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dota de cînd unitatea statului român 
definitiv peste prealabila unitate a po-

prin excelență și din totdeauna, inge- 
a trăirii firești în această lume a 
cea a bunăstării materiale și spirituale.

SOLEMNUL

Luceafărul
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LEGĂMINT

E SCRIS PE TRICOLOR UNIRE I

n act aniversar de 
o asemenea forță și 
largi, fundamentale 
semnificații cum 

este cel pe care ni l-a pri
lejuit cea de a 65-a aniver
sare a Marii Uniri, nu putea 
să nu concentreze în datele 
și anvergura sa istorică în
tregul nostru suflet, ființa 
însăși a țării pe toată întin
derea și durata ei, de la 
cele mai adinei rădăcini ale 
conștiinței de sine ale nea
mului și pină la zi, la starea 
de fapt a iubirii de patrie 
și a tot ce înseamnă aceas
ta, într-o indisolubilă legă
tură pe care unirea o face 
cu libertatea, cu indepen
dența și suveranitatea. A 
fost și rămîne acest act 
aniversar de la 1 Decembrie 
1983 un fascinant și tulbu
rător tablou de istorie in 
care succesiunea imaginilor 
de pilduitor eroism și abne
gație ale trecutului s-a în
gemănat strins cu aceea a 
propriei noastre biografii, 
deschizlndu-ne și mai pu
ternic înainte viitorul, dru
mul mereu ascendent pe 
care națiunea română s-a 
situat, etrâbătlnd etape de 
timp șl evenimente esenția
le. Sensul predominant sau, 
mai bine zis, paleta largă de 
semnificații ce s-au desprins 
și mai ales chipul solemn, 
de adevărat legămint, cu 
care am trăit și am omagiat 
această epocală dată din is
toria României se asociază 
în mod firesc prezenței la 
Marea Adunare Festivă a 
secretarului general al parti
dului, președintele țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
a cărui expunere, așteptată 
și urmărită cu emoție, va II 
să rămină nu numai în me
moria noastră, a celor de 
azi, ci și ca un nou capitol 
de istorie prin care ampli
tudinea și profunzimea idei
lor pot să dea noi contururi 
de lumină și noi accente în
țelegerii realităților contem
porane. Ascultîndu-1, logica 
evenimentelor și a relevării 
lor în cea mai intimă cau
zalitate se cuprinde de acel 
patos viu, revoluționar cu 
care sint potențate și trăiesc 
pentru totdeauna marile fap
te ce-au adunat, ca-ntr-o 
retortă, întregul spirit de 
dăruire și sacrificiu ale po
porului, toate energiile crea
toare ale națiunii. întreaga 
inspirație, toată puterea sa 
de luptă și de gindire, de 
muncă și creație pentru a-și 
făuri însfirșit un destin 
liber și demn, angajîtndu-se 
decisiv pe calea progresului 
și civilizației. Ne amintim 
astfel o mai veche și su
gestivă apreciere a celui 
căruia, pe bună dreptate, i 
ee spune ctitor al noii 
vremi : „împrejurările isto- 
rico-sociale vitrege în care 
și-a dus existența au obli
gat poporul român din cele 
mai vechi timpuri să-și a- 
pere dreptul la viață cu ar
ma în mină. Rezistînd tu
turor încercărilor, cl a 
străbătut vremurile de res
triște și a ieșit la lumină, 
cuccrindu-și locul ce i se 
cuvenea in marea familie a 
popoarelor lumii, pentru că 
întotdeauna a fost animat 
de o nestinsă dragoste de

Declarație

patrie, de curaj și spirit de 
abnegație ; sentimentul pa
triotismului fierbinte a fost 
transmis ca o flacără vie, 
din generație în generație".

Și iată, în cea mai limpe
de și mai cuprinzătoare sin
teză, o implicație la zi, sub 
auspiciile actului omagial, 
in frecvența și pe lungimea 
de spirit atit de caracteristi
ce modului în care secreta
rul general al partidului 
abordează problemele isto
riei și ale propășirii Româ
niei, cu o constanță și o 
clarviziune care se transfor
mă in adevărate lecții des
pre trecut, prezent și

Sub semnul unor 
desfășurări de idei și 
gumentelor prin care 
însăși a istoriei 
coordonată de fond a exis
tenței noastre ca popor și 
ca țară și mai ales Sub 
incidența unor astfel de mo
mente cum au fost cele pri
lejuite de marea' adunare 
festivă din Capitală dedica
ta aniversării făuririi sta
tului național unitar român 
conștiința de sine â poporu
lui se întărește infinit mai 
departe și dobindește noi șt 
exemplare limpezimi de spi
rit. Totul e asemenea unui 
solemn și fierbinte jură- 
mint ; a spus-o de fapt în
suți președintele țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

In întreaga desfășurare a 
istoriei, unirea a fost fac
torul esențial al dăinuirii 
și uneori chiar al supravie
țuirii noastre. Unirea a fost 
liantul nobil în substanța și 
după dimensiunea căruia 
ne-am construit ca țară, om 
rezistat și ne-am 
cele mai scumpe 
drepte idealuri. Unirea și 
unitatea sînt azi temeliile 
cele mai de preț pe care am 
înălțat și se înalță pe mai 
departe România socialistă, 
avînd la cirma destinelor și 
aspirațiilor noastre funda
mentale pe cel care este și 
inspiratorul și ctitorul aces
tor noi vremi.

„SĂ FACEM LEGĂMINT CĂ VOM ACȚIONA ÎNTOTDEAUNA Șl 
IN TOATE ÎMPREJURĂRILE PENTRU ÎNTĂRIREA CONTINUĂ A UNI- 
TĂȚII ÎNTREGULUI POPOR, IN CADRUL FRONTULUI DEMOCRAȚI
EI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE, SUB CONDUCEREA PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN, FORȚA POLITICĂ CONDUCĂTOARE A ÎNTREGII 
NAȚIUNI, CĂ VOM MUNCI SI VOM LUPTA CU TOATE FORȚELE 
PENTRU A ASIGURA ROMÂNIEI UN LOC DEMN IN RINDUL TUTU
ROR NAȚIUNILOR LUMII 1“

NICOLAE CEAUȘESCU

Peste hotare, un lung răsunet
entru o națiune necontenit împresu
rată de mari formațiuni statale străine 
care au crescut sub semnul unor 
permanente apetituri de dictat și 

expansiune, există primejdia de a ceda cu capul 
plecat opresiunii și a pieri din paginile istoriei; 
dar și speranța și mintuirea de a rezista cu 
puteri unite mobilizînd națiunea mai ales, cu 
multă înțelepciune politică, trăgind foloase din 
fiecare conjunctură favorabilă, lărgind fisurile 
și ascuțind contradicția de interese din blocul 
zdrobitor al poftei de dominație, și desfășurind, 
concomitent, o inteligentă, insistentă și mereu 
oportună activitate de persuasiune in cercurile 
personalităților externe influente, de informare 
obiectivă și de atașare a opiniei publice interna
ționale de partea argumentelor sale, învederate 
ca adevăruri consfințite de dreptul popoarelor 
8i de legile omeniei. Așa s-a apărat îndelung 
România, prin purtătorii ei de cuvint peste 
hotare.

Din toate mărturiile străinilor — cronicari, 
politicieni, sau simpli călători —. apar aceste 
două aspecte psihosociale, reținute, — cu rece 
detașare, sau cu simpatie — de cei mai multi 
dintre ei ; profunda credință a românului că 
sfinta dreptate e de partea lui si determinanta 
preschimbare a acestei credințe în putere de 
luptă pinâ la sacrificiul de sine pentru dreptățile 
neamului său. Funcția puterii armate la români 
n-a acționat decit in ultimă instanță, atunci cind

s-au eouizat puterea dialogului de bună-credintă 
și confruntarea argumentelor rezonabile cu 
inamicul libertății și justiției. Adversar din 
principiu al orgoliului agresiv, gestul eroic al 
românului a fost totdeauna precedat de acțiunile 
cugetului și chibzuintei sale, întruchipate in 
vitejia, strategia și diplomația marilor săi con
ducători. slăviți și neuitati fii ai 
cărturari și gospodari destoinici, 
povara răspunderii lor și de 
nemiloși de peste munți si ape.

Politica internă și externă a făuritorilor uni
tății și independenței naționale a românilor nu 
putea deci să nu se răsfrîngă șl în judecata 
martorilor străini. Atît lupta multiseculară pre
mergătoare, cit si Marea Unire din 1918 s-au 
oglindit în istoriografia, documentele politice li 
în presa străină, cu justețe ți obiectivitate, 
atunci cind culisele diplomației n-au intervenit. 
— uneori brutal —. pentru a denatura adevărul 
și a deteriora ecoul internațional meritat. Nu e 
nicidecum in intenția noastră de a face aici un 
„schimb de mingi" cu calomniatorii trecuți sau 
prezenți ai istoriei României, pentru că ei știu 
că noi știm ce se vrea cu asta : cantitatea și 
calitatea argumentelor adevărului istoric au 
ajuns de mult la un amplu volum de certitu-

Mihnea Gheorghiu

patriei, ostași, 
conștienți de 
pinda ochilor
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Osia dorului
nul 1918 a însemnat 

as-a extins integral și 
porului român existentă de totdeauna.

Cei mai vîrstniqi dintre noi își amintesc de timpul cînd, în 
rutina limbajului, se introdusese formula de „român de dincolo". Din 

fericire, această sintagmă blestemată a dispărut demult, ca să nu 
mai revină nidiodată. Anul 1918 a făcut ca toți românii să fie „de 
dincoace" de hotarele sacre ale statului nostru.

Se știe că poporul român s-a format in munți ca ființă națională. 
Carpații alcătuiesc vatra de obirșie a românismului, in mod arbitrar, 
această inimă a pămintului românesc se travestise într-o simplă gra
niță, într-o existență cu funcțiune epidermică. Anul Unirii cu Transil
vania a readus Carpații in centrul viu al statului nostru așa cum fiin
țase mereu in Centrul Conștiinței poporului român. Munții nu mai pot 
fi mutați din locul lor firesc, răminind - așa cum trebuia să fie din 
veac — o adevărată Acropolă a României pentru totdeauna întregite.

ne adresăm țărilor pe teritoriul cărora 
urmează să fie amplasate rachete ni- 
Z Z cleare ca. pornind de la interesele
propriilor popoare, ale iniregii ome

niri, să nu accepte amplasarea pe teritoriul lor a 
noi rachete, să sesizeze orice lucrări de pregătire- 
a instalării acestora" !

Priviți cu ochiul larg deschis tot ce mișcă în 
jurul făpturii umane : păsări, arbori, astre... O de- 
săyirșitâ armonie le adună intr-un sens unic :

Nicolae Stoicescu
Continuare in pag. a 10-a

de cind lumea e lume, cel mai de seamă 
bun al omenirii a fost, e6te și a rărpas 
pacea, condiția primordială a existenței 
și perpetuării noastre pe pămint, al mun

cii șl bunăstării. Bară pacea lumii nu poate exista 
bucuria de a trăi, de a culege și folosi în voie 
ceea ce este rod curat și bun al omenirii. Sensul 
păcii este, 
mânat cu 
noastră, cu

In acest număr • Unirea pentru totdeauna • Antologia «Luceafărul» • File contemporane 
din istoria Unirii • Mărturii pentru prezent • Orașele Unirii : • Alba lulia • Blaj • Bucu
rești • «Pe toate fronturile» de Gheorghe Schwartz • «Lumina zăpezilor» — fragment de 

roman de Ion Jugul • „Românii toți s-adună..."

nirea. o sărbătoare a speranței, sino
nimul suprem al cuvîntului Dor, care 
a cutreierat prin secole ființa noastră, 
acoperindu-se de jertfe, a devenit săr

bătoare naționalii. De fapt, ea a fost întotdeauna 
astfel, de fapt, ea a existat întotdeauna ca o 
osie a lumii noastrp, ținind in jurul ei Carpații, 
și apele, și eimpiile. A fost la inceout ca un 
semn al genezei și al libertății. Apoi, rotundul 
a devenit ispita cea mare a drumurilor bătute de 
năvăliri din această parte a Europei. Și a fost 
retezat cu sabia pe cimpii care miroseau a grîu 
românesc, ori cu degetul pe mesele de imuărțeală 
strimbă care miroseau a singe românesc. Și n-am 
mai avut nici dreptul a-1 rosti cu glas tare, și 
ni s-a cerut să-l scoatem din dicționarul limbii 
române cum s-ar scoate inima dintr-un trup. 
Anii au trecut, dar galopul poftelor împărătești 
nu s-a ostoit. S-au oferit chiar bani, bani de aur 
pentru cumpărarea întru veșnicie a unor pă- 
minturi ale noastre, cu oameni cu tot, cu mor
minte cu tot. cu amintiri cu tot, cu Istorie cu 
tot. Dar Dorul cel mare n-a apus niciodată. El 
a fost casa de suflet în care s-au întilnit ai noș
tri, bftrbații cei mari, oștenii, cărturarii, țăranii, 
muncitorii, toți cei pe care patria i-a născut să-1 
vegheze dreptatea și ființa. Și sărbătoarea spe
ranței, sinonimul suprem al cuvîntului dor, a de
venit sărbătoare naționa’ă. Ea s-a rostit acum 
din nou, la 85 de ani de la împlinirea ceg mare, 
prin glasul unui bărbat din stirpea eroilor noș
tri. născut in anul Unirii pentru a consacra de
finitiv Unirea. La adunarea din 1 Decembrie 
1983 care chema în ea toate Albe luliile luptei 
unei nații, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea 
că Unirea ,.s-a făcut prin voința și prin acțiu
nea poporului român". Și că „in Carpați s-a for
mat caracterul poporului român". In Carpații 
care au fori, sînt și vor fi linia de unirș a ro
mânilor, poarta de piatră prin care, după sousa 
Bălcescului „românul s-a înfrățit cu românul 
și cu toții au aceeași patrie".

Am sentimentul acum, am certitudinea acum, 
la două zile dună ce am ascultat Expunerea pre
ședintelui României, că am fost de față la ma
rea. la unica lecție de istorie a poporului ro
mân de la începuturi și pină azi.

Și că acel Dor despre care s-au scris cărți 
cutremurate de iubire și transmise din generație 
in generație ca un testament, pentru care s-a 
murit fără lacrimi, s-a rostit pe deplin.

Pentru că sărbătoarea s-a făcut la noi acasă, 
la fiecare 1 Decembrie se va face la noi acasă.

Dorul ce-am dorit, dorul ce-am durut, dorul 
ce-am durat. Osia eternă a Patriei noastre.

Nicolae Dan Fruntelată

afirmarea unității neamului românesc 
de către scriitorii acestei țări incepe 
cu mult înainte de campaniile bonju
riștilor. Cind răspundea „baznei" lan

sate, pe urma altora, de nmion Dascălul, Miron 
Costin o făcea în numele întregului neam roma
nesc. De altfel acestei lupte contra „haznelor" 
i se cuvine mai multă atenție. Ea are o înfăți
șare ciclică și întotdeauna vom găsi împotriva 
lor pe scriitori. „A lăsa iarăși nescris, cu marc 
ocară infundat, neamul acesta de o seamă de 
scriitori, ieste inimii cu durere", scrie Miron 
Costin în De neamul moldovenilor, din ce țară 
au ieșit strămoșii lor. Miron Costin reacționează 
nu numai la „baznâ" ci și la „ocară". Intr-ade
văr. Simion Dascălul pescuise dintr-un izvor 
străin invenția injurioasă că românii erau ur
mașii unor exilați romani în teritoriile de la 
marginea imperiului și, fără spirit critic, în stil 
de compilator medieval, o introdusese în cronica 
lui Grigore Ureche. Scriitorul reacționează ve
hement și mustrător la adresa nepricepuților care 
preiau nu se știe de unde aceste scornituri, mai 
presus de toate puind unitatea de origină și 
neam a românilor de pe teritoriul pe care 
Unirea din 1918 l-a consacrat politic după ce-1 
consacraseră spiritual penele scriitorilor secolu
lui XVII. „Biruii-au gindul să mă apucu de 
această trudă, să scot lumii la vedere felul nea
mului. din ce izvor și seminție sintu lăcuitorii 
țării noastre, Moldovei și Țării Muntenești și 
românii din țările ungurești, cum s-au pomenit 
mai Sus, că toți un neam sintu, de unde sintu 
veniți strămoșii loru pre aceste locuri, supt ce 
numea au fostu intii la discălecaiul lor și de 
cindu s-au osebit și au luat numele cest de 
acum, moldovan și muntean". Nu originea și 
unitatea sînt în discuție la anul în carc-și scrie 
Miron Costin eseul despre începuturile români
lor în Dacia ci calitatea lor. Enormitatea afirma
țiilor lui Simion Dascălul îl face pe Miron Cos-

tin să ancheteze asupra surselor și condițiilor 
care au dus la apariția în cronistica moldoveană 
a „ocărilor" pe care le contestă prin scrisul său. 
De altfel, Miron Costin este întru totul, pentru 
timpul său, un scriitor modern, procedeul an
chetei și scrutarea izvoarelor cu prudență fiind 
încă o dovadă că autorul eseului De neamul 
moldovenilor ieșise cu totul din starea dp pasi
vitate a vechilor compilatori de cronibi pe care 
îi combate. El mărturisește că a doua îndemnare 
in scrierea De nemului moldovenilor i-a venit 
tocmai de la adăusăturile lui Misail Călugărul și 
Simeon Dascălul, ale căror contribuții „nu le
topisețe ci ocări sînt". Și iată ancheta ; „Citu mi 
se pare, bine nu știu, că n-am văzut letopisețul 
lui Evstratic logofătul, iară cum am înțeles de 
cițva boieri și mai ales din Niculaie Buhuș, ce 
au fost logofăt mare, pre acestu Simeon Dascal, 
Istratie logofătul l-au fătat cu basnile Iul și

M. Ungheanu
Continuare in pag. a 4-a

înălțătoare

Cei mai fericiți
iua de 1 decembrie 1918 este una 

Zcele mai frumoase ale poporului 
mân. Mărturiile prin viu grai 
participanților cît și reportajele

din 
ro- 
ale 
din 

presa vremii vorbesc despre un entuziasm de 
nedescris la Alba lulia în ziua proclamării 
Unității naționale a românilor. Se poate spune 
că a fost un moment de fericire obștească pen
tru cei care suferiseră o lungă vreme. Nu era 
bucurie mai mare în sufletul românilor im- 
brăcați cu haine negre, „domnești", decit in 
sufletul celor fără știință de carte. Dimpotrivă, 
majoritatea — adică țăranii români din Transil
vania și din toată țara erau cei mai fericiți 
și sperau că odată cu acea zi fără asemănare 
drepturile și libertățile vor înclina și spre ei. 
Un bătrin centenar din Vidra mi-a povestit 
demult, că in acele zile munții noștri și cîm- 
piile toate s-au albit peste noapte iar neaua 
care cădea cu fulgi cit mieii venea ca o bine
cuvântare a înseși hotărîril poporului român de

e află in Hronicul și cintecul virste- 
lor al lui “ 
și atitea i 
care ni se .

autorului la actul Marii Uniri de la Alba lulia 
din 1 Decembrie 1918. Poetul avea atundi 23 
de ani 
făcea 
Pagina 
prinde
toarcerea spre casă : „Faptul de la răscrucea 
zilei, cu tăria și atmosfera sa, ne comunica 
o conștiință istorică. Cind am trecut prin 

satul natal, drumul ne ducea pe 
unde, lingă biserică, Tata își 
sub rădăcinile plopilor. Zgo- 

la el 
•Ah. dacă ar ști Tata, ce 

eu fratelui meu, întoreînd

i Lucian Blaga intre atitea 
pagini admirabile și una în 

povestește participarea

și-1 însoțise pe fratele său Lionel, care 
parte din delegația orășelului Sebeș, 
aceasta este bine cunoscută. Voi des- 
doar citeva rinduri, care narează in-

Lancrăm, 
lingă cimitirul 
dormea somnul 
moțul roților pătrundea desigur pinâ 
și-i cutremura oasele, 
s-a intimplat», zic 
capul spre crucea din cimitir. Și cit a tinut 
drumul prin sat n-am scos un cuvint. nici eu, 
nici Lionel. O emoție ne strinsese gitul ca o 
mină, care incetul cu încetul se inmuia, după 
ce voise aproape să ne sufoce. In sat era în
tuneric și liniște. Cind dăm să ieșim din sat. 
numai ce auzim dintr-o curte, neașteptat, în 
noapte, un strigăt de copil : «Trăiască Româ
nia dodoloață !» (acest «dodoloț» era in Lan
crăm cuvint curent pentru «rotund») “,

Copilul acela din Lancrăm care în seara 
zilei de 1 Decembrie a rostit expresia aceasta 
tulburătoare poate mai trăiește încă și astăzi 
in satul poetului, avind vreo șaptezeci de ani 
ca virstă. O fi și fost, aninat de catrința ma-

Gheorghe Pituț Gheorghe Suciu
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în sufletul
neamului
O CAUTE TRECE CARPAȚII

ra înainte de unirea din 1918.
va. pe culmea Bucegilor. se 
Badea Cirțan găsindu-și loc de 
nă. Nu era la prima lui trecere pes

te Carpați. Era cald, ni se povestește, si omul 
asuda din greu. Desagii pe care-i purta pe 
umeri erau și ușori si grei. Ușori, pentru că 
numai gindul de a purta cu tine cărți, te fă
cea să 
..Tară", 
jos. la 
virea-i 
jur. A 
frunte
venea. ....... ___ ______ ___
„tară românească" ! A privit apoi spre nord. în
cotro mergea, si iar a șoptit ca pentru sine : 
„țară românească !“ Și-apoi a izbucnit să-l audă 
toți munții : „Da cine dracu a pomenit hotar 
prin mijlocul Țârii ?

Se gindea el. Badea Cirțan. cel care a avut 
ambiția să atingă pămintul Romei, preluînd 
vorbele cronicarului, că toți de la Rîm ne 
tragem, că nu sint altceva Carpatii, decit șira 
spinării neamului, și-a pămintului românesc 
deopotrivă ?

Unde- 
oprise 
odih

nii mai simți povara. Erau luate din 
pentru cei de dincolo. A pus desagii 
umbra unul brad, și-a rămas cu pri- 
roală să petreacă munții de primpre- 
dat căciula de pămint, s-a sters pe 

cu mineca. s-a uitat spre sud. de unde 
Si-a șoptit pentru sine nedumerit :

UN CUVINT FARA GRANIȚE

Pe-un picior de plai / Pe-o gură de rai... sub 
streașină Carpaților, acest milenar du-te vino al 
păstorilor intre patria lor de vară — muntele — 
și patria lor de iarnă — Balta Dunării și șesu- 
rile periferice — au purtat cu sine Miorița ca 
făcind parte din viața lor de păstori, din dra
gostea lor, din transhumanta lor. Vitalitatea cu- 
vîntului plai o demonstrează multele sale de
rivate. Localitățile care-1 păstrează sint situate 
în masivul carpatic, in Carpații de Apus (Mun
ții Apuseni), precum și in regiunile de dealuri 
precarpatice. Plaiurile din Carpați au continuat 
arterele de comunicație din secolele îndepărtate, 
prin intensul păstorit pe care l-a practicat, au 
stăpinit întotdeauna acest masiv di • centrul 
României. Caracterul curat românesc al acestor 
regiuni este demonstrat și de numirile topice de 
munți, dealuri, ape din Carpați. Evoluția înțe
lesului plai în limba română a fost determinată 
de configurația geografică a pămintului Româ
niei. Intre pămînt și limba sa este o strînsă 
legătură pe care n-au putut-o zdruncina epocile 
vitrege prin care a trebuit să treacă poporul 
romanesc de-a lungul secolelor. Harta lingvis
tică plai mărturisește că frontierele politice de 
pe catena Carpaților n-au putut împiedica dez
voltarea semantică a cuvîntului și că aceleași 
înțelesuri se intîlnesc in Carpații sudici și în 
cei nordici din regiunea Maramureșului.

Și dacă se spune că in limba fiecărui popor 
se oglindește trecutul, căci in el s-au imprimat 
multe din vicisitudinile istoriei, cuvintul plai 
nu a făcut altceva decit să contribuie, la urma 
urmei, trecind granița dintr-o parte în alta, pur
tat în șinele fiecăruia, fără putința de a ii vă- 
muit, la Unirea cea mare a românilor, uneori 
purtat în cărțile din desagii lui Badea Cirțan, 
uneori de cei care l-au transmis pe un front 
de gloanțe, de ordine, de medalii și de cuvinte 
deopotrivă, al celor prea mulți ca să li se mai 
pună vreun semn al aducerii aminte, dar pe 
care nimeni nu i-a uitat, făcindu-le, iată, rug, 
din toate cuvintele moștenite fără graniță, din
colo de ea.

Areta Șandru

1
VIS

1-am visat, in această noapte de iarnă, 
pe Avram lancu.

Poate pentru că m-am născut in- 
tr-un .sat, , dfncogce de Biharia, 

însă cu același nume ca al satului său : Vidra.
Poate pentru că mi-am aduș intr-o seară gmih- 
te de o întrebare a învățătorului meu (era în 
vremea cind începeam a înțelege cum că oa
menii se(nț>șe toțiioddtă, și uu mor deoda
tă): „Cind v-ar.fi plăcut să trăiți pe lume?" 
Și eu : „Pe vremea lui lancu". Poate pentru că 
am ascultat-o și văzut-o pe Veta Biriș cintind 
„Doina Iancului". Ori poate pentru că ieri, la 
Blaj, pe Cimpia Libertății, am avut putere să 
mă ab(in a nu pune un braț de crizanteme și 
trandafiri nici în fața bustului lui Kogălnicea- 
nu, cel care atit de pe scurt a știut să spună că 
„Unirea națiunea a făcut-o și nici in fața 
îndureratului Șincai, cel pe care — l-ați văzut 
in fotografii ! —, era numai 
înaltă și lată o avea ; și am 
umerii lui lancu.

Dar să vă povestesc ce am 
in fața Lui, „o frumusețe de 
nimic, dar se uita la mine. M-a apucat o bol
navă părere de rău că nu sint bărbat ; dacă aș 
fi fost, credeam in acele clipe cu toată convin
gerea, mi-ar spune un lucru fundamental, așa, 
ca „intre bărbați". După o vreme, m-a între
bat : „Cunoști ultima voință ?“ Nu m-am grăbit 
să-i răspund. Cindeam : la ce folosește atita 
învățătură ; la ce ți-a folosit ție odată ce ai 
putut să te increzi in vorbele unui „hoț de îm
părat" și acela străin ? Dar mi-a fost rușine 
să-i spun ce ginduri aveam. „Să te duci in ora
șul alb, in care a intrat Mthai pe cal alb, in 
hlamidă albă, să te duci in cetatea Alba, Caro
lina..." A mai murmurat apoi ceva...

Și iată că am venit in cetatea Alba lulia... 
Poate că nici nu am visat acest vis tocmai 
astă noapte ; poate in urmă cu clțiva ani; ori 
poate nici nu l-am visat incă. Poate e numai 
un vis pe care aș dori să-l visez, inhibat de 
prea multă dragoste pentru această parte a 
lumii. Poate nu e decit o parabolă pentru a vă 
ajuta să vă aduceți aminte visele pe care le tot 
visați ori voițl să le visați, cărțile pe care do
riți să le scrieți și nu le-ați scris incă.

Carolina Ilica

frunte, atit de 
depus florile la

visat. Mă găseam 
bărbat". Nu grăia
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Suliti de soare
deși ardelean pe linie paternă — și cu 

;oate că, de cind mă știu, mă îndrept 
vară de vară pe meleagurile natale ale 
tatălui meu, mi s-a intimplat să des

copăr tirziu. nordul cel mai de sus al Țării : 
Maramureșul. Cu vreo șapte ani în urmă, 
mi-am propus o vacanță pe Valea Izei și Ieu- 
dului ; am fost la Surdești, la Ieud, Negreștii 
Oașului și Bixad și, bineînțeles, la Sighetul 
Marmației, la Lăpuș și la Săpința. Am fost 
mai apoi în munții Rodnei, pină la piscul Ineu- 
lui, am intirziat pe Valea Vinului, sub răcoarea 
brazilor inalți ; printre razele lor, eu continuam 
să văd acele suliți majestuoase ale străvechilor 
biserici in lemn, în care am adăstat zile in șir, 
răsfoind cărți sacre șl laice intr-un grai româ
nesc nespus de frumos, memorabil ca și vor
bele pline de duh pe care le culegeam de pe 
buzele tuturor acestor stăpini ai pămintului 
romanesc.

Am intrat in casele multora din acești oa
meni — pe care-i vedeam pentru intîia oară —, 
am fost ospătat și am ospețit împreună într-o 
străveche și nouă limbă românească în care, 
din cind în cind, cite un cuvint, mă făcea să 
mă intorc în timp, in aburii dulci ai copilăriei. 
Mama, care e moldoveancă, spunea în grai 
moldovenesc la „bufniță", bubă, ca și acești 
oameni de pe meleaguri maramureșene pe care-1 
vedeam (și le vedeam) acum vreo șapte ani 
pentru intîia oară. (Și mi-am amintit încă o 
dată de cuvintul acesta, stind de vorbă, la 
București, cu marele pictor Constantin Dipșe, 
originar din Surdeștii maramureșeni, acel sat 
minunat și pitoresc in care se află cea mai 
înaltă biserică de lemn din lume).

Mama, țărancă de sub poalele Ceahlăului, 
spunea și spune la prosop ștergar iar maramu
reșenii șterguri și le atirnă deasupra icoane
lor sau deasupra rudelor, în tindă, ori in „ca
mera mare", unde-i primesc de obicei pe cei 
dragi. Baia o făceam in copaie — dar pe la Izvo
rul Alb, satul de sub Ceahlău, noi spuneam vană, 
exact ca pe la Săoînța și Negrești-Oaș.

Ce vreau să spun, dincolo de locul comun, că 
limba noastră este aceeași din străvechi, și pe v___________
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Valea Oltului, și pe Valea Bistriței sau a Te- 
leajenului, și pe Valea lzei ? Vreau să spun — 
ceea ce o bănuiam oricum dar n-o știam pe 
viu — că, in Transilvania, și chiar în punctele 
cele mai îndepărtate ale ei, ca în Maramureș 
de pildă, limba noastră se păstrează in forma 
ei cea mai nealterată. E fapt sigur — necontes
tat de nici unul din istoricii lumii din toate 
timpurile — că limba este un factor fundamen
tal al originii comune și comunității etno-isto- 
rice a unui popor ; și tot limba este, în același 
timp, dovada cea mai vie, aș spune, fundamen
tală, a unității, a rostirii unitare a unui popor.

La toate acestea, am reflectat încă o dată 
acum șapte ani, cind, de-a lungul unei veri în
tregi. am cules razele de soare de pe lemnul 
înalt meșteșugit al porților maramureșene, sau 
direct din ochii albaștri ai locuitorilor acestor 
meleaguri.

Intr-una din zile, am poposit într-o casă din 
Negreștii Oașului, pe care n-am s-o uit nici
odată : in casa aceasta, adevărat muzeu etno
logic. avocatul Ioniță G. Andron este stăpîn pe 
60 000 de imagini foto ale oamenilor și melea
gurilor transilvane, îndeosebi din nordul mara- 
mureșan. Nunți și inmormîntări, botezuri, dar 
și alte obiceiuri și ritualuri — închinate unor 
mituri și sărbători folclorice —, clipele de su
doare ale muncilor cîmpului sau acelea, și mai 
fericite, ale strlnsului recoltei și cinstirii el — 
toate acestea și multe alte evenimente, din 
viața acestor oameni, trăiau și trăiesc în memo
ria peliculei fotografice. Și ce atestă, în fond, 
uriașa sultă de instantanee datorate avocatului 
Ioniță G. Andron ? Toate la un loc și fiecare pe 
rind vorbesc despre originea, personalitatea și 
străvechimea românilor și existenței lor in Tran
silvania, despre eroismul cotidian al acestor 
oameni care au muncit, au trăit și trăiesc într-o 
frățească armonie cu ungurii, sașii, secuii.

Privesc chipul incă tinăr al sexagenarului (pe 
atunci) Ioniță G. Andron, De care înoep să 
străluce firele argintii ale unei senectuți lumi
nate — și-mi spun in minte ; e avocat, aseme
nea străbunilor memorandiști, „doctorilor" cum 
Ii se spunea pe vremuri acelor luminoși luptă
tori pentru Unirea-Cea-Mare. Bunicii șl străbu
nicii lui au luptat pină la sacrificiul suprem 
pentru împlinirea acestui ideal atit de scump 
tuturor românilor. El. firesc, a renunțat la 
meseria de „doctor", intemeind o (foto)biblio- 
tecă etno-istorică, în cinstea lor și urmașilor 
lor de azi.

Răsfoiesc cu emoție aceste imagini, din cind 
In cînd ne privim în ochi și tăcem ; de departe, 
se aud țipuriturile unor tineri prinși în hotă (e 
duminică și e 15 august 1976) ; acești tineri știu 
cu toții că „domnu’ Ioniță" ar putea oricind să 
lase deoparte aparatul de fotografiat șl să de
vină, asemenea tuturor strămoșilor lui. doctor 
adevărat : sfinți apărători ai unei cauze sfinte.

...In preajmă, razele soarelui alunecă, mîngî- 
ind cu un buchet de săgeți sulița vie a unui 
străvechi lăcaș românesc ; și parcă aud din înal- 
turi șoapta și strigătul bucuriei înalte a tutu
ror celor ce s-au jertfit pentru marea, defini
tiva și inalienabila noastră Unire. .

Constantin Crișan

La flacăra 
unitafii naționale

n timpul copilăriei mele, petrecută 
Iindeva prin Oltenia, la poalele mun- 

.ilor Paring, am auzit mereu folosite 
expresiile : „peste munte", „de peste 

munte", intr-un sens familiar, de apropiere, 
extrem de misterios pentru mine, care mă ui
tam fascinat la priveliștea munților profilați pa 
cer și imi închipuiam că acolo trebuie să fie 
capătul lumii. Și totuși, soția unui vecin al 
nostru era „de peste munte", un frate al ma
mei se căsătorise „peste munte" (undeva pe la 
Arad !). Totul era spus intr-un fel ciudat pen
tru mine, ca și cum ar fi fost „peste deal"; 
aci aproape, de unde erau de fapt părinții ma
mei. Părinții tatălui erau de peste dealul celă
lalt, dinspre soare-apune. Ei păstrau pină și-n 
numele satului, amintirea „blidarilor" moți 
care, se zice, veniseră cu sat cu tot „de peste 
munte", pe vremea lui Mihai Viteazul.

Și țăranii de la mine din sat se duceau „peste 
munte", să vindă acolo păsări, porci, fructe, vi
nuri, țuică și alte produse de-ale lor. Ei se în
torceau incărcați cu pături, doniți, zahăr, 
uleiuri și „fierării de-ale neamțului", cum zi
ceau bătrînii. Aceștia nu prea aveau încredere 
în trenul de pe valea Jiului și, de aceea, luau 
mai bine drumul știut de ei de la strămoșii lor 
„peste munte", pe la Lainici, pe unde treceau 
carăle lor încărcate. De drumul acesta „peste 
munte", bătrînii legau și unele întîmplări ve
chi, intrate mai mult in legendă. Așa era po
vestea cu furtul de către haiducii olteni a bi
rului luat cîndva de turci din Transilvania. 
Ultima luptă cu poterile turcești, înainte de a 
fi uciși sau prinși, o duseseră haiduqji aceia 
undeva intr-o pădure din apropierea satului 
nostru, într-un Ioc numit „al baronesei", care 
era și ea tot „de peste munte". Comoara cu cei 
nouă burdufi de aur smulsă de la turci a ră
mas insă ascunsă în ghizdurile unei fintinl 
adinei de pe creasta dealului, unde o arunca
seră haiducii în pragul ultimei lor bătălii. Un 
alt drum tot „peste munte" trecea de la No
vaci către Șugag și spre „mărginimile" Sibiu
lui. Acesta era urmat mai ales de către cio
bani cu oile și ducea pină la „Craiova la vale" 
cum spune cintecul popular, sau din nou „pes
te munte", insă pe alte părți, către cîmpiile 
Timișoarei, unde ciobanii olteni își iernau tur
mele.

Mai tirziu, cînd am crescut mare și am în
vățat și eu carte, in peregrinările mele „peste 
munte", nu mică mi-a fost uimirea să observ 
că anumite întorsături de vorbă, obiceiurile și 
mai ales portul tradițional al oamenilor din 
„mărginimile" Sibiului și din alte zone din 
Transilvania sunt identice cu cele cunoscute 
de mine din satele oltenești de la poalele Pa- 
ringului. Toate acestea sunt dovezi ale unei 
străvechi și neîntrerupte conviețuiri de-o parte 
și de cealaltă a munților, in ciuda vitregiilor 
istorice, și a faptului, pe care-1 aflam din nou 
cu uimire, că drumul „peste munte" atît de fa
miliar șl apropiat bătrînilor mei, era un drum 
foarte lung, de peste o sută de kilometri, că el 
străbătea nu doar un munte, ci mai multe și
ruri de munți dispuse paralel sau de-a curme
zișul șl ascunzind între ele, ca între zidurile 
unor cetăți uriașe, așa numitele „țări" inte
rioare (Tara Loviștei, Țara Hațegului), adevă
rate cuiburi ale vitejiei străbunilor noștri, in
trate in legendă. Să fie oare întimplător că doi 
dintre martirii făuritori ai libertății și unității 
naționale a poporului român — i-am numit pe 
Mihai Viteazul și Tudor Vladimirescu — au fost

la începutul activității lor căpitani de plai pe 
acele meleaguri ale Olteniei ? Ei au cunoscut, 
fără doar și poate, drumurile „peste munte" ale 
localnicilor, pe care le-au urmat pînă adine în 
inima Transilvaniei și de acolo mai departe, în 
peregrinările lor către Praga și Viena imperia
lilor. Conștiința unității politice a tuturor ro
mânilor s-a altoit firesc pe trunchiul unității 
lor economice și spirituale datind din vechimi 
imemoriale de ambele părți ale Carpaților, 
peste granițele care-i despărțeau vremelnic. A- 
cestea n-au putut niciodată să reteze flacăra 
frăției românești, arzind mereu cu aceeași in
tensitate pe direcția munților, avînd înălțimea 
crestelor acestora împietrite în cer.

îmi dau seama acum că gindul la cel de 
peste munte, pe care-1 regăsesc ascuns adine 
in cutele unor expresii tainice ale familiei spi
rituale in care ființăm, este cel care ne-a ținut 
împreună peste toate vitregiile vremurilor. 
Fără îndoială că moții care aduceau bliduri și 
ciubere prin satele oltenești și găseau totdea
una deschisă casa părinților mei, erau dintre 
cei care cu șaizeci și cinci de ani în urmă, la 
Alba lulia, și cu o sută treizeci șl cinci de ani 
la Blaj, strigaseră din toată puterea piepturi
lor : „Vrem să ne unim cu Țara 1“ A fost un 
strigăt dureros și puternic, capabil să zguduie 
temeliile imperiilor și ale celor cu urechile 
ceruite care nu voiau să-l audă. Căci Țara era 
a lor, cea străbătută de ei cu piciorul, în urma 
turmelor de oi sau a carălor cu ciubere, de din
colo de Sighetul Marmației pină la Dunăre și 
de la Jimbolia pînă la Marea cea Mare.

Astăzi, cînd privesc uriașele șantiere indus
triale de pe meleagurile Olteniei, cînd văd tre
nurile încărcate de oameni și de mărfuri urcind 
și coborind pe valea Jiului, șirurile nesfîrșite 
de camioane și autoturisme trecind de-o parte 
și de cealaltă a munților, înțeleg transformă
rile adinei pe care socialismul le-a produs în 
viața locurilor natale. Dar înțeleg totodată că 
aceste schimbări s-au produs in sensul năzuin
țelor de veacuri ale poporului nostru spre o 
unitate cit mai deplină, economică și moral 
politică a spațiului românesc. Pe unde străbu
nii noștri treceau In zile și zile de drum fără 
istov, cu gindul la cei „de peste munte", acum 
duc linii ferate care străbat rapid piepturile 
munților sau șosele asfaltate care planează-n- 
delung asupra priveliștilor de vis ale plaiurilor 
mioritice. Muncitorii de pe șantierele Olteniei 
își pot lua masa de seară in familiile lor din 
Transilvania. Același lucru il pot face și cei 
care lucrează dincolo de munți. Am văzut nunți 
cu șiruri. de mașini care-i poartă în aceeași zi 
pe miri de-o parte și de cealaltă a munților, 
ca și cum ar fi vorba de două cătune vecine, 
cu mijloacele tradiționale. Plajele mării, ca și 
zăpezile înaltelor culmi stîmesc in Inimile oa
menilor din toate colțurile țării bucuria de a 
fi împreună cu frumusețile și soarele ei. 
Aceeași solidaritate s-a văzut și-n momen
tele de durere : la inundații, la cutremur. Pe 
magistralele socialismului, țara întreagă e un 
vast șantier in care deplina unitate în cuget 
și-n simțire a tuturor cetățenilor ei găsește noi 
perspective de împlinire. Privind cu ochii min
ții acest șantier al țării, în planurile multiple 
ale existenței omenești înnoite, gindul meu se 
îndreaptă tot către munții patriei, cei văzuți in 
anii copilăriei mele, cei de azi și dintotdeauna, 
ș> ale căror flăcări de piatră profilate pe cer 
au incălzit și au ocrotit prin timpuri grele, 
puternicul sentiment al unității noastre națio
nale.

Dumitru Bălăeț

prin simpiltatea ei. Omul acela a participat 
nemijlocit la Marea Unire de la 1 Decem
brie 1918. Un om care a semnat, în numele par- 
ticipanților la Adunarea de la Alba lulia urmă
toarele cuvinte din telegrama adresată celor 
de la București : „...Adunarea Națională a Ro
mânilor din Ardeal, Banat și Țara Ungurească, 
ținută la Alba lulia, glorioasa cetate a lui Mihai 
Viteazul ,a decretat intr-un elan de entuziasm 
fără margini, cu unanimitate, Unirea țărilor sale 
cu regatul României..."

Gheorghe Pop de Băsești. Un nume. O stra
dă. O stradă din cele multe ce alcătuiesc Ora
șul. Un nume din cele multe care au înfăptuit 
Unirea de la 1 Decembrie 1918.

Tudor Stancu

Dreapta cinstire
Viața m-a învățat că a fi pentru țară 

înseamnă a fi pentru oamenii ei. Țara 
există prin oamenii ei, prin oamenii ei 
care sunt intrutotul pentru țară. Țara 

a fost întotdeauna una și de neconceput ar fi 
să fie altfel, cind vrerea țării este absolută.

Am fost și anul acesta, la Alba lulia, la pi
cioarele de piatră ale lui Marcu Giurgiu Crișan 
și m-am gindit că așa trebuie să fie, peste 
vierea oamenilor țării nimeni să nu treacă, ni
meni să nu poată Impune o altă vrere, pămin
tul țării avind legile lui al căror înțeles l-au 
ințeles și trăit românii din toate timpurile.

Era in vara lui 1976, cind l-am întilnit ultima 
oară pe Octavian Fodor, sus, pe dealul Belve
dere. înainte de a pleca in moarte s-a simțit 
dator să-mi povestească •

„M-a întrebat un ziarist unde aș fi vrut să 
trăiesc dacă n-aș fi trăit in Cluj. I-am răspuns 
că in Cluj. Ziaristul a stăruit și mi-a cerut să-i 
spun alt oraș. Atunci i-am spus că tot în Cluj. 
N-a renunțat și, mihnit de stăruința lui, l-am 
zis că in Florența pentru că seamănă Clujului."

Acum, înainte de 1 decembrie, mă îndatorez 
față de țară să scriu cite le-am trăit, așa cum 
le-am trăit, cu adevărul vieții mele și adevă^ 
rul vieții celor care au trăit pentru țara lor și 
au avut dorința să-mi spună dragostea lor. Mă 
îndatorez să fac pentru dragostea lor și a mea, 
așezare de dreaptă cinstire a celor ce pentru 
patrie au fost și sunt și-mi plec fruntea la 
picioarele de piatră ale domnului nostru Marcu 
Giurgiu Crișan din Alba lulia șl zic :

Iartă-ne, Crișane 1

Ion Nicolescu

Un document 
uitat

Sub stratul gros și inert de tencuială 
din Sala mare a Casei Universitarilor 
din Cluj-Napoca, deasupra scenei pe 
care seară de seară concertează Filar

monica „Gh. Dima" din capitala acestei provin
cii, doarme, de 43 de ani, înăbușită in zid șl 
aproape necunoscută tineretului din România, o 
operă monum mtală închinată istoriei culturale 
a Transilvani . Este vorba de fresca pictorului- 
muralist Cost, i Petrescu, reprezentind „Istoria 
afirmării și rezistenței poporului român de peste 
munți prin luptele și jertfele celor mai de seamă 
exponenți ai gindirii ardelene".

Dezvelită in ajunul odiosului Dictat de la 
Viena. din 1940, miini tilhare ale reprezentanți
lor regimului horthyst aveau s-o zdrobească 
nemilos cu lovituri de ciocan și s-o îngroape 
sub întunericul unei tencuieli oarbe care mai 
dăinuie și acum. Dar cine a fost, de fapt. Costln 
Petrescu și care este istoria detaliată a acestei 
fresce cu un subiect de un vibrant patriotism ?

Costin Petrescu (1871—1954) descinde dintr-o 
o.veche familienria. pîtețteni, '•mcștBrJPZugrdvpaie 

biserici. Urmează^cursurile; Academiei de Arte 
..Ețumoase din București -sub indrumarea - lui

G. D. Mirea și teripip^ tptodată, școala de arbi- 
tefctură condusă de George Sterian. după care 

■ jfl?S<A in Fratlt/r ■TbȚtoifrs'ierr'TiravbrSeăză, ..de 
aseriidnea, mediild 'ârtistîce dih Viena >1 Mtjn- 
chen, apoi se întoarce în țară Ca tinăr profesor 
la Academia de Belle-Arte, unde va funcționa 
timp de peste 30 de ani la catedra de pictură 
monumentală. S-a încadrat, încă de la. începutu
rile activității sale artistice, în cunoscuta gru
pare modernistă „Art nouveau", fiind, totodată, 
unul dintre organizatorii societății „Tinerimea 
artistică" (1902). în această perioadă, Costin Pe
trescu excela în arta portretului și a desenului 
de mare virtuozitate, dar curind, în urma 
frecventelor solicitări, se va dedica aproape în 
exclusivitate frescei, realizind picturi murale la 
Catedrala Unirii din Alba lulia, precum și la 
Bisericile Roznov, Mihai Vodă din București și 
la „Sf. Nicolae" din Șchelt Brașovului. Apreciat 
drept cel mai bun cunoscător al secretelor în

Sanda Șaramat: „La Alba*

O stradă
^n plin centru al Capitalei, lingă Fot-

Ișorul de Foc se află o stradă învălui
tă de o liniște aproape patriarhală, 
adumbrită de copaci bătrîni cu coroa

na deasă și cu trunchiuri pe care nu le poți cu
prinde cu brațele. O stradă nu prea lungă, nici 
prea scurtă, cu case nu foarte înalte, sobre. Pe 
gardul verde al uneia dintre case se află o 
plăcuță albastră pe care scrie cu litere groase, 
albe : „Gheorghe Pop de Băsești (1835—1919)“ 
Cine a fost acel om ? Ce a însemnat el pentru 
istoria țării noastre ? Dar poate că nici nu mai 
e nevoie să știm despre el că a fost unul din
tre conducătorii Partidului Național Român din 
Transilvania, 'președintele acestei organizații 
intre anii 1903—1918 sau că a fost unul dintre 
inițiatorii Memorandumului de la 1892, numit 
pe bună dreptate „bătrinul nației", președintele 
desemnat al marii adunări de la Alba lulia de 
la 1 Decembrie 1918. Viața și activitatea acelui 
militant pentru drepturile românilor in Transil
vania se află adunată prin tomuri în biblioteci 
și poate vom găsi și chipul său intr-o fotografie 
veche, semănind cu portretul făcut de Emil 
Isac : „Cu figura lui de bătrîn savant persian, 
cu mustățile zbîrlite șl cu nări nervoase (...) îți 
tăcea impresia unui prinț arhaic, pe care-1 în- 
tîlneștl in variații pe pereții Pinacotecilor." Ne 
este poate de ajuns ca numele său să se lege 
nemijlocit de actul istoric al acelei Uniri aștep
tată și dorită după secole și secole și iată că, 
involuntar, nouă, celor de azi, care ne-am năs
cut in această Românie așa cum este ea acum 
și care ni se pare nefiresc să fi fost vreodată 
altfel, ne vine în minte o frază tulburătoare

arta zugrăvelii pe tencuiala proaspătă — meș
teșug vechi, perpetuat de sute de ani in tehnica 
murală a împodobirii lăcașelor noastre de cult 
—, Costin Petrescu a fost invitat să țină astfel 
de cursuri practice la Lyon. Ba mai mult, i se 
propune să tipărească un tratat despre pictura 
pe zid sau pe piatră, care a și apărut in 1931, 
sub titlul „L’art de la fresque", la editura „Le 
franc" din Paris, prefațat de Paul Leon. mem
bru al Institutului Franței. Drept recunoștință, 
lui C. Petrescu i se va decerna Legiunea de 
onoare.

Nu e de mirare că acestui valoros artist — 
care în arborele genealogic al familiei sale re
prezenta cea de-a IV-a generație de „freschiști" 
— i se va aproba, în 1933, proiectul marii fresce 
de la Ateneul Român, dezvelită la 21 mai 1938, 
după patru ani de muncă neîntreruptă. Celebra 
frescă, reunind peste 100 de personaje desfășu
rate pe o friză circulară, lungă de 75 de metri, 
intr-o viziune ce simbolizează istoria unității 
României, face și astăzi cinste impozantului 
așezămint de cultură implantat în inima Bucu
reștilor. Restaurarea ei. efectuată cu clțiva ani 
in urmă, se datorează arhitectului Radu Pe
trescu, fiul marelui muralist.

La distantă de numaj un an de la această fru
moasă încununare a talentului său, așadar in 
primăvara anului 1939, răspunzind solicitărilor 
cercurilor universitare din Cluj, Costin Petrescu 
elaborează proiectul unei vaste compoziții mu
rale pe care o va desăvirși in numai patru luni 
de zile. La 9 septembrie 1939, această lucrare, 
care avea să intre nu peste mult timp in umbra 
unui destin dramatic, a fost recepționată de Se
natul universitar clujean, în fața unei comisii 
formate din Ion Lupaș, Coriolan Petreanu, Con
stantin Daicoviciu, D. M. Teodorescu, D. Po- 
povici și C. Marinescu. Realizată in Sala de

festivități de 1 000 de locuri a Fostului Colegiu 
Academic (azi Casa Universitarilor din Cluj), pe 
suprafața curbată a peretelui din spatele scenei, ‘ 
fresca cuprinde trei panouri expuse pe principiul 1 
simetriei bilaterale, reprezentind chipuri și scene 
evocatoare a celor mai importante momente din 
istoria culturală a Transilvaniei. E o fnescă- 
omagiu, expresie a recunoștinței continuității de 
spirit românesc. Apar, astfel, intr-o suită înălță
toare, și cu valori reverberate de la un capăt 
la celălalt, chipurile emblematice ale diaconului 
Coresi, întiiul tipăritor de limbă literară româ
nească, al mitropolitului Simion Ștefan, prin 
grija căruia a apărut Noul Testament de la Băl- i 
grad, ale reprezentanților Școlii Ardelene, apoi 
al lui Gheorghe Lazăr înconjurat de elevii săi, 
figurile marilor pașoptiști (Andrei Mureșanu, 
Andrei Șaguna, Simion Bărnuțiu, George Ba- 
rițiu, Timotei Cipariu ș.a.), poeții ȘL O. Iosif, 
George Coșbuc, Octavian Goga, pină la grupurile 
simbolice evoci nd realizarea Marii Uniri de la 
1 Decembrie 1918.

E de mirare cum această epopee plastică încă 
mai s*ă inăbușită sub cAista pe care horthyștii 
desnaționalizării au intins-o peste ea, și e de 
mirare cum nu se face primită oferta benevolă 
a aceluiași priceput și devotat arhitect Radu Pe
trescu, specialist el Însuși în arta monumentală 
și posesor al cartoanelor și schițelor de culoare 
ale tatălui său. de a efectua restaurarea cit mai 
grabnică a acestui important document de „ar
hivă" națională.

Gheorghe Istrate

Nepieritoarea 
vatră a Unirii

tiam destule lucruri despre istoria ora- 
ului, bunicul meu fusese unul din su

tele de moți prezenți în acea zi la 
Marea Unire de la Alba lulia și-mi 

povestise cite ceva despre oraș, despre ceea ce 
văzuse acolo. Mi-1 apropiasem de suflet încă de 
pe băncile școlii, de la lecțiile de istorie. Mi-1 
închipuisem ca pe-o strălucitoare arcă plutind 
pe valurile timpului, înfruntind furtunile, il vă
zusem asediat și ars din temelii, reclădit apoi și 
mai falnic, pregătit mereu pentru noi și zgudui
toare încercări. Auzisem goarnele ce vestiseră 
intrarea marelui voievod Mihai in cetatea Bel
gradului, înfăptuind prima unire, văzusem cu 
ochii minții crîncena roată sfirtecind trupul lui 
Horea, încercasem cu ajutorul bunicului să-mi 
închipui acea zi celestă de 1 Decembrie 1918, 
mulțimea de oameni ce tălăzula ca o uriașă 
mare a speranței. Cu alte cuvinte, orașul mă 
cucerise definitiv și ori de cite ori vedeam sau 
auzeam numele lui prindeau a vui undeva in 
adincul memoriei valurile timpurilor trecute.

Apoi, într-o primăvară, aveam să mă număr 
printre cei ce se strecurau zilnic pe sub impună
toarele ziduri ale cetății, printre castanii foșni
tori ce-ntovărășeau potecile și orașul cu Întregul 
său evantai de evenimente imi apăru într-o lu
mină nouă, curată. Acum înțelegeam mai bine 
crisparea de pe chipurile celor trei moți de cre
mene ce pătimiseră aici : Horea, Cloșca și Cri
șan, pătrundeam mai adine sclipătul de sufe
rință din ochii Iancului. vedeam în adevărata 
sa dimensiune acea zi a judecății — 1 Decem
brie 1918. In ceasurile de liniște și taină care 
se-așterneau peste oraș ascultam 
vechea și fascinanta poveste pe care mi-o spu
neau mormintele eroilor, zidurile trufașe, porțile 
semețe ale Cetății, pentru că Alba lulia poate 
fi asemuită c-o uriașă carte deschisă spre toate 
veacurile trecute șl viitoare. Și mai scrutam in 
zilele cu văzduhul pur și catifelat zările ce se 
desenau în preajmă, dindu-ml seama mai bine 
ca oricind că aici, la Alba lulia, bate inima tu
turor românilor. Am privit bunăoară spre Valea 
Ampoiului pînă spre mirifica Țară a Apusenilor, 
spre cele două Arieșurl, acolo unde s-a aprins 
torța răscoalei lui Horea, spre Craiova, unde s-a 
întemeiat Apulonul dacic, apoi spre cele două 
Tirnave, spre orașul luminilor și cărturarilor - 
Blaj, spre Văile Mureșului. Sebeșului. Cugiru- 
lui, peste tot tlMde ■x-tuf'pils ’fJedBțPdfe' cuget și 
simțire românească. îmi apăruse acum mai lim
pede imaginer c«feIM’- eKhrjBriibrăre zi de decem
brie, zi destinată de istorie să intre în istorie 
ca «W. ti .fțhn^r,jW|uțf(r,ffl5Whesc, zi
in care s7a întemeiat- majtea. ljjcrare ,a, nației. — 
tlNIREÂ. Cîmpiir lui Horda-te se albise de nin
soarea căzută peste noapte, după cum spun cel 
ce-au fost atunci la Alba lulia. fremăta de-mul
țimea celor o sută de mii de suflete venite din 
toate colțurile locuite de români să prăznuiască 
marea, dreapta șl sfînta Unire. S-a cîntat, s-a 
aclamat, s-a însuflețit norodul cum nu s-a po
menit niciodată, au curs lacrimi de bucurie, de 
fericire, lacrimi de nădejde, de speranțe, de 
descărcare a atîtor opresiuni incit să ajungă 
pentru eternitate. în cea mai minunată, mai su
perbă zi a neamului nostru, Alba lulia se afla pe 
buzele tuturor, patosul, înflăcărarea Ce nu pu
teau fi descrise în cuvinte, era semnul că urma
șii lui Decebal, Mihai Viteazul, Horia și lancu 
hotărîseră să aibă o singură patrie, o singură 
mumă care să-i ocrotească și să-i mingiie la 
vremuri de restriște : România Unită. Aici, pe 
Cîmpul lui Horea s-a hotărit pentru totdeauna 
ca România să aibă un singur trup și-o singură 
inimă — visul visării tuturor românilor, care să 
le dea forța, bărbăția și cutezanța de a stră
bate demni și curajoși drumurile spre veacurile 
viitoare.

Alba lulia este așadar sinonimă cu Unirea, re
prezintă un moment de răscruce în conștiința 
națională. Ea înseamnă pentru toți românii aspi
rație. mindrie națională, un lanț neîntrerupt de 
fapte petrecute sub semnul aceluiași ideal nobil: 
libertate, independență și unitate națională. Dar 
Alba lulia înseamnă nu numai un loc de pie
tate, de plecăciune in fața trecutului nostru glo
rios, un spațiu de rememorare a faptelor de 
vitejie ale strămoșilor noștri, ea reprezintă o 
strălucită columnă a evului nostru socialist, un 
oraș in care faliile istoriei se clădesc una peste 
alta, simplu, durabil, armonios, in care clipa 
contemporană intră în rezonantă de mare alti
tudine cu istoria.

Alba lulia a devenit cetatea cetăților. în jurul 
vechii fortărețe s-au ridicat nenumărate cetăți 
modeme, intr-o arhitectonică vie, atractivă ce a 
spart vechile tipare, propunind o linie dinamică, 
modernă. Sint cetățile industriei care dau forță 
existentei noastre, sens prezentului și viitoru
lui nostru, ctitoriile care ne legitimează in fața 
istoriei și care ne proiectează chipul luminos 
pe orizontul zilei de miine. într-o enumerare 
aproximativă acestea se pot numi : cetatea por
țelanului, cetatea produselor refractare, cetatea 
făuritorilor de utilaje grele, cetatea artizanilor 
în piele și fibre și cite încă alte cetăți în care 
irumpe freamătul viu al muncii și creației li
bere și în care suprema lege a luptei este să ne 
învingem pe noi înșine. în tus-patru punctele 
cardinale ale bătrînului municipiu s-au așezat 
temeinic in glia reavănă, plină de miresmele 
fecundității, cetăți pe fruntea cărora se reazămă 
albastrul cerului, cetăți zidite de oameni șt pen
tru oameni. Sînt apoi cetățile cu fascinanta lor 
policromie ce decantează în retortele lor tăriile 
soarelui și ale pămintului, miresmele îmbătă
toare ale cîmpurilor — cetățile vinului cu esen
țele lor Inefabile, Apoi mîndra cetate care ește 
însăși orașul nou cu salbele de blocuri ce au 
darul de a lărgi și adinei orizonturile, a le face 
mai limpezi. Alba lulia s-a rezidit, a căpătat 
un chip nou. Arhitecții au conceput un oraș nou, 
adaptind soluțiile moderne valorilor tradițio
nale. Orașul nou, alcătuit ca un întreg cu per
sonalitate distinctă, s-a emancipat de centrul 
vechi. Centrul Albei lulia e cu totul altul. Au 
apărut bulevarde largi, flancate de edificii noi, 
îndrăznețe, uriașa esDlanadă ce desparte con
strucțiile vechi de cele noi devenind un spațiu 
de meditație, de confruntare a trecutului cu pre
zentul. Frontoanele noilor cetăți durate pe solul 
milenar al Albei lulia sint copleșitoare. In di
minețile curate ca rouă plantelor. în amiezile 
senine incendiate de soare sau în amurgurile 
roșii-violete ai senzația că te afli într-o lume 
feerică, că le vezi plutind pe întinsele oceane 
ale zărilor ca o arcă cu pinzele-n vint. Sint ce
tățile ce poartă înscrise pe frontoanele lor bla- 
zoanele noilor timpuri, edificii în care omul se 
reclădește pe sine duDă legile unei morale noi. 
superioare, ist proiectează noua sa condiție 
umană. își clădește propria cetate de inimă și de 
suflet prin terestrele căreia se scrutează la ade
vărata sa dimensiune eterna cetate a Albei 
lulia menită să perpetueze pînă departe în vii
torime dragostea pentru tot ceea ce este auten
tic românesc.

povestea.

Gheorghe Jurcă

r



SA FACEM LEGAMINTUL SOLEMN CA VOM FACE TOTUL 
PENTRU ÎNTĂRIREA CONTINUA A PATRIEI NOASTRE SO
CIALISTE, PENTRU DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI MUNCITO
REȘTI REVOLUȚIONARE, PENTRU RIDICAREA CONTINUA A 
BUNĂSTĂRII MATERIALE Șl SPIRITUALE A POPORULUI, PEN

TRU ÎNTĂRIREA INDEPENDENȚEI Șl SUVERANITĂȚII NAȚIO
NALE A ROMÂNIEI I

SĂ FACEM LEGĂMÎNTUL SOLEMN CĂ VOM FACE TOTUL 
PENTRU ÎNTĂRIREA CONTINUĂ A COLABORĂRII Șl SOLI

DARITĂȚII CU ȚĂRILE SOCIALISTE, CU TOATE STATELE 
LUMII, FĂRĂ DEOSEBIRE DE ORÎNDUIRE SOCIALA, CĂ 
VOM MILITA NEABĂTUT PENTRU PACE, INDEPENDENȚĂ Șl 
COLABORARE CU TOATE NAȚIUNILE LUMII I

NICOLAE CEAUȘESCU

UNIREA PENTRU TOTDEAUNA
Cei de dincoace de munți descopeream 

Ardealul în școală, pe pagini de carte. 
Și nu știu de ce acel picior de plai din 
Miorița mi se părea unul și același lu

cru cu țara pe care Bălcescu ne o înfiripa îna
intea ochilor, deschizînd mai încolo și gura de 
rai a cuvîntului, platoșa și rugul acela de jertfe 
deasupra cărora — o voce — aproape că se și 
vedea, ea despica nori în preajmă și se întemeia: 
asta-i pohta !...

Intimplarea sau legile unui timp care era și 
ol copilăriei noastre, a celor mai mulți, făcu
seră ca atunci cind iei primul act de tine și de 
țară prin litera abia scrisă și învățată, pe pere
tele clasei să se ivească, tutelar, Bălcescu. Și, 
in dreapta lui, de cum ne uitam spre ferestre, 
voevodul unificator. Din ochii lui țișneau flăcări: 
asta-i pohta I...

Și așa Ardealul a rămas legat în mintea mea 
de cele dinții tablouri, dintr-o virstâ care îmi dau 
seama că se și repetă in cuvintele ce nu puteau să 
facă altceva decit s-o descopere și să mă ajute 
s-o înțeleg. Imi era suficient să mă uit și la bă- 
trinii din preajmă, la cei mai bătrini, și să văd 
că după liniile feței cel puțin, marele voevod 
li se asemăna. Ei au totdeauna un ascendent a- 
supra noastră, ei știu totdeauna mai mult. Și par 
a tăcea din înțelepciune, prudența nu le mai fo
losește. O legedă-a martirajului de care-și amin- 
teau intra pe nebănuite in însăși viața lor. Ca 
printr-un acoperiș mai degrabă senin decit tra
gic, cu o înțelegere că așa i-a fost scris, să u- 
nească și apoi să moară, eroul era predestinat, 
□sta a fost și era pohta I...

Că ei făcuseră cel dinții război mondial și că 
fiii lor il făcuseră pe al doilea, asta era Ca și 
cum și-ar fi lucrat tot CU’ grijă Și tot în apărare, 
mereu, cu o sfîntă și grea încordare, pămîntul, 
Nepoții, bunăoară, nu aveau decit să se uite 
pe ferestre acum și să'i adauge ca moștenire 
vie și să-i numească întregi ca rădăcini de țară. 
Cele dintîi tablouri ale memoriei se petrec astfel 
intre părinți și tot ce vine și pleacă in istorie in
tră prin partea din față a gindurilor și se ros
tește deschis, ca intre rude. Cit de mult Ii se 
asemăna marele voevod acestor bătrini și asta 
mai ales iarna cind străfulgerau scurt și troz- 
neau parcă din încheieturi zăpezile, asta se pu
tea vedea nu numai după liniile feței și sclipirile 
ochilor lor limpezi, ci după însuși domnitorul care, 
in rama de os a portretului său, își mișca din 
cînd în cind sprincenele, și le făcea mal stu
foase, tresărea, îl apuca omătul pe munți, și 
mai albea parcă, pentru ei 1 Decembrie avea 
ceva din Miorița, și se săvîrșise.

Șl SPAȚIUL DE INIMA

împătimiți, arși de dor și stînd cumpănă parcă, 
bătuți de vinturi și ploi in destin. Ca șl Cum pe 
o roată — am fi fost trași de cite trei ori și-n 
cite trei părți deodată — Moldova și Ardealul și 
Țara Românească. Pe trei guri se var
să Dunărea in mare, trei culori sînt pe 
steag, in Miorița trei sîntem, trei for
me de relief are țara, pe cite trei ochi de 
fluier se cîntă, ai zice că ne-am născut din cifra 
trei. Și am trăit-o nu ca pe-o trinitate abstractă, 
fabuloasă și mistică, ci intr-un spațiu real, cit se 
poate de concret. Și intr-un sens cit se poate de 
viu și dramatic totodată, ca pe-o ordine ce avea

să se așeze și să dea un chip aproape matema
tic insuși modului nostru de-a fi. Sensul acesta 
e sinonim cu ființa insăși a țării, cu ființa noas
tră ca popor și națiune. El este aura dar și în
cărcătura dramatica, rana de foc și de singe 
i-am putea spune prin care istoria ne îndreptă
țește aici sub auspiciile și înțelesurile unei răs
colitoare și pe deplin asumate triade. Ea ține de 
spirit cum ține de jertfă. T'ne de cîmpul real, 
frâmîntat al istoriei cum ține și de geografia și 
relieful insuși care-au hrănit-o și spre care-a 
afluit legendar. Unirea, libertatea și indepen
dența ne alcătuiesc. astfel in tot procesul fiin
țării și devenirii noastre de azi, ele sirrt rădă
cinile și matca pe care și din care ne-am putut 
ridica vii și-am putut rămîne drepți împotriva 
atîtor furtuni. Oricare act aniversar al istoriei ne 
relevă astfel din lumina și tensiunea acestor trei 
mari diniensiuni, fiecare din ele s-a așezat treap
tă și mod celeilalte, au lucrat și lucrează im- 
preună orticulînd cele mai importante momente 
ale istoriei. Cine vrea să ne ințeleagâ nu poate 
ocoli această atit de indelungată și explicită iar 
uneori și dureroasă și tragică sinteză. Modurile 
inseși ale unirii și etapele ei, iatâ-le, tot trei sint: 
Mihai Viteazul — prima, 1859 — a doua, 1918 — 
a treia. Pentru ca să le edifice pe toate la un 
loc și să le dea act suprem de identitate, intr-o 
operă care ne-a implicat cu tot trecutul, cu tot 
prezentul și viitorul și să ne facă părtași la un 
lung și pasionat dialog cu cele mai inaintate 
valori ale gindirii și civilizației lumii — acel 
corolar al întregii noastre existențe istorice, ziua 
de 23 August 1944. Timpul nu atit de ușor și nu 
lipsit de incercări și nu atit de fast care a urmat 
apoi și la bornele căruia ca o lumină stă scris 
sub un semn de nouă și amplă primenire, capăt 
de drum, dealtfel, nou început — ca-n baladă - 
Congresul al nouălea al partidului, al nouălea 
Congres. De atunci incepe de fapt și toată a- 
ceastă vie și loborioasă putere de sinteză a is
toriei -um tot de atunci, in plenitudinea spiri
tului sau inspirat și creator, țara iși poate ur
mări cu limpezime de izvor viu, nesecat, întrea
ga istorie trecută și prezentă, știindu-și-o cit se 
poate de bine și pe cea viitoare și împlinind 
prfri aceasta un destin unic, de neconfundat.

Unirea, libertatea și Independența alcătuiesc 
miezul istoriei noastre unice șl pe cit de mari 
au fost ele ca aspirații odinioară, pe atit de pu-

„Intiiul președinte* — Tablou de Constantin Piliuță

ternice sînt azi, în unitatea lor indisolubilă, pe 
temeiul concret al realității care le consacră 
și le dă o permanentă și vizionară stare de spi
rit.

FIINȚA ISTORICA

Este o ființă istorică, patria, ea ne cuprinde, 
ne moștenește pe toți. Este o ființă istorică ea și 
iată o imagine simbol a ei, aproape o efigie, 
timpul aproape sculptat, așezat bine-n contururi, 

un simbol ca o legendă — dacă se poate spune 
așa - dacă nu chiar o legendă prin care se 
rostesc mari vîrfuri de munți. O imagine care-i 
și explicită, chiar simplă-n tiparele ei : președin
tele Nicolae Ceaușescu în mijlocul unor vete
rani, participanți la actul Marii Uniri. Era la 
scurt timp după Congresul al IX-lea, se sărbă
torea cea de a cincizecea aniversare a făuririi 
statului național unitar român. Spun o imagine- 
simbol pentru că ea îmi aduce aminte de acei 
bătrini despre care vorbeam la început și după 

liniile feței cărora se întruchipa parcă insuși voe
vodul nostru unificator, domnul nostru Mihai 
Viteazul. Tinăr, unul dintre cei mai tineri con
ducători din lume pe atunci, secretarul general 
al partidului srringe miinile acestor veterani și 
imaginea aceasta îmi convoacă în memorie în
săși ideea continuității și moștenirii marilor idea
luri ale țării, forța cu care poporul își înzestrea
ză pe cei mai buni fii ai săi pentru ca nimic 
pînă la urmă să nu se piardă și totul să reintre, 
dacă se poate fără greș, in matca propriei sale 
deveniri.

Era, așadar, la scurt timp după Congresul al 
IX-lea și ne amintim de acea tulburătoare de
finiție a istoriei și mai ales a cunoașterii, a în
țelegerii și asumării acesteia, operă fără de care 
am fi ca niște orfani. Tulburătoare, precise idei, 
sublime și covîrșitoare, magnetice cuvinte care 
ne ridicau atunci o deasă ceață de pe ochi. 
Aveam părinți deci, aveam istorie. Mai tîrziu a- 
veam să aflăm că in biroul său prezidează ta
bloul lui Mihai Viteazul. Lecția unirii pornea de 
la origini, așadar, și se continua in acele strin
ged de mîini — un gest de acum clasic I - se 
continua intr-un multiplu și consecvent dialog, 
în viziunea sa patriotică, revoluționară, de înal
tă și cutezătoare sinteză creatoare, istoria se 
construia unică, iar dialectica sa trebuia vinde 
cată de hiatusuri, de ingerințe și racolări simpli
ficatoare, eroii, marii eroi ai istoriei reveneau 
printre noi. Se sărbătorea întîi Decembrie și în 
imaginea aceea simbol putem distinge, cred, 
întregul temei al unirii, al libertății și indepen
denței și anume opera al cărei ctitor e : unita
tea, liantul fertil prin care solidarizează inimile 
și cugetele tuturor, acest atit de cuprinzător și 
febril edificiu prin care țara se mută și trăiește 
în fiecare din noi, această superbă și inconfun- 
dabilă întregire, dacă vreți, treapta cea mai de 
sus a unei aspirații împlinite și care ne împli
nește de acum intr-un scop in permanență crea
tor. „Desfășurarea evenimentelor istorice, subli
nia președintele, demonstrează în modul cel mai 
categoric faptul că Unirea nu a fost efectul unei 
intîmplări, rodul unei simple conjuncturi favora
bile sau al înțelegerilor intervenite la masa tra
tativelor, ci rezultatul luptei hotâritoare a celor 
mai largi mase ale poporului, un act de pro
fundă dreptate națională, realizarea unei con
cordanțe legice intre realitatea obiectivă și drep
turile inelienabile ale poporului, pe de o parte, 
si cadrul național cerut cu stringență de aceste 
realități. Tratatul de pace încheiat ulterior n-a 
făcut decit să consfințească starea de fapt exis
tentă, situația creată ca urmare a luptei mase^r 
populare din România și din Transilvania, a în
tregului nostru popor".

Sîntem acum la cea de a șaizeci șl clnced a- 
niversare a Marii Uniri și opefa președintelui 
României dobîndește un și mai pronunțat re
lief. Unirea, libertatea și independența sînt bă
tălii și victorii decisive ale fiecărui popor și, o- 
dată dobindite, ele fac din suveranitatea exer
citării drepturilor și îndatoririlor sale un mod 
propriu de a se angaja pe. calea dezvoltării, a 
progresului și civilizației. Ființa istorică a Romă- 
niei a devenit astfel intim și în mod istoric le
gitimata de cele mai nobile idealuri. Pe stema 
sa de suflet stă scris mereu de-acum un sinonim 
de cuget.

A. I. Zăinescu

Socialiștii români 
și „revoluția unității naționale"

nicolae Bălcescu arăta, după marea ri
dicare pentru libertate națională si 
socială de la 1848. că. pentru a rein
tra ..în posesia deplină a drepturilor 

sale naturale", poporul nostru avea de înfăp
tuit încă două revoluții — una pentru unita
te si cealaltă pentru independentă națională, 
părți componente inseparabile ale unuia si ace
luiași proces legic de devenire istorică a națiu
nii române. In edificarea României moderne, 
acțiunea viguroasă pentru făurirea statului uni
tar a antrenat, reunite intr-un unic șuvoi, for
țele întregului popor, atit din tara liberă, cit și 
din teritoriile aflate sub stăpîniri străine. Iar 
împlinirile pe acest drum al unei plenare re
nașteri naționale înscriu, la loc de cinstire. 6i 
gindirea și activitatea mișcării socialiste, a 
partidului clasei muncitoare din România, con
stituit în anul 1893.

Forța politică revoluționară. reprezentanta 
maselor muncitoare, a acelora care se aflaseră 
In primele rînduri ale luptătorilor unionisti în 
1859, a acelora care iși aduseseră tributul de 
gînge si eroism la dobîndirea victoriei în răz
boiul drept al neatîmării la 1877, cu adinca con
vingere că „asupra unirii toți românii sînt de o 
părere", că „întregirea tării e dorința comună 
a tuturor cetățenilor", a conferit acestui obiec
tiv fundamental un loc de prim ordin în acti
vitatea sa. Căci, scria revista socialistă Dacia 
viitoare în 1883. dacă „străbunii noștri ne-au 
consacrat limba si pămîntul strămoșesc, pă
rinții noștrii. generațiunea care se duce, au fă
cut unirea, independența, și mult lucrat-au 
pentru libertate", acum „nouă ne este dat de a 
completa unitatea națională, a întări libertatea 
si a face ca egalitatea să nu fie un van nume".

DeSăvîrșirea unității national-statale a fost 
văzută de militantii clasei muncitoare ca un 
drept fundamental — dreptul fiecărui popor de 
„a trăi nesupuat și de sine stătător în margi
nile sale etnice", „dreptul imprescriptibil și_ in
violabil al tuturor națiunilor la viată liberă si 
integrală" —. ca o cerință istorică inexorabilă, 
reclamată de legile obiective ale evoluției so
cietății. întrucît. scria - cu deplin temei 
M. Gh. Bujor, „numai înlăuntrul acestor cadre 
popoarele și-ar putea dezvolta în voie și pe 
deplin toată originalitatea". în cadrul concep
ției revoluționare. reîntregirea vechii Dacii 
semnifică făurirea statului national unitar, li
ber, fundat pe principiile de echitate socială și 
egalitate politică pentru totii fiii tării, indife
rent de naționalitate : sau. cum sena gazeta 
Munca: „Voim o Românie mare și puternică, 
o Românie însă liberă și alcătuită din cetățeni 
liberi economicește și politicește".

In sprijinul cauzei nobile a unirii, socialiștii, 
la fel cum au făcut, la vremea lor. cărturarii 
Scolii ardelene și revoluționarii pașoptiști sau 
cum o vor face luptătorii memorandiști. au a- 
dus argumentele de nezdruncinat ale unei isto
rii multimilenare. Ei s-au aplecat cu atenție a- 
supra cărții de istorie a neamului. înțeleasă nu 
numai ca instrument de cunoaștere a măreției 
trecutului, ci șt ca armă de luptă, menită să 
impulsioneze, să catalizeze energiile și con
științele. Demne de remarcat în acest sens șint 
analizele si studiile istorice publicate de revista 
Contemporanul și. în mod deosebit, exegezele 

datorate fruntașului socialist loan Nădejde.
Ginditorii socialiști au pus in relief înalta ci

vilizație materială si spirituală creată de stră
moșii traco-geto-daci : realizările remarcabile 
ale epocii lui Burebista — a aceluia care, fău
rind statul dac centralizat și independent, „a 
căpătat de la nație o încredere fără margini" : 
rezistenta legendară în slujba libertății condu
să de regele erou Decebal — cel care, „prin 
activitate, prin dibăcie, prin împotrivirea cea 
mai îndărătnică, prin frica ce insufla", s-a im
pus „între dușmanii cei mai vestiți ai Romei, 
alături cu Mitridate si Hanibal" ; permanența 
neabătută a poporului nostru în spațiul carpato- 
danubian-pontic ; bătăliile eroice pentru apăra
rea ființei sale împotriva cotropitorilor de tot 
felul, pentru refacerea vechii Dacii.

Din șirul faptelor străbunilor. socialiștii au 
detașat și invocat mereu — in paginile ziarelor, 
în Parlamentul tării, la întruniri și. demonstra
ții — valoarea de simbol a unirii țărilor româ
ne făptuită de Mihai Viteazul, măreția actului 
Unirii Principatelor. „Sub Mihai Viteazul — 
spunea V. G. Morțun la tribuna Adunării depu
tation în 1897 —. Muntenia. Moldova și Tran
silvania au fost întrunite un minut, mulțumită 
energiei și geniului acestui viteaz", dar și vite
jiei șl eroismului maselor, ale țărănimii. în pri
mul rind. „care ne-a apărat și limba, care 
ne-a apărat și unitatea națională, care ne-a a- 
părat și statul român, șcăpîndu-1 din restriștile 
vremilor trecute". Forțelor acestora Ie revenea 
acum să’ împlinească visul unirii depline, vis 
care deVenise, după cum releva același deputat 
socialist, „crezul intim al neamului nostru — 
întrunirea românilor într-un singur stat".

Organizațiile politice socialiste au contribuit 
astfel notabil, prin eforturi statornice. îngemă
nate cu activitatea patriotică a unor societăți și 
asociații progresiste, precum Aștra. Liga pen
tru unitatea culturală a tuturor românilor ș.a„ 
la potențarea, peste barierele convenționale si 
arbitrare, a conștiinței naționale a ponorului 
român, la menținerea- mereu trează a dorinței 
de unire și libertate.

De asemenea, prin felurite modalități s-au 
dezvăluit opiniei publice suferințele românilor 
subjugați, oprimarea'exercitată în viata econo
mică. socială și politică, rezistenta lor dirză și 
jertfele, aduse in slujba mișcării de eliberare 
națională. Socialiștii au denunțat legile de 
deznaționalizare emise de Imperiul austro-un- 
gar. de dizolvare a organizațiilor naționale, de 
confiscare a presei românești., de înăbușire a 
oricărei tendințe de emancipare. Prin „legi 
foarte draconice in ce privește libertatea în
trunirilor. asociațiilor, precum și asupra între
gii vieți, cetățenești", scriau publicațiile socia
liste România muncitoare. Adevărul (Glasul 
poporului), Lupta ș.a.. „stăpinirea oligarhică 
ungurească, temindu-se să nu-t scape din mină 
privilegiile, se opune cu cea mai mare energie 
deșteptării popoarelor supuse.

In creșterea năvalnică a luptei naționale, a- 
nul 1892 a reprezentat un moment deosebit prin 
declanșarea mișcării memorandiste. Represiu-

Ion Mamina
Continuare în pag. a 11-a

Decembrie
Decembrie, al unității, iată 
înzăpezind hotarele de țară 
S-a-ntors pe plaiul unde il ațteaptă 
Cimpia Libertății, milenară.

Inveșmintat in flamurile toate 
Ale ninsorii, ca-ntr-un aspru voal 
El pare-un dac, venit dintr-o cetate 
In care-i incă rege Decebal.

Ninsoarea curge, ca niște cuvinte 
Dinspre milenii spre mai Noul An 
Dinspre părinții vechi spre un Părinte 
Cu toți românii lui, contemporan.

Ninge pe Cimpia Libertății
Istoria iți ninge o comoară 
La timpla de argint a demnității 
Părintelui, Conducător de Țară.

Și ninge pe Carpați ți ninge incă 
Pe dealurile dulci, ca nițte mere 
Ninsoarea de Decembrie adincă... 
Cea care dă românilor, putere...

Decembrie, revine ți ne bate 
La porți, precum in porțile cetății 
Pârintele-i o flamură de Libertate 
Ce apără Cimpia Libertății.

Ștefan Dincă

Pulberea magică
De cite ori trec prin Ardeal
uit să mă intorc la ale mele acelați,
cum să nu fiu altul luindu-i pe talpă țarina, 
in ochi ducindu-i cerul,
pe umeri purtindu-l, ofrandă, aerul ?

Nu focul a existat întîi — ci țarina, 
ea fiind născătoarea biciuită de vinturi 

potrivnice 
a tot ce mițcâ ți a tot ce nu mițcâ 
in această vețnicie 
incăpindu-ne numele I

De cite ori călătoresc prin Ardeal 
mai mult mă intreb despre mine 
decit prin oricare parte de țară aț trece, 
despre mine, cel ce se vede ți cel ce nu se 

vede, 
despre mine, cel ce am fost ți cel ce voi fi, 
despre mine, cel cu chip ți cel fără chip,

Toate de la țarină le aflu 
pulbere magică 
perpetuind facerea lumii.

Florin Costinescu

Ave, Transilvania, ave!
X.n anul 1939 apărea in „Buletinul So- 
Icietății române de geografie" din Bucu

rești, semnat de geograful Simion Me
hedinți, u.n amplu studiu intitulat 

Qu’est-ce que la Transylvanie ?
Studiul era de o înaltă erudiție, caracteristică 

marelui geograf care, utilizind totodată și nu
meroase hărți și statistici, a înfățișat pămîntul 
Transilvaniei pe o riguroasă bază științifică, 
descrindu-i toate elementele, văile, munții și 
cimpiile, populația, oferind astfel cititorilor o 
descriere din cele mai amănunțite, urmărind 
îndeosebi să -prezinte locul Transilvaniei in ca
drul geografic al României.

După cercetările și aserțiunile lui S. Mehedinți, 
Transilvania este centrul orografic al pămîntu- 
lui românesc și totodată, recunoscută incă din 
antichitate, corona monțium a României, centrul 
șistemului său hidrografic, centrul entnografic, 
antropogeografic și istoric moștenit de la vechea 
Dacie. Nimeni pină atunci nu scrisese un mai 
documentat și mai profund studiu despre Tran
silvania. accidentele teritoriului său fiind des
crise, cu o rară limpezime, din toate punctele de 
vedere.

Transilvania — Ardealul — este însă, în.tr-o 
interpretare simbolic ideală, cu mult mai felu
rită și mai bogată in semnificații decit ne-a pre
zentat-o bătrinul geograf, aspectelor ei fizice 
adăugindu-li-se și anumite calități și reverberații 
care 1'ac din pămintul și sufletul ei un adevărat 
unicat.

Ea este în primul rind. cum scria N. Bălcescu 
— și o dată cu ea și Banatul — „cea mai mindră 
și mai binecuvintată dintre toate țările semă
nate de Domnul pe pămint", țara aurului, a ar
gintului, a fierului, a sării, a tuturor felurilor 
de metale și avuții. Munții ei — numiți și Alpii 
Transilvaniei — Munții Făgărașului, ai Mureșu
lui, ai Oașului, munții Apuseni, Semenicul, 
munții Rodnei. Călimanii adăpostesc de mii de 
ani comori neistovite, păstrîndu-și o necurmată 
dărnicie.

Apele ei cu dimensiuni de fluvii, Mureșul, 
Oltul, .Someșul. Crișurile, Timișul, îi leagă intre 
ele toate părțile componente, toate cîmpiile și 
toate piscurile. Dealtfel, cum spunea cronicarul 
Grigore Ureche, cu veacuri în urmă. Transilva
nia nu este numai o țară, ci o adevărată cunună 
de țări care înfloresc în lumina tuturor puncte
lor cardinale. La nord — Țara Oașului, Țara 
Maramureșului. Țara Silvaniei, a Năsăudului : 
la răsărit — Țara Bîrgaielor, a Ciucului ; la sud 
— Țara Birsei, a Făgărașului, a Cibinului, a 
Hațegului : la apus — Țara Moților, Țara Biha- 
riei, fiecare dintre ele avind specificul, pitores
cul. tradițiile și legendele ei. pajiștile si poienele 
sale, porturile și icoanele sale, care plătesc o 
adevărată simfonie a pămintului transilvan, o 
muzică suprapăminteană.

Nici un hiatus intre ele, nici un dezacord față 
de celelalte țări de peste Carpați, față de Olte
nia, de Țara Loviștei, de Muntenia și Dobrogea 
— în bună parte semănături ale Ardealului — 
față de Țara Vrancei, a Moldovei și a Bucovinei 
— vaduri largi și ele a acelorași izvoare arde
lene, Carpații fiindu-le, în splendida lor unitate, 
așa cum preciza Delavrancea, o adevărată șiră 
a spinării.

Țara Oașului te întimpinâ cu cel mal original 

și mai arhaic dintre toate porturile românești, 
cu „țipuriturtle" suculente, Maramureșul cu 
ctitoriile sale de lemn, ale căror turnuri înalte 
sint logodite cu norii și luceferii, cu monumen
talele ei porți sculptate in lemn, cu vetrele vo
ievodale de la Cuhea si Ieud, cu amintirea pri
melor scrieri românești, Năsăudul — țara grăni
cerilor de odinioară care in 1796 au ținut calea 
lui Napoleon la Areda Veneției — cu cele mai 
frumoase zadii, catrințe, pieptare și cojoace. 
Țara Bârsei, cu așezări și gospodării dintre cele 
mai solide, .mărginimea" Sibiului, cu renumi
tele porturi de la Săliște și Jina, de la Tilișca și 
Galeș, Țara Hațegului, cu cele mai vechi urme 
istorice daco-romane de la Sarmisegetuza și 
Costești, cu secularele așezăminte de la Densuș 
și Maria Orlea ; Țara Moților — tara lui Horia 
și Avram Iancu —. cu Detunata și căsuțele ridi
cate pe creste de munți pînă in vecinătatea ste
lelor. In mijlocul Țării Ardealului întîlnești ora
șele Alba Iulia și Blajul, cu aripile cele mai 
înalte ale istoriei naționale.

Fiecare din orașele Transilvaniei au adus ade
vărate nestemate pentru istoria și cultura româ
nească. Alba Iulia. orașul triumfului de la 1599 
ai lui Mihai Viteazul, ne-a dat Noul testament 
al lui Simion Ștefan de la 1648. Orăștia „Palia" 
de la 1688, Blajul, liceul lui Petru Pavel Aron de 
la 1754, Biblia lui Samuel Micu de la 1795, 
„Organul luminării" și „Organul national" ale 
lui Timotei Cipariu, Brașovul tipăriturile lui 
Coresi. „Arghirul" lui Ion Barac. Foaia pentru 
minte, inimă și literatură și Gazeta de Transil
vania ale lui George Barițiu, Deșteaptă-te ro
mâne al lui Andrei Mureșeanu ; Sibiu, marile 
instituții ale culturii noastre in frunte cu „Aso- 
ciafiunea pentru literatura și cultura poporului 
român", biblioteca și muzeul Astrei ; Clujul, 
prima universitate ardeleană : Oradea, „Cronica" 
lui Șincai și „Familia" lui Iosif Vulcan ; Reghi
nul. capodopera Iu, Petru Maior, „Istoria pentru 
începutul românilor în Dachia".

Transilvania este locul de vărsare al singelui 
craiului Decebal, al voievodului Gelu, al lui 
Mihai Viteazul, al mitropolitului Sava Brancovic, 
de la Alba Iulia. al pornirii in exil a lui Ino- 
cbentie Micu, al fărîmări, cu roata a trupurilor 
lui Horia, Cloșca și Crișan, al tragediei lui 
Avram Iancu, a sacrelor morminte ale lui Si
mion Bămuțiu, Andrei Mureșeanu, George Ba- 
rițiu. Al. Papiu Ilarian. Vasile Lucaciu, Andrei 
Bârseanu, Octavian Goga. Vasile Goldiș și a ati- 
tor alți eroi, precursori și înfăptuitori ai unirii.

Aici au răsunat pentru întîia oară acordurile 
marșului revoluționar Deșteaptă-te. române, care 
a devenit cintecul clasic al tuturor românilor, și 
tot aici a fost plăsmuit și imnul „Pe-al nostru 
steag".

In Transilvania s-au născut marii scriitori 
loan Slavici. George Coșbuc. Ion Pop-Retega- 
nul. Șt. O. Iosif. Zaharia Bârsan. Octavian Goga, 
Liviu Rebreanu, loan Agârbiceanu. Lucian 
Blaga, Emil Isac, Pavel Dan, care reprezintă tot 
atitea culmi ale scrisului românesc, precum și 
genialul Aurel Vlaicu.

Aici au apărut foile lui George Barițiu și Ti-

Vasile Netea
Continuare in pag. a 4-a ,
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Dorul de Transilvania

Costin Tuch'lă

pe scut. Un chip întors înspre puterea 
dinții : „Noi n-avem alte arme de-a

X n descendența Iui Goga poate fi așe- 
Izată. global, poezia lui loan Alexandru 

din Imnele Transilvaniei (1976). Deși-

• on Horea este un poet discret, al cărui 
Iton pare destul de puțin adecvat fervo- 

-ilor misionare. De aceea. Un eintec de 
dragoste pentru Transilvania, reluind 

marile teme ale poeziei ardelene, pătimirile na
ției și nostalgiile fiului rătăcitor, constituie in 
cele din urmă o experiență pe linia poeziei de 
atmosferă, cu nuanțe intimiste. Tematica socială 
este interiorizată, iar revolta în fața destinului 
nedrept al colectivității primește tonuri mai de
grabă elegiace : „La porțile bătute-n cuie, / la 
prunii buimăciți de flori, / doar norii zdrențuiți 
mai suie / grăbită, umbra lor de nori. // Pe cum
păna crucificată / cioncănitorile-au tăcut, / și 
alte păsări vin să bată. / dintr-un tărim necunos
cut. // Stă singură fintîna plină, / de-atita iarbă 
mă-nspăimînt ! / Cite trădări șl cită vină / 
poate să-ndure-acest pămint !“ Un ardelean din- 
tr-o generație mai veche ar fi chemat la mobili
zarea energiilor, la acțiune Dentru curmarea râ
ului. De altfel, volumul celebrează citeva ase
menea figuri de cărturari și do militanți cu vo
cație eroică. Autorul Cintecului de dragoste are 
însă de înfruntat un rău interior, neliniștea lui 
este mult mai mare, provocată de apatie și indi
ferență morală : „Cine va porni să ducă știre / 
despre cite-au fost și nu mai sint, / cind pămintul 
gol în pustiire / nimeni nu l-o mai chema pă
mint ? // Peste țară, ploile-așteotate / vin la vre
me și se duc pe rind. / Cine-ntoarce liniștea din 
sate, / dinspre pacea lor de oarecind ? // (...)
Dealuri fără umbră se arată, / ceru-i gol de pă
sări și de nori ! / Fără martori, fără judecată, / 
La umbrirea zilei te-nfiori ! / Soarele, din lumea 
lui de-afară, / pe-un etern ghețar întunecos. / 
umDle ca o grindină amară / gurile fintînilor de 
jos". Motivul ruperii de sat nu este acum nos
talgic ca Ia Goga, ci poartă stigmatul lipsei de 
memorie, al neglijenței și pierderii de sine. Vo
ința poetului este de a reconstitui o imagine a 
satului, retrăindu-i afectiv istoria și unele mo
mente rituale. Sint folosite chiar accente dialec
tale, pentru a sugera atmosfera satului ardelean 
și a impreiurimilor sale. Se vorbește de „conti- 
nituri", de „bercuri", de „rit" și de „ooiată". 
Limbajul nu eite deloc îngreuiat, versul îsi păs
trează acuratețea caracteristică a poeziei Iui Ion 
Horea. De mult nu ne-a fost dat să citim o ase
menea poezie a detaliului etnografic, care-și are 
frumusețea ei, poate de la generația lui Emil 
Giurgiuca și a lui Grigore Popa. Reușitele sint 
de multe ori splendide, cum este acest oraș 
transilvănean de dietă, cu liceul pe care-1 cu
noaștem noi' înșine foarte bine, și cum am putea 
să-I uităm vreodată : „Amintiri de-un oraș / la 
margine de munți, / sub nori de ciment. / Din
colo de deal, / peste mine romane, / lacuri a-
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gur, e vorba doar de latura tradițional- 
monografică din lirica bardului de la Rășinari, 
peste care se suprapune vizionarismul original 
al autorului Vămilor pustiei. Monografia aceasta 
în tonalități imnice, crescind de la figuri profa
ne la chipuri simbolice, de la eveniment la mit, 
conține insă ca punct de sprijin semnificația 
actualizării — mai exact, a transfigurării unei 
istorii care e deopotrivă cea a colectivității și a 
individului. Este, aici, și sensul metafizicii aces
tei literaturi : o metafizică a colectivității, re- 
petînd la proporții universale metafizica indivi
dului. Actul — sentimental, social, oolitic, in
tr-un cuvînt istoric, căci istorie devine orice re
ferent in spațiul real și imaginar din această 
carte — se împlinește firesc prin semnificația 
care îl transcende. Atare aspect e observabil de 
la poemul glorificînd imagini de eroi (Imnul 
lui Mihai Viteazul. Ștefan cel Mare. Transilva
nia, Imnul Voievodului Gelu, Imnul lui Horia 
Rex Daciae, Avram lancu, Imnul lui Nicolae 
Bă'cescu) pină la poeziile în care, pe urmele 
și mai direct vizibile ale lui Goga, apar chipuri 
heraldice de țărani transilvăneni, „sfinți" cobo- 
riți din icoatia amintirii intr-un peisaj incă au
reolat de „lumina lină" (Imnul străbunilor. Imnul 
mocanilor, Lelea Marie, Oarba, Imnul lui So
fronie din Cioara, Ioanul Danii, Lelea Teodosia). 
Pretutindeni, „duhul" ce se coboară pentru a 
așterne un suflu nou, pentru a transforma icoa
na inertă a gindului in prezență lirică. Eroii 
neamului nu sint în poezia lui loan Alexandru 
numai simboluri ale colectivității, ci și figuri ale 
rememorării, pretexte pentru derularea „istoriei 
personale", afirmații străbătute de „duhul iu
birii". Istoria personală se preschimbă in mit, 
e redată printr-un circuit subințeles colectivită
ții. De această reciprocitate vorbește adesea 
poetul : „Din Dealul Hulii cu lancu Avraam / 
Privesc Cîmpia Libertății sfîntă / Și-aud oceanul 
de țărani iobagi / Sub cerul tricolor cum se 
frămintă. / Ceasul înalt m-a aruncat pe cal / 
Urechile îmi țiuie de bucurie / Pe loan și Toa- 
der din strămoșii mei / Ii văd acolo-n vale cum 
învie. // Unde se string în cuget la un loc / 
Citeva mii de cugete din țară / Pe limbi de foc 
din stele mai presus / Duhul iul.irii veșnice co
boară / Sumanul alb pe umerele lor / Mijlo- 
cu-ncins cu aprige șerpare / Uscat e capul de 
pustiu și vint / Și ochii storși de dor și lăcră- 
mare". (Cimpia Libertății). „Duhul iubirii veș
nice coboară" : se observă, chiar și din aceste 
versuri, că figurile heraldice ale Ardealului sint 
însemnul și obiectivarea unei suferințe, ale unui 
dor etnic căruia sensibilitatea lirică — deose
bită — a lui loan Alexandru îi conferă dimen
siunile aceleiași metafizici.

Dorul este substanța „incendiară" în Imnele 
Transilvaniei. Este substanță unificatoare : dor 
de părinți, de străbunii legendari, de fapte in- 
veșmintate în sînge, dor de pămint, de lumină, 
dor de strălimpczimea sensului — dorul de Tran
silvania. Există în volumul din 1976 un adevă
rat ritual săvirșit în jurul acestui sentiment-ac- 
țiune, ca un fel de priveghi pentru care con
diția esențială — semnul declanșator — este cu- 
vîntul. Adică graiul, unic apărător și păstrător 
al ființei : „Nu-i decît graiul singurul meu 
scut / Și dragostea și-această îndelungă / întoar
cere de taină indărăpt / Ca trestia sub vinturi 
să se frîngă." (Lupta). Ce fel de „luptă" s-ar 
putea imagina in acest univers al dorului de 
Patrie — de obirșie ? Cuvintele se ascund șl 
reapar ca revelație : sensul lor pare un lung 
„bocet" pe scut. Un chip întors înspre puterea 
Vorbei dinții : „Noi n-avem alte arme de-a 
lupta / Aici în Transilvania mea vatră / Dccit 
cuvintele greoaie bolovani / Ce le zvirljm spre 
ceruri ca de piatră". Dorul de Transilvania este 
dorul de fiorul logosului, de aceea reluarea im- 
nică a „peisajului străbun" are ințelesul unei 
recuceriri a credinței în magia cuvintului. 
Trans-silvania este pentru loan Alexandru tre
cere dincolo de formele imperfectei alcătuiri a 
universului. Tărîm care înseamnă deopotrivă 
Centrul lumii dar și imaginea — „strălimpezind 
făpturi și seminții" — a marginilor ei. Adinca 
„glăsuire" din fiecare cuvînt, fintîna sensului 
venind din vechime, ureînd la suprafața scăl
dată în lumină, dobîndind deci demnitatea dez- 
mărginirii in lucruri. Versuri ca „Deșteaptă 
Patria de / Holde din morminte" ar putea fi 
citite prin prisma simbolică a acestei grile, foar
te apropiate in general de ființa însăși a Poe
ziei, a celei lui loan Alexandru, in special. 
Dorul rămîne prin urmare investitura cea mai 
de preț a puterii graiului, fluturare perpetuă a 
valorilor. Acesta este șl motivul pentru care in 
cuprinsul „imnelor Transilvaniei" apar poeme 
dedicate lui Ștefan cel Mare. Neagoe Basarab, 
Mircea cel Bătrîn, Nicolae Bălcescu. Toate 
aceste chipuri se topesc în matricea comună a 
„seminției milenare".

Dar Imnele Transilvaniei desăvîrșesc tematic 
sentimentul in discuție și printr-o figurație pe 
măsură. Deși revin elemente ale construcției 
imaginare cu care poetul ne învățase din vo
lume precedente (dealul, albinele, mielul, piinea, 
stejarul, sămința, lacrima, îngerul, vțța-de-vie. 
vulturul, pelicanul) cărora li se adaugă puține 
altele (trandafirul, de exemplu, ca substitut al 
singelui. deci ca semn anestezic al martiriului) 
și ii se atribuie funcții sacramentale in rostirea 
lirică, populația hieratică a poeziei pare tăcută 
din alt aluat. E o impresie permanentă susți
nută de vocea surdă, a suferinței, peste care se 
așterne întregul edificiu, clădit pe pilonii sacri 
ai logosului. Horia din Albac este o astfel de 
procesiune, o deschidere simbolică spre orizon
tul lumii. Simbolurile se rostesc cu gravitate in 
muzica întunecată și totuși plină de „transpa
rențe", de cor bizantin ; asupra acestui aspect 
aț merita glosat. Muzicalitatea poeziei lui loan 

dînci, / vii și grădini... / Sîmbăta după-amiaza... 
/ Locuri de-o altă lume... / Singurătăți de copil, 
/ ginduri acasă... / Sub nori, departe, / unduirea 
Cîmpiei... / Drumuri de oarecind..." ! In mic, 
este reconstituită atmosfera unui întreg 
tirgușor, reorganizind spațiul, prin alterarea per
spectivei, ca intr-o stampă din vechime. 'Aseme
nea tehnici convin cel mai mult vocației lui Ion 
Horea, mai mult decît Încercarea de a anima 
pînze mari în orice caz : „Să trecem puntea / 
pină nu-i prea tirziu, / cit încă nu cad / um
brele pe vale... / Să trecem peste / ochiul stră
veziu / care ne mișcă-n / lacrimile sale..." Sint 
adevărate bijuterii acestea, măsura adevărată a 
unui poet reprezentativ : „Peste pîrîu ajungi în 
trecut, / parcă la ziua dinții, în plutire, cu va
porii... / Buruienile-nclină răzorul de lut, / un 
plop singuratic își mai tînguie praporii. / / Dum
nezeu mă așteaptă in poartă. / Umbra lui n-a 
căzut incă. I O cumpănă ține găleata de toartă, / 
uitată in zarea adincă". Sint tablouri încărcate 
de atmosfera întregului volum, purtind semnul 
deriziunii estetice, cu care insă poetul se min- 
drește, afișîndu-le ca pe un blazon. Ele ii certi
fică obîrșia. o realitate din care nu poate ieși și 
spre care se întoarce acum definitiv. Afirmarea 
ei primește uneori accente vag polemice, cum 
este această aluzie la viața literară, in fond o 
artă poetică abia deghizată : „In veacul cu ne
liniști, amenințări și gusturi, / Eu vin dintre 
podbealuri și cimafoi șl brusturi, / La fața ta 
întoarsă din scoarțe și infolii / Să cer îngăduin
ță și dogmelor și școlii, / Și-aduc de peste dea
luri arome vechi și musturi. / Brumatele octom- 
brii, incinsele augusturi, / Șl de sub îmblăcle, 
chiar vițele fasolii / Cu arta învăluirii știută din 
natură / De care niciodată nu voi găsi la niște / 
Confrați din îndoială făcuți și din restriște / O 
vorbă amintită măcar, și pe măsură ! (...) Mai 
spune, și-n iubire ne știm ca o Treime / Cu in- 
vățații lumii pe care din vechime / I-aduci să-mi 
vadă casa, ograda și hotarul / De care nu mai 
scrie acum nici Han-Tătarul, / Cind versurile 
clare-s lăsate la prostime / Și judecate-n legea 
scripturii anonime, / Cind prea puțini își strică-n 
măsura lor cintarul". Ion Horea se vrea în Un 
eintec de dragoste pentru Transilvania un „cău- 
zaș", ca să ne exprimăm in termenii pașoptiști
lor, el rămîne intr-un ținut regesc, cu armele și 
steagurile sale de martiri, despre care este con
știent că nu mai impresionează „mulțimile", 
ceea ce nu înseamnă că au pierdut din noblețe 
și atracție. Poetul din opera lui Ion Horea nu 
este un tribun, dar el păstrează taina cea mai 
mare, tiparul nestricat al sufletului colectiv. 
Cei care vor avea nevoie de „orighinalul pier
dut", pentru înălțarea nației, îl vor găsi uneori

Alexandru este și ea arhaică, e cîntarea mono
diei de extracție bizantină. Nimic polifonic, 
chiar in poemele ample ca Imnul lui Sofronie 
din Cioara sau altele, unde textul ar putea invi
ta la identificarea mai multor voci „cintind" 
simultan. Cintarea lui loan Alexandru lasă im
presia acestei curgeri singulare, care iși găsește 
îmDlinirea in simbol : „Muierile cu busuioc in 
mîini / Rup cite-o creangă sfint mirositoare / 
Și-o-mplîntă împăraților pe după cap / Și-n si
nul blind al Palidei fecioare // Apoi ciopor 
se-nghesute în cor / Șl șopotesc pe limba lor 
pruncească / Imnul străvechi cel rupt și înde
sat / Ca niște păstrăvi intr-o rip-albastră // 
Treptat corabia se umple de plecați / Din casa 
lor de țărnă pe vecie / Cind clopotele intră în 
văzduh / Nava-i demult ajunsă în pustie // Și 
călătorii sint demult pieriți / Și inăuntru-i pa
tria de oase / Și pelicanul singur in potir / A 
singe proaspăt face să 
silvania este, printr-o 
de întregul univers.

miroase." Dorul de Tran- 
figură metonimică, dorul

Triumf asupra furtunilor
^n Geneza’), punct final al tetralogiei în- 
Icepute prin Labirintul (1974), Francisc 

Păcurariu iși reafirmă două opțiuni 
vizibile, mai clar ori mai stins, de-a 

lungul întregului ciclu. E vorba in primul rind 
de ambiția defrișării unor spații literare „prote
jate" pină icum prin interdicții reale ori închi
puite. Temerar ca pionierii Vestului sălbatic, 
romancierul nu se simte la largul său decît pe 
teritorii și timpuri incă neexplorate epic. Totuși, 
prioritatea abordării unor teme n-ar fi în sine 
relevantă dacă nu s-ar conjuga cu facultatea de 
a ridica evenimentul istoric la puterea semni
ficației, a ideii. Farsa tragică a dictaturii re
gale, absurdul Dictat de la Viena, „straniul in
terludiu" ce a marcat pe neașteptate viața Ar
dealului de Nord eliberat, Unirea de la 1 De
cembrie 1918 (am enumerat aici, în ordinea 
apariției romanelor, motivele obsedante ale au
torului) nu devin pretexte de „reconstituire" 
sumar colorată literar, ci premise ale unei me
ditații mai adinei asupra resorturilor ascunse ale 
faptului istoric, de căutare tenace, tipic ardele
nească, a logicii profunde a faptelor. In conse
cință, romanele nu angajează doar scriitorul (ca 
artist preocupat de transcripția estetică a viziu
nilor lui), ci și filosoful și moralistul ce coexistă 
— cu sorți schimbători — in persoana lui Fran
cisc Păcurariu.

Acestui simultaneism la nivelul personalității 
creatoare ii corespunde, se putea altfel ?, un plu
ralism la nivelul operei. Toate cărțile ciclului 
(dar Geneza și Labirintul cu deosebire 1) presu
pun, ca vitală condiție de existență, incidența 
politicului cu socialul, a economicului cu ideolo
gicul, a etnicului cu psihologicul, adică, jude
cind chiar in termenii autorului, o „histologie 
complicată" a societății transilvane. Ca la toți 
romancierii de cursă lungă, se disting imediat 
nostalgia totalității, voința de a prinde într-o 
strînsoare puternică, fără scăpare, lumea evocată. 
Astfel concepută, fresca epică are în chip ne
cesar un substrat documentar (cîteodată chiar 
biografic) foarte serios. Citeva episoade substan
țiale din Geneza folosesc dealtfel, în stilul „au- 
tenticiștilor", documente de epocă (memorii, ar
ticole, proclamații) abil implicate în regia fic
țiunii. Altele aduc în scenă, cu șanse îndelung 
calculate, personaje cu identitate istorică certă 
(Maniu, Goldiș, Ciceo-Pop, Aurel Vlad), însoțite 
de altele lesne de recunoscut chiar cind intervine 
„erima". Prin aceasta ele nu rămîn simple 
„copii de pe natură", ce-ar împinge repede car
tea spre seria „romanelor politice" superficiale 
pe care le incrimina cindva Călinescu. Prozato
rul își domină lumea și, cunoscînd-o scrupulos, 
poate și s-o „inventeze" din interior. Nu ne 
plimbăm deci printre protagoniști ca printr-un 
muzeu al statuilor de ceară, ci întrezărim idei, 
tendințe, mentalități ori măcar anturaje și 
cercuri de interese. Paradoxal, dar numai apa
rent paradoxal, „pulsația vieții concrete" o oferă 
eroii integral imaginați, între alții acest seif 
made man. Septimiu Vlad, a cărui confesie 
lungă, sinuoasă, dezabuzată, acaparează cu to
tul romanul. Geneza e stampa unei psihologii 
și, indirect, o lume și o istorie văzute printr-o 
conștiință in pragul schimbării la față. Pornind 
de la un exemplar de umanitate medie, mai cu- 
rind dezolantă decît exemplară (deși un tact in
stinctiv il ferește pe prozator de riscul schema
tizării intr-o direcție ori în cealaltă), Francisc 
Păcurariu prinde o istorie de trei sferturi de 
veac (exact spus perioada 1848—1920) intr-un 
roman al memoriei și al vieților paralele.

Aproape naturalistă, formula celor trei gene
rații (simbolizate de Gherontie Vlad, tribunul 
energic — și cam limitat — de la '48, de Iuliu 
Vlad, idealistul incurabil ce vede idei, dar nu 
se descurcă in viața de toate zilele, și, în fine, 
de Septimiu Vlad, pragmaticul în care se adună 
energia biologică a bunicului și inteligenta ta
tălui) nu verifică simplist puterea eredității, dar 
pune în lumină la tot pasul forța mediului, pre
siunea Intereselor de clasă. Dominantă e „dic- 
ția“ lui Rebreanu, Identificabilă în lipsa con
secventă a „stilului", in pictura scenelor de 
masă ori în gestul inconștient incă, dar premo
nitoriu : „Intre cele două mișcări — cea gră
bită a năzuințelor și cea leneșă a lumii — s-a 
produs o ciocnire surdă, clătinînd temeliile exis
tenței, trezind in oameni un ecou nedumerit 
(care-1 făcea să privească de parcă ar fi dor
mit) și o revoltă plină de cutezanță (impingin-
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și în versurile și în scrierile sale. Fără a pro
duce o operă animată de energii mari și de 
sonuri ample, Ion Horea se alătură ardelenilor 
din literatura noastră tot pe linie edificantă, 
poezia sa își propune un scop național și mili
tează cu mijloacele sale specifice pentru a-1 
realiza. Diferența este de structură, nu de ni
vel, iar cele mai bune poeme din această carte 
pot figura in orice antologie a literelor tran
silvane. Schimbarea este esențială in „atitudi
nea" sa, chiar atunci cind îmbrățișează un mo
tiv cunoscut, cum este cazul in acest Dintr-un 
amurg : „Trec prin cartiere democrate / cu ma
șini murdare și țigani, / parcă-aș fi o umbră de 
cetate / prăbușită-n două mii de ani. / / Lume 
de ovrei mîncați de lege, / de biserici vechi fără 
apus, I Anton Pann mai vine s-o deslege, / de la 
Sfinta Vineri mai in sus. // (...). Cum să vă mai 
știu pe voi, țăranii, / cum să vă mai văd 
voi acum, / pe sub dealurile mele stranii, / din 
orașul asfințit în fum ? / / Ca un cîine slab 
limba scoasă, / umbra mea pe străzi s-a furi
șat, I pe cind voi ve-ntoarceți de la coasă / 
și-vă-apucă noaptea pină-n sat. / / Car bătrîn cu 
loitrele lăsate, / sufletul pe-aceste străzi mi-1 
duc. I Port in el istorii depărtate, / și aud che
mări tîrzii de cuc". Imaginea sufletului ca un 
car bătrîn ne aduce aminte de Beniuc, cel 
dinainte de '940, cu aceeași pregnanță metafo
rică izvorîtă din asociații rustice. Ion Horea 
continuă o școală poetică încă nestudiată cum 
se cuvine, o pagină frumoasă de istorie lite
rară națională. Este vorba de tradiția liricii tran
silvane dintre cele două războaie (cine-și mai 
aduce aminte de Teodor Murăsanu, de pildă, 
delicatul miniaturist din Fum de jertfă și din 
Lilioară, și el un înaintaș al poeților ardeleni 
de astăzi, a cărui operă și ale cărui acțiuni de 
animator literar s-ar cuveni cercetate cu amă
nunțime ? !). Un eintec de dragoste pentru Tran
silvania reactualizează astfel o întreagă direcție 
artistică, în limitele și cu meritele sale incon
testabile, dimensiune ce trebuie Integrată con
științei naționale românești ca unul dintre cele 
mai responsabile și mai prompte ecouri ale rea
lității noastre etno-psihologice. Multe publicații 
de provincie din Transilvania au fost de altfel 
creuzetul in care s-au plămădit opere foarte 
mari. Să nu uităm că aproape Întreaga publi
cistică a lui Blaga s-a desfășurat în paginile 
lor. Amintindu-ne de înaintașii săi, Ion Horea 
plătește încă o datorie de onoare ținuturilor de 
obârșie, miraculosului pămint ardelenesc „pa
tria" spiritua'ă a lui Goga, Agârbiceanu si Bla
ga, a Iui Coșbuc și Ioan Alexandru, a lui Pituț 
și Ion Lăncrănjan. Cintecul de dragoste pentru 
Transilvania este o carte frumoasă, cu ținută 
artistică și civică, o realizare de seamă în opera 
unui poet reprezentativ.

Aurel-Dragoș Munteanu
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du-i să-și bată tăcut coasele ori să-și ascută 
securile, căci, de, ce poți ști la ce ți-ar putea 
folosi, dacă nu azi, cu siguranță miine !)“.

Interesante sint în Geneza metamorfozele rit
mului epic, corespondențele simbolice dintre 
acesta și specificul timpului evocat. Lent, expo
zitiv, plin de meandre ca un riu de cimpie, cind 
„filmează" in cadre lungi, reluate obsesiv, „în
cremenirea" impusă de dualismul dictatorial în 
lumea ardeleană, romanul e tensionat, agitat, cu 
treceri subite dintr-un registru in altul indată 
ce în prim-plan se impune o perioadă de frin- 
gere a zăgazurilor, de freamăt revoluționar al 
mulțimilor. Simptomatic, singurele treceri de la 
regimul unei confesiuni obiectivate, rostită par
că cu o „străină gură", la „sinceritatea" ine
rentă persoanei I sint de aflat tocmai în capi
tolele legate de aventurile lui Septimiu Vlad 
„prin cenușa imperiului". Revolta chiar, lupta 
cu „labirintul" (ce constituie în fond leit-moti- 
vul cărții), nu e studiată monoton, previzibil. 
Există și aici un contrapunct sever, minuțios 
gindit și pus în scenă, tocmai pentru a sugera 
amestecul forțelor exterioare în tiparele eredi
tății. Conflictul dintre cei asemănători ii preocu
pase, în treacăt fie spus, pe Francisc Păcurariu 
și în Tatuajele nu se lasă la garderobă. Anta
gonismul dintre Onisifor Suciu și fiul său, Ser
giu, marca atunci simbolic prăpastia dintre două 
moduri de a înțelege revoluția. Reluată în Ge
neza și extinsă, cum spuneam, pe spațiul a trei 
generații, această veritabilă demistificare a mi
tului transilvan al familiei se colorează rind pe 
rind balzacian, existențialist (Iuliu Vlad nu e 
Ia urma urmei decît o fantomatică întrupare a 
omului care spune nu), ori pur și simplu com- 
portamentist. Interesul artistic al romanului e 
de căutat îndeosebi in ultima ipostază. Dacă in 
primele capitole se simt — difuz, dar Insis
tent — discordanțe între vocea autorului și vo
cea protagonistului ori măcar disonanțe între 
luciditatea, fatalmente limitată, a eroilor și ra
ționalismul pe care li-1 împrumută mai mult 
sau mai puțin discret romancierul, în secvențele 
finale, cind statura lui Septimiu Vlad umple 
scena, nota de artificialitate dispare, făcînd loc 
purei obiectivităti. Fără idealizări, romancierul 
își urmărește personajul, cercetîndu-i cu o ră
ceală de clinician aventura socială și, mai ales, 
aventura conștiinței. Faptele sint relatate nud, 
la lumina înțelegerii tirzii, la care ajunge un 
personaj prins mereu in ceata faptelor istorice. 
Sigur pe tehnica simbolizării, scriitorul exploa
tează inteligent motivul pină și intr-un „pastel" 
gratuit in aparență : „Ceața suia dinspre Someș 
densă, picloasă și rece, se vălătucea incert și 
viclean peste stîncile Cetățuii, se ridica domol, 
fără grabă, pe coastele Dealului Feleacului și 
spre Hoiu și Tăietura Turcului, ștergînd contu
rurile. lăsind abia bănuite luminile orașului, 
transformînd lumea într-o vagă mijire abia des
lușită. intr-un tărim neclar, confuz, haotic, 
unde ordinea realului părea să fi fost abolită și 
totul putea să se întimple fără să mire pe ni
meni." Conotatiile ridică brusc nota lirică la 
înălțimea unor semnificații superioare, inițial 
ascunse. Din ceața confruntărilor sociale, poli
tice, naționale se ivește o lume, se conștienti
zează raporturile insului cu rațiunea istorică. In 
această ceață invocată statornic, fascicolul epic 
aruncă lumini puternice asupra unei 
„faceri" : geneza dreptății pe pămintul 
lului, proces încununat de Adunarea de 
Iulia. Spre acest esențial act istoric 
toate firele romanului, sub semnul unui stmul- 
taneism ce face posibile și reflecția problemati- 
zantă și descripția caleidoscopică a mediilor. 
Timpii, intimplările, stările de conștiință, actele 
eroilor se suprapun, din alternarea lor vertigi
noasă, din jocul lor de oglinzi rotitoare iscin- 
du-se pe nesimțite o frescă de amploare, dra
matică prin premise, dar calmă, așezată în albia 
unor adevăruri și deveniri ireversibile, prin con
cluziile ei. Intre agonia unui imperiu măcinat 
de vicii organice 
rice înfăptuite in 
nul lui Francisc 
în cheie epică tumultul unui timp de triumf 
românesc asupra furtunilor.
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și extazul unei dreptăți isto- 
1918 și pentru români, roma- 
Păcurariu reține și transcrie

Ioan Adam
•) Francisc Păcurarlu : „Geneza", Editura 

„Dacia", 1983.

Satul lui Monu
xistă, în proza lui Ian Lăncrănjan, o 
imagine definitorie care apare frec
vent, incepînd cu prima nuvelă amplă 
a autorului, „Drumul cîinelui", și 

avind o linie ascendentă ce atinge maximum în 
„Suferința urmașilor" ; termenul recurent care 
o vehiculează este acela de „copcă" ; copca 
unde unde se aruncă Raveca lui Pilu. copca 
unde este aruncat acel Măcinic ce a tras clopo
tele în sat in timpul lui Horea, copca unde 
scapă Nicolae, copilul lui Monu. Este un Ioc 
„însemnat" (după moartea Ravecăi apele Mure
șului au făcut aici un virtej adine știut și ocolit 
de oameni), in marginea satului, pe hotar, loc 
de pedeapsă (Măcinic), de revoltă împotriva 
destinului la încălcarea legilor 6finte ale ființei 
(Raveca), de marcare a izvorului destinului (Ni
colae) — un loc nefast către care Monu se în
toarce mereu cu gîndul ; un fel de pilnie a in
fernului pe cafe se poate 6curge satul întreg, 
neamul întreg, pierind cu încetul : „Orice poate 
pieri așa, un om, o țară sau chiar lumea !... Și 
poate că pierderile astea, care se petrec pe 
nesimțite, sint cele mai periculoase !...“, cum 
zice un personaj din roman. Trebuie să stea 
cineva de veghe asupra satului pentru a se res
pecta niște legi, niște norme general valabile, 
ca aceste „copci" ale Mureșului să nu prindă in 
hăul lor întreaga colectivitate. Pentru că ele nu 
sint, în concepția autorului, intimplătoare, șl nu 
întimplarea duce oamenii spre ele : au o nece
sitate, sint un semn al pedepsei, în ele sălăș
luiește, ca să zicem așa, zeul nulul care judecă 
trăgind acolo talgerul balanței pentru cei vino- 
vati. Satul, ca unitate etnico-șpirituală, are 
acest sistem de autodistrugere lentă dar sigură, 
acest ultim centru senzitiv care dirijează din 
subteran viața socială. Pentru a-1 apăra de a se 
duce pe copcă este apt și pregătit Monu : apt 
întrucit u.n trecut întreg trăiește în conștiința 
eroului, cu datinile și obiceiurile lui, cu oamenii 
cei vechi — „bunii și străbunii" — cu legile mo
rale inflexibile și cu dorința, mai ales, de a ră- 
mine veșnic viu, de a urca prin erou (în sens 
opus scurgerii prin copca Mureșului), de a se 
constitui,. cum zice el, într-o „istorie vie a lu
crurilor" ; pregătit întrucit presimte pericolul și 
veghează permanent pentru stăvilirea lui. pen
tru refacerea de fiecare dată a echilibrului 
stricat.

Există, apoi, între gesturile lui Monu. unul 
semnificativ și, în vorbele lui, una asemenea. 
Acea „sucire" a eroului către partener, acea 
„întoarcere" (sau „intumare") obsesivă către 
sine însuși — avind ecou in „întoarcerile" lui 
din drum, în înconjurul satelor, în dorința ar
zătoare de a „întoarce" însuși timpul spre tre
cut, de a lăsa un „semn" pentru răzbunarea 
prezentului („răzbunarea" neinsemnind. In ca
zul lui Monu, împlinirea legii talionului, ci adu
cerea lucrurilor înapoi, la starea de dinaintea 
cauzei stricării lor, „îmbunarea" lor ; în cazul 
în speță, crearea acum și aici a vremurilor ace
lor „buni și străbuni"). In caracterizarea lui 
Monu intră o sintagmă fixă : el este „sucit și 
răsucit", astfel ii zice al lui Țâncuș. Ionel, ast
fel 1 se zice în sat, în familie, la forurile de 
conducere unde ajunge cu plingerile lui. Eroul 
însuși este conștient de aceste „două fețe" ale 
sale dar le judecă și, de exemplu, lui al lui 
Tâncuș. Ionel, îi spune limpede : „Tu nu ești 
cu două fețe, mă, ești cu douăzeci de fețe... Tu 
nu crezi în nimica, vorbești cum se vorbește, 
te sucești și te invirtești..." (s. n.). In „sucirea 
și răsucirea" lui Monu este o continuă măsu
rare a faptelor, o cintârire a lor. un balans, un 
ritm între da și nu care funcționează ca un me
canism de ceasornic măsurind oarecum viața 
spirituală a eroului — o judecată adincă ce îm
prumută, pe de o parte, ,,6ucirea“ virtejului din 
copcă aducind, pe de alta, „răsucirea" firii Iui. 
contracarind astfel sensul nefast al răului. El 
este neam din Simion Moldovan, acel cioban 
care a fugit dintr-o ceartă cu un ungurean și cu 
un vrincean aducind cu el, îp sat, un cîine, o 
mioară și fluerul — acel cioban care a evitat 
destinul mioritic învingindu-și soarta — și care 
apoi a întemeiat în sat jocul „călușarilor", acea 
roată de flăcăi ce se invirte in jurul răului de- 
turnindu-1 spre bine. Monu păstrează ca prin
tr-o transmisiune genetică de care nu pare a fi 
conștient calitățile străbunului său ; în gesturile 
și firea sa se perpetuează, ca o continuă ame
nințare înlăturată continuu, mișcarea malefică 
din virtejul copcii Mureșului — pe cind oameni 
ca al lui Țâncuș, Ionel, „se sucesc șl se învîr- 
tesc" continuînd într-un singur sens mișcarea 
naturală a pilniei, împlinind-o atit pentru ei cît 
și pentru întregul sat : Ionel duce satul pe 
copcă, prin el șl prin mîna de „invtrtiți" din 
jurul lui satul sărăcește, se golește de locuitori, 
se scurge din istorie. El nu poate opune ceva 
acestei „suceli" a timpului, nu poate împlini 
legea cu spiritul ci alunecă ireversibil pe litera 
ei înghețată căutîndu-și febril „copca". ’Prin 
gestul firii sale, Monu reușește un lucru mira
culos pentru vremea Iui : trezește în conștiința 
oamenilor o dorință de opoziție la mișcările ra
pide, bruște, ale epocii. După ce trage clopotul 
trei zile la rind pentru copilul lui în văzul în
tregului sat răscolit și răvășit de întimplarea 
tragică și de semnificația ei, „Monu își dădu

O lecție de istorie
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Misail Călugărul de la Simeon au născut, cela 
fiiu, cestalalt nepot. Și mult mă mir de unde au 
luat aceste basne". Ancheta Iui Mlron Costin se 
îndreaptă către oamenii de cancelarie al timpu
lui, aceasta era logofeția, pentru a da de urma 
unei inițiative a cărei origine totuși ii rămine 
neclară. „Dacă n-a fostu dară dinții scrisoare >n 
țară șl nici streinii n-au știut și nimica n-au 
scris, de unde sintu aceste basne cum ca să fie 
fostu moșii țării aceștia din temnițile Rîmului, 
dați intr-ajutoriul lui Laslău craiul unguresc ?“ 
Vechimea și unitatea romanilor, scrie Miron 
Costin, înlătură această legendă, deoarece, ei erau 
toți la locurile de astăzi pe vremea acelui crai. 
Important este să cosemnăm că învățatul uma
nist român se află în fața unei calomnii a cărui 
origină o caută și pe care o combate prin forța 
evidenței. Scriitorii români au avut, de la 
începuturi, inițiativa afirmării unității românilor 
și pămintului lor, ca și a combaterii calomniilor 
asupra poporului român.

De unde au pătruns in cronicile românești 
aceste legende ne-au arătat-o studiile istorice 
mai rfoi. Ele sint venite din afara țării. Re
constituind traseul și contextul acestor bazne 
ajungem la autorii lor, de obicei autori 
poloni sau maghiari da cronici în limba latină. 
O istorie a „romanității românilor" ne arată că 
aceste cronici au înregistrat firesc originea ro
manică a românilor și au dat explicații corecte 
numelui de Vlah, cu mici excepții. Aceste ex
cepții sint insă foarte caracterizante. Unul din 
acești cronicari notează că despre vlahi nu s-a 
scris nimic nu pentru că n-ar fi existat acolo 
unde se aflau în evul mediu și acolo unde se află 
și acum ci pentru că erau un neam pașnic, care 
nu provoca evenimente de competența cronica
rilor de curte, adică războaie medievale. Cit stau 
în pace și ceilalți își fac războaiele și-și afirmă 
pretențiile, tonul și discursul acestor cronici este 
leal în ce-l privește pe români : vlahii sint aici 
din vechime, sint pașnici, de origine romană. 
La un moment dat imaginea se tulbură însă și 
încep să apară informații noi : cum că origina 
ar fi impură, iar venirea lor pe aceste locuri 
mai tirzie : sint „haznele" și „ocările" care l-au 
nedumerit și l-au mobilizat pe Miron Costin. 
Dacă ilustrul scriitor ar fi avut sub ochi, ceea 
ce era desigur imposibil, graficul acestor opinii

Ave, Transilvania, ave!
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motel Cipariu. Telegraful român al lui Andrei 
Șaguna. Tribuna lui Slavici, care au popularizat 
deviza că „Soarele pentru toți românii de la 
București răsare". Familia, la care au debutat 
M. Eminescu, George Coșbuc, Octavian Goga, 
Luceafărul, redactat de O. C. Tăslăuanu, in pa
ginile căruia s-au impus poezia de aramă a lui 
Octavian Goga și proza lui Ion Agârbiceanu, Tri
buna și Românul de la Arad, adevărate moni
toare ale unității naționale. Unirea de la Blaj și 
atitea altele. 

seama astfel că In sat se petrecuse o răsucire 
mare șl adincă" (s.n.).

Pentru Monu, în vorbele și în gîndurile lui. 
Întreaga lume este amenințată de un asemenea 
„sorb al pămintului" precum cel ce stă sub satul 
său. El vorbește despre război ca despre „virte
jul acela sălbatic care răvășise toată Europa" ; 
„se învălătuceau și se măcinau acolo toate nea
murile Europei" ; „moara luptelor", „măclnișul 
războiului" — 6Înt cele mai frecvente expresii 
ale sale care trec și asupra prezentului („moara 
ședințelor" ; satul românesc piere precum griul 
sau porumbul care se scurge din coș la moară, 
etc.). O asemenea' viziune asupra lumii vine in 
primul rind din sentimentul ancestral al spațiu
lui transilvan ce se exprimă in erou. Iată-1. de 
pildă, în afara spațiului său genetic ; „Da. zicea 
el, cu un fel de alean, ca intr-o reamintire, tot 
pe la noi îi mai frumos și mai bine 1... Știi unde 
te afli... Dar aicea parcă te-ai afla într-o scă- 
pătoare nesfirșită" (s. n.). A ști unde te afli în
seamnă a avea coroana de munți și de dealuri 
în zarea orizontului, a avea Mureșul cu copcile 
lui alături — a ști, așadar, de ce să te ferești, 
de unde vine pericolul. Sentimentul nesiguran
ței, al necunoscutului, are pentru țăranul tran
silvan imaginea acestei „scăpători nesfirșite". 
ca șl cind tot spațiul devine pîlnle de „scăpare" 
în jos, copcă enormă și capcană continuă. 
Această frămintare geologică a Carpaților ex- 
primindu-se in virtej, în „arcul de est al Car
paților", cum zice Monu, s-a imprimat asupra 
firii locuitorilor și acționează, în subconștientul 
lui Monu, ca o forță benefică : după cum stră
bunul său a păstrat elementele destinului — 
ciinele, mioara și fluerul — reușind să-l evite, 
să-și depășească soarta, tot astfel Monu păs
trează datul geologic și geografic fundamental, 
această forță centrifugă a pămintului ce a de
terminat mișcările satelor, ale oamenilor de pe 
scoarța lui, și știe acum, este apt și pregătit, să 
țină pe loc satul închegat în legile lui stră
vechi. Revenind la vatră, după cele două faze 
ale războiului, el simte că s-a intons la el acasă 
îr.tr-o noapte cind, pe nesimțite, stind la răs- 
ptntia din centru, i se derulează în fața ochilor 
tot peisajul înconjurător ca și cind l-ar vedea 
din Dealul Călușurilor : „văzu dintr-o dată toate 
împrejurimile, tot satul, toate satele, văzu Băl- 
gradul și Cetatea și munții cei mari și mereu 
încruntați al Apusenilor, de parcă ar fi stat 
atunci, ziua, în amiaza mare, primăvara sau 
vara, in Dealul Călușerilor, parcă ar fi cuprins 
totul cu ochii intr-o singură uitătură, dealuri și 
lunci, sate și oameni, pluguri care arau și oa
meni care mergeau în urma lor, fluierind sau 
dind încet din cap în ritmul în care se mișcau 
vitele, în ritmul în care se duceau și pluteau 
nourii pe cer...“. Satul există pentru el in amin
tire și dincolo de amintire, în simțuri, nu are 
nevoie să-l privească pentru a-I vedea. îl pre
simte așa cum pre-simte viitorul și trecutul, 
străbunii și urmașii pe care luptă să-i vadă tot 
aici, lipiți de bucata aceasta de pămint care «e 
numește Dirza, nume simbolic, îndirjit. Intr-un 
fel, chiar istoria satului Dirza este istoria ori
cărui 6at transilvan ce acționează ca o matrice 
(ca o „matcă", zice Monu) și se păstrează ca 
atare în conștiința fiilor pămintului.

Cît despre celălalt destin al lui Monu, „desti
nul de rezervă", el ne apare mai mult retoric 
demonstrativ. încărcat de istorie, prin tot ce 
face eroul simte că urmează pe altcineva, că 
merge pe urmele bătute. Scrie memorii peste 
memorii și 1 se zice (chiar se crede) „memo- 
randist" ; trage clopotul la biserică și seamănă 
prin aceasta cu Măcinic, cel din timpul lui Ho
rea ; se simte responsabil de soarta țăranilor și 
6e aseamănă cu Horea însuși. In privința calu
lui, lui El Zorab, vrea să împlinească exact 
sensul mitului (poezia lui Coșbuc a trecut în 
mit) — mai ales că este calul lui Nicolae și că 
băiatul a scris pe gheață, lingă copcă, numele 
lui după ce recitase la sfatul popular, în fața 
țăranilor, poezia respectivă. Este oprit în acest 
6ingur punct de a ti un „om al trecutului", de 
a-și face din viața lui un ritual, de a repeta 
prin tot ce face istoria și mitul. Pentru că 
aceasta este viața lui Monu. un ritual, el este 
un personaj mitic care retrăiește întimplări 
semnificative — dintre care judecarea lui Horea 
are cel mai puternic ecou. Oprit fiind în timpul 
celebrării ritualului (cind voia să taie gitul ca
lului ca să riu aibă, cumva, altă moarte decit 
cea pe care i-o spune ntimele)' el se întoarce 
asupra propriei soții „scriind" in cartei vieții 
un semn cu totul și cu totul nod, ieșind din 
canon, pierzindu-și Identitatea. Proba nu este 
concludentă : Monu trebuia să-și împlinească 
menirea ispășind o pedeapsă socială, nu una 
criminală. Autorul a vrut, credem, să conchidă 
polemic deschizind un mare proces social pri
vind 6oarta țăranului român. Sacrificarea con
știentă a lui Monu merită un asemenea proces 
și „o răsucire mare și adincă" în conștiința 
omului de azi : în fond, a murit sau nu acest 
om „sucit șl răsucit" care știe să țină satul ro
mânesc în matca Iul 7

Nicolae Georgescu

în scurgerea lor cronologică, enigma s-ar fi sim
plificat. Constatarea cea mai la indemina oricui 
este că tonul și atitudinea cronicilor vecine față 
de vlahi sint leale atit timp cit românii nu trec 
la afirmarea lor politică. Cită vreme ei nu tul
bură in vreun fel echilibrul dorit de regatele și 
imperiile vecine interesate, afirmațiile despre 
români rămîn corecte și obiective. In momentul 
în care încep să-și apere drepturile istorice, în 
momentul în care se afirmă în plan ma
jor pe scara istoriei europene imaginea 
lor în cronicile pomenite se tulbură, șl 
apar „haznele" și „ocările". Două exem
ple sint elocvente. deși numărul lor 
poate fi înzecit. Cronistlca polonă prezintă in 
general așa cum trebuie Doporul român și ori
ginea lui. Este suficientă însă bătălia de la 
Obertin din 1497. cind Ștefan cel Mare infringe 
regatul polonez înti-o luptă al cărui episod este 
Dumbrava Roșie, ca aceste cronici să intre in 
regimul de haznă la adresa românilor. Cine nu 
confruntă textul cu contextul său istoric, cine 
nu face legătura dintre victoria lui Ștefan cel 
Mare șl modificarea opticii cronicarilor umaniști 
polonezi nu va înțelege cauza. Aceeași este si
tuația cu cronicile maghiare de după 
Mihai Viteazul deși unele reacții sint și 
înainte. Cronicarul Samfiskozy care pină la In
trarea lui Mihai Viteazul in Transilvania înfă
țișase pe români in lumina pe care istoriografia 
umanistă li prezentase pină atunci, iși schimbă 
brusc atitudinea și cade în „haznă". Acest grafic 
al fluxului și refluxului opiniilor despre vlahi 
sau români corespunde unei dinamici a politicii 
românești in context european. Fără avantajul 
acestei distanțe Miron Costin își punea in chip 
repetat aceeași întrebare : „Și mult mă mir de 
unde au luai aceste basne". Ele se aflau in is
toriografia polonă pe care Miron Costin o cunoș
tea. în bună măsură și avea o explicație pe 
care timpul o pune în lumină cu evidență. De 
ori cîte ori țările românești s-au ridicat la dem
nitatea unor mari acțiuni politice și patriotice, de 
atitea ori numele și figura lor a (ost desfigurată 
in comentariu] Învecinat. O lecție de istorie 
care-și prelungește semnificația. întoarcerea 
înapoi la Miron Costin ne-a arătat că de la pri
mele apariții importante, scriitorii români se 
afirmă ca susținători ai unității românilor și ca 
adversari ai haznelor puse cu deliberare pe 
seama poporului român.

Timp de veacuri. Transilvania a fost un izvor 
nesecat de energie și spiritualitate românească, 
de valori culturale și artistice, de îndemnuri la 
realizarea unității naționale proclamate la 1 
decembrie 1918 in cetatea istorică de Ia Aibă 
Iulia.

Acum rind se împlinesc 65 de ani de Ia înfăp
tuirea marelui act, cugetele întregii Românii se 
îndreaptă spre Alba Iulia. spre Transilvania, cu 
aceeași veche admirație șl dragoste, unirea de la 
Alba Iulia fiind momentul cel mal înălțător al 
istoriei românilor.

Ave, ave, ave 1
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SENSUL
MARII
UNIRI
area Unire proclamată la Alba lulia Io 
1 decembrie 1919 cu cel mai profund 

M A A democratism, prin folosirea dreptului 
la autodeterminare al poporului român 

din Ardeal, Banat,. Crișana și Maramureș, adică 
a imensei majorități a populației acestor melea
guri, a constituit împlinirea unui vis multisecular 
și biruință a unei lupte de eliberare națională ș, 
socială care a cerut nenumărați martiri.

împlinire a unui vis,' Care pentru neamul ro
mânesc a fost, de la nașterea sa pe pămintul 
vechii Dacii, izvor dqtător de viață, de putere 
de a rezista și de a crede in viitor chiar și în 
vremurile cele mai vitrege, cînd puhoaiele revăr
sate peste el păreau capabile să-l silească nu 
numai la o vremelpică „retragere din istorie" 
(cum spunea Lucian Blaga) ci la dispariție pe 
veci, sau cînd silnicia și asuprirea feudalilor în- 
gimfați erau atit de cumplite incit se înverșunau 
să-i răpească și ultimul1 refugiu : limba strămo
șească.

Visul acesta al venirii vremii unei Daco-Romă- 
nii libere, independente ..și puternice s-a hrănit 
din conștiința niciodată umbrită, pecetluită prin 
limba pe care poporul nostru și-a păstrat-o sub 
asaltul tuturor viforelor istoriei și de numele pe 
care n-a contenit să și-L afirme cu mîndrie atunci 
cind i se aruncau in față numai nume de ocară, 
conștiința originii comune și a unității prin gra!, 
obiceiuri, mod de a gindi și de a vedea lumea, 
și identitatea de năzuințe. Această conștiință a 
dobîndit temelie neclintită, de cremene, prin cer
cetările marilor noștri .cărturari — de la Dimitrie 
Cantemir la corifeii Școlii ardelene sau la repre
zentanții străluciți ai istoriei și filologiei noastre 
moderne, care au dezvăluit lipsa de fundament 
științific al teoriilor (atît de ridicole aar vintu- 
rate cu atîta rivnă și astăzi) despre obîrșii fan
tastice sau fantasmagorice ale poporului nostru 
și ale limbii sale.

Dar visul Daco-Romaniei viitoare s-a întemeiat 
cu aceeași putere și pe faptă. Cea dinții a fost 
aceea a lui Mihai Viteazul,. din a cărui vrere 
sprijinită pe geniul unui mare vizionar, s-a năs
cut pentru prima dată,chipul României viitoare, 
pe care avea s-o transforme în realitate irever
sibilă Marea Unire din 1918. Din fapta lui 
Mihai Viteazul s-a întărit visul străvechi al 
neamului nostru și s-a dovedit posibilitatea reali
zării lui depline, constituindu-se în obiectiv poli
tic esențial: urmărit de românii din toate „țările" 
românești’istoricește Constituite, și ridicat cu 
răbdarea"ți perseverența cu care firișoarele de 
apă maclTi.Jr Stînclle cele mai semețe, pe trepte 
tot mai .jriglfe țfe...cpnîtnnțq inațională, In 1733, 
cind în Diata feudolă de la Cluj a pătruns primul 
român : Inocențiu Micu Clain, și a cutezat să 
ceară dauă lucruri atit de elementare și de fi
rești ca pîinea și ca apa : ca neamului său orop
sit să nu i se mai spună „plebs valahica" ci 
„națio" sau „gens" și să i se acorde egalitate 
In drepturi cu „națiunile recepte", cutezătorul era 
să fie aruncat pe fereastră, iar în condicele Die
tei s-a notat cu oroare: „el cere lucruri pe care 
nimeni nu le-a cerut niciodată de la străpunii 
noștri și nu le va putea cere nici de la urmașii 
noștri!". In 1918, cind „națiunea română" din 
Transilvania, Banat, Crijana și Maramureș a 
declarat solemn că nu mai recunoaște nici o 
stăpinire străină și înțelege să-și hotărască sin
gură soarta, împăratul' de la Viena, apoi gu
vernul de la Budapesta nu mai știau ce promi
siuni să facă odinioară disprețuitei „plebs vala
hica" pentru a o îndupleca să rămînă în brațele 
lor ocrotitoare, venindu-le acum lor rindul să 
prezinte „suplici" și „memoranduri" și „apeluri’ 
celor pe care timp de lungi veacuri au refuzat 
să-i asculte.

în această dovadă a capacității unui popor 
asuprit și vitregit timp de multe secole de a răs
turna lumea și de a-și dobîndi dreptatea constă 
măreția Marii Un;ri!

Iar sensul ei foarte profund șste capacitatea 
poporului român, dovedită prin Hotărirea de 
înaltă noblețe de la Alba lulia de a aplica față 
de toate naționalitățile conlocuitoare învățămin
tele dobîndite din teribilele sale suferințe, și de 
o refuza tentația de a deveni el însuși, la rindul 
său, asupritor al altora, proclamind, dimpotrivă, 
cu toată fermitatea deplina egalitate în drep
turi, cu el, a naționalităților conlocuitoare, drep
tul lor de a-și cultiva, limba, cultura specifică, 
obiceiurile, de a se bucura de toate drepturile 
și libertățile pe care el era hotărît să le înfăp
tuiască-

Sensul Marii Uniri consistă in Omenie.

Francisc Păcurariu

Țara, din Unire,..
...Coamele cailor roase-s de vinturi — 
ce întuneric e in semințe : 
trec peste țară semănătorii călări. 
Pustietăți lasă-n urmă, 
colții de lup prind să crească, 
lumina chircită se-ascunde-n iască 
și fumuri se-nalță in patru zări.

Păsări de pradă - aripate popoare — 
in valuri pogoară din cerul de foc ; 
albie-și sapâ-n tăcutele drumuri 
cenușa, și ea răpitoare.
Vinturi șoldii se înalță din cercuri de apă, 
steaua in ceruri se-ngroapă...

...Țară, de te-ai intrupa, 
te-ai intrupa-ntr-o femeie bâtrinâ 
cu suflet de lacrimă, povestitoare de 

vreme trecută 
apoi te-ai intoarce-n trup revolut de 

tinără fată 
profilată pe cer cu stindardul in mină — 
țară, din unire și din putere născută.

Marcela Mariana Milcu

UNIREA- 
' DEZIDERAT I 
0 DE VEACURI J 
, AL POPORULU11

1 Decembrie 1918
La Alba au venit să-i aducă istoriei 

aminte. La 
Alba aduceau in ei adevărul, adevăr

purtat ca o 
torță din tată in fiu de-a lung de secole, 

adevărul 
curat ca o lacrimă, pînă atunci lacrimă

de durere, 
de atunci inainte și in veci lacrimă

de bucurie. 
Adevărul erau ei. Ei “■ românii știuți, știuți 

intre 
ei după vorbă, port, datini, știuți și dincolo 

de ei, 
ei — păstrători de excepție (sub atita 

revărsare 
străină) ai vremii de inceput, ei, al căror 

stindard, 
dreptul de intii născut, era dreptul ireversibilei 
izbinzi asupra neinchegatului.

Ei - încleștați de-a lung de soartă 
cu pămintul, 

numai cu pămintul acestui pămînt, ii știa 
lumea, ii

în zori, patria
In zori, patria 
împrejur luminează 
cu prima brazdă 
răsturnată in palmă 
cu primul parfum 
al narcisei, al nealterării 
iotă, văzul meu 
iată, bucuria mea 
egalul tandru 
care mă (ine-n picioare 
ceea ce nu se poate mări 
nici micșora 
in zorii patria 
fereastra dintotdeauna deschisă 
pragul cu floarea de tei 
râsfirată-n heraldice împliniri.

întregirea
Din nou, ai noștri 
in sfinta, alba li de 1 decembrie

„Literatura este chemată să reliefeze convin
gător noua condiție umană din societatea 
noastră, idealurile, frămîntările și aspirațiile 
omului nostru nnu, universul său spiritual tot 
mai bogat, virtuțile și trăsăturile sale morale 
înaintate, să 'militeze pentru triumful noului, 
al idealurilor de dreptate și libertate socială/4

NICOLAE CEAUȘESCU
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știa țara, numărul lor era numărul 
bulgărilor de 

pămînt râmași in urma plugului cind trage 
brazda, 

la fel de tăcuți, la fel indurind. Și pămintul 
prin ei 

respira..., și așa s-au păstrat, prin muncirea 
acestui 

pâmint..., și așa mureau, prin primirea , 
acestui pămînt..., 

și așa se nășteau, prin vrerea acestui 
pămînt..., 

și așa trăiau cu pămintul de-a lung de 
vreme unul de 

altul flămînd.
La Alba au venit mulți, grei, tăcuți 

și s-au așezat 
in cumpăna istoriei și talgerul s-a așezat 

definitiv 
pe pâmint.

Vrem una cu țara să fim, au zis și 
de pretutindeni 

țarina țării a vuit : dintotdeauna, 
acum și pururea români in intregita 

patrie română I

Mircea Șoncuteanu

după atiția ani de suferințe 
nemeritatâ ură, umilințe 
din nou, ai noștri 
cu Carpați, cu ape 
coline dulci lăsate din străbuni 
le-avem din hou 
sintem din nou stăpini... 
iar, împreună 
neamul nostru falnic 
cum să il rupi bucăți 
intre tratate
rapace ințelegeri, bome false 
ne-am ridicat cu toții 
de sub brazde 
din pietre tari 
ne-am închegat din astre 
ne-am prins singe de singe 
vii de vii 
să întregim poporul 
ciuntitei Românii...

Victoria Milescu

ei care semneazâ în aceste

C pagini ale „Antologiei Lu
ceafărul” sint cu toții mem
bri ai Cenaclului „Numele 

Poetului" de la eleva de 16 ani 
Corina Toma, prozatoare incompa
rabilă, credem noi, pînă la " cer
cetătorul erudit și poliglot, sfios 
și modest care este Mihai Cul- 
man... Am dorit să sărbătorim apoi e- 
venimentul de la 1 Decembrie 1918 și 
intr-o formă mai vie, și anume prin- 
tr-un dialog al tinerilor noștri cena- 
cliști cu prozatorul exemplar care este 
Francisc Păcurariu, cel într-a cărui o- 
peră romanescă conviețuiesc organic 
știința și conștiința faptelor istorice pe
trecute pe atît de zbuciumatul pămînt 
românesc al Ardealului...

Așa precum am spus-o și am scri
s-o la inaugurarea Cenaclului nostru, 
pentru deslușirea trecutului literaturii 
române e necesară o mai profundă 
cunoaștere a istoriei noastre, fericiți 
că această cunoaștere e azi sărbătoa
re națională.

Cezar Ivănescu

Poarta de aur
Pămintul pe care-l sărut 
este cel desăvirșit.
A venit un Om cu inima in palmă 
și inima l-a rotunjit...
Și deopotrivă rotunjesc și ochii 
ai sortitului țării bărbat 
care încărunțește să strălucească 
zborul păsării nerepetat.
Și uneori visează amindoi 
poarta de aur prin care trece-n 

strâdeparte 
ctitoria unui neam 
și amindoi intimpină nașterea celor 

neintimplate.

Istoria la zi
Fiul țării umblă din suflet in suflet 
și așterne cite un gind rotund, liniștitor. 
Fruntea omului asudă de efortul zilei 
pe care miinile o trag spre viitor. 
Și dintr-odatâ totul devine istorie 
Ștrăbunii horesc pe sub pămînt, 
copiii învață cum se umblă peste puterea 

subterană 
și tricolorul, de origine eternă, 
unește soarele cu-n legâmint.

Valeria Dcleanu

Acei bărbați
Despre acei bărbați vă vorbesc... 
Ei

in fața UNIRII 
creșteau 

Altoiți intr-un țipăt de lut 
Și ruguri de doine-aprindeau 
Cu miini mirosind a ninsoare, 
Pe umeri purtau de veacuri acest anotimp, 
Carpații — ca niște faguri de soare. 
Ca-ntr-un cuptor de vise 
Gindul UNIRII se rumenea lingă-o piine 
In timp ce

istoria 
rupea din Ardeal 

Râni foșnitoare de miere. 
Pe-acei bărbați 
l-am văzut strâbâtind adevârul 
Cu timpul răstignit in pupilă ; 
Dinspre ei coboarâ mereu către noi 
Lumină,

indemn
și putere.

Zidim un popor
Să batem la porțile Albei — 
Lumina foșnește uscat 
Pe obrazul istoriei, 
Cuvintul SPERANȚA 
De vulturi in cioc e purtat ; 
Dar drumul nostru 
Printr-o lacrimă trece, 
Pâmintul
E o rană ce incâ mai doare
Timpul UNIRII
II mingiiem cu iubire
In bobul de griu,
In ierburi.
In slove, 
De-a lungul acelor visate hotare. 
Să batem la porțile Albei 
Cu miini incercănate de dor — 
E vremea să scriem 
Pe frunzele dimineții : 
- Sufelcați-vă gindul, 
Veniți să zidim un popor I

Mirela Mitrofanovici

La Marea Unire
La Alba, inâlțind privirea 
stă tot poporul in alai.
Dinspre Carpați pornește știrea 
câ falnică vine oștirea 
viteazului voievod Mihai. *

De zarvă mare, țara-i plină 
se buciumează din Cimpeni 
păduri de fag, incet suspină.
In fața țârii se inclinâ 

semeții munții Apuseni, 
„înainte" — tulnice răsună 
și culmile se limpezesc, 
In toată țara-ecouri tună, 
Oamenii bravi din văi se-adună 
se prind in jocuri împreună 
pe plaiul veșnic românesc.

Mihai Culman

Alba lulia
Iși deschide Cetatea 

porțile-adinci 
și e piinea o casă a soarelui 
după care, 
ni se rotunjesc brațele, 
ni se rotunjesc brațele — 
puternice plante dospind 

seminții rotitoare.
Iși deschide Cetatea 

porțile-adinci, 
o lumina izbăvitoare 

e sol,
o tâcută chemare

și noi trecem, mai trecem,

ne e dorul 
un arbore de-mpâcare - 

și noi trecem, mai trecem, 

ni se rotunjește inima, 

ni se rotunjește inima... 

cerc de luminâ 
peste cerc de luminâ, 

este hora ce ne-nfășoară 

mâ închin, 
doar luminii mâ-nchin I... 

Un frunzar este singele, 
o ascunsă comoară...

mi se rotunjește inima 
și mâ-nchiry...

Ochii mei sint comorile

după care,

se-aratâ Ziua —

Și sâ nu cuteze nimeni 
sâ mi-atirigâ inima, 

uriașâ pulsind, 
in pădurile 
și in apele 
și in munții 
neamului meu I

Iuliana Paloda

Orașul erou
Sus la Alba, in cetate 
Clopotul Unirii bate ; 
Bate bronzul și adună 
Toatâ nația română 

Luminează tricolorul 
Orice casâ din Ardeal 
și Mihai - biruitorul 
E la Alba, sus pe cal 

Apusenii toți dau știre 
lancului de sub gorun 
Se-mplini marea unire 
Visul oricârui român 

Alba lulia — viteazâ 
Oraș sacru și erou 
Toatâ românimea trează 
Ai unit-o tu din nou 

Ai Carpații drept coroană 
Și pre fiii tâi stâpini ;
Alba lulia romanâ
A poporului român.

Vasilc Bardan

Colindă prin cercul Unirii
O călătorie prin cercul de luminâ al Unirii 
vestitor de spații peste unda clarâ 
destinată țârii a se uni pe vecie 
este o călătorie milenarâ.
Din acest cerc
ne privesc in simfonii de iubire 
ccrotindu-ne de durere 
eroii întru vecie.
Cerc de spații și doruri 
cerc de țarâ, este in noi o respirație albastrâ, 
o amintire de simboluri 
un dor de împlinire totalâ.
Azi ecoul Unirii vine din singe 
ochi înmiresmat ca târia cetății 
câlătorie a culorilor pe abisul luminii 
intr-o nemuritoare colcanâ.
Țara unitâ din rugi a'e luminâ 
intr-o dâltuitâ izbindâ 
este pâmintul ocrotit de copiii 
care ne cheamâ sâ le dâruim iubirea 
înflorind din trupuri de pace și slavâ.

Florentin Palaghia

Silabe de dragoste
Munți de luminâ ziua aceasta floare albâ 
rostogolindu-și petalele-n fereastra privirii

. zorii ivindu-se 
asemeni unui film in care silabe de dragoste 
ne cresc in auz stârile 
un arc încordat sentimentul iubirii 
lovind această zi 
oglindâ in care ne privim râdâcinile 
cintec al UNIRII o intinsâ palmâ de cer 
mingiind Carpații 
unde strâmoșii râsar privirile 
ca un adevăr ridicat.

Mihai Constantin



Martoră a evenimentelor
arile momente ale istoriei naționale 
i-au găsit in poezia românească 

R * l) ansfigurarea artistică la o înaltă 
iltitudlne emoțională. Mesajele trecu

tului vin spre noi prin forța convingătoare a me
taforei, păstrind vie conștiința eroismului și te
nacității unui popor care și-a manifestat dirzenia 
in momentele decisive a'.e istoriei sale. Poezia 
românească a însoțit sincronic sau prin rememo
rare toate marile evenimente ale nației și le-a 
Innobl'at prin versuri de o puternică forță e- 
vocatoare. Ideea Unirii, idee care a străbătut 
epocile sub forma unei dorințe, radicale a nea- 
mu'ui nostru, și-a găsit o expresie mobili-atoare 
in lirica autohtonă, fă ne amintim că alături de 
lozinca euroneană a revoluțiilor din 1848 ca : li
bertate, egalitate și frăție noi am mai adăugat 
și un alt țel : Unirea. în zilele fierbinți ale revo
luției burgheze Simion Bărnutiu a arătat, intr-un 
discurs natetic ținut De C'mpia Libertății, dorin
ța nestrămutată a poporului de a trăi intr-o sin
gură țară. Momentul este'surorinș de Șt. O. Io
sif în emoționanta poezie „C'mpul Liberiătii" : 
„Ei simt că-ntiia oară-i leagă / un dor adine de 
neam întreg / Aleargă to‘i să-l înțeleagă / Și cit 
de bine-1 înțeleg." Poetul glorifică actul revolu
ționa- dar formulează și o interogație mobi'iza- 
toare vizînd desăvîrșirea actului istoric al Uni
rii. rămas în t'mpul revoluției la stadiul de pro
iect : „O. sfintă zi de sărbătoare/ Ponor voi
nic din văi și lunci/ Te-om mal vedea odată 
oa-e />Pre-"m te-ai arătat atunci?".

Unirea din 1859. o mare victorie a neamului 
nostru, a însemnat realizarea parțială a unui 
vis mi’enar. Eveniment de maximă imnortanță 
națională. act"l Uni-i din t'mnul lui Cuca l-a 
insni-at pe Vasile A'ecsandri care a dat prin 
,.Ho-a Uni-'i" una din cele mai frum-'ase poezii 
patrioti-e din literatura noastră. Valoa-ea ei 
constă !n aut<’r‘tintatea sentimen*o’o- transmi
se, în expresivitatea ei memorabilă si cantabi
lă : „Hai să dăm mină cu mină / Cei cu inima 
română / Să-"'V'riim hora frăției / Pe nămîntul 
României." Solaritatea imaginilor simbolizea
ză feriri-ea d'n sufletul poporului care vede în 
Unire tri”mful Istoric mu’t visat : „Șl să vadă 
sfintul soa-e / într-o zi de să-bătoare / Hora 
noast-ă cea frățească / Pe c;mn<a Românească." 
Do-inta de unitate nationa'ă continua să stră
bată ca un fir roșu Istoria modernă a României, 
fiind unul dm prinri-ialil factori de mohili-ara 
a mos-lo-, Cunosr'te'e ve-suri a’e lui Ciorian 
Po-i>mb~--u r“f1o"tă a-eastă stare de s-»rit a 
vremii. Ele emoționează și astăzi prin vibranta 
lo- chemara : ..Pe-al nostru stea? e scris : Uni-e/ 
Unire-n cuget și-n simțiri / Si sub măreața 
lor umbrire / Vom înfrunta orice loviri."

Desăv’rșirea unității naționale la 1 decembrie 
1918, prin unirea Transilvaniei cu țara, a însem

Un scriitor italian luptător pentru 
Unirea cea mare a românilor

Vai vorbi nu numai despre originea 
românilor, dar și despre actuala 
y y lor forță numerică... Voi spune ce 
datorăm românilor... dacă Europa 

nu căzu în mina turcilor..."
Așa scria intr-o scrisoare către Al. Papiu- 

I’arian, celebrai scriitor italian Juvenale Ve- 
gezzi Ruscalla, la 20 martie 1863, din orașul 
Torino.

Acest „decan al prietenilor României în apus", 
alături de Giosue Carducci, Fr. Mistral, de Le
conte de Lisle, Franțols Copee, Emil Zola, Sully 
Prudhomme, Georges Clemenceau, Edgar Qui
net. Jules Michelet, Carlyle Morfill, Donald 
Wallace etc. și-a legat numele de Întreaga noas
tră mișcare politică și culturală din secolul tre
cut, susținind în mod dictinct drepturile po
porului român din Transilvania la existență na
țională. Declarat în anul 1866 cetățean de onoare 
al României, pentru pasiunea cu care luptase 
pentru afirmarea noastră în țările occidentale, 
membru al mai multor academii străine a fost 
proclamat și membru de onoare al Academiei 

„ rțmâpe alături de Quinet in ședința din 15 sep
tembrie 1869 „pentru serviciile ce a făcut pentru 
români prin scrierile sale, mai ales la italieni", 
cum s-a exprimat I. Heliade Rădulescu cu acel 
prilej.

Ruscalla va declara emoționat într-o scri
soare : „Nu vă pot spune toată bucuria pe care 
o simt. întru a fi acum român, de fant cum eram 
încă de la 1832 din inimă și din alegere, mul
țumită vouă (Barnuțiu, Ilarian etc.), mulțumită 
lo- Ko’ălniceanu, Bo’iac, mulțumită parla
mentului românilor". Preocupările
tru 
sint 
Pă 
broșura

■ sale pen- 
românească 
veche du- 

publicată în 
delta 
1862.

istoria, limba 
însă de dată 

cum scrie

I860, tot mai 
noastre veneau 

Mulți ostași

și cultura 
mult mai 

in prefața
__ „___ „L’indipendenza costituzfonale 
Trans’lvania", apărută la Torino în anul 
înainte de Colson, de Vaillant și alții, s-a ocu
pat de români și le-a luat apărarea în fața Euro
pei. încă din anul 1821, de pe vremea Eteriei, 
cî-'d avea 22 de ani.

în anul 1838 a făcut o călătorie de studii în 
Transilvania si în Banat, după care, pe deplin 
convins, a anărat drepturile noastre cu și mai 
mare efiriență, antrenind și alte personalități 
ale timpului, ca Edgai; Quinet, Ubicini, Miche
let, și determinînd un adevărat curent în fa- 
voa_ea noastră printre rimpatirantii României, 
m'litanti pentru drepturile străvechilor locui
tori ai Dacie’.

Ruscalla urmarea cu perseverență sl Justifica 
aspirațiile românilor de a se uni într-un stat 
unit’r. ca și italienii. Neîntemeiate apăreau 
uneltirile si tendințele de încoroorare a Tran- 
S’lvan’ei la Ungaria. Era convins că cele peste 
10 milioane de români uniți și liberi, puteau să 
se opună ei singuri oricărei exoansiuni.

Str’du’nte’e lui pentru cauza românilor nu au 
fost fără folos, căci după anul 
multi tineri de ne meleagurile 
să învețe la școlile din Ital’a. 
români luptaseră alături de Garibaldi.

A dus o campanie de presă susținută pînă 
dună 1875 pentru apărarea cauzei românești. în
temeiază la 1864, la Torino, o societate neola
tină avind ca membri o parte din studenții 
români. Scriban era secretarul societății, care 
edita un ziar săptămînal. Președintele comitetu
lui din Paris al societății fusese ales prințul Jă- 
rome Napoleon. La Madrid, de asemenea func
ționa un alt comitet al societății. înființează un 
conjitet și la Roma după unul similar italo-grec 
constituit in 1879. considerînd dreptul nostru la 
stima Italiei înaintea altor țări. Totodată edi
tează și broșura „Grecia e Rumania — raffronti" 
(Torino 1879). Ca președinte al comitetului bucu- 
reștean a activat C.A. Rosetti.

G.V. Ruscalla rămîne o fgură luminoasă a 
secolului trecut, prin activitatea sa ziaristică, 
de filologie comparată, de etnografie, traducător 
din moi multe limbi șl aorig luptător pentru re
cunoașterea drepturilor țărilor subjugate.

în anul 1865, cu ocazia aniversării a 600 de 
ani de la nașterea lui Dante Aligheri, guvernul 
României îi dă misiunea să reprezinte țara noas
tră In serbările de la Ravenna, unde depune pe 
sicriul cu rămășițele poetului, descoperite în 
acei ani, o coroană cu tricolorul românesc, pa 
care scrisese următoarele în limba română

„Pe oasele divinului Dante, descoperite la Ra
venna, la 27 iunie 1865 românii din antica 
Dacia, cu profundă venerație depun această 
coroană".
Discursul pregătit cu acest prilej de Ruscalla 

(deoarece fuseseră anulate torte cuvîntările) îl 
tioărl înt'-o broșură intitulată ..Nel VI Cente- 
nario di D3nte A’lchieri celebrato in Ravenna, 
il di 24 iugio 1965 — Parolo di G.V. Rus
calla “ la tipografia Biario Moretti din Torino, 
în această raritate bibliografică pentru acel 
timp, desore Dante, un accent deosebit se pune 
pe omagiul trimis poetului de frații săi dună
reni, care, adaugă el. il iubeau pe Alighieri „ca 
și mm ar fi fost al lor". Ruscalla consemnează : 
„Ch'”r drcă aș voi, n-aș avea timpul șl locul 
potrivit să vă demonstrez latinitatea românilor, 
dovedită de istoria, de firea ponorului și mai 
al°s de limba lor a cărei cunoaștere e de mare 
folos pentru ilustrarea originei armoniosului 
grai italian. Voi spune numai că, de îndată ce 
România scutură jugul turcesc, literatura se 
născu acolo ca prin minune..."

De altfel, el publicase în 1851 In „îl 
d’Istruzione", din Torino un studiu în 
vedea cu exemple că studiul limbii 
poate soluționa multe din problemele 
de et’mologiștii italieni. Prin unele 

Glornale 
care do- 

române 
ridicate 

exemple, 
putem stab'll un paralelism intre metodele de 
lucru ale filologilor italieni și români ca Cipa-

nat realizarea Istoricului ideal al românilor. E- 
courile evenimentelor de la Alba Iulia străbat 
lirica marelui poet transilvănean Octavian Goga. 
In poezia sa „Vita nuova" înfăptuirea dreptâ.ii 
istorice e redată prin simbolurile descătușării de 
povara hotarelor. Versurile au o puternică forță 
sugestivă, o combustie dramatică : „Te-am dă- 
rimat hotar de-odinioară / Briu impletit din la
crimi și din singe / Veriga ta de foc nu mă mai 
stringe / Și lanțul tău a încetat să doară," Ace
lași motiv poetic il intllnim șl la Tudor Arghezi 
in „Balada Unirii". Aici e redată, intr-o formă 
alegorică, lupta românilor pentru unitate națio
nală, luptă încheiată odată cu mărețul fapt de 
la I decembrie 1918. Sonoritatea folclorică a ver
surilor sugerează faptul că ideea de Uni-e are 
virata acestui popor : „într-o zi s-au sfătuit / 
Cumpăna de răstignit / S-o dărîme negreșit / 
Secerîndu-și răpită / Două-au spart și granița. / 
Și din seceră, scinteia / O trezi pe cea de-a 
treia / Suferință cu noroc / Au luat granițele foc." 

Poezia contemporană, puternic ancorată în tra
diția neamului, continuă rememorarea actelor 
istorice exemplare. Evenimentul Unirii de la 
Alba Iulia il intilnim in planul expresivității 
lirice la Al. Andrițoiu în poemul dramatic „Uni
rea Transilvaniei cu țara" : „Cetatea Alba lulieL 
Aici / Trimișii obștei cu-mputemicire / Sosesc, 
cu ginduri bune, de voinici / Și cer unirea Pa
triei : Unire 1". Participarea a’egorică a întregii 
naturi la înfăptuirea unei misiuni istorice, cață- 
tă valoare de simbol în poemul lui Eugen Frun
ză „Alba Iulia 1918" : „Destul a fost să plingă 
Oltul / cu lacrimi negre val de val, / izbind hota
rul de oslndă, / stngindu-și vatra din Ardeal /. 
Destule clopote sunară / La moartea celor frlnți 
de țară". Ziua marii Uniri, prin semnificația ei 
emblematică, intră in circuitul cosmic, se rituali- 
zează. Poemul lui Ion Iuga „Vrem să ne unim cu 
țara" exprimă tocmai această întrepătrundere 
dintre faptele umane și ciclurile naturii : „La 
A’ba a patra oară binecuvîntată / sfinta noastră 
unire, a tuturor la ceas dintre brumă și ger / 
cind doarme in lut sămința curată / și creste cu 
noi in ogor," Visat de români șl înfăptuit de ro
mâni, actul Unirii de la Alba-Iulia reprezinlă do
vada tenacității unui popor care și-a cucerit 
drepturile în istorie prin propriile forte. Acesta 
e mesajul poemului „Alba-Iulia" de George 
Țărnea : „Deci nici Intrarea noastră-n d-eot/ 
Nu ne-am făcut-o din afară / De vreme ce pur
tăm in piept / întregul numelui de țară."

Rindurile de mai sus demonstrează că poe-ia 
românească s-a contopit întotdeauna cu marile 
ritmuri aje istoriei. Martoră a evenimentelor, ea 
Întreține vie flacăra conștiinței neamului.

Alexandru Horia

riu, Laurian, Ion Maiorescu, Al. Paplu Ilarian 
și Simion Bămuțiu.

Răsfoind documentele și publicațiile timpului 
remarcăm o serie de amănunte despre cursul 
liber de limba și literatura română, pe care 
prietenul nostru îl ținea la Universitatea din 
Torino, din însărcinarea guvernului de la Bucu
rești și în legătură cu afluența de studenți 
români din acel oraș. Ca profesor la acest curs 
a vorbit cu ardoare despre paralelismul dintre 
cele două limbi, pentru amiciție cu poporul 
român, el însuși stabilind legături de nezdrun
cinat cu scriitorii noștri, traducînd în acest cadru 
„Hora unirii" a lui Vasile Alecsandri.

Profesorul de limbă română din Torino era la 
curent cu tot ce se publica în țara noastră cu 
privire la istoria principatelor și a Transilva
niei, Citind astăzi paginile îngălbenite de vreme 
ale studiului „Cenni dl storiografia rumana" 
publicat In attul 1865 într-o revistă din Nefpoll, i 
aflăm date cu privire la istoriografia românilor 
de la transilvăneni la Bălcescu, Kogălniceanu, 
Ilarion sau Aricescu, -Se remareă in mod den» - 
sebit aprecierile enunțate cu privire la activi
tatea și scrierile lui Nicolae Bălcescu. El În
deamnă oficialitățile din Italia să achiziționeze 
pentru bibliotecile publice astfel de opere da 
valoare.

Numeroși scriitori români au avut legături 
multilaterale cu Ruscalla. Sînt unii mai puțin 
cunoscuți azi ca : R. Scriban, C. Brăeseu, 
I.C. Drăgescu, care tradusese și din Dante. 
Broșura importantă a lui I. Bălăceanu intitu
lară „Lettres sur les Principautes â M. le Ch.-er 
V. Ruscalla", este publicată de prietenul nostru 
italian în 1858, la Geneva. în scop de propa
gandă. Dimitrie Bolintlneanu s-a întilnit cu 
Ruscalla la Torino în anul 1860 care l-a ajutat 
în zilele grele cînțl Principatele trebuiau să fie 
încorporate Austriei, în schimbul Veneției.

între Alecsandri și Ruscalla au existat legă
turi trainice de amiciție care au folosit indirect 
la cunoașterea și afirmarea țării noastre peste 
hotare. încă din anul 1858 purtau corespondență 
și făceau schimburi de impresii și manuscrise. 
Ruscalla scria elogios în revistele din Firenze 
și Torino despre „învățatul editor al cîntecelor 
populare românești, care au făcut atîta vîlvă in 
toată Europa cultă". Traduce șl Inserează note 
explicative despre folclorul românesc, unde de
clară : „vreau să conving pe cititorii italieni de 
distincția de simțăminte și de delicatețea imagi
nației unui popor care, de n-ar fi fost răz
boaiele din Orient, ar fi rămas necunoscut șl al 
cărui grai se aprouie mult de limba italiană". 
Astfel cere scriitorilor din Italia să se apropie 
de literatura română și să urmeze exemplul de 
a culege propria lor poezie populară.

Dintr-un articol intitulat „Din scrierile ine
dite ale luî Simion Bămuțiu", apărut in 1890 
în revista „Amicul familiei", din Gherla 
(XIV nr. 4, p. 54) reiese că marele luptător 
transilvănean a avut o corespondență bogată cu 
Ruscalla, pînă la sfirșitul vieții acestuia.

In anul 1861 problema naționalităților din 
Transilvania devine mai acută și Papiu Ilarian 
scrie „Independența constituțională a Transilva
niei", carte pe care Ruscalla se va grăbi să o 
publice în Italia infruntind unele cercuri re- 
strmse ale opiniei publice formate din refugiații 
unguri. Traducerea revăzută și publicată de 
Ruscalla avusese drept coautor pe românul 
G. Alisandrescu Urechia iar tipărirea cărții s-a 
făcut cu ajutorul ofițerului Munteanu Poena- 
riu, care intrase atunci in armata Piemontului 
cu dreptul de a purta uniforma română. Textul 
în limba italiană are unele adnotări ale lui 
Ruscalla, care anunțase astfel și apariția unui 
apendice al acestei vitale cărți a românilor tran
silvăneni,

Ruscalla într-o scrisoare către Al. Papiu-IIa- 
rian scrie că a Început să întocmească o grama
tică rațională a limbii române pentru italieni, 
folosindu-se de manualele anterioare apărute 
între anii 1780—1862 (S. Micu, Șincai, Laurian, 
Eliade, Cipariu, Mircescu etc.). îl informează pe 
Ilarian că se duce să caute în arhivele băncii 
S. Giorgio din Genova, documentele istorice 
despre relațiile dintre Genova și România etc. 
și încheie astfel :

„....Voi de acolo, eu de aici să ne dăm mîna 
împreună spre a face unite și solidare Italia 
și România".

Redăm parțial o altă scrisoare expediată lui 
Papiu Ilarian la 17 aprilie 1863, redactată de 
Ruscalla în limba română ceea ce confirmă gra
dul avansat de cunoaștere a limbii noastre :

„De la Ministerul afacerilor externe am avut 
.fascicolele „Tezaurului istoric al României", ce 
vă făcu cele mai vii mulțumiri, fără a vă 
ascunde insă că aș fi dorit de a găsi vre-un do
cument anterior consiliului de la Florența, re
produs cu caracterele în care fu scris.

îneît pentru istoria limbii romane lipsesc unele 
texte vechi spre a se putea cunoaște mutațiile 
suferite. Afară de italiană ce se schimbă mal 
puțin, vechea franceză, spaniolă, portugheză mai 
că nu sînt inteligibile celui ce cunosc numai lim
bile actuale ale acestor țări. Aceasta trebuie să 
se fi întîmplat și în România. Dacă ar fi sufe
rit limba in secolul XV mai multe influențe de 
la popoarele învecinate, gloria ar fi a românilor, 
care începură a o curăți".

în tot ce a făcut a pus mult suflet iar entu
ziasmul li era temeinic susținut de pricepere 
și aprofundare.

Idealul dominant al vieții sale rămine însă 
dragostea pentru România, lupta aprigă pentru 
independența și unirea țării noastre.

Mihai Culman

UNIREA- 
DEZIDERAT 

DE VEACURI 
t AL POPORULUI 
{ .ROMAN <

1

Cîntecul Unirii
Dor cărunt, înlăcrimat, trist „copil al 

suferinței" —
Cum l■a-nfirip<rt pe strune bardul de 

la Rășinari —
E o neagră amintire, ca-ntunericul seminței 
Ce-nflorește cerul apei cu luceteri — 

nenufari...

Ca-n trecut, Valahiei să-i deschidem 
poarta larg.

In Ardeal și la Moldova pleacă-n zoor 
Mihai, călare,

Clopote-s Alba și Putna, vechi hotare-n 
vint se sparg,

Spițe purpurii adună roata țării — ochi 
de soare.

In țârina din legende, voievozi am îngropat, 
Visul nostru — stea-n fintină — a dat

chip baladelor, 
Și-a rodit in bronz ecoul, Vodă-Cuza 

l-a-ntrupat - 
Domn frumos ca un sigiliu, luminat 

de tricolor.

Din adine de timp. Moș Roată picură 
dulce cuvint,

Ce-i zidit la temelia înfrățirii românești. 
Ca „să dăm m,nă cu mină" neamul lui 

sărac s-a frint -
Bunii - la Câlugârenl, strănepoți - la 

Mărășești.-

Blind cerneau cireșii iernii, dinspre munte, 
calde flori

Cind, pe poarta Albei lulii, am crescut 
din sute-n mii -

Riuri ce-și găseau făgașul, revărsate-n 
roșii zori —

Din iubire, dindu-i țării rotunjimea inimii.

Păsări am iscat, de foc, doar in insomnii 
de fum, 

Frați prin grai șl rădăcină, am întins spre 
piscuri ramuri, 

Calea celor mulți, prin singe, azi e 
comunistul drum, 

Ca și zborul in aripi, noul vis e-nscris 
in flamuri.

Cintece din trei culori țese-acum stelara oră, 
Crin al păcii ni-i Unirea, și-i izvor 

de apă vie,
Nestematele seminței urcă-n stemă 

soice-n horă —
E inelul logodirii cu albastra veșnicie.

Valentin Caragea

Geta Mermeze : „România"

In cuget și-n brațe-n cetate
Ascultați, 
ascultați fii ai acestui pămint, 
ornicul vremii cum bate 
de șaizeci și cinci de ori 
in inimi și-n flori, 
in cuget și-n bra e-n Cetate I 
Suntem aici - lingă flacăra vetrei - cu toți : 
cu marile umbre-ale celor ce-au fost, 
cu mugurii fragezi adunînd in nepoți 
năzuințele-acestui neam spre mai bine 
și scriem cu palmele noastre infrâțite-n

> muncă
ți zborul de gind însoțind porumbei, 
poemul luminii — imn de seînlei — 
în sîmburii de jind încolțiți in cuptoare, 
unde materia-n cazne, mușeind din sudoare 
întoarce soarele eu fața spre lut 
să fie țării și Piine și Scut. 
Durăm peste hâu-nvrâjbirilor punți 
vorbind limba comună a trudei ; 
ți limba aceasta-i mai dulce ca mierea : 
temelie . vieții - puterea — 
trăirii-n crugu-acestui anotimp.

Ziua Luceafărului
Oamenii intrebau de vultur 
ei nu șiiau de osia lumii 
se tot gindeau la curcuoeu 
aveau miinile muncite 
îndurerate 
de coarnele plugului 
ochii întunecați 
de norii tranșeelor

Și iată : a venit ziua 
Luceafărului 
nu mai înainte 
de a ne fi ravăzut 
pe altarul cel mare al 
jertfelor

Toate spicele in același trup 
toți ai noștri traversind munții 
vămile istoriei și ale durerii 
de la Alba lo Putna 
zborurile toate 
intr-unui singur 
gindul că am fost și sintem 
la sărbătoarea Unirii 

cu făclii in miini cinstim 
la porți

pe anonimi și pe mai marii 
bărbați ai neamului.

Hora albastră de cuvinte
bună dimineața țară mamă 
unire, bună dimineața 
eu vin din străbuni 
o holdă bogată de ginduri 
și drag imi e totul aici 
fructul de mâr 
spicul de griu 
bună dimineața eroi 
de la temelia cetății 
faptele voastre sint binele meu 
al fiecărui român din Ardeal, 
din Moldova, ori din Muntenia, 
ce clar lumina curge peste voi 
cu tricolorul veșnic fluturînd ; 
E SCRIS PE TRICOLOR UNIRE I 
inima mea dă in rod 
bate ca un minereu in pintecul gliei 
titani ai trecutului meu 
poetul e cu voi prin oseminte 
horă albastră de cuvinte...

Ion Machidon

Poem cu aleasă dedicație 
există o întoarcere din cuvint 
cum au fost 
întoarcerile de la moarte 

cum au fost 
întoarcerile de pâmint 
o revenire există de fiecare dată 
cum din ucis s-a întors eroul 
cum din pămint 
numele s-a întors 
există această revanșă a lucrului I 
o țară nu poate fi muntele 
o țară nu poate fi fluviul 
fără imensa cimpie de nume 
acolo e nașterea 
cu 
întoarcerea de la moarte 
cu 
întoarcerile de pămint 
numele ei nu se oprește-n cuvint 
există o întoarcere din cuvint 
cum oglinda renaște lumina 
și toate acestea aparțin patriei 
căci Patria sintem.

Adi Cristi

Aplecați-vă peste semnele veacului 
fii ai acestui pămint 
și-ascultați
in lumina vetrei eterne a neamului de la Alba, 
lingă visul lui Mihai și jertfele moșilor

noștri, 
ornicul vremii cum bate 
a șaizeci și cincea oară 
in timpla de țară, 
in cuget și-n brațe-n Cetate I

Nicolae Nicolae

Laudă aceluiași erou
Dintr-o inimă ajung la tine 
rotunjind silabele, 
iarba foșnindu-mi genunchii, 
ca și cum poarta țării ne-ar primeni tălpile, 
dintr-un simbure, 
ca și cum poarta țări ne-ar primeni tălpile, 
ca și cum slova ei ar avea același ecou 
din care nu ne-am întoarce.

Rodica Mandi

Cloșca cu puii de aur
Se mai aud copitele armăsarilor dacilor 
și mersul carelor romanilor 
in dave, in căldări castrice, și-n cimpie 
in prima zi a lui fiecare decembrie ; 
A cappe'la, a cappella I 
Atunci cintâ poporul 
și Ceahlăul pe o singură voce, 
căci tu ți-oi strins puii, 
din cele trși țâri surori, 
Muntenia, Moldova și Transilvania, 
asemeni unei muma din Carpați, 
nouă Cloșcă cu puii de aur, 
Mare Unire tuturor românilor 
și despre neamul nostru de neam 
va mai vorbi cindva 
un alt Herodot.

Apulum, Belgrad, Alba Iulia
Coloană înaltă a neamului, 
coloană inaltâ de cintec 
și arc in timp patriei 
tot mai puternic 
din trecut spre prezent, 
Apulum, Bâlgrad, Alba Iulia, 
zori de istorie inegalabilă, 
așa cum au dorit strămoșii 
niciodată românii 
nu vor mai fi subjugați, 
nu vom mai fi pribegi, 
nu vom trăi decit 
in granițele țării 
intre munte și mare, 
intre munte și fluvii 
căci dintr-o candelă de suflet 
ți suflet 
ardj feștila albastră 
a Unirii nației, 
ste< a Septentrionului 
care și-a găsit liniștea 
și logodnicul de inimă, 
pămintul deasupra căruia 
binecuvintează in dimineața 
lui Intii Decembrie 
pentru toți anii viitorului.

Sandu Stelir.n

Pe fiecare ram
Nu vintul 
ci cuvintele noastre 
flutură steaguri 
in plină amiază 

ca un inel de neliniști 
ți de liniști 
țara ne înfășoară

Unire am scris 
pe fiece ram 
văpaia razelor de soare 
ne incolâcește 
imensa depărtare 
xvicnește albastră 
merele se rostogolesc 
peste surisul inimilor 

demnitate de român 
cu multe jertfe 
Unirea a fost totul 
nimb șl înălțare 

e un cintec adevărat... 
nu vintul 
cl cuvintele noastre 
flutură steaguri 
in plină amiază.

Despre Unire
Scriu despre Unire 
mă sliest să împrumut « rr o •
cearcănul greu de cuvinte

Carpații despică dimineața in Ardeal 
Moldova, Muntenia scinteiază 
adevărul lor c Unirea 

mai scutură sirenele 
ochii verzi de transpirație '
vintul umflă frunzele 
ridică miinile de iubire

Dulce țară 
pescărușii vin azi vin și miine 
Victoria formează nesfirșite coloane 
Dulce țară 
liniștea de tricolor are luciri 

măiestre
mă aplec iar spre o piatră 
este o armă, o statuie, o friză 

de vint,
Dulce țară 
încurcată de mirajul amiezilor 

sint, 
ciudată, 
să trăiești țară 
mă scufund in splendoare 
te iubesc, țară bogată I 

Angelica Lazăr

îmbrățișare carpatină
Unire — 
îmbrățișare carpatină, 
stindard fluturînd neingenunchere 
de două milenii
Unire - 
cupă de lacrimi de așteptare 
de suferință 
ți dor, 
perilepsis prăfuit 
in așteptarea 
lanurilor de popușoi 
ce-or porni spre nunta 

rostirii noastre eterne : 
Patria noastră este România I

Octavian Bibiri

Tara de dor
Se aude timpul foșnind in urma noastră 
Ca umbra ciobanului umplind toată valea 
Cioplind cu tăișul frunzei măiastră 
Doină de Dor agale ca-nserareu 
Măria-sa Ciobanul tocmind o galaxie 
Să păstorească unde iarba in vint se răsuce 
Cu nodul sceptrului ca un arac de vie 
Să bată norul negru să-i plouâ-n pa.me dulce 
Și tot trâgind in Istorie opinca lui grea 
Să dea cușmă în cușmă cu-acel Mihai Viteaz 
Ce își ascute paloșul de-o stea 
Trâgind dirlogi de fulger pe-un întuneric treaz 
„Trei vise-ntr-unul, z’că-i, Tu ai vi:ot 
Și că nu un singe ci trei ne sint Dar 
Și-abia tirziu in iarnă noi pohtei. Yale-am stat 
Ca o sfintă treime sub sfint Tricolor" 
Și să tacă ciobanul Ca la o icoană 
Și mieii să-ngenunchie i zăpezi cu ochi 

de jor 
Că s-a rupt de la munte și a plecat în goană 
Cu zăpada șiroind după el un stejar 
Și-a prins trei rădăcini pe sub hotare 
Hatărite de alții după poftele lor 
Ci Limba Română f Doina nu le are 
Și ea singură știe cit e Țara de Dor...
Măria-sa ciobanul cu cușma pe-o parte 
Aplecat pe o rază caldă de astră 
Doinește între văi ca dintr-o carte 
Istoria crescind in fața noastră.

Marian Bodca



Decembrie 1918
Am vrut frate alături să-mi fii... ți 
mi-am răzvrătit țârîna spre întrupare, 
mi-am domolit apele spre 
revărsare, am deschis codrilor toate 
cărările băsmuite de inima 
mamei, ți-am așternut a casă ți 
te-am așteptat pentru că știam câ 
in val aceeași moarte ne-adastă... 
Am vrut frate alături să-mi f.... ți
am adunat toate cintecele bâtrinilor 
sub căpătiiul somnului tău, să-ți țină 
de piază rea și de întors dorul 
pribegiei, pentru că știam frate 
că vei veni și-i adormi pe prispa 
Țării demult - abia născută dih veghea 
tatei și a bunilor... iar eu ți-oi 
buciuma cu zorii, victoria lor 
de la Alba 
pentru câ frate, in toată truda eu 
atit doream - să fii alături de mine...

Adriana Vela

Nu văd cu ochii-nlăcrimați
i
In ornicul cetății de la Alba 
se zbate-o aripă ca un sfirțit de toamnă... 
Nu-s singur eu, cel care port in păr zăpada 
și țin sub braț o carte-nsingerată... 
Așa se pare că-nvățăm lumina 
care-a sărit peste zaplazuri

zimbind grădinilor 
din morți, pre moarte câlcind tina— 

Nu-mi pare rău că ochii-mi sint vesteji 
de plins 

și-ncerc incet să dezrobesc pecețile
și buchea 

Tot răsfoind cu sufletul flâmind 
mireasma de bucoavnă, 

pe la jumate sint 
ți un continent lăuntric de durere 
imi năvălește precum lupul stina 
cea prefâcută-n chip de iobagi — 

priveghi - statornicii cu brațele pe furcă 
la Bobilna...

Mă bate-un vint de patimi :
Mă uit atent, - nu-i deslușesc la chip — 
(lertați-mâ, mi-s ochii plini de lacrimi) I
»•••»•••••••
II
Cum te-aț cinta, o, brad frumos, 
de n-aș visa nisipul din clepsidră 
ți prăyălirea ta din toate, 
să-i ții de megieș lui Horea, să-i fii soț— 
Dezbrac iar pagina cu ochiul — 

ca pe o sarcină de moț 
să recunosc cuvint rivnit de Crălșor— 
Mă moare-un vint de patimi : 
Mă uit atent, - nu-l deslușesc la chip - 
(lertați-mă, mi-s ochii plini de lacrimi I)

Pustiul cetii împărate <
imi numără semințele din palmă ;

In mine amurgesc țarine
Și aflu că noaptea umblă lancu prin Ardeal 
cam cit din el in noi rămine

pe poteci lupoaie, 
pe poteci de mume, 
pe drumeag la Viena, 
caii numai spume...

Semn de întrebare mă aplec pe doască 
să scrutez scriptura. 

Mă surpă-un vint de patimi :
Mă uit atent, - nu-l deslușesc la chip - 
(lertați-mă, mi-s ochii plin de lacrimi I)

III
Și vintur iar porumbii cu priviri golașe 
de din virf de preacurată libertate...
Eu aud cum domnii au vroit să toarne grett 

balast de ură 
peste-o mică Romă 
de-i mai zice Blaj...

șl-au vroit să are o cimpie cu înscris 
minciună 

cum câ ăi de-acolo n-ar prea fi români...
Și erau atiția I....
Mă trece-un vint de patimi
Mă uit atent, - nu-i deslușesc la chip - 
(lertați-mă, mi-spchii plini de lacrimi I)

IV
Simt năvală-n mine, 
cind din corn și bucium, cind, 

blind, din cobuz...
N-am să spun Slânic, n-am să spun Oituz, 
n-am să spun Mârățti

și nici Cirețoaia, 
Mârășești 
sau Ghimeț, 
nici chiar Tirgu Ocna cu de-ai mei

sub strat, 
Fruntea mea amară
Face-se-va fiul ce rostește simplu : 

„Săru’mina, Doamnă Țară l".„

V
Voi să murmur iar cuvintul

cel înscris cu foc 
intr-un op de patimi 
Mă uit atent, — nu-l deslușesc la chip — 
(lertați-mă^ mi-s ochii plini de lacrimi I)

Dan Sandu

Jurămîntul Unirii
Motto :„Și-apoi ni se pare că 

nici un neam de pe fața 
pămintului nu are mai 
mult drept să ceară res
pectarea sa decît româ
nul, pentru că nimene nu 
este mai tolerant decit 
dînsui...” «

EMINESCU

„Jurăm, pămintu-acesta mai liber ca oricind I 
Și nici lege străină să mai domnească-n

țară*. 
Strămoșii au jurat pe singurul lor gind, 
Pe piatra de hotar - credință milenară.

Noi n-am dorit o țară a altuia, cumva. 
Vroiam doar Transilvania ce-i trup din 

trupul țării,
Lucida noastră minte nicicind nu delira 
Și nici glas nu am dat vreodată disperării.

Am așteptat să treacă atitea cavalcade, 
Și-a invadat pâmintul val de sudori străine. 
Românul, săturat să fie cumsecade, 
Și-a adunat răbdarnic puterile-i depline.
Și am lovit cu sete ți dor de sub gorun. 
Cu sete am lovit de la Mihai Viteazul.
Iar martori-luptători cutremurați ne spun, 
Seninul libertății cum ne scălda obrazul.

Să-ntindem hora mare-a Unirii - românească I 
In toamnă frunza sună mai clar a libertate. 
Pe-acest pămint nicicind nu va-nceta să 

crească 
Stejar lingă stejar ți frate lingă frate.

Se-aude o Baladă in tremurul din stele, 
Baladă răbufnită din suflet de martir.
Din vise de lumină, din viseie-i rebele 
Ne-a șlefuit pe note o piatră de safir.

Unirea s-o păstrăm mai bine ca oricind 
Și nici lege străină să nu domnească-n țară, 
Jurat-au și strămoșii, jurăm cu ei in gind 
Pe piatra de hotar - credință milenară.

Radu Cange

Odă
Pe Cimpia Libertății 
am venit noi generații, 
păstrăm acest pămint 
uniți prin părinți.

Un șoim din veacuri venea
La Alba in cetate, 
am făcut Unirea cea mare, 
in leatul optsprezece din străbuni.

Avem o singură limbă 
cu-aceleași legi gramaticale 
azi, in veacul douăzeci 
pășim spre timpuri vizionare.

Marius-Daniel Tevanian

Dintr-odată auzind
Dacă din dorința puterii / lucrezi 
la capătul munților cu trupul 
din semințe ți pulberi - 
un alt munte / insetat, sfișietor 
fie cit toți munții pămintului :

dacă brațele tale / înseamnă 
balanță de aur / la un capăt 
greutatea frunții 
la celălalt capăt ziduri : 

dacă niciodată ți niciodată 
strein nu v fi / numele tău 
e-o asemănare cu Patria 
numele tău e piine și sare... I

Aurel Ștefanachi

Desen de Cristina Suciu Moscu

Gîndurile patriei
i
Griu înmugurind 
in sufletuj patriei. 
Păsări albe și roșii 
prin singele părinților. 
Piine și sare in versuri 
ți se trezește in legende 
istoria noastră 
împrejmuită cu maci roșii.

II
Coboară in steme voievozii 
ți ochii lor se odihnesc 
in ulcioare de lut 
din care beau apă secerătorii.

III
Chipul lui Mihai 
zăpadă fierbinte prin memorie 
mingiie țara 
din hotar in hotar.

IV
Prin univers lăcrimează o floare 
și-n inimi crește Făt-Frumos 
indestulindu-ne gindul 
la ceasul de taina 
al implinirll noastre.

V
Păstrăm intr-o coloană 
fără de moarte 
sufletul străbunilor dinții. 
In crizanteme iți face cuibul 
masa tăcerii.

VI
Un zeu tinâr 
cutreieră munții 
ți se nasc cerbii 
cu izvoare-n priviri.

VII
Prin Hora Unirii 
cresc laurii 
iubirii noastre. 
Zborul abia-șoptlt 
al primilor muguri 
mi se-așeazâ pe frunte 
și-n doine qindul 
devine viers 
de privighetoare.

VIII
In amiaza libertății 
glasurile patriei 
lovind cu degetele 
in frunzișul cerului. 
Intr-o frunte albă de copil 
se trezesc in zori 
semănătorii.

IX
Chipul Patriei 
neprihănit ca-ntila sărutare 
o soarelui cu lacrima de rouă.

Mircea Cristea
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Iarna 
în cetate
daci trebuie să iubim ceva la în

ceput de iarnă, dacă se cere stră
bătut oracularul labirtnt al unui 
Tilc (stranie și lapidară sonoritate, 

încruntat imperativ la cugetare!) m-aș în
toarce din nou la Bălgrad, unde zace cruciatul 
loan, fiul lui Voicu, plins de toată creștină
tatea leatului 1456.

Peste un leat șl mal bine de ierni, la Alba 
lulia erau sfirtecate cu minuțioasă dexteri
tate două trupuri vindute. despre ale căror 
duhuri — reunite intr-un singur Duh — moții 
dau și-acum încredințarea câ bîntuie pădu
rile Apusenilor perpetuind Rana a cărei in
candescență a topit, iată, zăpezile a alte două 
veacuri. Din Dealul Furcilor unde năpăstuiții 
(cit s-a asimilat această vorbă slavă istoriei 
românești) au fost minați să vadă măcelul, 
pină la Platoul Unirii, drumul poate fi lung 
precum o căznită așteptare și-n mijlocul lut 
se prăbușește ceva ca o pasăre înghețată (o 
fi umbra revoluționarului lancu, umbra vre
unui memorandist?) și iar mă întreb dacă la 
Bălgrad-Alba-lulia iama nu miroase a 
singe românesc supt in prapurii Catedralei 
unde clopotele bat Deșteptarea care s-a in- 
tîmplat in urmă cu șaizeci și cinci de ierni, 
socrind intrarea-n prima deplină Iarnă româ
nească.

Acum ninge peste cetatea imperială, peste 
Orașul Alb și la Bălgrad-Alba-lulia bat clo- 
potele-n ninsoare purificind aerul cu slava a 
tot ce e cuget, limbă și jertfă națională.

Ninge peste Bathyanaeum (imaginați-vă 
Codex Aureuș daurind zăpada) și, „erudită 
pietate", aerul istoriei repetă etimologii su
biective : Horea de la a hori — adică a 
cinta. Supplex de la supplicare, adică a im
plora. A cinta durută. Transilvania, a implora 
descătușarea ei la -piciorul unui tron hapsin.

Dacă trebuie iubit Ceva, iubit să fie acest 
sălaș in care moții (drăguții de moți) coboară 
dăruind limbii române cele mai tandre cuvin
te de alint ; iubită fie cetatea-n care aproa
pe de geana iernii a intrat Voievodul Mihai 
înfăptuind, intr-un anotimp fulgurant, trăi
nicia celui mai îndreptățit dor românesc ; 
Iubit fie orașul in care clopotele bat incă 
dintr-o convingere sacră, suspendind vremea 
lntr-o sinteză care-ar putea fi a Purității, 
dacă aici, la Bălgrad-Alba-lulia, Iama nu 
s-ar numi Memorie.

Smaranda Cosmin

O frescă dramatică a Ardealului
francisc Păcurariu, 

scriitor apartinînd 
generației lui Au
gustin Doinaș, se 

afirmă ca prozator foarte 
tirziu, după 1970.

Structura cărților sale este 
sincronizată cu structura ro
manelor generației in con
textul căreia debutează. Ne- 
fiind înscris în generația sa 
de prozatori, diferența de 
stil dintre textele lui F. 
Păcurariu și cele ale lui Ion 
Lăncrănjan, spre exemplu, 
este evidentă. Stilistic vor
bind, este un prozator mo
dem ; semnificativ in acest 
sens este montajul operei 
sale, bazat pe : evocări, me
morii. decupaje jurnalistice 
etc.

întreaga sa operă se rezu
mă la patru romane, care al
cătuiesc un ciclu epic, re
constituind o frescă a isto

riei Ardealului din ultimul 
secol.

Prozator eminamente poli
tic, abordează aceeași sferă 
de probleme cu marea tra
diție a prozatorilor ardeleni. 
Astfel, „Geneza" tratează 
perioada anilor 1848—1918, 
„Timoul și furtunile" cea in
terbelică, „Labirintul", cea a 
Dictatului de la Viena și a 
ocupației horthyste. iar ulti
mul, „Tatuajele nu se lasă 
la garderobă", se ocupă de 
perioada „obsedantului dece
niu".

Cele patru romane alcătu
iesc o fenomenologie epică și 
istorică a Transilvaniei mo
deme.

Cartea sa reprezentativă 
este „Labirintul", apărută in 
•64.

Pornit de la jurnalul unui 
intelectual ratat in capitală 
și reîntors la Cluj după Dic

Fascinația dimensiunilor grandioase
t

otorietatea de romancier pe care a 
cîștigat-o în ultimii zece ani Francisc 
Păcurariu și care obturează într-un 
chip nemeritat pe aceea a poetului 

conceptual și a eseistului „descălecător" e. în 
definitiv, efectul unei Întreprinderi literare 
tirzli însă foarte ambițioase de forma tetralo
giei. „Timpul și furtunile", oare acum. cu 
„Geneza", s-a și încheiat. Omul mai publicase, 
cu gindul de a le prezenta independent, și alte 
trei dintre romane. „Zodia balanței" (1978), 
„Labirintul" (1974) și „Tatuajele nu se lasă la 
garderobă" (1982), avind în vedere mereu câ la 
reuniunea finală, care odată se va produce 
bineînțeles, mult din fiecare product autonom 
va fi modificat in urmarea tezelor «enerale. 
Așa cum se prezintă acum, la un temporar 
punct final, „Timpul și furtunile" are toate 
datele unei creații monumentale mai ales prin 
dimensiuni și întrucit privește factorul estetic 
in sine dezvoltă pină la un punct elementele 
prozei transilvănene majore. Să notez acum 
eticismul aceleia, viu încă și aci : pe Francisc 
Păcurariu ideea de a fixa omul moral în me
diul evenimentelor dezlănțuite îl obsedează în 
adevăr. Nu altfel gindise și Liviu Rebreanu în 
„Pădurea spînzuratllor". lumea morală preo
cupase și ne Slavici în ..Mara" iar în literatura 
lui Agârbiceanu, ecoul unei teologii anxioase, 
eticul trece chiar peste marginile esteticește în
găduite. Așadar, eticismul este aci acela tradi
tional printre prozatorii transilvăneni cu speci
ficația că direcția continuă si azi numai dacă 
aș cita doar pe> Ion Lăncrănjan ; dar mai sînt 
și alții.

însă ardelenească e mai mult decit atît fas
cinația dimensiunilor grandioase, a ciclurilor, 
a marilor productiuni care par că niciodată nu 
se mai oot încheia. Cu puține excepții, negli
jabile acelea, prozatorul transilvănean e 'un 
monumentalist. însă de unde iese o astfel de 
Idee spontană, o asemenea mitologie a canti
tății 1 Sînt încredințat că nu din altă origină 
decît aceea a condiției istorice a unei astfel 
de literaturi care s-a simtlt obligată politicește 
să facă in același timp operațiune culturală, 
estetică, pedagogie, sfortîndu-se a înlocui prin 
cantitativul eroic, produs de citiva care se pu
teau exprima, literatura activă a unei întregi 
provincii aflate sub opresiune. Opera grandi
oasă e o probă vie că o comunitate puternică 
si originală tră'este în înțelesul înalt al cuvîn- 
tului si nn este uitată de istorie : transilvănea
nul ne-a dat de aceea epopei, cicluri romanești, 
sinteze re cit se pu‘ea l'bere. dicționare, le
xicoane. Condiția creativității lui a rămas aceea

un lung
Urmare din pag. 1

dini, apt să răspundă complet și definitiv reale
lor ca si falselor probleme ale istoriei continen
tului. A venit insă ceasul să se pună capăt 
escaladării minciunii și calomniei, oricine le-ar 
fi tenorul, sau dirijorul !

Pentru memoria artiștilor noștri a fost consem
nată Alba lulia in slăvită zi de 1 Decembrie 1918. 
evocată — cu ocazia semicentenarului ei. — de 
către istoricul contemporan Maurice Baumont, 
in unul din cele mai serioase cotidiene franceze 
de mare tiraj, cu aceste cuvinte : „Poporul 
român căpătase de mult timp conștiința de sine, 
avind sentimentul originii și limbii sale pe 
care-1 revendica si pentru frații din provinciile 
aflate sub ocupație străină, in special din 
Transilvania. Se cerea cu stăruință unirea româ
nilor care locuiau de o parte și de alta a 
Carpatilor in cadrul unui singur stat național... 
Alba lulia este cetatea istorică a lui Mihai 
Bravul care la sfîrșitul secolului al XVI-lea 
reunise sub sceptrul său cele trei provincii 
românești : Muntenia, Moldova și Transilvania. 
Alba lulia simboliza deci unirea tuturor româ
nilor. Și această impunătoare adunare are Ioc 
pe un teritoriu complet lipsit de trupe, fără 
trupele Antantei, fără trupele lui Mackensen în 
plină retragere, fără armata română r^re. abra 
reorganizată, tocmai trecuse Carnații. Prin am
ploarea sa. manifestația de la Alba lulia. unde 
este proclamată unirea Transilvaniei cu Româ
nia. corespundea unui adevărat plebiscit*1.

Istoricul american Keith Hitchins. în lucrarea 
sa recentă „Cultură și naționalitate in Transil
vania". arată la rîndu-i cum la 1 decembrie 1918 
a fost convocată M’rea Adu-'-*''’ Națională de la 
Alba lulia precizind : „Cei 100 000 de oameni 
adunați acolo au aderat cu majoritate covîrși- 
toare la propunerea Consiliului Național de 
Unire a Transilvaniei cu Vechiul Rezat și de 
creare a României Mari, pe ba-e de democrație 
Si de dreptate. Prin decretul din 11 decembrie, 
guvernul român a recunoscut unirea : iar 
Ungaria a renunțat formal Ia drepturile sale 
asupra Transilvaniei prin Tratat"l de la Trianon 
din 4 iunie 1920“. Numărul confirmărilor și al 
mărturiilor străine se extind și poate fi confir
mat la nesfirșlt.

în condițiile politice de azi. orice retrospectivă 
onestă a evenimentului pe care-1 celebrăm și 
orice descriere și analiză științifică a paginilor 
de istorie ce-au urmat, semnate de oricare 
Istoric ce-și merită titlul și care nu cedează 
presiunilor conjuncturale ale revizionismului sau 
hegemonismului desuet, in orice tară și-ar 
exercita profesiunea, va sublinia faptul că : 
actul istoric de la l decembrie 1918 a fost rezul
tatul luptei întregului popor român, acțiunea 
maselor populare din România, cit și al româ
nilor din teritoriile românești aflate încă sub 
dominația străină, inscriindu-se ca o compo
nentă esențială a mișcării popoarelor din cen
trul. răsăritul și sud-estul Europei pentru 
formarea sau desăvîrșirea statelor naționale.

Ar trebui să revedem cu ochii minții acel 
instantaneu dintr-o cronică pictată pe pereții 
de lemn al unor ctitorii maramureșene năruite 
de vreme, dar rămase in cele scrise de croni
cari și martori străini, inchipuindu-ni-1 pe 
Menumorut voevodul Crișanei. care infrun- 
tindu-l pe riga marelui trib al cuceritorilor, de 
la sfîrșitul pe-nedreot-numltului mileniu 
obscur, l-a reamintit că tara lui face parte 
dtntr-una mal mare, odraslă împărătească daco- 
latină si creștină, ca să-1 avertizeze, neclintit ca 
sentinela romană din fresca de la Ateneu că : 
„nu vom ceda nici o palmă de păm’nt cit vom 
ti in viață 1“ $i. mai tirziu, tot astfel evocînd 
legătura autohtonilor cu pămintul. un document 
din 1542 retine observația făcută de un alt 
străin (scrisoarea Iui Martinuzzi către episcopul 
de Kalossa) care atestă acest adevăr incontes
tabil „Din vechime se frămintă transilvănenii 
cu glpdul să se desfacă de acest regat al Unga- 

tatul de la Viena și mort In
tr-o clinică, romanul recon
stituie o pagină de istorie 
tragică a românilor transil
văneni. maltratați de jan
darmeria horthystă. Titlul 
simbolic se referă la desti
nul colectivității și al Inte
lectualilor acelei perioade 
monstruoase, imediat urmă
toare Dictatului. Rețeaua de 
vieți, situații și eșecuri con
stituie „Labirintul".

Francisc Păcurariu nu este 
un prozator de carieră ; s-a 
remarcat prin eseistică, poe
zie și. de asemenea, prin tra
duceri de texte ale literay 
turti precolumblene : pentru 
noi, cei mai tineri cititori de 
azi ai săi, prin destinul și li
teratura sa. Francisc Păcu
rariu este cu adevărat un 
scriitor exemplar.

Corina Toma

polemică, el viețuiește !ntr-o veșnică „Școală 
Ardeleană."

Multe din acestea și-au găsit ecou în proza 
lui Francisc Păcurariu care este un romancier 
ardelean în cea mai pură accepțiune a terme
nului deoăsit in specificitatea polemică si activă 
numai de Ion Lăncrănjan. Aș putea să citez nu
meroase probe care se si află la indemină. în
tre care istoricismul e. am impresia, cea mai 
însemnată. Istoricism nu vrea să zică roman 
Istoric deși printre transilvăneni sint multi 
aceia care s-au sfortat să cinte rapsodic isto
ria națională, istoricistă e perspectiva autoru
lui care prin literatură ar voi să depășească 
cercetările propriu-zis istorice si să aducă, fără 
a ieși din limitele artei, un adevăr mai stabil 
(istoricist e din acest unghi și Paul Anghel, să 
zicem, spiritualicește tot un „ardelean"). însă 
o astfel de optică complementaristă. mergînd în 
prelungirea documentelor curente spre a pre
lucra altele noi care deocamdată zac. ar putea 
avea drept efect o turburare a raportului in
tre cultural și literar prin sporirea excesivă a 
celui dinții. Toți aceia care au în vedere com
pletarea universului literaturii române în ve
derea imaginii ei integrale știu insă că fără 
artă culturalul este perisabil si ca atare puțin 
din ceea ce fac ei ar avea cu adevărat ecou in 
timp. A face activism cultural, a resuscita is
toria națională punind la baza eforturilor con
jugate elementul estetic ireductibil — iată so
luția.

întrucit 11 privește pe Francisc Păcurariu da
tele acestea sint. în adevăr. Oricîtă istorie 
atestată și oricît document s-ar găsi in tetralo
gia lui, romancierul rămine un modern și încă 
unul dintre cei mai complicați din cîtl avem 
astăzi : tema iștorică nu sufocă așadar arta.

Un examen detaliat s-ar putea face cu însă 
relativă monotonie, detectivismul modelelor nu 
contribuie, orice s-ar zice, la vivacitatea ope
rațiunilor critice. Mă rezum insă la componenta 
ibero-americană care este pronunțată. Ca și 
Arturo Uslar Pietri, in „Lăncile însîngerate", ca 
și Sabato, în „Despre eroi șl morminte". Fran
cisc Păcurariu știe să modifice cronolosi'le și 
să aplice flash-back-ul are simțul poeticului 
mnemotehnic si al radicalizării perspectivei 
fată de materia umană fixată sub microscop, 
în magma lui romanescă vocile sint parcă 
descătușate din uitarea cu care vremea le-a 
acoperit : prozatorul e un interpret de eveni
mente și in definitiv personajul ireductibil al 
literaturii lui.

A. Silvestri

hotare,
răsunet
riel și să trăiască după exemplul Moldovei șl 
Munteniei și nu vor intirzia aă facă pasul 
acesta-... ,

Unirea realizată de Mihai Viteazul a fost 
înțeleasă și explicată de multi străini ca fiind 
o „recuperare" a Daciei, ca un stat românesc, 
alcătuit de poporul român. Cronicarul sas 
Iohann Filstlch afirmă că „acest Voievod, așa 
cum nu-i fu dit cindva vreunui inain aș al său, 
fu , cinstit ca singur domnitor al vechii Dacii și 
al celor trei țări române". Stlrnind un larg ecou 
în istoriografia vremii, revoluția lui Horea — 
despre care se spunea că vroia să se proclame 
„Rex Daciae" — a atras și ea atenția diploma
ției. culturii și artei europene de-acum două 
veacuri.

încă înainte de izbucnirea revoluției de la 
1848—49 din Principatele române, oublicistul 
Hippolyte Desprez scria despre români : „acest 
popor, ciuntit, alcătuiește incă de pe acum un 
6ingur corp si întinsul teritoriu care-1 cuprinde 
in unitatea sa se numește România, dacă nu in 
limba tratatelor, cel puțin in aceea a patriotis
mului".

Continuîndu-șl acțiunea propagandistică în 
presa străină, contra abuzurilor suzeranității 
otomane in Principate, dincolo în Transilvania, 
românii luptau contra supremației politice a 
nobilimii maghiare care nu le recunoștea națio
nalitatea și drepturile egale, in timp ce in Țara 
Romanească — oreciza Karl Marx — „Ideea 
politică fundamentală a revoluției din 1848 de 
la București a fost o mișcare împotriva protec
toratului rus. în toate celelalte privințe, ea a 
fost o revoluție socială".

După războiul Crtmeli. problema unirii prin
cipatelor devine o problemă europeană. Istoricul 
și oublicistul francez Elias Regnault. animat de 
cele mai democratice convingeri asupra recon
stituirii in state naționale independente a 
popoarelor oprimate de imperii, consideră că 
singura formulă eficientă si viabilă a proble
mei românești consta in realizarea unui stat al 
tuturor românilor. în limitele naturale ale 
vechii Dacii, cuprinzînd. astfel toate provin
ciile istorice românești care — scria el in 1855 
— „in pofida sfirtecărilor seculare... au păstrat 
unitatea de neam, unitatea de limbă, unitatea 
de obiceiuri si sentimente". într-o lucrare pu
blicată un an mai tirziu. istoricul Edgar Qulnet 
nu vedea în unirea principatelor decit începutul 
formării statului national unitar român.

Dualismul austro-ungar din 1867 a constituit 
cea mai neagră pagină din istoria românilor din 
Transilvania, pentru că s-a institutionalizat o 
politică de desnationa’i-rare. de anulare a 
drepturilor de ordin politic, cultural șl religios, 
firești în orice stat modern. în orice tară civi
lizată. Această situație a fost recunoscută și de 
unii reprezentanți ai Ungariei din acel timn care 
au declarat că dacă s-ar fi acordat aceste 
drepturi, altul ar fi fost deznodămintul cunos
cut.

Un important moment al luptei naționale a 
românilor transilvăneni din perioada cuprinsă 
Intre revoluția de la 1848 si unirea din 19'8 a 
fost, după cum se știe, mișcarea memorandistă. 
Această amplă desfășurare. In proporție de 
masă, a luptei românilor s-a bucurat de o caldă 
și impresionantă simpatie, de un viu sprijin 
moral din pariea celei mal largi opinii publice 
din Europa. Un om politic de importanța lui 
Clâmenceau sublinia încă de atunci că românii 
transilvăneni nu mai puteau fi împiedicați in 
năzuința lor dreaptă de unire cu Tara.

Dar însăși mișcarea memorandlstă. soldată cu 
persecuții și ani de temnită. a dovedit că nu pe 
calea petițiilor si memoriilor putea fi rezolvată 
o situație literalmente intolerabilă. Rezultatul 
acțiunii fe-me. al mobilizării opiniei publice și 
organizării luotei unite a tuturor românilor a 
condus la izbinda finală și la recunoașterea 
justei revendicări na'innaie. soldate ulterior 
cu stabilirea Unor relații normal» cu toate 
statele. o

La 8 noiembrie J9I8. presa anglo-»aXonâ de 
pe diferite meridiane ale globului . publica un 
comunicat difuzat de „Aiâociatbd Press' ca 
purtător de cuvint oficial : „Guvernul Statelor 
Unite a promis că prin Influenta sa va da 
României tot sprijinul, ca această tară, la con
fluenta păcii generale, să-sl reclstige justele sale 
drepturi politice si teritoriale. România a sperat 
întotdeauna o reunire cu frații săi din Transil
vania. ținuți intre granițele imperiului austro- 
ungar". Amintim aici si cuvintele cu care Th. 
Roosevelt, fostul președinte, a Intimolnat dele
gata română în S.U.A.. la începutul anului 
1918 : „Pe voi românii vă iubesc pentru că 
întotdeauna v-ati bătut pentru libertate și 
unitate".

La 18 noiembrie 1918. J. A. Balfour, ministrul 
de externe al Marii Britanii, ii scria lui Take 
Ionescu. președintele Consiliului Național al 
Unității Române, că „guvernul maiestății sale, 
la viitorul congres al păcii, va acorda simpatia 
sa și intregul său ajutor principiului general al 
unității române" ; iar la 22 noiembrie, ministrul 
afacerilor externe al Italiei, Sidney Sonnino, 
trimitea o scrisoare oficială către Consiliul 
National al Unității Române, In care exprima 
„simpatia profundă șl permanentă a guvernului 
italian pentru aspirațiile juste și legitime ale 
poporului român".

Explicația unei audiente atit de largi și una
nime a cauzei românești în conștiința publică 
internațională se află în exercitarea liberă și 
deplină de către români a dreptului imprescrip
tibil al popoarelor la autodeterminare, principiu 
politic fundamental, formulat și de V. I. Lenin 
de pe pozițiile revolutionar-socialiste. și susți
nut de președintele Woodrow Wilson . de pe 
pozițiile democrației burgheze a timpului.

La 4 funie 1920. a fost semnat Tratatul de 
pace dintre puterile aliate si asociate, pe de o 
parte și Ungaria, pe de altă parte, la doi ani 
după unirea de facto realizată de națiune.

Fată de unele obiectiuni ale delegației 
maghiare cu privire la tiasarea frontierelor, 
conferința de pace a organizat o cercetare „la 
fata locului". O comisie mixtă, formată din 
reprezentanți ai Franței. Marii Britanii. Italiei 
și Statelor Unite la care s-au adăugat al celor 
în cauză — România și Ungaria — a fost 
încredințată cu verificarea situației etnografice. 
Aceasta a confirmat justețea frontierelor stabi
lite prin tratate. Putea deci declara Alexandre 
Millerand. președintele Franței și președinte al 
Consiliului Suprem, că Tratatul de la Trianon 
este o operă construită cu multă străduință și 
seriozitate. S-a ținut seama, de asemenea. — 
declara Millerand — de „voința popoarelor 
exprimată în octombrie si decembrie 1918, cind 
dubla monarhie s-a năruit și cînd popoare de 
mult timp oprimate s-au reunit cu frații lor : 
italieni, români, iugoslavi, cehoslovaci. Eveni
mentele care s-au produs de la acea dată con
stituie tot atitea noi dovezi ale slmtămintelor 
națiunilor altădată supuse coroanei Sf. Ștefan". 
Acele evenimente cruciale pentru istoria Europei 
și a lumii coincideau în timp cu prăbușirea 
imperiului tarist șl eliberarea unor popoare, mai 
apoi îndrumate către o lume nouă, liberă de 
orice exploatare A urmat unirea cu patrla- 
mamă a altor pămînturi înstrăinate.

In anii aceia hotărîtorl si In deceniul următor, 
lupta politică si diplomatică a României pentru 
consolidarea păcii în Europa. împotriva revi
zionismului si revansismului fascist care ame
nința integritatea hotarelor patriei noastre si a 
altor țări vecine, a fost condusă de Nicolae 
Titulescu. cu înaltă competență, cu înfăptuiri și 
succese de un mare răsunet internațional.

Au trecut de atunci alte decenii, neliniștite de 
teroarea hitleristă. de amenințarea și izbuc
nirea celui de al doilea război mondial, cu 
urmările cunoscute acum, sub norii sumbri ai 
unui al treilea, nimicitor.

Poporul român a reușit să-și ocupe locul pe 
care îl merită, să-și facă auzită propria-i 
opțiune, cu un aport, pe cit de original pe atit 
de bogat, nu numai Ia deslușirea sensului epocii 
noastre, dar si la identificarea căilor șl milloa- 
ce’or care să conducă la însănătoșirea clima
tului internațional, la destindere, pace și coope
rare Intre popoare.

Activitatea dinamică și consecventă pe plan 
extern a României, a președintelui Nicolae 
Ceausescu este pretutindeni cunoscută și stimată 
ca o nouă și puternică prezentă In conștiința 
lumii, prin reliefarea hotăririi popoarelor de a 
trăi libere, stăpîne in tara lor. de a-și afirma 
independenta și suveranitatea, ca una dintre 
caracteristicile dezvoltArii social-istorice con
temporane.
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jertfele de singe, au cîntărit apoi mult pen
tru dovedirea permanentei stări de beligerantă 
a României de la momentul intrării țării in 
război. Aportul Legiunii Române din Italia a 
avut de aceea un rol mult mai mare pentru 
întregirea României, pentru Marea Unire, decit 
acel aspect doar simbolic pe care au încercat 
să-1 arate unii istorici. Marea Adunare de la 
Alba lulia a fost rezultatul luptei românilor 
purtată pe toate fronturile.

(
X

Tot in străinătate, la Paris, în octombrie 1918 
ia ființă Consiliul Național al Unității Roma
ne format din 29 membri (președintele Take 
lonescu). Sarcinile sale erau asemănătoare cu 
cele ale românilor din Italia : sa informeze opi
nia publică mondială asupra problemei româ
nești și a legitimității luptei românilor ; să 
colaboreze cu celelalte națiuni oprimate din 
Austro-Ungaria ; să organizeze o legiune din 
transilvăneni și bucovineni allați in străină
tate care să lupte alături de armatele aliate.

Urmare din numărul trecut

mi îngădui o scurtă digresiune. 
IDeși ați făcut războiul incepind 

cu funcția de comandant de plu
ton și l-ați terminat ca adjutant 

al comandantului regimentului, ați rămas 
totuși doar sublocotenent pînă la sfirșit. Deși 
ați primit mai multe decorații, totuși n-ați mai 
avansat în grad. Cum așa ?

— Nu uita că eram in armata austro-ungară1 
pînă a ajunge să lupt împotriva imperiului 
pentru o Românie întregită. Ofițerii de naționa
litate romană, slovacă, sirbă sau poloneză nu 
prea avansau in grad. Și in privința aceasta 
știau ce știau comandanții armatei imperiale...

26 aprilie 1917 are loc Proclamația de Ia Dar- 
nița unde se ia hotărîrea „de a uni tot poporul, 
tot teritoriul românesc din monarhia. austro- 
ungară in una și nedespărțită Românie liberă 
și independentă".

— La Darnița, o localitate în apropierea Kie
vului in jur de cinci sute de delegați ai prizo
nierilor români din Rusia au hotărît să lupte 
pentru eliberarea întregului teritoriu româ
nesc dintr-o parte și din cealaltă a Carpaților. 
In Rusia erau pe vremea aceea circa 13 000 de 
prizonieri de război români. Atunci cînd au 
sosit primii dintre ei la Iași, primirea lor a 
îmbrăcat semnificații simbolice. Primul a a- 
juns regimentul constituit sub numele lui 
„Avram Iancu". Voluntarii din Rusia au fost 

I repartizați în diferite regimente de pe frontul 
i din Moldova și au luptat in marile bătălii, care 

au urmat. Jertfele lor de Ia Mărășești i-au um
plut de glorie și au oferit un exemplu pentru 
toți prizonierii români din celelalte țări ale 
Antantei. Și sâ nu uităm că primii voluntari 
din Rusia au sosit in Moldova la 8 iunie 1917 !

Despre vitejia armatei româno profesorul Si- 
mion Mândrescu amintește in articolul pome
nit : „Dacă n-a avut norocul să-și continue ofen
siva victorioasă, a putut Insă să dea lumii do
vezi de neîntrecuta sa vrednicie prin rezistența 
ce- a opus ofensivei lui Mackensen și arhidu
celui Iosif in iulie și august la Mărășești și pe 
întregul front ocupat de ea. Inferioară și acum 
în număr, superioară insă prin însuflețirea sa, 
și de data asta bine înzestrată cu material teh
nic, armata română a sfărîmat toate încercările 
Puterilor Centrale de a năvăli în Moldova, 
salvind cu piepturile soldaților români su
dul Rusiei cu imensele sale bogății. După 
însuși mărturisirea ofițerilor germani pri
zonieri, la Mărășești germanii au întîrnpinat o 
rezistență cel puțin egală rezistenței pe care au 
întimpinat-o la Verdun. Comunicatul român ne 
face cunoscut eroismul regimentului 32 infan
terie, ai cărui ofițeri și soldați, pornind la atac, 
și-au lepădat cașcele și. bluzele, pentru a nu fi 
împiedicați în mișcările și avîntul lor".

— La Triest, Ia 27 mai 1917, fiind deja adju
tant de batalion, am căzut prizonier cu tot bata
lionul la italieni. Pină atunci, datorită faptului 
că știam mai multe limbi străine, am fost che
mat în numeroase prilejuri să fac pe translato
rul. întimplarea, dar și aceste cunoștiințe de po
liglot au vrut să ajung, printre altele, în preajma 
a patru împărați, a patru regi șl a patru pre
ședinți de republică. Intilnindu-1 personal, am 
aflat și în felul acesta evoluția istoriei și unele 
ăvepimente de culise. Dar totodată am șl luptat, 

- Intr-uri Hnd m-ăin opus executării unui ordin, 
atunci cind ar fi trebuit să conduc un atac cu 
soldați abia veniți in prima linie. In loc să fiu 
trimis la Curtea Marțială, mi s-a dat dreptate, 
fapt cu atît mai ieșit din comun, cu cit eram 
ofițer „valah"... A doua zi și rezultatul acelui 
nefericit atac de noapte avea să-mi confirme 

i opinia.
In decembrie 1917 se încheie pacea de la Brest- 

Litovsk.
Decembrie 1917 : Armistițiul de la Focșani, ur

mat de încheierea unei păci separate cu Pute
rile Centrale. La 24 aprilie 1918 se semnează 
Pacea de la București, „pacea odioasă".

Noul împărat Carol, prin soția sa, împărăteasa 
Zita, sondează terenul pentru o pace separată. 
Lipsa de realism a propunerilor sale face ca 
aceste eforturi să n-aibă nici un ecou.

— Deja in primele zile de prizonierat, româ
nii, la fel ca și slovacii, sirbii, polonezii, au în
cercat să convingă autoritățile italiene că vor 
să lupte cu arma în mină împotriva imperiului 
habsburgic pentru țările din care făceau de drept 
parte. Astfel că românii au fost despărțiți de 

1 . ceilalți prizonieri de război și 14 inși au fost 
duși la Urbania. Acolo am făcut un legămint 
că nu ne vom mai întoarce niciodată în Austro- 
Ungaria. Am făcut cereri nominale pentru a fi 
trimiși în România, cererile fiind înaintate prin 
comandant la ambasada română din Roma — 
unde era ambasador prințul Lahovary. Doar că 
între timp ni s-a mai sfărimat o speranță : dru
mul pe care intenționaserăm să-l străbatem 
spre -patrie a fost blocat; lnchizindu-se Dar- 
danelele...

Atunci am început să protestăm pînă și față 
de santinelele care ne păzeau că nu primim răs
puns la cererile noastre. Eram tineri, eram ne
răbdători să luptăm, știam că sosise ceasul bă
tăliei pentru reîntregirea națională. Deși eram 
foarte bine tratați ca prizonieri, avînd mîncare, 
confort și o viață sigură și fără primejdii, zăcu- 
tul acolo ne durea. Nerăbdarea noastră a luat 
asemenea proporții îneît cel mai înalt în grad 
dintre noi (locotenentul Valeriu Pop) a fost 
arestat și eliberat doar cu condiția că vom 
aștepta in liniște răspunsul. Dar pentru că știau 
că nu ne-am potolit, au trimis la noi un gene

ral italian, comandantul corpului de armată din 
Ancona, care nu numai că era la curent cu 
toată „chestiunea românească", dar ne-a și reci
tat in limba română primele două strofe din 
„Ginta latină" de Alecsandri.

Intr-un alt articol, publicat la 17 ianuarie 1918 
de ziarul „La Roumanie", profesorul Simion 
Mândrescu, aflat încă în Franța, explică incă o 
dată starea romanilor din Austro-Ungaria : „Le
gea naționalităților, votată de către parlamentul 
din Buda-Pesta și sancționată de împărat, acordă 
tuturor naționalităților, și in consecința și româ
nilor, aceleași drepturi politice, ca și ungurilor, 
dreptul de a se instrui în limba maternă și de 
a-și crea școli întreținute de stat. Conform cu 
această lege romanii au prin urmare dreptul de 
a-și trimite in camera din Buda-Pesta repre
zentanți, ieșiți din alegeri libere. Acest drept al 
lor se respectă in așa fel, că în loc de a avea 
80 de reprezentanți, în ultimele alegeri abia au 
izbutit să trimită 5 deputați români 1 Românii 
au libertatea presei ! Cu toate acestea pușcăriile 
ungurești gem de jurnaliști români, condamnați 
fiindcă au îndrăznit să susțină drepturile cona
ționalilor lor de a trăi ca români pe pămintul 
lor strămoșesc. Ziarele au trebuit să plătească 
amenzi fabuloase In cei din urmă 20 de ani, 
anii de pușcărie, la care au fost condamnați zia
riștii români de către curțile cu juri ungurești, 
trec de 100 și amenzile se urcă la 250 000 co
roane. Românii au dreptul la învățămint națio
nal gratuit ! In realitate insă n-au nici o școală 
întreținută de stat. Școlile lor particulare, între
ținute pe cheltuială proprie, sint și ele aproape 
maghiarizate. Mare parte dintre ele au fost deja 
închise și înlocuite cu școli ungurești. Așa au 
făcut cu școlițe primare și secundare ; cu uni
versitățile n-au putut-o face, fiindcă românii 
n-au universități. La 1907, in care an s-au votat 
o serie de legi propuse de ministrul de culte de 
tristă amintire, contele Apponyi, ungurii au su
primat aproape școlile române, inlocuindu-le cu 
școli ungurești. Patru milioane de români n-au 
mai mult de patru licee, două gimnazii, întreți
nute bine înțeles pe cheltuiala lor, și nici o 
universitate !“.

Președintele american Woodrow Wilson se 
ocupă în mesajul de anul nou 1918 de diferitele 
naționalități oprimate și de situația țărilor beli
gerante.

La 8 ianuarie 1918, tot Wilson propune un 
program pe 14 puncte în care mai vorbește des
pre o posibilă federalizare a popoarelor din 
Austro-Ungaria.

La 9 februarie emigrația română din Paris îi 
trimite lui Wilson un memoriu in care-i atrage 
atenția asupra adevăratelor 1 aspecte ale pro
blemei românești.

Conducătorii P.N.R. Vasile Goldiș, Ștefan 
Cicio-Pop, loan Suciu transformă Aradul într-un 
centru politic românesc, unde principiile wilso- 
niene cu privire la rezolvarea problemei națiu
nilor mici erau dezbătute șl adaptate la situația 
românilor. Și cum altfel cind Aradul devenise 
centrul politic al Marii Uniri ?

Și din nou în străinătate : la 8 aprilie se des
chide la Roma Congresul naționalităților opri
mate din Austro-Ungaria (președinte senatorul 
Francesco Ruffini, vicepreședinți Andrea Torre 
(pentru italieni), Franklin-Bouillon (pentru fran
cezi), Wickham Steed (pentru englezi). Eduard 
Gay (pentru americani), Dumitru Drâghicescu 
(pentru români), Ante Trumbici (pentru iugo» 
slavi), Jan Zamorski (pentru polonezi) și Eduard 
Benes (pentru cehi).

La 30 aprilie se constituie Comitetul Național 
al românilor din Transilvania și Țara de Sus 
in frunte cu Traian Vuia, eveniment ce a avut 
loc la Paris. (Organizează și o legiune de pi- 
loți cu scopul de a lupta pe front pentru eli
berarea Transilvaniei.).

Nerăbdarea noastră era atit de mare și do
rința de a porni pe front alături de ceilalți 
români luptători pentru eliberarea teritoriilor 
românești, atit de nereținută, incit prizonierii 
români au fost despărțiți de ceilalți prizonieri de 
război din Italia. După ce guvernul italian îi 
îngăduie profesorului George Mironescu să se 
intereseze de soarta celor peste 18 800 de prizo
nieri români din Italia, cei 110 ofițeri români 
am fost adunați de Cittâducale*). La 7 mai a 
venit Simion Mândrescu aducind cu el aprobarea 
guvernului italian cu scopul de a face noi cereri 
nominale pentru ofițerii români de a fi pri
miți în armata combatantă italiană. Cererile 
fiind publicate și în presă, ele au avut un ecou 
deosebit. Cum au fost reproduse și de către 
Reichspost din Viena, autoritățile austro-ungare 
au luat măsuri de represalii împotriva familiilor 
ofițerilor români care au decis să lupte împo
triva imperiului pentru întregirea României. 
Fiind însurați unii dintre ofițerii prizonieri și 
avind familii grele acasă, la început n-au sem
nat incă toți cererile de a fi lăsați să lupte. 
Dar, in ciuda veștilor venite din țară și îndir- 
jiți de acestea, pipă la urmă toți au hotărit să ia 
arma în mină, de data asta însă pentru o cauză 
care fiecăruia i se părea a fi cu adevărat legi
timă.

Propaganda română la Roma și Paris se in
tensifica tot mai mult și in sfîrșit, la 1 iunie 
1918, comanda supremă a cerut 10 ofițeri volun
tari care să plece pe front și să formeze acolo 
detașamente de șoc și propagandă (pe lingă trei 
sau patru armate italiene).

La 23 iunie s-a trimis primul detașament ci
vil sub conducerea lui Benedetto di Luca. Scopul 
era propaganda pentru legiune. Dar această 
primă încercare n-a reușit, nefiind eficientă. 
Atunci s-au trimis comisii de recrutare și pro
pagandă din ofițeri români și ofițeri care cu

noșteau limba română. întimplarea a făcut să 
fiu trimis cu locotenentul Zorio Feruccio din 
Botoșani. (Tatăl său era inginer șef in Mol
dova...).

„Fără judecată, pe simple bănuieli, au fost 
spinzurați sau deportați 14 000 români, îndată 
după intrarea României în acțiune. La fel s-au 
petrecut lucrurile in Bucovina..." (S. Mândrescu, 
art. citat).

„După ocuparea Olteniei, Munteniei și Dobro- 
gei, au alergat in ajutorul său prizonierii români 
din Rusia ; astăzi după semnarea tratatului de 
pace, noi, românii din Austro-Ungaria, am de
clarat prin(tr)-un manifest, adresat regelui și 
poporului român că (...) ofițerii români au sem
nat cu toții o cerere, înaintată deja ministru
lui de război italian, în care declară că preferă 
să moară in luptă decit să se întoarcă sub ori
bilul jug austro-ungar : elocventă dovadă de 
încredere nezdruncinată ce o au ai noștri in bi
ruință și elocventă dovadă contra acelora care 
afirmă că popoarele din Austro-Ungaria sint 
mulțumite. Acești oameni care s-au dus la 
moarte pentru o cauză care nu era a lor, vor 
ști să moară pentru cauza lor și a celorlalte 
popoare oprimate ; vor muri insă ducind cu ei 
în mormint și cadavrul imperiului habsburgic 
și cu el toată nedreptatea seculară, îndurată de 
neamul lor și de alte popoare martire"... (Din 
discursul lui S. Mândrescu la mitingul de la 
Augusteu). Iar din discursul aceluiași in Piața 
Capitoliului, la comemorarea lui Garibaldi : „Pe 
piatra de marmură, pe care o depune astăzi în 
Capitoliu Comitetul Central al „Terței Halii", 
în partea rezervată românilor, au fost săpate 
cuvintele : „îmi voi apăra neamul cu toată pu
terea in contra oricărei tiranii". Sint cuvinte 
extrase din jurămintul pe care l-au făcut pe 
Cimpul Libertății de lingă Blaj la 15 mai 1848 
mal bine de 48 800 de români din Transilvania 
în momente de grea cumpănă pentru națiunea 
română. Și și-au ținut jurămintul ei și urmașii 
lor". Și, relevînd un alt aspect : „Astăzi, după 
semnarea păcii (Pacea de la București — n.g.), 
ofițerii români din Austro-Ungaria și soldații de
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sub comanda lor, prizonieri de război in Italia, 
cer cu insistență înrolarea ca voluntari, pentru a 
lupta sub stindardul glorioasei armate italiene 
contra secularului inamic comun. Pe de altă 
parte, românii din Transilvania, Banat și Buco
vina, stabiliți in America, au alergat și aleargă 
zilnic sub stindardul Statelor Ajnite și ale altor 
state americane, în război cu Puterile centrale. 
Și aceștia se vor acoperi de glorie, atît cei din 
Italia cit și cei din America, căci «din stejar 
stejar răsare»".

Tot in perioada aceasta au fost organizate o 
mulțime de mitinguri in Italia cu larg ecou în 
presa internațională a vremii : la 30 mai la Au
gusteu, in Piața Capitoliului la comemorarea lui 
Garibaldi, la 28 iulie la Ponte di Brenta (lingă 
Padova), la 25 august la Forul lui Traian (unde 
a putut participa deja și primul pluton din le
giunea formată pe front), la 6 octombrie la To
rino. Semnificativ este faptul că se accentua 
idea după care in România lupta pentru întregi
rea țării a fost continuă. Adeziunile pentru ma
nifestațiile acestea au fost cu adevărat impre
sionante.

De exemplu „L’Ideia Nazionale" din 15 august 
despre mitingul ce avea să aibă loc peste zece 
zile la Forul lui Traian : „...Consiliul Comunal 
din Roma va lua parte în mod oficial cu stin
dardul său și cu o numeroasă delegație din sinul 
său și primarul, principele Prospero Colonna, va 
pronunța un discurs pentru a saluta pe românii 
iridenți în numele Romei. Toate comunele din 
Lațiu eu fost invitate să participe cu propriile 
lor steaguri și cu delegați. Guvernul și comuna 
au dispus ca în ziua de 25 august toate edifi
ciile publice să arboreze steagurile și vagoanele 
tramvaielor să fie pavoazate pentru a sărbători 
„Ziua Română". Comitetul italian Pro-Romeni 
inițiatorul manifestației, adresează o călduroasă 
rugăminte cetățenilor să binevoiască a-și pa
voaza casele...".

La 25 august au aderat ministrul de război, 
fostul președinte al consiliului de miniștri Paul 
Boselli, ministrul Bissolati și subsecretarii de 
stat Rossi și Vassallo, comunele Fano Romano, 

Gastelfranco Miscano, Candela, Canale, Mon- 
torane, Faleria; Baselica, Borgotaro, Velletri, Ca
tania și Ravenna ; Comisariatul Operelor Fede
rate și Trento și Trieste din Padova ; Comitetul 
Roman al partidelor interventiste, Institutul 
tehnic regal, Uniunea generală a institutorilor 
din Regio Emilia, Liga antigermană din Torino, 
Comisariatul operelor federate din Scandici, Liga 
navală italiană din Bergamo, Comitetul de ac
țiune patriotică al personalului telegrafo-poștal 
din Roma, Comitetul livornez de rezistență in
ternă in numele a 24 asociații cetățenești. Ca
mera de comerț din Campobasso, Comitetul ita
lian Pro-Romeni în numele a 27 asociații ade
rente, Uniunea studenților armeni din Roma, 
Secretariatul provincial al Operelor Federate 
din Siena, Cercul Triestin din Torino și lista ar 
putea continua pe pagini întrfcgi.

Ip afară, de cei prezenți, din discursul Mă
riei Rygier reiese că peste 888 de asociații din 
toate părțile Italiei — camere de comerț, uni
versități, organizații muncitqrești și profesionale, 
cercuri politice, societăți patriotice — au aderat 
în mod entuziast prin scrisori și prin telegrame.

Intre timp „Comitetul Italian Pro-România" a 
fost transformat în „Comitete Pro-Romeni" pen
tru a-i cuprinde pe toți românii. Astfel de co
mitete au fost organizate la Milano, Torino, 
Genova, Ferrara etc. Președinte de onoare al 
Comitetului Central a fost ales principele Pros
pero Colonna, primarul Romei.

Noul comandant al legiunii a înființat Ia 
Avezzano un lagăr de adunare pentru prizo
nierii români și aici s-a format primul regi
ment — „Horia" — urmind să fie constituite 
și regimentele „Cloșca" și „Crișan".

Intre timp, soldații români prizonieri, con
centrați pe linia frontului la săpat de tran
șee, au fost vizitați de ofițerii care le înfăți
șau noile posibilități care s-au creat. Majo
ritatea soldaților au răspuns cu același entu
ziasm la gindul că vor putea contribui la în
tregirea țării. Nerăbdarea tuturor devenise 
generală.

Dar formalitățile pentru expedierea legiunii 
pe front au trebuit să treacă prin toată mași
năria diplomatică și apoi prin Complicația bi
rocrație a acelor luni. Pentțu a. se obține echi
pamentul și armele necesure a fost nevoie să se 
facă noi intervenții și stăruitoare demersuri. In 
sfîrșit, la 15 octombrie a ieșit deeretQl mult 
așteptat.

Dacă legiunea a fost formal constituită, au 
trebuit să mai treacă săptămîni pînă să poată fi 
trimisă pe front. Dintre documentele constitui
rii, iată de pildă scrisoarea ministrului’Bissolati 
generalului Spingardi, președintele Comisiei 
prizonierilor de război : „Iubite Generale, în 
urma convorbirilor avute cu domnul profesor 
Mândrescu, am ajuns la convingerea absolută că 
toate condițiunile pentru constituirea fără în- 
tîrziere a Legiunii Române au ajuns în fază de 
maturitate. Pentru lucrări militare în Italia de 
Sus se află deja concentrați, în urma măsurilor 
luate de mine mai înainte, cîteva mii de soldați 
români ; la Cittaducale'Sint adunați toți ofițe
rii români aparținind aceleiași naționalități, care 
și-au manifestat deja voința de a lupța pentru 
Înțelegerea pe frontul Italian. Se cuvine prin 
iirmare să se ia măsuri ca numiți! ofițeri să fie 
puși in libertate, imbrâcați in uniforma italiană, 
prevăzută cu insigniile stabilite pentru .Legiunea 
Română (tricoldnfl tomân dfizrtntitly ț? fcâ rie'tH- 
miși în locurile unde se află oamenii de trupă 
români pentru a face Intre ei propaganda nece
sară pentru începerea înrolării. Ar fi bine, fi
rește, ca ofițeri italieni să fie delegați pentru 
a asista și a insoți pe numiții ofițeri, care insă 
vor fi cu totul liberi. Pentru ulterioare aranja
mente sint la dispoziția D-tale și te rog să-mi 
răspunzi. Cordiale salutări, Bissolati". Scri
soarea este datată 18 iulie. Dup’ă cum s-a ară
tat, Decretul de constituire a Legiunii române 
a apărut abia la 15 octombrie. Dar, lucru deo
sebit de important, legiunea exista deja prin 
unitatea de pe front și lupta cu dușmanul, chiar 
dacă n-a fost incă recunoscută oficial. Decre
tul arăta că Legiunea Română a fost consti
tuită drept urmare a dorinței românilor de a 
lupta pentru patria lor și cuprinde numirea co
mandanților, constituirea organică a legiunii și 
a depozitului, dependențele, operațiunile de 
recrutare și formare a diferitelor unități, gra
dele ierarhice, uniformele, disciplina și justi
ția militară și dispozițiile de ordin adminis
trativ.

Publicarea decretului ne-a adus o bucurie de 
nedescris : uniformele pentru legiune le aveam 
deja, dar armamentul l-am primit abia in urma 
decretului guvernamental, la 20 octombrie, iar 
munițiile la Fortul Pietra Lata. Au trecut lu
nile, au trecut zilele, acum parcă nu mai tre
ceau orele. Ardeam de dorința de a pleca in 
prima linie pentru că știam că numai astfel 
ne vom putea întoarce intr'-o patrie puternică, 
in localitățile noastre dintr-o Transilvanie elibe
rată. A mai urmat și o inspecție a legiunii de 
către regele Italiei pină ce, în sfirșit, am putut 
pleca pe front. La 24 octombrie, cind armata 
austro-ungară s-a desființat, apucaseră să 
lupte doar două batalioane. (Noi am fost sur
prinși de evenimente pe drumul ce ne du
cea spre prima linie). Dar acele două bata
lioane și-au dat din plin jertfa de singe, fiind 
răsplătite cu numeroase ordine și medalii ale 
mai multor state.

Pentru tratativele de pace care s-au purtat 
mai tirziu a devenit evident că România n-a 
depus nici o clipă armele nici după „pacea 
rușinoasă" de la București. Luptele purtate de 
noi, foștii prizonieri de război din Italia alături 
de forțele Antantei, actele de bravură și

La 31 octombrie izbucnește la Budapesta re
volutul burghezo-demoeratieji. Dar deja la 
29 octombrie se constituie Consiliul Național 
Român alcătuit din 6 reprezentanți ai Rartidului 
Național Roman Și. 6 ai Secției Române a Parti
dului Social-Democrat. (Peste cîteva zile Consi
liul Național Român se va stabili la Arad). Tra
tativele cu guvernul maghiar in legătură cu 
problema Transilvaniei eșuează.

Legiunea Italiană era organizată ca un con
tingent de front, fiecare regiment fiind format 
din cite trei batalioane, Acestea au fost dis
puse înainte de.a se depune jurămintul pen
tru țară la Marino. Albano și respectiv Guizano. 
La depunerea jurămintului a venit și delega
ția română de la Paris (in frunte cu Nicot.ie 
Titulescu). In mod simbolic, parcă, in zilele 
în care avea loc Marea Adunare Națională . de 
la Allxi lulia, noi ne pregăteam să ne intoar- 
cem in țară. Scopul pentru care și noi am lup
tat s-a împlinit, acum trebuia să fim cit mai re
pede in România. Așa că după ce ne-am de
plasat la Taranto, ne-am îmbarcat pe două 
vapoare (Regina d’Italia și Metan) și ne-am 
întors.in. tară prin Atena, Constantinopol și 
Constanța.' La București a avut loc o primire 
solemnă și au fost irnpărtite decorații atit ro
mânilor cit și ofițerilor italieni care ne însoțeau. ,

In noiembrie fusese lansat Apelul către na
țiunea româna semnat de Dr. Șt. Cicio Pop, 
in care se anunța hotărîrea de constituire’ a 
gărzilor naționale și se chemau soldații pentru 
a se înrola in ele. So solicită ca in sprijinul 
acțiunilor gărzilor . naționale să vină fiecare 
român.

Ia 4 noiembrie 1918 la Paris, Consiliul Nați
onal , al . Unității Române • adresează ■ Puterilor 
Antantei cererea ca românii din fosta Austro- 
Ungaria să se unească împreună cu frații lor 
din regatul României, precum și tratament 
egal cu cel al altor națiuni eliberate. (Sem
nează Take lonescu, președinte, dr. Vasile Lu- 
caciu și Octavian Goga, vicepreședinți.)

La 15 Noiembrie este convocată pentru 1 
decembrie la Alba lulia, Marea Adunare Na
țională Română formată din 1228 deputați din
tre care 600 urmau să fie aleși. De venit au 
venit- insă peste 100 000 de oameni. In timp 
ce poporul se îndrepta spre Alba lulia, trupe
le străine se retrăgeau din România, uneori 
chiai' pe ac’elca'și fosele pe care' mergeau de
putății la Marea Adunare Națională...

De ce a avut loc Marea Adunare Națională 
la Alba lulia ? Tiron Albani invocă trei mo
tive : „întîi că Alba lulia a fost cetatea iB- 
torică de unde Millai Viteazul a proclamat cel 
dinții Unirea Transilvaniei cu Țările Romane ; 
că aici au fost trași pe roată martirii naționali 
Horia, Cloșca și Crjșan, și. al treilea, pentru 
că Alba lulia' era cea mai puternică cetate 
românească din Transilvania".

Tot Tiron Albani arată că Unirea nu s-a 
pronunțat numai la Alba lulia : „Populația ră
masă acasă a ținut întruniri la Blaj, Sibiu, 
Brașov, Făgăraș, Sebeș, Orăștic, Hațeg, Lugoj 
Caransebeș, Arad, Oradea, Beiuș. Șimleul Sil— 
vaniei, Năsăud, Gherla etc., hotărind. și decla- 
rmd‘ Unirea' cu România în ăceeâ.și zi cind’ la 
Alba lulia’se'ptxiflama «ceaftă de către trimi
șii șl reprezentanții sui aiie.și,. Ht șl- direct, ne
mijlocit, fntr-un entuziasm colectiv, ■ conștient 
de impoștanța vremurilor, de .șeiudiflcația și 
consecțnțwlu- exprimării lnri iilierc"’țB;i»pontano. 
a, dat glas voinței de a fi liber și neatirnat. 
proclamiiid Unirea Transilvaniei cu România. 
A doua zi, cei 150 de deputați ai Marelui Sfat 
Național, s-au intrunit in sala Tribunalului și 
au constituit Consiliul Dirigent — guvernul 
provizoriu al Ardealului cu sediul la Sibiu".

Inițial regimentul Horia a primit garnizoana 
la Sibiu. Deci după atiția ani am revenit in 
orașul in care am urmat liceul, in care am 
cunoscut faptele, starea de lucru care m-a fă
cut mal- apoi să doresc să «'intru in foc ală
turi de ceilalți români pentru a ajuta și noi 
Ia creerea condițiilor necesare Unirii. De data 
asta, insă. Sibiul era oraș al României și nu 
mai puteam concepe lucrurile altfel. Pină la 
urmă regimentul a fost dispun pe batalioanele 
contituiente și repartizat la Brașov, primul ba
talion, la Tirgu-Mureș, al doilea și la Sighișoara 
al treilea. La Sighișoara era și comanda regi
mentului și acolo am ajuns și eu in calitate 
de adjutant al comandantului de regiment.

Aici se încheie amintirile despre această 
perioadă ale acestui veteran al Marii Uniri, 
un om care a cunoscut atit de bine realitățile 
din Transilvania de dinainte de 1918 și care 
n-a pregetat să lupte. acol6 unde l-au găsit 
evenimentele, pentru o România întregită și 
demnă. S-ar putea adăuga doar că, demobili
zat, a plecat cu o bursă a statului roman in 
Italia, apoi în Cehoslovacia și in Germania, de 
unde s-a întors cu o diplomă de inginer. Ve
nit Ia Arad, la Uzinele de vagoane, realizează 
prima fabrică de arcuri semiautomate, fiind 
apoi director timp de douăzeci de ani la Școa
la superioară de meserii din Arad. Din 1953 
a fost primul inginer delegat de Oficiul de 
Control al Mărfurilor pentru Controlul Mași
nilor pentru Export. Acum,- la 87 de ani, in
ginerul Romulus Cărpinișan își scrie memoriile.

•) După acad. Șt. Pascu 112, după S. Mân
drescu 111. Se pare că aceasta ar ti fost cifra 
exactă, cel de-al 111-lea fiind fratele profeso
rului Mândrescu, soldat, adus printre ofițeri din 
considerație pentru profesorul luptător pentru 
drepturile naționale ale românilor.
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y^ntre realizările importante ale Romă- 
Iniei June se numără și Almanahul 

(Almanahul Societății Academice so- 
cial-literare „România Jună"), care-și 

propunea, se preciza în prefața primului 
număr, „să întrunească în fiecare an pe cei 
mai de frunte reprezentanți ai literaturii ro
mâne". La cele două numere, pentru anii 1883 
și 1888, singurele care au apărut, au colaborat 
scriitori și oameni de" cultură din toate provin
ciile românești, în spiritul aceleiași idei de uni
tate culturală a națiunii : Eminescu (publică Lu
ceafărul și alte poezii), Maiorescu (două stu
dii), Vasile Alecsandri (poezii și un act din piesa 
Ovidiu), Ioan Slavici,'Duiliu Zamfirescu (nuve
le), Al. Xenopol, bucovineanul I. G. Sbiera, Ia- 
cob Negruzzi ș.a. Rareori, o publicație a adu
nat in paginile sale atitea nume prestigioase. 

Manifest unionistă, cum o recomandă și nu
mele, este Liga pentru unitate culturală a tu
turor românilor, înființată la București în 1891, 
avind și o revistă, Liga română (1896--1980), la 
care au colaborat, între alții, G. Bogdan-Duică, 
V. A. Urechia, I, G. Sbiera, C. Rădulescu-Mo- 
tru ș.a. »

Revistele de cultură din a doua jumătate a 
secolului trecut și de la începutul veacului nos
tru reflectă larg, unele în mod programatic, 
năzuința tot mai adine resimțită în opinia pu
blică românească, spre realizarea deplinei unități 
politice a națiunii. In articolul-program al Re
vistei Carpaților, de pildă, apărută la București, 
în 1860, sub conducerea lui George Sion, re
vistă in care s-au tipărit' opere memorabile ale 
literaturii române, precum nuvela Doamna 
Chiajna de AI. Odobescu, se făcea mențiunea 
că, in condițiile in care „țările românești" au 
făcut deja „Începutul Unirei și consolidării na
ționalității noastre", revista care apărea atunci 
se bizuia pe colaborarea a „mulți români invă- 
țați, atit din Transilvania, Bucovina. Moldova, 
cit și din Țara Românească", pe care semnata-

Reviste,
rul articolului, G. Sion, i-a consultat și care 
au „promis concursul lor". O altă publicație, 
scoasă în anul următor, la Iași, de către V. A. 
Urechia și George Petrescu, și care se numea, 
semnificativ, Dacia, anunța un program vizind 
desăvirșirea unității naționale : „Ca să fim uniți 
printr-un pact politic, se cade mai înainte de 
toate de a fi strinși prin legămintcle inimilor 
noastre, care să ne ție împrejurul unei ființe, 
ce se pune pe deasupra tuturor, care rezumă 
totul, care este totul, națiunea ! Ea, odinioară 
a fost și mare și puternică. Este, dară, de do
rința noastră ca să țintim Ia vechea ei splendoa
re. Visul nostru este România [...). Noi nu ne 
vom crede fericiți pînă cînd trîmba Carpaților 
nu se va netezi dinaintea noastră". In articolul- 
program al ziarului Orientul latin, scos la Bra
șov (1874—1875) de Aron Densusianu, se sublinia 
faptul că „Românii, politicește despărțiți, sint, 
prin aceeași origine, una și aceeâși limbă, prin 
aceleași datine, atit de uniți, atit de inchiagați 
laolaltă, incit pot fi invidiați de cele mai mari 
și mai luminate popoare". De asemenea, că „noi 
trebuie să cultivăm, să înălțăm și să ținem 
sîntă această unire". în acest spirit, se arăta 
că, față de românii de dincolo de Carpați, ziarul 
„călcînd peste dăunosul provincialism și separa
tism de pînă acum, cestiunile, drepturile și in
teresele lor le vom considera și trata ca pe ale 
noastre". O revistă apărută la .Sibiu, Albina 
Carpaților (1877—1880), subintitulată „foaie be
letristică, științifică și literară" și Ia care co
laborau scriitori, unii de primă mărime, din 
România liberă, din Transilvania și Țara de Sus 
(V. Alecsandri, loan Slavici, Al. Macedonski, 
G. Crețeanu, Simeon Florea Marian, A. Bârsea- 
nu, I. Ăl. Lapedat ș.a.), trebuia să se numească

societăți culturale «»
Albina Daciei, titlu interzis de autoritățile ce- 
zaro-crăești. Dar și Carpații, pînă la urmă, erați 
considerați nu o barieră, ci un simbol al uni
tății, centru vital al națiunii. Atari idei in sen
sul aspirației adinei a poporului român către 
Unire se întîlnesc frecvent in presa literară și 
de cultură românească de la sfirșitul veacului 
trecut și din deceniile premergătoare primului 
război mondial. In revista Vatra, de pildă, al 
cărei articol-program semnat de Slavici, Cara- 
giale și Coșbuc preciza că publicația este „un 
organ literar pentru toți românii", un mijloc 
pentru propagarea aceluiași gust și aceluiași fel 
de a simți și de a gindi în toate părțile poporu
lui românesc": Or, în Semănătorul, unde un 
Coșbuc, subliniind aceeași idee, evoca, in ar
ticolul Uniți (nr. 2, din 9 decembrie 1901), stră
dania cărturarilor culturii noastre vechi pentru 
cultivarea și unitatea limbii române pe intreg 
teritoriul unde ea e vorbită. „Aceste trei vorbe 
Întreg neamul nostru", scria autorul Baladelor 
și idilelor, „revin cu o obositoare îndărătnicie 
la toți scriitorii vechi, aceste trei vorbe le apăsa 
sufletul și le stringea inima. Coresi zicea că 
și-a jertfit zilele făcînd cărți românești, «ca 
să fie de învățătură tuturor românilor», iar 
Varlaam mitropolitul : «ca să fie de învățătură 
pentru toată seminția românească», iar intr-alt 
loc — în cartea românească a lui — zice că 
vorbește «către toți cari sint născuți intru limba 
românească» I...J. De aceea aveau in condei oa
menii aceștia necontenit neamul și iarăși 
neamul nostru românesc ? îl aveau In ini
mă. il voiau slăvit și unit intre ale sale. 

unit însă nu numai politicește, cum îl doria 
Ștefan cel Mare, ori Mihai Viteazul. II voiau unit 
intru toate ale sale, și cu mintea, și cu sufletul, 
și cu inima, și prima condiție li s-a părut — pe 
dreptul — unificarea și fixarea limbei". Tot in 
Semănătorul, doi ani mai tirziu, un Iorga vor
bea despre nevoia unei noi orieptări, de „o 
nouă epocă in cultură", în acord cu tradițiile, 
cu năzuințele naționale, către unitate, ale tutu
ror românilor". S-au, intr-o revistă din 
Țara de Sus, Junimea literară, care, în- 
tr-un articol bilanț, După zece ani, scris 
de George Tofan, ținea să sublinieze, in 
chiar ajunul declanșării marii conflagrații mon
diale : „Am afirmat deci cu tărie unitatea cul
turală a neamului nostru, ținînd pe cetitorii 
noștri în curent cu toate evenimentele de samă 
din toate părțile unde trăiesc români". Și am 
putea continua exemplele.

Chiar o revistă precum Convorbiri literare, 
ce-și propunea a fi, cum se afirma în articolul 
introductiv al primului număr, o publicație in
teresată doar de ceea ce „intră in cercul pre- 
ocupațiunilor literare și științifice", înafara 
„agitațiunilor politice", se dorea, preciza același 
articol, un „punct de intîlnire șl înfrățire pentru 
autorii naționali" (sublinierile ne aparțin) și 
apărind „în formatul stinsei România literară", 
în tradiția, așadar, mai mult sau mai puțin voa
lată a revistelor pașoptiste. Patru decenii mai 
tirziu, într-un editorial, Către cititori, conduce
rea nouă a revistei aducea clarificări concluden
te in această privință, o dată cu exprimarea unei 
orientări, de astădată declarat unioniste : „Con

vorbirile au fala de a fi servit după vremuri 
ca organ de manifestare literară tuturor scriito
rilor de seamă din toati? hotarele pămintului 
românesc. Ii va întimpina șl pe viitor cu aceeași 
neștirbită dragoste [...]. Și voim cu atita mai 
mult, cu cît dorim ca revista aceasta să nu
trească și să mențină, pe cit e posibil, unul și 
același curent literar în toată întinderea graiu
lui românesc. Iar la unitatea cugetelor și simți
rilor nu se poate ajunge fără o serioasă impar
țialitate. In perioada marilor discuții estetice de 
acum treizeci-patruzeci de ani, Convorbirile 
erau așteptate de românii de peste hotar ca un 
dar, ca o adevărată binefacere [...]. Ar fi insă 
un păcat și o greșală de neiertat dacă revista, 
care a stabilit cea dinții armonie de vederi li
terare între toți românii, n-ar căuta mai mult 
decit oricare alta să contribuie la continuarea 
acelei bune tradiții și -dincolo» și «dincoace». 
Neiertat ar fi, căci pentru nici un popor vor
bele acestea : dincolo și dincoace n-au un în
țeles mai grav. Poeții cu dreptul divin al inspi
rației t?e-au spus-o [...] : Dă-mi tot amarul, 
toată truda / Atîtor patimi fără leacuri,. / 
Dă-mi viforul în care urlă / Și gem robiile de 
veacuri...». Păstrarea și întărirea unității de cul
tură e deci, mai ales acuma, și mai ales la noi, 
o necesitate de ordin superior. Căci cultura, 
știința, filozofia, literatura și arta, pentru orice 
om cu minte, presupun mai intii de toate po
porul, care le face pe toate posibile. Și nu mai 
e o taină pentru nimeni că neamul nostru a 
ajuns intr-o fază care poate fi decizivă din- 
tr-un mdmcnt in altul. Acuma deci, mai mult 
decit orișicind, e vorba de a fi, de a persista 
ca individualitate etnică, spre a putea da. cind 
va veni timpul, toată măsura noastră ca popor 
de cultur.ă". Era o aluzie prevestitoare a eve
nimentelor ce se vor declanșa in deceniul ur
mător, cind lupta pentru înfăptuirea marii Uniri 
avea să intre intr-adevăr in faza decisivă.

Dim. Păcurariu
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„în decursul acestei lungi perioade de încercări 
și lupte necurmate la care a fost supus poporul nostru 
s-a dezvoltat puternic conștiința originii comune 
a românilor, precum și conștiința necesității unirii 
într-un singur stat a Moldovei, Transilvaniei 
și Țării Românești/4

NICOLAE CEAUȘESCU

ALBA IULIA

care
i.

veniți

Cu drag am venit la Marea Aduna
re Națională, cea mai mare și mai 
frumoasă sărbătoare națională pe 
T’ care au avuț-o Românii de la des

călecatul lui Traian încoace și doresc nă ne apro
piem de locul adunării cu smerenie și demnitate". 
Cuvintcază Ștefan Cicio-Pop, abia ajuns, cu în
treaga delegație ce constituie Consiliul National 
Român Central, pe peronul gării din Alba lulia. 
Este 29 noiembrie 1918. în urmă, Aradul a în
cheiat o glorioasă filă de istorie — lupta 
politică pentru Marea Unire. Și iarăși, cu mo
destie. omul politic care și-a dedicat tot ce-a 
avut mai bun înfăptuirii idealului milenar : 
..Credem că ceea ce am făcut. bine am făcut. 
Cu aceasta Comitetul National și-a împlinit da
toria fată de națiunea sa. A spune mai mult, voi 
reprezentanții poporului sînteti chemați". Alba 
lulia. ora 10 a.m.. 1 decembrie 1918. Ziarul 
„Unirea" din Blaj : „Nimic să nu ne abată de 
la gindul care ne muncește pe toți : libertate 
națională și unirea tuturor Românilor". Și 
iarăși Ștefan Cicio-Pop : „Ne aducem aminte de 
fărădelegile îndurate, dar nu vrem să ne răz
bunăm (...) Noi vrem înțelegere frățească cu 
toate popoarele". Alba lulia. 1 decembrie 1918. 
O nouă și viguroasă și clarvăzătoare generație 
de oameni politici a' românilor și-au făcut pe 
deplin datoria. Iubitori de neam, iubitori de 
tradiții, admiratori ai pămintului atît de armo
nios al cuprinsului locuit de români, primind 
mesajul prin milenii si veacuri, oameni politici 
și patrioti ce vor rămîne pentru totdeauna în 
cartea de istorie sînt prezenti Ia Alba lulia. 
întreg Consiliul Național Român Central. Ei sint 
moștenitorii lui Mihai Viteazul, al cărturarilor 
dș la Blaj, ai pașoptiștilor întruniți ca într-un 
sfat al tuturor pe Cimpia Libertății, ai memo- 
randiștilor. Ei și cei 1 228 de delegați din 
Transilvania. Banat, Crișana și Maramureș. Ei 
și cei peste 100 de mii de oameni copleșiți de 
emoție, venit! pe pămintul în care se află ca 
niște diamante inimile lui Horia și Cloșca. .... iar
inimile lor. hotărîseră călăii lui Horia și Cloșca, 
6â fie îngropate aici la locul supliciului". Ei 
sint una cu spiritul, cu vrerea din veac a celor 
peste 16 milioane de români citi avea pe atunci 
România, toti treziti la viață politică, la dem
nitate națională. O statistică din 1922 arăta că 
România avea 16,5 milioane locuitori din 
79 la sută români, .8,4 la sută maghiari și secui, 
4,3 la sută germani. 5 la sută evrei, etc.

Alba lulia, 1 decembrie 1918. „Să nu 
fără unire !“ Zeci de mii de oameni discută 
molcom, ardelenește. Văzduhul e încremenit. în 
toată Transilvania — uriaș dangăt de clopot. 
Apoi s-a făcut auzită zbaterea apelor, zbaterea 
apelor acestui colt românesc, ape cit toată 
istoria. Oltul. Mureșul. Tîrnavele. Crișurile tus
trele. Iza. Mara, Streiul. Din Munții Apuseni, 
din Cetatea Inexpugnabilă a Munților Apuseni 
se învirtejesc zăpezi. Sus, în depărtare, pe 
fondul altor munți. Piatra Craivei. Acolo a 
fost cîndva o cetate, o cetate ca un cuib de 
vulturi, de vultani ce-a aparținut înaintașilor 
înaintașilor noștri din al căror os ne tragem, a 
căror fire de bună seamă că o avem. Cunoaștem 
multe despre ei. Punem mina in dreptul inimii 
noastre și aflăm multe despre aceștia care stă- 
pineau pămintul transilvan dintr-un Olimp. Mai 
aproape sint dealurile. Dealurile și Tara Vinului. 
Printre atitea si atitea inegalabile „țări" cîte 
are România, iată că întilnim și o tară a vinu
lui. Si vinul, vinul e și el o Întreagă istorie a 
noastră. El ne-a însotit, ca și bărbăția, ca și 
temeritatea, ca și căpătinoșenia și ciltoșenia de 
a nu fi inghițiti de nici un neam venit din cele 
patru vînturi. vinul ne-a însotit. zic. în milenii. 
Și nu ne-a fost rău cu vinul alăturea, depunem 
mărturie. Face parte din mierea pămintului 
nostru, din optimismul staturii noastre de neîn
duplecata din inventarul si geografia speranței 
noastre. Vinul e băutură nobilă, iar noi i-am 
dat cinstire întotdeauna. Iată. în mijlocul Româ
niei. produce Tara Vinului. Licori. O 
lumina pămintului.

Alba lulia. 1 decembrie 1918. Să-i 
pe cei din Ineu. A venit multă lume 
Coriolon Brătescu. Gh. Bitang. Dumitru 
dovan. Dumitru Bitang. Nicolae Albu, 
Dirlea. loan Căprari, Constantin But, 
Popa, Teodor Pac, Nicolae Valea, 
Bătrina... Da, multă lume a venit din Ineu pen
tru Marea Unire. Figuri luminoase deși au tre
cut un război cătănind 
prin Galitla. Boemia, 
Pălării tari, căciuli de 
Fiecare cum l-a prins 
convocării Adunării. Cei 
bit de mîndri. Delegatul. 
Ștefan Cicio Pop. Inimă 
Eugenia C. Pop.
Ispravnic așteaptă și ele marea veste ce va să 
vină din Cazinoul militar unde sub drapele 
tricolore românești s-au întrunit marii băroați. 
CMl din Gâltiu. o comună aflată nu departe de 
Alba lulia au tinut să aducă cu ei și o pan
cartă pe care scrie clar, să se știe pentru vecie: 
„Trăiască Unirea și România Mare". La Cazi
noul militar e fierbere mare — sosesc din toate 
părțile scrisori, telegrame, moțiuni, delegații, 
adeziuni. Pe Cîmpul lui Horea e tot numai o 
așteptare. Tot numai ochi măriți de emoție. 
Pămintul însuși parcă se mișcă în el, acolo 
unde sînt inimile martirilor Transilvaniei. 
„Ilorea. scria Karl Marx. a devenit eroul poves
tirilor populare și simbolul renașterii Daciei". Va 
rămine pentru totdeauna în memoria oamenilor 
acestui pămînt : la 28 februarie 1785, in fața 
unei mulțimi de peste 6 000 de oameni, printre 
care se aflau țărani din 419 sate, țărani aduși 
cu forța, a avut loc pe tăpșanul care se cheamă 
de atunci încoace Cîmpul lui Horea supliciul 
eroilor noștri pentru libertate socială și națio
nală. Peste ani, în timpurile noastre avea să fie 
ridicat un monument, prin colectă națională. 
..Aici, pe pămintul stropit 
rilor suferinței românești, 
tru dreptate, a răsărit 
jumătate soarele unității 
mai bine de 300 de ani de 
neziu săvirșit de Mihai Viteazul, acest „viteaz 
cit poate să fie cineva". Marea Unire-n veci.

Alba. lulia. 1 decembrie 1918. „Mihai a rămas 
pururea eroul national al tuturor românilor, 
simbolul de unire a fraților despărtiti de vi
trega soartă și de vecinii cotropitori" scria 
Grigore Tocilescu în 1877, an atît de fast, de 
norocos pentru români. Peste 100 de mii de 
oameni sînt cuprinși, ușor, de frigul nerăbdării. 
După un mileniu, le este greu să mai aștepte o 
jumătate de oră. Istoria e chiar 
Testamentul lui Mihai Viteazul
Se înfăptui. Testamentul eroului 
campaniile 6ale prin toată tara.
Craiova și fusese la Rimnic. la București, la 
Sibiu, la Șelimbăr, la Ploiești. Făgăraș, la Alba 
lulia — capitala cutezătoarei și nepieritoarei 
sale fapte, Ia Bacău, Roman, Suoeava, la

parte din

cercetăm 
din Ineu. 

Mol-
Pavel 
Petru 

Nicolae

ia „împăratul", umblind 
Pusta Ungară. Italia, 
oaie, bonete militare, 
vestea însufletitoare a 
din Curtici sînt deosc ■ 
deputatul lor e însuși 
arzîndă pentru unire. 

Elena Goldiș și Adriana

cu singele marti- 
rupti pe roată pen- 
după un secol și 
naționale". Și după 
la fulgerul de mag

în mijlocul lor. 
e pe cale de a 
care trecuse în 
El venea din

ORAȘE LE UNIRII
Cluj. Cunoștea Mihai Viteazul toată tara 
românească. A. D. Xenopol arăta că Mihai 
Viteazul a lăsat „urmașilor pinza ce trebuie 
umplută cu mărețul tablou" al unității naționale. 
La Alba lulia. la 1 decembrie 1918, peste 100 de 
mii de oameni ajunseseră să facă acest gest 
istoric. In timp ce pe platou, afară in aerul 
tare al iernii, la un moment dat începuse să 
fulguiască, miile de oameni care incepind cu 
27 noiembrie ticsiseră orașul Alba lulia aștep
tau clipa cit veacul, clipa nepieritoare, în 
Casina militară întreaga adunare a deputaților 
intonează „Deșteaptâ-te române" („Deșteaptă-te 
române din somnul cel de moarte ! în care 
te-adînciră barbarii de tirani / Acum ori nicio
dată croiește-ti altă 6oartă. / La care să 
se-nchine și cruzii tăi dușmani !). Fiecare din
tre cei prezcnți cîntase pe drumul spre Alba 
lulia. în Alba lulia pe străzile aromite cu 
istorie, pe Cîmpul in care bateau inimile lui 
Horia și Cloșca : Deșteaptâ-te române, Pe-al 
nostru steag e scris unire. Treceți batalioane. 
Sînt vinător, Hora Unirii, Ardealul ne cheamă. 
Cîntecele luptei de eliberare, cîntecele încercatu
lui suflet de român. „Adunarea Națională a tutu
ror românilor din Transilvania. Banat și Țara 
Ungurească adunați prin reprezentanții lor în
dreptățiți la Alba lulia în ziua de 18 noiembrie — 
1 decembrie 1918,decretează unirea acelor români 
și a teritoriilor locuite de dînșii cu România..." 
Hotărîrile deputatilor Transilvaniei sint aduse 
la cunoștința celor de pe Cîmpul lui Horia. Se 
citește și este votată si aici Rezoluția Adunării, 
întreg entuziasmul este descătușat. Un contem
poran scria în ziarul „Românul" : „Generațiile 
care au să vie după noi vor pricepe ele oare 
agitația înălțătoare ale acestor zile istorice ? 
Oricit de fidel au să vorbească cronicile zilelor 
noastre, nu vor putea reda niciodată tot entu
ziasmul de care era cuprinsă toată românimea. 
Trăim clipe care ni se par perle și am vrea să 
le eternizăm pentru toate timpurile ce au să vie". 
Se lasă un moment de liniște pe Cimpul lui 
Horia. apoi încep să vorbească oratorii. Printre 
aceștia s-au numărat dr. Petru Groza. Emil 
Isac, Enea Grapiani, Iuliu Hossu. Eleonora Le- 
meni Roznovan, Aurel Lazăr, Aurel Vlad.

Alba lulia. 1 decembrie 1918. „în Bălgradul 
Ardealului. în cetatea durerilor noastre de ieri 
și a nădejdilor noastre de miine, astăzi se spune 
lumii întregi că voim să fim liberi și neatirnați 
de nimeni, vroim să fim un suflet al neamului 
românesc de pretutindeni". (Constantin Pavel, 
Beiuș). în ziua de 1 Decembrie și în cuprinsul 
întreg al lunii decembrie 1918. toti cel care n-au 
mers la Alba lulia au trăit marea sărbătoare 
prin adunări proprii în care se cintau iubitele 
noastre cintece și se jura pe tricolor. întruniri 
consemnate de cronici s-au ținut la Blaj, Brașov, 
Sibiu, Orăștie. Hațeg, Făgăraș, Lugoj, Caran
sebeș. Arad, Năsăud, etc., etc.

. „Așa dară ș-a înfăptuit la Alba lulia unirea 
tuturor țărilor locuite de români... De Ip descă
lecarea împăratului Traian in Dacia au trecut 
o mie ,i nț sute de ani pesta ppporul românesc 
cgre a trăi* despărțit sub felurite stăpiniri". 
(ziarul „Timpul- nou", din Viena).

Alba lulia. 1 decembrie 1918. Zi și loc despre 
care se va vorbi cu admirație cît timp vom 
dăinui. „Unirea aceasta, arăta 'Nicolae Iorga, 
dacă n-a fost făcută în formele ei, a cerut-o 
întotdeauna, in înțelesul ei, poporul românesc. 
Nici cei mai geniali oameni politici, nici cei 
mai mari cărturari, nici cei mai grozavi oratori 
nu ar fi fost în stare să facă unirea țărilor 
acestora dacă nu ar fi fost în conștiința acestui 
popor întreg simțirea că nu-i nici o deosebire 
într-un tinut românesc si alt tinut românesc, 
că toată românimea trăiește ca un singur popor 
într-o singură tară". Cuvintele unui om de 
știintă. cuvintele unui savant, cuvintele istori
cului Nicolae Iorga. Pămintul care poartă în el 
milioane de inimi ce s-au jertfit pentru idealul 
national, pămintul care poartă intr-o cîmpie 
de-a sa un preacinstit trup, iar într-o minăstire 
un preacinstit și genial cap a fost unit pentru 
azi și-ntotdeauna.

Mărturii pentru prezent
1. GIND DE TRANSILVANIA

bucureștean și prin origini om de 
cîmpie am cunoscut tirziu Transilva
nia. drumurile mele de adolescent 
mai ales fiind spre împăcarea frumu

seților patriei la munte (pînă la Predeal sau 
Brașov) și mare (evident — Constanța). Abia 
prin anul al doilea de facultate am cutezat să 
depășesc Brașovul și să tot urc spre nord ajun- 
gind in Maramureș. Or fi fost anii tinereții 
cînd sufletul ți se îmbibă de visuri si frumu
seți precum cocoașa cămilei de apă pentru a 
traversa deșertul, or fi fost poate, parcă abia 
apărute, nuvelele lui Ivasiuc din „Corn de vi- 
nătoare" (les souvenirs sont cor de chasse) adu- 
nînd în ele nostalgia, fantastica realitate a unor 
timpuri mereu paralele nu succesive in Mara
mureș, or poate îndepărtate origini de care nu 
m-am interesat vreodată (căci meșterul Stan 
loan Pătraș de la Săpînța insista să mă con
vingă că-s neam de maramureșean dînd ca 
exemplu zecile de familii Stan si numele de 
Stan din Maramureș și mai dindu-mi ca exem
plu satele Dragomiresti despre care avea dîn- 
sul așa o idee că se trag din Dragomireștii de 
pe valea Izei). or și mai simolu poate pentru 
că fără să știm imul de altul ne intilnisem 
în Maramureș și vedeam Maramureșul cu o co
legă iubită în taină pînă atunci, toate acestea 
la un loc probabil că trebuie să fi fost de-am 
rămas pe viață îndrăgostit nu numai de Ma
ramureș ci de întreaga Transilvanie. Astfel că 
pronuntînd unire mă năpădesc imagini, nume, 
locuri și amintiri despre Transilvania și-abia 
prin gindul că acestea ar fi putut lipsi din in
ventarul existentei mele și iubirii mele am 
exact dimensiunile Unirii. Mă sparte, vorba 
cronicarului, gîndul că as fi putut fi mai sărac 
cu prietenii mei din Maramureș si cu satele și 
cu porțile și cu bisericile din lemn și icoanele 
pe lemn și cu cuvintele $i cu omenia lor. că 
aș fi fost mai sărac cu o vale a Izei si a Mă
rci, că nu as fi avut Lancrămul și Valea Fru
moasei, că nu as fi urcat niciodată Jina și nu 
aș fi ascultat fluierul din lemn de cireș al oie
rilor din Mărginime. mă sparie gîndul că nu 
aș fi știut bîrgaiele si livezile cu meri pe dru
mul dintre Vatra Domei și Bistrița, că nu aș 
fi auzit cintecul taragoatei șl nu aș fi văzut 
fetele de la Căpîlna. Cum oare să nu fi știut 
Bălgradul lui Mihai Viteazul și să fi pierdut 
una din cele mai fascinante și tragice existen
te din istoria românilor — Avram Iancu. să 
nu-mi fi călcat pașii pe urmele lui Eminescu în 
mica Romă ? Istoria nu se înscrie numai în 
scripte, documente, elemente de civilizație ci 
și (și-aș spune nu dintr-un excurs sentimental 
mai ales) in sufletul unui neam șl dintotdeauna 
oricărui român l-a fost dor de Transilvania.
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AL POPORULUI I
ROMAN J

BLAJ

Nația română e matură, 
vrednică de libertate 

și de a intra in frăția 
cea mare a națiunilor

O CETATE DE SPIRIT 
Șl ÎNVĂȚĂTURĂ

Îa 26 mai 1737 un părinte transilvan 
face o tocmeală cu Ștefan Zugravul. 
O tocmeală care zugravului i se pare 
destul de ușoară. Dumnealui, Zugravul, 

e artist, iar părintele, care nu e altul decit Ino
chentie Micu Clain, e știut ca bărbat subțire la 
spirit, om luminat, om al secolului său. Auziți 
de ce-1 cheamă Inochentie Micu pe Ștefan 
Zugravul de la Ocnele Mari ! Să-mi faci, zice 
părintele, o biserică pictată, precum în Țara 
Românească la Cozia sau la Hurez ! Frumoasă 
treabă pentru un meșter atît de nobil cum e 
dumnealui Ștefan de la Ocnele Mari. Părintele 
e ambițios. Aduce arhitecți de la Viena care 
trasează străzile unei noi localități și proiec
tează case. Tot părintele acesta prea învătat, 
minte luminată și inimă de piine vrea, vrea 6ă 
deschidă școli în noua localitate. Școli și chiar 
o tipografie. Era un om destul de puternic loan 
Micu. Făcea parte din dieta Transilvaniei. Din 
cei 299 de membri ai dietei, domnia-sa era 
singurul român. îi cercetez portretul. Mă pri
vește un bărbat aspru, dar nu ursuz, cu privire 
săgetătoare, cu fata trădind o voință puternică 
și un acut simt al echilibrului și al bunelor rîn- 
auieli. Un bărbat pornit temeinic pe gospodă
rirea spiritului românilor din Transilvania și din 
toate părțile locuite de români, un om pornit în 
lupta pentru renașterea spirituală șl politică a 
neamului său. Mult nu rezistă Inochentie Micu, 
intră în conflict cu autoritățile irtlperiale și se 
exilează la Roma. Pusese temeliile unei noi 
Rome și mergea acum, prigonit, la Roma Mamă. 
Dar ceea ce pornise marele cărturar, ceea ce 
începuse strălucitorul român și patriotul cu 
sufletul de cremene avea să Încolțească și 
să dea înmiit rod. întemeietor al Blajului, 
Inochentie Micu rămîne totodată întemeie- 
t<feuf riuptei pollutes t românilor din Tran
silvani» La coofluarUa celor două Tîrnave, 
într-b zonă cu a&nnaaoase dealuri transilvane, 
lâ Începutul secolului al XVIII-lea, ia ființă 
orașul-far al spiritualității românești. Renașterea 
anunțată de cronicari avea să găsească aici ex
presia ei sublimă. La 1747 tipografia funcționa. 
Cîtiva ani mai tîrziu (1754) se deschid la Blaj 
primele școli ale românilor din Transilvania. Cea 
dintîi treaptă — școala de obște, un fel de 
școală primară, era gratuită, a doua — școala 
de latinie, un fel de liceu, a treia — școala de 
preoție, școală de nivel postliceal. aveau să 
creeze de-a lungul a două veacuri formidabile 
constelații de cărturari, aveau să trezească în
treaga simțire românească. La Blaj, vreme de 
o sută și ceva de ani s-a „mîncat" latină pe 
pîine pur și simplu. Chiar si matematica se 
preda tot in limba latină. Timp de o sută de 
ani aici avea să renască forma cultă, modernă 
a înțelepciunii, învățăturii neamului românesc. 
Timp de o sută de ani tot ce era minte ageră 
in Transilvania românească avea să treacă prin 
Blaj. Șl încă o sută de ani mal departe faima 
cetății de spirit a neamului românesc avea să 
aibă strălucire și mai mare. Absolvenții de Blaj 
își dădeau cu ușurință doctorate de excepție la 
Roma. Graz. Viena. Budapesta. Cunoșteau foarte

2. VEDERE DIN BLAJ
Blajul ți se arată din tren. Pentru că preț 

de citeva minute trenul șerpuiește pe lingă 
orașul așezat pe Timave de parcă el însuși 
s-ar fi ivit ca o prelungire a luncii. Și-l recu
noști imediat chiar dacă ar fi fost ca numai o 
singură dată în viată ai văzut o fotografie a 
adunării de pe Cimpia Libertății. Temeinicia 
clădirilor sale probează temeinicia istoriei 
românilor (chiar dacă multe din documentele 
noastre au curs într-o vreme pe apa Tîrnavei) 
și așezarea sa. in partea veche a orașului, exact 
că acum zeci, sute de ani in urmă nu poate 
să nu-ti rămînă în amintire și înfiorare ca o 
istorie pe care o trăiești continuu cu sutele de 
ani. Blajul este un muzeu fără a avea patina 
rece și inflexibilă a exponatelor de neatins, 
așezate sub inscripții și geamuri, ba dimpotri
vă : în forfota obișnuită a unei zile de muncă 
simțită prin rumoarea subțire. nedeslușită — 
ca un fundal ce nu vrea decit să se insinueze 
de dincolo de gară din prefabricate într-o latu-

Gh. Iliescu-Călineșli : „Unirea*

bine germana, taliana. latina, greaca, maghiara. 
Dar mai ales limba română. Fii de țărani, căr
turarii din Blaj știau româneasca de la rădă
cinile ei. veneau dinspre altoiurile ei milenare.

A trecut de Ia acel inceput de cetate pentru 
știintă și învățătură abia un sfert de mie de 
ani. Cît o bătaie de aripă fală de vechimea 
românilor trecuți prin albiile mileniilor, dar de 
o Încordare ce dovedește calități intelectuale 
stiălucite. Fiii de țărani transilvani au făcut să 
renască o spiritualitate. Nu trecuse decit un 
veac de învățătură în Blaj, iar Ion Heliade 
Rădulescu putea să constate : „De aici a răsărit 
soarele românilor". De la Blaj, din inima mar
tirei Transilvanii.

«HRONICAR A TOATĂ ȚARA 
ROMANEASCĂ»

Sint două citate în cronicari de o excep
țională claritate. Iată. Miron Costin : 
„Românii citi se află lăcuitori... la 
Ardeal și la Maramureșu de la un loc 

sînt cu moldovenii și toți de la Rîm se trag". Cei 
de-al doilea citat e din stolnicul Constantin 
Cantacuzino și e inegalabil din punct de vedere 
artistic....... toți românii, oriunde s-ar afla ei,
dintr-o fintină au lzvorît și cura". Emoționantă 
constatare : sintem un izvor sub cumpăna de 
cleștar a timpului. Idei care în cetatea arză
toare a ^lajulul au fost preluate și au devenit 
deviză, datorie morală, de conștiință a citorva 
generații de cărturari. „Dachia in trei principa- 
turi sau stăpîniri s-au împărțit, adică in Ardeal, 
în Tara Românească și Tara Moldovenească ; 
mai bine a fi fost să nu se fi despărțit". Des
pre cărturarii ieșiti din lumina Blajului s-au 
tesut în veac adevărate legende. Oameni de o 
modestie desăvirșită. bătînd drumurile patriei, 
avînd cu ei, doar cărți românești de învățătură 
și bucata de piine înmuiată la unul din izvoa
rele întîlnite pe cale. Oameni vecini cu sfințe
nia. aureolați asemeni mucenicilor. Școala 
ardeleană e prima generație de intelectuali ce 
s-a format la Blaj. Samuil Micu. Petru Maior. 
Ion Budai Deleanu scriu cărți ce fac vilvă în 
toată lumea românească. La 1800. Samuil Micu 
tipărește „Filosofia cea lucrătoare". Tot S. Micu 
scrie „Istoria și lucrurile și întîmplările româ
nilor". împreună cu Gh. Șincai. Samuil Micu 
scrie „Elementa linguae daco-romanae sive 
Valachicae". La 1853 Gh. Șincai 6crie „Hronicul 
românilor și a mai multor neamuri". Cărți pe 
care și noi. cei de astăzi, le știm încă de pe 
băncile școlii. Și poate că dacă ar fi fost numai 
atit și tot ar fi intrat în nemurire prima ge
nerație a Blajului intelectual. Prima noastră 
mare ieșire în arena intelectuală modernă fusese 
înfăptuită, se petrecuse în conștiințe ca o ade
vărată revoluție. Blajul a fost și o mare școală 
politică românească. Samuil Micu. Petru Maior, 
Gh Șincai. Ion Budai Deleanu. Ioan Molnar 
Piuariu redactează la 1791 „Supplex libellus 
valachorum" — un adevărat program politic. 
Cîte minți învățate, generoase si entuziaste nu 
va fi înfierbintat acest manifest, această ma
nifestare directă a conștiinței naționale, numai 
memoria pămintului mai poate sti. Îmi revine 
în minte imaginea vechii tiparnițe blăjene (din 
lemn) și presa anexă (tot din lemn). Cu cîtă 
emoție s-au cules litere de foc, cită sudoare n-a 
curs în aburii subțiri ai nontilor topite In 
neostoite, mereu neostoite dezbateri. Așa a 
început, Ia Blaj, o nouă revoluție.

PE CIMPIA LIBERTĂȚII

anul suprem al istoriei Blajului este 
1848. Anul Revoluționar 1848. O cimpie 
cuprinsă între dealuri avea să se nu
mească de atunci încoace Cimpia 

Libertății. La 1848. Blajul era recunoscut ca cel 
mai important centru românesc din Transilvania. 
Era. pe atunci, acest orășel, steaua călăuzitoare 
a milioane de români nu numai din Transilvania, 
ci și din Moldova și Tara Românească, 40 de 
mii de români se adună la Blaj pentru dreptu
rile lor naționale, pentru libertate. După 1 no
iembrie 1599 șl 27 mai 1600. iată, in 3/15 mai 
1848 mii de români de pe tot cuprinsul românesc 
se adună în mica Romă — Blajul de pe Tîrnave. 
Trei adunări. în aprilie, mai și septembrie au 
ayuț loc la Blaj. Aici s-a hotărît transformarea 
luptei politice in luptă armată. Aici a fost 
AVram Jancu. Cu el se aflau Bărnuțiu, • - Barițiuj 
Eftupje Murgu. Mureșanu și atiția aHii. a doua 
£en<,rație țl a treia generație de invățați ai Blaju
lui care continuau Școala.ardeleană;-■ La: ‘ Blaj) 
pe Cimpia Libertății au fost Vasile Alecsandri, 
Al I. Cuza. Alecu Russo, George Sion, Costache 
Negri. Dumitru Brătianu. Oameni din tot neamul 
românesc se uniseră în aceleași idealuri ale 
revoluției la Blaj, pe Cîmpia Libertății. Tabloul 
marii adunări din 3/15 mai e memorabil. în fața 
școlilor din Blaj patruzeci de mii de oameni, 
uniți în suflet și-n simțiri par luminați pe 
dinăuntru. Pictorul — anonim. 5 aprilie 1848 — 
G. Baritiu publică în „Foaie pentru minte, inimă 
și literatură" articolul „Ce voiesc românii tran
silvani". Autorul apelului pentru prima adunare 
de la Blaj e însuși preamăritul Aron Pumnul. 
Timotei Cipariu publică în ziarul revoluționar 
„Organul Natiunale" ce apare la Blaj, în numă
rul din 12/24 mai 1818, reportajul de la adu
narea din 3/15 mai. în revista „învățătorul 
poporului" din 19/31 mai 1848. V. Alecsandri 
publică poezia „15 mai 1848“ semnată „Un 
român". Ce va spune Nicolae Bălcescu despre 
Adunarea din 3/15 mai 1848 ? „Zi de 15 mai

Continuare in pag. a 10-a

ră a Cîmpiei. din vînzoleala și veselia unor li
ceeni ce-așteaptă sau numai se uită la pozele 
filmului care rulează la cinematograful apropiat 
bibliotecii lui Timotei Cipariu, din obișnuința 
cu care localnicii trec pe lingă seminarul 
(fostul seminar) teologic și pe lingă plăcuta 
care indică trecerea lui Eminescu prin Blaj 
istoria nu are decit de cîștigat. prezentă dis
cretă în prezentul orașului, prezentă obișnuită 
și fermă în existența oamenilor istoria este la 
Blaj o carte de citit zilnic, o istorie care nu 
arată cu degetul, nu pronunță continuu sen
tințe morale și precepte de urmat, persuasivă 
aproape că se substituie aerului pe care-1 respiri, 
impregnindu-te de ea. simtind-o mereu ca pe o 
necesitate a vieții. Și dacă mărturia unui om 
poate fi o dovadă, iată spun că cinci ani nu 
am mai fost la Blaj și a fost suficient să pri
vesc o fotografie a școlilor din piața Blajului 
pentru ca memoria să-mi aducă la suprafață 
imagini și drumuri de parcă abia m-aș fi în
tors de acolo, de parcă abia ieri aș fi stat de 
vorbă cu primarul Blajului (si nu știam atunci 
și mă minunam aproape jignitor cît de multe 
știe el despre istorie și cîte cărți i-au trecut 
lui prin mînă) și care mă învăța să privesc, 
să merg cu capul sus oriunde pe unde-aș trece 
pentru că. iată, zicea el. ce-am putut să pă
țesc : am văzut într-un ziar o fotografie care 
desemna Blajul nou și m-a cam supărat cre- 
zînd că s-o fi produs vreo încurcătură — unde 
să fi găsit asemenea cartier la noi ? — și am 
plecat într-o după-amiază pe jos să văd tot 
orașul și eu însumi m-am minunat : da. există 
un Blaj nou foarte frumos.

3. UN CREDENȚIONAL AL ZILELOR 
NOASTRE

Credenționalele cu care delegații pentru 
Alba lulia au umblat prin sate chemînd po
porul la Marea Adunare („Lăsati pe o zi gri
jile voastre acasă, scria ziarul Unirea din 
Blaj, joi. 28 noiembrie 1918. căci în această zi 
vom pune temelia unui viitor bun si fericit 
pentru întreg neamul românesc"), chemind la 
fapte („Mersul irezistibil al civilizațiunii ome
nești a scos și neamul nostru românesc , din în
tunericul robiei la lumina conștiinței de sine") 
pot fi citite azi în Muzeul Unirii din Alba 
lulia. cetate istorică a neamului românesc. 
Alba lulia, capitala triumfătoare a secolului al 
XVII-lea. al începutului de secol, deschizînd 
porțile cetătii nu unui cuceritor ci în fata unui 
român conștient de puterea celor trei provincii 
românești unite, martoră înfiorată de martiriul 
lui Horea, speranță și împlinire în duminica 
primei zile a lui decemvre din 1918 își poate 
aduna întreaga istorie a sa. într-o continuitate : 
pe platoul romanilor. în apropierea porților 
deschise Iui Mihai Viteazul, a pieței martiriu-

Constantin Stan
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BUCUREȘTI
Soarele

de la București răsare
INTRE CERUL Șl PĂMINTUL 

UNEI CIMPII DEȚĂRINĂ

Știm puține lucruri despre Negru Vodă, 
iar ceea ce știm seamănă mai leâne 
a povești, a basme. Cine a fost, de 
fapt. Negru Vodă ? Concluziile cerce

tătorilor de pină acum duc la ideea că Negru 
Vodă nici n-ar fi existat, ci că sub semnul 
eroului Negru Vodă au stat mai multe perso
nalități politice și militare ale începuturilor 
noastre în Muntenia. în Țara Românească, 
în Valahia. Am zis începuturile noastre, 
referindu-mă la perioada medievală, peri
oadă ce a însemnat o autentică renaștere 
Politică și spirituală după marea undă a mi
gratorilor. Deci Negru Vodă, după părerea pro
fesorului V. V. Caramelea — antropolog, este 
un erou zămislit în mintea oamenilor. El în
trunește toate calitățile și aspirațiile de bine 
și vitejie existente in acel inceput de ev. Au 
existat mai multi voievozi legendari, se zice, 
pe care memoria colectică i-a unificat, i-a uni
ficat în bine și frumos. în drept-credintă și 
respect fată de tradiții si fată de pămînturile 
natale. în vitejie și curățenie sufletească. Negru 
Vodă venise din munți spre „acea parte din 
Valahia care era vechea Dacie șl găsind țara 
împărțită in șesuri, străbătută de multe riun 
și cu locuri pline de pești și cu clima prea 
sănătoasă. pentru a reține izbinda dobindită 
făcu cetatea Cimpulungului si zidi prin niște 
meșteri cetătui în București, Tîrgoviște. Floci și 
Buzău". (Luccari. 1605) Negru Vodă a fost un 
prim unificator. El continuă, pe plan politic și 
militar, legenda pașnicului cioban Bucur. Al 
cărui nume poate să însemne „bucurie" dar 
poate să însemne și „frumos". De la anul 1240, 
se zice. Dună mai bine de 200 de ani. Vlad 
Țepeș dă un hrisov în cetatea de pe Dimbovir- 
ta ce „s-a scris în septembrie 20. în cetatea 
București. în anul 6968". In sublima lui în
cercare de a uni întreg pămintul românesc, 
Mihai Viteazul pornește din București. La 1678, 
notează un călător ungur, orașul era „foarte 
mare si foarte bogat". Intre timp multă istorie 
avea să se facă in București și multă apă avea 
să curgă pe Dîmbovița. Aflat în imediata zonă 
de interes a otomanilor. Bucureștiul n-avea să 
devină niciodată pasalic. n-avea să intre nici
odată in stăpînirea totală a turcilor. Firea iute 
și mîndră a oamenilor săi nu se putea împăca 
defel cu asuprirea. Tot evul de mijloc Bucu- 
reștiul a fost locul unor lupte crîncene pentru 
neatirnare. pentru libertate. Tudor Vladimires- 
cu avea să vorbească, la 1821. în numele tării : 
„Eu nu caut cevaș pentru mine, ci tara își 
caută dreptățile cele robite de fanarloti". La 
1848 „Poporul cel mai de jos. mai cu seamă 
al Bucureștilor și-a împlinit datoria revoluțio
nară și națională." (Nicolae Bălcescu). La 14/26 
iunie 1848 guvernul revoluționar dă în Bucu
rești primele sale decrete : primul — înfiin
țarea steagului national in trei culori, albas
tru. galben, roșu. Apare organul de presă re
voluționar „Pruncul român" condus de C. A. 
Rcsetti și „Poporul suveran" care avea printre 
diriguitori șl pe Bălcescu. în primul număr al 
poporului suveran se afla scris : „Ținta aces
tui jurnal este de a sprijini drepturile poporu
lui român... Vom avea drept tintă asemenea 
unirea provinciilor române".

București. 1859. primirea lui Al. I. Cuza : 
„Tot poporul il aștepta ; se înșirase, de o parte 
și de alta a drumului, cu 15 kilometri înainte 
de intrarea în oraș : Podul Mogoșoaiei gemea 
de lume ; pînă si acoperișurile caselor erau 
pline". Doi ani mai tîrziu. în 1861. Bucureștiul 
devine Capitala României; Trecuseră aproape 
400 de ani de la acel 1465 cînd Radu cei Fru
mos dăduse un hrisov In care menționase,ora
șul București da reședință de scaun. 9' mai. 1877; 
București, Româniți este proclamată stat’ inde
pendent. Duminică. 8/20 octombrie 1878 : Pe 
Podul Mogoșoaiei.. devenită de - atunci Calea 
Victoriei, intră în București ostile române care 
cîștigaseră independenta tării pe cîmpul de bă
taie. August 1914. București. Se hotărăște in
trarea României în război. Rodul acestui sa
crificiu imens : România Mare. Capitala : Bucu
rești. 3 decembrie ->J18 — Delegația Transilva
niei este primită entuziast la București. Aducea 
cu ea Unirea de la Alba lulia. București. 23 
August 1944. Începe insurecția. începe revolu
ția de eliberare socială si națională, antifascis
tă și antiimperialistă. In perioada interbelică, 
la București, anul 1921. avea să se constituie 
Partidul Comunist Romât. moștenitorul tradi
țiilor valoroase, de luptă si libertate ale mile
narului popor român. Tot ce e faptă de istorie 
demnă de atunci încoace în viata României 
poartă amprenta activității Partidului Comu
nist Român. 30 Decembrie 1947. București. Este 
proclamată Republica Populară Română. 1965, 
București. Republica Socialistă România. Are 
Ioc un eveniment de excepțională Însemnătate 
în istoria contemporană a poporului român : 
Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român. Istoria Bucureștilor — tumult în tu
multul de rîu de munte al istoriei noastre na
ționale.

IUBIM DE-A PURURI
ml bat in auz versurile poetului Ni-

1 chita Stănescu : „Aici Cuza a fost pro
clamat / domnitorul de inimă al unirii 
noastre / Aici au murit, dincolo. / sol

dați! la Mărășești / de drag de Bucureștiul pa
triei / De aici, din București / răsare soarele". 
Și nu pot să uit o cifră care mi se pare de-a 
dreptul relevantă și fantastică : 743,5 tone. E 
vorba de miere. Municipiul București apare în 
Anuarul Statistic al R. S. România ca cel mai 
mare producător de miere din țară. Uluitoare 
dată statistică. Bucureștiul — orașul mierii 1 
Cel mal dulce tinut agricol al României. Mie
rea. în Anuar, e trecută la produse agricole. 
Asta înseamnă mii și mii de pogoane de flori, 
de copaci, de ierburi, polenuri, miresme si bal
samuri. In acest mediu, bucureșteanul din ziua 
de azi poate nădăjdui să trăiască 73 de ani. 
E o vîrstă a deplinei înțelepciuni. Altfel e un 
om mai mult sau mai puțin anonim, mai mult 
sau mai puțin sentimental, unul din cei peste 
două milioane de oameni cît numără atît de 
cuprinsa cetate. Așa cum e și autorul acestor 
rinduri care a venit la flacăra marii cetăti 
acum 12 ani. a venit de la 500 de kilometri 
depărtare din Tara de Sus a Moldovei. Și nu 
1 s-a părut nimic nefiresc în acest București 
care nu speria defel pe fiul unor țărani de pe 
valea Jijiei. Și nu i s-a părut nimic ciudat. 
Sau nelalocul lui. Sau strimb. Sau supărător.
Ci totul bun de pus lingă suflet, ci totul așter
nut peste suflet. Și e așa și nu altfel pentru 
că Bucureștiul e însăși firea noastră, pentru că 
sintem noi. Bucureștiul sintem noi șl din ori
care parte a pămînturilor românești sau a zării 
am veni ne regăsim pe noi. De-aceea. oaspeți 
neincepuți de-am fi și tot ni s-ar părea totul 
minunat de familiar aici la kilometrul zero, 
aici unde e vatră, miez. jar. ax. simbure. lu
mină lină, floare celestă a atît de încercatului 
nostru neam. De-aceea. de orișiunde ne-am în
toarce. atunci cînd călcăm pavelele Gării de 
Nord sau asfaltul ca o blană de urs al unei 
șosele de intrare în oraș sau betonul pistelor 
de la Băneasa sau Otopeni ne săltăm încă o 
dată geamantanul cu speranțe petrecut! de-un 
duloe fior, și ne știm la adăpost perpetuu, 
acasă.

Eugen Mihăescu
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păreau voci fără chip și chipuri fără 
voce ; pămîntul suise parcă in oa
meni ; oamenii rămin aceiași, indură
rile doar se schimbă ; pe șaisprezece 

octombrie sosise la primărie. în Vicuseni, un 
document prin care se aducea la cunoștință că 
generalul Eduard Fischer predase jandarmeria 
austriacă pe mina ofițerilor și gradaților români 
din jandarmerie ; istoricul aflase primul, de la 
un aghiotant, despre aed act ; insă din ce in 
ce mai enigmaticul Laurențiu Vicovan, aflind 
despre acest eveniment, își pierdu timpul cu 
ademenirea păsărilor în ușa colibei ; sapă cu c 
lopată mică găuri in pămint și scoase viermi ; 
scrijeli scoarța copacilor, uscată, și extrase cu 
virful unui cuțit larve și insecte virite 6ă 
hiberneze ; în ușa colibei puse un fel de masă, 
confecționată din cîteva bucăți de draniță pe 
care le avea aici ; într-o strachină aduse apă de 
izvor ; cind umbra pădurii coborî peste colibă, 
intră și se întinse în patul de patru metri pă- 
trați, pe pardoseala de cetini, pari și fin uscat, 
își puse falca in podul palmei și așteptă ; cind 
prima pasăre, pe care n-o recunoscuse dacă-i 
gaiță sau turturică, se așeză pe măsuța plină cu 
de toate, scriitorul nici nu clipi măcar ; asta 
pentru că nu-și imaginase că va fi altfel, adică, 
nu se așteptase ca tentativa sa să fie un eșec ; 
nu era un eșec, mai ales după cîteva minute, 
cînd masa din dranițe se umplu de păsăret ; în 
cîteva clipe goliră bucatele și zburară toate 
deodată ca de la un banchet la care dumnealui, 
regele lor le poftise ; după lăsatul serii aprinse 
felinarul blindat cu tot felul de apărători din 
tablă împotriva afumării cetinei și pericolului 
de incendiere a colibei. își puse lumina deasupra 
căpătîiului buclat de-o pernă țărănească, își 
trase pînă la briu un cojoc mițos, mirosind a 
aspirațiile 6ale de integrare în natură și 
se volumul întîi al Ornitologiei lui 
Florea Marian — singura carte pe care o adu
sese, în sfirșit, aici ; liniștea și apăsarea 
pădurilor ce-i stăteau pe simțuri ca o streașină 
cerească, sunetele nopții și misterul înfricoșă
tor al singurătății în care începuse să se iniție
ze, luminile satului întins și zgomotele ulițelor, 
lătratul cîinilor, repezit, prin ocoalele bordeie
lor, apoi faptul că se afla departe de lume și 
de viața pe care din ce în ce mai mult o simțea 
ca pe un mod de umilire a omului liber de la 
natură — așadar, toate acestea il ținură treaz 
pînă spre miezul nopții, cind, așa cum știa încă 
de copil, ceasul bisericii catolice de peste lunca 
Sucevei bătu de douăsprezece ori cu douăspre
zece minute mai devreme ; în aceste douăspre
zece minute, citind despre păsări și cucerind 
lumea lor, inventînd cu o spontaneitate inspi
rată de har noi modalități de-a trăi, ale omu
lui, departe de nebuniile politice și de războaie, 
de administrație și universități, de instituții 
coercitive și opreliști instituționalizate reuși, 
totuși, să ațipească, dar nu mai mult de patru 
minute din cele douăsprezece cu cartea pe 
piept ; ultimul minut făcea cit o noapte, cit o 
viață de nopți, căci îl simți trăit cu tot somnul 
vieții 6ale ; i se păru că ieșise din timp, dar că 
nu mai accepta acest privilegiu ; minutul aces
ta era o suire care vreme de-un veac și jumă
tate semănase în oameni numai eșecuri și că
deri ? ; istoricul îi apăru nu ca un frate, ci ca un 
subiect de vis, ca un pretext însoțindu-i ferici
ta singurătate ; în momentul cînd ceasul tre
buia să fie douăsprezece fix, simți o senzație 
cel puțin prin aduceri-aminte care erau chiar 
experiența sa, însă niciodată ca pînă în această 
clipă, în sfîrșit, fixă, nu auzise o rostogolire mai 
zgrumțuroasă și mai răsunătoare ; din cerul 
înstelat coborîse un astru ciobit, îl zări rotin- 
du-șe din ce în ce mai aproape de pădurile în
tunecoase, se uita la uriașa întrupare plină de 
pete și de găuri, de-o răceală înspăimîntătoare ; 
nu, acesta nu poate fi pămîntul ! își spuse in 
somn ț vorbea cu el însuși și privea îngrozit că 
acel rotund plutind departe și aproape, ținin
du-se de ceruri ca un nasture, ar scăpa din 
șubredele-i chingi și s-ar răsturna ca un fulger 
negru peste lumea care atit de mult greșise 
trăind după legile erorilor omenești ; se întoar
se cu fața spre fereastra colibei și-l lovi în 
ochii închiși lumina zgircită a felinarului ; mi
nutul nu se consumase incă.

adormi profund, mai 
îl obosise privind și 
ma oară în viața sa,

deschi- 
Simeon

aerului

lenevit de tot ce 
auzi, pentru pri- 

. o bubuitură după 
care nu-i răminea decit să contem

ple ultimele clipe ale despicării planetei. 
Deschise ochii și încă nu se stinsese zgomotul 

de infern prăbușit ; abia dacă suporta, cu auzu-i 
. omenesc oricum deficitar față de incomensura
bilul exploziei, continuarea detunăturii ; privi 
6atul parcă găurit de citeva lumini aprinse ; 
peste trei minute 6imți nevoia să-și vîre crește
tul în pernă, dar nici așa nu a scăpat de rosto
golirea detunăturii în ecouri largi în patru zări ; 
și totuși, trăgindu-se sub vacarm, auzi la picioa-
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îndemnîndu-1 pe flăcău să-l ajungă, să-l mai 
deie odată pină la porțile halei... ; funiștii in
trară in casă, după ei soții Vultanu ; Drescher 
și jandarmii mai rămăseseră în curte, nici ei nu 
știau pentru ce... ; abia acum privind sacul în 
funie il cuprinse o nervozitate șleampăt» ; pri
mul izbucni in ris Drescher, după el ceilalți 
jandarmi ; curtea răsuna ca un ceaun în clocot.

Jandarmii auziră cu citeva secunde mai tîrziu 
detunătura revolverului, cînd din fruntea lui 
Hermann Drescher sări în aerul luminat de 
becurile tremurate pe stilpi un fel de trandafir 
uleios, de roșeața sîngelui ; căzînd pe spate, cu 
creștetul ce copia întocmai pintenul spinzurăto- 
rii in care se legăna sacul, fața lui Drescher se 
umplu de pata care țîșnise din frunte ; mai 
reuși ca prin minume să privească pubaltemii. 
văzind, desigur, in toți ceva ce nu exista pe 
pămînt, dar ar fi cu putință să existe pe calea 
pe care abia pusese bocancul 6ău număr mare, 
care mai zvicni ca o pleoapă și căzu într-o parte 
curmînd toate drumurile.

rele sale un foșnet, după aceea simți cojocul cu 
care își încinsese trupul pînă la briu, se ridică 
în capul oaselor, ciinele ciobănesc se întinsese 
pe picioarele sale, il mîngiie pe frunte, firește, 
o detunătură catastrofală nu putea să nu tre
zească și vietățile mari, ca și vietățile mici ; se 
tulburase păsăretul, crengile fagilor și cetinele 
foșneau ca niște aripi încîlcite într-o plasă de 
păianjen ; păsările îi apăsau coliba aproape să-i 
turtească acoperișul ; percepind purtarea fau
nei, amănuntele, i se făcuse pentru a treia oară 
6omn, și zări apropiindu-se de ușa fără balama
le, împletită din găteje și nuiele, berbecele cu
noscut ca și ciinele ; acesta însă se clintise calm 
din loc, și, fără să dispară, îi lăsase căldura 
berbecului care, neputind intra în colibă din 
cauza coarnelor deschise în părți de-un metru, 
îngenunche în ușa fără încuietoare și 6e făcu 
covrig ; de aceea — avea să-și aducă aminte 
scriitorul pînă la capătul vieții sale de altfel 
contradictorii — il podidi somnul cel adevărat, 
dinspre zorii zilei ; într-un loc obscur, dealtfel 
plin de piatra peșterii de la Cireși și de borho
tul tămăduitor, îl zări pe părintele său ; filozo
ful ieșise din peșteră ținind-o de mină pe Ileana 
lui Piersic ; o imagine mai caldă și mai 
înduioșătoare doar natura i-o putea dărui ; ta
tăl său spunea : vezi, Ileana, a imbătrinit și 
Laurențiu ; n-ai trăit lingă mine zadarnic ; co
piii noștri... copiii noștri... cit de mult i-ai fi 
iubit ! ; se depărtau de-a lungul țărînei însorite, 
pășeau fără să se audă și, după aceea, conștient 
că se trezește, ii mai zări o clipă depărtîndu-sc 
fără a mai vorbi... se crăpase de ziuă, felinand 
mai ardea la căpătii, ciinele și berbecele dispă
ruseră ; în pragul de cetini și găteje stătea în 
genunchi, cu masca încruntată de-o uimire feri
cită, sculptorul Epaminonda Bojescu, nu îndrăz
nise să-1 trezească, dar 
chiși, recită emoționat :

„Stați aici ca o fiară 
dracului imperiul".

Scriitorul știa totul, 
totul.

Insă imperiul cu toate ale sale se mutase în 
casa lui Bărbos Vultanu.

n zadar profesorul alerga prin sat să

1 vestească poporul că trupele române 
vor intra în ducat foarte curind ; prea îl GOII zlurxrț TIW ni 4>.

mătate de așteptare ;
tind, destui imbătriniseră așteptînd, 
se născuseră așteptind : deși jandarmeria 
austriacă se spărsese pe întreg cuprinsul Țării 
de Sus, iar in locul ei se instalaseră ofițeri și 
gradați români din fosta jandarmerie, casa Iui 
Vultanu trăia încă în trecutul apropiat ; din loc 
în loc, sentinele mascate ; in podul șurii stătea 
un funist cu binoclul ; Trobey după zile în șir 
de tortură recunoscuse că este Traian Vicovan, 
travestit, dar îi ordonă lui Hermann Drescher 
să urce în mansardă pe scara pe care el, Tro
bey, o smulsese ; Feldwebel-ul refuză 6ă as
culte de ordin.

In curtea dinspre luncă îngropaseră un stîlp 
cu un pinten prelung, pentru funie ; funia fu
sese deja prinsă de-o verigă, totul era pregătit 
nu mai aveau importanță informațiile cu pri
vire la realitatea momentului ; nici un eveni
ment nu mai conta ; cetatea ultimului tribunal 
marțial se închisese, iar postul de jandarmi avea 
ușa deschisă ; Vultanu se trezi :

„Cad numai împărații. Așa credeam eu. Dar 
vedeți cum cad toate ?“

Tăcuți și lipsiți de elan, funiștii își contem- 
plau parcă digestia ; un jandarm îndrăzni : am 
auzit că nu mai e război, că s-au retras trupele 
noastre și vin românii... In aceași clipă Drescher

cind îi

să nu

Auzise

prinse ochii des-

auziți că s-a dus

totul. Simțise

puțini il credeau după un veac și ju- 
- : destui pieriseră aștep-

destui

Cîntecele înălțătoare
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mei sau ținindu-se de șerparul tatii, pe Cîm- 
pul lui Horea in ziua vestită a nașterii Româ
niei reîntregite. Mai mult ca sigur că expresia 
a fost rostită acolo, pe Platoul Romanilor 
(unde în 1952 s-a stabilit și familia mea), din 
moment ce tot la o virstă fragedă am auzit-o 
și eu întocmai de la mama mea...

Eram, într-o primăvară, cu mama pe un lot 
al nostru la plivit holda de griu. Lotul se 
găsea in partea satului care se chema „Podul 
Domnului". Toponimicul nu are nici o iotă 
mistică. „Pod" însemna o tablă netedă de ogor 
pe un deal, Iar „domnului" însemna că acel 
platou fusese mai înainte de reforma agrară 
de după Marea Unire al unui grof, dar reve
nise țăranilor care-1 lucraseră din vechime. 
Mama fusese și dînsa împroprietărită, căci 
primul ei soț, cu toate că s-a întors bolnav 
din război, n-a mai putut să facă alta decit 
să agonizeze mai mulți ani pe un pat de 
suferință.

Mama, acum prin 1944, plivea holda de pă- 
lămidă și de alte buruieni intre care urda 
vacii era spornică. Eu, cu degete de lujeri și 
cu piele de petală în palme, mai mult aler
gam prin holda deasă, abia dacă mai Înaltă 
decit o palmă de bărbat deșirat. Și mama mă 
mai certa din cînd în cînd, dar își vedea de 
lucru și-și cînta singură dorul și jalea (al 
doilea soț, tatăl meu, se afla undeva pe fron
turile celui de-al doilea război mondial). Dar 
nu toate cîntecele ei erau amare. Amintirile 
o călătoreau și spre zile mai însorite și melo
diile ei se preschimbau atunci și îmbrăcau 
alte accente. Mama mi-a povestit că aceste 
melodii le ține minte de cînd a fost la Băl- 
grad, in anul 1918, cînd s-a făcut... România 
dodoloață. Dar ce să priceapă un copil ? Doar 
sonurile cîntecelor mi-au rămas în urechi, ca 
un fel de vrajă.

In ani, după ce începusem să deslușesc lite
rele cărților, o îndemnam uneori pe mama să 
mai cînte melodiile acelea din ziua aceea de 
primăvară, cu cer senin sub cupola 
liuiau ciocîrliile. Numai că 
și mama cînta foarte încet, 
tea pe-ndelete cum a fost 
Început 
dată, 
Vezi 
tind 
ceva 
tece .. .
și nici chiar marele eveniment nu putea fi 
narat în toată măreția și legitimitatea lui. 
Apoi, intr-o bună zi, ca și cum s-ar fi rupt 
niște baiere groase și urîte, cîntecele s-au 
auzit din nou peste tot cuprinsul românesc. 
Le-a auzit și mama, la acei, atunci șaptezeci 
de ani ai dînsei, la difuzorul aninat deasupra 
patului. Și cînd m-am dus în anul acela în 
concediu la Alba Iulia mi-a spus : Acum poți 
să cînți toate melodiile cite le-ai auzit de la 
mine atunci cînd eram la plivit holda în Po
dul Domnului.

Iar acuma-s doi ani, cind ne aflam în con
cediu și vacanță, soția, eu și fiicele, mama le-a 
chemat pe nepoate lingă dînsa, spunindu-le 
că vrea să le învețe niște cintece frumoase 
și de demult, de pe vremea cind era tinără 
și avea abia douăzeci de ani. Dar a avut sur
priza să constate că neooatele știau cînte
cele care-i bucuraseră zilele tinerețelor ei (le 
învățaseră la școală). Și s-a consolat de-

'căruia 
tata ii făcea semn 
apoi îmi și poves- 
in ziua aceea de 
Iulia. De fiecare 
atrăgea atenția :

de iarnă la Alba 
la sfîrșit, tata îmi 

doar vorbești ceva sau te trezești cîn- 
pe la școală... A fost, da, aveam să aflu 
mai tîrziu. un șir de ani cînd aceste cîn- 
nu se puteau intona limpede și deschis

îl lovi cu dosul palmei peste gură ; jandarmul 
insă nici nu se clinti din loc, ci il prinse un ris 
care vibra sticla ferestrelor ; poate că rîsul 
acesta îl trezi și pe jandannul care-1 păzea pe 
Trobey ; ar fi fost cu putință dacă în fereastră 
afară, n-ar fi apărut Iulia inveșmîntată în pele
rina verde-aprins, cu dungi roșii, aprinse ; Tro
bey era sigur că nu se ivise chipul Iuliei din
tr-o parte sau alta a curții dinspre luncă, ci 
căzuse din streașină ; drept dovadă, era faptul 
că pe măsură ce învățătoarea palpa cu tălpile 
goale iarba, pelerina buclată se strîngea in jurul 
trupului ei, mulindu-se ca pe-o covată ; întinse 
o mină, dădu la o parte perdeaua cu țesătură 
rară, Iulia nu se desprinse de fereastră, așa cum 
nici Nectara nu se desprinsese deloc de scaunul 
ei, iar cind s-a ridicat, ca să-1 ia în brațe pe 
Iroftei care se împleticea printre picioarele fu- 
niștilor, Hermann Drescher îi atrase atenția : 
stimată doamnă, retrăgeți-vă. este rușinos ca o 
femeie de condiția dumneavoastră să nu simtă— 
și roși pînă în virful urechilor ; soția lui Vul- 
tanu roși la rîndu-i fără să înțeleagă de ce ; 
șeful jandarmilor însă privea în podea ; Vul- 
tanu și ceilalți se aplecară și ei urmărind pașii 
Nectarei spre ușa odăii care dădea în camera 
copiilor... ; cu uimire zăriră șase pași pe podea, 
de fapt șase pete de singe ; Vultanu se năpusti 
pe. ușa holului îngust ; după «1, și ceilalți ; în- 
tr-adevăr, de sub ușă izvora subțire un fir de 
singe care făcuse sub masă o baltă lată, însă 
numai Nectara stătuse cu tălpile în balta de 
singe, și ridieîndu-se, își desenase tălpile de la 
masă pînă la ușă ; un funist răcni din răsputeri: 

„Ce s-a întîmplat, Hermann Descher !“
Năvăliră în camera unde se afla Trobey, dar 

locotenentul dispăruse pe fereastră, iar în ușă 
se afla cadavrul paznicului ; îi sfișiasc pieptul 
și pintecul cu baioneta și-1 pusese în ușă ; Dres
cher, care împinse ușa, zărise primul fereastra 
larg deschisă.

pe

uga locotenentului răscoli platoul de 
butuci și seînduri, ogoarele cimpului, 
tufișurile scheletice și lunca Sucevei ; 
pe măsură ce urmăritorii se de

părtau de casa lui Vultanu, vicusenenii în
trebați dacă l-au văzut pe fugar se mirau, 
întrebind la rindul lor daca cei care îl căutau 
nu aflaseră încă adevărul : imperiul habsburgic 
se prăbușise ! ; jandarmii și funiștii se întoar
seră mal plini de furie și, grăbiți, se adunaseră 
In odaia mare, unde Drescher scrise șl semnă, 
în sfîrșit, actul de condamnare la moarte a de
zertorului Traian Vicovan. travestit in loco
tenentul de jandarmi Hans Trobey.

Solemnitățile durară mai mult decit era ne
cesar, deoarece lipsea chiar cel condamnat ; mai 
întîi apărură în fața stâlpului, la vreo zece me
tri depărtare, toți jandarmii în termen, care 
luară poziție de drepți, cu arma la picior, cu 
fruntea sus, cu masca inexpresivă ; în spatele 
stîlpului ședeau Vultanu și ” 
poftiți să țină loc de popor, 
mei, privindu-1, cum ar fi, 
profil ; se aprinseseră trei 
depozit ; ca să nu asiste la 
îl trecu pe Arhip dincolo, 
de-un lucrător, în „tunelul" 
se tîrî pe burtă în față La lumină, unde Trobev 
îi montase un fel de roată cu .411 te,, care era, 
evident, volanul „automobilului" ; după ce se 
trînti pe șezut, cu creștetul lipit de plafonul 
polobocului, îi porunci lucrătorului, care îl avea 
în seamă — un flăcău de vreo optsprezece ani. 
al Iul Victor Casian — să împingă vagonetul 
tare, tare de tot... in aceeași clipă, în curtea 
dinspre luncă a casei lui Vultanu se întinsese

Nectara, care fură 
pe-o latură a sche- 
pe condamnat din 
becuri electrice în 
solemnități. Bărbos 
Arhip intră, suit 
de patru metri și

pe pintenul 6tîlpului funia spînzurătorii ; Dres
cher privi paza reprezentată de jandarmi fără 
jandarmerie și fără comandanți — toți erau 
rătăciți, mahmuri, fără țară și proveniți din 
copii orfani și crescuți prin cazărmi — și le 
ordonă să-și ducă la bun sfîrșit misiunea sfin.tă 
conform legilor tribunalului marțial ; un sac 
plin cu lină fusese legat la gură, lăsîndu-i-se 
un fel de cap de la strînsoare în sus ; „Capul" 
nu semăna cu al lui Trobey și nici cu al lui 
Traian Vicovan ; un funist ordonă arma 
umăr — inutil gest, dar perfect executat
ograda se adinei intr-o liniște mirosind puter
nic a boală ; profesorul și Ilarion numărară 
douăsprezece minute, pîndind din sălciile de pe 
malul riului — răstimp în care amindoi se con
vinseră că de mult Traian trebuia scos de aici, 
însă nimeni nu va înțelege niciodată de ce, to
tuși, îl lăsaseră să zacă, cu anii, într-o ascunză
toare dealtfel foarte deschisă; solemnitatea spîn- 
zurării lipsită de trup pentru funie le întărea 
convingerea că dezertorul apucase să fugă, așa 
că Leon și Aspazia pot fi liniștiți, pot fi fericiți... 
imaginea execuției avea să persiste mult timp, 
așa cum voluptatea datoriei se prelungi în de
talii riguroase pină la secătuirea asistenței de 
simțul datoriei.

Funistul proeminent ieși în fața jandarmilor 
aliniați, scoase hîrtia semnată de Drescher, dar 
cind 6ă citească textul care justifica pentru im
periul mort, moartea unui presupus trădător, 
atit el cit și ceilalți auziră : acoperă-te cu 
rina și stringe această flacără care arde 
tru tino !

Drescher se uită la Nectara, aceasta îl 
punse cu ochii pe Vultanu, jandarmii se priviră 
între ei ; la doi pași de întunericul grajdului, 
caii nechezară de parcă o primejdie se apropia 
de ei și-i găsea în hamuri, condamnați de stăpin 
6ă nu se poată apăra ; cuvintele drăgăstoase 
reapărură în aer după alte citeva minute ; la 
un moment dat, de pe acoperișul casei se auzi 
strigătul răgușit al vocii ce părea înjunghiată : 
diavole 1 Drescher apucă sacul și-l prinse 
funie, apucă funia și o înălță pînă ce capul 
cului atinse pintenul , spînzurâtorii :

„Numitul Traian Vicovan, dezertor din 
mata austriacă, trădător al cauzei sfinte și al 
jurămîntului de ofițer, travestit în persoana 
unui locotenent brav, căzut la datorie, de a cărui 
moarte se și face vinovat, se condamnă la 
ștreang de către tribunalul marțial instaurat pe 
întregul cuprins al ducatului. De executarea 
sentinței răspunde personal Feldwebel-ul Her
mann Drescher, care după ani de trudă l-a des
coperit și prins pe dezertor. Intre distinsa doam
nă Nectara Vultanu și condamnat nu s-a des
coperit nici un fel de legătură. Doamna Vul
tanu se achită".

întreaga asistență luase o morgă protocolară, 
sobră și tristă în același timp, ca și cum nici 
unul din cei de față nu era vinovat, dar toți își 
făceau datoria respectindu-i durerii rigorile și 
iminența... ; cînd să tragă funia, pentru a pră
buși în grumaz capul sacului care ținea loc de 
condamnat, în podul șurii se auzi un horcăit cu 
poticniri intermitente ; singura senzație recep
tată în clipa aceasta a fost reținută și trăită de 
soții Vultanu : la fel sunase donița atunci cînd 
Hăns Trobey învăță să mulgă vaca ; dar se 
stinse repede și această impresie, iar Drescher 
slobozi funia constatînd cu amărăciune că adu
sese aici un sac care n-avea greutatea unui om: 
un ordin scurt, jandarmii se întoarseră pe picior 
6pre stingă, cu fața la drumul împărătesc ; în 
depozit se auzea vagonetul pe șinele pe-alocuri 
ondulate, denivelate, și vocea lui Arhip se auzea
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n ultima decadă a lunii istoricul șl 
fiul său Laurențiu Ieronim poftiseră 
răzeșii în sălile de clasă și ii ți
neau în picioare cite un ceas, 

vorbindu-le despre România Mare ; flecare 
desenase pe.................... .............
pe vicuseneni, ciți încăpuseră în sălile de clasă, 
cu denumirea orașelor și riurilor de la Herța 
pină la mare ; săgeți groase, din cretă, mar
cau pe hartă direcțiile celor trei detașamente 
ale armatei române : „Alexandru cel Bun,..". 
„Dragoș" și „Suceava" toate trei detașamentele 
se pregăteau 6ă înainteze spre Capitală.

Prin ordinul ministrului de război al Româ
niei, generalul Iacob Zadik, comandantul divi
ziei a opta, avind în subordine trei regimente 
de infanterie, grănicerii și jandarmii de pe fron
tieră intrau în Suceava pregătind ofensiva spre 
capitala fostului ducat ; după instalarea sa la 
Eurdujeni, Iacob Zadik luase contact cu autori
tățile române rămase fără stăpînii risipiți în 
patru vinturi, pentru ca spre sfirșitul lui octom
brie, trei mii de soldați vlăguiți de bătăliile din 
care supraviețuiseră în Moldova, să pornească 
spre nord-vest ; aeroplanele străbătuseră văz
duhul provinciei aruneînd în sate și orașe Ma
nifestul în care, printre altele, se garanta ori
cărui locuitor libera exercitare a drepturilor ci
vice și că se va reprima cu toată severitatea 
orice încercare de dezordine, act de violență sau 
nesupunere față de ordonanțele date de genera
lul Zadik ; în același timp, curmînd așteptarea 
întinsă pe aproape o sută cincizeci de ani, pre
sa de limbă română începea urarea de bun 
venit adresată infanteriei și roșiorilor români cu 
un adagiu pus de scriitorul Laurențiu Vicovan 
în gura lui Ștefan cel Mare: „Vin arcașii mei in 
colțul de țară care mi-a fost mai drag", ieșind 
din viața oamenilor, 
printr-un student mai 
fuzînd să plece acolo ; era plauzibilă părerea că 
intrind în spiritul naturii generoase, nu mai 
vroia să dea ochi cu lumea, da.r își trimitea gin-’ 
durile pentru pagina întii, comentariile, acum 
foarte scurte : „Răsune buciumele pe întreg cu
prinsul românesc, căci se apropie sărbătoarea 
mace a unirii tuturor românilor". I

Se numiseră .dintre răzeși aceia care urmau să 
urce în clopotniță, să tragă clopotele la momen
tul potrivit ; o stare de entuziasm euforic și de 
forfotă se-ntinse peste Vlcuseni, țăranii așteptau 
cu mic, cu mare dimineața, peste zi. noaptea 
și abia dacă ațipeau în zori, ca să se trezească 
repede și să se înghesuie în grupuri mari pe 
virful colinelor albe, făcînd din binocluri obiec
te calde, suprasolicitate de-o nerăbdare uriașă ; 
evenimentele din casa lui Vultanu continuau să 
rămină ascunse, nici prin binocluri nu se vedea 
mai nimic acolo, deși destui încercaseră să pă
trundă în capătul luncii, să vadă de-aproape : 
s-au întors izgoniți de gloanțe ; în aceste zile 
sculptorul revenise la Cireși ca un țăran che
mat să-și privească roadele culese în peste pa
tru ani de harababură : monumentul filozofului, 
mai luminos și mai straniu, devenise piscul de 
echilibru al Vicusenilor, punctul cosmic care 
atrăgea drumeții de pretutindeni : în sat se pre
găteau merinde, îmbrăcăminte, căldura frățeas
că pentru armatele române ; din marginta pă
durilor, scriitorul părea singurul judecător al 
entuziasmului general, lumea supușilor se vedea 
din ferăstruică asemeni unei bucurii care-și uita 
ființele și exulta sufletele Iulia nu apăruse în 
sat, despre dezertor nu se mai știa plhiic. unii 
presupuneau că ăr fi fugit după efe Va fi aflat 
că învățătoarea fusese necinstită de Hans Tro
bey.

picioare
România

tablă harta țării și îi obișnuiau

scriitorul trimisese 
multe articole, re-

fusese necinstită de Hans Tro-

(Fragmente din 
lor", in curs

romanul „Solemnitățile fericiți- 
de apariție Ia Editura „Cartea 
Românească)".

grabă : Gheorghe, fetele au voce, 
mână nici ție, nici lui tată-tău, 
decit să lălăiți și să mormăiți.

Am notat aceste frinturi de 
tru a depune și eu o mărturie 
care a auzit-o marele poet în 
era cunoscută în tot jurul Albei Iulii, precum 
și că înălțătoarele cintece ale Marii Uniri au 
dăinuit peste toate opreliștile transmitîndu-se 
tuturor generațiilor de copii, pentru ca astăzi 
să răsune tot atit de amplu și de armonios 
ca și in zilele zămislirii lor.

nu-ți 
că voi nu

sea- 
știți

pen-amintiri.
că expresia pe 
satul său natal

Cei mai fericiți
Urmare din pag. I

a trăi unit pentru totdeauna. Am fost la nunți 
și la botezuri, și la multe petreceri într-o sută 
de ani, spunea bătrinul, dar bucurie ca atunci 
n-a trăit nimeni din neamul nostru niciodată.

Majoritatea celor ce trăim azi n-am partici
pat la Marea Adunare Națională de la Alba 
Iulia, dar părinții și moșii noștri au fost de 
față iar suferințele și bucuriile lor și-ale stră
moșilor lor ni s-au transmis prin sîngele viu 
și prin limba română. Incit eu pot spune, 
chiar dacă nu mă născusem, că eram prezent în 
cetatea lui Mihai Viteazul în ziua de 1 decem
brie 1918 și că ascultam murmurul veacurilor

Declarație de pace BLAJ
Urmare din pag. 1

străbătînd ca o divină electricitate adunarea su
blimă a 
poporul, 
tru a' se 
omenie 
ropotul 
cuvîntări în care se sublinia că 
Național Român declară .... ___
imperiu de asuprire. Nu voim ca din asupriți să 
devenim asupritori. Voim să asigurăm liber
tatea pentru toți și dezvoltarea pentru toate 
popoarele conlocuitoare. Marele nostru Sfat 
Național ține să accentueze că urmează vechiul 
nostru proverb : Ce ție nu-ti place, altuia nu 
face. Noi voim, pe acest pămînt al României 
Mari, să întronăm libertatea națională pentru 
toți. Voim ca fiecare națiune să se poată cul
tiva în limba ei, să se roage la Dumnezeu în 
credința ei și să ceară dreptate în limba ei“. 
Și eram mîndru că poporul cu lacrimi de 
bucurie în ochi își aplauda bunătatea din spiri
tul vorbitorilor. Entuziasmul era fără de mar
gini fiindcă mulțimile își vedeau visul sau idea
lul cu ochii ceea ce altădată ar fi fost atit de 
greu de crezut. De acolo și cuvintele unuia 
din cei mai vajnici luptători pentru drepturile 
românilor atunci cind la sfirșitul lucrărilor 
marelui Sfat Național Român, al cărui pre
ședinte era el. George Pop de Băsești, a spus : 
„Iar acum slobozește, Doamne, pe robul Tău in 
pace, că am văzut mîntuirea neamului meu". 
Octogenarul George Pop luptase și trăise pen
tru idealul poporului din care făcea parte și, 
în a treia lună după data Unirii, s-a adăugat 
la poporul său împăcat că i s-a împlinit visul.

poporului român. Și eram mîndru că 
care suferise, iar acum se aduna pen- 
uni în integralitatea sa. dădea dovadă de 
și toleranță ; și eram mîndru să aud 
aplauzelor entuziaste în urma acelor 

„Marele Sfat 
că nu voiește un

bobul griului încolțește cu grabă sub brazdă 
împotriva frigului. Nimic nu il indeamnă să de
zerteze. Ramurile nu se încrincenează împo
triva rădăcinilor ; nimic nu le determină să 
ucidă. Nici omul n-ar trebui s-o facă. Uităm 
atit de des să învățăm lecția compatibilității de 
la natură ! Instincte violente, gregare, pofta 
nețărmurită de a fi cel mai tare în lume, dar 
cel mai tare prin arme, nu prin creație, ne ame
nință iarăși, din toate părțile, ne pun iarăși 
viața în primejdie cu toate că niciodată de-a 
lungul zbuciumatei noastre istorii n-am ame
nințat vreodată, pe nimeni, și acest pacifism 
de la care n-am dezertat niciodată ar trebui să 
le impună celor ce amenință iarăși lumea cu 
moarte — o fărimă de pace și de respect !

Lumea pare bolnavă de cancerul urii. Agresi
vitatea amenință iarăși să devină sinucigașă. 
Omenirii i se pregătesc iarăși tone de moarte 
și de coșmar. De neîncredere și de frică. Tone 
de vorbe și de promisiuni. Napoleon — ce min
te lucidă și nefericită I — declara profetic că 
niciodată războiul nu este mai aproape decit 
atunci cînd se vorbește cu aprindere despre 
pace. O sentință verificată amar de atîtea ori. 
Despre pace nu se vorbește ! Pacea se face cu 
plugul în brazdă, cu nopți de nesomn în fur
nale, cu cărți, cu ginduri iluminate, cu prunci.

„Ne adresăm tuturor popoarelor europene de 
a face totul pentru a asigura oprirea ampla
sării de noi rachete cu rază medie de acțiune, 
retragerea și distrugerea celor existente".

Sîntem una din țările pe care războaiele nu 
le-a uitat. Am stat la răscrucea drumurilor 
zbuciumatei Europe și-am plătit, de-atîtea ori, 
și-n atîtea veacuri, vinile altora și pofta lor de 
gîlceavă. Am plătit cu singe plinea noastră cînd 
albă, cînd ncajgră, după vremuri. Chiar și în
tregul ființei noastre naționale l-am plătit cu 
lacrimi și moarte. Știm ce este războiul dai 
știm ce este și pacea și sîntem gata să facem 
orice pentru ca visul nostru de bucurie să poată 
rodi. Vocația constructivă ne este proprie cum 
îi sint proprii pămîntului anotimpurile. Mîndria 
noastră este mindria muncii. Victoria noastră 
este victoria libertății. Acestea sint legea și cre
zul nostru, rostul nostru în lume, nețărmurita 
noastră dorință de pace pe care întreg poporul 
român, partidul 6ău, n-au încetat nici o clipă 
să le afirme prin glasul conducătorului de azi 
ale destinelor țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
In acest sens, Declarația Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat 
și guvernului Republicii Socialiste România ex
primă neclintita aspirație către pace a unui în
treg popor.

Lăsați-ne 
bobului de 
tură și nu 
Vrem doar
ascultăm somnul liniștit al copiilor. Mai răsfoiți 
o dată istoria lumii ! Din toți războinicii n-a 
rămas decît un pumn de țărînă hulită ! Și după 
fiecare măcel n-a rămas decît suferință. Pri
viți cu ochii deschiși tot ce mișcă în jurul făp
turii voastre : e atita armonie în lume, atita 
dor de pace și liniște 1 Fie ca glasul patriei 
noastre socialiste să fie în aceste momente de 
cumplită neliniște și amenințare — vieții și 
păcii un scut !

Miorița în pace ! Sîntem asemeni 
griu. Ne-au crescut rădăcini în făp- 
ne încearcă nici un fel de trufie, 
să rodim sub un cer senin. Vrem să
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1848 : tu ai minunat lumea și al arătat că nația 
română e matură, vrednică de libertate și de a 
intra in frăția cca mare a națiunilor". Pe 
Cimpia Libertății, Andrei Mureșanu a citit 
„Deșteaptă-te. române". Muzeul din Blaj deține 
un tablou carc-1 prezintă pe revoluționar citin- 
du-și nemuritoarea poezie devenită imediat cin- 
tec și cintată. iată, de peste 130 de ani. Lucidi
tate. curaj, entuziasm, romantism, toate inmă- 
nunchiate in zecile de mii de oameni aflați pe 
Cimpia Libertății, la Blaj. Se țin discursuri, se 
fac pregătiri d< luptă........Națiunea Română dă
de știre națiunilor conlocuitoare că voind a se 
constitui și organiza pe temei național n-are 
cuget dușman în contra altor națiuni și cu
noaște același drept pentru toate, voiește a 
respecta cu sinceritate cerînd respect împrumu
tat după dreptate". Cuvinte de foc ce vor 
străbate tot veacul al XIX-lea, cuvinte care 
exact 70 de ani mai tîrziu se vor spune la Arad 
și Alba Iulia. cuvinte care și astăzi sint pentru 
noi. românii, la fel de limpezi și de prețioase. 
Iată ce scria tot în acel mai revoluționar 1848 
gazeta radicală maghiară „Mârcius Tisenoto 
dike" în numărul său din 26 mai, referindu-se 
la guvernarea Transilvaniei : „Dieta nu repre
zintă decît cîteva sute de oameni, românimea 
înseamnă Ardealul întreg". Adevăr recunoscut 
cu onestitate. La Blaj, pe Cimpia Libertății, in 
anul pentru istorie și conștiință 1848 s-a strigat 
„Vrem să ne unim cu Țara". Cu Țara cea 
veche de mii de ani. Pe Cimpia Libertății, la 
Blaj, românii au intrat într-o nouă 
rică. într-o nouă istorie. La Blaj.
Libertății a fost afirmată pe deplin 
totdeauna conștiința de neam.

In 1918. Blajul a fost, alături de 
dintre cele mai importante centre 
Numai faptul că gara sa nu a fost destul de 
încăpătoare pentru a primi într-o singură zi 100 
de mii de oameni l-a făcut să fie lipsit de gloria 
de a fi și Orașul Unirii Definitive. Foaia ma
nifest „Veniți la Alba Iulia !“ a fost tipărită la 
Blaj. Ziarul național cotidian „Unirea" apărea 
in 1918 la Blaj. Pe prima pagină a numărului 
din 1 decembrie se afla manifestul intitulat 
„Frați români 1“ „Locul cel mai istoric al nea
mului vă așteaptă cu brațele deschise. Veniți 
deci să-1 atingeți cu pasul vostru, ca să simțiți 
fiorul ce l-a mișcat odată pe marele Voevod 
cu nume de arhanghel, pe martirii Horia, Cloșca 
și Crișan, pe craiul munților Avram Iancu și pe 
toți cei care au început șl au lucrat la reali
zarea visului de veacuri, pe care noi, cei de azi, 
îl vedem ca pe răsăritul cel mai strălucit al 
celei mai senine zile a neamului românesc".

Cotizația la istorie a unui oraș nu este dată, 
întotdeauna, de dimensiunile sale. Urc dealul 
Hulei, pină sub teiul lui Eminescu. La Blaj a 
învătat și acest mare unificator al spiritului 
românesc, genialul și de-a pururi unificatorul 
limbii române, poetul Mihai Eminescu ! De- 
acolo de sus, orașul se vede întreg in palma 
cîmpiei înguste. Abia spre Cimpia Libertății 
șesul se deschide, se deschide. încă un eveni
ment s-a mai petrecut aici în 1911, tot un eve
niment care tine de unirea noastră in spirit, în 
inteligență. In 1911 Aurel Vlaicu zboară cu 
aparatul său deasupra Cîmpiei Libertății. Erau 
de fată I. L. Caragiale. Șt. O. Iosif, Octavian 
Goga, George Coșbuc.

etapă isto- 
pe Cimpia 

și pentru

Arad, unul 
ale unirii.
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O pagină din hronicul Unirii 
«ROMÂNIA JUNĂ»

Ia sfirșitul secolului al XIX-lea, în 
atmosfera sumbră a condamnărilor 
jronunțate împotriva memorandiștilor, 
spectrul temniței și al terorii era o 

amenințare perpetuă îndreptată împotriva frun
tașilor români din Trasilvania.

Cu multe decenii după sentințele odioase 
rostite în sala Reduta, bunicul meu, care re
dactase protestul vehement al „României June", 
împotriva procesului memorandiștilor și orga
nizase pe bulevardele Clujului năvalnice ma
nifestații de stradă, ișl amintea de împrejurarea 
cind soția memorandistului Comșa, ținindu-și 
copiii de mină îl agrăise cu glas plin de reproș 
și disperare : „Bărbatul îmi este în închisoare, 
acum ce-o să mă fac, cum să-mi cresc copiii ?“

Foarte tînăr pe atunci, bătrinul meu bunic 
nu știuse ce să-i răspundă, deoarece, zicea el, 
era convins că multe și grele jertfe va mai 
trebui să dea poporul român pe drumul luptelor 
și izbăvirii sale. Un vint de tristețe, de dezilu
zie plana în anii de după 1894 peste frunțile 
conducătorilor Partidului Național Român din 
Transilvania. Existau insă in sufletul acestui 
popor răbdător și tenace o vitalitate neistovită, 
o forță comparabilă cu aceea a pămintului, a 
izvoarelor, a marilor cicluri cosmice. Alături de 
români, solidari cu ei, se aflau sirbii, cehii, 
slovacii, rutenii, croații și sașii.

Veteranii se simțeau pentru moment în grea 
cumpănă, deși D-rul loan Rațiu, președintele 
Partidului Național, dăduse dovadă de energie 
și de un bun simț fără echivoc în disputa iscată 
în jurul articolelor ambigue ale lui loan Slavici, 
care iscaseră așa zisa „criză a Tribunei". Atitu
dinea duplicitară a premierului Dimitrie Sturza, 
care îndemna la pasivitate, la defetism și „împă
care", semănase de asemenea derută și neîncre
dere. Bătrinii luptaseră din răsputeri, (memo- 
randiștii erau încununați în conștiința națiunii 
cu spinii martiriului, era acum momentul ca 
generația tînără să se așeze în primele rînduri. 
Iată de ce, societatea studenților români din 
Viena, capitala imperiului bicefal, a devenit 
atunci în mod firesc un centru iradiant de idei 
$1 acțiuni revoluționare.

Prin răsunetul internațional al procesului Me
morandului, opinia publică fusese sensibili
zată asupra situației de nedreptate istorică, de 
persecuție națională la care erau supuși ro
mânii transilvăneni. In aceste împrejurări 
„România Jună", conducătorii și membrii ei 
au devenit după 1894 un simbol unificator al 
luptei pentru emancipare politico-soclală șl na
țională, a diverselor grupări studențești din 
Viena.

Acești tineri aduseseră cu ei din satele 
Transilvaniei natale o încărcătură de înaltă 
conștiință patriotică. memoria martiriului lui 
Horea, ecouri din Hronicul Iul Șincai și mai 
ales acel strigăt tragic al Ianculul : „Ori punem 
pumnul în pieptul furtunii, ori pierim !“

Ideea de a aduna diversele societăți studen
țești sub un steag unic aparținea societății 
„România Jună" șl președintelui ei, așa cum se 
subliniază chiar in procesul verbal al celei din
ții întruniri comune, din 20 aprilie 1896, unde 
reprezentantul român este numit drept „iniția
tor al întrunirii". La restaurantul vienez „Mitzko" 
au avut loc atunci mai multe adunări cu aer 
conspirativ, în vederea organizării unui mare 
miting programat a se ține la 2 mai în același 
an, in sala Winberger, XV, str. Neugiirtel 34. 
Interzis de autorități prin intervenție poliție
nească („In Namen des Gesetzes !) mitingul nu 
a rămas insă fără urmări și ecou. Rezoluția 
dată publicității, in paginile presei (în „Ost- 
deutsche Zeitung", „Deutsches Volksblatt", 
„Kronstadter Zeitung", „Ellenzek" „Budapesti 
Hirlap", „Sosteva" etc) era de fapt un protest 
răspicat împotriva acelora care „și astăzi. Ia 
sfirșitul veacului al XIX-lea, încearcă, prin 
cele mai brutale mijloace, să despoaie de lim
ba, naționalitatea și chiar de drepturile _ lor 
cetățenești, pe germani, sași, români, sîrbi, 
slovaci, ruteni și cehi etc. Semnatari, ca mem
bri ai Comitetului erau : Theodor Georg Rakus 
(pentru studențimea germană), Karl Ernst 
Osthaus (pentru studențimea germană din 
Reich), Alexandru Vaidâ (pentru tineri
mea academică română); Paul Bl-th'o (pentru 
tineretu’ academic slovac), MU’iov Babici 
(pentru tineretul academia s,îrb). 'Wilhelm Dep- 
ner (peiltru sașii trătisirvărienî), tyicolaj Gle- 
bowicky (pentru tineretul academic rus), Hugo 
Bezdek (pentru tineretul academic ceh), Iosif 
Reisner (pentru tinferetul academic sloven). Te
legramele și scrisorile de adeziune semnate de

Socialiștii români 
și „revoluția unității naționale"
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nile guvernului ungar împotriva conducătorilor 
Partidului Național au determinat o puternică 
reacție în România. Mari mitinguri au loc la 
București și la Iași, la Brăila Si Craiova, la 
Ploiești și la Birlad și în alte centre. Socialiș
tii se declară solidari cu cei ce iau apărarea 
românilor transivăneni. fiind vorba „de frați de 
origine și de limbă". Ei au folosit și legături
le internaționale pentru a înfățișa opiniei pu
blice de peste hotare situația românilor din te
ritoriile aflate sub stăpinire străină. în rapor
tul delegației partidului muncitorimii române la 
Congresul socialist internațional de la Ziirich 
(august 1893) se arăta că ..în Transilvania, trei 
milioane de români sînt de fapt privați de 
orice drept politic și în imposibilitate de a-si 
trimite un singur reprezentant în Cameră. Ei 
sint supuși la necontenite vexațiuni din partea 
unei administrațiuni fără scrupule". Punind în 
discuția unui forum larg muncitoresc chestiu
nea națională și afirmînd dreptul fiecărui 
popor la existentă proprie, partidul clasei mun
citoare din România si-a demonstrat capacita
tea de discernere judicioasă a trăsăturilor unui 
proces semnificativ care cuprinsese multe tăn 
și ponoare. Totodată, această luare de poziție a 
contribuit la impunerea mișcării de emancipa
re națională a românilor subjugați în conștiința 
europeană. Cu prilejul procesului, de la Cluj.

REVISTA STRĂINĂ
• DOI SCRIITORI Încă puțin cunoscuțl marelui 

public au fost încoronați la paris de Juriile pre
miilor „Goncourt* și „Renaudot*, două din cele 
mai prestigioase distincții literare franceze. Este 
vorba de Frederick Tristan, 52 de ani, pentru 
cartea „Lcs egares* (Rătăciții) și Jean-Marie 
Rouart pentru „Avant-guerre* (înainte de război). 
Tristan reia în romanul său tema creatorului pra
dă solitudinii care trăiește în mijlocul unei lumi 
din ce în ce mai atrasă de valori superficiale, 
Rege al fantasticului, îndrăgostit de aventură, 
Frederick Tristan este o excepție în literatura 
franceză pentru că Ignoră deliberat modele și iși 
urmează propria sa cale. Premiul „Renaudot* a 
fost atribuit unui ziarist — Jean-Marie Rouart de 
42 de ani, pentru un roman al cărui univers este 
populat de personaje enigmatice. în „Avant- 
guerre*, publicat la editura „Grasset*, Rouart în
cearcă să imagineze, cu ochii unui om care n-a 
văzut războiul, viața marii burghezii înainte de 
furtună.

• COLECȚIA „CLASICI UNIVERSALI * a editurii 
Oxford University Press a ajuns la cel de-al 100-lea 
titlu : „Etica micomahică" de Arlstotel. Volumele 
publicate pînă acum acoperă o arie tematică în
tinsă cuprinzînd autori diferiți de la Homer la 
Oscar Wilde, iar difuzarea lor a fost pe măsură, 
vînzîndu-se peste un milion de exemplare din a- 
eeastă colecție, editorii optind pentru tiraje mari, 
pentru ca toate titlurile să fie mereu prezente în 
librării.

• CEA DE-A 33-A ADUNARE GENERALA a 
Asociației europene a festivalurilor muzicale, care 
a avut loc la Santander (Spania) a admis doi noi 
membri : Festivalul de la Estoril (Portugalia) și 
Festivalul de la Echternach (Luxemburg). Asocia
ția, fondată în 1952 de Denis de Rougemont, conține 
de acum 43 de membri, dintre care 41 de festiva
luri europene și festivalurile din Israel și Osaka 
(Japonia).

• „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE 
ȘTIINȚIFICA IN CULTURA* din R.P. Bulgaria a 
realizat o interesantă investigație sociologică, avînd 
drept scop configurarea cererii de carte, preferin

Societatea „Dacia Traiană" din Bucureștii de 
„Tribuna" și „Foaia poporului" de diferite 
personalități din București (ca de exemplu sa
vantul Aron Densușianu). Bistrița, Brașov, Cluj, 
Deva, Săliște, Turda, Iași, Montpellier, Hanno- 
vra, Leipzig, Halle, Innsbruk etc, dovedesc ră
sunetul larg și prlnîirea caldă de care s-a bu
curat atitudinea curajoasă a tinerilor. Pe de 
altă parte, acțiunea studenților din Viena a 
trezit riposta furioasă a celor vizați. în capitala 
imperiului acțiunile tinerilor în frunte cu cei 
de la „România Jună" intră în centrul atenției 
publice, mai ales cu prilejul unei noi întruniri, 
care a avut loc la 9 iunie „la orele 8 seara" 
în sala Svoboda din Prater. Acolo, numele nea
mului românesc a fost rostit de diverși vorbi
tori cu stimă și admirație pentru rezistenta sa 
înverșunată in fața valurilor potrivnice ale unei 
aspre istorii. Augustin Schreiber, directorul 
ziarului „Deutsches Voltksblatt" sublinia că ro
mânii „au fost cei dinții care au pornit lupta 
de eliberare", făcînd elogiul celor ce în 1892 
prezentaseră împăratului memoriul cuprinzînd 
revendicările națiunii lor oprimate.

în urma adunărilor interzise „pe temeiul ar
ticolului 6 din legea pentru întrunirile publice 
din 15 nov. 1867, Monitorul Oficial nr. 135“ — 
„tulburătorii liniștei publice" au fost citați la 
Direcția Poliției vieneze, circumscripția I, „pe 
strada Schotteuring. nr. 11, etaj II, ușa 59", 
unde personal directorul R. de Steyskal le-a 
înmînat spre semnare un „avertisment". Singu
rul care a refuzat să semneze a fost reprezen
tantul român : „Reprezentanții studenților sîrbi, 
români și slavi — notează ziarul „Wiener To- 
geblatt" s-au prezentat în urma citației pe care 
am primit-o la direcția poliției, unde comisarul 
de serviciu le-a comunicat că în cazul unei 
noi demonstrații împotriva integrității statului 
se va proceda la expulzarea tulburătorilor liniștei 
publice, originari din străinătate. S-a dat apoi 
studenților spre semnare un proces verbal prin 
care confirmă luarea la cunoștință a acestui 
avertisment. Pe cînd reprezentanții slavilor de 
sud și ai sîrbilor au semnat procesul verbal, 
reprezentantul românilor a refuzat". La 14 mai 
1896, conducătorii mișcării academice sint con- 
vocați de urgență la cancelaria rectorului Uni
versității. Adresîndu-i-se direct președintelui 
„României June" rectorul A. Menger a insistat :

„— Tulburările acestea trebuie să înceteze ! 
Nu se mai pot tolera demonstrațiile. Dacă veți 
continua, veți suporta consecințele.

— De ce se adresează Magnificența Voastră 
tocmai mie ? ripostă președintele „României 
June".

— Weil Sie der Rădelsfiirer sind". (Deoarece 
dumneata ești capul mișcării).

— Wir sind solidarisch ! (Noi sintem soli
dari !) a răspuns studentul român.

— Dumneata trebuie să declari că vel înceta 
instigările și nu vei mai veni un timp la Uni
versitate.

— Nimeni nu-mi poate interzice să calc în 
Universitate, pentru că nicăieri nu primesc 
piine cu unt atit de ieftină ca aici I

— D-tale îți arde de glume. Te avertizez 
însă că în cazul în care nu renunți la tulbu
rări, vei fi eliminat din Universitate și e în 
joc viitorul d-tale !

— Ar fi dezolant dacă viitorul nostru ar de
pinde numai de Universitatea vieneză. Sînt și 
alte universități.

— De ce atitea demonstrații ? reîncepu pe 
un ton mai blind rectorul.

— Pentru că libertatea academică ne garan
tează dreptul de a ne exprima sentimentele și 
convingerile. Pentru că nu mai putem suporta... 
pentru că la noi se oprimă orice manifestare a 
convingerilor..."

Acelor tineri romantici, înaripați de un pa
triotism emoționant, regretînd că nu poate fi 
Împreună cu ei la Viena în acele zile de tu
mult și speranță. Stefan C. Pop le scria la 1 
nov. 1896, din Arad : „Bătrinii noștri. dar 
chiar cei mai tineri ne vedem prin fatalele 
acte interne ajunși pînă la prăpastie. Bine 
faceți, că D-voastră călăuziți de focul sacru al 
geniului românilor .— duceți . steagul înainte I, 
Ce n-am fi putut face' azi, poate ne-a succeda, 
mme 1“ . ■ ■ -»

Previziunea și îndemnul venerabilului luptă
tor aveau inaobraiuscA, peste 22 de tank
cind alături de. tinerii-la marea- Adunare de la, 
1 Decembrie 1918, Ștefan C. Pop avea să fie. 
și el prezent în acea zi fericită, la Alba Iulia.

Mircea Vaida

înscenat în 1894 memorandiștilor. atitudinea so
cialiștilor a fost, de asemenea, de condamnare 
energică a înscenării judiciare.

La o înaltă amplitudine s-a afirmat patriotis
mul fierbinte al partidului muncitorimii române 
în anii 1916—1918. anii luptei pentru cauza justă 
a unității naționale. Pe frontul muncii eroice 
pentru consolidarea forței si potențialului ar
matei române sau în încleștările crincene de la 
Mărăști. Mărășești si Oituz. muncitorii, socia
liștii s-au aflat in primele rînduri. făcînd do
vada unui înalt sacrificiu obștesc, aducindu-și 
tributul de singe în bătăliile pentru salvarea 
patriei. Și tot în primele rînduri s-au aflat or
ganizațiile socialiste in furtunosul an 1918. cind. 
Marea Adunare National^ de la Alba Iulia a 
consfințit, la 1 decembrie. Marea Unire — în
cheierea procesului de făurire a statului natio
nal român unitar. Rolul mișcării muncitorești 
s-a manifestat pregnant prin influenta exerci
tată asupra programelor politice adoptate în a- 
ceastă ep'ocă de puternică efervescentă patrio
tică. în susținerea unor obiective cu caracter 
democratic în favoarea maselor largi. Se vădeș
te. și prin aceasta, că Unirea din 1918 a repre
zentat. așa cum subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „rodul luptei întregului popor. însu
flețit de năzuința seculară a unității, de hotă- 
rîrea de a împlini visul pentru care au luptat și 
s-au jertfit atitea generații de înaintași".

țele cititorilor și dinamica lecturii. Cercetarea a 
avut un caracter complex, iar din rezultatele ob
ținute, prezentate detaliat în revista ,,A.B.V.“ care 
apare la Sofia, reținem faptul că majoritatea cere
rilor de carte sînt orientate spre beletristică.

• HEINRICH BOLL, singurul scriitor german 
postbelic laureat al Premiului Nobel pentru lite
ratură (1972) este un critic dezlănțuit al defecte
lor societății burgheze, dușmanul tiraniilor, fie ele 
mari sau mici, un antimilitarist și un sceptic. El 
și soția sa, Annemarie, aprigi luptători împotriva 
războiului, au participat la blocada pașnică a bazei 
militare americane de la Mutlangen, unde urmează 
să fie desfășurate rachetele „Pershing 2". Celebrul 
scriitor a declarat că „noile rachete nu vor con
tribui la Întărirea securității noastre*. „Războiul 
nu este planificat. Nu cred că vreo persoană res
ponsabilă îl plânuiește. Dar este gîndit ca o posi- 
bllitate*, a afirmat Bdll.

• TRADIȚIONALA SARBÂTOARE a colecției 
„La Pleiade* a prilejuit editurii Gallimard publi
carea unui album dedicat lui Voltaire. Albumul- 
cadou cuprinde peste 400 de ilustrații, o adevărată 
viață în imagini a marelui filosof și scriitor fran
cez. fiind oferit tuturor celor care cumpără trei 
volume din renumita colecție, în care se continuă 
editarea corespondenței voltairiene, ajunsă Ia tomul 
8 (scrisorile din anii 1765—1767), din cele 12 pre
văzute să apară.

• PREZENTAREA a cinci filme Hitchcock ine
dite va constitui surpriza festivalului filmului de 
la Londra, care se va încheia la 4 decembrie. Fil
mele „Rear Window*, „Vertigo*, „Rope*, „The 
Man Who Knew too Much*. ..The Trouble With 
Harry* nu au fost prezentate legal publicului de 
peste 20 de ani. Hitchcock a intrat în posesia ori
ginalelor la plecarea sa de Ia societatea „Para
mount" în 1960 și a refuzat să reînnoiască dreptu
rile de difuzare, dispunînd distrugerea tuturor co
piilor. După moartea sa, studiourile „Universal* 
au ach’z’ționat aceste filme de Ia fVca cineastu
lui. contra sumei de 8 milioane dolari. Actorul 
James Stewart care este eroul principal a 4 din 
cele 5 filme va asista la festival. La cea de-a 27-a 
ed’tie, festivalul de la Londra are cel mai intere
sant program de Ia inaugurarea sa. Vor fi pre
zentate 150 de filme reprezentând peste 40 de țări.

A LA editura „V.E.B. E.A. Seemann Buch-und 
Kunst" din R.D. Germană a anărut n^mul volum 
din ampla lucrare „Allgemeine Kilnstlerlexikon*.

Mărturii pentru prezent
Urmare din pag. a 9-a

lui, ne acest platou, deci, unde s-au aflat cei 
100 000 de oameni sosiți la 1 Decembrie 1918, 
s-a construit și există unul din cele mai noi. 
mai frumoase cartiere de locuit, ca un creden- 
(ional al neamului românesc pentru viitor. El 
poate fi citit cu aceeași emoție cu care răsfo- 
ieșt hrisoavele și documentele Unirii, poate 
fi_ citit și pus în „arhiva sentimentală" a fie
cărui om care vine la Alba Iulia snre a vedea 
ce-a însemnat Unirea. Și încă un fapt : Alba 
Iulia nu-și poate despărți azi numele de ce’e- 
bra sa fabrică de porțelanuri. Rafinatele, de
licatele exponate se nasc din umila arvilă, din 
caolin și nisip la temperaturi apropiind o mie 
de grade. Trebuie să vezi întreg fluxul teh
nologic spre a te minuna și mai mult de fie
care porțelan în oarte. Fi-va poate si acest 
faot ca un sol de fabulă a cărui morală se 
lasă lesne ghicită.

4. „SOARELE TUTUROR ROMANILOR..."

Un bucureștean iubind Transilvania si sim- 
tlndu-se apropiat sufletului și dorului ei — ni
mic mai obișnuit. Iubirii se răspunde cu iubi
rea, dorului cu dor căci doar din Transilvania 
s-a fost spus și s-a crezut ca in niște cuvinte 
sfinte că „Soarele tuturor românilor de la 
București răsare", pentru că la București s-a 
împlinit U-vrea și in ju-ul acestei inimi s--u 
strins de flecare dată fiii neamului românesc. 
Acest București mereu încercat, mereu oore- 
tit, oraș al orașelor și oraș al vremurilor, 
oraș nu al bucurestenilor ci al tuturor româ
nilor. Și pentru că am privit orașele transil
vane prin ochiul amintirilor. iubmilor unul 
bucureștean vreau să închei nu invitîndu-vă 
la a vă preumbla prin București sore a măsu
ra puterea unirii noastre ci arătînd mai simplu 
cum fiecare loc se învață mereu (asa cum pri
marul Blajului mă novățuia). într-un 331. am 
fost întrebat cu acel accent inconfundabil pe 
care-1 au ardelenii, blind si domol, numind 
ob'ecte’e cu o plasticitate extr'>o-dm'”'ă : ”o. 
mă rog frumos, merem mult pînă la Piața Do
robanților ? Ceea ce. recunosc, pînă atunci fu
sese pentru mine un nume alb. fără sonorități, 
nron^ntat renede. fără pauză șl scurtat niața- 
Dorobanți căpătase rezonanța unei clape de 
pian atinse din întîmolare si reverberînd apoi 
In amintire imagini, locuri si nume.

Este ceea ce se întimnlă și de cîte ori pro
nunță cuvîntul unire într-una din așezările 
românești, azi. acum.

înaltul 
deziderat al păcii

Urmare din pag. 1

cu cea a înălțării cotidiene spre sublim, spre 
cotele înalte ale fericirii, a traiului omenesc. 
Pacea este dezideratul suprem al lumii și mai 
cu seamăn al lumii contemporane, cind societa
tea umană este amenințată pe zi ce trece mai 
pregnant de pericolul izbucnirii unui incendiu 
atotdistrugător, mondial și după care nu s-ar 
mai putea remedia nimic, dar absolut nimic, 
de aceea genocidul mondial trebuie exclus din 
posibilitățile de realizare faptică din societatea 
omenească. „Nu există problemă mai impor
tantă in momentul de față decit aceea a dezar 
mării, a păcii, a asigurării dreptului vital al 
popoarelor la viață, la libertate și pace. Sint 
multe probleme în viața internațională ; le-am 
discutat nu o dată, dar, pînă la urmă, toate 
sint subordonate acestui deziderat vital al lu
mii, al fiecărui popor. Și trebuie să facem totul 
în direcția aceasta !“ — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român din noiem
brie anul curent. Această constatare, și acest' 
chemări, alăturate celor din apelul României 
socialiste, în Declarați^ Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al partidului. Con
siliului de Stat și Guvernului țăni noastre,, vin 
să demonstreze importanța vitală în momentul 
de față a luării măsurilor ce se impun pentru 
salvgardarea păcii mondiale. România a făcut 
și va face totul pentru realizarea în fapt a ma
relui deziderat. Politica externă a României so
cialiste în ansamblul ei vizează, în primul rînd, 
condiția sine qua non a tihnei lumii, a păcii și li
bertății popoarelor, deoarece numai în aceste 
condiții pot trăi, munci și să se bucure de viață 
toate popoarele lumii. Trebuie acționat in acest 
sens acum, măcar în ceasul al doisprezecelea, 
pipă nu va fi prea tirziu, mai cu seamă că in 
ultima vreme s-a întețit în lume cursa înarmă
rilor prin amplasarea pe teritoriul Europei a noi 
tipuri de rachete tactice americane cu o mare 
forță de distrugere și cînd tensiunea. încordarea 
internațională este la limită și mai cu seamă că 
aceste măsuri pot atrage după sine noi și noi 
măsuri periculoase din partea marilor factori 
decizionali în privința războiului și a păcii. De 
aceea, așa cum se arată în Declarația 6us-amin- 
tită : „Avînd în vedere situația deosebit de 
gravă care s-a creat, Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., Consiliul de Stat și Guvernul 
Republicii Socialiste România consideră că tre
buie intensificate eforturile și trebuie făcut to
tul pentru a se opri aplicarea în practică a mă
surilor luate în ultimele zile și de o parte și de 
alta".

Toți fiii acestui minunat plai strămoșesc se 
alătură firesc marilor chemări ale țării, ale 
președintelui său, exprimindu-și cu fiecare fap
tă, cu fiecare cuvint adeziunea lor totală la în
țeleaptă- politică internă și externă a partidului 
șl a conducătorului său Încercat și lucid, pentru 
realizarea efectivă a unei păci trainice pe lume 
și pentru întreaga lume.

Noi nu dorim decit să trăim, să conviețuim 
în pace cu toate statele, cu toate popoarele, să 
conlucrăm împreună la realizarea marilor pro
bleme ale umanității, ale progresului social, 
pentru întărirea independenței și libertății fie
cărui popor din lume. Dorim pace veșnică lu
mii, ca astfel, să putem trăi și munci cu toată 
puterea brațelor și mintii pentru făurirea înal
telor cote ale civilizației și progresului țării 
noastre și glorificarea ei prin urcarea demnă

Acest dicționar general al artiștilor plastici ger
mani, proiectat să apară lntr-o serie de peste 30 de 
volume, cuprinzînd ample informații despre viața 
și opera fiecărui artist, este rezultatul colaborării 
dintre numeroase instituții și personalități ale isto
riei și criticii de artă. Prin concepție și realizare, 
„Allgemeine Kunstlerlexikon* depășește lucrările 
similare anterioare „Thieme-Becker’s KUnstlerlexi- 
kon‘< șl „Vollmer Kunstlerlexikon*.
• BIBLIOTECARUL Șl BIBLIOGRAFUL Janis 

Misină (1862—1945) a pus bazele bibliografiei știin
țifice letone. Cea mai importantă lucrare a sa — 
„Bibliografia literaturii letone* — cuprinde descrie
rea cărților în limba letonă, indiferent de locul 
apariției, începînd cu sfîrșitul secolului al XVI-lea 
și însumează 12 000 de indici de autori și titulari.

• CUNOSCUTA casă pariziană „Edition du 
Seuil* publică cel de al doilea volum al eseurilor 
semiotice semnate de Algirdas Julien Greimas. De 
fapt, nu este vorba de o simplă continuare a pri
mului volum, apărut în 1970. în prezentarea cărții 
se spune : „Realitatea semionarativă apare aici ca 
o formă mai amplă decit discursul literar la care 
este redusă în general : este însăși trama, nu numai 
cea a comunicării și a vieții sociale, ci a vieții 
emoționale si afective". Sînt analizate cîteva texte 
care intră mai puțin în atenția teoretie’enilor dis
cursului, cum ar fi o prefață de Georges Dumăzil, 
sau... o retetă de bucătărie.
• BIBLIOTECA Școlii de limbi orientale din 

Paris, fondată în anul 1859. are în prezent trei sătâ 
de lectură, rezultat al lucrărilor de restaurare șt 
reconstrucție începute în anul 1979. De la primele 
fonduri (50 900 de volume în anul 1898) colecțiile 
bibliotecii au crescut mereu, ajungînd azi la peste 
500 000 de volume.

• A apărut o nouă ediție a „Supli
mentului de literatură pentru tineret” al 
revistei „Convorbiri literare”. Alături de 
serialul S. F. Patrula spațială, suoli- 
mentul publică informații privind lite
ratura de anticipație, traduceri, umor 
etc.

Festivalul „Poeții cîntă Unirea"
In prezenta unui public numeros și entuziast, 

luni, 28 noiembrie a. c., în sala Ateneului român 
s-a desfășurat Festivalul „Poeții cinta Unirea" 
organizat de Uniunea Scriitorilor din tara noas
tră.

Cuvintul de deschidere a fost rostit de acad. 
Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Uniunii 
Scriitorilor. Au citit apoi versuri închinate Uni 
rii, patriei, poeții : loan Alexandru, acad. Mihai 
Beniuc, Balogh Joszef, Cezar Baltag, Vlaicu 
Bârna, Radu Cârneci, Anghel Dumbrăveanu.

EFIGIILE UNIRII
O Cenaclu! literar „G. Călinescu" din cadrul 

Academiei Ilnpublicii Socialiste România a or
ganizat Ia Studioul de literaturi și artă de la 
Casa de Cultură N. Bălcescu un moment oma
gial dedicat aniversării a 65 de ani de la înfăp
tuirea statului national unitar român la 1 de
cembrie 1918. Au citit din lirica lor patriotică 
poeții : Valeria Deieann, Ion Th. Carp, Stefan 
Cirstoiu, Mircea Popa, Netty Florescu, Petre 
Paulescu, Florian Saioc, P. M. Vizirescu. Poetul 
Octav Sargețiu a prezentat un recital liric din 
creația sa poetică cu prilejul implinirii virstei 
de 75 de ani. In partea a doua a ședinței au 
fost prezentate cărțile Echivalențe de Paul Cor
tez, și Prizonierul speranțelor de Olimpian Un* 
gherea, iar Gheorghe Marlnescu-Dinizvor a pre
zentat impresii de drum din Canada și S.U.A. 
Au participat la dezbateri: Constantin Stihi Boos, 
Victor Iliescu, Petre Paulescu, Octavian Barbosa,

PERENITATE
Ca să vibreze sufletele de eposul adu

nării fraților trebuie să fie mereu 
prezenți părinții. Numai părinții sînt în 
stare să adune pe cei plecați pe cără

rile lumii și să-i țină laolaltă. Puterea părinți
lor este cu har divin. Chiar de dincolo de ho
tarul vieții aruncă fiilor aroma nostalgică a 
copilăriei, dorul după reuniunea cu frații. Nu 
trimbița este cea care-i cheamă. Nu promisiu
nea unui liman odihnitor. Frații se string in 
jurul humei părinților și-și trimit priviri in 
care dorul de a fi împreună se strecoară prin 
firele cărunte.

Huma adună oamenii ca să-și recunoască 
apartenența. De acolo din humă răzbate vocea 
gingașă a mamei, mîndria ei sublimă pentru 
fiii pe care i-a lăsat să plece de la sin. Din humă 
glasul poruncitor al tatălui iși îndeamnă odras
lele să-și stringă sufletele încinse în jurul hu
mei, să-și celebreze uniunea cu ea.

De la Sarmisegetuza glasul răzbate în tune
te repetate de văi și dealuri, neostoit stîrnit de 
strigătele de durere, de gemetele celor sfirte- 
cați in patru zări.

Glasul humei zămislite din frunza codrilor și 
pletele falnice de fete și flăcăi iși arată pute
rea supremă la Alba Iulia. Și acest cintec se 
repetă mereu. Huma-și cheamă Ormașii ca s-o 
transforme în viitor I In acest fel întineresc 
mereu părinții.

Un cor străbate din glie. Un cor demn, dens, 
pătrunzător. Un cor ce-și cintă obida și avîntul 
cu același patos. Și glia-și devorează copiii pen
tru a se realiza pe sine ca părinte ce trebuie să 
înțeleagă limba lor. Căci așa este. Patria iși 
cheamă fiii doar pentru sacrificiu. Niciodată 
nu-i cheamă pentru ospăț. Nu ! Fiindcă ea este 
pur și simplu, și așa este drept. Patria nu se 
poate desprinde din glie. Ea nu poate renunța

repere Civilizația sumeriană (II)
Ijerările Iul Constantin Daniel din seria 

civilizația... (Egiptului antic, feniciană, 
^siro-babilonlană...) sint adevărate mo
nografii ale lumii respective, trecînd In 

revistă uate datele cunoscute și modurile lor de 
interpretare. In cartea de care ne ocupam acum 
se'Teiâ istoria Sumerulul, modul său de producție, 
structura instituțională a statului, viața cotidiană 
a cetățenilor, meșteșugurile, comerțul, Scrierea, 
lirqba! cultura și arta, religia și știința. Efortul 
de sinteza este remarcabil, iar contribuțiile ori
ginale nu lipsesc, fie că este vorba de puncte de 
vedere mai ample, fie că implică amănunte docu
mentare. Astfel, Constantin Daniel are un rol de 
primă mină în studierea modului de producție 
tnbutal la societățile antice din Orientul anterior, 
aplicîndu-1 la toate formele de civilizație de care 
s-a ocupat pînă acum. în ceea ce-i privește pe 
sumerieni, este interesantă insistența cercetătorului 
român asupra faptului că trăsătura majoră a mo
dului tr,butal sau asiatic era la ei conferită de pro
prietatea asupra pămîntului. Pămîntul era pro
prietatea zeului, adică a templului șl uneori a 
regelui, pe cînd indivizii și colectivitățile aveau 
numai drept de posesiune asupra lui. Foarte inte
resant ! Societățile cu o asemenea structură a 
proprietăți erau numite de către Marx, în Forme 
premergătoare producției capitaliste, drept tribu- 
tale sau asiatice. Economistul german le caracte
riza în felul următor : „în forma asiatică (cel 
puțin în cea predominantă) individul nu este pro
prietar, ci numai posesor ; adevăratul proprietar 
este propriu-zis comunitatea, așadar proprietatea 
există numai ca proprietate colectivă asupra pă
mintului*. Iar Dicționarul de Economie Politică, 
apărut la noi în 1974, indică faptul că trăsătura 
dominantă a modului de producție trlbutal consta 
în faptul că proprietarul funciar era statul. Discu
tarea amănunțită a modului de producție tributal 
și extinderea aplicării aceste! interpretări consti
tuie uq punct forte al studiilor românești, și Con
stantin Daniel face referințe cuvenite la toate mo
mentele de elaborare ale acestei concepții riguroase

SPORT

Noaptea întoarcerii acasă
aseară am privit meciul de la Bra

tislava ca un măr rănit, gata să pri
mesc in fiecare clipă viforul, barda, 
umbra lupului, dar ți surisul încruci

șat cu perle al greierului din crăpătura sobei 
de acasă. Acum, in prima zi de iarnă, după o 
noapte de arome prevestind ninsoarea, lunec 
pe pirtii de sidef către primăria din Montmartre. 
Prin zori, căci atunci e ceasul de pindă al ar
gintului picurind din bătăile inimii, am visat 
liliac ți lăstari de tei, zvicnetul Senei, dar ți 
însingurarea funiilor stelare ce alcătuiesc coroia 
Carpaților, și oricum Dunărea... Scriu, în dimi
neață de joi, cu fir de mâzăriche. Un scatiu ți 
trei țintari, strinși in roată prielnică pe salcimul 
ca un idol ciolănos, din grădină, ciugulesc flă
cări de lapte de la vreun păstor ce va fi tre- 
cind cu sania prin ceruri, căci peste casa mea, 
drumul de migrație al săniilor de lemn. Hei, dar 
aseară in cită miere căliie mi-am julit lingura 
strîmbă I Aseară, stringeți pleoapele, am înghițit 
fără lămiie 94 de felii de iad autentic. O fi 
raiul grețos de dulce, dar cred că tot e mai 
bun cu o citime decit iadul. Vuuu, fac oasele-n 
mine și-acum și aud o corabie eșuind. N-a fost 
a noastră, mulțumesc. încă mai latră spaima-n 
mine. încă mai simt gustul celor 94 de felii de 
iad, căci 94 de minute a durat meciul, iar pen
tru mine chiar ți minutul înscrierii golului nostru 
(primul gol al lui Geolgău de cind joacă în 
echipa națională, dar care va rămîne in istoria 
fotbalului românesc), tot din lemnul răstignirii 
face parte, fiindcă din clipa aceea dinții au 
prins să-mi clănțăne fără oprire. Aurul e jar in 
podul palmei și e rînduit, aș zice, ca primejdia 
să se strecoare in suflet in timpul odihnei.

Am fost invitat să merg cu echipa la Bra
tislava ; am mulțumit și-am refuzat, convins că 
nu pot muri ți învia de două ori într-o lună. 
Mai bine cu genunchii în paiele așteptării, decit 
cu ochii larg deschiși pe o poveste drăcească. 
La Hamburg, cu Dinamo, măcar purtam deasu
pra capului clopotul de cositor al celor trei 
goluri înscrise acasă, pe cînd la Bratislava nu 
m-aș fi putut lepăda, ca de un harpon înfipt 
in carne, de vorbele portarului ceh Hruslca, 
spuse anul trecut, cind am pierdut meciul la 
București : „de acum înainte, în această gruoâ, 
contăm noi ți numai noi ți poate ți suedezii"... 
Har stilpilor de telegraf, cum ar spune prietenul 
Ion Bocioacă de la România liberă, care ml-a 
povestit, la aeroportul Otopeni, meciul, fiindcă 
eu l-am văzut mai mult printre degete, și vint 

Slavomir Gvozdenovici, Ion Horea, Traian Ian- 
cu, Mircea Micu, Gheorghe Pituț, Aurel Rău, 
Corneliu Sturzu, Ștefan Tcaciuc, și Violeta 
Zamfirescu.

La reușita manifestării și-au dat concursul 
prim-soliștii Operei Române din București 
Elvira Cârje și Vasile Martinoiu, violonista Mi- 
haela Martin, solistă a Filarmonicii „George 
Enescu". și corul „Madrigal" al Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu", condus de artistul eme
rit Marin Constantin.

Gh. Marinescu-Dinizvor, Pan M. Vizirescu. In 
încheiere a luat cuvintul scriitorul Ion Potopin, 
secretarul cenaclului reievind nota de intelec
tualitate sobră și profundă a discuțiilor precum 
și înalta vibrație patriotică a poeziilor prin care 
s-a omagiat marea sărbătoare a Unirii de la 
1 decembrie 1918.

INTILNIRE
• In ziua de 28 noiembrie 1983 a avut loc la 

Agenția Română de Presă Agerpres o interesan
tă expunere a tov. general colonel (r) Emillan 
Ionescu participant la marile evenimente de la 
1 decembrie 1918, data făuririi statului național 
unitar român, moment important in dezvoltarea 
fărij noastre, in lupta maselor populare pentru 
libertate și progres.

Cu acest prilej general colonel (r) veteran 
Emilian Ionescu a acordat autografe pe recentul 
său volum „Contemporan cu veacul 20" apărui 
in Editura Militară. (Vasile Brăiloiu).

la amintirile păstrate in pietrele sfărlmate In 
urmele copitelor cailor, în virfurile de săgeți și 
în obuzele ascunse in țărină, sub țundra cioba
nului sau sub haina oșteanului chemați să-și 
apere huma străbună, hrana copiilor lor, dem
nitatea lor bărbătească.

Patria, glia, țărina in care credem, ne-au che
mat totdeauna. M-am născut mereu pe acest 
pămint. tl simt in toată ființa mea. Aud acum 
ca și altă dată chemarea plină de speranțe a 
patriei, adresată celor care trebuie să se scu
funde în humă, identifieîndu-se cu patria che
mătoare. Mă simt și acum chemat ca și altă 
dată, imi pregătesc și acum cele de cuviință ca 
să-mi alătur glasul și brațul humei care se fău
rește mereu in patrie. Continuu aud vocea 
neamului meu. 11 înțeleg. N-am nevoie de 
tălmăcitor.

Glasul neamului cheamă mereu pe cei care 
trebuie să se regăsească in preajma părinților, 
în preajma mamei glii in care sînt afundate nu 
numai dorințele noastre ci și victoriile asupra 
celor ce nu ne-au dorit aici ca și asupra celor 
care nepricepind glasul pămintului ne-au oste
nit fără rost.

De oriunde din această țară pornesc raze 
pline de căldură. Ele s-au concentrat mereu 
acolo unde suferința le-a polarizat. A fost Alba 
Iulia Viteazului sau dorul Cuzei Vodă purtat 
pe meleaguri străine, ducînd cu sine împlinirea 
destinului neamului întrupat în propria sufe
rință. A fost în durerea strînsă în pumni de 
zăpadă și in noroiul gliei de-a lungul nemiloasei 
retrageri în colțul ciuntit al Moldovei. De pre
tutindeni a fost adunată durerea și dorința 
acestui părinte care-și stringe și acum fiii la 
piept cu dragoste și cu un dor nespus.

Marcel Uluitu

privind societățile de tip aslat. înțelegerea adîncită 
a funcționării lor în zona Orientului de mijloc se 
cuvine a-i fi atribuită lui Constantin Daniel, care 
a citit cu mare profit îndeosebi lucrările savan
tului rus N. M. Diakonoff. In ceea ce privește 
contribuțiile documentare, Constantin Daniel aduce 
în studiile de orientalistică îndeosebi O mare Vir
tuozitate în ceea ce privește folosirea textelor 
vechi grecești, punînd la contribuție foarte solid tie 
sale cunoștințe de elină- Iată, de pild<L țflterpic
tarea corectă a unui text din Seț)tuafînt$. XÎV*. 2 
(Kai meta Seriaâr basileos Adama, de fapt Kal 
meta Adama basileos Senaar), corelat cu o refe
rință din versetul 1 al aceluiași capitol conduce la 
identificarea unul alt rege al Sumerulul. Constan
tin Daniel este, după cunoștința noastră, primul 
care face aceste Identificări, bazîndu-se cu multă 
abilitate pe textele cele mai vechi, ști!ndu-se că 
Septuaglnta este cu aproape o mie de ani mal 
veche decît versiunile masoretlce, iar manuscrisele 
de la Marea Moartă verifică în general Septuaglnta, 

Aceste cîteva remarci pot să sugereze extrema 
seriozitate a studiilor Iul Constantin Daniel, adtn- 
cimea cunoașterii textelor și rigoarea considerații
lor pe care le propune cititorului. Sînt fascinante 
paginile de descriere a obiceiurilor și vieții coti
diene, a îmbrăcăminții și obiectelor, precum și 
amănunțimea locurilor din antichitate, a Încăpe
rilor șl străzilor orașelor. Lumea veche Învie și 
trece prin fața noastră, cu patimile și ambițiile ei, 
cu realizările și scăderile inerente naturii omenești 
dintotdeauna. într-o asemenea carte trecutul nu 
este mort, el contribuie la înțelegerea propriei 
noastre existențe, sporindu-i zona de lumină, prin 
luciditate și generozitate morală. Constantin Da
niel vibrează la bătaia aplicată unui sclav, la chi
nurile supușilor de război, se bucură de dominația 
legilor la Sumerieni și de moravurile lor blînde. 
în cărțile sale, umanitatea este aceeași, peste tot 
și întotdeauna.

Aurel-Dragoș Munteanu

prielnic din pupa gazelor lacrimogene azvirlite-n 
mijlocul grupului de turiști români de pe sta
dionul Slovan (s-a întîmplat, da ! ți s-a întîm- 
plat ca unul dintre ei, lovit la cap cu o sticlă, 
să fie transportat la spital) că portarii nu sint 
profeți. Mai ales cei care mănîncâ vulturi cu 
vișine.

Acum, cînd totul s-a terminat frumos, ca în 
visele de tinerețe, să ne ștergem gura de singe, 
căci de-atitea ori ne-am mușcat buzele adine 
ți-am luat-o din nou de la capăt, avind pe 
dinți gustul viu al sării de mare, să stingem 
supărările, să culegem jumătățile de pasăre 
uritâ care mai zboară in cerul miniei ți sâ 
intrăm împreună în serele colindelor, să semă
năm oglinzile cu griu roșu, cu merițor ți ramu
ră de brad.

Simt această echipă a lui Mircea Lucescu ți 
Mircea Radulescu ca pe o stea fertilă la Nordul 
inimii mele.

Mulți îi vor simți pe cale ți tăișul diamantului. 
Noaptea tirziu, cind, sub noblețea vintului 

onunțînd iarnă, am plecat la Otopeni sâ-i 
întimpin pe invingâtori, pe bulevardele Bucu
reștilor răsuna, strigat de o mulțime de oameni 
purtînd steaguri, cuvîntul împletit din litere 
feerice : România... România...

— Cum a fost, Mircea Lucescu ?
— Cel mai dramatic meci din viața mea. Mi 

se pare c-am îmbătrînit cu ani mulți, acolo, pe 
marginea terenului. Acum sînt fericit.

— Care-au fost cele mal frumoase ctipe, 
Gheorghiță Geolgău ?

— Golul ți noaptea întoarcerii acasă.
— Gigi Mulțescu, ai trăit acest meci pe banca 

rezervelor.
— Și la sfîrșit eram mal epuizat decit dac-aț 

fi jucat, fără oprire, 5 meciuri unul după altul.
Sînt bucuros să scriu cu literă neclintită, că 

arbitrul Palotay din Ungaria și-a făcut datoria 
in cel mai cinstit chip cu putință. De altminteri nu 
se putea, luindu-ți odio de la lumea fotbalului, 
care i-a rodit cu frumusețe toate zilele, să-și atir- 
ne un solz de tablă mediocră pe armura lui aurită. 
Tovarășul Nicolae Stan, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., care a stat tot timpul lingă echipa 
națională, de-a lungul otîtor vijelii, la sfîrșitul 
meciului i-a dăruit, în numele delegației române, 
un buchet de 48 de garoafe pentru cei 48 de ani 
împliniți de curînd. Adăugăm și noi, pe fiecare 
lujer, cîte un fluture albastru din zăpezile dintîi 
ale acestui decembrie.

Fănuș Neagu
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ROMANII TOTIS ADUNA
„Unicul dor al vieții mele e să-mi văd națiunea mea feri

cită, pentru care, după putere, am și lucrat pină acum..."

AVRAM IANCU

„Unirea și uniunea națională sint bunuri mari, importante 
și insuflețitoare, care nu cer mai mult decît voința tare de 
a fi și a rămine un singur popor: domnitorul, aristocratul, 
preotul, ostașul, plugarul, meseriașul, bărbatul, femeia, bâ- 
trinul, junele, pruncul, toți naționali, toți frați vorbitori ai unei 
limbi păstrate de străbuni și veacuri, toți fii ai unui popor 
păzitor de legile morale, înflăcărat de libertatea patriei..."

GEORGE BARIȚIU
(„Foaie pentru minte, inimă și literatură" 
nr. 51, 18 decembrie 1844, p. 399-400)

„Acest sentiment puternic de o trăi și a muri pentru națio
nalitatea lor l-au exteriorizat și l-au consfințit cu numele de 
român; și unde este puterea care să le poată lua această 
naționalitate, unde se află dreptul care ar putea să le-o con
teste ?...*

ȘT. LUDWIG ROTH

„Ținta noastră socotesc că nu poate fi alta decit unitate 
națională a românilor. Unitate mai întîi în idei și simțăminte 
care să aducă apoi cu vremea unitatea politică. La crearea 
acestei naționalități la o reformare socială a românilor, bazată 
pe sfintele principii ale dreptății și ale legalității, trebuie să 
țintească toate silințele noastre. Românismul dar e steagul 
nostru ; sub dînsul trebuie să chemăm pe toți românii."

NICOLAE BALCESCU

„...Eu vâd o stincâ albă, o stincâ de argint. 
Lucind prin veacuri negre, prin moarte mări lucind. 
Lucind peste morminte cu fața ei senină, 
Și văd câ-n lumea asta fui umbra-l de lumină. 
Acea sublimă stincă ce stă cu capu-n cer 
E-unirea românimei... E visul meu de fier..."

MIHAI EMINESCU

„Pe lingă ideea unirii și odată cu ea apăruse celelalte două 
mari idei pe care se reazimă întreaga dezvoltare a poporului 
român: originea lui română, pirghia cea mai puternică a ci
vilizației sale, și aceea a stăruinței sale în Dacia Traiană, 
sprijinul cel mai puternic al românilor de peste munți. De 
îndată ce aceste idei luară naștere în mintea poporului ro
mân, se zămislise în el și odrasla unităței politice, care aș
tepta numai momentul favorabil pentru a sq dezvolta și ea 
ca un arbore trainic."

A. D. XENOPOL

„Astăzi trebuie să isprăvească amărăciunile. Astăzi tre
buie să izbindim a înfăptui dreptatea. Astăzi trebuie să în
cepem a ne împlini in istorie destinul pentru care ăm fost 
așezați in acest colț de lăme."

MIHAIL SADOVEANU

„Sus ridică fruntea, vrednice popor I 
Cîți vorbim o limbă și purtăm un nume. 
Toți s-avem o țintă și un singur dor, — 
Mindru să se-nalțe peste toate-n lume 

Steagul tricolor I"

GEORGE COȘBUC

„Problema unirii românilor din Transilvania și Ungaria cu cei 
din România, statornicirea poporului nostru intr-un singur stat, 
potrivit principiului naționalităților e un act de justiție pe 
core istoria contemporonă trebuie să-l inregistreze ca o con
secință logică a victoriei dreptății asupra forței brutale."

OCTAVIAN GOGA

.... Noi. toți românii de pretutindeni, avem un singur ideal 
național și prin inițiativa de astăzi trebuie să ne grupăm toți 
in jurul acestui drapel unic; trebuie să-l ducem la victorie, 
pentru că de destinul lui depind viitorul și viața națiunii ro
mâne... Sacrificiile nelimitate, consimțite de scumpo noastră 
Românie pe altarul idealului național, sîngele vărsat de fiii 
și frații noștri sub tricolorul nostru glorios, mereu pentru acest 
ideal sublim, conștiința demnității naționale ne cheamă să 
continuăm lupta socrâ pe care singură fatalitatea timpului o 
poote doar întrerupe..."

VASILE LUCACIU

„Speranța noastră era dulcea reunire a celor de un singe, 
era blinda frăție dintre popoarele lumii, era sfârimarea pen
tru totdeauna a uneltelor războiului ucigaș și pustiitor, era 
bunătatea și mila pentru toți și fiecare, pină la cel din urmă 
fiu al pămintului, deopotrivă ocrotitor pentru toți copiii lui, 
era viitorul senin întru măreața armonie a muncii roditoare, 
era gindul ridicării noastre peste trecutul virstei de fier (...)"

VASILE PARVAN

„In sat era întuneric și liniște. Cind dăm să ieșim din sat, 
numai ce auzim dintr-o curte, neașteptat, în noapte, un stri
găt de copil : „Trăiască România dodoloață 1" (acest „do- 
doloț" era în Lancrăm cuvintul curent pentru „rotund")."

LUCIAN BLAGA

„S-a împlinit un vis !
Toate generațiile l-au purtat în suflet, dar abia nouă ne-a 

fost dat să-l vedem aievea împlinit și să ne bucurăm de cli
pele sfinte ale întrupării lui. Vrednicia nu e insă numai a 
noastră, ci a tuturora..."

din Editorialul revistei „Luceafărul", 1919, 
nr. 1

„Un lucru insă îl știu: că singurele hotărîri pe care nimeni 
nu le poate ataca și critica sint hotăririle pe care le ia un 
neam întreg ca să-și deschidă calea lui."

NICOLAE IORGA

„I. Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvanio, 
Banat și Țara Ungurească... decretează unirea acelor români 
și a tuturor teritoriilor locuite de dinșii cu România...

VI. Adunarea națională salută cu iubire și entuziasm liber
tatea noțiunilor subjugate aci in monarhia oustro-ungară... 
Ea decide ca acest salut al său să fie transmis acelor na
țiuni."

Din Rezoluția Marii Adunări Naționale 
de la Alba lulia

„Carpații nu ne despart, ci ne întregesc. In ei s-au adă
postit și cei de dincolo și cei de dincoace, pe vremuri de 
năpustiri. In ei s-au strins ce> de o limbă și de o lege. Lor 
și-au spus durerea, cu ei și-au mincat amarul. In ei s-a odă 
postit și a crescut sufletul nostru. De pe culmile lor s-a re
vărsat doina de vitejie și doina de restriște, ducind la vale, 
d-o parte și de alta, chemările misterioase ale neamului... 
Carpații sint osul de rezistență a neamului nostru, 
șira spinării care nu s-a încovoiat niciodată și nu 
se va rupe niciodată, decît cu cel din urmă dintre noi. Româ
nia este patria noastră și tuturor românilor de pretutindeni. 
Este o singură ființă etnică. E România celor de demult ți 
a celor de mai apoi. E patria celor'dispăruți și a celor ce va 
să vie."

BARBU ȘTEFANESCU DELAVRANCEA 
dintr-un Discurs ținut la lași la 1 noiembrie 

1915

„Aspirațiile românilor nu sint o noutate. Intre memoriul 
adresat împăratului losif, cele 16 puncte ale Adunării Națio
nale de la Blaj din 1848, discursul-program al lui Bărnuțiu, 
cererile ulterioare și declarațiile șefilor politici, pe de o parte, 
și aspirațiile lor de astăzi, pe de altă parte, există un strins 
raport.

Ziua de 1 decembrie este o zi a victoriei."

Document
(din „Kolozsvâri Hirlap", Cluj XIX, nr. 283, 

1 decembrie 1918)

„Independența noastră este o condiție sine qua non a viito
rului nostru și independența nu ne poate fi asigurată decit 
otunci dacă nu vor mai exista provincii românești, ci dacă 
toată românimea va trăi o singură viață de stat. Asta-i argu
mentul suprem pentru care socialismul român s-a declarat in 
Alba-lulia pentru idealul unirii tuturor românilor."

EMIL ISAC

Ardealul tras pe roată
Ardealul tras pe roată ne e prag 
în drumurile noastre culorilor din steag

am singerat în flacără mulțime 
c>nd ne-au mutat ogoru-n țintirime

Ardealul tras pe roată ca să moară 
cu Horia dorul meu de țară

eu lânțuit de plug cu visele afară 
dușmanii luindu-mi somnul munca din 

cămară

Ardealul tras pe roată înviase 
albe cărări la Alba lulia ca să lase

dealuri-biserici pe urma lui Mihai 
a țară intre rîuri ți un singur grai

șoptit de griu in românescul plai

Ion Iuga

Noi, de-acum
Noi, cei de-acum să deschidem 
C-un gest marea carte in care
Stâ scris cu vorbe așezate sub bătrine poceți 
Că pentru adevăr se moare
Că pentru această limbă — numită limba 

română.

Poeții jură pe sufletul morții. 
Ostașul - pe gura armei 
Eroii - pe viitoarea nemoarte 
Că pentru acest spațiu numit România 
Noi jurăm pe pămintul in care 
Se rotunjesc semințe hrănite 
Cu propria noastră răsuflare.

Carmen Focșa

Ninsorile
Ninsorile foșnesc la trecători 
Ca tricolorul luminind Atunci 
ți-ngenunchiind cu umeri de cocori 
Coboară cerul de pe munți in lunci

E viscolită umbr-a lui Mihai 
ți-a Horii ți-a lui lancu Crâițor 
Ninsoarea troienindu-se cu dor 
in porțile Carpaților ți-n plai...

O, parcâ-s straie țărănețti, de horă,. 
Ninsorile foțnind peste pămint;
încinse hore peste griul sfint 
ce sta să nască-n vatra tricoloră

Ațtearnâ-se din zările de jos 
in care dorm eroii intru țară 
Ninsorile, cu mersul maiestuos 
al griului, trezit in Primăvară I

Aici, unde-n milenii drepți țezum, 
Aici, in Transilvania română 
Dintotdeauna ninse^ca acum
Parcă foșnesc hrisoave de lumină...

Eugen Evu

Un gind la Alba lulia
La Alba lulia nu poți 
Rosti cuvinte fără teamă 
Știind că sint de față toți 
Cei cu intregul său de-o seamă.

Și nici nu-i chip să cintărețti
Ce fel de vamă ți se cere,
Să poți umbla, ața cum ești, 
Prin Alba lulia-n tăcere.

Sint pașii gindului prea grei 
Și prea bolnavi de erezie, 
La Alba lulia să vrei 
Doar un turnir de poezie.

Sfirtecători ca niște zimți
Ei sparg tiparul și te doare 
Că-n Alba lulia nu simți 
Decit prin carnea-nțelâtoare.

Și vinovat de-atita dor 
Cit a rămas fără cuvinte 
Să umbli-n calea tuturor 
Cu Alba lulia din minte.

Dar știi că drumul e prea lung. 
Din vămi de vorbe-n vămi de ceață, 
Și-n Alba lulia ajung 
Puține ginduri dintr-o viață.

Ba chiar se poate intimpla 
Să-ți bată dopote-n ureche. 
Dacă te-ncumeți pină la 
O Albă Iulie mai veche.

Poetul are starea lui
Și poți să-nduri vecii dearindul 
Dacă o altă cale nu-i 
Spre Alba lulia, cu gindul.

Ascultă numai pină cind 
Va trece verbul care-așteaptă 
Cu Alba lulia din gind 
Spre Alba lulia din faptă.

Și ce-i mai nimerit să faci 
La Alba lulia-n cetate, 
Decit să umbli ți sâ taci. 
Străluminat de Libertate.

George Țărnea

Transilvania
Lacrimă de poem căzută in palma Iul Horea, 
lumină ascuțită cu cărțile mari.
Fruntea lui lancu a bătătorit-o istoria, 
dacii impart inele la stejari.

Fumul pe case ca sâ trăiască
il lua pasărea sub aripa sa.
Pietrele pe trotuare începeau să mocnească, 
durerea la fiecare ușă încerca.

In odaia limbii stă Mihai, 
izvoarele au vederea bună.
Transilvania e a Mioriței de la munți pină la 

ultimul pai, 
iarba ei s-a trecut singură pe numele nostru 

să nu apună.

Ion Trif Pleșa

CARMEN SECULARAE
FRAGMENTE

De sus, din virful munților, contemplu 
arhitectura țării întregite
Înmiresmată ca un dacic templu 
de florile, prin timp, neofilite.
Sunt flori de foc, de dor, bujori de singe 
corola lor mai tremură-n adincuri 
acolo, unde, chipul ți-l răsfringe 
areopagul nostru de paringuri 
voievodale, de cimpii ți dealuri 
ți riuri ce nuntesc prin bârăgane 
cu românești, din veacuri, idealuri 
ți vastele istoriei gorgane 
in care toți și-ou mistuit ființa 
in laptele pămintului, străbunii 
dar și-au lăsat să ardă-n noi, voința 
de-a sta intregi sub lăncile furtunii.

Cu brațul încordat ca discobolul 
iți proiectează inima pe zare 
eroul comunismului, simbolul 
statornicului Carmen Secularae I

Priviți-i, oameni, ochii, -n ei sint ape 
venind din munții patriei, cu unde 
in care, cerul plin de stele-ncape 
ți toate rădăcinile profunde 
iți suie-ncrengurata lor coroană...

El e bărbatul care nu se teme 
chiar dacă timpul, uneori e-o rană 
deschisă care singereazâ-n steme I

E fapta lui in tot ce-i bun in țară 
ți-un trandafir corola ți-o desface 
din gindul lui ți brazii se-nălțară 
din fapta lui de ziditor de pace 
căci el, unind simțire, vis ți faptă 
purtindu-i păcii pe pămint solia 
din fiecare an el face-o treaptă 
spre comunism să urce România I

Ion Potopin

lancu
Pe drvmut-Feleocului 
Trec carele lanculul...

Bate murgul drum rotat 
lancu-i singe-nvîrtoțat

Bate murgul drum de piatră
Focul lancuiui nu iartă

Chiot, stea crnpată-n două 
Răsar moții de sub rouă

Inzăuați cu cinepâ
Din vis de duminecă

La strigarea lancuiui 
La chemarea dorului

Că e țara plină-n toate
De atita strimbâtate

Iar ceasloavele străvechi
Măsluite-s la urechi

Și-a venit vreme rotată
Să se facă judecată.

Vin cu toții pe poticâ 
Vine Dacia antică ♦

Sprijinită de un car
Țărănesc ți legendar

De carele lancuiui
Pe drumul Ardealului

Și-n căruța lancuiui
E visul românului

Din străfundul pieptului 
Pinâ-n piscul faptului.

Ion Andreiță

Casa părintească
E Ardealul Patriei altar 
de la cea dinții descălecare, 
din cuvint in singe l-am purtat 
peste virste ca pe-o sărbătoare.

Toți românii de la Rim se trag, 
cei din Olt ți din Vlăsia toată, 
de din Țara Birsei, din Oaț 
pină-n Marea pururea sărată.

In Moldova ciți din moroțeni 
s-au oprit, de la un loc cu morții 
pogoriră-n care ori pe jos, 
răminind ai Daciei cu toții.

De aceea n-au putut răbda 
vămile rușinii sâ plătească 
spre a trece, megieși fiind, 
peste deal la casa părintească.

Gabriel Cheroni

Veșnic inima țării
Și veșnic iarna de-ar veni la noi 
cu haina ei de limpede povară 
pe cerul țării chipuri de eroi 
var străluci mereu in orice seară 

Ibind pămint de păsări peste văi

cum orice astru-n trupul țării este 
o inimă in flăcări, ziditoare 
de vechi cuvinte spuse-n românește 
in țara aceasta unică ți mare 
de unde chiar lumina izvorăște 

ți dat ii e ți veșnic ne sint date 
un singur gind ți-o singură dorință 
cum in pămintul nostru stâ ți bate 
o inimă in unica-i ființă 
din mii de inimi astfel adunate

râmină iarna pururea la noi 
cu haina ei de limpede povară 
pe cerul țării chipuri de eroi 
vor străluci ca astre-n orice seară 
□Ibjnd pămint de păsări pentru noi

Gabriel Iuga

Doină
Intre-o luptă ți-un răgaz 
Am visat o sfintâ țară 
S-o conducâ-un domn viteaz 
Visul ăsta n-a putut in noi să moară

Pentru el atitea locuri 
Am sfințit cu oseminte 
Și-am păzit pe dealuri focuri 
Spre aducere aminte

Mărățești Oituz Mărâști 
Urne care poartă-n ele 
Mari viteji care opriră năvălirile crâiețtl

Și la Alba ca trei stele 
trei provincii se uniră
Ca trei vele-n libertate ale statului român

Și-am trecut in calendar ziua sfintâ 
de-mplinire 

Pentru limbă pentru neam
Viscolit de nemurire
Eu pios ingin o doină ca o frunză de pe ram

Vasile Andronache

Inscripție
Tu izvorăști din munți ți din cimpie 
Și ești al tău de-acum in veci de veci 
Române viața ți-o petreci
Cum se petrece ziua care din zori învie 
Tu izvorăști din timpuri grave ți adinei 
N-ai rătăcit pe-ale istoriei poteci 
Tu izvorăști din toate lucrurile tale 
Și-ți ești de-acuma ție domn 
Române fii mereu in zale 
înviorat de timp sâ nu cunoști vreun somn 
Tu izvorăști din munți ți din cimpie 
Ești riul tău ți marea ta supremă
Române gloria te-mbie
Să-ți fii oțtean pe-o nepereche stemă I

Gheorghe Daragiu
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