU 
UNIFICAREA LOR, FORMÎND UN SINGUR 
PARTID PROLETAR. CARE SA DUCA ÎNA
INTE LUPTA CLASEI MUNCITOARE DIN 
NOUA ROMÂNIE. ROMANIA NOUA DE AS
TĂZI TREBUIE SA DEVIE ROMÂNIA SO
CIALISTA DE MÎINE.

Visul poporului este preluat, iată, de cea mal 
puternică torță politică democratică și ridicat ta 
rang de principiu de luptă, apropiindu-1 prin 
aceasta de clipa împlinirii.

Ca urmare a prosperării capitalului. Ia numai 
un an după Unire, sint consemnate 137 de noi 
întreprinderi. Clasa muncitoare devine tot mai 
numeroasă. mai puternică. Aproape 1 milion de 
muncitori vor consemna statisticile in anul 19’1 . 
Nici nu se stinseseră bine artificiile de sărbă
toare cînd exponenți ai acestei clase, tipografii 
bucureșteni, au declanșat una dintre cele mai 
mari greve de la începutul secolului. La 13 de
cembrie 1918, pe acești muncitori și pe cei ce 
s-au solidarizat cu ei. i-au intimpinat mitralie
rele în Piața Teatrului Național.

O altă mișcare muncitorească, fără precedent, 
avea să se declanșeze în anul 1920. „Pregăti- 
ți-vă de grevă generală! «una chemarea Parti
dului Socialist. Toată muncitorimea din regat 
și noile teritorii va încrucișa brațele! Trăiască 
greva generală! O grevă cum încă n-a știut-o 
și n-a simțit-o clasa stăpinitoare pină acum! 
Pornim la luptă cu credința că avem o lume 
de ciștigat! Această luptă ne-a fost impusă de 
guvern". Nu s-ar ipune, deci, că guvernul se 
bucura de prea multă popularitate... Fotografii 
de epocă păstrează pentru memoria noastră sec
vențe de stradă în care flăminzii și șomerii aș
teaptă la cozî Interminabile un polonic de ciorbă 
din mila publică. Inflația atinge proporții uria
șe: „5 miliarde! Aceasta e cifra formidabilă 
atinsă de bugetul României (față de 600 milioa
ne în 19141“ — „Socialismul", 3 mai 1920

Ce era de făcut In aceste condiții? Domnul 
Argentolanu are o soluție salvatoare la care po
porul reunit trebuie să ia aminte: „Trebuie ca 
muncitorii și țăranii, funcționarii și invalizii, or
fanii și văduvele să-și strlngă cureaua". Cine 
sunt aceia, avînd „cureaua strlnsă". care cer
șesc pe stradă, ori așteaptă un codru de pîtne 
la ospătăria populară? Sunt eroii care au infăp- 
tuit unirea. Statul le-a dat 30 lei pe lună și 
crede că s-a achitat cu aceasta. Iată dar un te
ren cît se poate de favorabil „infiltrației" Idei
lor socialiste atît la orașe cît și la sate.

Anul 1921 debutează nu mai puțin liniștit de- 
cît 1920. Au loc conferințe ale grupărilor comu
niste din diferite orașe. Sub directă influență 
comunistă, minerii din bazinul minier Baia 
Mare cer reducerea zilei de lucru și salarii mal 
mari, metalurgiștii din București, navaliștii din 
Galați, tipografii din Arad declanșează greve și 
demonstrații de stradă.

so-

Rezoluții pentru viitor

In numai trei ani, clasa muncitoare din ma
rea Românie a făcut un pas uriaș in ceea ce 
privește înarmarea sa cu ideologia necesară lup
tei de clasă. Acumulările de experiență politică 
au condus în mod obiectiv conștiința muncito
rească pe o treaptă calitativ superioară. In mod 
imperios, datorită complexității tot mal mari a 
luptei de clasă precum și ca urmare a Influen
ței puternice a marxism-leninismului, la 8 mai 
1921, Congresul Partidului Socialist, chemat „să 
dea directivă marilor transformări sociale în
cepute deja" („Dreptatea", 8 mai 1921), a ho- 
tărît afilierea sa la Internaționala comunistă și

schimbarea denumirii In Partidul Comunist din 
România. Pe ordinea de zi a Congresului a fi; 
gurat, printre altele, problema agrară, presa Și 
propaganda, ehesiiunea naționalităților, mișca
rea de tineret, mișcarea feminină. Adică aproa
pe exact aceleași probleme din Rezoluția de la 
Alba lulia, rămase in mare parte in stadiul de 
promisiune. In perioada 1922—1923. sub influen
ta directă a Partidului Comunist, au fost de
clarate 332 conflicte colective de muncă, din 
care 100 de greve cuprinzind peste 10 000 de 
muncitori. începind cu aprilie 1924. partidul 
este scos in afara legii. La Congresul al III-lea 
al P.C.R., ținut la Viena. s-a arătat, printre al
tele, că „sarcina cea mai de seamă a P C.R. este 
întărirea influenței partidului comunist in sin
dicate, reface, „a unității mișcării sindic?.'. ". 
După anii 1938—1929 un nou pericol de război 
amenință Europa. Și de aceasta dată. Par:.dul 
Comunist a fost eel care. primul, a tras sem
nalul de alarmă in tegâiur cu pericolul ce se 
apropia vertiginoa. încă de la Congresul J 
rV-lea al P.C.R. din 1923, între reto’zti::''-: adap
tate a figurat privind „orșartizares topiși
împotriva pericolului de război*.  I.- pem*  
crizei mondiale. 1929—IBM. t-.nd asupra 
muncitoare, fitwuenanior ri a altor caiațoril 
de salariat: pubfiri. a-j apăsat c-jrbeta de sa—.- 
firiu și teroarea P CR. e»:e pr:*.-
dpalul <?•-«- ,’tizr >' l-~-. de
clasă, a! martor greve itonocst.-a.:-. aM pe
troliștilor. ceferiștilor s L-geri TU.
Ploiești "3X Grtvita ”33 — tată trei or eeto 
mai «ingeroase repere ale acelor ani. Nuzxai 
In anul 1933 an avut ioc in ură 1 498 m. 
muncitorești b ore au participai 5" M9 =tr— 
citori. 1933 este și anul in care tinâral trrr_- 
nist Nicolae Ceausescu va fi arestat pentru ta- 
tiia oară pentru participarea ta acțria: - 
torești- De asemenea. către sfirșitul hti 1911 -••» 
hia ființă Comitetul Național antifascist. ca
drul căruia va amica a^>’--și ■ titan r otattonar 
Nicolae Ceausescu In octombrie 1931 CAA. 
lansează următorul apel: „Facem apel la uni
rea tuturor forțelor muncitorilor si inteieema?.- 
lcr să formeze pretutindeni, in toate orașele, 
satele, fabricile, birourile ti cartierele, comitete 
antifasciste*.

In perioada 1934—1938. P C R a organizat si 
condus nu mai puțin de 1368 de ac£ur.: mun
citorești, la care au hiat parte peste 7W M9 de 
oameni.

Spectrul războiului amenință tot mai puternic 
popoarele Europei. La 17 martie 1939. Partidul 
Comunist din România declară: UNIȚI-VA CU 
TOȚII INTR-UN SINGUR FRONT PUTERNIC 
CONTRA LUI HITLER ȘI ALIAȚILOR SAL 
NUMAI UN POPOR BINE HRĂNIT. SĂNĂTOS 
ȘI LIBER VA PUTEA SA-ȘI APERE TARA 
LUPTAȚI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVE
LULUI DE TRAI. PENTRU RESTABILIREA 
DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR DEMO
CRATICE. PENTRU DREPTURI EGALE MINO
RITĂȚILOR NAȚIONALE.

Poporul este chemat la lupta care va bo*ări.  
in final, după atitea decenii de așteptare, împli
nirea visului de la Alba lulia Partidul roma
nist a făcut apel in primul r.nd La oamenii sim
pli. la mănători si țărani. *d:ta  ta acei „titu
lari" de drept fi de fapt ai acestui vis. In pac- 
mle următoare, en acriei de om rarpr-ns ta pr- 

Urato' ea «n ,-ji de tansorai nort »„

Ucenic la o societate 
anonimâ

Mănătorul Nîcotae Petre îl o București. In 
vfcstă de 52 de ani. este orășean b prima ge
nerate. Pă-ân-du-și «atu! natal. Clondiru, Bu
zău. ta anul 193S. el făcea un pas salvator pen
tru «i-e ti pentru familia sa. posesoare a nu
rca: I» pogoane de pămint ce trebuia împărțit 
ceior 7 ecpn in Vtață. Un nas ta necunoscut, pe 
riscul său de copil făta altă perspectivă decit 
ch;.-u:tcru! ștreang al nevoii. țâră altă căldură 
a —. ng.iere decit un petec de hirtie pe care 
sta sena, cu arson chimic: „Nicule. mamă, vezi 

de te poartă bine șl nu-ți supăra patronii, vezi 
de nu ne face de ris in lumea albă, vezi de ră- 
mii acolo unde ești, că pe aici e tot cum ai 
lăsat.."

„Am muncit o vară Întreagă să-mi pot cum
păra ghete și pantaloni. Două pogoane de cosit 
pentru un metru de covercot, la. boier Lebu. 
Frate-meu, Manole, n-a ținut pasul; de aceea, 
in ziua plecării, el era mai prost îmbrăcat de
cit mine și pe cind traversam satul in căruța 
Încărcată cu mălai, păsări vii, brinză de bur
duf și nutreț pentru cai, nu lui i-a fost adre
sat un anume salut de la o fereastră pitită in 
dosul unui corcoduș... Cu noi se afla Grigoriță 
al lui Ieremia care mă privea cu ușoară invidie 
pentru marea șansă, pe vremea aceea, de a mă 
feri de ger in scorbura unui flanel nou din lină 
țigale. Mă, Nicule, mă„ țțț... mă Nicule, mă... 
făcea tata privindu-mă. Unde mergem noi cu 
bălatu ăsta, domnule, zicea. Poți să-mi spui? 
Cind m-am văzut aproape de ținta călătoriei, 
m-a cuprins frica. Tată, am ingăimat, hai, bre,

tndărăt. Om găsi noi ceva Ia Buzău._ Dar tata 
s-a făcut că n-aude. Uite, zice, Niculae, vezi tu 
luminile alea, vedeți mă? Astea-s becuri elec
trice, e plin orașul de ele. Așa ceva n-ai să 
vezi la Clondiru. De ce. am întrebat Pentru că 
la astea lumina vine pe fir, iar firul nu poate 
ajunge pină la Clondiru. nu e făcut din fabrică 
să ajungă ntaă acolo.- Cînd am intrat in Bucu
rești. in lumina unei reclame, l-am zărit pe unu 
al lui Gheorșhe Japonu: mă consăteni l-a în
trebat tata, care-i drumul spre Giulești? Nu 
știu, bre. nea Petre, că sint bveureștean abia de 
trei zile. îr.treabă-1 pe ăla din borcan. L'ite-1 
colo_ Am rămas zece zile la unchiu-meu in Giu- 
kjâe. pe i*rada  Bălărie; 25. astăzi blocuri. Mi-a 
găsit o siciba pe Calea Dorobanți. la atelierul 
d repara;:: auto FehtaScL Figuram in dosare 
ca . ras societate ano-.mă. si de aceea 
sa-au r-pamat tatr-ua damucc cu * de pa
turi. La ur-crml Ista al na w puteam
Sta. avea itaț- copta carii mfcă g .stă drâ- 
cul*  mata zxza. dar fărfl tastate. tisa e-w ac
cepta: un pa: ta ocata socșezâpi. rar- se ta
ce» •*-.  >a*m  toc ;e ti. Ne ao-pnrtă-»-.-, sia»- 
s - ----- rasa a 5 :s ÎKKâtiărie. ta 6 i*r-

să =u văd e ^saare anal sus de caroseria ma- 
Ein. vă nr te râd hoibtodu-te b aemții care
•e vzzrtensL »-as vece să r-A-v-ărseas, despre ei! 
Sa =■ vă miriani de ta tară, că ieșiți
tort ta prrvaiă Oră să in-anunțați". Am !ndu- 
-it tari am nrg—ol cazon al atelierului Pelica- 
** ; Tmsp b. care începusem să cunosc Bucu- 
T- fe -o Burwrești trist, inspăimintat de te- 

aK-cr-ară. cu străzi Întunecate, sfișiat de 
-tata al cozilor nesCrșite la piine cu 

r*ia.  - _-.^a ucenicilor", un București prădat 
de mu*-  - ț-—nese. nesigur, cu prăvălii pârâ

te. d- i-ts - ca o Piața Națiunii devenită 
plata tier, chinuit de urlet de sirene, de
borttatrnaaeeae. un oraș in agonie in care, to- 
tușu ccpL de ta țară fiind, te puteai rătăci...

Acel jniine’ 
al înaintașilor

In august 1*44.  Partidul comunist este cel 
care. c-.-gM-tziad și condudnd lupta maselor 
populare, âeșriude pentru totdeauna calea pen
tru adevărata >.taptuire a idealurilor Unirii din 
1918. Pas co pas. an dupâ an. Partidul Comu- 
ttis: Rocrar crțaruzesi transformările revolu
ționare csre au făcut din România o .ara cu 
ad-vara: „tseră. unită și independentă. Reforma 
agrară, proctamarea Republicii, naționalizarea 
rr..;.o®ce>3- de producție, cooperativizarea agri
cultura. a:rărirea democrației și dezvoltarea ar
telor șs a cisltătaă. intemeierea unor noi relații 
intre oamer.:. a unu: nou umanism, socialist, 
etataxarea de cutezătoare planuri cincinale — 
tata pr.n<z-aie«e e.e.r.ente ale strategiei de dez- 
vc.tare t aitturru. elaborate de Partidul Comu
nist. Mu. r- reanta de ta Congresul al IX-lea, 
areusta stra^țse s-a imbogănt radmaL ca ur- 
msr*  ș ’-„-ctaSirtei de nortrsttoare unportantă 
a reroărpirtarjfui comunist N -cotae Ceausescu. 
**-cr»u-u r-r.-enî a; paruitim h pre»e«z.teb 
Repun »t.i. V^ul de aur al poporurdl roman dzn- 
Vr-deaurta. Libertatea, pacea și nea ti marea, este 
astac o realitate .Român-a nouă de astăzi tre
buie să deme Romania socialistă de miine*  — 
scria :n „Declarațiunea" sa Partidul Socialist in 
1918. Iată, poporul din România trăiește astăzi 
acel .jniine*  al Înaintașilor vizionari, infăptuind 
mărețele opere constructive stabilite de Congre5- 
sul al XI-lea și de Programul partidului, strins 
unit In jurul Partidului Comunist Român, 
călăuzit de înțelepciunea revoluționară a secre
tarului general, animați de înaltele sale Idealuri 
de pace și progres și pregătind totodată un alt 
„miine", acela al viitorului comunist, visul de 
aur al generațiilor contemporane.

Reportajul nostru nu ar fi complet insă, dacă 
nu am descrie in citeva pagini chipurile unor 
contemporani. O „cintare" a lor mi se pare 

totuna cu o cintare a României socialiste, unite. 
Libertatea și fericirea lor este, desigur, conse
cința libertății și fericirii întregului popor. Sint 
oameni simpli, „personalități ale muncii", crea
tori de bunuri materiale și spirituale, anonimi 
înfăptuitori ai socialismului.

Patru fotografii ale lui 
Vasile a Vălenarului

Lui Vasile a Vălenarului din leud, Maramureș, 
îi place să se fotografieze. De cite ori primește 
oaspeți, desdiide albumul. Fotografiile îi amin
tesc, spune el, „de oarecare împrejmuiri" ale ini
mii sale din trecut.

1. Aici îs în fața căsii mele, era pe la Cră

ciun. In anul tn care am refuzat să mă înscriu 
la C.A.P. și am primit un lot hăt la fundul lui 
Dumnezeu. Mă uitam înainte, către casa vădu
vei Pleș Palaga. Un student de ta Cluj care 
m-a fotografiat mi-o zis că io îs un adevărat 
dac. Mi-o zis că al doilea nume al meu, Chin- 
driș. vine de cind or părăsit italienii Dacia, ră- 
miind prin părțile noastre unu din Florența cu 
ace-i nume...

2. Aici încă stau la rsasă și vorbeam cu Pân
dele, ce știu eu ee_ Cu „Mărășeșu*  intre de
gete, cu pârul lăsat, mă tinguiam de reuma
tism. De te -.-r: :r. coltul guri' ai >ă vezi...

X O vezi pe s-t-Șra nșe. Eu pe scaun, ea-n pi
doare Asa e zjț. ta - am mai înaiL Ea-și ține
mina 1« .rtiirptar. r.: mi-s îmbrăcat in alb. cu
tiagara la j?«i A fost ultima pe ziua
aceea, ta apm am iâsa'.-o, țigara.. 9 luni.
Eram veseli. rssa ne-o spus să fim
to- r-âfiu. care e»> foarte ghimeț de felul lui. 
E«=a-ta rid? <*-ar  tace și-și împingea pantofii In 
fata -riha .raia. Eu purtam opinci. în spate 
a ■— ur pridvor sc-j'-tc: și șpaițuri de lemn.

L Ni. rotorul arata bine. Eu in șatră, cu o 
nepenrâ. iar Ileana ios. pe un țol de lină. Are 
opr~~~. otaele. ațe, Zadia mărănească, roșu cu 
cegru. Se uita in sus și era veselă. In acea zi 
m-am tiiscrj la C.A.P. la o echipă fulger. Ca 
tos: furier in armată am carte bună, 7 clase; 
Reana petm^e vestea câ nu se mai angajau pe 
moment temei la covoare. I-am spus: taci, nu 
te amâri. A veni și timpul tău...

Cartea de porunci

în comuna Jina din Mărginimea Sibiului se 
păstrează de veacuri un obicei unic, extraordi
nar, o mare curiozitate, cred, pentru „moderna" 
lume occidentală in care bintuie terorismul, fur
turile, tilhăriile in plină stradă. Se numește 
„Poruncile" și constă in aceea că în fiecare du
minică, la ora prinzului, cei care au pierdut sau 
au găsit ceva, un obiect, un animal, o cheie ori 
un bou, „publică" faptul intr-o carte de po
runci pe care primarul o citește cu glas mare 
in fața sătenilor adunați In piață. Dacă obiec
tul găsit și „publicat" de trei ori, in trei du
minici. nu este revendicat de nimeni, atunci în 
mod firesc, acesta va rămine în posesia găsi
torului. Iată mai jos, citeva pilde din această 
fără egal întruchipare a cinstei din Carpați, un 
emoționant poem al omeniei, ce nu mai are ne
voie de nici un alt comentariu.

„Gheorghe Sterp, agricultor, cu numărul ca
sei 209, a găsit 300 lei pe Pajiște."

„Vingărzean Nicolae, cioban, anunță că a gă
sit o oaie bucălaie, de 2-3 miei, și cine a pier
dut-o să se ducă la domiciliul lui 962."

„Stoica Ion, de la 191, a găsit un țol și o secu
re. Le publică pentru a doua oară."

„Sava Valeria, de la 1009 a găsit un săcăteu 
cu merinde."

„Dulău Vaslle a găsit un noatin “
„Un om a pierdut un cățeL Cin’ l-a găsit să-l 

anunțe la Consiliu (cățel de întors oile)."
„Vlad Ion, de ta 950 a găsit trei ol albe."
„Paca Dumitru, de ta 190 a găsit un portofel 

cu bani." .
„Lupu loan de ta IM a găstt un ceas." 
-IhEBitr» Budralâ a gas t • greMă, cage «a 

■Că expusă ti: poarta ease sale.*
„Cineva de la Pouma a pierdut un cal negru 

cu căpăstru. Sâ-1 anunțe ta poștă."
„Uscam Viorica, de ta 980 a găsit o icoană"...

Zi de
nunți la Miercurea Ciuc

Plouă. Primarul orașului Miercurea Ciuc, Râ- 
duly Alexe oficiază la Casa căsătoriilor. Ceremo
nialul este obișnuit, se spune „da" cu tărie, se 
ciocnesc păhărele cu „chimion" (băutură secu- 
iască de casă care il face pe oricare să se vi
seze mire...), se aprind flash-uri pentru eterni- 

țate. La un moment oarecare din cuprinsul 
îmbrățișărilor de familie, sobrul și distinsul pri
mar izbucnește în lacrimi. Explicația primită 
mă liniștește : Gyongy, mireasa, este fina dumi- 
sale. care a crescut pur și simplu „in pragul 
casei noastre"... Or. intrucît în subtext este vorba 
de cunoscutul „Ia-ți, mireasă, ziua bună", toate 
se lămuresc... îmi atrage apoi atenția o pereche 
ce se fotografiază de zor în dosul unui imens 
buchet de gladiole. El. Tiriac Emil, electrician la 
uzina „Tractorul". Ea. Ivăs Magda, funcționară. 
Cum s-ar spune, o nuntă româno-maghiară, fapt 
care nu e deloc, pe aceste meleaguri, ieșit din 
comun. Zice socrul mic. Ivăs Ștefan : „Asemenea 
căsătorii sînt foarte dese. Copiii noștri vorbesc 
intre ei românește și ungurește ; noi sintem 
adepții frăției adevărate, așa cum a fost de 
veacuri". Pe drumul spre cartierul Șumuleu. mă 
opresc în centrul comercial al orașului. Plouă. 
Trecătorii fără umbrelă se adăpostesc în coche
tele magazine de cosmetice in care, nu știu din

Ilustrată
de toamnă din Năsăud

în Năsăud. dupâ cum spunea o monografie 
locală, țrăiesc femei nu prea înalte de statură, 
frumoase, bune gospodine, multe dintre ele lu- 
crind 1a întreprinderea de țesături extra-late din 
zona indu-trială a orașului si bârbati bruneti. cu 
ochi luminoși, care poartă capul tuns șl barba 
rasă. în spiritul vechii tradiții militare a grăni
cerilor. Virsta medie a locuitorilor este 70 de ații, 
dar frații Ioan, Pavel și Nistor au trecut de 101 
ani. Multi dintre oameni sint recunoscut! după 
porecle, unele destul de ciudate, care ar merita, 
cred, un studiu special. Iată citeva exemple : 
Largu. Tupcil. Tățuca. Flusa. Sfencu. Schipâ. 
Hrana, Murelu, Schircăl, Crăcuțu, Pușuca, Sper
ia... Cind cobor in pitoreasca gară a Năsăudului, 
pierdută in iederă brumată și străjuită de tur
nul de apă zidit in cărămida roșie, este o după- 
amiază de duminică. în centru mă așez pe o 
bancă sub un păr a cărui virstă voi afla că de
pășește 200 de ani. și-mi propun să înțeleg ora
șul și. după vorba poetului, „marea lui siguranță 
de a se trezi in lumină". Tinerii trec perechi pe 
sub castanii sălbatici și se opresc in dreptul unei 
cofetării cu iz patriarhal, curată, vopsită în cu
lori calde. Fetele care servesc îmbietoare cafele 
cu frișcă au părul de culoarea mierii. Dinspre 
nord, de la finețele Salvei si Vișeului, adie un 
vint cu mirosuri de tei si flori de cimp. Pe băn
cile verzi de pe alee, bătrlne cernite țin sfat. Bă- 
trînii. imbrăcați in alb. cu sumane împăturite pe 
umeri, zăbovesc în fața chioșcului de ziare. Vih- 
zătorul a scos in stradă un mic tranzistor, iar 
vocea crainicului Redlow se zbate „în plasa ae
rului". răsunînd metalică in Diata Încinsă în care 
sint parcate citeva autoturisme cu număr polo
nez. Pe trotuar, înalt și drept, cu aer de lord 
pensionar, trece deacul Sirbu, respectat și strălu
citor. în vechiul său costum năsăudean. fmnov=*at  
de gruia cetății, trece, iată-1, primarul Dumitru 
Nichiți, așezat pe bancheta din față a unui micro
buz de culoarea griului în iulie. în curtea Liceului 
silvic, directorul Traian Buta așează rituos coro
nițe de foaia-n-fir pe frunțile premianților. 
Copii, se aude o voce tremurată, voi veți fi sol
dați! de pază ai pădurilor, ai aurului verde ! în- 
tr-o grădină, sub sălcii pletoase, năsăudenii beau 
bere în acordurile unui taraf. Lăutarii au ținuta 
îngrijită, sobră. Pe malul Someșului, bărbați cu 
„ochi halucinați și mistuiți lăuntric", cum i-ar 
caracteriza Camil Petrescu, „văd idei" în valu
rile tulburi... în curind. se va deschide pescui
tul ! în parc, frumoși adolescenți cu mustăcioară 
calcă neauziți pe pietrișul alb ca grindina, pur- 
tind parcă pe umeri, sfioși, ziua argintată care 
se înclină către apus. Seara coboară asupra ora
șului lent, ca o lovitură de apă.

Portret pe șantier

Deși este sîmbătă. lucrul pe Șantierul exploa
tării miniere din Munții Călimani, nu înce
tează. Un personaj oarecum ciudat al acestui 
șantier este artificierul. El lucrează ca și cei
lalți in schimburi și‘ umblă Încins cu un rhi de 
aparate din aluminiu. O tască verzuie, de pădu
rar. îi bate șoldul. Lumea-1 salută, multi ii dau 
onorul prin claxoane, ziariștii îl fotografiază și 
el este veșnic pus pe reciclare, deoarece nici un 
artificier nu rămine prea mult timp artificier. 
Pentru cititorii care ar voi să afle in ce constă, 
concret, munca lui, l-am rugat pe Alexandru 
Olteanu să povestească : „Am 13 fronturi de 
noapte. întii controlez frontul tie lucru să văd de 
susține galeria ! Fac măsurători. BÎuresc. Dacă 
corespunde, pușc. daca ntt" nu’>pfis<i*  Asa scrie 
legea. Io din lege nu ie», câ D-aan cum. Bag 
pnma eăluscă de baraj. Asa scrie la instruc
țiuni. După aceea, barajul’il'fece minerul. După 
aceea, fac legătura frontului, io. nu iei. Asta-mi 
spune legea. Întind rătaua. evacuez oamenii ,si 
pun pază. Așa scrie, dacă n-ar scrie, n-aș face. 
După aceea, orlentindu-mă că nu se întimplă 
nimic, fac declanșarea focului. Asta scrie tot la 
instrucțiunile acelea. Ar mai fi alte feluri de 
cărți de citit pe aici, dar io n-am timp să cetesc 
tată ziua. Am de dat de pămint cu muntele 
ista...".

Campionul aurului alb

în anul 1976, Ioan Dtirik era încă muncitor. 
Astăzi, are diplomă și atribuții concrete (adjunct 
de șef de secție) de subinginer. Angajat la între
prinderea de aluminiu din Slatina în anul 1972, 
arădeanul inalt și cam tăcut, calificat la Oradea 
ca hidrometalurg. s-a dovedit destul de repede 
și un bun electrometalurg.

Proba Slatinei a trecut-o intr-o lună, cît a du
rat noua calificare, și incă in secția cea mai 
grea : Electroliza. Cine rezista în acei ani în 
această secție era numit din oficiu unul din 
„așii" metalurgiei albe. în scurt timp. I. D. a 
fost numit șef de echipă, apoi maistru în hala 8. 
Devenise un om al muncii cu răspunderi morale 
și profesionale nu numai pentru sine, dar și pen
tru alții. Tocmai începuse la Slatina marea cam
panie pentru calitatea producției. Dacă la început 
noua funcție il răpise „de la tehnologia cuvei", 
trebuind să se preocupe de oamenii din echipă, 
de problemele lor începind cu masa de prînz si 
terminînd cu stilul în care doreau să-și mobi
leze noile apartamente, după intrarea „în ru
tină" cu aceste lucruri. Ioan Diirik a redevenit 
„omul fără program de lucru", omniprezent, neo
bosit și Inventiv. Ce face Electroliza, tovarăși, se 
spunea in ședințe, ne ajută să producem numai 
A5 și A’ ? Da, a fost răspunsul, numai sa avem 
în flux continuu materii prime, acetilenă. piese 
de schimb și anozi. Și au venit toate acestea in 
fluxul cerut. Apoi, au fost calificați mai multi 
tineri, pentru a se evita lucrul „mecanic", de ro
boți, pe care-1 mai practicau unii in secție. Mun
citorul trebuie să știe de ce introduce anndul în 
baia de aluminiu cu 1 cm și nu cu 2. în sfîr- 
Sit, din aceste „acumulări" (și din altele), s-a 
ajuns la situația paradoxală că un contract de 
Ao (adică aluminiu inferior) să nu poată fi ono
rat in condițiile de An. A fost livrat A5 și s-au 
adresat partenerului de contract mii de scuze : 
„ne pare rău, dar nu mai putem produce alumi
niu inferior, nu ne aiută oamenii și nici utila
jele"... în ceea ce-1 privește pe Ioan Dtirik, el nu 
s-a oprit aici. în paralel cu ser-’lul la S”b’ng'!- 
neri s-a pregătit pentru concursul național de 
metalurgie și s-a preocupat de a doua mare cam
panie a uzinei: reducerea consumului de ener
gie. „Contaminat" de ambiția oltepească a auto- 
depășirii, I. D. a învins in toate cele trei obiec
tive pe care și le-a propus : a absolvit faculta
tea, a obținut locul I pe țară la concurs și â rea
lizat o inovație privind economia de energie elec
trică la cuvele de electroliză. Cea din urmă rea
lizare se alătură încadrării în consumul specific 
de anozi și săruri de fluor, încadrare reușită încă 
iri urmă cu 2 ani. Ca adjunct al șefului de sec
ție de la Electroliză. loan Diirik este și un „mo
ralist" : «băieții din secția mea nu se mai duc 
la baluri cu țigara aprinsă, nu-si mai pimti vre
mea in baruri și nu mai umblă pe stradă în sa
lopeta de lucru. Alături de problema energiei și 
a organizării muncii, problema bunei cuviințe se 
cere abordată la fel de serios. Uzina este pen
tru muncitori și o școală, nu numai un snatiu 
arid și zgomotos in care ei produc metal. Uzina 
„produce" și oameni, eu însumi fiind un astfel 
de „produs"...»

Un produs, am adăuga, al cărui destin se asea
mănă cu acela al mediului care l-a format, uzina, 
la fel de plin de neprevăzut, la fel de tînăr, la 
fel de complex. Un tînăr obișnuit al timpului 
socialist, unul din cele 22 de milioane de oa
meni cărora istoria le-a acordat șansa de a trăi 
în anii in care, după lupte de decenii, visul celor 
care au plins de fericire la Alba-Iulia, în acea 
neuitată zi de decembrie, a fost împlinit și este 
dus mai departe, îmbogățit și revigorat și pen
tru bucuria celor de miine.

Ion Longin Popescu



Compoziție fastuoasă
FFostuoasă intrare in Alba lulia I
Intiia sabie din zumzetul săbiilor 
a intrat arzind in cetate 
pentru întregirea neamului 
pentru bucuria unirii 
indestulind sufletul
In veșmintul de piatră al timpului 
pecetluită a rămas nașterea 
ți istoria insuțindu-ți pămintul 
pină la umbra decapitată

Fastuoasă intrare in Alba lulia I 
unde se arată măreția faptului împlinit 
unde țârina iți sărută singele hotârit 
pentru bucuria unirii definitive 
pentru întregirea hotarelor milenare 
Alba străluminind din cuvint in cuvint 
— salbă a ținutului transilvan — 
împodobind sufletul românesc 
și-a întors jertfele in pămintul 
căruia ii aparțin rădăcinile

Ion Sofia Manolescu

Roata pămîntulul
Pămint solar, pămint de tot cuprinsul 
păstrat din amintire-n omintire 
te-am străbătut mereu cu dinadinsul 
ființei „A“ din cartea de citire

M-am legănat ți m-am arat eu tine 
ți m-am cules cu griul pentru hrană 
și-am adăstat la vetrele-ți latine 
intre o stea de inimă ți-o rană

Ca să te cînt nu-mi stă la îndemină 
devreme ce-n adincu-ț> mi se pore 
că văd mereu o mai cinstită mină 
care-n puterea gindului te are

Dar nu mă tem sa te rostesc pe nume 
*a te cuprind ți astfel să ma doară 
nu doar Povestea Vorbei de sub hume 
ci și fiorul viu cu trup de țară

Pămint curat, pămint de tot înaltul 
copleșitoare lacrimă a firii 
te-am scris mereu de la un fruct la altul 
cu cifra „Om" din tablele-nmulțirii

Și-am socotit întinderea-ți de bine 
nu după lungul drum de-a jocul sorții 
ci-nveșmîntind cu miere de alb ne 
pe toți ai tăi cuprinși sub fruntea pori

Pămint dospit intre sfințite palme 
de ctitori, de olari ți de mirese 
te știu doinind sub cerul piinii ca'me 
rotitâ-n zori spre macii unei mese

George Țărnea

Mărturie
Pămint natal cu riuri albastre,
Cu oameni întregi precum sorii, 
Nicicind nu te-am uitat.
Chiar dacă pașii îmi rătăcesc
Pe maluri de fum.
Aici m-a miruit prima dată lumina.
Aici m-ou încercat flăcări nespuse.
Am rădăcinile în inima ta.
Vai, cum ne-nvinge timpul pe toți,
Nimeni nu-l poate indupleca.
Totul se răsfringe pe-al cerului ecran.
Pămint natal, nicicind nu te-am uitat
Sufletul meu umblă pe aici tn fiecare noapte. 
Se rostogolește ca merele coapte,
Deși am plecat atît de departe.

Petre Got

4
Părinții

La
Octavian Goga
Profet al pătimirii Transilvane, 
Vizionar, prin anii-aceia crunți. 
El o cintot ca nimenea din vreme 
Durerile de dincolo de munți.

Venea din neamul asuprit de veacuri 
Zdrobit pe roată insă neînvins 
Și lui i-a dat iubirea ți revoca 
Din inima lui fără de cuprins.

A stat încătușat pentru iubire. 
Dor n-a-ncetat cu cintecul _b 
Vozind o zi, in depărtări, in care 
Durerile de veocuri vor sfirțL

h știe Oltul ce-a trât co dînsul 
înstrăinat cu fiecare val.
Cu toti românii ce-au iubit Ardea I 
Și ccrre-n v-e-e s-ou făcut Aroeo

Auzlt-atl de-un MHial?*
O. »»u se te— de -roo-de ne e- . o-d se rose 
nc: CD Xv' ac se vor pre «oca - r-ecsc.
E speră-- seve. - osior, « gr -oe. 
■n scoc-a ev. ce-o—or-i c * cuprooe.

I

■

frecufu fi mare
mare

• O

VII tor !

Sufletul românesc Pămint al meu de vatră

Prrvesc. <£n largul nostru, acest —e-s p-ezent 
ce s-a-năițat dm erori c. imanent 
și liber îmi afirm, cu-ntreguf trunchi, 
istorico virtute de-a nu mă sten genunchi, 
chezeș fiindu-i Țârii Românește 
și-Ardealului cu munți împărătești 
ți tainicei Moldove cu strune lungi de ape 
bărbatul demn, cu sufletul aproape 
de cite-ou fost, de cite sint - de cite 
vor înflori, de-a pururi hotărite.

Coci nu se tem de iarnă stejarii cind se nasc, 
nici că iemind se vor preface-n vreasc.
Ei cred in seve, in lăstari, in ghinde 
și-n scoarța lor ce-i crește și-i cuprinde, 
cum in adincul vremii vor sta de nemișcat 
un steag al țării — unul — și-un bărbat.

îx;
Andrei Ciurunga

Mihai Viteazul

Țărm natal
S-rebeea-'ai eseu. sternoraedutnl 
Dtoewie Romen — ia nrmoriam

Pad^-e ardeeanâ cutremurată de asfințitul 
de ‘ună 

Somnul îsi doarme in fiece arbor al tău 
Un _atâtor pentru glia străbună 
Viu cit pămintul seva sacra-ți trimite 
Spre dăinuirea prin vremi a patriei mele

Aroecl. •ocrmă-odincă, din laptele
Irvoo-eio- tale ctoaseindurătoare am invățet 
SI ta povară, iubirea de țară

Hrană d.v.nă. doar tu
H ceasun de cumpeni ai îndrăznit
F' to sâ-i cumineci cu puteri neînvinse 
De n-ci o vrere dușmană

Fă-o de tine, mai iute decit a clipei bătaie 
M-aș fi risipit
Est; fătul cel veșnic ce-l poartă
Șrngeie meu de român
Cu speranță, dor ți sudoare rivnind
Mmuneo-implinirii.

Rememorări

Ana Mureșanu

Trăirile lor unde sînt ?
Ierbilor le lasă din pămint 
Și sufletelor noastre le lasă ? 
Ele vibrează și se sting in vint ? 
Părinții ne lasă lucidele febre 
Și această zare și această casă, 
Ne dau ore de cugetare vie 
Din morminte ca de la catedre 
Și chiar ore de dirigenție...

Simțim cum părinții-n amurgul tîrziu
Ne lasă timp de trăire adîncă,
Ne-ncredințează acest ancestral spațiu viu 
Cu zestrea din mare in stincă.
Avem la ce monumente aduce
Garoafe și crini, trandafiri, crizanteme, 
Avem pe ce movile profund să ne-nclinăm 
Spre a nu dispera și a nu ne teme.

Ion Rahoveanu

De nemurire
Codru 
azvîrlit în inima 
altui codru.

Oameni se ațeadză la pace.

Eu mă visez la umbra teilor 
în flăcări
șl ochiul imi crește
pină întimpină orbito celestă 
și sarea din apa dulce a Izei.

Lunară lumina lovește in colțul pieții 
și cutremură 
aceste bazine astrale 
pină începe a ninge 
peste raiul întreg al Valahiei.

Și tu te împărți că un prinz 
iar .
patria ți-e trup I

Cineva, 
asemeni unui copil în leagăn tresare.

In dimineața lui UNU, 
pădurea ca sigiliile 
intră în epitalamul și cartea lumii.

O, Lerui-ler, bunul meu 
cîntă-mi de nemurire.

Artur Bădița

I

aducînd țara în țară
Ieșind din cetate cu o spada presimțind 
miezul unei flori 
am spus : țara e o capcană a sferei, 
transparentă.
in ea boobele de grîu se vad rinduîte 
in patru colțuri, 
rană răstignită in mijlocul cimpiei. 
La marginea semințe.or 
am săpat de trei ori ; 
oglinzi îmblînzite de sunet 
imi fură chipul la Călugăreni și Alba lul.o, 
cai albi trag după ei o pată de singe, 
așa cum cetate a umbrei 
e drumul meu plecind din una singură 
inima țării.
Soarele imi cade de pe umeri frăgezindj-mi 
armura, 
sub talpa mea întineresc ogoarele 
precum un paloș la rdulmecarea morții 
prin strălucire.
Dar iată, 
la Turda o stea 
secătuiește de singe mormintele 
înțelenite în gura unei frunze, 
la pindă mă trag spre fintini, 
căci fii in mame insămințează aerul 
în ochii unui vultur semeț 
aducind țara in tară 
ca un sunet de Suptă prins intr-o 
limbă de clopot, 
ori co un cearcăn de apa 
asmuțit in jurul somnului.

Vivi Anghel

Nopți de vară
Vîntul imi aduce 
dinspre apă foșnet de arini 
și mireasmă de pe holde coapte.

Mă-nvăluie tăcerea lenevoasă 
și tihna lincedă acum 
Pui mărunței, frumoși, 
in bătătura cerului cea largă, 
piuie stele-nveșmîntate-n puf.

Pe nesimțite in odaie mi se furițază 
prin fereastra larg deschisă, peisajul : 
foșnitoare holde, cimpuri 
care visează sute de culori, 
poteci trăpașe, surpate țintirimurl, 
bolți, pietre și coline 
se adună-n jurul meu 
la plutitorul ceas de noapte, 
la mine impregnindu-se asemeni 
luminii și căldurii 
zilelor fierbinți, in spice.
Mi-e inima ușoară precum somnul 
păsărilor adormite-n poală de tufani 
și-mi este grea cu oaseie-n adincul 
mormintelor incătuțate-n rădăcini de flori 

și de copaci.

Și dinspre apă, vîntuf îmi aduce

ți mireasmă de pe holde coapte.

Molnos
In românește de Gelu

foșnet de 
arini

La jos
Păteonu

Mă reîntorc cu s«M<etu>
Ic ducea Uim.nă dn Trans.hrana 

Lummo de aur. «ningi»etoore.
Ou"-ur e sint ocdpente cu paie 
Grn. stă as hc-noor ca un stol de porumpe, 
lum>na ocecsta. care este grădina mea,

bu~ cc mu t-ut>tâ.
colul alb. ceasornicul cu flori, 
secera veche, uminc pe core veocul 
nu poate cintâri. 
este oe cind lumea 

creste din pămint 
este sufletul românesc

Pov nt ol a>ev de vatră. 
oO'nc tăcută ghe.
"u doar făgăduință
O dăruire vie.

măsura, ea

chior cind se stinge, ochiul 
tot chipul tău 3 poartă ;
in Ertțti invelita-ți 
tăcută Drazoâ neagră

Ea 
Eo al strămoșilor.

Mara Nicoară

Venind din adincuri
Albă Cetate din inima patriei coborind 
către inima mea,
Apulum tu, cea din vechimi,
din marmoră albă zidită, ca-ntr-un vis i 
la zeul Apollon - cum trece el pe cer 
învăluit in raze și se oprește
în pragul munților auriți pe din lăuntrj, 
dimineața gindului meu să-l intimpine pură 
venind din adincuri de timpuri.
Fie-mi balsam cu lustrale puteri 
numele tău, Apulum, rămas în izvoare 
și-n cintec I
Cind un popor se adună spre Tine 
ți cheamă lumina
ți lumina vine din adincurile lui 
să intimpine Soarele, 
zidurile tale se luminează pe dinlăuntru. 
Albă Cetate de vis coborind 
către inima mea 
dinspre inima patriei.

Dumitru Bălăeț

Neasemuita Insulă
Popor de drumuri spre insula core-ți lega 

țărmurile. Unit 
intrebou de existența acestor drumuri. Unii 

se împotriveau 
că or exista : drumurile începeau să atace ți 

tot mai opărea cite un drum 
de sub munți, de sub nuri, din păduri.

Flacără a soarelui coborită in neam. Buze 
de încredere pe spado de singe 
Dreptul ochilor nu mai suporta. »

Nîcolae Siriuș

Hora Unirii in Ardeal
Aud bătăi de clopot 
in liberul Ardeal, 
la Ip învie morții, 
Bălgradul e o proră

In care transilvane 
puhoaie se unesc, 
se prind de miini ți joacă 
o prea tăcută horă.

Parcă-i o horă deasă 
rotită de bătrini 
cu poți greoi de virste, 
cu verb lăsat să sune

Cum păsările toamna, 
muncite de fior, 
nainte să străbată 
in zbor o altă lume.

Acum parcă-i înaltă 
pădure de stejari 
crescuți cu doina-n ramuri, 
din rădăcina mumă ;

O țară prinsă-n horă, 
o oaste cu săgeți 

care-n disperare 
clopot c adună.

pe
un

e de mare marea.Cit 
cerul cit e de nalt - 
hora prin noi inundă, 
bate in pragul porții

Și cred că se horește-n 
tărimul celălalt 
cu cei ce vin din urmă, 
cu viii ți cu morții I

N. Grigore Mărășanu

cu-oceecsi rindurală 
deopururi sch.mbotoare, 
dăruie turme grase 
ți griu in bob de soare.

De mii 
in tine 
lâsatu-le-au năvoade 
ți roți de car ți turme.

de ani se-ncrustâ 
mii de urme :

Dreapta ta e una 
ți, de o înțelege, 
o lume-ntreagă poate 
din ea să-și facă lege :

Intrăm in cetate 
pe sub porii brumate de stele 
ți totul e alb.
alb, alb, alb 
ca-ntr-o sărbătoare a crinilor 
aici, la Alba lulia, 
în inima ținutului transilvan— 
Voci dip adine 
râbzat prin omâturi de veacuri, 
furcile, coasele 
sparg norii holbați 
ca niște balauri imperiali 
prin satele cu biserici de lemn, 
roți dințate zuruie 
peste răsculatele obcine, 
singele curge din stampe 
înroșind codrii, holdele 
alinate cu lacrimi ți doruri... 
Și peste toate, înalt, 
strigătul acela-n decembre 
ca un clopot-chemare, 
ca un verdict al istoriei 
de unire-n vecie cu Țara !—

sub lacăt bunătatea
îți șade ferecată,
ceri chiar pe-un dram de pîine, 
muncă adevărată

căci vrei ca toți cei care 
te calcă și frămintă, 
in veci dîrji să rămină 
ca glia asta sfintâ.

De-aceea-n vremi trudit-au 
să te desțelenească 
străbunii mei. fugiții 
de robota domnească ;

de-aceea-n brazda-ți aspră 
călcind, ți bietul tata 
nestrămutat ți harnic 
trudnicul plug purtat-a ;

de-oceea mina momii 
a frămintat la pită 
pină ce-a ostoit-o 
hodirra ta sfințită.

Iar mie, mii de chipuri 
nicicind întruchipate 
îmi dărui, schimbătoare, 
în lutul tău turnate.

Cită asemănare I
Cit de adine, port iodul 
noroaielor din tine 
ți cit de-adînc, înaltul

ți izbăvirea scrisă 
pe frunți îmbrobonite I 
Sint, ca și tine, sluga 
schimbărilor sortite.

Noi nu clădim din piatră, 
din lemn sau din metale : 
tot ce durăm, se-nalță 
din seva gliei tale.

Rodnic și perisabil, 
ne-ndențni și treji ne ții : 
noi sintem bătălia 
din griu ți bălării.

E însuși slava noastră 
în tine încrustată : 
ți rodul, și pieirea 
ne e cu ea odată.

Se coșcovesc pereții, 
grâdina-i buruiană, 
dar ne-ncetăt la lucru 
un tainic glas ne cheamă,

o febră fără stîmpăr 
ne dă adincul gliei : 
nu-ngăduie răgazuri 
porunca rodniciei.

Toth Istvăn
In românește de Gelu Păteanu

Cînd spun partid
Cind spun partid istoria țârii mele 
Grăiește de viteazul ei trecut, 
Iar glia unduind de spice grele 
Iți leagănă eroii ce-au căzut

Partid cind spun uzine noi in zare 
îmbogățesc al României strai, 
Rodind cuvîntul clasei muncitoare 
Rostit aici, pe-acest picior de plai.

Cind spun partid, văd nesfirțit ogorul 
Brăzdat de coi-putere năzdrăvani, 
Ce-I însutesc de bogăție sporul 
Și cutezanță dau acestor ani.

Partid cind spun, spun ASTĂZI și spun MIINE 
Și hotărîri se nasc și cresc depline, 
Partidu-o fost și este și rămine
Făuritor al noilor destine.

Viorel Cosma

Și ninge,
ninge peste sufletele noastre 
cu alb
- alb de statui și visare - 
ca-ntr-o sărbătoare a crinilor 
aici, la Alba lulia, 
de unde reîntrupatul Mihai 
ține sub veghe ecvestră Cetatea...

Ion Segărceanu

Declarație 
de proprietate
Declar că n-am nevoie de nici un testament 
acelui care-mi pune cu tîlcuri întrebarea 
în ce veleat anume s-a săvîrșit urcarea 
acestui neam al nostru în foi de pergament.

Izvorul stirpei mele nu-l căutați in cronici 
pre unde preț mai are numai miqala slovei, 
Că Ulpia Traiana ori gloria Moldovei 
nu stă-n negreola strîmbă a scribilor laconici.

Eu nu îmi caut moșii în colburi de hrisov 
că-i știu dormind cuminte

sub ploapele Vlădesii, 
deși îmi este martor diaconul Coresi 
că graiul meu e-o apă curată de Brașov.

Am rădăcini ca bradul în spații și în timp, 
iar dedesubt sînt oase din osul alor mei 
și nu mă-nchin la idoli că idolii-s pigmei 
cînd Sarmizegetusa mi-i cel mai drag Olimp.

Dar n-am păstrate-n seifuri însemne și peceți, 
nici flamuri ori blazoane cu lucrături măiestie, 
ci numai niște cercuri pe lăzile de zestre 
și niște zori de ziuă pe-un zid de Voroneț.

Izvorul stirpei mele nu-i în vindute acte 
pe unde se mai știe doar umbletul de șoareci ; 
vechimea mi-i cusută pe ie și pe cioareci 
și sufletul meu are înscrisuri mai exacte.

Și se-nfioară și-astăzi cînd trec pe la Predeal 
ca o tristețe veche țesută-n filigran, 
că martor peste veacuri mi-e bunul crai Avram 
c-am înțeles ce-nseamnă durere in Ardeal.

Străbunii mei purtară opiniei, suman și zeghe, 
nu cunoscură pofta de-a-și umili vecinii, 
ci-amarnic sîngerară în mlaștina Rovinii 
stînd neclintiți prin veacuri istoriei de veghe.

Iar pentru ei n-am lipsă dovezi din primării 
cind sîngele lor are dulci albăstrimi de Cit, 
cind semăn cu părinții, iar trupul meu învoit 
e o fîntînă lină de Ștefani și Mării.

Și totuși n-am pretenții că aș fi neam de zeu, 
că vreun străbun îmi fuse vlădică sau ministru, 
dar dacii se închină și apă beau din Istru, 
călări se duc romanii spre munți

prin trupul meu.

De-aceea n-am nevoie de putrede palate, 
ci-s fericit cu-o casă pe margine de rai, 
deși îmi este martor viteazul ban Mihai 
t-am priceput ce-nseamnă cuvintul libeitate.

Spre a-i răspunde celui ce iscă întrebarea 
de cînd îmi este neamul înscris în pergement, 
declar că nu am lipsă de nici un document. 
Să-ntrebe el Carpații și Dunărea și Marea.

Teodor Capotă
J
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-a născut In ținutul Hălmagiului tn 
primul an al ultimului deceniu din 
veacul trecut. O coamă de deal, călcată 
adesea. îl despărțea de Vidra și cîțiva 
pași iute tăcuți, de Hălmăgel. ținut al 

olarilor ce pun cel mai tulburător verde de pe 
pămînt în smalțul vaselor ieșite din miinile Iar 
crăpate.

Va fi învățat ceva carte în sat, iar sufletul și 
l-a plămădit la auzul poveștilor și al baladelor. 
A urmat, ca și Cipariu, autodidactul, pătimașul 
dascăl de gramatică, gimnaziul și seminarul teo
logic la Blaj, și visează la scrierea fierbinte, 
simplă, a ceea ce vede și simte.

Citește mult. în odaia sa din casa părintească 
lampa se stinge arareori pînă la ziuă. Un om 
tare școlit, trecînd într-o zi prin sat — era la 
hotarul iernatic al toamnei, iși amintea perfect, 
și-un vint aspru aducea presimțirea unor mari 
zăpezi — i-a citit dintr-o carte a unui franțuz, 
Felix Colson, ce zicea tocmai acolo, la Paris, și 
încă din 1839 că „românii din Transilvania... 
nutresc speranța unirii cu frații lor din Moldo- 
Valahia." Și tot de-acolo auzise că „Transilvania 
poate da un număr mare de români învățați 
și distinși, care ar putea aduce mari servicii 
compatrioților lor,“ îl vrăjiseră aceste vorbe. Din 
prima clipă ie memorase și ele stăruiau, ba încă 
se și zvîrcoleau în minte, chemîndu-1 mereu în 
fața filelor grele de înțelepciune și credință 
într-un mîine al luminii.

Nu avusese prea dese prilejuri de a călători, 
decit în anii de școală. Dar avea mulți prieteni 
ce-i scriau cu regularitate din Cluj, Arad, Alba- 
lulia sau Sibiu. Cei mai mulți se aflau insă in 
Blajul cel de legendă, descris de Iorga, după o 
vizită în ’902, drept „un colț ardelenesc de pe 
Tîrnave în care trăia neschimbat secolul al 
XVIII-lea, epoca Mariei-Tereza, cu tot ce o for
mase odinioară. Piața largă, austriacă, biserica 
în stil iezuit cu cele două turnuri în față, clădi
rile școlare, seci, reci, vechi, pline de mireasmă 
călugărească, din umbra ei, castelul unguresc, 
refăcut în stilul unei epoci mai noi, casele ca
nonicilor, cari, unii cu cartea, alții cu moșia, ba, 
chiar, cîțiva, și cu cartea și cu moșia, își suc- 
cedeau căsuțele pe străzi înguste, abia pavate. 
Și, de jur împrejur, emanația țărănimii din 
această vale, de pe dealurile cu vii, sătenii așe
zați și sătenii cari veneau la tirg. Totul In sune
tele clopotelor catedralei și în mormăitul de 
lecții al ucenicilor și fetelor ucenice veniți de 
pe la sate, și cu ceva hrană in traiste și în legă
turi." De-acolo, din Blaj, porneau înspre Hăl- 
magiu numerele ziarului „Unirea", apărut din 
1891, pe care tînărul singuratec și studios le citea 
fără să sară vreun rînd.

Simțea, înflăcărat de vîrstă și de studiu ales, 
că este foarte aproape de un moment mare pen
tru istoria țării, cea din care nu contenea să 
desprindă cele mai profunde și exacte sensuri, 
în lungile seri cînd dorul de știința ce-1 învăța 
să descifreze fireasca devenire a neamului îi 
alunga osteneala de peste zi.

N-avea, însă, cum afla, acolo, în valea Crișului 
Alb. în chiar ziua de 29 octombrie 1918 că la 
Arad luase ființă Consiliul Național Român, 
consiliu căruia poporul ii dăruia încrederea 
și-i conferea răspunderea de a conduce spre îm
plinire voința fără margini a tuturor românilor 
din Transilvania — unirea cu Țara. Află, insă, 
despre toate acestea, puține zile mai tirziu.

El, deci, tînărul ce n-avea alt vis decit acela 
de-a urma ilustra pildă a învățaților ardeleni, 
a căror slovă nu inceta s-o iubească : să ajute 
prin faptă și cuvînt luminarea minților celor din 
jur, progresul poporului, era un ales, alături de 
alte milioane, al istoriei : avea să fie contempo
ranul Unirii celei Mari, act pe care-1 văzu, din 
prima clipă, ca inevitabil, răspîntie necesară, 
deschizînd larg vama vederii in viitor a unui 
popor ce nu și-a dorit, din timpurile toate, decit 
libertate, unire și dreptate.

Zilele ce-au urmat au fost ale unor febrile 
pregătiri. Lecturile fură reluate cu sporită aten
ție. își însemnă cu grijă tot ce-i putea folosi 
spre a reuși, apoi, să aștearnă, in deplină cu
noștință de cauză, descrierea fidelă a unui fără 
seamăn moment istoric, și asta nu din exterior, 
la nivelul simplei forme de desfășurare — oricit 
de interesantă, dramatică sau pitorească s-ar ti 
arătat a fi — ci la cel al substanței, al miezului 
fierbinte conținut de eveniment, miez ce țicw 
de-o conștii iță a unității neamului nostru pe a 
înflăcărat din toate timpurile cugetele 'ly
noștri bărbați copeiiînță pe c=rș fi-o k
cu drag pronunțată așa frumos, in Tara Româ
nească. de Cantacuzino Stolnicul, tn veacul al 
XVII-lea : „însă rumânii înțeleg nu numai ceș- 
tea de aici, ci și den Ardeal, carii Încă și mal 
neaoși sint, și moldovenii— tot unii sint."

Un tinăr caută, așadar, să zugrăvească in scris 
acele zile — pline pentru el (deși, firește, nu 
doar pentru el) de-o necurmată tensiune, dar și 
de-o fericire fără hotare, de nerăbdare, zile ce 
s-au alcătuit din ginduri și acțiuni, din călătorii 
și, în fine, din participarea la adunarea cea mare 
a nației române.

Așternute cu emoție și neascunsă sfială, cău- 
tînd să recompună o atmosferă nu dintre cele 
obișnuite, precum și condițiile ce i-au favorizat 
declanșarea, rindurile ce urmează au născut in 
autorii lor o tensiune de suflet și un entuziasm 
aidoma celor ale corespondentului special, pe 
care slova nu a încercat să Ie suprime.

S-a înfiripat astfel un veritabil jurnal, con- 
semnind participarea, cu inima și mintea a tine
reții însăși la actul unirii, căci al cui corespon
dent poate fi eroul nostru (pe cit de fictiv, pe 
atît de posibil ca existentă reală — în care, 
autorii, prinși de elanul scrisului, au ajuns să 
creadă cu statornicie) decit al vîrstei sale, al 
vîrstei noastre.

Nu s-a lăsat prea lesne adus intre rindurile 
așternute, fără pic de ușurătate, tinărul croni
car, Și asta, pentru că. intre ideea ca el să 
existe și conturarea unui profil cit de cit exact, 

'posibil măcar, așa cum am mai spus, drumul a 
fost lung. Ne sint martori oamenii cu care am 
discutat, locurile bătute, sălile de muzeu și arhi
vele cercetate. Dar, Întreg acest parcurs ne-a 
□ferit sumedenie de clipe dintre care, acum, 

realizare se 
împlinire, măcar două se cer

cînd ceea ce ne-am propus spre 
oferă cititorului ca 
rememorate.

Una se leagă de 
tății intr-o amiază 
numentul ridicat 
simplă, în fața căreia trei 
provincii țin în miini trei 
conjurați de 24 de statui 
— entuziaștii, romanticii noștri pașoptiști —, 
citind textul inscris la baza monumentului ; „La 
15 mai 1848, pe Cîmpul Libertății, reprezentanții 
poporului român au rostit răspicat dorința arză
toare a realizării unității naționale a statului 
român, visul de aur al unor veacuri de suferință 
și luptă, prin istoricele cuvinte : Vrem să ne 
unim cu țara", am avut impresia că In fața 
noastră învie, pentru o clipă numai, marea adu
nare de acum treisprezece decenii. Printre oa
menii strlnși acolo, l-am zărit, cu deplină clari
tate. și pe corespondentul special. Și am 
încredințați că-1 vom întilni oriunde am 
în Transilvania, oriunde am privi In jur 
gîndi la istorie.

Scriind celor de-acasă despre ce-am 
cercetat și simțit (scriam chiar acolo, lingă mo
nument, din departe, cimpul eia privit de vechea 
clădire a liceului „lacob Mureșanu", iar soarele 
trecuse culmea dealurilor din jur, cele mai ro
tunde și mai dragi dealuri ale lumii), am semnat, 
cu creion sigur, in josul rindurilor : CORES
PONDENȚI SPECIALI PENTRU UNIRE,

imaginea Cjmpiei Liber- 
de toamnă.
acolo

De lingă mo- 
— o poartă înaltă, 
tinere, trei surori, trei 
cununi de laur -- in- 
ale unor mari bărbați 
noștri pașoptiști —,

rămas 
merge 
și am

văzut,

„Cu voi (...) șeade pre
aceeași bancă întreaga

națiune română"

ărturie de adevăr și credință depun 
in fața neamului meu românesc 

_ _ R ■ R pentru cele ce, din dreaptă și nea- 
“ * bătută iubire, voi spune. Nim°ni nu 

m-a investit ru această misie, nimic 
alta decit conștiința nu m-a îndemnat. Singur, 
coboritor din cărările lancului, simțind cit de 
aproape de împlinit stă visul nostru, mă pregă
tesc pentru a duce mai departe — din văzute și 
auzite — poporului însetat știri despre ceea ce 
fare din el popor stabil, independent, liber și 
unit.

d
eschid caietul șl constat, abia acum, că 
am uitat a-1 ține la curent de pe la 
începutul lunii, cind eram încă la Hăl
magiu. Azi, 28 noiemvrie. sunt două 
săptămlni de cind m-am așezat în 

Blaj, ia prietenul Cornel Ordace, mai tinăr cu 
><r an ca mine, advocat, tn al cărui cvartir stau 
si aștern aste rinduri. nerăbdător de-a ajunge
•* sd cu oc*h momentuosul eveniment din 

ti a - ■ •decemvrie. Ptoă atunci am două 
. . . . acopăr trpsur-.le dirujuț-
- . cir- fără a jwoh cele petrecute in timpul' 

O.- armă — vâzme oi aflate —. imaginea visă
rii.u: meu reportaj n-ar mai fi amăsurată intim- 
plârilor și imaginea ce-ași da-o viitorimii ar fi 
nu falsă, dar golită de niște lucruri de preț.

Am fost rămas la bucuria citirii unor cuvinte 
avintate. de mare simțire, in foaia blăjeană 
„Unirea", in numărul ei din 4 noiemvrie :

„Frați Români ! 
A bătut ceasul !
Lanțurile sclaviei s’au prăbușit In tină, și 

neamul nostru iși inaltă fruntea obidită de până 
acum și privește în jur de sine ca popor liber, 
ce singur are dreptul de a dispune asupra sorții 
sale.

Lăudat să fie amintirea atâtor mii și mii de 
eroi-martiri. frați ai noștri, cari prin sângele 
vărsat au stropit din belșug glia' strămoșească, 
până ce a răsărit din ea floarea sfântă a liber
tății, egalității și fraternității tuturor popoarelor 
din lume".

Ajuns aici, n-am răbdat Ceva, din foarte 
adine, nu-mi dădea pace. Și am plîns de tata, 
ce n-a mai aflat drumul întoarcerii acasă din 
război, și de alții am plîns, șl de lancu, apărut 
ca o vedenie colo. sus. pe dealul din fata casei, 
plimbindu-se îngindurat ; 11 vedeam, doar era 
lună afară, o lună sfrijită și luminoasă tare.

Si i-am strigat, cred : „Vină, bade Iancule, 
vină să-ți citesc ce zice neamul nostru azi. cind 
a venit și timpul lui". Apoi am zis, cu voce 
mare, ce scria în ultimele rinduri din foaie :

„Trăiască libertatea tuturor popoarelor l 
Trăiască Neamul Românesc 1“
Si am închis geamuL Era frig, iar lancu ple

case mai departe. Poate mă auzise și mergea să 
vestească prin munți ce aflase, pe acolo pe unde 
știe doar dînsul că mal sint crăișori.

Lumea din sat avea știre de toate acestea și 
uiau împrejurimile de bucuria strigată pînă 
noaptea tirziu. Din cele mai tainice ascunzișuri 
a fost scos vinarsul și oamenii stăteau la porți 
acum, cînd era aproape iarnă, șl se-ncă!zeau de 
gind frumos și se-mbătau de tărie aprigă, aurie, 
anume ținută, cine știe cită vreme. în butoiașe 
de lemn de dud.

Am scris prietenilor de la Blaj că vreau să 
mă duc și eu acolo, iar ei, lingă răspunsul că 
mă așteaptă, au acludat o gazetă — „Gazeta 
poporului" ii spune — din 10 noiemvrie. Am 
tăiat citeva rinduri pe rostul sufletului meu In 
alte clipe.

„Noi Românii avem de înfăptuit un mare lu
cru. pentru ciștigarea căruia trebuie să ne adu
năm toate puterile pe care le mai avem. Ca 
miine va trebui să se tină adunarea cea mare 
națională, la care noi românii va trebui să ne 
spunem cuvîntul din urmă".

O zi după venirea scrisorii. In 14 noiemvrie, 
am luat drumul Blajului și am ajuns noaptea 
tirziu. incit abia am dat de casa Iul Cornel, 
care m-a primit frățește și fără vreo mirare, de 
parcă ieri am fi vorbit ultima oară. Am stat la 
purparleu pină-n zori și așa am aflat toate cîte 
s-au petrecut în oraș in cele 10 zile ce trecu
seră de Ia constituirea Consiliului National Ro
mân de-acolo.

A început, așa cum i-am șt cerut, cu 4 noiem
vrie. Cit am pierdut prin șederea, in acea zi 
mare, la Hălmagiu ! Oricit de frumos mi-a po
vestit prietenul, gîndul meu mergea mai de
parte și zicea că totul trebuie să fi fost — vă
zut — Încă mal înălțător.

Tntîl că. in piața mare, cea cu numele. lui 
Inocențiu Micu Clain. s-a adunat întreaga obște 
blăjeană. ba incă și locuitori ai jurului, din sate. 
Apoi, că femei șl bărbați purtau in miini. la 
pălării sau prinse de haine eșarfe tricolore. In
cit se putea zice că steagurile mari de pe liceu 
și catedrală iși aflau oglindă in oameni.

Ca să nu fie tulburări la convenirea largă ce 
se pregătea, o mină de studenți de la academia 
teologică au luat armele jandarmilor intr-o cli
pită. fără să aibă loc vreo încăierare sau să se 
tragă vieun foc.

La ora 11. in fata catedralei, s-a pornit, din 
citeva mii de piepturi, cintecul nostru drag, 
cințecul de-o viată — „Deșteaptă-te române".

După ce s-au ales membrii Consiliului, s-a 
citit chemarea (aceea care-mi adusese. în sat, 
seara, lacrimile emoției și ale amintirii).

Cineva, vreun student — crede Cornel —. â 
dat tonul altui cînt scump tuturor — „Pe-al 
nostru steag" — și piața a devenit scena unui 
cor care-n fiecare notă punea o nemăsurată 
bucurie — a sa. a celor ai săi, vil sau morțl. a 
nației toată.

Poate în mine să fi urcat povestea crălșorutui 
spusă de bunul meu, poale ca potecile și cărările 
bătute între Vidra și Hălmagiu să-mi fi îndreptat 
pașii către adunarea cea mare a nației române. 
Poate ca lancu pribegind și priveghind Ardealul 
să-mi fi spu« : intre cele ce au fost și cele ce 
sunt, între cele ce sunt și cele ce vor fi, există 
puntea cea de neclintit a conștiinței neamului 
tău.

corespondent 
special 
pentru unire

Pe lespedea Monumentului Unirii de pe Cîmpia Libertății din Blaj sint săpate 
cuvintele : „La 15 mai 1848, pe Cimpia Libertății, reprezentanții poporului 
român au rostit răspicat dorința arzătoare a realizării unității naționale a 
statului român, visul de aur al unor veacuri de suferință ți luptâ prin 
istoricele cuvinte :

<V R E M SĂ NE UNIM CU ȚARA»

E greu a-ți alege un punct de început in istoria 
acestui neam. La ce să mă opresc și cu cine 
să-mi încep drumurile mele pentru a G cuvînt 
premergătoriu Marii Adunări Naționale 7 Cu 
Bălgradul domnului Mihai, cu Horia strivit și 
reînviat mereu, cu lancu atit de viu in ținutu
rile noastre incit se tot adună bătrinii pentru 
a-și spune ce le-a mai zis aseară lancu ? Răsfo
iesc însemnări, ziare, adun note, mărturii despre 
noi.

Strabon : „Burebista, bărbat get, ajungind In 
fruntea neamului său. a început să-i instruiască 
pe oamenii săi și atit de mult i-a ridicat prin 
exerciții, prin cumpătare și prin ascultarea de 
porunci incit in cîțiva ani a creat un mare stat..."

Martin Opitz : „Și-ntocmai Esperiada și Galia 
vecină pe cit de puțin ele cu Roma se unesc, pe 
atit de mult unit e poporul românesc".

Flavio Biondo : „Valahii pe caie i-am cunoscut 
arată originea lor prin limba cu care se mindresc 
ca de o podoabă și pe care o proclamă română."

Si mai presus de toate aceste mărturii, cuvin
tele domnului Mihai, fremătind de durerea și 
grija unui român pentru toți românii : „Iar in 
această toată a mea străduință nici Țara Mol
dovei nici Ardealul nu mi-au fost mai puțin in 
grijă decit Muntenia— Că încă și mai mult decit 
Muntenia mi-au fost*  (Cuvinte scrise lui Rudolf 
al II-lea).

Oh, aceste drumuri și jalbe la tmpăratul ! Tot 
atitea dovezi că noi, românii, am crezut în or
dine și legi, că am căutat in hrisoave argumen
tele existenței noastre, că înscrisele ne-au dat 
mereu dreptate. Pe temeiurile vechimii noastre 
Înfăptuite în de netăgăduitele litere ne-am cerut 
noi drepturile.

Cu 35 de ani In urmă, iluștrii și scumpii noștri 
bărbați, căutind vreme de 11 ani in legi, întoc
meau „Memorandumul românilor din Transil
vania și Ungaria către Maiestatea sa Imperială 
și regală apostolică Franciscu Iosif I", crezul și 
mărturia noastră, „expresiunea simțămintelor 
întregului popor român care in patria comună 
deopotrivă cu celelalte naționalități dorește a trăi 
liber și fericit bucurindu-se dc toate drepturile" 
— după cum iși formulau locuitorii comunei 
Bănișor aderența lor la 10 mai 1894.

Cit de grăbită e istoria și cum soarbe anii 
cei de trudă și neodihnă. de sneranțe și amă
giri 1 Unsprezece ani vor fi trudit pe literele le
gilor și ne potrivirea cuvintelor pentru ca Me
morandumul să fie clar in cauze, drept in te
meiuri. limpede in cuget ca legea. Unsprezece 
ani de Întruniri și pregătiri. Atita amar de vre
me pentru a găsi momentul ca împăratul să 
binedi'pună a-și arunca ochii pe drepturile 
poporului român 1

Trebuie ca împăratul Franz Iosif să se fi mi
rat foarte, cînd s-a trezit c-o delegație Impună
toare de trei sute de oameni la curtea sa de la 
Viena. Coridoarele palatului erau luminate zi și 
noapte, geamurile erau înveșmîntate cu perdele 
moi și verzi astfel ca nimic să nu tulbure liniș
tea măriei sale. Poate ca pelerinii români, oa
meni fără doruri de țări si hotare străine să fi 
nimerit la schimbul gărzilor uimindu-se de roata 
ce, parcă, se invirtea de la începutul lumii o wâ 
gardă austriacă, o oră sardă ungurească: noa e 
că, încrezători în rînduială și legiuire, vor fi căl
cat pașnici și sfioși spre a nu produce stricăciuni. 
Ei vor fi trebuit să arate așa cum ni-i înfățișea
ză poza: oameni așezați și blind, luminați la 
chip de lumina cea bună a sufletului. Numai pri
virile (și chiar hotărirea cu care s-au așezat in 

fața aparatului de pozat) spun că ei au o datorie 
față de neamul din care se trag și nu vor ia 
înapoi. Sint aici și Ion Rațiu și Vasile Lucaciu 
și tuliu Coroianu și Gheorghe Pop de Băsești și 
Eugen Brote.

Dar Măria-sa. împăratul Franz Iosif, nu se pri
cepea la numărat. Nici vreme n-avea să zăbo
vească cu privirea pe chipurile celor veniți de 
departe. Nici nu știa Măria-sa, atunci cînd săvîr- 
șit de importantele atribuțiuni de suveran a re
fuzat primirea pelerinilor români, că a pierdut 
ocazia de a vedea și a auzi un neam intreg. Ure
chea sa nu era făcută pentru a auzi „blestămății". 
Ochii săi nu puteau citi in punctele Memorandu
mului durerile românilor. Fără mă-ar a-1 deschi
de, intr-un gest de Pilat, l-a trimis la Budapes
ta.

Drumul spre Viena fusese bătut fără rost La 
capătul lui. Măria-sa avea de rezolvat urgente 
treburi de stat, ca și cum problema românilor din 
Transilvania ar ti fost definitiv pecetluită. De
șartă închipuire! Abia prin refuzul împăratului 
avea Memorandumul să capete, cu adevărat, 
inalta sa misie. Nația română avea să se unească 
în jurul reprezentanților săi cu forța crescindă. 
Drumul întoarcerii, un drum de umilință și spă- 
șire după voia împăratului, avea să se transfor
me într-un drum al viitorului.

„Astăzi suntem in posițiune de a da publicită
ții faimosul act de acusație al procurorului supe
rior de la Cluj prin care sunt acusați și citați 
înaintea juriului de la Cluj membrii partidei 
noastre naționale în număr de 23 și. afară de 
aceștia, patru bărbați români care nu tac parte 
din comitet, toți pe motivul eă ar ti comis delic
tul de agitațiune prin aceea eă au răspindit Me
morandumul care ar ataca puterea obligatorie des
pre uniune." („Gazeta Transilvaniei", simbată 
11/23 decernvre, 1893)

Pe adresa „Tribunei" încep să sosească scriso
rile de aderență cărora din ce in ce mai greu li 
se poate găsi loc. Spațiul ziarului este prea mic 
pentru așa mare avint. Și chiar dacă unele nu 
ajung la destinație, fiind interceptate la telegraf 
sau la poștă, chiar dacă nu toate cele ajunse vor 
vedea lumina tiparului, alinind și inseninînd chi
purile iluștrilor bărbați, semnăturile pe aderențe 
se string in număr impresionant astfel că, intr- 
adevăr. ele exprimă voința întregului popor. Pa
gini întregi, sute de semnături. La 23 aprilie 1894, 
comuna Altina își aliniază pe scrisoarea de ade
rență 166. La 1 mai 1894 locuitorii comunei Agar- 
biciu (aproape două sute de semnături) dau cu- 
vint către Cluj:

„Subscrișii, in numele întregului popor din co
muna Agârbiciu, declarăm era-și din nou solem
ne, că atâtu așternerea, cîtu și conținutulu ace
lui este adevărata eespresiune a poporului din 
comuna noastră."

Alte scrisori:
„Cauza pentru care luptați e a întregului po

por român. Vă admirăm cu dragoste și ne decla
răm solidari cu voi, cu inima și sufletul vostru. 
Curaj bravi stegari! înainte! Vă urmăm!" (Locui
torii din comuna Bănișor, 10 mai 1894).

„Cu voi vom ti pînă cînd va suna ceasul Is- 
bândei care nu poate lipsi căci causa pentru care 
luptăm dreaptă este." (Comuna Benicu de la poa
lele munților Apuseni)

„Tăria și abnfcgațiunea cu care apărați cauza 
poporului român este demnă de numele vostru 

și de gloria străbună." (Comuna Chemecea-Ba- 
nat)

Dar nu numai din Transilvania s-au auzit 
glasuri ce se ridicau in contra procesului scum
pilor noștri luptători. Notez din. gazeta „Munca" 
■părută in Țară :

..Să se știe de toți că nu poporul maghiar, nu 
păturile muncitoare tac proces Românilor, pentru 
că ele sufer cu tot așa ca și Românit Dovada 
cea mai bună este eă la Congresul național ținut 
anul acesta in Pesta, partidul muncitorilor un
guri. partidul social-democrat ■ protestat contra 
procesului de la Cluj si s-a declarat solidar cu 
frații lui de suferință".

La București aa avut isc Manifestații ale popu
lației și stud-etțucc de solidarizare cu lupta ro
mani loc tfcn Tranriivania.

In preajma procesului străzile Clujului au de- 
• sr.it ioc de intilnire pentru mulți români sosiți 
dm toate părțile. Cu ei. eu lupta lor de acum 
treizeci și cinci de ani tmi voi începe corespon- 
drața mea specială dedicată Unirii, răspunzind 
astfel întrebărilor pe care Qemen'țau le pu
nea : „Ce sentimente vor duce cu el acasă.cei 
15 000 de țărani români care au alergat din toa
te părți ie pină la Cluj pentru a aclama oe acu
zau ? Cum va putea cineva să-i Împiedice a-șl 
:.-:narce pnvirile către București ?“ Nimeni și 
nimic nu-i va putea întoarce pe români din vi
sul loc de secole. E voința unui neam, a unui 
popor intreg".

„De la 1840 încoace, zile * •*
așa hotarîtoare pentru

neamul românesc
nu am trăit4*

Cu descrierea amintitelor fapte, la care incă 
altele s-au adăugat (am să le notez cind voi 
avea mai mult timp pentru asta), noaptea s-a 
dus fără știre.

Ai sentimentul citeodată (de multe ori l-am 
încercat) că prinde greutate orice cuvînt și 
memoria devine hruba sa binepăstrătoare. din 
care iese la iveală de cîte ori ai trebuință. Așa 
s-a întimplat în primele clipe, la redacția. „U- 
nirii". unde m-am aflat, de aceea rețin cu exac
titate toate cele spuse acolo. într-atît de crescut 
era interesul meu pentru oamenii de aici, așa 
cum și eu aș vrea să devin ; misia ce-o au ei 
să-mi revină și mie pentru toată viața, cu 
greutățile ce le impune, dar și cu mulțumirea 
ce ți-o dă zicerea oferită de tine minții și inimii 
tuturor. Cine știe cită vreme nu voi avea putin
ța să uit ceea ce mi-a spus Nicolae Negrutiu. de- 
îndată ce i-am fost prezentat, cu o căldură fără 
margini, drept un tinăr studios, cu mintea bine 
aranjată, cu aprins simț patriotic și cu marea 
dorință de a face ziaristică. Negruțiu a ascul
tat, a zîmbit si mi-a zis cu un glas blind, deloc 
întrebător : „Știi legende despre lancu". „Nu pot 
să le număr". „Uită-le ! Uită-le. frate, măcar țn 
vremile astea ! Avram lancu nu-i legendă și el 
nu în închipuiri iși află locul. El înseamnă 
dreapta revoltă și româneasca îndrăzneală, a- 
tunci cînd crezi în ceva pînă la sfîrșit. Dacă 
vrei să ajungi gazetar bun. nu-ți țin prelegeri 
acum, poartă-] viu pe lancu în minte. Așa ai 
să-ți amintești oricînd de unde vii și ce vrei. 
Iar calea-ti de urmat, doar una. va fi dreaptă. 
Eu unul, am să-ți zic lancu". N-am vorbit. L-am 
privit drept, cum știe un moț privi" și l-am auzit 
spunînd : „Fă-ți aici ucenicia, căci o foaie se 
scrie bine mai cu seamă în timp de revoluție. 
Simți că-i revoluție acum ?“ „Da". „No. fain

Multe din știrile cjtite In agendă mă uimeau 
și ceream aiutor în deslușirea sensurilor lor ce
lor din preajmă.

Astfel, in 14 noiemvrie, se află scris :
„La 13 nov. la Șilia. De la un țăran cu stare 

au jefuit multe. S-a constituit Garda națională 
în care au intrat și ungurii.

Și românii și ungurii se constituie împreună". 
Scurgerea zilelor se făcea într-un ritm ce 

nu-ti lăsa timp să numeri ceasurile. Iată, de 
pildă. în noaptea de 15/16. pe la ora două și un 
sfert, se însemnează în agendă :

„Garda de la gara Blaj comunică, că e dezar
mată din partea alor 1 200 nemți înarmați pe 
deplin ce-au .fost in. trecere cu trenul pe-acolo. 
Li se trimite ajutor".

Alături stă însemnată măsura luată : „Ispră
vite".

Peste un sfert de oră. altă notă :
„Garda de la gara Blaj cere să i se trimită un 

ofițer priceput la mașina de pușcat. pentru ma
șina de pușcat de la gară, c-o ladă de muniție".

Rezoluția : „Isprăvite".
Știrile primite în ziua de 17 nu ridică mari 

probleme. De dimineață, la 8.30 : „De Ia C.N.R 
Alba Iulia telefonează că e liniște in oraș și pe 
sate". Sau. la ora 3 p.m. : „De la gară întreabă 
comandantul că sunt vagoane de petrol acolo, ce 
să facă ?“ Se răspunde : „Să lucreze conform 
instrucției. Dacă nu sunt avere privată, să se 
reție cu frumosul". Știrile serii sunt liniștitoare. 
La ora 6 p.m. : „Turda. Convorbire cu C.N.R. 
din Turda : Acolo aproape satele sunt organi
zate. Garda din Turda 60 de oameni. Liniște la 
sate".

Am înregistrat. în după amiaza zilei de 19. la 
ora 3.10. o știre amuzantă prin ceea ce solicita :

„Cenade. Dumitru Ghibu. arendatorul moșiei 
basilitâne din Cenade. cere aiutor împotriva lo
cuitorilor. care amenință cu jaf averea Curții. 
Cere apoi să se trimită cît mai des oameni în 
vîrstă — cu barbă respectabilă — care să capa- 
citeze poporul, pentru că de cei tineri nu ascul
tă".

Zilele petrecute la Blaj mi-au dat de priceput 
un lucru de mare importantă, pe care nu trebuie 
să-1 pierd din vedere cînd voi începe să aștern 
cronica acestui eveniment : unirea cea mare, 
cea pe care ne pregătim cu toții s-o trăim în 
aceste zile, va trebui să aducă poporului și alte 
mulțumiri decît reîhtregirea țării. Ea. unirea, 
vine din adincul istoriei noastre ca una din 
fierbinto» dorinti. Vin* 3 și de 1» Horia. cel re voia 
ca „nobilii stăpirti de moșii să-și părăsească 
odată pentru totdeauna moșiile. Și ei să plă
tească date Ca și poporul de -rmd". Vine ri din 
&LSWt&ioi.cDcrum . fr jwiwr or oc^rs .
tolerați, admiși nesocotiți intre Stări și altele de 
acest fel. care, ca niște pete din afară, au fost 
întipărite fără drept și fără lege națiunii româ
ne. acum să fie cu totul îndepărtate, revocate și 
desființate în mod public ca nedemne și nedrep
te. și astfel, (...) națiunea română, renăscută, să 
fie repusă în folosința tuturor drepturilor civile 
și fegnicolare". Vine de la 1848 și de la memo- 
randiști. vine din răscoale sîngeroase și din 
cărți scrise cu pătimașă dragoste de pămînt și 
de neam. Unirea nu trebuie să ne ofere doar o 
tară întreagă, ci și una fericită. întemeiată pe 
dreptate.

în toate aceste rinduri recunosc, acum, cînd le 
citesc din nou, vorbele multora dintre numeroșii 
bărbați cu minți luminate pe care am avut feri
cirea de a-I cunoaște aici. în aceste zile așa de 
aprinse.

îmi place nespus ca acum. în apropierea ce
lei mai frumoase ierni pe care am trăit-o, să 
mă plimb pe străzile Blajului, să-i privesc zi
durile încărcate de istorie. Iată casa lui lacob 
Mureșanu. cel ce-a condus intr-o vreme „Gazeta 
Transilvaniei", iată ''h'a lui Timotei Cinariu si, 
nu departe de ea, clădirea unde e strînsă nepre
țuita sa bibliotecă. In piață, catedrala domină 
restul clădirilor — gimnaziul, seminarul teologic 
și internatul. Dar. noate. oamenii sint acei care 
dau, în aceste zile, marele farmec al „micii 
Rome" grăbiți, vorbind anrins si gesțiculînd. ei 
dăruiesc orașului, atit de liniștit pe cînd făceam 
școala aici, o viată nouă, agitată, prevestind 
marele eveniment ce se apropie.

Un fapt deosebit, care a sporit entuziasmul 
locuitorilor — și așa mare — s-a petrecut în 
ziua de 23 noiemvrie. în jurul prînzului. cind pe 
Cîmpul Libertății a aterizat un aeroplan româ
nesc. venit de la Bacău cu aviatorii Precup și 
Niculescu. Al Ciura avea să scrie in numărul 
din 27 al „Unirii" aceste frumoase rinduri :

„Doi vulturi
falnici și-au Întins aripile dincolo de Carpați, au 
trecut Munții în zbor, și s’au coborît apoi pe 
Câmpul Libertății.

Ei aduceau salutul fraților, pe cari alcătuiri și 
uneltiri omenești ni i-au îndepărtat, in vremea 
din urmă, ca și când ar fi locuit pe celălalt tă
râm.

Ei aduceau solia mântuirii : cuvîntul fraților, 
că ei au pornit să ne întindă mâna, la marea 
sărbătoare a unirii tuturor Românilor.

Ei vin. în numele dreptății și al umanismului, 
pentru a asigura libertatea și egalitatea deplină 
a tuturor popoarelor.

Se prăbușesc hotarele măiestrite, atît de puter
nice până ieri, se spulberă pumnul de fier al ti
raniei ; și cei ce credeau până acum că puterea 
e mai hotăritoare decât dreptul (...) își deschid 
ochii, si înțeleg rătăcirea, in care s’au legănat 
veacuri de-a rîndul.

Cei doi vulturi ne-au adus ramul de oliv al 
păcii și libertății.

De-acum să nu mai fie nici un șovăitor în rân
durile noastre : să ne gătim de sărbătoare (...)

Gătiți-vă de marele praznic la care trebue să 
avem cu toții conștiința curată.

Sus inimile !“
Aceasta este. deci, ultima seară ce-o petrec la 

Blaj. înainte ca el să devină, ca toate celelalte 
orașe transilvane, localități ale României.

De citeva zile a început să ningă : acum e 
seară și revin asupra caietului după cîteva cea
suri petrecute la Casină și într-o lungă plim
bare. Entuziasmul tuturor celor întîlniti nu în
cape in vorbe. Am auzit un om înțelept, un 
suflet mare spunind prin preajma Cîmpului Li
bertății. intr-o mare inaltă. albă și mărunt vă- 
lurită : „Prietene, in aste zile uit adesea că mă 
aflu la Blaj. în noiemvrie 1918. Trăiesc de-a 
dreptul în eternitate". Ningea mai departe, cim
pul se întindea ca o tăcere solemnă, prevestind 
urale si cînt.

Acum sunt arasă, Cornel citește în camera de 
alături, a trecut de miezul nopții, deci suntem 
in 30. mîine vom hotărî si înfăptui Unirea, iar 
reportajul meu se apropie de clipa scrierii.

îmi iau acum puțin răgaz, de vis fericit, cu 
ochii larg deschiși in miine. șl rog aceste file 
să mă aștepte citeva zile, după care rindurile 
atît dorite =e vor așterne în sfîrșit. Scrise cu 
pana înmuiată în suflet".

Constantin Stan 
Dan Mucenic
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Un fapt istoric cu peste 100 000 de martori • 
In memoria lor răsunâ, ca intr-o uriașă scoică 
de mare, cuvintele lui Nicoloe Bă'.cescu : , Unita
tea națională fu visarea iubită a vo.e*ozil>or  
noștri cei viteji, a bărbaților noștri cei mari, care 
întrupară in sine individualitatea și cugeta-ea 
poporului spre a o manifesta lumii".

„Istoria ne cheama la fapte"!

ri.- :■»; 1
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UNA VOM FI DE AICI ÎNAINTE ÎN YTC2 ’

Texte pentru manualul de Istorie

oapte de noapte, in *cttoe—. rttwtad a r J 
degete grăbite «: d*  arțar. »■■*■  nu
texte care. iată-L=_ peoe 5--—-— ftc -f b» a 
dreptul din msnssmi de *
• „La Alba-IuLa «e ra • tae er -acu a

istoriei naționale rorrsa-resr: Iar —r* — 
pitol va fi dat prin frec..;:t*  rwior > e • ar-
mașilor noștri [] Be ‘Cf*:  f taO la *** a 
noștri, ia drep:ri.-~s uwtre '• fc-JWi '■«
vom spune rO'".^ u» floe — .4 a*4s
aceasta in cursul «U ț* r—_
n-avem să ne giortia MMMC 7 . a.
in păcatele xekr; -i: ai ro.- *■ ■•ăcaa"*  *r-r
Sin tem datori in ac-?-;? zft* Kart -1 ne c= —~ a •- 
cetățenii noștri de ilti - - c- i «c
inainte vor fi chers«it st b~w wife ~ «
răul... Chemați ri-'-r-a să * «Sb
n-au de ce să se teme de noi. r* e* ,ț>- u - * 
noastră n-are să i”wg~e pes«t ' -
contră, libcriaie ca ri pertu net ' S • — a.
șâ doaedim că lup<a r.jasătă a to-' - ’ -1 r— por
niri generoase si nu dm paCa - -,—r- S» a --
rile spre a uevt . <fcn lepii imctlă'sr. ; «acseact 
opresori. «atm că. dacă am iac» • ■-*  i■
pe noi înșine si exuterta aoescră aa'sac.i.,1 la sas 
morală*  („Libertatea*  — O1-- • ' -- -
rințe ale pa, orolui] se *-«• r. “ -«r. - --ri 4 •?
singură-națiune română. de 3= ••-.<•-• . ■*»-
nesc. cind o singură stărinire va taa țris» ti 
in mină și nic. un ura- =w va * u icei-i _ - 
străină [—] Un suxgur p.ograr. s •> sxlcxcî a ur
mărim: eliberarea tuturor eaergrijor de =.- -rii
care gem azi si concenu «rea Psssew txvri ir. sar- 
viciul acestei idei*  („Unrrea*  — Bla;-

în acest anotimp friguros, umed s» cu : tax*.  ----- 
tipărite sint o forță capabilă să dreneze ar—rs-> oasuesO*.  
pulsind singe fierbinte, trezi': la htptă. :*.  cecstiteje^ tuinrec. 
O foaie volantă circulă din nună in mină :

„Veniți cu miile, cu aecUe de « : Lăsatt sa o acre 
grijile voastre acasă, căd in această r. *>«xs  pune te
meliile unui viitor mai bea si fețjoî pantru t-'reșul 
team românesc*.

Peste 100 000 de mii de oameni isi lasă acasă -de
tot felul, indreptindu-se spre Alba-Ialta : fie cu trer sau 
căruța, fie de-a dreptul pe jos. în coloane, neafirșite cniooue. 
cu tricolorul în frunte si cin tecul De buze :

— Desteaptă-te, Române !
La puțin timp de la debutul secolului al XX-Iea. peste 

100 000 de oameni, realmente fascinau de apropiata împli
nire a „visării iubite a voievozilor” noștri cei viteji, a băr
baților noștri cei mart*.  înaintează spre „Sfînta cetate de 
durere și de slavă a neamului românesc- (cum a'.ca s-o În
cununeze. pe merit, ziarul festiv al adunării. _A!ba-Iulia-). 
Este timpul in care călătoria nu echivalează cu ceea oe re
prezintă astăzi o călătorie, mai cu seamă că imensa majori
tate sint țărani, indurind — precum și cei 19 de munci
tori. dintre care 4 000 mineri vin din abatajele Transilvaniei 
— „dublul jug“. național și sodaL

SFÎNTA CETATE DE DURERE SI DE SLAVA !

„Ca o oaste nebiruită**

onfirmlnd pe deplin previziunea, datind de trei de- 
Ccetui, făcută de Friedrich Engels — „dacă miine 

despotismul din Petersburg ar cădea, poimiine n-ar 
mai fi in Europa nici o Austro-Ungarie*  — iată-i 
pe oameni trecind, la sfirșitul anului 1918, cu pași 

de gigant, hotarul dintre „miine*  și „poimime*  „Imperiul 
de petice*  s-a pulverizat în condițiile victoriei Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. Pe ruinele Austro-Ungariei. 
in centrul Europei, s-au și format o serie de state naționale, 
fapt care favorizează și împlinirea visului de veacuri al 
poporului român : unitatea națională !

• 30 octombrie 1918 — incepe revoluția burghezo- 
democratică din Austria (social-democratul Ka.-l Ren
ner formează guvernul) ;

• 2 noiembrie 1918 — Ungaria își proclamă inde
pendența de stat ;
• 7 noiembrie 1918 — Polonia se proclamă republică 

independentă (se constituie guvernul provizoriu) ;
• 12 noiembrie 1918 — proclamarea republicii in 

Austria ;
• 24 noiembrie 1918 — Vocea Populară Centrală de 

la Zagreb proclamă crearea Statului slrbilor, croaților 
și slovenilor...

Elemente progresiste ale intelectualității maghiare lansează 
un manifest : „Vechea Ungarie s-a prăbușit, maghiarimea 
nu mai este legată de patul lui Procust al unui stat istoric 
vechi.
soarta 
altora, 
tie. Și 
eliberată, ca și acei frați care se ridică fericiți la o viață 
proaspătă din ruinele monarhiei. Ne trezim ușurați la con-

A devenit propriul său stăpin, dispune singură de 
sa [...1 Scopurile noastre nu se mai opun scopurilor
Față de națiunile-surori nu mai avem nici o preten- 
noi ne considerăm o națiune reînnoită, o forță acum

vț «cl Ae a» ne, |W

-
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MIHAI STOIAN

Kilar Sa va Dumitru, din salul Deieni, comuna
kfclUUk
Ia Kecar*  45 de minute — un tren supraaglomerat intră 

f: în halta de-aid :
_De vineri dimineață, trenurile care curgeau spre 

Albia-lulla au început să aducă necontenit oaspeți ro- 
mint Cete de țărani din sate apropiate sau îndepăr
tate. din Munții Apuseni, din Bihor si din Sătmar. de 
pe Valea Cricurilor intraseră in Bâlgrad [Alba-Iulia]. 
pe jo ori de-a călare, ca o oaste nebiruită"4 (..Gazeta 
poporului" — Sibiu).

oie tr**i  intrări pe care le are orașul, necontenit se 
■propte *irur:  de căruțe, de călăreți, de drumeți :

..N«*iir»d  trenuri, țăranii pleacă pe jos. înfruntind 
drumul $reu și geruL Flăcăii din jurul Aradului au 
ptecai ieri ?i azi. cu tricolorul in frunte, ca să ajungă 
dSL- “.î~ă la Alba-Iulia (..Românul44 — Arad).

CU TRICOLORUL ÎN FRUNTE !

Vrem unirea! Vrem unirea!

t
riroîonil rimpntrază simțăminte și ginduri. Tricolor 
i-i fruntea coloanei ; tricolor la ferestrele vagoane
lor de tren ; tricolor de jur, împrejurul căciulilor 
(tot felul de căciuli : țuguiate, teșite, rotilate. trase 
adine pe frunte, date isteț pe ceafă) ; tricolor drept 

panglică, cocardă, bransardă : tricolor imens peste cetatea 
lui Mihai, in chiar Alba-Iulia ; și tot aici, pe Cimpul 
lui Horea, printre miile de steaguri tricolor, iată și 
o lance fără stindard : a aparținut drapelului cu em
blema VIRTUS ROMANA REDIVIVA, al Regimentu
lui transilvănean 2 grăniceri, care a fluturat_ într-o 
sută de bătălii victorioase — de fiecare dată o țintă bătută 
in lancea de lemn a tricolorului ; unitatea fiind desființată 
in anul 1851. drapelul a stat ascuns in biserica din Năsăud 
P’nă in preajma lui 1 decembrie 1918. cind, dezgropindu-L 
s-a găsit doar lancea, pinza putrezită ; ,nsă tricolorul nu 
contenește să filfiie in amintirea transilvănenilor...

„Toată suflarea românească să se grăbească la Alba- 
Iulia*  („Românul*  — pagina a I-a — 1918, noiembrie 
23).

— Vrem unirea ! strigă oamenii aflați încă pe drum. 
Și alții răspund ca un ecou, gata ajunși la Alba-Iulia:

— Vrem unirea ! Vrem unirea !
Un reporter francez, atașat pe lingă cartierul generalului 

Franchet d’Esperev se apropie de stegarul delegației de 
mineri de la salinele din Ocna-Mare, muncitorul Drâghici, 
și-1 întreabă :

— Ce semnificație are tricolorul în virful steagului roșu ? 
— Pentru că drapelul roșu inseamnă că vrem dreptate so

cială. iar tricolorul inseamnă că aceasta o vrem prin unirea 
cu România.

„Adevărul*  din 30 noiembrie 1918 — ziarul socialiștilor 
români — explică cititorilor săi, in editorialul „La Alba- 
Iulia*  :

„căci nu e vorba acum numai de dezrobirea națională, 
ci și de ridicarea asupritului popor român la o treaptă 
socială mai înaltă si omenească. Se vor proclama acolo 
toate legile și reformele mari și însemnate care vor 
alcătui temelia fericirii poporului român in viitor*.

Fericire pe care, peste decenii, socialismul il va instaura 
pe pămintul strămoșesc :

„Ceea ce r.-a realizat și nu putea realiza regimul bur- 
ghezo-moșicresc s-a realizat odată cu înfăptuirea in
surecției naționale armate antifasciste și antiimperia- 
liste. cu trecerea la revoluția democratică și apoi so 
cialistă. cu cucerirea puterii politice de către masele 
largi populare, in momentul in care poporul a devenit 
cu adevărat stăpin pe destinele sale, asumindu-și rolul

H **
pâraape .*
•• stai

uni «or ci
rflWrewM *

Pentru ca sa fie om liber...
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- 3» atunci „-xolo. „Sala U. Pe
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pe ®rt-l trăim), dedeș cos dz an-
*: rr.p-a.— es martiri: Horea. Cloșca. Crișan. Și drapelele

■l*.„imperiul  de petice*.  O masa prelungă 
— ,:---z.'tu! adastăril

— Vrem unirea ! Vrem unirea 1 se aude de-afară.
loan Suiau pirzÎBH’- raporml comisiei de validare, după 

Vasi.e Goldiș citește un raport politic (avem „datoria... 
■a a».gurăm riifror ner; nurilor și tuturor indivizilor con- 
iocuitort — pămintul românesc aceleași drepturi și aceleași 
datorir.țe“j și. apo oroiectul de rezoluție :

— Pur “’l 1. Adunarea Națională a V^iror românilor din 
Transilvania. Banat și Țara Ungurească, adunați prin repre- 
z-r-rtar:;: iar îndreptățiți la Alba-Iulia in ziua de 18 no- 
x-mbr.e [1 decemtne] 1918. decretează unirea acelor români 
șt a tuturor teritoriilor locuite de ei cu Regatul român...

Un «octal:»: din tală ntervfne :
— Nu cu Regatul, ci cu Romania 1
Cineva «e miră :
— Păi nu - totuna ?
— Nu e totuna : regatul poete fi trecător. România 
e<:e veșnică 1

_ Cuvântul _R«-zat“ este înlocuit cu „România*.
Uirot; Aibar.i urma «ă-si amintească peste decenii :

-Era cam ora 20 Din acest moment a dispărut tonul 
solemn, discuțiile] au dever.it vii, polemice, transfor- 
mindu-se uneori intr-un adevărat vacarm*.

— Acel țăran care vine aici — rostește loan Mihuț — rine 
cu gindul să ducă de aici pămint și drepturi și pe baza a- 
ceasta vrea să se unească. Asupreala pe care a îndurat-o 11 
îndeamnă să vină aici nentru ca «ă fie om liber. Țăranul nu 
moi vrea să sufere sărăcia, mizeria și incultura. Aceasta nu 
inseamnă că noi nu vrem unirea. Vrem simplu ca să avem 
dată condiția ca nici posibilitatea asupririi țăranului să nu 
mai fie.

Alt socialist pretinde înscrierea în rezoluție a dorinței Adu
nării Naționale ca România să devină republică democratică. 
Unii protestează :

— Ieși afară !
Intervine Emil Isac. de asemenea socialist :
— Domnilor, acum un sfert de oră ați aprobat să se ia in 

rezoluție (citește) : „Adunarea garantează libertatea cuvintti- 
lui. a presei și libera propagandă a gindirilor omenești 
Ac im vă revoltați auzind că se exprimă o .gindire omenească. 
Astăzi, cind trei impărați au fost alungați și azvirlite co
roanele in ei ! Fiți mai consecvenți !

Același personaj care, mai inainte, se întreba dacă nu-i 
..totuna*  Regat sau România, stîrnește risul general eu „ne
dumerirea*  lui cea nouă :

— De ce nu vrei tu să avem rege, măi băiete ?
— Pentru că un rege poate fi bun și înțelept, dar poate fi 

și tiran și tot rege rămîne.
Socialiștii prezintă și alte revendicări : „reforma agrară ra

dicală*.  „drepturile și avantajele muncitorimii industriale*,  
„drepturi egale pentru femei*...

„Socialiștii din Ardeal au fost colaboratorii noștri 
prețiosi Ia înfăptuirea unirii*  (Vasile Goldiș — intr-un 
interviu din 1919).

Este o noapte de viscol și ger. Pe cimpul lui Horea nu con
tenesc focurile, doinele, speranțele și cuplul de cuvinte, se
cular :

— Vrem unirea ! Vrem unirea !
întruna vin alți oameni, ca să rotunjească cifra de 100 000, 

s-o depășească. Masă fremătătoare, de neînvins :
„Un astfel de popor nu mai poate fi robul altui popor, 

și este o impunătoare demnitate in drumul acesta lung 
și greu ce-1 iac pe jos pentru ca să fie martori la 
dezrobirea lui. Mergem pe jos, pe sus. in văzduh, în 
gind și acolo vom fi toți, toți intr-o suflare, țărani și 
cărturari, să strigăm intr-un glas și o dorință, să știe 
lumea întreagă că nu mai vrem, nu mai putem să fim 
iobagi*  („Românul*).

MARTORI LA DEZROBIREA LUI !

Acolo unde ți-e patria...

1911. ârcembrie L Ora 10 dimineața. în casina ofițerească 
<«■ i o- Msr- • Ad i::«re. Președintele Consiliului Națio- 
ao< R--^T-ân Centrai arată, printre altele :

— Ci.-.i - fața pământului, ce sociolog, ce economist na- 
lâfix.al. ~r fi’„:«cf. ce bărbat de stat, care om cuminte mai

X'-.îase de la vsest neam să mai sufere incă o dată 
rnwiocx*  areri ’ 7 [din timpul monarhiei dualiste]...

• «A < ->•*  ce -m fi ut bine am făcut Dușmanii noștri 
fr; sa au v,. -ă a*  rs-cin-jască acest drept. Și cind au 
vâa^ el valaM: ace-^ia oropsiți, că iobagii aceștia nu se 

&enT.>j irrburllv lor. ne-au ridicat acuza că in- 
âun «poruL că oas nu «intern dispuși șă primim bună- 

tă’.is- mari canr ni le eferă ei. Fraților, intre acestea,
o*tatrmti.  cu fruntea ridicată am mers cu un pas mai 

arf»r»e și em publicat manifestul... [„Către popoarele lu-
-

Sîn; inda nafi să ia cuvintul reprezentanții poporului, 
d .niuuU cei_ veniți aici din România, cei din Corpul 

• «Iuntariidin transilvania (cu sediul Ia Iași)... Raporto- 
rvl I-r-a/i St_ 7-ecizează că s-au prezentat :

— 1 228 de deiesați... Aici sint credenționalele. aici e lista 
driegaților : dară, doriți să citim lista delegatilor ?...

— Nu-i ..p«ă, le vedem, le vedem ! se aud voci din 
imensa, sală. Să nu se citească '

— Au sosi’ mii de adrese de aderență cu sute de mii de 
șerr.r.ătur: >: ;ă toate acestea arătind cum că fiecare știe ce 
iv-m a deride„ [adunarea este] capace a aduce hotăriri de- 
ririve in Marea Adunare națională...

■ »'*a-â  conducerea Marii Adunări Naționale de la Alba-
I-ha. Bătrinu! memorandist George Pop de Băsești e desem- 
---• p, - -dinte :

— Națiunea română la toate evenimentele mari istorice în 
trecut, și astfel si astăzi, s-a adunat pentru a decide asu
pra sorții -Di-. Așa. onorată adunare, în anii 1848, cînd era 
>_a mai grea sarcină asupra națiunii române, greutatea robo- 
:elur s-a adunat pe Cimpia Libertății la Blaj și acolo Adu- 
n.. - a Națională a luat hotărirea care avea să înfrunte iobă
gia în care gemea sărmana națiune română. După dezro
birea noastră din iobăgie a urmat o altă iobăgie și mai 
mare, iobăgia sufletelor noastre, și apoi a urmat iobăgia de 
clasă. Astfel, onorată adunare, la locul acesta sfințit de sîn-

^gel > marilor noștri martiri v-ați adunat și dumneavoastră, 
ca să sfărimați și cătușele robiei noastre Spirituale, ale ro
biei noastre seculare și să decidem ca un popor liber asu
pra sorții noastre... [Aici se va pune] piatra fundamentală 
a fericirii neamului românesc.

Președintele declară că adunarea de față este „consti
tuantă și deschisă*,  deci cu delegați aleși : după care îi dă 
cuvintul lui Vasile Goldiș, însărcinat să schițeze o retrospec
tivă istorică și să supună la vot rezoluția :

— Nu există putere de a suci logica pînă acolo ca invadările 
clementelor străine, dirijate pe aceste teritorii în chip artifi
cial și prin abuzul de putere al statului cu scopul desființării 
noastre naționale, să poată clătina dreptul nostru de proprie
tate asupra acestor teritorii [...] împăratul ne-a înșelat, 
impăratul ne-a ferecat și ne-am trezit că numai credința în 
noi înșine. în neamul nostru românesc ne poate mîntui. Să 
jurăm credință de aici înainte numai națiunii române, dar 
tot atunci să jurăm credință tare civilizației umane. Noua 
concepție a civilizației [...] va trebui să asigure tuturor 
aceleași datorințe... Teritoriile locuite de români de la descă
lecarea lui Traian și pînă astăzi au fost teritorii românești...

Chipul vorbitorului poartă amprenta unei gravități plină de 
ceremonie, cînd propune acceptarea, de către adunare, a 
„Declarației de la Alba-Iulia*  :

— I. Adunarea Națională a tuturor românilor din Transil
vania. Banat si Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții 
lor îndreptățiți la Alba-Iulia în ziua de 18 noiembrie — 
I decembrie 1918. decretează unirea acelor români și a tuturor 
teritoriilor locuite de dînșii cu România...

Punct cu punct, „Declarația*  răsună în „Sala Unirii*.  Cei 
prezenti ascultă, neclintiți. numai ochi, urechi și suflet. Si 
cind Vasile Goldiș termină de citit, delegații se succed la 
tribună. Din partea socialiștilor români vorbește Iosif 
Jumanca :

— Astăzi venim și noi aici, adevărații reprezentanți ai 
muncitorimii române în Transilvania și Banat, venim să 
declarăm în fata dumneavoastră, în fata Internaționale) 
socialiste și în fața întregii lumi că vrem unirea tuturor româ
nilor. Noi vrem si sîntem gata de a lupta cu toate miilnacele 
pentru înfăptuirea și apărarea unirii. Noi sîntem proletari, 
ducem lupta socială de clasă. în lupta aceasta sintem solidari 
cu toti frații noștri de orice neam ar fi ei [...] Dar solidari
tatea aceasta nu ne-o înțelegem în așa fel ca să fim și pe mai 
departe o clasă fără importantă care n-are Ia dispoziție nici 
mijloace de afirmare și dezvoltare ; de aceea, cînd aderăm la 
unirea tuturor românilor, voim totodată și posibilitatea de 
dezvoltare muncitorimii române, voim să deschidem porțile 
largi ca în această tară românească nouă să se dezvolte și să 
progreseze și poporul muncitor român [. ..] Noi nu zicem 
ubi bene ibi patria, ci zicem că „acolo unde ți-e patria, acolo 
să-ți creezi fericirea vieții tale*.  Și noi n-avem teamă că 
poporul muncitor român, care a rupt acum cătușele unei robii 
seculare, nu Va avea destulă putere ca și în România sâ-și 
asigure drepturile la o viață liberă...

După luările la cuvînt. George Pop de Băsești se ridică și 
întreabă :

— Primește onorata Adunare rezoluțiunea propusă de 
domnul Goldiș, în întregimea ei ?

— PRIMIM ! izbucnește asistenta in picioare, aplaudînd, 
aplaudind. aclamînd entuziast.

Se scurg minute în șir. Ovațiile din sală se unesc cu 
ovațiile de-afară. Iată clipa solemnă a anunțului :

— Adunarea Națională a poporului român din Transilvania, 
Banat și părțile ungurene a primit rezoluțiunea prezentată 
prin Vasile Goldiș și astfel unirea acestor provincii românești 
cu tara-mamă este pentru toate - veacurile pecetluită.

PRIMIM ! PRIMIM 1 PRIMIM !

Un clopot uriaș anunță măreața vesteA nveșmîntați în straie albe, mai strălucitoare pe lu
mină. în dimineața aceasta de 1 decembrie 1918, 
moții străjuiesc drumul care duce la cetatea lui 
Mihai. întregul oraș bimilenar, străvechiul Apu- 
lum. nu-i decît o inimă, în bătăile căreia se deslu

șește. perfect, chemarea :
— Vrem unirea !
Cimpul e albit de ninsoare, ca și acoperișurile cetății. Cele 

două biserici românești sint pline, cu oameni, multi rămași 
pe dinafară. Se oficiază Te Deum-uri solemne. La un mo
ment dat. după slujbe, cei ele față cintă „Deșteaptă-te, Ro
mâne*.  Si atunci cind, pe toate buzele, vibrează versul :

— Murim mai bine-n luptă...
Brusc, brațul drept al tuturor se înalță în aer — semn de 

legămint pe viață și pe moarte. Credincioșii plîng. Pling 
clericii. Sint lacrimi de bucurie, purificatoare.

încolonați în rinduri strînse. de cite patru, 'cete-cete de 
180—200 de oameni străbat cîntînd piața orașului, cu stea
gul in frunte si tabela pe care este scris numele fiecărei 
comune, pentru a intra pe sub nuarta iui Carol sau pe sub 
poarta lui Mihai. Cocarde, panglici, drapele — toate trico
lore. călăreți pe cai suri, fernei in costume naționale, cu
lori de necuprins înaintează spre tocul de întîlnire — Cimpul 
lui Horea, de sub Dealul Furcilor — trecind și pe dinain
tea clădirii casinei militare. Aici, deputății și invitații in
tră, dar sala îi cuprinde greu pe toți, astfel că o parte din 
oaspeți rămin pe dinafară.

ste ora 12 la prinz. Ca la un semn, pe tot întinsul 
e Transilvaniei, clopotele încep să bată. Adunări 

populare salută U N I R E A cu țara-mamă. votată 
’la Alba-Iulia :

— Să trăiască unirea tuturor românilor 1
La Alba-Iulia. centrul de greutate al zilei istorice se mută 

în iurul tribunelor din aer liber. Luări de cuvint. aplauze, 
urale — oamenii, ca un singur trup cu o sută de mii de 
perechi de ochi și de brațe, respiră tihnit aerul rece, întăritor 
și cind expiră, un abur real, de nădejde, inundă atmosfera, 
sau nu-i decit năduful secular, acumulat de acest trup comun, 
gigantic, acum eliberat odat^ cu '-uvintele f'°cărui vorbitor, 
consfințind un trecut, certificînd un viitor :

„Entuziasmul e indestructibil, oamenii pling și se îm
brățișează pe străzi*  (transmite corespondentul ziarului 
parizian „Le Temps*  la Alba-Iulia).

Simultan. în localități, centre de plasă, comune, sate, cătune, 
fie la scoală, fie în aer liber, fie in biserică, continuă serbă
rile : luări de cuvint. cintece patriotice, urale si reînnoirea 
jurămîntului pe tricolor. Carnații despărțirii seculare. întocmai 
ca Milcovul dispărut dintr-o sorbire, devin — asa cum au fo«t 
dintotdeauna — șira spinării, demnă, a unei întregi națiuni. 
Pe deasupra lor. frate cu frate își dau mina.

FRATE CU FRATE !
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„O politică pe care poporul 
o iubește în înțelepciunea sa“

• mportanța acestei ședințe mi se pare 1 necesar a ti puternic subliniată ne-am 
reunit aici pentru a ne manifesta de
plina adeziune la importantele cuvin- 
tări rostite de Președintele țării in ul

timele zile, in fața unor reprezentanți ai clasei 
muncitoare, ai intelectualității și ai armatei.

Nu este un lucru nou în practica de partid și 
de stat, pe care secretarul general l-a impus încă 
de la venirea sa în importantul post pe care îl 
ocună. Am simțit cu toții încă o dată cum in 
marile momente din viața națiunii noastre, din 
ultimele decenii tovarășul Nicolae Ceaușescu do
vedește aceeași fermitate pe care numai un mare 
conducător politic o are. Nu este vorba numai 
de curai, pentru că curajul trebuie folosit cu 
înțelepciune. Nu este vorba numai de o răspun
dere uriașă pe care Domnia Sa o împarte cu 
întregul popor, pe care îl consultă ori de cîte ori 
trebuie luate decizii hotărîtoare.

Sîntem o națiune unită, o națiune greu încer
cată de istorie, o națiune care nu a năvălit pe 
nimeni, nu a rîvnit Ia teritoriile altor state, nu 
are revendicări teritoriale de făcut, nu este 
adeptă a agresiunilor înarmate și vrea numai să 
trăiască în pace.

Ei bine. în acești ani zbuciumați, cînd în fie
care zi pe alte meridiane mor oameni in lupte 
drepte sau nedrepte, el, părintele patriei noastre 
dorește ca România să fie scutită de ororile unor 
războaie la car? nu gind°«t°. pe care n-i 1>»-nr 
dori niciodată. Este o politică clară, o politică 
pe care poporul nostru o Iubește in înțelepciunea 
sa. Este o politică dreaptă, care tinde la fericirea 
unei națiuni. Iată de ce, precizările pe care 
Președintele țării le-a făcut în fața noastră, in 
mod deschis, cu o sinceritate care a zdrobit orice 
insinuări din partea rău-voitorilor, au dobîndit, 
cu un entuziasm uriaș, aprobarea milioanelor de 
români, aprobarea tuturor celor de alte naționa
lități care locuiesc pe teritoriul scumpei noastre 
patrii.

Ca scriitor, ca om care iubește Înainte de orice 
climatul de liniște și de siguranță al zilei de 
miine, ca unul care și-a mai dovedit și in alte 
împrejurări admirația față de puternicul bărbat, 
care este și Comandantul Suprem al armatei 
noastre, vreau să mai spun o dată In fața dum
neavoastră, că îmoreună cu toți oamenii de litere 
din această țară îl urmăm. Politica partidului și 

„în unitate deplină, spunem 

un NU hotărît cursei înarmărilor"
A n legătură cu Declarația statelor par

ticipante la Tratatul de la Varșovia, am 
citit cu multă atenție și cu simțămîn- 
tul acordului meu total, cuvîntările to
varășului Nicolae Ceaușescu. ținute de

fapt In fața intregului nostru popor, avînd un 
uriaș ecou mondial, ecou pozitiv în rindurile po
poarelor lumii, care doresc și ele împlinirea 
visurilor milenare ale omenirii, excluderea răz
boaielor pentru totdeauna de pe globul nostru 
pămintesc.

Este cu totul motivat faptul că statele parti 
cipante la Tratatul de la Varșovia, conducătorii 
acestora au discutat probleme arzătoare ale si
tuației internaționale, căutind posibilitățile de 
destindere, a căilor de oprire a cursului înar
mării. care ne îngrijorează de multi ani și în
seamnă o povară uriașă pentru toate popoarele 
lumii. Dar nu este vorba numai de o povară im
pusă de cercurile imperialiste, de către monopo
lurile capitaliste, de către tendințele variate ale 
hegemoniei, a menținerii colonialismului și neo- 
colonialismului ș.a.m.d. Se mai adaugă la aceasta 
și elemente de natură subiectivă, o apreciere fa
talistă a unei realități. Multi comentatori ai soar- 
tei umane prevestesc imposibilitatea opririi 
cursei înarmărilor, socotind viitorul trist schi- 
tind viitorul trist și fără de viată al planetei 
noastre, ca victimă a descoperirii armelor nu
cleare,- » .

Contfafiif acestei concepții fataliste. Declarația 
statelor participante la Tratatul de la Varșovia, 
în elaborarea căreia tovarășul secretar general 
al partidului nostru a avut un rol important 
contrariu, deci, acestei concepții și, așa cum 
afirma și afirmă de multe ori. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pune. în cazul acesta, pe primul plan 
lupta pentru pace, pentru dezarmare, pentru so
luționarea problemelor complexe ale lumii de 
astăzi pe calea tratativelor, pe baza principiilor 
respectului independentei și suveranității națio- 
'nale, al neamestecului în treburile interne, al 
dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe bo
gățiile naționale, pe destinele proprii, de a-și 
făuri viața în mod liber, așa cum dorește.

Țin să afirm că sînt de acord cu toate apre
cierile făcute de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în ce privește principiile de bază ale 
Declarației adoptate de statele participante la 
Tratatul de la Varșovia ; precum sint, de ase
menea, de acord și cu acele critici aduse in le
gătură cu hotărîrile despre care s-a discutat aici 
și pe care tovarășul secretar general nu a pus 
semnătura sa.

împreună cu secretarul nostru general deza
probăm cu toată fermitatea hotăririle N.A.T.O. 
cu privire la creșterea masivă a cheltuielilor mi
litare, într-o lume atit de împovărată de arme 
nucleare. îneît. după părerea multor savanți, ea 
se află în pericolul distrugerii sale totale.

Alăturindu-ne la cele afirmate de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ne pronunțăm cu toată 
fermitatea ca țările participante la Tratatul de la 
Varșovia să nu urmeze calea adoptată de țările 
N.A.T.O. ci. dimpotrivă, să adopte calea acțiunii 
hotărîte pentru reducerea înarmărilor. Să spu
nem un nu hotărît cursei înarmărilor în uni
tate deplină, indiferent de naționalitate, noi, 
români, maghiari, germani și oameni de alte 

statului nostru nu este o politică aventuristă. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în îndelungata-1 
activitate, s-a dovedit, cum scriam în alt loc, un 
arhitect al păcii : Domnia Sa știe mai bine decît 
oricine că a asigura pacea și in alte locuri, nu 
numai in jurul său, pe lingă faptul că este o 
ocupație nobilă, este și o sfintă datorie a condu
cătorului de stat

Climatul de ură, de Înverșunare, de amerrtn- 
țare cu forța armată într-o lume hăituită și de 
alte griji, nu numai de cea a războiului, este 
nefolositor chiar pentru țările neangajate in lupta 
cu alte țări, lată de ce, faptul că Președintele 
României și Comandantul Suprem al armatei 
noastre nu s-a angajat decît să răspundă unor 
necesități armate numai în cazul în care țara 
noastră și țările aliaților noștri ar fi atacate in 
Europa mi se pare un act de mare înțelepciune. 
Soldații sînt brațul înarmat al națiunii și na
țiunea a fost întrebată dacă vrea să fie tirită 
fără voia ei în eventuale războaie pe care nu 
le-a visat și nu Ie dorește. Si tot poporul român 
a răspuns nu. Nu vrem să ne împovărăm buge
tul cu cheltuieli megalomane în domeniul arma
mentului. Nu am fost șl nu vrem să fim o na
țiune de cuceritori, dar tot atît de bine trebuie 
să se știe că, dacă cineva va îndrăzni să calce 
o palmă de pămînt din trupul țării, vom răs
punde cu forțele noastre, atîtea cîte sînt, pină 
la ultima picătură de singe.

Soarta cotropitorilor pe este cunoscută tuturor 
din lunga istorie a omenirii. Imperii uriașe care 
păreau că vor dura milenii s-au prăbușit. Fal
nici generali, conducători de oști, care au visat 
să îngenunche popoare mici și neajutorate au 
pierit în negura uitării, blestemați de cei care 
au simțit sabia lor amenințătoare. Oare nu se 
învață nimic din tristul sfîrșit al nedreptelor 
invazii de la Ghingis-han la Hitler ?

Noi nu ne temem de nimeni. Ne vom respecta 
angajamentele asumate in măsura în care ele 
nu vor însemna altceva decît ceea ce sint. Iată 
de ce, în acest moment, cînd ochii întregii lumi 
șint ațintiți asupra noastră, noi spunem bărbatu
lui care a încărunțit la cirma țării, de atîtea griji 
și răspunderi, un bărbat încă tînăr, puternic și 
glorios : Te urmăm, sintem cu tine !

Eugen Barbu

graiuri, toți fiii acestei patrii pe care do
rim să o înălțăm în sfera idealurilor noastre cele 
mai nobile. Și. vedeți stimați tovarăși, in expri
marea acestui legămint pentru viață, pentru 
înălțarea patriei noastre, cuvintele noastre se 
dovedesc și ele a fi născute in ritmul comun al 
inimilor noastre, purtind și semnele comune 
parcă ale foneticii. Spunem „nu“ pe românește, 
„nem*  în ungurește. .,nein“ în germană. Și ele 
pomenesc conviețuirea noastră in patria comună, 
a cărei soartă este și va fi soarta noastră indi
viduală a fiecăruia.

• O mai veche doleanță a noastră 
și anume aceea de a completa „dese
nele animate* și cu alte emisiuni decît 
cele cu care ne-am obișnuit s-a îm
plinit. După un serial programat șo
văielnic, în care regia lui Andrei 
Brădeanu strălucește intre actorii con- 
sacrați o mică vedetă, Diana Voicu 
(ea ne-o reamintește pe Mihaela Is- 
trate), iată că duminică, 19 noiembrie, 
redacția emisiunilor pentru tineret-co- 
pii, in colaborare cu Consiliu] Națio
nal al organizației pionierilor a lansat 
o emisiune concurs de durată („Cuteză
tori spre viitor*) menită să însumeze 
prin micii lor reprezentanți toate jude
țele țării. Concursul avînd o asemenea 
amploare este firesc ca să-și fi asigu
rat un juriu (împărțit în trei grupe 
operative) de prestigiu în care, alături 
de cadre universitare, critici plastici, 
profesori ș.a. figurează și Eroi ai 
muncii sorialiste, muncitori și maiștri 
care pot fi pentru concurenți nu nu
mai judecători, ci și exemple. Emisi
unea fiind 'a început, nu o comentăm 
încă, deși cîteva sugestii ar fi. credem, 
bine venite, chiar de acum (ar fi de 
preferat ca răspunsurile să fie orale 
și nu scrise, întrebările sînt prea 
lungi, unele prea pretențioase, cadre
le din „galeria* micilor suporteri sint 
sărace și generale ș.a.). Oricum, a- 
ceastă emisiune era dorită, deci îi do
rim succes!
• In cadrul sărbătoririi zilei de 1 

decembrie 1918, zi în care Carnații 
s-au dat la o parte pentru o clină în 
fața unei vechi aspirații a românilor 
de dincoace și de dincolo de ei, tele
viziunea a programat un ciclu de emi
siuni dedicate acestui mare eveniment 
din istoria României (..România so
cialistă — idealuri împlinite*). Intre

In ce privește Declarația statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, valoarea 
și însemnătatea ei constau in dezideratele 
fundamentale ale tuturor țărilor socialiste, 
pătrunse de ideea apărării păcii, de dorința 
fierbinte a țărilor socialiste să-și făurească o 
viață pașnică și fericită, ferită de suferințele 
războaielor. Socot justă și realistă aprecierea 
conducerii noastre de partid cind afirmă. în mod 
hotărît. că vom acționa cu toată conștiinciozi
tatea pentru realizarea celor ce am convenit izn,- 
preună in cazul Constă Rarii de ia V a. 
Această afirmare se îmbin*  ia mod arm®")» 
mobilizator cu aprecierea tovart-- _ '■ •
Ceaușescu : _Av«m eoavmserea re aiîi.-. ««. 
pericol iminent de r&rfxx. ci 5s mvr-wrde 
față nu sint necesare oaAswi itenee&K rouaia 
de destindere, lupta penau pare a rwpr.ra 
largi, a luat o asemenea amptoare Sacs as se 
poate spune că astăzi ne afiăm in fata ar**  eve
nimente grave, a unui răzixa care să afecatsa 
statele noastre*.  Cine ar putea spun-e că aceaexă 
constatare ar avea un caracter negativ ? Ea r 
bazează pe o activitate neobosită si pe a expe
riență uriașă și concretă in ce privește suma 
internațională. Iar dincolo de stadiul cticcuv, 
ea poartă tocmai pecetea încrederii ferme ir. pu
terea mișcării mondiale de apărare a păci. în
crederii in posibilitatea reală ca popoarele să-ri 
impună voința lor in fața cercurilor imperialiste 
a oricăror tendințe războinice, lată de ce reror 
și eu că ar fi o mare greșeală să mergem r- 
linia sporirii cheltuielilor militare. să dep«.-.- 
sfera lor rațională in dauna construcție: noa--.-- 
socialiste. a nivelului de trai ai poporuiu; r.'srr—

Aceasta este aprecierea parudtiiuî nostru, a 
conducătorului său si exprimă voința noastră a 
intregului popor. Cum se știe si cum am cu" 
din documentele de astăzi, există si alte apre
cieri ca rezultat al unei alte vizumi despre lu
mea de astăzi. Dar. mi se oare că văzend lurata 
cu ochii altora, am ti nevoii: să acționam zarnă 
voința altora, și a spore jni*  este posibil pen
tru o politică bazată pe independenta £ Aet- 
tatea unei țări cum este aceea a păstră.

Doresc, st’m-t» tovarăș», să as-gur C—— ie».-' 
Central, pe ‘ovarășul Nicolae Ceaușescu 
că scriitorii țării noastre impăr»ițesc eu tcsizi a- 
ceastă încredere în forțele păcii, ia forțele umane. 
Cu puterile lor creai ere. ei se vor alătura fără 
șovăire, și in continuare. txf?_-rii externe ti in
terne a partidului și statului nostru.

Suto And râs
(Cuvântări rostite la receala Plenară a C.C. ai 
P.C.JLJ

--------------------------- Telegramă --------------------------

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU
Urmare din pag. 1

aprobare a oamenilor scrisului față de hotărirea de a nu mări cheltuielile militare, 
pentru a nu afecta programul de dezvoltare a economiei naționale și creșterea nive
lului de trai material și spiritual al poporului. Analiza situației internaționale pe 
care ați făcut-o la intîlnirile cu reprezentanții oamenilor muncii din diferite dome
nii îndreptățește întru totul această hotărîre.

Sîntem cu trup și suflet alături de dumneavoastră, alături de conducerea 
partidului și a tării și în ceea ce privește reafirmarea dreptului inalienabil al 
poporului de a decide, prin cei pe care i-a investit cu această înaltă răspundere, în 
legătură cu dezvoltarea și întărirea armatei noastre, scut al independenței și suvera
nității României Socialiste, în legătură cu acțiunile ei în cadrul angajamente
lor asumate.

Vă as eurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că. alături de 
toți cetățenii țării noastre, scriitorii vor face totul pentru a susține, cu fapta și cu- 
vîntul, poli’ica partidului și statului nostru, politică al cărei promotor și exponent 
strălucit sinteți, că își vor Închina cu și mai multă energie creația cauzei nobile 
a socialismului și păcii.

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

Nobila idee a păeii
Urw«rr dia pcs 1

Simțindu-mâ fin al nnal popor Mbnar dr no
tă. de faptă. <ic emite, an restant o «Mi in
tensă bucurie «i o mai drpfi.oâ împilam ea o- 
tund and por-~ - .-"repr-rde tra crea ce 
stă in putință penam causa tertoianrrti Intra 
oameni și per-.:-; - ■

Nobilul drimm al cnndtacătartdai nostru Iubit, 
tovarășul Xw •» eoe»-i-.ent strateg
al unei noi «etan- a •oimzțiociaie a-
trage. de a-i s- xr-i. edasl cu corzi?? sentimen
telor pe care îc mar-j- «esc aid. acel aparat al 
rațiunii <e . tre-k gr • pc 5. cr?e râ cor.-.-_*g?ri  
și cerii lisdlnl L»-e <»t-a âcum d- aprecierea 
lucida a f.-. '■».-< s: militare a planetei,
de apUraraa . :e a - • •’-Murii marxiste privind 
dinamica cr i--' : ;--» > :c progresiste In lume,
H. mas aprvdaat er>rr inimă, de interesele 
reale aie po*arnlM  nnaira. deplin acord cu 
te’.-eresiie - Tuturor popoarelor
JmML WtacsUa pnuK-wanutui In perfec
tă araaonia cn caâa »-? intemaționa- 
lnanhn. sfinln «adaBanutlut ta strinsă cola- 
lknrare cu xâr • « -ax- ■ -ie ceior mâi mari vi

ni

c«-c.

r
ure»

ra fiu de militar. de-a arma
.-j-: d»-a războiul Viața insă nu e

joc. • -fr-1 pe b.r.-e nu trebuie să se joe 
ci JaWHMrte terrxsr.Vx. Dacă vrem pacea și c 
• - parei • taiere rel mai de preț de pe hm 
>. n—tnr - g -.-.atA.. cuv.ntul nostru nu poate 
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oei abia pwnfi pe picioare pina la neputinciosul 
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dorm sub temelia caselor, sub mușchii păduri
lor, unde zimbri se declaraseră stăpini absoluți, 
chemînd a dragoste în fiecare toamnă, unde au 
venit și-au rămas romanii lui Traian, iar datina, 
obiceiul, Umba de la el se trage, să se înstăpî- 
-ească o asemenea nedreptate. Mult mai tîr- 
ziu. după moartea celor trei moți, Horia. Cloșca 
si Crișan, prin părțile locului, in registrele de 
sure civilă, copiii au primit numele martirilor. 
E ». bineînțeles, un mijloc de a-i cinsti, de a-1 
Pttrta in urmași, de-a spera, dar, de ce nu, și-un 
atac direct la adresa celor ce pretindeau, cu 
cinism și aroganță, nume ce excludeau națiunea 
română.

De aceea, ani mai tirziu. Petru Maior, vor
bind In numeie său și-al Școlii Ardelene, spu
nea că cel ce caută să puna piedici neamului 
românesc. „păcătuiește împotriva naturei, 
mamei tuturor-...

De aceea, mai aproape de noi. vlăstar al pă-’ 
m.r.tului moțesc. Avram lancu. alături de cei 
40 000 de săteni aflați pe Cimoia Libertății, cere 
o Transilvanie „de sine stătătoare*.  Este știut, 
istoria acestui pămint ne-o confirmă, că nu în
totdeauna glasul poporului învinge. Dar n-a fost 
armă în stare să-i domine voința. S-au făcut 
crime In numele „binelui acestui neam*.  Zecî 
de români au primit soarele dimineților spin- 
zurațt Ia marginea orașelor. Alții au căzut îm- 
pușcați. pentru că doreau din tot sufletul lew să 
fie alături de Tară. Cine poate jura că la moar
tea lor n-au tremurat Apusenii de jale? ! Poate de 
aceea, cu toată teroarea, cu tot șovinismul epo
cii. Munții Apuseni au rămas o fortăreață de 
neînvins. Poate de aceea, patriotul moț Avram 

incu bolnav de prea mult suflet și dragoste 
de neam, a rătăcit prin fortăreața străbunilor 
lui. cintînd din fluier.

Si cine poate spune că n-a văzut deasupra 
Tobei o cometă uriașă. împletind cu jerbele ei 
harta țării, așa cum era firesc să fie, ÎNTREAGA!

Vocea țării
Urmare din pag. I

4a primul Om al țării ta recenta Consfătuire 
j Motova, au purtat mesajul, voința unanimă 
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lor. Drumul lung dar eroic al confruntării este, 

gret și anevoios, dar sigur atunci cînd 
cinstea imaculată ca lacrima se adună ca un 
singur torent de forță intr-o unanimă acțiune și 
crez, intr-un singur șuvoi cristalin de luptă îm
potriva armelor de distrugere, îndeosebi împo
triva celor mai odioase forțe ce s-au concentrat 
in m ieria fuzionabilă, împotriva hidosului dis
trugător de viață. împotriva producerii și stocă
rii lor la noi cote, nimicitoare de bunăstare.

S-a ridicat glasul neamului. exDrimat răspicat 
și limpede prin vocea responsabilă a eminentului 
nostru președinte. Cuvintele și faptele conducă
torului sint cuvintele și faptele noastre Ia un 
loc. sint vocea și fapta Țării. Ele se materiali
zează in cotidianul nostru de muncă, în drumul 
nostru clar spre culmile luminilor de azi și de 
mime, pătrunzind, intr-un suflu cinstit, pe toate 
continentele globului pămintesc.

Numai dezarmarea, numai înțelegerea Intre 
popoare, conlucrarea lor spre binele omului și a 
muncii pașnice — numai acesta este drumul pă
cii. drumul sigur spre un viitor tot atît de sigur 
al lumii.

Cuvintele nu pălesc în cursul timpului. Ele 
sint cimentate adine in' istorie de fapte. Cuvin
tele și faptele României — pacea țării, un șuvoi 
prețios in torentul fluviului ce aduce pacea 
lumii.

Un gînd curat aleargă cu viteza secolului nos
tru spre lume, aducind acestui secol și celor ce 
vor veni caratele luminii.

Este exprimată în cuvintele lntiiului președinte 
al țării calea ce trebuie să urmăm spre soarele 
atotbiruitor al năcii.

Cuvintele și faptele mele, ca și a întregii bres
le a minuitorilor cuvîntului, intr-un singur glas 
cu poporul și toată lumea cinstită, izvorăsc din 
hotărirea de a face totul, cu fapta și cu cuvin- 
tul, pentru a triumfa pacea lumii în întreaga 
lume.

Gîndul meu, alături de gîndul întregului ponor, 
zboară liber cu aripi de vultur ca o promisiune 
de credință ce se naște din toată făptura-mi. spre 
cel ce ne-a rostit cuvintele spre lume, cuvinte 
cuprinse de dorul nemărginit de pace, de a 
realiza pe trepte mai înalte planurile noastre de 
înfăptuire a pîinii noastre calde și îmbelșugate.

încredere în rațiune
Urmare din pag. I

sare măsuri deosebite în direcția sporirii cheltuie
lilor militare, considerînd, in același timp, cu pro
fund simț de răspundere, că de armata țării nu 
are a dispune decît poporul însuși prin organele 
legale de partid și de stat, delegația noastră. în 
frunte cu președintele țării, a luat la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consultativ al țărilor 
participante la Tratatul de la Varșovia atitudi
nea cea mai rezonabilă. semnind Declarația 
adoptată la Consfătuire și angaiîndu-se a face 
totul pentru a o traduce in viață, în interesul 
securității tuturor țărilor iubitoare de pace, al 
înțelegerii internaționale și al ușurării poverii 
cursei înarmărilor.

Expunerile clare și complete pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a făcut, dună întoarcerea 
de la Moscova, ca răspuns la întrebările pătrunse 
de legitimă îngrijorare puse de reprezentanții 
clasei muncitoare, ai țărănimii, intelectualității, 
tineretului și ai forțelor noastre armate, au afir
mat încă c dată unanimitatea de gind și de 
fantă a țării, dovedind lumii că spiritul de la 
Alba Iulia, spiritul unității naționale, este viu. 
Flacăra lui arde pe fiecare filă a calendarului 
nostru perpetuu. „Pentru a cita oară să se mai 
distrugă omenirea La întrebarea aceasta nu 
este posibil decît un singur răspuns rațional și 
noi. prin președintele țării, l-am și dat — 
exemplar.

Zile istorice
Urmare din pag. I

unanim cu prlncipide ce guvernează statornic 
politica externă a partidului și țării noastre.

Prin cuvîntul președintelui Nicolae Ceaușescu, 
România adresează omenirii mesajul său de 
pace și colaborare . Prin cuvîntul președintelui 
României socialiste este afirmată cu putere 
voința de a se pune capăt politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialism de dominație și 
dictat, sînt condamnate măsurile de sporire a 
înarmărilor de către N.A.T.O., adresindu-se 
omenirii un impresionant apel la vigilență față 
de tendința escaladării cursei înarmărilor, față 
de pericolul pe care aceasta îl reprezintă pen
tru viitorul planetei noastre.

Cu înaltă satisfacție a întîmpinat țara punctul 
de vedere exprimat de secretarul general al 
partidului, președintele republicii, potrivit că
ruia situația actuală internațională nu reclamă 
luarea de măsuri militare excepționale, nu face 
necesară sporirea cheltuielilor militare peste li
mitele raționale. Soluționînd problemele funda
mentale ale dezvoltării economiei, problemele 
sociale ale oamenilor, asigurind accesul cît mai 
larg la cuceririle științei și culturii, construind 
un cadru adecvat de manifestare a personalită
ții umane, de dezvoltare a democrației socialiste, 
dîndu-le, intr-un cuvint, oamenilor nu doar 
dreptul teoretic la o viață liberă și demnă, ci și 
asigurind condițiile practice pentru ca aceasta 
sâ fie o realitate vie, va crește mereu forța po
porului. unitatea sa. Iar un popor convins prin 
fapiâ ca idealurile cărora iși dedică energiile 

s:.-t idealuri in care merită să crezi, ale 
re*Pe<tului  fată 4e ora. care dau garanția unei 

r : ad^'L-ată. tm popor convins de logica des
fășurării dezvoltării social-economice că efortu
rile oe le face sint destinate propriei sale bună- 
stări și civilizații va ști să apere, la nevoie, 
aceste cuceriri, orînduirea socialistă, va ști să 
pună actele sale de eroism, fără ezitare, în 
slujba apărării vieții sale libere și tot mai pros
pere, să înfrîngă orice agresiune imoerialistă, 
orice încercare de atentat la roadele muncii 
sale, la unitatea, independența și suveranitatea 
patriei sale.

Din nou, din capitala României, prin glasul 
celui mai autorizat reprezentant al poporului 
român, a fost adresat lumii un mesaj istoric de 
pace și colaborare.

Printr-o coincidență demnă de memoria vre
murilor. acest mesaj al solidarității în numele 
idealurilor de pace, progres și socialism a fost 
rostit într-un moment cînd țara întreacă a întîm
pinat. prin succesele muncii sale si prin vibrația 
inimilor fiilor săi, marea sărbătoare a aniversă
rii a șase decenii de la Unire. Ce omagiu mai 
luminos, mai profund putea fi adresat celor ce. 
prin ani, au contribuit la drumul către România 
de azi !

Țara a trăit în aceste zile clipe de mare și au
tentică istorie. Pe fața zilei de azi sint gravate 
pentru totdeauna cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care exprimă hotărirea României d° 
a asigura nu numai progresul și bunăstarea în
tregului popor dar și de a aduce în continuare o 
contribuție activă și constructivă la afirmarea 
unor relații noi de egalitate, încredere și conlu
crare intre state, la eforturile de destindere, 
dezarmare si securitate internațională, la înțele
gerea și colaborarea dintre națiuni, la construi
rea cu consecventă a darului cel mai de preț pe 
care omenirea și-1 poate face sieși — pacea.

teatru \

Alexandru
Lâpușneanu Rafinamente

Momentele de cumpănă din istoria 
poporului român și-au găsit, în pe
rimetrul culturii, reflectări artistice 
diferențiate. Ele au exprimat, de fie
care dată, o tendință și o adeziune. 
Căci împlinindu-le, artistul nu s-a de
dublat pe sine, ci a dorit să pătrundă 
la modul cel mai sincer rădăcinile sale 
ca persoană și ca instrument al unui 
popor. De aici fiorul omenesc al repre
zentării, exprimarea estetic dezintere
sată a evenimentului. Nu alta este si
tuația nuvelei „Alexandru Lăpuș- 
neanu*  de Costache Negruzzi. Inspi- 
rîndu-se după letopisețul lui Grigore 
Ureche, Negruzzi a riscat acea între
prindere singulară prin care istoria 
ajunge să se contopească cu ficțiunea, 
să devină ficțiune. Adevărul ei, ca o 
creație artistică, este indubitabil. Por
nind de la datele tematice ale nuve
lei amintite, dramaturgul Virgil Stoe- 
nescu cu a sa dramă în trei acte, pre
zentată recent pe scena Naționalului 
bucureștean, și-a propus să facă, ca 
să spunem așa, drumul invers. Să re
constituie adică, intr-o perspectivă ori
ginală, adevărul istoric, problematizind 
în sensul actualității drama domnito
rului moldovean. Alexandru Lăpus- 
neanu ne este înfățișat astfel ca un vi
zionar ce înfruntă fără cruțare mes- 
cb'oăria intereselor boierești, el însuși 
nefiind scutit de contradicții și patimi 
preaumane. justificabile în ordinea 
cauzei pentru care luptă. Destinul său 
pare să depășească limitele temporale 
ale acțiunii. Este una din explicațiile 
faptului că poporul nu la parte efec
tivă la întîmplările aduse in scenă, fi
ind sugerat doar prin doi reprezen
tanți, Scutierul și Bătrîna, far boierii, 

biserica și cronicarii Înșiși formează 
în mod nediferențiat partida adverb 
Termenii apăsați în care este pus con
flictul împarte lumea in tabere opuse, 
din al căror dialog răzbat uneori in
flexiuni de rezonanță. Dar dramatur
gul nu se regăsește in planul parabo
lic. țelul său esențial fiind să recom
pună in spirit criti» trăsăturile speci
fice unui conducătoi în cadrul strict al 
unei epoci determinate. Poate de aceea 
istoria este văzută adesea in două cu
lori. viziunea autorului răminind se
nină. detașată, dar fără ironie, in ra
port cu singeroasele fapte pe care le 
animă.

în regia lui Cristian Munteanu. spec
tacolul vine cu unele adăugiri. Textul 
letopisețului, de pildă, este redat la 
scenă deschisă de trei personale în 
chip de osteni. Cronicarii, creatori de 
limbă și tradiție literară, apar în pos
tură de „mercenari*  ai reactiunii. ceea 
ce este cel puțin infidel. In schimb, 
tratarea unui personaj cum este Bă
trîna intr-un plan simbolic se dove
dește binevenită. Montarea este sir- 
guincioasă. de altfel, cu accente sensi
bile pe narațiunea scenică, gradind-o 
si acordlndu-i un ritm alert. în rolul 
lui Alexandru Lăousneanu, Costel 
Constantin este un bun interpret al 
stărilor limită. Mai puțin necesar aici, 
mai impersonal — Mihai Mălaimare 
(Scutierul domnitorului). Adela Măr- 
culescu conturează cu feminitate și 
nerv portretul Doamnei Ruxandra. A- 
mintim de asemenea scenografia sem
nată de Mihai Tofan, plastică și utilă 
proiectului regizoral.

Valentin Dumitrescu

film

Dueliștii, filmul lui Ridley Scott, nu 
e un film de capă și spadă, nu e un 
film romantic, nu e un film istoric — 
deși istoria nu lipsește din eL, nu e un 
film de „gen*,  in care duelul să con
stituie tema speculată, nu e un film 
exclusiv despre onoare — cu toate că 
inițial se afirmă că pentru duelist o- 
noarea e ca foamea, e mai curind un 
film de moravuri, trădind cu fiecare 
secvență, cu fiecare imagine, atmosfe
ra. obiceiurile și deprinderile unui me
diu social, ale unei epoci, incluzind 
armonioș. nuanțat, dezinvoltura filme
lor de capă și spadă, filonul romantic 
al duelurilor, și este, in primul rind, 
un film de neîndoielnică frumusețe, 
încărcat de rafinamente și subtilități. 
Premiile cucerite, David di Donatello, 
1978 și Opera prima, Cannes 1977. nu 
sint decît două medalii, două decorații 
cîștigate deja în competiția cu publi
cul, poate chiar cu timpul.

Incidentul din salonul doamnei de 
Lionne deschide seria duelurilor din
tre Feraud și Armand D’Hubert, din
tre fanatic și „real gentleman*  (care 
nu-i atît de fanatic incit să fie și ab
surd. după cum mărturisește). Realis
mul scenelor de duel este inedit tra
tament estetic, nimic spumos, nimic 
sportiv, totul crispant și feroce. Cava
lerismul lui D’Hubert, (Keith Carra- 
dine). stîrnește înverșunarea fanaticu
lui. eleganța, noblețea și mai ales ge
nerozitatea celui dinții, înfurie si ali
mentează permanent ura celui de al 
doilea. Mereu „aproape*  invins, D’Hu- 
b?rt trăiește sub amenințarea unui vi
itor duel, sub spaima unei noi întilniri 
cu moartea. Viata si întîmplarea le 
oferă mereu prilejul unei confruntări 
de-a lungul a cincisprezece ani der 
zile. Finalul aduce un mesaj surprin

zător. ca o dezlegare a misterului tu
turor întimplărilor din film, care, ori- 
cit de rafinate, pricit de subtile, riscau 
să pară gratuite : cu generozitate tre
buie să-ți supui dușmanul, nu să i-o 
dăruiești, nu s-o risipești, căci atunci 
treci drept prost, drept laș, drept lin
gău. D’Hubert nu-și impușcă adversa
rul care l-a hăituit cincisprezece ani de 
zile. Feraud e insă ca și mort, este 
supus, desființat de generozitatea lup
tătorului din spirit de Onoare.

Cu excepția scenelor campaniei na
poleoniene In Rusia, care, deși aduc 
minunate combinații de griuri și alb, 
nu se depărtează cu nimic de locul co
mun al tuturor filmelor despre această 
campanie și care apar dezacordate, ca 
valoare, în cadrul filmului, toate sec
vențele sînt fără cusur. Puține filme 
reușesc să surprindă peisajul atît de 
pictural, vibrlnd tulburător intre real 
și ireal. Puține filme vorbesc atît de 
convingător și de fascinant prin sce
nele de interior, in care lumina face 
adevărate minuni. Culorile, intimita
tea atmosferei, brunurile obosite, sau 
cele incandescente, aurii, colțurile cu 
„natură moartă*,  efectele flăcărilor de 
foc sau luminare, lupta dintre clar și 
obscur în încăperile cu ziduri groase 
și ferestruici tăiate meschin, abunden
ța triumfătoare a luminii în cîmpii și 
păduri, planurile cu fațade de castele 
impunătoare și austere, sînt trecute 
printr-un filtru fin foarte sever in a- 
celași timp, fantazînd o lume de cadre, 
de pînze pictate cîndva, amestec de 
școli, de simțiri, de redări, unitar cu
prinse In acest film al luptei dintre 
Feraud și D’Hubert, dintre fanatism și 
noblețe.

Corina Cristea

"televiziune^

tv Decembrie
emisiuni le remarcăm pe cele semna
te de scriitori in calitate de autori 
sau chiar reporteri (Virgil Teodorescu, 
Tiberiu Utan. Ana Blandiann. Marei 
Zoltan, AL Căprariu, Dan Grigorescu, 
Florian Potra, ș.a.). ceea ce exprimă 
încă o dată participarea activă a slu
jitorilor condeiului la sărbătorile pa
triei.
• După o excelentă producție a te

leviziunii engleze („Strigoii*  de H. 
Ibsen) după ce am plins din spirit de 
solidaritate la o melodramă aproape 
perfectă („Vinzătorul de baloane*)  si 
am rîs luni, la ora 20,25 („Putere fără 
glorie*),  am asistat joi. 28 noiembrie. Ia 
debutul cu o piesă „pentru cei mari*  
(„Examene*)  a unui dramaturg (Alecu 
Popovicl) cunoscut pină acum prin 
piesele sale „pentru cei mici*.  Piesa, 
în afara unor dialoguri care aminteau 
vechea deprindere a autorului de a 
se adresa celor mici, a plăcut prin ti
nerețea personajelor, adolescenți fră- 
mintați de eterna întrebare a baea- 
lâureaților: „încotro?*.  Actori de pres
tigiu, in regia Olimpiei Arghir (nume 
care de la o vreme nu mai trebuie re
comandat), regie care ar fi putut fi 
totuși ceva mai îndrăzneață, desigur, 
mai ales față de unele slăbiciuni de 
ritm ale piesei. Debutul este oricum 
încurajator pentru Alecu Popovici. cu 
condiția ca acesta să nu-și părăseas
că definitiv vechii săi admiratori, 
copiii.
• In filmul lui Mihalkov „Piesa ne

terminată pentru pianina mecanică*,  
într-o secvență. Platonov exclamă : 
„Am 35 de ani!*.  Un telesoectator 
inocent (amintit»-vă d° Saca) a excla
mat, candid : „Șl eu am 35 de ani !“

Iulian Neacșu



G. Călinescu
și scriitorii transilvăneni

Corespondența lui 
G. Călinescu cu Al. 
Rosetti dezvăluie 
citeva din ideile de 
laborator ale isto
riei literare căli- 
nesclene. „Ideea 

scrie G. Că- 
este că 
literaturii 

este 
Și în 
după 
fost 
capăt, re- 
explicații :

este tocmai 
Intenția criticului

Templul Unirii
Cind spunem aceste cuvinte, 
albe ca păsările înfiorate 
de zarea unei zări, 
înseși pietrele se aud 
multiplicindu-și sufletul 
ca niște anotimpuri 
care cintă de-odată în toată țara I

Toate pietrele șl toate păsările, 
toate vocalele
Și toate odele, toate sunetele noastre 
răsunînd, sunind 
auzindu-se în aceeași arcuită secundă, 
rotundă secundă, înflorită, albă secundă, 
In toată țara.

★
Riul n-a fugit niciodată de alt riu,
încă din izvor el se visează frate cu-n riu ; 
Să observați cum Oltul și Mureșul 
pornesc din aceeași mirare 
Din două izvoare atit de vecine 
incit se aud unul pe altul — 
Și devin riuri, devin lupte. 
Și devin ritmuri, destine, 
Se impart frățește cu piatra, cu frigul, 
cu setea, cu piinea 
Și se unesc in Fluviu — 
încă din aceeași mirare 
Oltul ți Mureșul 
Iși dau unire in Fluviu I 
încă de din sus de Suceava 
Sretul iși dă unire cu frații lui 
Cit e Oltul de Mare 
Și cit e Mureșul, tot ața. 
In Dunăre...
Inimă de crai-eraiovițâ, 
Dalbă inimă moldavă, 
Transeternă ți șilvanie inimă 
întreg și numai intreg puteți bate 
In trupul destinului intreg 
Care nu-i altul decit România intreagâ ; 
Co riurile, ca timpul, ca muntele ți gindul 
In România intreagâ I

★
Gindul fiecărei ape nu-i țjind.
Și gindul fiecărei semințe nu-i gind 
Cum gindul păsării, al timpului, 
ai pietrei nu-i gind, 
Și gindul frunții nu-l gind, 
Gindul iubirii, al nașterii ți durerii, 
gindul tăcerii, al sunetului nu-i gind 
daco 
nu cuprinde in el 
.•rai inti!
Sfera de Patrie I *
Oh.
E fantastic, eroic, 
e sferic.
e sublim 
sâ te naști in Ea, să fii al el, 
e sublim ți sferic 
Sâ ai patrie I 
Sâ poți iubi, sâ trudești, 
Să cozi 
Să te ridici. 
Să știi că ți-i trup, idee, rost 
destin, revoluție, dig, munte ți mare - 
unică pe lume : 
Numai Ea - Patria — 
E sferic, e sublim, e eroic 
S-o avem prin rostul luptei, 
al muncii, prin rostul ei drept. 
Prin opă și pămint. 
Definitiv - ROMANIA I

i
Ion Cringuleana

Cîntec 
de-același singe cu țara 
cînd decembrie ne așează 
dragostea intr-o datorie 
de poartă, hotarele neamului 
ne cer ochii și oglinda Albei 
lulii crește să înflorească 
cu numele patriei ;
coboară nuferi din cer 
peste steagurile ce zare 
au încarnat din bătaia 
aripilor descărcînd 
vuietele Unirii ; de florile 
de la fereastra patriei, 
de zbor, legarea 
strămoșilor, e bine tocmită 
și cind ei, pe sub pămint 
spală steaguri de luptă 
ți de sărbătoare, 
uriașă și de neoprit 
curge Unirea prin noi 
și-n dreptul inimii 
ni se oprește 
ca-n mare un fluviu, 
după o lungă 
șl grea suferință.

M. N. Florian

tră rolul jucat de G. Ibrăileanu în posteritatea 
crit'rii lui Titu Miiorescu : „Dntre < cri 
postmaiorescieni, dintre care tac parte d. Mihail 
Dragomirescu și d. E Lovinescu, G. Ibrăileanu 
este primul glosator interesant al valorilor este
tice junimiste. (...) Mai mult chiar, s-ar putea 
spune că Ibrăileanu. pe premisele criticii maio
resciene. care afirmase importanta lui Creangă. 
Eminescu și Caragiale, trage fructuoase concluzii 
din inseși judecățile ei de valoare, prin analize 
estetice, prin investigații istorico-literare si prin 
disoria'ii socologice. Exceptmd oe riara^a'--, 
d. M. Dragomirescu, discipol direct al hd Maio
rescu. n-a scris nimic mai semnificativ deci: 
Ibrăileanu. asupra lui Creangă și Eminescu ; 
rămas la critica de principii, impins*  șj-.-t 
sistem, șl la analiza didactică, d. M. Dragorm- 
rescu. asemeni tuturor discipolilor directi a. lut 
Maiorescu. n-a trecut de preliminar::, n âaaafeui 
celor trei mari valori estetice junimiste.

Și chiar un maiorescian prin derivație, fixat 
în planul exclusiv estetic al criticii, adt Lov-.- 
nescu. n-a valorificat nici pe Creanga. - r. “ 
pe Eminescu. iar pe Caragiale l-a văzut p-n 
prisma soco'ngiet lui Ibrăileanu. dii Smriral 
critic, socotindu-1 un simplu Inregi—rater literar 
de moravuri perimate-. în tfîrsit. ta 1938. 
G. Călinescu indică și el pe Ibrăileanu ca 
precursor al modernității literare româi**«-  
scriind eonclunv ; „Calea criticei Se oștise 
este aceea pe care o aretă Ibrăiieemi*  
Dacă această declarație poete E bfcsiîtă 
de unii de partizana! £zța de Vase 
românească. G. Călinescu a fost acuzat ifc acs-v

mea, __ 
linesqu, 
centrul 
noastre 
dealul", 
parte, 
opera a 
pînă la 
vine cu .....__ ... .
„In concluzie, do
vedesc că litera
tura română iși are 
sediul mai ales în 
Ardealul 
(Coșbuc, Rebreanu 
șa.), pe 
munților, pe margi
nile graniților (Sla
vici), că terito
riul ei de formație 
se contestă".
anexa și o hartă de o subliniată figurație 
plastică care să arate mai ales străinilor 
speciala configurație a geografiei literare ro
mânești. Ideea e prezentată de altfel și în Istoria 
literaturii romlne de la origini oină in nrrzent, 
in capitolul despre Specificul național, unde G. 
Călinescu, voind a contura specificitatea, se o- 
prește mai ales asupra a ceea ce el numește 
„românii din centru". „Ardelenii mai cu seamă 
și subcarpatinii au această calitate", zice cri
ticul. Dincolo de orice alte comentarii avem aid 
dovada că in Istoria literaturii române de la 
origini pină in prezent scriitorii Transilvaniei 
sint urmăriți cu un ochi atent, criticul avind 
Proiectul de a urmări literatura română atit 

i planul strict al esteticului dt și in configu
rația ei istorico-geografică. Cartea a stir- 
nit la apariție un cor de proteste, nemulțu
miri mai trezește și astăzi, de vreme ce nu e 
reeditată, și dată fiind conjunctura istorică a 
apariției ei este de presupus că această orientare 
a cărții Si-a avut si ea rolul ei in procesul vio
lent care s-a făcut lui G. Călinescu in presă.

Noutatea atit de izbitoare a acestei istorii lite
rare n-a fost încă descifrată in intregime, ceea

ocupat

versanții

lucru, s-o comparăm eu a im Pomenii.» Correas- 
t in eseu la care această bănuială ar 6 rimmlă. 
Iată ce afirmă un critic ta care toată ltzmea vede 
un discipol al lui E. Lovinescu : Jbeătleanu râ
mi ne cel mal importau- precursor al cr-tarti 
postlovinescene. cRre prin critica de texte, prin 
istorie literară, prin taoxrafism n studiul valo
rilor de artă, duce ti mai departe srrntul initia
tor al maioresoanisnului. Un G Câltaeacu. un 
Perpesadus. un Șerban CtacwJeoca ti un Vla
dimir Strei nu. cu mijloace diferite ti ta sectoare 
speciale, perpetuează. in ce poveste adincrw 
lui Eminescu. Creangă. Caragiak ti Maiorescu 
(pentru <-el d-n urmă pu*etn  »d*u«a  ti pe 
d. E. Lovi Desen), atit pe riseaaticul Mstcresc—. 
cit ti De analistul, istoricul literar ti c—ticul ie 
texte Ibrăileanu. ale cărui initiative au roenumr 
treaz interesul pentru rmmele v»'or- ri-astre i’.e 
scrisului românesc'. Filiația InStcsată de Pnea-

Literatura
și «unirea cu țara»
riâzî. ta șase decenii de la făurirea

a
cuității rationale, dacă aruncăm o pri
vire anterioară amilul 1918. observăm 
us fapt cu prerfunde semnificații ,-i
ar me acela in privința literat-ir.; 

si în gene, ai a v-țn rp;-_tuaie, unirea se sâ- 
virșrse cu muri mai-uaia» și am indrăsta să 
spure-n cu secole ra tr1 Cocștimta apane- 
ne=»_: eoc=aae a ren-ân.ioe din Mokkz.a. Mun- 
terua ti Trar.vivam bazată pe ongtnea Ier c»>- 
rxrț JX pe amass .rxxne ir.tre hotarele -.ecru: 
Darr porxiad tacă de la eroDicari, a atxaa « 
rime-, de calme ta vretoea Șeoi.i Ardelene pt.- 
tacră.: fur-iimeejaje daux-le 'u: Ș.nca.
Mrro. Ma.o<- si altare. RevUtele liter*-*

ce face posibilă resuscitarea unor fraze vetuste 
asupra ei. Raza acestei istorii literare era fără 
precedent si a fost automat comoarată cu sin
gurele istorii literare de mai mari proporții ale 
vremii. In primul rind cu istoria literară a lui 
Nicolae Iorga, de circa trei mii de pagini in opt 
volume, și cu aceea a lui E. Lovinescu de peste 
o mie de pagini in patru volume. Juxtapunerea 
lor era motivată și de faptul că prima incepea 
cu literatura epocilor vechi, absente din a doua, 
și de faptul că istoria lui E. Lovinescu se des
chidea acolo unde se termina de fapt aceea a Iul 
N. Iorga. Intr-un studiu asupra Sensuhii tra
diției, Mlrcea Martin lua și el recent ca singure 
repere de confruntate ale lui G. Călinescu doar 
pe N. Iorga și E. Lovinescu. Chestiunea e mal 
puțin simplă decit pare. Rapirtul dintre G. Că
linescu și predecesorii lui nu se poate face insă 
mecanic. Cercetarea atentă a istoriei Iui literare 
ne arată că doar in privința duratei cele trei lu
crări se suprapun, spiritul fiecăreia dintre ele 
fiind însă altul. Și G. Călinescu acordă atenție fon
dului autohton ca și Iorga, după cum este inte
resat și de fuziunea dintre fondul autohton și 
modernitate, chestiune care intra in primul rind 
In vederile lui E. Lovinescu. dar el Stabilește ca 
centru de greutate al întregii hli istorii perioada 
clasicilor: Emlnescu, Creangă, Caragiale, Slavici, 
ceea ce nu făcuse nici unul din cei doi. Litera
tura română veche este privită de G. Călinescu 
dinspre Eminescu. Caragiale, Creangă. Noutatea 
argheziană e privită și ea tot de pe acest 
promontoriu a literaturii române. Miza lui 
G. Călinescu e secolul XIX. Miza lui N. Iorga 
se fixează înaintea acestui seeoL E. Lovinescu 
pariază pe Valorile care se impun mai ales după 
cel de al doilea război mondial. Dapă trebuie să 
căutăm un precursor al lui G. Călinescu acesta 
este Ibrăileanu. Criticul Vieții românești este 
cel care a stăruit asupra valorilor literare juni
miste, chiar și după ce Mihail Dragomirescu le 
părăsise cu totul, intretinînd vie flacăra intere
sului față de ele. Eminescu. Creangă. Caragiale 
sint marile lui mize, preocupările constante din 
preajma lui 1900 pînă la sfîrșitul carierei. Ibrăi- 
leanu l-a apărat pe Caragiale de atacurile lui 
E. Lovinescu dm 1912. el a dat Primele comen
tarii memorabile asupra lui Creangă și tot el, 
după război, este deschizător de drumuri in 
exegeza eminesciană modernă ca și în stabilirea 
criteriilor pentru o ediție nouă a poeziilor lui 
Eminescu. In predilecția pentru Eminescu și 
Creangă. Ibrăileanu se intilnește cu G. Călines
cu, apariția monografiilor acestuia despre clasici 
dîndu-i prilejul să recunoască in el un urmaș. 
Interesanta poziție istorico-literară a lui G. Ibrăi
leanu. ca si influenta lui asunra noii eeneratii 
de critici au fost semnalate de Pompiliu Constan- 
tinescu în 1942 : «In evoluția criticii de analiză, 
scrie probul cronicar librar, Ibrăileanu apare 
astăzi mult mai aproaoe de Maiores-u decit 
propriii lui discipoli și mult mai depărtat de 
Gherea. cu toate aderentele lui la ..critica știin
țifică" a veacului trecut ; iar prin teoriile asupra 
..specificului national". Ibrăileanu este opus 
gherismului. depănînd unele fire maioresciene, 
d’n care si-a constituit anoi o dogmă, <tan*«ind  
și pe Maiorescu însuși, și pe Iorga». Scrisă la 
un an după apariția marii istorii literare 
nesciene, care se termina cu faimosul capitol 
dedicat „specificului național", caracterizarea nu 
ni se pare întimplătoare. Pompiliu Constanti- 
nescu, fără să discute aici opera lui G. Căli
nescu. semnalează niinrtul de rnmact dintre 
ea și perspectiva adusă de Ibrăileanu. El 
precizează pentru prima dată în critica noas

piliu Conștantmesm. combătută mat timo de 
E. Lovinescu in cietal junumst. este ex
trem de sugestivă. Ea prertrează marele itinerar 
al criticii ti istoriei literare romăoezc care a dus 
la resuscitarea valorilor clasice B m'c. la 
apariția unei istorii literare de propor
ții, Întemeiată axiologic mai ales pe *-  
ceste valori. De e vorbe să tiabtlfa eră 
ii este îndatorată istoria literaturii scr-.să de 
G. Călinescu paginile cărora ne vom adresa cu 
precădere vor fi cele semnate de Pnrrixuu Coo- 
s-an’-nescu. Perpe«~u*  Serba.-». Cioeuescu. 
Vladimir Streina. Tudor Vtano. Dară de la 
G. Ibrăileann tree ta controversata istorie Bte- 
rară a hri G. Călinescu perspectiva de tocm. dis
tribuția regionalistă, sped ftsmnl numeroase >1- 
decăți de valoare, echipa de cmid foiletoniști 
de Jupă prunul război tnocxfaal este cea care 
prelucrează o materie istorico-hterară Încă in
formă pregătind terenul intreprioderu câlmes- 
dene In care se afla zidită, ca ta mănăstirea 
meșterului Manole, decisiva lor contribuție.

Scriitorii transilvăneni prin care G Călinescu 
ilustrează vigoarea creatoare a Transilvaniei sint 
in ordine Ion Budai Deleanu. Slavici G. Coș
buc. Iosif. Octavian Goga. Ion Agârbiceanu. Liviu 
Rebreanu, Aron Cotruș, Lucian Blaga. Pavel 
Dan la care se adaugi în compendiu. Ion 
Codru Drăgușanu și Mihat Beniuc. Cine va 
face istoricul acestor valori literare va constata 
că ele fie au avut o soartă vitregă, fie 
au fost contestate, fie cel puțin controversate. 
Fixarea parțială sau deplină a acestor valori se 
realizează in pofida ezitărilor inițiale, în această 
întinsă panoramă pe care G. Călinescu o face li
terelor române. O mare restituție din Dunct de 
vedere strict estetic este Țiganiada. In Budai De
leanu el vede cea mai Însemnată realizare a 
poeziei românești de pină la Eminescu. Interesul 
pentru țiganiada a fost întreținut de Aron Den- 
susianu și G. Bogdan Duică. Judecata de valoare 
a Iui G. Călinescu nu se poate revendica decit de 
la sumarele evaluări estetice ale lui Ov. Densu- 
s’anu. Mihail Dragomirescu si de la rele ma' ex
tinse ale colegului de generație Perpessidus. 
Ion Codru Drăgușanu, recuperat de N. Iorga 
la inceputul secolului, este reeditat mal tirziu st 
de Șerban Cioculescu. G. Călinescu. atent la 
restituirile operate intre timp, îl Include in 
compendiu.

Cel mai important act de justiție literară U re
prezintă insă capitolul despre Slavici. Neglijat de 
Maiorescu. lacună care va trece și la alții, proza 
lui Slavici se va izbi de negația decisă a lui 
E. Lovinescu si. mai ales. Pomoiliu Constanti- 
nescu. Curioasă intoleranță a modernilor față de 
un modem. Interesant însă este că cei ce au sen
timentul valorii lui Ion Slavici sint criticii acu
zați de lipsa de intuiție estetică : N. Iorga. con
secvent în a afirma preeminența prozatorului din 
1890 pină in 1934, Mihail Dragomirescu si Ov. 
Densusianu. Li se alătură un alt critic bagate
lizat de multi : N. Davidescu. Cu Slavici, despre 
ale cărei proze se spun acum în istorie lucruri 
fundamentale. Mar» e considerată ..aproape o 
capodoperă", G. Călinescu realizează cea mai 
spectaculoasă restituție literară, plasindu-se in
tr-un nun-t de nersnertivs supelor tuturor con
temporanilor săi. G. Coșbuc este și el un caz 
de repunere in drepturi. Entuziasmului inițial 
stirnit de poet la Junimea si exprimat prompt de 
C. Stere și D. Evolceanu, urmați la trei ani de

M. Ungheanu
Continuare în pag. a 9-a

apdrose ta Romanța, pe de a parte, precum si 
eeie &a a pe de altă parte, ti-au
i-.rexssAcas «cătitriie bata-4 asemssea mta»* ră 
tari: am pu-.ea o«me ca. odată eu Bulea 
ramtiaă a ku Ajexascru Odobeacu. dm IMl. dar 
ca aiea eu CaaraatarBe tolerare dus 1MR. ooc- 
ti «‘.-.d eu Cmsl aniata (Ittri Vatra C*<)  
k 3-.ii aîee cu toriaiailavel (1MH kieramra 
-oe-^nă A- Trin—iti-r- este conederată ea o 
tarte mtecran'-ă a h-^raaru romane ceea re ■ 
era de fzpt La rtadui kr. pubitratille - tecse*  
-■xr-«Deșt: rir. T-anscl-varua. ti ta primul ~-d 
Faata prmi a minte ■ tarmă ti I Herat mă- FareSia. 
Tritoaaa flK-O «care, e-xsn ae știe, nu e-a ncsaa: 
u: r_zr poiieje a ti Ltaran ti apoi Laeeattral 
rîSCh se rejc.*:6*r»u  ele insele ca făciad parte 
din ealtma rrrr-ană. In paginile Gmvertacllm 
literara, ca să ae remrtmtem la aeeat exemplu. 
»-au pobLca; «trieri hlerare aparțmtad auiori- 
<oc de pes-.e nnzr.n căci revista, ca si Dacia li
terară (18W1. ea ti tiamănla literară (183S1. !s! 
propunea să dea o 1 magme completă a valori
lor romăresu din toate ținuturile. Astfel că 
Sia.-.CL Încă student la Viena. publică la Cae- 
t orbiri literare (Începe cu Fata de birăal iar 
ma: tirziu. in 1888. Coșbuc trimite Naata Zam
firei aceleiași reviste, care o public*  La rindul 
lor scriitorii din „Regat*  trimit toilor transil
vănene producțiile lor, astfel că tinărul elev de 
16 ani. Mihai Eminescu, debutează la Familia 
lui Ioșif Vulcan din Pesta. Mai tirziii. același 
Eminescu va trimite Albinei Federațianii studii 
despre teatrul românesc și altele. Așa cum se 
știe, scriitorul cu cea mai largă difuzare In Tran
silvania in secolul trecut era Vasile Alecsandri. 
foarte perseverent In paginile Familiei, mai cu 
seamă, iar o statistică din secolul trecut, privi- 
tbafe la repertoriul dramatic al „Societății de 
teatru din Ardeal" consemnează aceeași predo
minantă a lui Alecsandri cu întregul său reper
toriu de comedii. Știm, de asemenea, cît ecou 
aveau în Transilvania turneele teatrelor din 
București și Iași, mai cu seamă cel condus de 
Mihal Pascali cu repertoriul său de piese Is
torice. Interesul scriitorilor din România pentru 
Transilvania a fost permanent, pentru multi 
Transilvania era un ținut fascinant in primul 
rind prin zbucîumata-i istorie. Este de-a drep
tul emoționantă marea pasiune a lui Eminescu 
pentru Ardealul pe care l-a parcurs cu o ade
vărată evlavie In suflet. Romanul Geniu pustiu 
și poemul Mureșan sint nrofund ilustrative pen
tru atmosfera spirituală cu care marele Doet 
contempla Transilvania eroică. Din aceste ținu
turi românești au venit in Princioate. dascăli 
și cărturari străluciți precum Gheorghe. Lazăr. 
Ioan Maiorescu. S. Bărnuțiu. Laurian. iar mai 
tirziu scriitori străluciți ca Slavici. Coșbuc. Oc
tavian Goga. Rebreanu ș.a„ al căror merit fn 
stringerea unității românești este neprețuit 
Slavici, de pildă, este scriitorul care, introdu- 
cind in Transilvania limba literară a Convor
birilor de la Iași ori a Timpului de la București, 
a adus imense servicii cauzei unității naționale. 
Lozinca sa. „Soarele pentru toți românii la 
București răsare", principiu călăuzitor al Tribu
nei de la Sibiu al cărei director era. a pregătit 
mai mult decit acțiunile sale politice (ce nu 
s-au dovedit totdeauna inspirate) enorm opinia 
publică in vederea „unirii cu tara". Avea drep
tate. de aceea, unul din apărătorii săi la pro
cesul din 1919 să afirme că „directorul Tribunei 
trebuia răsplătit și nu sancționat căci e un ade
vărat erou al cauzei unirii". Se poate, lntr-a- 
devăr, spune că, emancipindu-se de sub tutela 
etimolosismului și urmind principiile maiores
ciene. literatura și publicațiile Iui Slavici au
unificat in fapt, limba română din cele trei

frtitxr-*  Nu e de mârere. die «ceea câ. -.mediat 
după Siavtri. ta Trxrrri-r-sa • apărut o ple
iadă de tgt ftriiw •» J—3 deeeta^ cit au 
-.Dăruoerâ taatare de secxjie : Creb-c.
Șt O. IroW. C. Oss» - Rî*«»t=.~-  t Asărbi- 
cear.s. L Btaxz ta. Veritz: eța’.i -că-
stijă. al tac Siaric: dar ti a. ifirecrie: ’.iterare 
pe tare 5 _r care »-s cea .ivX Mz'.u 
cred că z-iT-rfiegea tau T;-.u Msxx-escro. •’ tasu-i 
fde ardr',—-. ts-.j A» Ardeal ar fi for. o«:-.’.4 
(evident ne nur --. _ ire -tizdu-se itui:: 
ti—la toalro «eofil Bănal'a. Ltaato» ra- 
stiaă ta Xnoăeta te .Asstria. Ia Ufi î Ra. 
La - x: este -.rt o profiri zi eroare cici 
dtipâ <-—=»» U <x.t.; frecventa refer.r-.-
Jor ia Vasorreo. ta J-^ratnra ti eutatca tra-- 
•J.-arJ ta h cu care o roreertează
prelbeart ror.’rir .. Sfaroresca era. adecă, pro
firul preoctiria. de fetotad cu rire: roecăne de 
tiesta E-ary u rșoierța c-j care rewtngea ar. J- 

ortențfcx re ! “ aăreau dăunătoare toc
mai tatizef Zaîrert'*  a roma-: lor dm Trans-J- 
•■ ar ca ar titaea in marea Joc tarotă na-
tHxnală. i.xr-a. ta.msneoteie m —riale, cărora e! 
> arordă o extremă mtpomar.tâ. ta primul rind 
Lctba 'iterară.

CYnd critici de la Ia«t »au Bocures-i oe ocu
pau de literatura română e: aveau mereu in 
vedere ti operele sonse peste munți. Maiorescu. 
t- Utrrarwa ramăaă ti Brăiuătaiea. r.u se 
oprește numai la scriitori: moldoveni «i mun- 
t-*ni  cu m egală măsură, la re», din Transilvania. 
După 1988 va tace raportul de nrem:ere al 
Faeziiler lui Octavian Goga din I98L publicate, 
în mare parte, ia LaeeafăraL Unul dta studiile 
rerijter.te ale tal Gherea erie ee! despre Paetul 
lărăa unii, mticul dovedind o largă ir.te'.egere 
r o reală competenta in aprecierea spirituali
tății românești transilvane. De altfel unii din
tre marii cărturari ai ținuturilor de dincolo de 
munți : Cipariu. Laurian. Iosif Vulcan intră in 
Academia română de la București.

Toate aceste direcții, afinități reciproce, con- 
frateme. această permanentă tentativă de apro
piere ta plan sufletesc, de cunoaștere și pre
țuire. mai mult de adevărată iubire, semnalate 
pină acum, dobindesc dimensiuni mai ample si 
cu ecouri mai puternice la inceputul veacului 
nostru, odată cu apariția Semănătorului, prin 
conlucrarea fructuoasă dintre scriitorii de din
coace și de dincolo de munți. începutul il făcuse 
Vatra. în 1894, condusă de Slavici, Coșbuc șl 
Caragiale. revistă în care problema coeziunii 
naționale tn plan spiritual (de unde respin
gerea literaturii moderne care se înstrăinează 
de naturile largi ale nononilui) avea și conse
cințe in plănui unității politice. Dar la Semănă
torul, unde dominau transilvănenii : Iosif, 
Scurtu, Z. Bîrsan. Chendi ș.a. interesul pentru 
Ardeal era imens, iar scopurile finale nu pu
teau fi ignorate. O piesă ca Vlaicu Vodă a Iul 
Davila, in care lupta voevodului pentru men
ținerea individualității românești este ideea de 
bază, nu se poate desprinde de acest context. 
De altminteri, trebuie spus, că după 1890. cind 
se Înființează Liga culturală, in urma procese
lor de presă din Transilvania, a imixtiunilor 
violente ale cercurilor conducătoare maghiare 
in școlile române, a propagandei fanatice de 
maghiarizare, destinul românilor transilvăneni 
dorine o temă majoră și dramatică. Activitatea 
desfășurată Ia Liga culturală de Vasile Lucaciu. 
Tache Ionescu sau Nicolae Filipescu. ca oameni 
politici, s-a conjugat eu cea desfășurată, cu re
marcabil talent și dăruire, de scriitori ca Octa
vian Goga, Delavrancea Și apoi de Nicolae 
Iorga. Am putea spune că. după Eminescu, 
Iorga este a doua mare personalitate din Româ
nia pentru care problema Transilvaniei devine 
una din preocupările sale absorbante. Zecile de 
cărți ale marelui savant și artist despre românii 
din Transilvania, istoria și destinul lor. sint 
profund revelatoare, ca și acțiunile politice. 
Initiate de el. nu o dată cu riscuri neprevăzute. 
Nu e de mirare, de aceea, că, la apariția in 1919 
a Poemelor luminii, Iorga salută cu entuziasm 
volumul, ca ,sun dar" pe care Transilvania il 
face României unite. Acest „dar" nu era insă o 
surpriză ci un rezultat firesc al „unirii cu țara" 
care, pe plan spiritual, se produsese încă de la 
despărțirea, vitregă, de corpul țării.

Pompilitt Mareea

^plastica%
* ------------ =sg

Memoria pămintului românesc din 
29 noiembrie a tratat intr-un mod pa
noramic ideea de unitate națională a 
României din punctul de vedere al cî- 
torva vorbitori care au abordat dife
rite laturi și nuanțe ale problemei. 
Din suma luărilor de cuvint, ca și 
prin accentele puse de redacție, s-a 
putut deduce limpede sensul profund 
al existenței și evoluției noastre na
ționale.

Acad. Ștefan Pascu a schițat în 
eseul său o imagine a armoniei sis
temului nostru de principii ale poli
ticii externe cu acelea ce guvernează 
dinlăuntru societatea română de azi. 
Prof. univ. Ștefan Ștefănescu a pre
zentat circumstanțele unirii de la 1 
Decembrie 1918. accentuind faptul că 
unitatea națională e rezultatul unei 
confluențe de motive și stări de lu
cruri în Interior și în viața interna
țională. Ideea de reconstituire a ve
chii Dacii. însuflețită și de aminti
rea unirii lui Mihai Viteazul, a exis
tat, ni se spune, ca un curent foarte 
puternic de opinie atit în mase cît 
și pe plan cărturăresc — a catalizat un 
impuls general de solidaritate a ro
mânilor de pe ambele părți ale Car- 
paților. Apoi, Vasile Nicolae a adus 
detalii despre sentimentul construcției 
naționale, caracteristic socialiștilor șl 
comuniștilor de început de secol. Mai 
mult, V. Nicolae a sugerat ardoarea de

Clipe

de răscruce
pionierat a acestora, încrederea lor 
(justificată, s-a văzut) in reușita pro
iectului de desăvirșire a unității na
ționale. Mlrcea Mușat a vorbit despre 
importanța epocii actuale și deschide
rea spre viitor a târli noastre. De la 
Cluj la Tirgu Mureș au fost transmise 
două luări de cuvint care au tratat cu 
precădere problema naționalităților 
conlocuitoare in perspectiva unirii de 
la 1918. Clipele de răscruce in istorie 
— deci și unirea Transilvaniei cu 
România — au unit oamenii cinstiți 
din toate zonele țării.

Ultimul punct al emisiuni^ comen
tariul General Loc. Gheorghe Gomoiu, 
ne-a adus în plină actualitate, râfe- 
rindu-se la unanimitatea de opinie și 
entuziasmul cu care cetățenii patriei 
aprobă atitudinea pe care au avut-o 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și dele
gația României la Consfătuirea re
centă a Comitetului Politic Consulta
tiv al Tratatului de la Varșovia. Vor
bitorul a menționat coordonatele eco
nomice și politice ale unității de ac
țiune a României, pacifismul umani
tar, echilibrat al țării noastre asociat 
cu simțul răspunderii, hotărîrea Româ
niei de a rămine consecventă princi
piilor ei de politică externă, prin care 
își asigură o existență națională 
demnă.

Ioana Ieronim

Alexandru Cristea
Nota dominantă a expoziției de gra

fică a lui Alexandru Cristea (Sălile 
Muzeului de artă din Cluj-Napoca) mi 
se pare a ti dată de unitatea sentimen
tului. Structural, acest grafician aflat 
In alină maturitate creatoare și destul 
de puțin cunoscut sau. mai exact, prea 
puțin cunoscut in raport cu validita
tea și onestitatea, pe planul artistic, se 
înțelege, a căutărilor sale — pare a ti 
o natură blindă, poetică, un meditativ 
care percepe acut scurgerea timpului 
nu doar in rotația ostenită a unor 
limbi de ceasornic, ce par a antrena cu 
ele mișcarea nuanțelor de albastru ale 
cerului, ci și în creșterea ierbii, in de
clinul soarelui de-a lungul etern înză
pezitelor povirnișuri ale munților. Ale
xandru Cristea percepe spectacolul na
turii avind tot timpul prezentă In me
moria sa afectivă, relativitatea orică
rei prezențe, efemeritatea oricărei tre
ceri. Nu e de mirare deci faptul că. 
înscrise in albia unui flux de acute 
percepții ale duratei, impresiile vi
zuale se decantează, elemente consti
tutive ale imaginii tinzind să intre ta 
raporturi speciale cu restul compozi
ției, astfel incit dincolo de realitatea 
h’rtiei să se simtă mai putem’că pre
zența tutelară a timpului. Majoritatea 
lucrărilor din expoziție sinL s-ar pu
tea spune, de un simbolism delicat, 
marcat prin accente discrete, ceea ce 
nu alterează insâ capacitatea de su
gestie a ansamblului. Lucrurile, ele

mentele disparate din cadru au o 
anume elocvență a lor. Ele nu intră în 
raporturi tensionate unele cu altele, ci 
se înscriu In orizontul vizual din care 
artistul iși recrutează Imaginile intr-un 
mod firesc, asemeni unor prezențe sta
tornice. ușor misterioase. în fața privi
torului, Intr-un asemenea caz, nu se 
pune neapărat o problemă de desci
frare. Artistul nu vrea să ne propună 
(vez) Aterizare la punct fix. Compo
ziția. reprezentînd un colț de atelier. 
Peisaj eu reflexe etc.), șarade ci 
ne invită să consonăm cu pro
pria Iul modalitate de a simți Invizi
bilă o prezență umană, ordonatoare. 
In univers. Chiar atunci cînd tn con
strucția Imaginii predomină un anume 
tip de rigoare geometrică (a se vedea 
tn acest sens admirabilul peisaj de 
ruine antice pe malul mării, intitulat 
Lumină peste llmp. In care senzația de 
progresivă depărtare este accentuată 
de decupajele circulare de tonalități 
diferite in seninul văzduhului), o căl
dură parcă emană dintre obiecte. Ar
tist al arderilor lente și tăcute. Ale
xandru Cristea a țtiut.să imprime lu
crărilor sale fiorul meditativ fără de 
care imaginea devine fie ilustrație, fie 
joc al imaginației. în tonul reflexiv a) 
discursului vizual a! artistului se regă
sește nealterată, acea unitate a senti
mentului la care ne-am referit Ia 
Început.

Grigore Arbore

f muzică ^

m Recital de muzică 
portugheză

Un recital cuprinzînd lucrări voca
le și instrumentale de cameră a avut 
loc la Sala mică a Palatului, in cadrul 
Decadei muzicii portugheze. Q micro- 
stagiune similară, privind muzica ro
mânească, s-a organizat in urmă cu un 
an la Lisabona, actuala manifestare 
fiind un cuvenit răspuns.

Din cite am putut observa in acest 
recital ce a fost ilustrat prin numele 
a cinci compozitori, acoperind o pe
rioadă stilistică ce se întinde din pri
mele decenii ale secolului trecut pină 
pe la mijlocul secolului nostru, școa
la componistică portugheză a avut a 
se defini treptat in ceea ce are perso
nal, original și. ca și in muzica ro
mânească a aceleiași perioade, s-a 
Instituit un schimb, un dialog accepta- 
re-demarcare, ce se poate observa 
traversînd adesea chiar creația unui 
singur compozitor, tn acest sens, mi. 
se pare simptomatic cazul compozito
rului Luis de Freitas Branco, clasic 
al școlii de compoziție portugheze in 
primele decenii ale secolului XX. Ini
țial influențat de impresionism, Frei
tas Branco se definește în miniatura 
pianistică sau in creația de lied ca 
fiind o personalitate puternică, preo
cupat de locul muzicii naționale în 
peisajul cultura] al contemporaneită
ții. Liedurile sale sint tablouri vibran
te în care versuri naționale c'asice 
(Camoes) capătă pregnanță prin linia 
vocală suplă, expresivă in intervalică 
și prin acompaniamentul pianistic in
ventiv, adecvat armonic. Aceste lie
duri au fost redate în chip optim de 
cuplul format din tenorul Fernando 
Serafim și pianistul Armando Vidai. 
Fernando Serafim asta un cintăr°t He 
lied cultivat, imaginativ, cu o condu
cere vocală deosebit de suplă și per

fect acordată expresiei literare. Este 
un interpret pe care oricind am dori 
să-1 mai ascultăm.

Același duo interpretativ remarca
bil a ilustrat și creația de lied a com
pozitorilor Jorge Croner de Vasconce- 
los și Fernando Lopez Graca. Primul 
dintre ei — tot pe versuri de Camoes 
— reia o formă poetico-muzicală me
dievală. redondillia. Reconstituirea de 
epocă se face cu multă convingere, 
imaginea capătă autenticitatea emoțio
nală. lor Lopez Grapa, influențat de 
Ravel, se detașează prin suspensiile 
tensional», prin adecvarea melismati- 
cii vocale.

Un alt moment memorativ al reci
talului a fost prezenta violonistului 
Vasco Barbosa și a pianistei Grazi 
Barbosa. Violonist format în contactul 
cu mari personalități pedagogice și 
interpretative, printre care și George 
Enescu. Vasco Barbosa este un instru
mentist competent și rafinat. Cîntul 
său are cizelarea ultimă a personali
tății veritabile, are claritate și putere 
de transmisie. Lucrarea interpretată 
—Sonata pentru vioară și pian de 
Frederico de Freitas — avea mult din 
atmosfera celei de a doua sonate 
pentru vioară și pian de Enescu, fapt 
datorat probabil unei instrucții asemă
nătoare a celor doi compozitori.

Recitalul s-a încheiat cu pianista 
Nela Maissa, cintind Sonata op. 18 nr.2 
de Joao Domingos Bontempo și cele 
Zece preludii de Luis de Freitas Bran
co, despre care am vorbit. Bontempo 
este contemporan cu Beethoven și 
Chopin, ceea ce se vede și din muzica 
sa, un fel de comentariu a postariori 
asupra muzicii marilor personalități.

Costin Căzaban

2 D
ECEM

BRIE 1978

L
I L



ceastă din urmă carte

cronica literarăa
 a lui Mihai Stoian — 
autor specializat, se 
pare, in ultima vreme, 
in formula literaturii 
documentare — apare intr-un 

context care-i asigură, de Ia 
bun început, din partea citito
rului o receptare favorabilă, ba
zată pe un triplu interes, tn 
primul rînd, este vorba de locul 
privilegiat ocupat în „orizontul 
de așteptare" al publicului de 
azi de cărțile-document, venite 
să refacă imaginea intimă, mai 
puțin cunoscută a unor eveni
mente de larg interes, aparți- 
nind istoriei și să satisfacă, in 
același timp, nevoia de fapte a 
cititorului obișnuit. Apoi, în 
cazul cărții discutate aid, inte
resul afectiv crește datorită fap
tului că obiectul reconstituirii 
este celebrul proces al memo- 
randiștilor, moment important 
din lupta maselor populare din 
Ardeal pentru unitatea națio
nală, luptă ce avea să fie încu
nunată de mărețul act al Unirii 
din 1 decembrie 1918. tn fine, al 
treilea argument, tot de ordin 
afectiv, este coincidența, desi
gur neintimplătoare, intre mo
mentul apariției cărții și ani
versarea a șase decenii de la 
Marea Adunare Națională din 
Alba Iulia, cind cei peste o sută 
de mii de oameni prezenți pe 
Cimpul lui Horea aclamau Uni
rea Transilvaniei cu patria- 
mamă și, prin aceasta. Împlini
rea idealului formării statului 
național unitar român. Cartea 
lui Mihai Stoian se deschide 
emblematic cu această sec
vență, la care au fericirea să 
participe și cițiva din foștii me- 
morandiști. „Istoria știe să facă 
dreptate nu în spiritul, revan
șei, ci in virtutea echității" — 
notează cu satisfacție autoruL 
Dar pînă la acest moment al 
dreptății, istoria trece prin anul 
1894, tind are loc Procesul de 
la Cluj înscenat memorandiști- 
lor transilvăneni. Dosarul aces
tui proces („Dosarul M“) îl alcă
tuiește cu minuțiozitate Mihai 
Stoian în paginile cărții, cerce- 
tînd un imens material, format 
din documente, mărturii, studii, 
știri, articole. pentru a reda 
memoriei publice evenimentele 
acelui an și semnificațiile pe 
care le înglobează.

Procesul Memorandum-ului — 
Intentat de guvernul maghiar ce
lor douăzeci și cinci de membri 
ai Comitetului Executiv al 
Partidului Național al Româ
nilor din Transilvania și din 
Ungaria, acuzați de trădare pe 
baza unor pasaje din Memo- 
randum-ul adresat împăratului 
Franz-Joseph în 1892, care ar fi 
îndemnat la revoltă împotrivă

Mihai
Stoian:

PROCESUL
UNUI

PROCES

legilor țării — este reconstituit, 
zi cu zi, de la 25 aprilie 7 mai 
pină la 13.25 mai 1894, timpul 
cit au durat dezbaterile din sala 
„Redutei Orășenești" din Cluj. 
De-a lungul desfășurării ședin
țelor acuzații dovedesc tuturor 
celor care vor să vadă și să pri
ceapă — desigur nu membrilor 
completului de judecată și 
juraților, aleși exclusiv din rin- 
durile clasei dominante și de la 
început opaci la glasul adevă
rului — că procesul are un 
profund caracter politic, că el 
este intentat nu unor persoane 
particulare, vinovate de a fi 
comis un „delict de presă" prin 
tipărirea și difuzarea textului 
Memorandum-ului înainte de 
verdictul împăratului (care, de 
altfel, nici nu-1 citește) ci unui 
popor, a cărui „vină" este că a 
cutezat să dezvăluie opiniei pu
blice oprimarea românilor tran
silvăneni și să-și afirme dorința 
de unire. Or. „un popor întreg 
nu poate fi tîrit pe banca acu
zaților", clamează loan Rațiu, 
in plin proces.

în ciuda numeroaselor abu
zuri săvirșite de instanță, care 
reușesc, printre altele, să de
termine o spectaculoasă și unică, 
în analele judecătorești, retra
gere a avocaților aleși de acu
zați, memorandiștii părăsesc

. n chip paradoxal, mai 
O mult decit în cazul al-
■ tor genuri și specii,
■ reportajul literar este, 

se pare, cel mai în
dreptățit în aspirația sa de a 
fi un gen „complet". Nu intră 
in discuție, firește, caracterul 
practic nelimitat al disponibili
tăților sale in ordine tematică. 
Din acest punct de vedere — 
fapt demonstrat cu strălucire 
cel puțin de cei cițiva mari ex- 
ponenți ai genului — este de 
făcut observația comună potri
vit căreia reporterului de rasă 
nu poate și nu trebuie să i se 
refuze absolut nici una din fa
țetele existenței, oricit. de Inso
lite sau de gingașe ar fi aces
tea, și, mai ales, oricit de greu 
ar fi accesul in miezul, mai 
exact, !n „secretul" k>r. Sintem 
obișnuiți — și pe drept — a 
vedea in reporterul autentic un 
ins al cărui atribut esențial re
zidă in indiscreția lui de un fel 
deosebit ; adică o indiscreție ce 
rezultă din fericita și lucid- 
dramatica luare in stăpinire de 
către eul creator a sensurilor 
etic-filozofice și social-pobtice, 
în ultimă analiză, existențial- 
umane, proprii realităților in
vestigația. Răminind la această 
categorie de elemente ce con
tribuie la definirea condiției 
reportajului literar, să arătăm 
că volumul de față •) recomandă 
pe unul dintre cei mai înzes
trați practicieni ai genului iviți 
în ultimii ani. Intimplări in li
niștea unei fotografii, astfel, e 
o carte ce reține de îndată aten
ția prin extrema sa bogăție te
matică. Nu este deloc greu să 
observăm că, in totalitatea lui, 
volumul e un soi de repertoar 
cvasicomplet al tematicii repor
tajului nostru contemporan. Sub 
acest raport, ambiția tinărului, 
autor de a se angaja la efortul 
de resuscitare a genului este 
neîndoielnică. Fiecare dintre 
piesele volumului pare că iși 
propune să reia în discuție, sin- 
tetizînd-o una sau alta din 
„speciile" de reportaj consa
crate prin uz tematic : reporta
jul de cuprindere larg descrip
tivă monografică a unei așezări 
(Lumea trebuia să aibă un în
ceput, Infinitul trece citeodată 
și prin centrul unui oraș de 
provincie), reportajul de evo
care a unui mar» evemment 
din trecut al cărui conținut re
zultă din interferarea datelor de 
arhivă că observarea atentă a 
prezentului (Liniște in mările 
de porumb, întimplări in liniș
tea unei fotografii, Citeva cline 
Înaintea bătăliei de la Mără- 
șești, deși știa că va muri, un 
om voia să mai citească odată 
„Romeo și Juliets” etc), repor- 
tajul-excurs într-o zonă geogra
fică exemplară prin mutațiile 
spectaculoase produse în toate 
compartimentele vieții social- 
umane (Un om și un cal leagă 
satul Albac de 6 continente, O 
femeie primește pentru durerea 
ei de o viață drept despăgubire 
un leu), reportajul-portret, a- 
vînd în centrul atenției chipul 
unui om reprezentativ pentru 
categoria socială și profesională 
din care face parte (împotriva 
unui anume viitor, Vara merge 
incet și apoi din ce in ce mai 
repede, Omul care a auzit co
pacii strigind, Diminețile și pri- 
măverile unui om de cimpie) : 
în fine, și mai direct : reporta
jul „agrar" (Respectați mersul 
corăbiilor), reportajul „miner” 
(Dimineața, spre soare se por
nește totdeauna din mijlocul 
pămintului, In sare totul devine 
etern), reportajul „marin" (La 
10 kilometri de acest punct în
cepe capătul pămintului. Porti
țe, Gloria unei singure după- 
amieze).

Cum rezultă fie și numai din 
această simplă înșiruire de 
teme, curiozitatea, „foamea de

CARTEA DE DEBUT

Ipostaze 
ale reportajului

real" a tinărului reporter este 
impresionantă și, in această di
recție, cartea sa oferă o lectură 
dintre cele mai captivante. Cor
nel Nistorescu este un observa
tor meticulos și pătrunzător, la 
polul opus superficialității non
șalante a reporterului-turist. a 
cărui mentalitate autorul nos
tru insuși o combate in dese 
rinduri.

Dar propensiunea spre re
portajul „complet" atit de te
nace vădită in volumul Intim- 
plări in liniștea unei fotografii, 
nu este exprimată doar de va
rietatea temelor abordate. Ches
tiunea are. in a~elasi timp, im
plicații de natură efectiv artis
tică. în ciuda extremei lor con
cretețe tematice, reportajele lui 
Cornel Nistorescu. majoritatea, 
surprind prin valoarea lor lite
rară. Cu alte cuvinte, autorul 
este un veritabil prozator, căci, 
ca expresie in sine, reportajele 
sale cristalizează frecvent in 
structuri propozastice nu numai 
de mare eficiență artistică, dar 
și de o mare varietate a for
melor. Astfel, aproape la tot 
pasul, pe neașteptate, epica dia
logată iși dă intîlnire cu cea de 
atmosferă, cea introspectivă cu 
cea eseistică, cea discret ima
ginară, sprijinită pe abila com-
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treptat poziția defensivă ți de
vin, in finalul procesului. p.:.n 
cuvîntul lui loan Rațiu. aura
tori : — „Ceea ce se discută aici, 
domnilor, este insăși existența 
poporului român. EXISTENȚA 
UNUI POPOR ÎNSĂ NU SE 
DISCUTA — SE AFIRMA ! De 
aceea nu ne este in gind să ve
nim înaintea dumneavoastră să 
dovedim că avem dreptul la 
existență. Intr-o asemenea ches
tiune nu ne putem apăra in fața 
dumneavoastră ; nu putem decit 
să acuzăm in fața lumii civili
zate sistemul asupritor, care 
tinde să răpească ceea ce un 
popor are mai scump : legea 
și limba. DE ACEEA NU MAI 
SÎNTEM AICI ACUZAȚI, S1N- 
TEM ACUZATORI !" (sub. aut.).

Alături de figura de tribun al 
lui Ioan Rațiu, evocarea lui 
Mihai Stoian aduce in prim-plan 
alte chipuri luminoase de luptă
tori : Gheorghe Pop de Băsești 
(„badea George"), Vasile Luca- 
ciu („leul din Șișești"). Iuliu 
Coroianu (redactorul Memo
randum-ului), Gavril Tripon și, 
incă, alții. A’ătu-i d- me -.Trn.n- 
diști stau trup și suflet oamenii 
din popor, veniți la Cluj in 
număr mare să-și sprijine re
prezentanții, moții răspindiți 
prin satele din împrejurimi care 
așteaptă nerăbdători rezultatul

pulsare a documentului revela
tor, cu cea sufocant documen
tară etc.

Impresia noastră e că în per
soana lui Cornel Nistorescu 
avem un nuvelist ori un roman
cier care incă se ignoră. Un au
tor capabil a elabora pagini de 
„roman citadin" pătruse de a- 
mar-imperturbabila elegie a de
crepitudinii iremediabile, pre
cum acelea, de pildă, din Infi
nitul trece citeodată și prin 
centrul unui oraș de provincie 
nu are dreptul să-și refuze o 
asemenea șansă. Privită din 
acest unghi, pe care, de altmin
teri, ea insăși ni-1 impune cu 
insistență, excelenta carte de 
debut a lui Cornel Nistorescu 
poate fi apreciată și ca un stră
lucit „exercițiu” premergător 
tentativelor epice pe care le aș
teptăm cu legitimă încredere.

d
emnă de toată lauda 
este inițiativa Editurii 
..Eminescu" de a lansa 
o nouă serie de cule
geri de reportaje ela

borate in grup de scriitorii ti
neri ce domiciliază în diferite 
centre culturale importante ale 
țării. Seria debutează cu o cu
legere aparținind- unor tineri 
scriitori din Arad “). Surpriza,

La aniversare
Urmare din pag. 1

mir, cu aproape trei veacuri în urmă, pentru 
însuși titlul Hronicului său incepind cu daco
românii.

Poporul a dus greul și, tn primul rînd, țărăni
mea ; ea a fost „oastea cea mare" și a dat cei 
mai mulți eroi, — cunoscuți și mai cu seamă 
necunoscuți — și cele mai multe victime. Și 
de aceea poporului i se cuvine eterna glorie, de 
la Plevna, la Mărășești, la 23 August 1944 și mai 
departe, la ziua Victoriei, — părinților și frați
lor noștri de pe întreg cuprinsul Țării reîntre
gite acum șaizeci de ani.

Centenarul Independenței ne-a oferit. de 
asemenea, anul trecut, prilejul de a evidenția 
cum tinăra clasă muncitoare din România a 
participat cu deplină dăruire de sine la această 
luptă. Prin atitudinea față de evenimentul 
aniversat azi, socialismul românesc, mișcarea 
muncitorească s-au ridicat Ia înălțimile sarcinii 
istorice de a fi exponenții aspirațiilor celor mai 
înalte ale societății românești, ale întregii 
națiuni.

Odată cu elanul și izbînzile ostașilor români, 
ale țăranilor și muncitorilor din România, sint 
vrednice de subliniat conștiința socială și pa
triotismul care au însuflețit in permanență 
ideologia unirii și neatîrnării, gindirea istoriiă 
și social-politică a intelectualității noastre pro
gresiste. ai cărei fruntași — cărturari, oameni 
de știință, scriitori și artiști — au participat 
activ, cu gindul și cu fapta, la realizarea mare
lui țel popular.

An’vpr«rea noastră urmărește să nui°*eze  
cu fermitate și înțelesul general-valabil al 
cîtorva din marile momente ale acestei lupte 
îndelungate pentru libertatea națională și so
cială a poporului român, a căror expresie mo
dernă specifică a fost insurecția națională, anti
fascistă și antiimperialistă. precum și concepția 
românească despre libertatea și egalitatea tu
turor celorlalte națiuni, concepție ilustrată 
admirabil, incă de acum o sută de ani. de edi
torialul din revista „Dacia viitoare". care 
scria : „ca socialiști, noi fiind dușmani ai aces

• Un document de valoare istorică, socială și în pri
mul rînd umană sînt paginile*) însemnate de profesorul 

Al. Vasiliu-Tătăruși „în cele două carnete" pe care le-a 
păstrat „cu mare îngrijire", cuprinzînd Amintiri din 
primul război mondial (1916—1918). Numele celui ce a 
ținut acest jurnal de front de o rară autenticitate e 
legat de generația eroică a învățământului românesc de 
La 1900, formată din dascăli, pe care S. Mehedinți ii 
numea „luminători". Asumîndu-șl problemele culturali
zării satului, din epoca de glorie a școlii Iui Haret, 
acești „mari anonimi" cum îi considera Nicolae Iorga, 
erau călăuziți de mentalitatea ctitorului polivalent, ti
pică oricărui început de Renaștere. O ctitorie durată 
cu vorbe simple, cu un eroism ai firescului, străin de 
cuvintele mari, este și acest jurnal de front, scris pen
tru „ca să rămîie" ca un fel de „document al vieții" 
trăite în „grele și cumplite și mărețe timpuri" : ..Aici, 
în șanț, spre a nu fi văzut de aeroplane vrăjmașe, scriu 
aceste rînduri și două cîntece aud afară : tintecul tu
nului șl al. unei biete cioc ir Iii. S-au deprins sărmanele

procesului, militanții socialiști 
de dincolo de Carpați, din Re
gat, românii din strai tă'ate. 
Adeziunea lor la cauza memo- 
randiștilor este, in același timp, 
un gest de revoltă impotnva con
ducătorilor guvernului maghiar, 
împotriva conducătorilor iară nu 
nu " poporului maghiar — lucru 
evident in întreaga evoluție a 
evenimentelor. Mihai Stoian il 
subliniază cu diferite prilejuri, 
aducind mă-turie docu.'- .1 ele. 
Astfel, in 1888. in perioada pre
gătirii Memoraodu.u-u.ai. > n 
Rațiu vroia ca acest act ._=â 
combată șist, mul și regimul, 
dar nu pe națiunea maghiară-, 
iar in 1894 la Congresul națio
nal de Ia Pe?>a, partidul mun
citorilor unguri (P.S.D.L'.) D"o- 
testa coatra procesului din Cluj 
și se declara roîidar cu poporul 
roman. Mr-irul principal al 
cărții lui Mma: Stoian constă 
tocmai in refuzul unei înțele
geri unilaterale a evenimente
lor. in capacitatea de a situa 
faptele intr-un context mai 
larg, care depășește mereu sala 
tribunalului și textul stenogra
mei ptoce<e.;ui — pentru a oferi, 
alături d. analiza microscopică 
r, detaliilor in timp, vederea de 
ar-ambiu peste timp. Numin- 
Ousi cartea Procesul unui pro
ces. Minai Stoian dezvăluie, încă 
dn : D-'Xed°ul de constric
ție Sintem așadar avertizați că 
inen «.„--a nu doar la recompu- 
r. r i striESă a pieselor proce- 
-”:ui memorandiștiloe (este și 
a-ta) ci ia devenirea procesuali 
a ur.tii proces juridic. Prin ur
mare. evenimentul va fi privit 
pe coordonata temporală a Isto- 
riei si nu doar conjunctural. 
Autorul ..sparge" relatarea 
cronologică pentru a aduce o 
mărturie a viitorului care poate 
să elucideze un aspect rămas 
obscur in epocă, se întoarce in 
trecut pentru a găsi anticipări 
ale faptelor din prezentul ac
țiunii, ..iese" din sala tribuna
lului pentru a reconstitui eveni
mentele petrecute Ia Viena, Paris 
sau București, care aruncă o lu
mină nouă asupra depozițiilor 
din proces. lansează ițfciteze 
personale, pe care apoi le veri
fică și demonstrează prin con
fruntarea documentelor și a ver
siunilor provenite din surse di
verse. Rezultatul este o carte 
interesantă, de multe ori pasio
nantă la lectură, care, respec- 
tind adevărul istoric asupra 
procesului politic al Memoran
dum-ului. recompune atmosfera 
unei epoci tensionate, „piatră la 
hotar" in evoluția României 
modeme.

Valentin F. Mihăescu

extrem de plăcută, e de a con
stata că volumul nu reprezintă 
deloc o simplă și intimplătoare 
juxtapunere de te*xte.  Dimpo
trivă, ne aSăm in fața unui pe
riplu reportericesc unitar, rigu
ros conceput, in așa fel incit 
„orele orașului Arad” se deru
lează armonia-, mtr-o succesi
une coerent caleidoscopică de 
imagini. Cititorul are revelația 
unei priviri a»_zate, subtil „dis
persată" (in mod aproape joy- 
ciar.) in direcțiile esențiale ale 

.-ui marelui oraș transilvan. 
Ct.e patru mari despărțituri ale 

sini ele insele sem- 
rii.cativ-: in sensul că divulgă 

(implimU) de axar- a 
amlnti’.uîui periplu reporteri
cesc in jurul inefabilei coordo
nate a scurgerii timpului din 
cele 24 de ore ale unei zile : 
I — Intimpinarea soarelui, II 
— Puterea zilei. III — Părel
nica blindețe a inserării, IV — 
Un oraș nu doarme niciodată. 
Cit despre inevitabila impresie 
de eteroclit a „vocilor" reporte
ricești. departe de a supăra, 
din contră, se dovedește „mu
zicală", antimonotonă. Este 
ceea ce rezultă din narativismul 
patetic și livresc-istoricizant al 
lui Florin Bănescu, din descrip
țiile st'lizat-poematice ale lui 
Vasile Dan, din incursiunile 
sentimental-vaporoase ale Caro
line! Ilica, din „fotografiile" na- 
rativ-inso’ite ale ’ui Cornel Ma- 
raudiuc. din subtil „psihologi
zantele” investigații ale lui 
Gheorghe Schwartz și din „sla- 
vicienile", autohtonizantele des
cinderi în real ale lui Horia 
Ungureanu.

Nicolae Ciobanu
*) Cornel Nistorescu : „Intim- 

plări in liniștea unei fotogra
fii”, Editura „Junimea", 1978.

••) Florin Bănescu, Vasile 
Dan, Carolina Ilica, Cornel Ma- 
raudiuc, Gheorghe Schwartz, 
Horia Ungureanu : „Orele ora
șului Arad", cu un cuvint îna
inte de Valeriu Râpeanu, Edi
tura „Eminescu", 1978.

tei despoieri de la om la om. nu putem fi decit 
impotriva celei de la popor la popor..." Româ
nii au trăit multe, prea multe asemenea ne
dreptăți. Gazetarii generației mele iși mai aduc 
aminte că. după ciuntirea Transilvaniei prin 
odiosul dictat imperialist de la Viena, contele 
fascist Ciano a devenit mare acționar „ardelean" 
al minelor de aur din partea locului.

Odată cu celelalte împliniri, evocate mai îna
inte. acel eveniment, din 1 decembrie 1918. a 
exercitat o mare inrîurire asupra unirii forțelor 
revoluționare și democratice la scară națională, 
asupra întăririi capacității de organizare și mo
bilizare a maselor în lupta pentru independen
ță. suveranitate și democrație, pentru profunde 
prefaceri sociale.

Sintem de aceea pe deplin îndreptățiți ca 
privirea noastră retrospectivă să se îndrepte cu 
emoție și gratitudine spre trecutul sbuciumat și 
glorios al patriei, din punctul de vedere al 
actualității, al socialismului victorios în țara 
noastră. Pentru că apare evident că momentul 
istoric crucial la care ne referim acum, dacă 
n-a putut înfăptui integral atunci, — social
mente vorbind, — țelul secular al maselor 
populare, a realizat cadrul propice pentru o mai 
accentuată evoluție a economiei, științei și cul
turii, pentru intensificarea mișcării revoluțio
nare a clasei muncitoare, a activității tuturor 
forțelor înaintate ale societății,

A revenit socialiștilor români. Partidului Co
munist Român, misiunea istorică de a Înfăptui 
pe deplin idealurile de libertate socială și na
țională pentru care au luptat înaintașii cei mai 
luminați, de a realiza pentru prima oară unita
tea social-politică a poporului în cadrul statu
lui nostru național unitar — România socialistă, 
patria comună p tutm-nr oamenilor muncii. f*ră  
deosebire de naționalitate, — de a asigura de
mocrația și progresul multilateral al societății 
noastre, garanția unei epoci noi, a unei istorii 
contemporane al cărei animator spiritual este 
tocmai această unitate indestructibilă a poporu
lui român și această demnitate națională și 
internațională regăsite.

viata cărților

Circulația 
cărții românești

• Circulația cărții vechi românești pe întregul teritoriu 
al țării, in pofida barierelor politice vremelnice, pune in lu
mină profunde semnificații sociale și istorice. Pnn aceasta, 
rezonanța faptului de cultură se amplifică, iar lucrările de 
bibliografie, care urmăresc și reconstituie drumul cărții 
românești, iși depășesc interesul strict bibliografic, evi
dențiind o latură a permanenței și unității naționale, ma
nifestată prin actul cultural al tipăririi, difuzării și conser
vării cuvântului românesc.

Carte veche românească In Bihor •) de Florian Dudaș se 
dovedește a fi mai mult decît țin catalog al cărții româ
nești pentru secolele XVI—XVII, și anume — o cercetare a 
unui fenomen cultural cu multiple și adinei semnificații. 
Reconstituirea circulației, valorii și receptării unul număr 
de 156 de exemplare ale unor vechi tipărituri românești, 
în mare parte necunoscute, prezentarea lor analitică, or
donarea lor pe criteriul cronologic, individualizarea lor 
după locul de proveniență sau de păstrare, conturează 
aspecte particulare ale fenomenului. Ceea ce interesează 
nu este atlt metodologia cercetării, disciplina și acuratețea 
identificării și valorificării documentului, cit ceea ce se 
relevă dincolo de aspectul bibliologic. Scopul lucrării, de
clarat în prefață, este acela de a restitui „crîmpeie de 
viață culturală românească, din vremea medievală și de 
început a epocii modeme, care atestă strădaniile spirituale 
ale unor oameni din popor, din Transilvania, Tara Româ
nească și Moldova, pentru unitate șl neatirnare, pentru 
păstrarea limbii șl ființei naționale14.

Din această persoectivă, devine revelator faptul că de îe 
Evanghelierul românesc al lui Coresl, de la 1561, pînă la 
Chiriacodromionui lui Mihail Ștefan, de la 1699, au circulat 
în Bihor aproape toate tipăriturile de valoare pentru iste
ria culturii românești. Secolul al XVI-lea este dominat de 
tipăriturile coreslene, receptate încă de la momentul apa
riției lor. Pe un fragment din Cartea cu învățătură, scrisă 
,,ca să fie mal lesne și mai ușor a ceti și a înțelege pentru 
oameni", se păstrează cea mai veche însemnare cu litere 
chirilice, în românește, din Bihor („Au scris Ranc Petr. 
1581“). Secolul al XVll-lea se deschide cu Pravila de la 
Govora (1640), imprimată și într-o ediție snecială pentru 
Transilvania. Un „izvor de apă dulce și purure curătoriu, 
adăpătoare de suflete omenești41, după caracterizarea lui 
Udriște Năsturel, s-a dovedit a fi pentru lectorii transil
văneni — Evanghelia Învățătoare, de la 1642.

Tipăriturile din Țara Românească și Moldova au circulat 
intens în toate cele trei provincii românești. După ieșirea 
din teascurile tiparnițelor de la Iași, Tîrgoviște sau Bucu
rești, numeroase exemplare trec deseori în posesia diferi
telor obști românești dintr-o parte și alta a Carpațllor. în
semnările de proprietate șl de lectori, cu vădită importanță 
documentară, oferă posibilitatea de a urmări drumul unor 
exemplare pînă în Bihor.

Florian Dudaș atrage atenția asupra unei danii de la 
1659, de pe un exemplar al Cazaniei lui Varlaam, întărită 
de protopopul Daniil „venit în pamentul Ardialului în zile 
lui Io Mihai Voivodu". Domnitorul român șl fapta sa per» 
sistă încă, vii, după o jumătate de secol, garantul daniei 
voind a perpetua, spre posteritate, amintirea acelor zile 
ale domniei lui Mjhai Viteazul, unificatorul celor trei țări 
române. Ultima carte din catalog este Chiriacodromionui, 
Alba Iulia, 1699, „pentru folosul și luminarea neamului 
nostru Românesc", tipărit de Mihail Ștefan la îndemnul 
lui Constantin Brâncoveanu, ,,neuitîndu-se de această dată 
neamului nostru Românesc aici in Ardeal". Această tipă
ritură, asemenea Cărții românești de învățătură, a circulat 
și în multe copii manuscrise. Dincolo de caracterul docu
mentar al acestei cercetări bibliologice, se conturează per
manența conștiinței unității naționale.

Gheorghe Buluță
•) Florian Dudaș î „Carte veche românească în Bihor", 

^Muzeul Țârii Crișurilor", Oradea,

Evocări 
antologice

• Sub titlul de mai sus a apărut recent la Editura 
„Junimea" din Iași o antologie *)  ce însumează frag
mente din scrieri ale unor autori români. Sînt fragmente 
structurate în jurul unor figuri eroice din trecutul mai 
îndepărtat sau mai apropiat al poporului nostru. în 
lunga sa introducere, antologatorul oferă explicații în 
legătură cu criteriile care au stat la baza demersului 
său, încercînd și câteva teoretizări în legătură cu con
ceptul de eroic și cu concretizările sa’e în literatura 
beletristică. Afirmațiile din introducere sînt, în general, 
corecte, Constantin Parfene ferindu-se însă în mod con
secvent de orice disociație care ar putea să contrazică 
oricit de puțin ideile cunoscute de toată lumea din ma
nualele elementare de literatură. Un neajuns al intro
ducerii, de data aceasta cu totul vizibil, este și tendința 
de lărgire nemăsurată a conceptului de eroic, bună 
poate ca metaforă publicistică, dar nepotrivită într-un 
context al exigențelor științifice. Nu numai că nu res
pectă adevărul, dar nu are nici un sens și nu este de 
nici un folos încercarea de a demonstra că în categoria 
eroilor intră de fapt mult mai mulți oameni decît s-ar 
crede. Făcând un asemenea sofism nu se obține decît 
o diluare a conceptului, o minimalizare a concretizări
lor sale reale.

Trecînd peste discutabilul punct de vedere al intro
ducerii, am recitit cu plăcere o serie de fragmente da
torate unora dintre marii noștri prozatori. Astfel, în pri
ma parte a antologiei figurează Mihail Sadoveanu, cu 
un fragment din Frații Jderi, în care este surprinsă fi
gura lui Ștefan cel Mare : „Vodă Ștefan, călcînd atunci 
în al patruzecilea an al vîrstei, avea obrazul ars proas
păt de vântul de primăvară. Se purta ras, cu mustața 
ușor cărunțită. Avea o puternică strângere a buzelor și 
o privire verde tăioasă. Deși scund de statură, cei dina
intea sa, opriți la zece pași, păreau eă se uită la el de 
jos în sus". Remarcabile sint și fragmentele semnate de 
Panait Istrati, Camil Petrescu, Tudor Arghezi, Laurențiu 
Fulga, Eugen Barbu, Titus Popovici.

Tot în prima parte a antologiei, intitulată Eroi au fost..., 
se află și cîteva texte, a căror prezență este justificată 
doar de faptul că se referă la cițiva dintre marii eroi 
ai poporului nostru, dar nu și de calități literare. Aceste 
texte seamănă între ele în mod vădit și antologarea lor 
nu este explicabilă decît prin dorința de a demonstra 
că aria literaturii noastre de inspirație istorică este 
mare. Mult mai nimerit ar fi fost dacă antologatorul 
s-ar fi oprit la un număr limitat de autori, renunțînd 
la textele cu discutabila valoare literară.

A doua parte a antologiei cuprinde cîteva reportaje 
și interviuri scrise în ultimii ani. Sint texte ce indică 
profesionalitatea autorilor, tn centrul lor se află figuri 
de oameni ai zilelor noastre, care s-au ilustrat prin abne
gație în diferite domenii ale vieții sociale. Reținem în mod 
special reportajul intitulat începuturi la Lotru de Paul 
Arîghel, de o remarcabilă elocvență colocvială, nutrită 
dintr-o riguroasă documentare, precum și interviul in
genios al Ecaterinei Oproiu, intitulat Femeia triumfă
toare.

Voicu Bugariu
•) Culegere de texte, introducere și note de Constan

tin Parfene.

Jurnal de front 
și condiție 

umană 

păsărele cu acest iad, cum ne-afn deprins și noi". Asa 
cum subliniază Petru Ursache, autorul prefaței ce în
soțește volumul, „informația cuprinsă în text ar fi ex
trem de utilă. pentru redactarea unei sociologii a răz
boiului". Căci e semnificativ modul în care Al. Vasiliu- 
Tătăruși privește, aude șl Înțelege acest război purtat 
cu speranța „sa văd Îndeplinindu-se visul cel mare de 
împlinire a țării noastre", EI vede în primul rînd oa
menii și destinul lor în război. E impresionant numă
rul de nume evocate și invocate de amintirea sa, cali
tatea fundamental umană a memoriei. Nu întâmplător 
jurnalul se încheie cu un fel de galerie de chipuri cu
noscute în război, cu un panopticum al amintirii pre
zentând cartierul brigăzii 28 infanterie : „ca să nu uit 
pe bunii mei camarazi de război". Altfel, războiul e 
mai mult auzit : „Din cît am putut trage cu urechea, 
starea oștirii noastre îi bună". Sau : „aducătoarea de 
moarte cîntare a obuzelor și a sfărîmăturilor de obuz". 
Situația fronturilor e auzită : „Nemții tot hodorogesc 
cu tunurile și nu știu ce au ai noștri de tac", E sem
nificativă în acest sens mai ales ultima parte a jurna
lului, un fel de basorelief al războiului săpat din liniște 
și bombardamente, Din bucuria și încrederea în victo
rie, nerostite ale celui care aude mereu glasul tunurilor 
românești și tăcerea celor vrăjmașe. Marșurile chinui
toare, săparea tranșeelor, nesomnul, foamea, setea chi
nuitoare, bolile, moartea camarazilor, micile bucurii le
gate de o masă mai bună, de un pahar de „năuceală", 
de o clipă de.ră-gaz sau de. o .scrisoare - venită de-acasă, 
M decupează treptat din acest Jurnal, setis cu meticu
lozitate, pe zile și pe ore, trecut „pe curat", completat 
și umanizat, căci devine un fel de prieten chemat pe 
nume : „Zi, carnețelule Toate acestea compun ima
ginea condiției umane în război, circumscriu eroismul 
și patriotismul omului simplu, niciodată evocate, dar 
întotdeauna prezente în nostalgia și dorul de casă, în 
neliniștea cu care sînt urmărite mișcările inamice, în 
compasiunea față*  de destinul celorlalți. Iată cum e zu
grăvită armata română cu un sentiment al apartenenței 
și cu o durere de o rară autenticitate : „nămol de lume 
de-a noastră" (s.n.) Sau iată o încercare de tipologie a 
ostașului român : „Atunci am văzut fire și inimă ostă
șească la niște oșteni... Era vreme de război, dar un 
soldat cînta dintr-o trișcă un cîntec de joc cam nădu
șit — mi se pare „Slănicul", iar alțl patru jucau de 
duduia pămîntul, parcă n-am fi fost pe front în fața 
Mărășeștilor". Scris pentru a rămîne o ctitorie a me
moriei despre oameni și vremuri, jurnalul de front al 
profesorului și furierului Al. Vasiliu-Tătăruși e brăzdat 
mai puțin de meandrele autobiografiei, deși evocă în 
egală măsură viața autorului său, impresionând în pri
mul rînd prin valoarea lui de memento, prin galeria de 
portrete ale unor eroi anonimi, prin harta sufletului 
ostașului român așa cum se identifică ea cu harta răz
boiului nostru din 1916—1918.

Doina Uricariu
♦) AL Vasiliu-Tătăruși : ,.Focul cel mare, Amintiri din 

primul război mondial", (1916—1918), ediție întregită de 
Ion Arhip și Dumitru Vacariu, Editura „Junimea", 1978.

Prezența Școlii 
ardelene

• Acaparați cum erau de un acerb militantism poli
tic, social dar și cultural-științific,. corifeii școlii lati
niste, prin chiar aceasta, au făcut dificile ori chiar 
imposibile eforturile acelor istorici care au încercat cu
prinderea lor într-o istorie a literaturii române în care 
criteriul estetic să funcționeze cu fermitate. Cu singura 
bine-cunoscutâ excepție a lui Ion Budai-Deleanu. Iată, 
însă, că — peste această situație delimatică — în apre
ciata colecție Restituiri a editurii Dacia, se publică o 
antologie de Poezii, proză, tălmăciri puse sub genericul 
Școlii ardelene.

Aflat pe un teren inedit și categoric dificil, îngrijito
rul acestei merituoase ediții *),  Mihai Gherman, iși con
duce întreprinderea cu destulă derută, jertfind arbitra- 
riul ‘unor criterii formale, Insuficiente pentru închega
rea organică a cărții sale. Căci, grupînd materia sub 
denumirile Poeții, Prozatorii, Traducătorii — comite 
eroarea de a atribui prin abuz calități pe care scriitorii 
vizați le-au avut în mod insuficient, conjunctural și ade
sea numai ca atribuție secundară. Iar în interiorul aces
tor grupe, editorul ordonează alfabetic autori ce recla
mau o mai vie cuprindere a textelor care astfel s-ar fi 
putut coaliza în structuri semnificative. Ca să nu mai 
spunem apoi că, sub comandamentul seriei în care edi
tează, Mihai Gherman se folosește in principal de texte 
Inedite sau cu o circulație minimă, insă face o mare 
excepție cu fragmentele din Țiganiada lui Ion Budai- 
Deleanu. Faptul ar putea fi motivat prin aceea că, fără 
respectivele fragmente, imaginea literară a școlii lati
niste ar fi fost văduvită de contribuția ei cea mai impor
tantă. Admlțînd aceasta, nu putem atunci să nu regre
tăm că licența n-a fost aplicată și lui Petru Maior pre
zent aici cu zgîrcenîe — cînd fragmente de notorietate din 
textele lui polemice î-ar fi adus o Imagine mai viguroasă, 
din perspectiva literaturii

O altă problemă ce s-a impus cu stringență editorului 
a fost aceea a dialecticii dintre literar și documentar. Pen
tru că în cazul latiniștilor, adesea într-un text științific 
patosul poate provoca transfigurarea artistica, în timp 
ce destule încercări beletristice rămin numai pentru cît 
documentează asupra epocii. Așa și in cazul acestei an
tologii, destule pagini — cu farmecul lor naiv adesea, 
sau altădată sublim —grotesc — edifică, asupra gustului 
curent într-o epocă și într-un mediu, ori descoperă iz
voare literare ale unor opere ulterioare, din maturita
tea literelor naționale. Dacă trecem peste acestea, ca șl 
peste Țiganiada, ca prea cunoscută, merită o atenție 
specială Elegia nobilului transilvan a lui Gheorghe Șin- 
cai (aici, in traducerea făcută de Teodor A. Naum din 
originalul latinesc), pentru surprinzătoarea ei atmosferă 
de curtenie, de sociabilitate intelectuală, deosebită de 
imaginea luptătoare cu care fuseserăm instruiți și care 
simplifica epoca.

Dar centrul de greutate valorică a acestui volum este 
dat de prezența lui Samuil Ml cu Clain cu pagini de ex
cepțională ținută literară. Descrierea sfîrșitului de dom
nie și de viață, a lui Constantin Brâncoveanu amintește 
întrutotul istoriile de mai tîrziu ale lui N. Iorga. Ceea 
ce la istoricul din secolul nostru este arhaism stă cu 
naturalețe deplină în textul corifeului. școlii latiniste. în 
plus chiar, fraza își are aici propozițiile secundare în 
mai deplină simetrie, cu o înaintare topică mai ordo
nată, mai severă. Neafectat, deloc sau prea puțin, de 
ceea ce va fi la" confrații săi morbul- latinist, Samuil 
Micu Clain scrie o frază puternică,' grea de substanță, 
tensionată și de o concizie ce nu-și găsește prea repede 
un termen de comparație în toată literatura noastră. 
Mărturie stau și tălmăcirile sale din Patristică și mai 
ales Cîntarea cin țărilor, capodoperă a tuturor traduce
rilor cite le avem la acest text, cu un sunet de clasici
tate aspră, cu o cadență de solemnitate dură, întune
cată, ce o ridică mult și peste traducerea din 1688, încă 
valabilă ca limbă literară dar pe alocuri aburită de 
scurgerea vremii și peste prea artist-senzuala variantă 
Gala Galaction — Vasile Radu.

Există un farmec lexical indicibil ce caracterizează 
vechile texte ardelene (altul decît al cronicilor, dar com
parabil) și el este cu deosebire prezent în această anto
logie. Este farmecul unei limbi impracticabilă astăzi, 
dar familiarizmdu-.se treptat, cititorul își va crea dispo
ziția necesară pentru ca ulterior să poată parcurge fără 
vreo dificultate, fie și numai prin fragmente, marile 
texte ale corifeilor școlii latiniste, încă de o actualitate 
Ideologică atît de mare.

Ion Papuc
•) Școala ardeleană : (Poezii, proză, tălmăciri), ediție 

îngrijită de Mihai Gherman, Editura „Dacia", 1977.

REVISTA REVISTELOR
Revue Roumaine nr. 8/1978

Așa cum se desprinde și din articolul redac
tional, incepînd chiar cu acest număr Revista 
Română iși propune să îmbrățișeze în chip cit 
mai complex fenomenul cultural-artistic con
temporan. in așa fel incit toți cei interesați să 
poată fi in măsură a se informa intr-ur grad 
tot mai sporit, de la sursă asupra dinamicii 
acestui domeniu al vieții noastre spirituale. Su
marul acestui număr onorează in chip elocvent 
respectivul program. Din literatura română con
temporană se publică un semnificativ grupaj de 
poeme semnate de Virgil Teodorescu, un amplu 
fragment în romanul Caloianul de Ion Lăncrăn- 
jan. cunoscuta nuvelă Cantonul părăsit și schița 
Drăgaira, de Fănuș Neagu, și un număr de trei 
poeme semnate de Constanța Buzea. Cei patru 
scriitori sint recomandați cititorilor prin scurt0 
și instructive note biobibliografice. Rubrica Studii 
și comentări cuprinde o suită de eseuri de o 
stringentă actualitate pentru gindirea filozofică 
și estetică din țara noastră: La culture dans 
la vie des peuples (Mircea M'alița), La fonction 
artistique des themes litt6raires (Ignat Florian 
Bociort), Art populaire et unite ethnique (Paui 
Petrescu). în articolul Une Presence roumaine 
de prestige (rubrica Contacte), Luminița Varto- 
lomei relatează despre succesele de mare pres
tigiu înregistrate de muzicianul român Mihai 
Brediceanu cu ocazia unui recent turneu peste 
hotare. La vie des arts este rubrica asigurată 
in acest număr de articolele semnate de Florian 
Potra (cinema), Anna Halasz (teatru) si Dan 
Grigorescu (arte frumoase). Ln vie des livres și 
Nouvelles aparitions completează in chip armo
nios sumarul acestui viu și substanțial număr al 
Revistei Române, prin semnăturile lui Dumitru 
Belciu, Andrei Bantaș, Sorin Titel, C. Pavel și 
Nora luga.
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atelier literar
posta redacției

A. RALU : Mai greoaie, ne
guroase cu o simbolistică încil- 
cită, obscură („Lor. corbilor ne- 
îndurâtori", „Vînătoarea" etc.), 
cu expresie sumară, uscată, fără 
reverberație. Ceva mai bune, 
„Albele ape", „Rugă de primă
vară".

I. CRAIOVA : Creștere can
titativă de rău augur. însoțită 
de grele pierderi in ordinea lu
crului artistic, a finisării, a 
scrupulozității prozodice, etc. 
(care. erau, de fapt, și atuurile 
principale ale textelor de pină 
acum). Lipsite și de aceste ca
lități. paginile se apropie evi
dent de nivelul compunerii mo
deste. artizanale, al cronicii rit
mate uneori. Nițel mai răsărite 
„Mit". „Mioritică", ..Pescarul din 
deltă". ..Pasărea neagră".

NUTOPIA : Frămîntările ți 
îndoielile din scrisoare sint fi
rești (la un om înzestrat). Ca și 
bunele gîndurl de viitor (Ia un 
moment dat. cărarea adevărată 
se va impune inevitabil). Rezer
vele pe care le faceți in legătu
ră cu textele de acum sint în
dreptățite : e. intr-adevăr, o in
vazie a prozaismului, a locului 
comun chiar, a inerției fără in
spirație. Dar sint si niște pagini 
onorabile : ..Fluture orb". „Cu 
O"hii închiși". ..Niciodată". 
„Drum" „Perimetru magic". 
„Anroape cîntec". Reproducem 
P.S.-ul scrisorii, pentru cei vi
zați : „Mulțumiri lui A. Dumi
trescu pentru anreciere. Felici
tări lui Radu Drăgan pentru 
victorie. îl aștept pe VaL Pru- 
teanu ia aceleași cote".

STROE MARIAN : Sint niște 
pagini de început, nesigure si 
stingace, din care nu se pot 
deduce, deocamdată, semnele 
înzestrării, ci mai cu seamă, 
marea nevoie de lectură ți stu
diu, de lărgire și perfecționare a 
cunoștințelor (intre altele, ți In 
domeniul limbii române).

D. CALIS : Destule pagini 
telegrafice, „albe", vagi, dar și 
multe lucruri frumoase, limoezi, 
sensibile : „Plopii", „Furtuna-, 
„Prețul culorilor". „Se îndreap
tă vremea", „Avalanșa", „Ridică 
fruntea", „La ce te gindești", 
„Marea".

D. BORCEA : „Noua expe
riență" nu e concludentă încă, 
pagimle sint greoaie, poticnite, 
lipsite de fluență, cu o proeodie 
simplistă ți șovăitoare. Ceva 
mai bine, „Descriere de natură".

L DRAGOȘ : Alunecări din ce 
in ce mai pronunțate in manie
rism și minor, cu o restrlr.a-re 
acută a sferei tematice și a mij
loacelor de expresie (cu un 
„dicționar" sumar. monoton). 
Citeva lucruri mai infiripate : 
„Poetul", „Optimism". „întreba
re". „Despre rouă" (prea multă 
rouă, in genera! !_.).

V. PRVTEANV : în nota obiș
nuită (n-am remarcat retorta, 
nici „tunsoarea" de care rorbtti. 
ci mai. curind o reșută a «apr - 
realismului), o serie de iucnc". 
demne de atenție ' JZâpel c 
mării". ..Așezarea cortului". ' - 
foc palid Ia început". Velanc»»- 
lia drumului*.  „Aripa tm-i ?â- 
biri"). „Impresia" nu ra Justifi
că (..iritantă*  poate fi. tmeor"., 
doar neputința de a face mat 
mult pentru cei care merită—)-

A. DUMITKASCU : Nu n-t 
noutăți, din pAcate. Un hscni 
mai bun. echilibrat. scotr. de 
metaforismul fac:!. dulceag 
(care vă bin tuie manuscmseje în 
ultima vreme) e „Patria-,

DOINA FRUNZA : I.-.fiatfe de 
texte, dar grave pwdert de 
substanță nobili. aiimeore in 
confecția de serie, n-irwțaratâ. 
grăbită, neglijentă. Smgumi ta- 
cru oarecum mai reușii. „Prea 
timpurie chemare-.

Mihaela Claudia Andrei. Mlha 
Cristea, Dl» Venissi : Sint ț-, 
semne bune ; mentă sâ .-tăr—,.

Mariana Rad. Daa Mim. Iașii 
Tătar (ceva mai btrir. . C- 
rupție". „Dialog- ..Belsââ p- - 
rentă"). Aniaaia Dflțduaăre. T. 
Barbu. C. Tuia Gngwe (ev. i 
mai bine. In „Viata ca o — 
nă". „Simptorr- , Traiaa Dar
ia*.  lesa Pamparăa. P. Sui
rii a. A. Geta fmai bue. tn 
„Sinceritate"). Daaiei BăaeăEK*.  
Maria Debramir. EU. Oct. G4- 
tâiaața. Tudar Iau Parei. sa»da 
Maidava. Canaan Anna*.  Scron 
Se ma. C. Panise. E. B«ee- 
resea. Em. Geeeetas. N. targa. 
J. Zieatssea -. Nimic ro: '

Gre ""Mllilii

Sentimentul de patrie
Patrie 
îrseamnă să ai o iubire 
pe care să nu ți o poți pierde 
" c ând, ariceai face 
sa a întotdeauna un dor 
are să-ti rină și să te izbăvească 
De-tm tot, suferindu-l.

Rcsăr.m in fiece dimineață dintre somnuri 
odată cu soarele, ca niște sori al lui. 
Cu brațe răcoroase ne rotim fiii de oripi 
a păsări ce n-au aflat incâ zborul rotund 
a g -d " codată trecut in afară de gind... 
f9» eu smgură atunci 
să «-„siaje săminta sămință, 
eu sxigucă. tora de botezul de zăpadă T) 
Ne ere—e n-crem, să ne-aflâm câ-i dorim
"so-s să -e învețe rostul cel nou de senin 

Si -e - — pez m și ne inmiresim 
ca o-«L*  
ne cixăt — dealurile și zilele de umbră 
csezi-du-ne, opo-, la inserare ca la nuntă...

Dacă fi -x>
soo-ve --or rw- ști unde să răsară 
» ja. ooesn n-or mai ști cui 
to sft-sindu-se de dor—
Ms de u- loc oarecare zicem noi 
pe- <e 
c Pe cb ce "*  poate cont nua fără de nor. 
Ord oe an -u ->e putem nunti.

No să fi tost mor '.-tâ.
Ec sc fi ta*:  -c tabi *

Firii <j
e >*a  Dtr-meeev pe care Strămoș-’* 
de Mcota t tar ss gorâ undeva deosupra 
ca penai or or -eoa-sindu la t>c>oa-e — 
csaeeaâBor cș bu&rae pr-»r»d»-le 
povara s-_pur-‘o*  trude minSor D_ —ne*v.  
de ta «coorer*  -ocv-e c-j -o c. »
Zbw-md * cx» < — -x. -ger- c oc—o- - 
S19--J dăunai— de core “• e dor. a pctr-c

Miraculum
Ploaia și nașterea firului neted de grîu
Eu născătoarea de fiu
Desmorțind înrobite picioarele
Dezvelind copilul meu viu
Ce rorâ-ntîlnire
Ce gravâ-l păstrez pe genunchi 
In tremurul miinii a pieptului plin 
Febro-ncercării fără potrivă 
Din necuprinsul vieții și marții 
Biruite in doi
Ce-aș fi putut să mai murmur 
Toateole lumii mai moi și ușor 
Dâruindu-se brațelor mele
Uriașe și grele in suflul uimitei tăceri — 
Frumusețea si pacea cu care
Intr-o mare de qnu 
Mă aplec spre fiu
Și-l invăț lingă zori să pornească I

Mereu in piepturile noastre...
Patria nu se povestește 
nu se ascultă pe la ferestre 
nu e un cont deschis la banca 
ți nici provincie tristă 
a unor emancipate lichele. 
Patria-i o înaltă mireasmă 
e un cireș drag 
cu un singur anotimp : lupta, 
patria-i un drum lung 
plin de miere și sare 
e un ceas care bate 
in piepturile noastre mereu, 
se poate spune 
e patria o viată 
noi sintem clipele 
care-i dăruim respirația.

AUREL DUMITRAȘCU

Definindu-ne
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MMKA RALU

Ziariștii transilvani pribegi
și triumful Albei Iutii

ei 1 228 delegați ai națiunii rocnane. ai 
tuturor straturilor sociale, instituțiilor 
meșteșugărești, reuniunilor feminine ți 
altor categorii de muncă, desemnați să 
participe cu drept de vot la Alba Iulia.

au primit in dimineața zilei de 1 Decembrie 
1918 cu un puternic ropot de aplauze in Sala 
Unirii pe cei dinții soli ai luptătorilor cu te
muta și irezistibila armă a cuvintului, apăruți 
acum in carne și oase pe podiumul președin- 
țial : Ghiță Pop, Iosif Șchiopul. Eugen Goga și 
Ariton Pescaru, aceștia aducind cu ei și depu- 

- nind pe biroul adunării, celebru) memoriu poli
ție redactat de doctorul Pompiliu Nlsțor și votat 
cu urale <%. osțășitnea ,șj oțlțerimpa celpr „trei 
regimente ' de voluntari români ' iii februarie 
1917 la Darnița lingă Chlev.

Combativitatea publiciștilor transilvani s-a 
strămutat în Rusia europeană și asiatică, in Sibe
ria, in Anglia, Franța, Italia și Statele Unite ale 
Americii, pretutindeni orientind opinia publică 
și cabinetele diplomației mondiale, mobtlizind 
masele române pentru înrolări, participări la 
fronturile de luptă ale împătritei înțelegeri, ale 
adevăraților prieteni și aliați ai României ți ai 
celor rămași in afară.

Corpul voluntarilor români a organizat in fe
bruarie 1917 o mare adunare la Darnița și a ho- 
tărît ruperea legăturilor de stat cu Austro-Unea- 
ria. E cea dinții ruptură din chingile imperiilor 
autocrate. Pierderea războiului de către puterile 
centrale și izbucnirea revoluție! sovietice au citat 
constelația internațională favorabilă creerit de 
state independente. La Darnița voluntarii au luat 
act cu satisfacție de declarația marelui Lenin de 
a se respecta voința popoarelor, dreptul lor tte 
separație de statele poliglote, pentru a-ți tăun 
cultura, progresul și fericirea.

întors din Franța la izbucnirea războiului, 
capul de coloană al „răzvrătiților", Octavian 
Goga, neizbutind să inființeze plănuitul ziar al 
pribegilor cu titlul Ardealul, a stabilit acord cu 
Epoca lui Fillpescu de a deschide rubrica Cuvin- 
tul Ardealului susținută de eminenții publiciști 
de la LUPTA. LUCEAFĂRUL, TRIBUNA și RO
MÂNUL in frunte cu Vasile Lucaci, cu Ghită 
Pop Tăslăuanu, Ghibu, C. Bucșan, Osvadă, Iuliu 
Enescu, Eugen Goga, Iosif Șchiopul, Aurel Es<a, 
Imbroane, Vasile Stoica, și, firește. Octavian 
Goga. Un grup strălucit de combatanți de inal- 
tă clasă a fondat foarte respectata revistă sâptă- 
minalâ cu titlul popular TRIBUNA, (supranu
mind-o „a treia Tribună”) in toată perioada de 
2 ani a neutralității, cu excepțional răsunet in 
cercurile diplomatice, ca și in toată pătura con
ducătoare a poporului, grupul constind din 
Ghiță Pop, Iosif Șchiopu, C. Bucșan și Onisifor 
Ghibu, scriitori de talent și de suprafață recu
noscută, specializați in metode eficace de luptă.

In Chiev, fostul director al cotidianului LHi- 
BUNA, talentatul ziarist Sever Bocu a editat ga
zeta România Mare cu colaboratorii principali 
Voicu Nițescu, Aristotel Banciu și filozoful 
Giuglea Săceleanui. In Ecaterinburg, lingă <>ele- 
abinsc, Voicu Nițescu și Victor Branisce au 
tipărit cu ajutorul tipografului brașovean Zirno- 
veanu citeva numere din Gazeta Transilvaniei 

' în refugiu.
In Moscova apăru Foaia Țăranului în redacția 

lui Ghiță Ppp,. A,nten Pescgru, Mihai Gplu și He- 
negaru, toți bueurihdu-șe rM simpatia ți cu
noștința personală a marelui Lenin.

La gazetele de mare tiraj. România de la Iași, 
de sub direcția lui Sadoveanu și la Gazeta Osta
șilor, distribuită chiar pe front, au colaborat 
aproape toți scriitorii in refugiul Moldovei, prin
tre ei erau lorga, Coșbuc, Goga, Agarbiceanu, Mi- 
nulescu. Iorga a continuat cu Neamul Romanesc 
în Moldova. O campanie inimoasă desfășurau Sl- 
mion Mândrescu și Leonte Moldovanu in Revista 
Neamului.

Ziariștii și scriitorii transilvani și-au împlinit 
o misiune sacră punindu-și verbul înflăcăiat în 
slujba supremă a zilelor, utilizind strălucita artă 
a cuvintului cu o vervă, convingere, patos și 
curaj nemărginit. Ei și-au dobindit titlu etern 
la recunoștința șl admirația tuturor generațiilor 
viitoare pentru epocala dezrobire.

O metodă originală de a capta opinia publică 
din Statele Unite a fost inuită și practicată 
efectiv de poliglotul Vasile Stoica din Avrigul lui 
Gheorghe Lazâr. Era un inițiat in litera
turile mari străine. A procedat de jos 

. in sus, de la cluburile ziaristice și redacțiile ame
ricane dispuse să-i audă cuvintul și publice ar
ticolele in limba lor. Inaugura o strategie care i-a 
înlesnit accesul la prezentarea memoriilor do
cumentate către Lansing, acesta referindu-se la 
ele și considerîndu-le ca demne de luat in seamă. 
Vasile Stoica mi-a fost coleg de redacție la Ro
mânul din Arad, împreună cu bucovineanul Ion 
Grămadă căzut la Oituz. Dețineam cheia succese
lor sale ca ziarist și autor de cărți substanțiale 
asupra suferințelor românilor din Transilvania. 
Ii fac un act de dreptate, evocînd aici pe fostul 
ministru al presei și ambasador peste frontieră.

E aci ocazia să afirm, că și metropola istorică 
de două ori milenară a Daciei, Alba Iulia, s-a 
ilustrat și pe terenul publicisticei.

Cînd au sosit convoaiele sutei de mii de oameni 
cu trenuri, căruțe ori pe jos in 1 Dec. 1918. alba- 
iulienii le-au făcut surpriza foarte plăcută de a fi 
salutate cu o foii? volantă în caractere marcante 
cu titlul Albaiulia și cu subtitlul elocvent „organ

al proclamării uzutaid aațaeiaie". Bedarire-— ia 
frunte cu toane c.nrul c i i iiFtti' jar • x. Z-»- 
hana Muniecăm. in «ucr ;ar aj—mi ăt -. T'.ersr-l 
tnbumst GtuU Pop, se irtera ca mulx_ pro
oroci. căci dețineau spiritul de dtrtpatăe *1  -
țimilor ți anticipau votul țr±~i>c asupra aaprre- 
țjei lor de veacuri : aaitatea ■■lâeaali. Periodicul 
Albaiulia a continuat să apară ți s-a Ir.strc-.nat 
apoi in numerele viitoare sa psopațe justețea 
principiilor superioare de care »-a ghidat statu
tul politic stabilit de acta Cartă ressăaă de im
portanta unui îndreptar pentru națiunea eii- 
berată.-

Ca martor ocular aJ decurgerilor epocalelor 
evenimente din 4 sept, pină la 1 Dec. 1918. in ca- 
litateit de redactor șef al ziarului Românul, in
stalat cu biroul de presă in casa dr. Velican (pri
mul prefect al Albei) și apoi prin funcția mea 
de fondator ți președinte al Sindicatului Pr.'sei 
Române din Ardeal f. Bmt. funcție crnriită de 
totalitatea ziariș'ilor dstarpanci ump de 16 ani. 
m-am simțit dator să eterr.lzn raemocia hiir.ă- 
torilor cu cuvintu] pertru dffscătiMare ți Întru
pare in stat neatimat prm dreeree hpănum. 
monografii, almanahuri »i ct-ți A.— fondit > 
CT-ij. sub auspiciile -ji preset, aces
BibliMeeă Harts re.

Legiie implacabile aje progrereuix pnșasreRr h 
Întregii itmar.-.iăți ortocau o trzxs'crmare radi
cală :n Europa Centrală, ir finiri ea de li
bere pe nnnile anacrosucelor imperii potsgpcte-

La un pătrar dr verer ăr la drsobjpla .m.petrului 
austro-urgar s! ds la actul e!:turre-w de la .Vba 
Iulia, Asociația vo tan tank' rszjcs mi ix-ire-.- 
nase cu o micromonografie re. manor r>—ilar, po- 
SearOt dr documente ak pmcredn dramatice de 
la sfințitul anuhd !?'.?. Broșura a cunoscut -ăii 
raj deosebit n o rapidă desfacere : ir. 50 pax ni 
am dat cea dinții definiție mat rorr=!»t*  a mă
reției adunării naționale de la Afba Iulia. care a 
inaugurat statutul politic nou al 8an».-^: s con
dițiile de dezvoltare vr.toar-

Am înțeles să stărui pentru un adevăr po .tic 
prea puțin cu-.'m.’t «t rerinut de ooir.ia pub: â 
la noi. anume despre splendida misiune îndepli
nită de publicistica română transilvană de Jună 
1900 : ziariștii ți scriitori; români din acrite 
părți Și-au putut desăvârși in presa A ir.a't -„•'el 
din Brașov. Sibiu. Blaj și Arad o formație deo- 
logică bine orientată, grație doctrinii politice în
chegată de 300 ani in tiDăntunle umpuhiL .As.Iei 
se explică identitatea de vederi si caracterul ho- 
tărit al personalității tor. capabili sâ pledeze cu 
deplină cunoaștere pentru măreața cauză a în
chegării romaniloc in propriul lor stat suveran.

Ion Clopoțel

G. Călinescu
Urmare dia pag. ■ 7-a

Gherea, i-a urmat o perioadă de frigiditate cri
tică. Ulterior E. Lovinescu il discută mal 
ales pe latura „Împrumuturilor*  G. Ibrti- 
leanu scrie mai tirziu. e drept superlativ, doar 
despre o singură poezie. Vara. îi revine deci lui 
G. Călinescu sarcina să vorbească despre ceea 
ce e caduc și mai ales ce este poezie mare, via
bilă in poetul care a deschis drumul semăn5- 
torismului și poporanismului. Criticul are mereu 
in vedere opiniile anterioare ți cînd scrie, de 
pildă, despre St O. Iosif corectează opiniile res
trictive din Istoria literară lovinesciană asunra 
duiosului poet insistind. alături de Perpeâsicius 
și Cioculescu, asupra autenticității lirismului său 
si asupra notelor simboliste ale acestei noezil. 
Sinuoasă a fost și receptivitatea față de poezia 
lui Goga. Mihail Dragomirescu il consideră un 
poet de conjunctură istorică. EL Lovinescu e inde
cis asupra valorii iui Goga. Optica lui G Că
linescu e mai aproape de aceea a lui C. Stere 
depășind-o insă pe a acestuia prin situarea este
tică a poeziei lui Goga. în viziunea Iui. poetul 
pătimirii noastre nu este numai unul din cei trei 
mari scriitori ai adincii noastre specificități (cei
lalți doi fiind Eminescu șt Sadoveanu) ci și sin
gurul eminescian durabil, capabil de mare poe
zie. Capitolul despre Ion Agirbiceanu ni se pare 
insuficient astăzi, dar e de reținut că sint absente 
toate acele obiecții care se fac de obicei semă- 
nătoriștilor. Analiza lui Rebreanu se face prin 
raportare la Slavici, așa cum aceea a lui ArRhezi. 
se face prin raportare la Eminescu. scriitorului 
proclamîndu-i-se genialitatea. G. Călinescu po
lemizează discret cu Arghezi pe tema stilului ro
mancierului sugerind superfluitatea obiecției. Pa
ginile despre Lucian Blaga, Aron Cotruș se re
simt de lipsa elaborației critice colective a epocii 
Interbelice. Singular, independent este gestul se
lectării Iui Mihai Beniuc in compendiul din 1945. 
Preocuparea de nuanță, de construcție critică, 
(capitolul lui Goga. antologic prin poezia arhaită
ții e clădit pe condiționarea poeziei lui Goga de 
cadrul originar), de justiție literară dezvăluie in 
cartea lui G. Călinescu un proiect de lucru lim
pede conturat, o elaborare atentă, o supra
vegheată arhitectură a ideilor, voința de a se 
înscrie pe coordonata majoră a istoriei și criticii 
literare românești.

ANGELA NACHE

F&tk! firi iatar

#•» or -etogevraefrere
Rome-. O
s-j pocaa F 7*<- sc suo c-sto!
* .ăv-orec trecjoo o rsz steog
e u- car—a core seca 
ca sângere idraaos or o x> 
e sc ’m m cq « cwye -ară notor

ro»cA kxescu

Plrnara Consiliului l'niunii Scriitorilor

Bare Ințri Calartiai aiMail 
ăr pariâr. care »-a ărxtâaarai ■■
laaa anaakne la l*«  : Diver
se. La luerăribe pieaarei aa «ai 
participai, ea ipritau. Btiabni 
raleetiveiar reăaețăaaale ți 
membrii eaaMliitar ăe caaâa- 
rere ale reriaâelar icapertite. 
rare nu sint membri ac Cpam- 
liulni Uniunii.

Eapra S.miaa. Caeaetia Lra. 
Itau Baabra. Traiaa laara. 
Avei Râa. Gea Bapia. Valeraua 
Miliari aia. AtexaaX^" Balan. 
Murea Raria Iatabaa. sicnicl 
Pap Gfreerțbf Pliat. Pani 
Aacbet. Laerentia Falșa, Mircea 
Di aerca. lan Hebaaa, Emerit 
Steri ei. Maria Serescw, Or. S.

Crabmliairri— Laarealta UBri. 
Ctaiuatia Cbarriă. Mima saa-

Facea Jrbriraaa. Gbeargbe 
seria, țâelaa fia*.  Dataa». Tea-

Ban Vira lat Mârrrame ți 
Dan Deaiie.

Cnralial Umanii a a*  rabat 
reaiaiurea Aieeiatăei țcriiieri- 
lar ăia Crainva.

La laerarite Caasilialai a 
preaeat terarăjal Damitrw 
Gbtțe. rieeprețedinie al Caasi- 
bahâ Caltarii ți Educației So
cialiste. Laerările Consiliului au 
fost conduse de tovarășul 
George Macovescu, președinte *1  
Uniunii Scriitorilor,

Romanul psihologie 
românesc

Rp^M tal AL Protopccse*.*:  Ranamnă 
pMbaănpM eooăaene Tn mir, «atee- 
ha Stcteze. 1P7R) =□ »e ocnpă da
ce putea num: -ryj- ;mu<-og:c
rociâpesc de la îc.c„—I !• azi. ci

r.xrxi de această spece ia perioada ir.-- * ■ 
Arta războaie din 1932. ~~i apare Fâdarea »p»- 
aaralQor de Livia Reoreasu r. cr_--ă In 1SJ5. 
romanului Places de loo Biben. A
■.„mr.eie roenanmu: peibokaoc romaresc clasat (i 
pentru care s-ar putea foăosi si caaegorta r»?r6*ri  
de amliză psihologica ale cărui mode.e smt Ben
jamin Constantin. Doetotevsai. Proust. Gide 
Joyre si Kafka, scriitori din secolul al XIX-Iez 
si scrliuiri de la Începutul secolului XX inriurip 
de 1 «aofîa intuiponistă a lai Bergse - si HusserL 
de filoeofîa trăirii a lui Dietbey. de psihologia 
iu: William James si de psihanaliza lui Proust

Carâea lui AL Protopopescu e interesantă, nu 
mi puțin excesivă in demonstrații, cu multe 
„.jr.wâri paradoxale, chiar sclifosită pe alocuri 
si anelpisită. Autorul a atrt cele mai noi lucrări 
ce estetică a romanului pe Leon Ezle„ citat de 
doua ori EndeL (Tbe Psyetoological Novei 190®— 
1S50. London. 1955) dc Michel Ra mond (La Crise 
da romul. Des lendemalns da Naturali sine aux 
aaaees vin șt. Paris. 1966) pe Michel Zeraffa 
(Persoane et persoonage. L Evoiution estbetique 
da realiwne romanesque ea Oeeideal de 1920 a 
l«ă Pari- 19W) pe R Humphrey (Stream of 
Coaseiausaess in Tbe modern novel. Los Ange
les. 1955) și pe Van Meter Amer (Aesthetics of 
the Novel. New-York. 196tB. fără un prea mare 
profit sub raport teoretic, insă cu tentația de a 
aplica unele concepte noi la lucrun știute.

După două capitole introductive, unul intitulat 
în căutarea genezei și altul cu titlul Viziuni asu
pra metodei AL Protopooescu iși începe studiul 
asupra romancierilor analiști cu Liviu Rebre^no 
creator în Pădurea spinzuratilor al unui cetji^ 
tean al eului determinai de factori exteriori.
Apostol Bologa. ceea ce este exact. Sint unele 
observații fine si in subcapitolul Despre lumina 
refleetoralul : Simbolism psihologie si in Inter-
natioBala tipologică sau subconștientul din afară, 
dar peste tot ne izbim de subtilități forțate sub
care nu se ascunde o profunzime reală, impresie 
sporită de faptul că autorul nu cunoaște bine 
numele altor personaje ale tui Rebreanu precum 
Mahavira (scris de patru ori Mahariva) sau 
Hamma (scris Hanema). Hortensia Papadat-Ben- 
gescu e pusă sub semnul „înjosirii romanului" 
adică al obiectivării prin trecerea de la obser-
vare» subțire a lumii distinse la sesizarea că 
„adevărul și omenescul trec prin obor si peri
ferie". ..De U vestala Porporata. la plebeiană 
Aneta, analiza urmărește degradarea și alterarea 
umanului*.  Putem fi de acord cu această frază, 
nu și cu cea care urmează : ..Neexemplaritatea 
personajului e o consecință a socialului infest'*.  
Pe latinește „infestus*  înseamnă gata de atac sau 
hărțuit și pe deasupra exemplaritatea unui erou 
nu e condiționată exclusiv de mediu. In plus, 
Balzac nu a scris Psychologic, ci Physiologie du 
manage, iar Eliade Rădulescu nu a publicat în 
Albina românească a lui A&achL Nu merge cu- 
vîntul „marțafoism**.  Ce va să zică afirmația : 
„Romanul Hortensiei Papadat-Bengescu este, 
desigur, altceva decît vitrină și trial**  ? Nu se 
înțeleg prea bine nici „anti-tezele eului* 4 la Că
rnii Petrescu. Faptul că romanul limitează psi
hologia la conștiință în sens husserlian (We- 
senschau — intuiție a esenței — autenticitate) 
nu elimină creația șa din sfera romanului psiho
logic, Patul lui Proust nu devine o „mimare**  a 
condiției romanului psihologic ci o mai solidă 
legitimare a lui. La Anton Holban se văd mai

Curați sintem în tot ce facem 
sintem curați in toate 
ce gindim 
nu doar in Balcani 
ci pe-ntreaga planetă 
in inimi sădim încrederea 
prin trandafiri—
Noaptea ne este iubită 
muncă ți poezie 
la gură de furnal 
si nimeni n-o să poată spune 
câ-n istoria lumii am ațipit 
împotriva războiului luptăm 
cu arme de pace...
Are tora rotunjimea piinii de odinioară 
pentru că lupta a rămas legea ei 
milenară 
in ape albastre liberi 
ou vislit străbunii 
vislim noi 
fiii nostr vor viții— 
De-cceea la noi n-a murit nimeni 
■nai simplu 
ta no< nu se moare 
era I sub glie se odihnesc 
cu capul pe munți de metale 
șî-n fața lumii după datină noi ieșim 
cu prme și sare—

G.M. BUCOVICIOR

REVISTĂ STRĂINĂ

_ entâțtr» „preludii ale procesului absurd" 
Ș" „dogmatismul" lui Don Juan, Gib Mihâescu 

;xs: n*-?-ntat  „in Căutarea timpului pier- 
dar- ca autor al unui Don Juan oltean. („Don 
Q te-e de pe Cema" nu-i același lucru), dar 
oi Protooopescu numește de două ori pe Zina 
Coer.otu din Brațul Andromedei. Coroiu. La 
Mircea Eliade se pune problema dacă există o 
psihologie a fantasticului sau un fantastic al 
psihologicului, ceea ce este superfluu, din mo
ment ce principalele sale romane nu intră in 
catezoria romanului psihologic. S-ar fi putut 
vorbi doar de Șantier. Este reală ruptura pe care 
AL Protopopescu o remarcă la Blecher intre per
soana reală și personajul abstract din roman, 
autorul fiind un povestitor al celei dintîi, dublat 
de un analist al celui din urmă. La Ibrăileanu 
se descoperă, in Adela, un mit al unicității, de 
fapt al femeii unice, de care doctorul Codrescu 
nu se poate atinge pentru că femeia se identifică 
naturii, iar amorul este invazia naturii în mij
locul civilizației. Rămine insă iubirea (disociată 
de Ibrăileanu de amor). Adela fiind romanul 
unui amour manque, scris de un moralist din 
spița Iul Benjamin Constant, aproape în aforis
me. cu o concesie romantică pentru natură, vă
zută ca o stare de suflet în felul lui Amiel,

Stilul critic este cam neglijent, romanul Soarele 
negru de Ticu Archip este întrerupt de „racursiuni 
analitice". Lili „versează sentimental cu forța și cu 
viitoarea rivala". Coana Profira „emite din pris
pa conacului galicisme accesibile slugilor, pină 
cind, de după cortină, iese la iveală o ceată de 
hedoniștl ai mahalalei..." Deși cu multe defi
ciențe sub acest aspect, cartea lui Al. Protopo
pescu, laborioasă, este un preambul de oarecare 
interes al problemei romanului românesc, psiho
logic sau de analiză. Lipsesc din sinteza prezen
tată autori șl opere importante, poate că se pu
tea aminti Simfonia fantastică de Cezar Petrescu, 
1929, se cădea, in orice caz, luate in considerație 
romane psihologice ca Bizu și Firul in patru 
(1932) de E. Lovinescu Lutul, în preajma revo
luției, (III, 1932) de C. Stere, ș.a.

Al Piru

• POEZIA POLONEZA IN SECOLUL XVIII de 
Wiesau Borowy. lucrare bazată pe un real simț ar- 
nsne ți c temeinică erudiție, lipsită din păcate de o 
postiațâ care să sintetizeze viața și opera autorului, 
■ apărut in editura varșoviană PIW, deodată cu 
eseurile semnate de Jan Zlgmunt Jakubowski, Unde 
ne ducem, dar și de unde venim, la Mon. Editurile 
respective au tipărit aceste cărți ea un omagiu adus 
ajLonior, foști profesori ai Universității din Var- 
ȘOV'A-
• PRIMA CARTE de călătorie a lui Michel Butor, 

„Geaie du Laeu“, iși plasează acțiunea in Jurul Me- 
diteranei — lumea veche : Spania, Italia, Grecia, 
Turna, Egipt. A doua scăpa din această orbită, 
pentru a parcurge emisfera de Nord, abordind Lu
mea Nouă, antichitățile occidentale și orientale, A 
treia, apărută de curind în col. Blanche a edit. 
Ga lb ma rd, sub titlul BOOMERANG trece în emisfera 
de Sud, se desfășoară spre lumea a treia, In jurul 
planetei peste oceane șl continente, urmind mari 
curente ale 'migra ți ei revelați de arheologi., 3$ trece 
de Ia un secol la altul, de la țară la țară, prin Iri
zări și transparențe. Australia cu „Courfter des Afi- 
tipodes", Columbia Britanică cu „La Fete eu mpn 
absence", S.U.A. cu „Bicentenaire KJf, Singapore si 
atitea alte insule cu .. \n hlp*  l '«hiippi'nv,
Nisa cu „Carnaval trangatlantiqueM, prin deșerturi, 
hoteluri, păduri, strîmtori, zgirie-nori și aeroporturi, 
tîrgun și maghernițe, cheiuri șl răspîntii, grădini 
și temple, stepe și savane.'..
• LA ÎNCEPUTUL LUNII NOIEMBRIE la Salz

burg a avut loc un Festival al Copiilor, pentru a 
inaugura anul 1979, pe care U.N.E.S.C.O. i-a de
clarat An Internațional al Copilului. Festivalul a 
prilejuit proiectarea a 19 filme și 18 scurtmetraje 
din îă țări, in cadrul a 27 de reprezentații,
• LEONARD BERNSTEIN, neobositul compozitor, 

dirijor șt profesor a primit la 16 noiembrie inelul de 
onoare a) Orchestrei Filarmonice din Viena, iar cu 
această ocazie el a anunțat o operă dedicată acestei 
orchestre.
• POȘTA AUSTRIACA a emis un timbru special 

cu ocazia comemorării a 150 de ani de la moartea 
lui Franz Schubert. Efigia timbrului reprezintă un 
portret al prințului vienez al liedului, după lucrarea 
pictorului și heliografului Josef Krlehuber. Executat 
in hellogravură, timbrul are un tiraj de aproape 
4 milioane de exemplare.
• LA TEATRUL DE OPERA ȘI BALET „KIROV“ 

din Leningrad a avut loc premiera baletului 
„Notre-Dame de Paris" (după romanul cu același 
titlu al lui Victor Hugo), pe muzică de compozi
torul francez Maurice Jarre. Spectacolul a fost rea
lizat de coregraful francez Roland Petit, iar decoru
rile și costumele sint semnate de Rene Alliot și Yves 
Saint-Lorant. Rolul Esmeraldei il interpretează tî- 
năra balerină Galina Mezențeva iar cel al lui Qua
simodo a fost Încredințat balerinului Nikolai 
Kovmir.
• IN EDITURA GALI.IMARD a fost tipărit primul 

număr din seria CAIETELOR marelui poet Sairit- 
John Perse (1887—1975). Reținem din sumar : „Saint- 
John Perse, poete de la mervetlle" de Kathleen 
Raine ; .,Le monde et le verbe dans l’oeuvre de 
Saint-John Perse“ de Roger Little șl ,,Le Souffle du 
monde dans l’oeuvre de Saint-John Perse" de Frled- 
helm Kemp.
• IN VOLUMUL CHARLIE CHAPLIN — apărut 

de curind în Editura „Nuova Italia", criticul Gior
gio Cremonini încearcă să cuprindă glorioasa carieră 
de actor, regizor și scenarist a marelui Chariot. 
Volumul este completat cu o filmografie și o biblio
grafie.
• MUZEUL DE STAT DIN MOSCOVA a expus 

între 12 sept, șl 20 octombrie aproape 200 de obiecte 
care vorbesc despre viața și opera poetului german 
Heinrich Heine (născut la DUsseldorf în 1797 și mort 
la Paris în 1856) foarte cunoscut și apreciat în Ru
sia. Materialul documentar al acestei expoziții pro
vine de la Heinrich-Heine Institut din Dilsseldorf. 
Critic social și prieten al lui Karl Marx și al lui 
Fr. Engels. Heine se bucura de renume în zona de 
expresie rusească din secolul XIX și există nenumă
rate traduceri ale operei sale cit și o întreagă serie 
de lucrări științifice despre autorul Cărții -Cîntărllor. 
în replică Helne-Institut Iși va deschide porțile în 
martie 1979 pentru o expoziție Cehov, venită de la 
Moscova, care va fi completată de un program spe
cial de la Schauspielhaus.
• L’ESPACE D’UNE FENfiTRE «e intitulează 

ultima culegere de poezii apărută sub semnătura 
cunoscutului poet francez Robert Mallet. Tipărit sub 
auspiciile editurii Oallimard, volumul este oglinda 
locului, lecturii, circumstanței, momentului care au 
suscitat autorului romanța sau poemul, epigrama 
sau eptiaful, cântecul său dezinvolt .sau grav. Muzica 
acestui limbaj are o tentă de melancolie care duce 
cu ea o discretă bucurie de viață, care poate nu 
este decit surisul curajului. Cele mai recente cule
geri de poezii ale' lui Robert Mallet sint : „Quand le 
miroir s’etonne“, (1974) . și. „Plus leger d’etre un 
autre" (1976).

SPORT

Prudență
• Un meci frumos de rugby e o sărbătoare. Bucu- 

reștenii au prilejul sâ vadă mline pe Glulești, sta
dion de tradiție în sportul românesc, două din cele 
mai bune formații de rugby din lume • XV-le fran
cez și XV-le românesc. Deși meciul de miine 
poate dezminți aceste rînduri facem afirmația de 
consecvență, prezentă șl altădată în acest colț de pa
gină pe care unii l-au descoperit, din păcate, doar 
cînd au fost criticați, că valoarea jucătorilor noștri 
nu e Inferioară valorii jucătorilor francezi și că na
ționala a căpătat o maturitate tactică verificată și 
de ultimele întîlnirt internaționale.

Indiferent de crizele declarate în presă, echipa co
coșului galic a fost întotdeauna puternică șl cea 
care vine la București fără a mai impresiona ca 
altădată prin nume este capabilă neîndoielnic de 
victorie, dacă meciul e tratat de români eu 
suficiență.

IntUnirea de pe Glulești se anunță foarte grea. A 
repeta victoria de acum doi ani înseamnă a solicita 
la maximum o echipă care știe să fie extrem de 
eficientă. Valeriu Irlmescu care-și cunoaște bine 
adversarii are la dispoziție o înaintare cu calități 
deosebite. Dărăban, Enciu Stoica, Murariu, Marin

și victorie
lonescu. Dumitru sint nume care pot decide Victo
ria. Dacă amintim că această înaintare are în spate 
atacanți ca Motrescu. Bucoș, Constantin. Tudose 
enumerăm alte argumente ale victoriei. Unui 
din capitolele vechii rivalități rugbystice dintre 
România și Franța se va scrie miine pe Giulești. 
Conjugînd angajamentul total cu prudența, rugbiștii 
români pot avea cîștig de cauză.

Discobol
P.S. : Reproducem din rubrica Time-out a 

revistei „Flacăra" nr. 48 un ecou la arti
colul nostru recent despre rugby : „Dacă nu 
știați pină acum, aflați astăzi că inginerul Viorel 
Moraru, fosta glorie a rugbyului românesc de acum 
un deceniu, este, in același timp, vicepreședinte al 
federației și antrenor de club !! Toată stima pentru 
Viorel Moraru, dar parcă e prea mult pentru o sin
gură persoană ! Și pentru că tot veni vorba, st 
amintim că grivlțeanol Scarlat, tratat cu o nener- 
misă indulgență de Comisia de disciplină a F.R.R., 
indulgență față de care ne-âm manifestat nedume
rirea in urmă cu o săptămînă, și-a dat în petic în 
cursul recentei deplasări în Polonia, comfțînd un 
nou act huliganic".
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ecouri ale actului unirii în lume

„Simpatie profundă
față de aspirațiile juste și legitime

ale poporului român“
firșitul anuhii 1918 a constituit pen
tru harta politică și mii: tară a Euro
pei un moment cu implicații foarte 
importante. Marea conflagrație mon
dială. care a atras in virtejul ei

atitea popoare, se apropia de final După 
succesul Marii Revoluții Socialiste d'-n Octom
brie, în condițiile intensificării luptei revolu
ționare și de eliberare soaa-ă. dar mai ales 
datorită victoriilor militare obținute de pute
rile Antantei. Puterile Centrale și aliatele !:r 
din Balcani au fo6t obligate să păiâsearcă 
teritoriile ocupate șî să accepte oresc-1 
popoarelor la autodeterminare.

Simultan cu prăbușirea unor puternice 
dinastii, a HohenzoUemiior ș; Hahs-ai-tir. 
iar acestea precedate numai cu un an de 
Romanovi, popoarele Europei cer kcC ma 
puternic dreptul la unitate s. inoepet-denu».

La 1 decembrie 1918. pe Cîm~ul ; 
Horia, au sosit 1 228 de delega*;  cu crept de 
vot deliberativ și o masă de peste IM M*  de 
oameni. țn cadrul Marii Adimăn C-eOlcww 
s-a adoptat istorica _Declar<>*.e  oe ia Alba 
Iulia", document ce a consfințit murea Tran
silvaniei cu țara. Evocind acest meaner: Ma
rie, Alexandru Vlahuță a sens rmătoareie
cuvinte : ..Mari au fost suferințele pe car 
le-am îndurat, dar mare este și răsplata jert
felor noastre. Poate că nxnodată n-a Hrăpct 
a ti ta fericire intre hotarele tini ce s-a che
mat cândva Dacia feiix*.

Este firesc, deci, ca presa r docfnaii--*  
din străinătate să se fi referi: la impura if.- 
prefaceri care aveau loc in Europa, m*  ai-s 
că locul războiului a fost lua: de o utteasă 
activitate diplomatică, prolog al Confenav 
de Pace de la Paris. O caracterizare rU iții* de
exactă asupra celor ce s-au întâmpla: a MII 
a făcut-o la vremea respectivă o esnearstă
publicație britanică. The J
care, trecînd in revistă eres aentete Mi
tice din Marea Britanic si <tn afir
ma : -Este probabil că dezmembrarea Im
periului multinational aurtro-MCar va fi 
considerată de istorici ca rrsrenisi ce!

privească dubla monarhie ca ta «rtasaa 
politic total artificial și -enatwaf*.  Ns era
aceasta singura iare a
transformările prin care trecea 
austro-ungar fiind urmăr*.te cs
înserate și comentate in c:e***  pș-n rar - 
La 2 noiembrie 1918 ziarul Daflr tw u
informa cititorii că : „Evenr— -e-rie se prec- 
pită cu rapiditate in Austi-t-U-zuna. La 
Viena a fost format un Cocs e Na Bara! « 
a fost adoptată o cocsunrtie ex.- pe
Habsburgt La B-xVpesta a Jos*.  pO'-UU 
republica—* Și fi rxica cor^re»;- ța ee 
apropia, presa britanică «trăiri ta-
menilor pofiud că este cazul să ee traâ eoct 
de dreptul națiunilor, de kberwea ș arie- 
pendența pe care o aer. -ar pacea tiesrza să 
fie realizată in așa fel îridt vutorul pepcure- 
lor să fie as; jurat. _Dacă Ccngresul de ia 
Versailles vrea să nu fie o ermâ — remarca 
autorul articolului publicat la 18 "> eivri
1918 in The Manchester Guardian — na 
mare împotriva umanități: ieri*,  a fre: C.reș- 
gresul de la Berlin (1878*  s ces de te Ve=j- 
(1815), toate tratatele secre*e  '-to 
rate“. Sint cunoscute sacrifici 11-e pe care 
făcut România în cei d<z am de ras ■ 
„înconjurată din toate păr*  le de -siz» 
populația „demoralizată de foame*:  • 
vațiuni, fără mc o speranță de - >-
partea aliaților «*.  după cum remarca urr_: 
din membrii misrun:; fianceze Sn B.* rreâ_ x. 
trupele române au reuș.: să remmeze a 
Mărăști, Mărășest: șă O.ti. rmăl >r tcere ’ -*-  
torii ce au contribuit la apărarea fiinfe: ratio
nale și statale.

Cunoscind intr-un mod ma: intim cele ce 
se petreceau in Ra!c»n dar datorită s. 
afinităților existente presa franceză s :u- 
liană, ca și documentele de athivă. ee procn 
din aceste țări, oferă yfixreati' mult mr. 
bogate asupra evenimentelor dm Romania. La 
2 decembrie 1918. Le Terep*  a td.-.- am - 
referiri la manifestitl Cocstlruiu: Xatiaca. 
Român din Transilvania, adresa*,  pepoareio*  
lumii în ultima decadă a h;— rwt-emhrie. 
Același cotidian atribuia manifestului, intr-un 
număr ulterior al său. semnificat.a -„net pro
clamații de independență a Transilvanul. 
Dorințele justificate ale românilor din Tran
silvania sint susținute și documentar de 
către datele provenite din arhivele franceze 
Conform acestor date numa: m armata ame
ricană, care a luptat pe teritoriul francez 
împotriva Germaniei, s-au afiat 38 *M  dc 
soldați români proveniți din Trancilvaiua iar
11 000 dintre ei au căzut pe cîmpul de luptă. 
Un motiv în plus pentru presa franceză de a 
fi receptivă la orice manifestare românească. 
Iată de exemplu, cum desene Le Matia Adu
narea de la Alba Iulia din 1 Decembre 1918 : 
„Comitetul Național Român din Transilvania 
Banat. Cri șa na și Maramureș a proclamat 
unirea provinciilor române îa Regatul Româ
niei. Drapelul român flutură pe toate edifi
ciile publice. Entuziasmul este de nedescris. 
Oamenii plîng și se îmbrățișează pe străzi. 
Vechile colonii saxone din Transilvania, care 
au împărtășit de secole suferințele cu româ
nii, participă din toată inima la bucuria k>r*.

Hotărârile luate la Alba Iulia. consemnate 
în Declarația de la 1 Decembrie 1918. tre
buiau puse în practică, guvernul român ac- 
ționînd în acest sens pentru recunoașterea pe 
plan internațional a statului unitar național 
într-o notă a reprezentantului Franței la 
București, datînd de la începutul lunii ia
nuarie 1919, se sublinia fermitatea românilor 
de a impune lumii politice europene măsurile 
adoptate de națiunea română. Jn primul 
rtnd, reunirea tuturor provinciilor românești 
din Transilvania și Ungaria, adică inclusiv

Banatul, se spune tn nota mențxmată înainte 
— hotarită de Adunarea de la Aloa Iehț, a 
fost notificată acolo ca un ac*.  fnoeț' —. !r. 
consecință. delegau: Cunsilitilni Najâ-onai a! 
românilor din Transilvania j: cm Unpră 
transmis impotermc*.rtje  ș: rtisti'jctiirmTe Ier 
domnului V. Antonescu tamsuul român ir. 
Franța n.n.1 care. renvțmd aceste note coc- 
' one mstrueuumlcr Constlnthz National. a 
acțxr-a: ca reprezentant a. Marti Român., 
unificase. anocpmd psstin ereermentee.

Așa după mm mentxmn ma. isamte. re
feriri mîeresanie de cele mau multe or*,  de 
adeziune St -tir,-»:? la actitcule l.-.tiețz-~ 
de rnoăs. ie găsesc k în coloanele presei 
italăeae. tn pagmiie caraita a fost reprodusă, 
la 4 decatiJu je 191*.  scrisoarea pe care truris- 
troi de esc^-me :*a>an.  SoBsao. a adresat-» 
Cccnerars naticcal ai •—r*-»*  _ <r *
ia care prmtre aiMae. ae sptnea : _Scr*aoarea  
pe care dcm=.:je vnassre *=  adresat-o te li 
nosembne 19M> m a «dem ocara să vă ex- 
pma srș'u pmfiaadâ K «yvxzanta a gt- 
ivmaha :aar fașă de sy m - e sssie s.

pnfe^l rtiEm pe care o defecare a comite-

I-orar-a. N_ T-ulirw-u. jena vrui Catarg, r 
As^eăeses. C M_ie M.. a făcut-o «a Roma. 
DefeM*». «me zarai riahan. a fost prtmfeă 
«V xnil*l ■ rsowT-rs de Ifcătri iar 
.âtate CrtsadD a resat n auctis de calcă

mai important al anului MIL Dezvc&area 
concepției naționale in cursa! »—v-r- rec raz 
a făcut ca mulți supus, a? s*

D. Ivănescu

60 de ani
Nor C-. . ’9’8
sunt rr:*  txoi 
si zcoez de our
- Apuse"'

Tre« .-ifKhjc de oomeni
S-OU duS
pe gura curcubeului
ostie co seara cind e senin 
se poate ședea pe cer 
un popor a b ina-ntind.
Dor no> — 1 i celor 
core ou 'ost csupriȘ - 
n-c-r vrur -vj vrem, nu dorim 
să mc sufere simeni niciodată 
in tara neest-ă.

Gbeorgbe Pituț

Marele aet al istoriei
Urmcre di« pag. 1

1918. uct l«ronc care r.e apare ca avird 
adinei rădăc.ru. ca rezultind dir.tr-o suc
cesiune legică. înfăptiure a poporului roma.-.. 
ururea de la 1 decembrie a tot sancționată 
ia mod necesar de marile puteri ca un fapt 
impliniu recunosondu-se caracterul ei ire- 
versibiL Un act de. dreptate se implinjse-

Eter incununxnd adi proces istoric, actul de 
la 1 decembrie 1918 a tot totodată punctul 
de plecare al unei noi etape in istoria po
porului român. Un sfert de veac mai tirziu. 
insurecția națională din august 19M avea să 
creeze cadrul de realizare a deplinei uniri a 
nauunit deschizind drum desăvirșirii revo
luției burghezo-democratice și revoluției so
cialiste. Ceea ce nu putuse fi înfăptuit după 
1 decembrie 1918. ceea ce clasele dominante 
ale statului unitar de la sfirșitul anului 1918 
nu pătaseră realiza. Intrucit ele * fuseseră 
preocupate înainte de toate de propriile in
terese si nu de cele ale națiunii In ansam
blul lor. a fost realizat în cadrul noii orin- 
duiri socialiste. Barierele interne ale socie
tății românești au fost înlăturate. clase.e 
exploatatoare înlăturate, antagonismul din
tre clase a trebuit să cedeze locul 
unor clase și categorii prietene, străine de 
exploatare, care acționează unitar, in aceeași 
direcție, socialistă și unirea națiunii a căpă
tat o nouă înfățișare, plenară. Barierele pe 
care clasele dominante Ie așezaseră de-a 
lungul veacurilor intre români și naționali
tățile conlocuitoare au căzut și ele. în

România socialistă, drepturile depline fiin- 
du-le asigurate, aceste naționalități conlu
crează cu elan, împreună cu națiunea 
română, la construcția statului celui nou.

Cu o economie in plin avint — producția 
industrială intrecind de 38 de ori pe cea a 
anului 1938 —, cu o cultură înfloritoare, 
beneficiind de un cadru de necontenită pro
pășire. poporul român se afirmă in lume ca 
o entitate respectată. Prețuirea acordată 
României socialiste reprezintă și aprecierea 
unei politici externe demne și inaintate. 
Apărînd cu fermitate — pentru sine și pen
tru toate popoarele și națiunile — cauza in
dependenței și a suveranității naționale, mi- 
litind pentru bună înțelegere, destindere și 
pace, căutind stăruitor să frineze nebu
neasca cursă a înarmărilor. România și pre
ședintele ei, purtătorul de cuvînt cel mai 
autorizat al năzuințelor ardente ale națiunii, 
se afirmă prestigios in fața umanității, 
impun respect și unanimă prețuire.

întreaga istorie a poporului român reflectă 
o succesiune logică și legică. în cadrul aces
tei evoluții marile momente ale constituirii 
și desăvirșirii României moderne și contem
porane se leagă organic, se completează și 
se justifică. 24 ianuarie, 9 mai, 1 decembrie 
și 23 august ne apar astfel într-o corelare 
firească, ca punind temei etapelor dominan
te ale procesului făuririi și desăvârșirii sta
tului unitar român. Aceste zile Istorice 
afirmă națiunea și ilustrează cu pagini de 
glorie și prestigiu cartea de aur a istoriei 
omenirii.

Mesaj de demnitate 
și pace

coul manei Uniri de la Alba Iulia, 
din 1 Decembrie 1918, a răsunat pre
lung și deosebit de puternic în în
treaga lume. Aceasta pentru că 
Unirea n-a fost rodul unui concurs

de împrejurări favorabile, n-a fost darul unor 
cancelarii diplomatice, jiu a răsărit din dăr
nicia vreunei puteri lumești, — cum scria 
Ion Lupaș în Istoria unirii românilor, — ci 
dintr-o tainică și îndelungată pregătire isto
rică. Temeiurile ei sint adinei și nesguduite*.  
Unirea de la Alba Iulia, rod al unei istorii 
zbuciumate de lupte și suferinți, pentru un 
ideal care a luminat necontenit de-a lungul 
veacurilor, ca o nestinsă stea polară, cărările 
drepte dar anevoioase ale poporului român, 
s-a impus in fața lumii, ca un strălucitor 
exemplu de ceea ce înseamnă voința unui 
popor, încrederea sa neabătută in destinul 
sau istoric. Ea a demonstrat convingător că 
nici o putere, nici un imperiu nu pot in
fringe voința de granit a poporului, nu-i 
pot înăbuși în singe și cenușă, în acte ad
ministrative samavolnice, idealul său de 
viață. Idealul românilor de a se vedea uniți 
intr-o singură țară izvora dintr-un dat obiec
tiv al existențe: lor, deoarece in cuget și-n 
simțiri, in felul de a fi, de a vorbi și gîndi, 
de a munci, ei s-au simțit din ad incul istoriei 
lor unii și aceiași. Am fost prin vremuri 
maștere și grele, sintem și rămînem o familie 
unită, cu o conștiință de sine lucidă, monolită 
și generoasă, cu un ideal politic ți etic lumi
nos care a înflorit necontenit pe apele fără 
întoarcere ale timpului, la căldura Omeniei 
noastre proverbiale Chiar atunci cind împre
jurări istorice vrăjmașe au dezmembrat ad
ministrativ și samavolnic trupul patriei, po
porul român a rămas tot ana, intrajutorin- 
du-se frățește peste granițele impuse arbitrar, 
în această străveche și statornică atmosferă 
de unitate spirituală, cei din Muntenia au ri
dicat sălașuri și lăcașuri în Transilvania ; 
dascăli invățați din țara de dincolo de munți 
au trecut în Moldova și Muntenia, întemeind 
trainice instituții de învățămint și cultură în 
limba română ; un călugăr luminat s-a ridi
cat, pe Ia 1559. de la Tîrgoviște la Brașov, 
durind acolo primele monumente tipărite de 
limbă română literară ; meșteri zugravi din 
Nordul Țării Românești s-au dus ca la ei 
acasă și-au pictat renumita biserică în stil 
roman de la Densuș ; figurile din icoane sint 
ale oamenilor de la noi, îmbrăcați în renumi
tele lor straie naționale care, în esență, sint 
pretutindeni, la toți românii, aceleași ; secole 
de-a rîndul românii treceau „Vama Cucului1* 
și făceau comerț, întreținînd între cele trei 
provincii românești strînse legături econo
mice. precum și culturale și politice. Numeroși 
voluntari din Transilvania au luptat eroic 
alături de frații lor munteni și moldoveni, în 
războiul de Independență. Ani în șir, celebrul 
țăran badea Cârțan. din părțile Făgărașului, 
re! re zicea atit de sugestiv că „dracn a mai 
var’i*  eranită prin mijlocul țării*  durea am 
' - cir ca 8es*«*.  broșuri, reviste și Cărți de 
te Bw-tiresti ș> V dkmfa tăranfior rwnânl 
ssbjugati imperiului azstro-angar. Scriitorii 
din toate provinciile românești colaborau la 
ziarele și revistele românești care nu apăreau 
în regiunea lor de baștină. Așa îi găsim în 
paginile Curierului românesc al lui Ion He- 
liade Rădulescu la București, în Gazeta de 
Transilvania și Foaie pentru minte, inimă și 
literatură ale lui Gh. Bariț, la Brașov, în 
Dacia literară a lui Mihail Kogălniceanu, la 
Iași. Așa îi găsim la 1917, în paginile ziarului 
România de Ia Iași apărînd aceleași idealuri 
patriotice, pe scriitorii din toate provinciile 
românești, din toate generațiile și de toate 
orientările estetice. Am fost toată vremea 
uniți în cuget și simțiri, peste granițele ad
ministrative, și sintem acum mai uniți ca ori- 
cînd sub steagul Partidului Comunist Român 
într-o mare și puternică familie socialistă. 
Unirea de la Alba Iulia a fost o treaptă 
înaltă pe drumul istoriei românești, a fost un' 
final de tragedie eroică și un început măreț 
de epopee, ale cărei capitole le scrie acum cu 
litere de aur și sudoare, poporul român, 
făuritorul noii sale istorii.

Poporul a fost autorul șl eroul marii Uniri 
de la Alba Iulia. Omenia lui funciară s-a re
flectat nemijlocit în toate documentele aces
tui act istoric. De aceea ecourile ei atît de 
umaniste au răsunat în conștiința popoarelor 
lumii. Să ne amintim de un fragment din 
Manifestul către popoarele lumii: „Națiunea 
română din Ungaria și Transilvania nu do
rește să stăpînească asupra altor neamuri. 
Lipsită cu desăvîrșire de orice clasă istorică 
stăpinitoare, națiunea română prin ființa sa 
însăși este întruparea democrației celei mai 
desăvârșite. Pe teritoriul ei strămoșesc națiu
nea română este gata a asigura fiecărui popor 
deplina libertate națională și organizarea sa 
în stat liber și independent o va întocmi pe 
temeiurile democrației care va asigura tutu
ror indivizilor aflători pe teritoriul său ega
litatea condițiunilor de viață, unicul mijloc 
al desăvârșirii omenești*.  Idei generoase, idei 
umanitare și democratice care încălzeau, fără 
îndoială, inimile a milioane de oameni, le 
vorbeau despre frumusețea morală a poporu
lui român, despre înțelepciunea sa politică.

De altfel, in Manifestul către națiunea 
română se mărturisea răspicat preocuparea

Vuia. Numai la cîteva săptămini de la înfi
ințarea sa, Consiliul a fost recunoscut de gu
vernele Franței, Angliei, Italiei și Statelor 
Unite ale Americii. Așa au prezentat națiunea 
română marii ei oamenT'de știință, scriitori și 
artiști care, prin specificul național al operei 
lor, prin înalta ei valoare estetică sau științi
fică au intrat în universalitate. Un Racoviță 
se impune ca întemeietorul speologiei, C. I. 
Parhon al endocrinologiei, Coandă ca ctitor al 
mecanicii cuantice, Brâncuși ca un demiurg 
care smulge lemnului și pietrei amorfe sem
nificații și frumuseți nebănuite, deschizind o 
școală nouă în sculptură, Enescu — un Orfeu 
român care modelează sufletul omenesc de 
pretutindeni și-I înnobilează cu sunetele și 
ritmurile din afunduri de vremi ale tulbură
toarei doine românești. Vocea lui Nicolae 
Iorga. acest Cantemir modem, acest Voltaire 
al românilor, se aude în amfiteatrele tuturor 
marilor universități din lume. Savantul de 
renume mondial vorbea la Sorbona say Ox
ford și Cambridge despre cine am fost, cine 
sintem și ce vrem să fim, așezîndu-ne în co
nexiunea istorică firească cu istoria universală. 
Au venit apoi vocile marilor poeți Bacovia, 
Arghezi, Blaga, Cotruș, Ion Barbu, ale poeți
lor moderniști care începind să scrie în limba 
română vor întemeia curente cu răsunet 
european, neuitind niciodată de țara lor de 
obîrșie. de unitatea morală a acestui minunat 
popor despre care învățatul german Albrecht 
Wirth scria, la 1916, că este „cel mai trainic 
neam de oameni de pe suprafața pămîntului**,  
în sensul că a avut știința de a găsi formele 
și instinctul de a supraviețui în cele mai 
grele momente ale istoriei. Consecvența unor 
idealuri pentru care a trăit și s-a jertfit nu 
l-a părăsit niciodată. Din această perspectivă, 
Unirea de la Alba Iulia e doar o verigă de 
aur intr-un lanț al istoriei naționale. Odată 
înfăptuită. Unirea de la Alba Iulia a sporit 
înzecit prestigiul internațional al României 
care va da pe cel mai strălucit președinte al 
Ligii Națiunilor Unite, în persoana lui Nicolae 
Titulescu. Va duce la intensificarea relațiilor 
ei economice, politice și culturale cu alte țări, 
de pe poziții mult mai avantajoase, va asigura 
dezvoltarea mai rapidă a mijloacelor de pro
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de a „prezenta înaintea lumii tinere și fru
moase, națiunea română în deplina ei curățe
nie, nepătată, tn Întreaga ei splendoare*.  Așa 
au prezentat-o lumii întregi membrii Consi
liului Național Român, tnființat Ia Paris, în 
6 septembrie 1918, din care tăceau parte per
sonalități politice, literare și științifice ca 
Take lonescu (președinte), Octavian Goga, 
Nicolae Titulescu, Constantin Miile, Traian

ducție capitalistă, va asigura condiții mai 
bune pentru instituțiile de cultură și învăță- 
mînt etc., etc., dar multe din idealurile multi
seculare ale românilor și ale naționalităților 
conlocuitoare rămăseseră încă neîmplinite in 
perioada interbelică. Neîmplinirea lor nu pu
tea asigura deplina unire umană ; era și greu 
să se unească proletarul cu patronul, boierul, 
groful sau baronul cu robul pămîntului 
ș.a.m.d. Lumea înaintată și democratică se 
uită încă, în perioada interbelică, cu durere la 
unele situații de Ia noi. Națiunea română, 
despre care profesorul sas Andreas Wellmann 
scria încă la 1843 că „zace sămînța bogată a 
unui popor, pe care îl așteaptă un viitor fru
mos și mare dacă însușirile de căpetenie se 
vor dezvolta cum se cuvine", nu-și putea 
pune în valoare toate resursele ei de omenie, 
întregul ei geniu creator.

A fost nevoie de revoluția socialistă, de 
noua orînduire socială pentru ca acest lucru 
să se întîmple. Acum unirea începe a fi cu 
desăvîrșire reală. Se înlătură exploatarea 
omului de către om și se asigură baza obiec
tivă a Unirii de care vorbea și Vasile Goldiș 
la 1 Decembrie 1918. Aceleași drepturi și ace
leași îndatoriri unesc azi marea noastră fa
milie socialistă în jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminentul om de stat și 
conducătorul iubit al poporului român, care 
a dus în lume mai mult decit oricine altul 
imaginea reală a unei Românii unite și pros
pere, dorința ei de pace și colaborare cu toate 
popoarele lumii, omenia românească și spiri
tul Internaționalist, voința ei de a fi și a 
rămîne pe veci unită, ca țară liberă, indepen
dentă și suverană. Pe drumurile larg deschise 
pe toate meridianele lumii de Președintele 
României se deschid căi noi de cooperare și 
colaborare economică, politică și culturală cu 
toate popoarele bătrînei noastre planete, pe 
principii noi, echitabile, umaniste. Niciodată 
știința, cultura, învățămîntul și artele din 
România n-au fost atît de cunoscute în lumea 
largă ca în anii socialismului, ceea ce nu în
seamnă că nu e încă nevoie de mai mult și 
de mai bine, pentru ca, cunoscîndu-se prin 
creație, popoarele între ele să fie tot mai 
strins unite în jurul marilor idealuri ale uma
nității : pacea, fericirea și progresul. Uniți, 
sintem puternici și vom fi, nu pentru a ame
nința pe cineva, ci pentru a ne aduce contri
buția specifică la pacea, fericirea și progresul 
întregii omeniri.

Ion Dodu Bălan

______________Z
REDACȚIA : Bacnrești, Piața Scinteii Nr. I, tel. 17 32 09
ADMINISTRAȚIA : Cale*  Victoriei Nr. 115, tel. 50 74 96 
ABONAMENTELE :
3 luni — 13 lei ; 6 luni — 26 lei; 1 an — 52 lei
Tiparul executat la :
COMBINATUL POLIGRAFIC „CASA SCINTEII"

r%25c4%2583d%25c4%2583c.ru

