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MAREA UNIRE
UN puternic freamăt al unanimei conștiințe ro

mânești străbate acest luminos timp al împlinirii 
noastre ca stat și al afirmării ca națiune acum 65 
de ani, cînd, la 1 Decembrie 1918, se înfăptuia Ma
rea Unire a Transilvaniei cu Țara. Ideal purtat în 
sufletele sutelor și sutelor de generații ca încunu
nare a unei supreme năzuințe a tuturor fiilor ur
mași ai vechii Dacii, în hotarele ei istorice, eveni
mentul pe care-1 aniversăm astăzi în coordonatele 
propășirii noastre sub semnul socialismului este 
trăit cu atît mai intens cu cît însăși orânduirea, prin 
partidul ce o arhitecturează, constituie noua di
mensiune pe care destinul poporului român și-a 
asumat-o în momentul crucial al eliberării sale 
prin revoluția antifascistă și antiimperialistă sem
nificată de eroicul 23 August 1944.

întoarcerea armelor împotriva unui dușman ce-i 
amenința însăși existența ca națiune și alăturarea 
cu întreaga-1 capacitate de dăruire la forțele uria
șei lupte împotriva fascismului a-toate-cotropitor 
au grăbit nu numai deznodămîntul victorios, dar 
și redobîndirea integrității teritoriale a patriei mu
tilate prin odiosul Diktat din 30 august 1940, res
tabilind actul istoric de la 1 Decembrie 1918, pecet
luit la Alba Iulia.: Resușcitînd, astfel, Marea Unire 
în deplinătatea^! transilvană, poporul român re
intra, totodată, în istoria europeană sub flamurile 
marii victorii a Națiunilor Unite, cu conștiința 
drepturilor sale de a fi el însuși în propria-i patrie 
și a-și ctitori, potrivit vremii sale, un viitor precum 
îl încălzise în inimile lor luptătorii clasei munci
toare, încă din veacul precedent, și cu atît mai in
tens Partidul făurit după istoricul eveniment al în
făptuirii unității naționale.

Devenit prin actul, în esență reparator și unifis 
eator al destinului național, factorul determinant 
al transformării revoluționare a României, Parti
dul Comunist era investit de Istorie să ia în mâi
nile șale viguroase frînele conducerii țării pe dru
mul, nou, al revoluției socialiste. Al acelei revolu
ții care — iată, se împlinesc în anul viitor patru 
decenii — avea să schimbe structural mersul îna
inte al poporului, al țării. Un mers deloc ușor, în- 
tâmpinînd inerente împotriviri, dar cu un potențial 
revoluționar de legică înaintare întru construirea 
unei noi societăți, cu temeiuri solide de a păși pe 
noi trepte de civilizație și cultură.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul al 
IX-lea al Partidului, avea să redefinească mersul 
revoluției românești în datele ei cele mai autentice, 
— date care, în valențele lor profund inovatoare, 
aveau să forjeze spiritul creator, să potențeze astfel 
unitatea națională în ce are ea mai definitoriu și 
mai dinamic.

De aici și retrăirea în contemporaneitate a tot 
ce e mai nobil ca semnificație întru dăinuirea prin 
milenii a unui popor' cu o identitate atît de speci
fică în coordonatele timpului și spațiului frământa
tei sale istorii. De aici și unitatea mereu sporită a 
oamenilor acestui pământ în jurul partidului, al 
secretarului său general, ea revelator fecund al 
acestei noi istorii a patriei, pe care o conduce cu 
generos elan revoluționar pe drumul de progres 
material și spiritual al construcției socialiste în ori
zontul unui viitor investit cu cele mai nobile în
semne întru propășirea geniului uman.

Viitor iluminat astăzi de reverberațiile plenarei 
evocări a Marii Uniri de către toți fiii acestui po
por, deplin conștient de imperativele contempora
neității.

George Ivașcu

H Unirea a fost încununarea victorioasa a luptei seculare duse de 
cele mai înaintate forțe ale poporului român din Moldova, Muntenia și 
Transilvania, de cărturarii și marii gînditori ai neamului, a activității desfă
șurate de elementele revoluționare, de militanții socialiști, a aspirațiilor și 
voinței întregului popor.

Acest moment epocal din istoria poporului nostru a deschis noi pers
pective, atît dezvoltării forțelor de producție, științei și culturii, cît și afir
mării poporului nostru, a aspirațiilor sale de progres, a voinței sale de pace, 
a hotărîrii de a-și făuri o viață demnă, de a trăi în prietenie și colaborare 
cu vecinii săi, cu toate popoarele lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU



JțȘȘ ■ «.>V. <j <«y.V.'A's-.y • -'-c'X^V 

z v s z . . , ,, c_ W

DIRECTOR : George Ivașco. Redactor 
șef adjunct : G. Dimisianu. Sccratar 
responsabil de reducție; Roger Câm- 
peanu

România literară
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I

VIAȚA LITERARA

Manifestări în cinstea Marii Uniri
Festivalul „Poeții cîntâ Unirea" Simpozioane, cenacluri, întîlniri cu cititorii

® în prezența unui pu
blic numeros și entuziast, 
luni 28 noiembrie a.c., în 
sala Ateneului Român 
6-a desfășurat Festivalul 
„Poeții cîntă Unirea" or
ganizat de Uniunea Scri
itorilor din țara noastră!

Cuvintul de deschidere 
e fost rostit de prof. 
Alexandru Bălăci, vice
președinte al Uniunii 
Scriitorilor. Au citit apoi 
versuri închinate Unirii, 
patriei, poeții : loan Ale
xandru, Mihai Beniuc, 
Ba'ogh Joszef* Cezar 
Baltag, Vlaicu Bârna, 
Radu Cârneci, Angliei

„Coloana Unirii"
® în colaborare cu Bi

blioteca ,.Mihail Sadovea- 
nu“, Teatrul Mic a pre
zentat spectacolul omagial 
Coloana Unirii, consacrat 
aniversării a 65 de ani de 
la făurirea statului națio
nal unitar român. Cu a- 
cest p-n.-d. profesorul 
doctor Vasile Netea a 
vorbit publicului despre 
semniîicația politică și so
cială a actului Unirii.
Poeții Gheorghe Pituț, 
Mircea Micu, Dumitru

„Unitate și continuitate
m arta romaneasca"

• Institutul de Istoria 
Artei a organizat 
m e-curi, 30 noiembrie, o 
ședință de comunicări 
științifice dedicată unită
ții și continuității în arta 
românească. Au susținut 
comunicări Vasile Drăguț 
(Fondul unitar al artei 
vechi românești). Radu 
Florescu (Eroul cavaler), 
Tereza Sinigalia (Aspecte 
ale relațiilor dintre țările 
române oglindite în arhi
tectura munteană din se-

„Contemporan
• în ziua de 28 no!em- 

brie 1983 a avut loc la 
Agenția Română de Presă 
(Agerpres) o interesantă 
exounere prezentată de 
general colonel (rt Emi- 
lian Ionescu, participant 
la marile evenimente de 

Dumbrăveanu, Slavomir 
Gvozdenovici, Ion Horea, 
Traian Iancu, Mircea 
Micu, Gheorghe Pituț, 
Aurel Rău, Corneliu Stur- 
zu, Ștefan Tcaciuc și Vio
leta Zamfirescu.

La reușita manifestării 
și-au dat concursul prim 
soliștii Operei Române din 
București Elvira Cârje și 
Vasile Martinoiu, violo
nista Mihaela Martin, so
listă a Filarmonicii 
„George Eaescu", și corul 
„Madrigal" al Conservato
rului „Ciprian Porumbes- 
cu“, condus de artistul 
emerit Marin Constantin.

Bâlăeț au citit versuri 
din creația lor, dedicate 
acestui eveniment. A ur
mat un recital de poezie 
patriotică în regia lui 
Cistian Hadjiculea, la 
care au participat actorii : 
Leopoldina Bălănuță, Mo
nica Ghiuță, Magda Po- 
povici, Maria Ploae, Ma
riana Cercel, Monica Mi- 
hăescu, Doina Tamaș, 
Dinu Ianculescu, Petre 
Moraru, Vlstrian Roman, 
Nicolae Iliescu, Vasile 
Pupeza

colul al XVII-lea), Mihai 
Ispir (Elemente comune 
în arhitectura țărilor ro
mâne la începutul secolu
lui al XIX-lea), Manuela 
Cernat (Contribuția pio
nierilor cinematografului 
românesc și a cineaștilor 
contemporani la susține
rea idealului de unitate 
națională), Florian Potra 
(Ipoteze pentru un film 
al Unirii) și Mihai Florea 
(Teatrul — o cale spre în
făptuirea Unirii).

cu veacul 20"
la 1 Decembrie 1918. Cu 
acest prilej, general colo
nel (r) veteran Emil ian 
Ionescu a acordat auto
grafe pe recentul său vo
lum „Contemporan cu 
veacul 20", anărut în Edi
tura Militară.

0 Duminică, 27 noiem
brie a.c., la Casa Corpului 
didactic din Constanți a 
avut loc o manifestare 
consacrată aniversării a 
65 de ani de la făurirea 
statului național unitar 
român.

Au participat scriitorii 
Doniiițian Cesereanu, loa 
Caja, Anghel Dumbrăvea
nu, Ion Hobana, Ion Lun- 
gu. Oaspeții au fost pre
zentați publicului de pro
fesorul Florin Pietreanu, 
președintele cenaclului li- 
:erar al cadrelor didacti
ce „Poesis".

A urmat un program li- 
terar-artistic susfinut de 
Ileana Jan, Veronica Stâ- 
nei-Macoveanu, Hortens'a 
Teodorescu, Eugenia Vâ- 
jiac, membre ale cenaclu
lui, corul „Crizantema" al 
Cooperativelor meșteșu
gărești, dirijat de Ion și 
Adrian Frusineanu. Ga
briela Popescu și Gabriela 
Tofănel, sol'ste ale Tea
trului liric din Constanta, 
acompaniate la pian de 
Carmen Butuleanu și elevi 
ai liceelor și școlilor ge
nerale din oraș.

• Facultatea de limba 
și literatura română a U- 
niverșității din București 
și filiala din Cănită1 ă a 
Societății de științe filo
logice au organizat sim
pozionul „Făurirea unirii 
naționale", consacrat ani
versării marelui act isto
ric de la 1 Decembrie
1918.

Au evidențiat aspecte 
semnificative ale ad^7’’’- 
nli marilor personalități 
ale culturii si literaturii 
naționale la ideea de uni
tate națională Ion Cotea- 
nu, decanul facultății, 
Pomniliu Mareea. Gri gore 
Brâhcris. Nae Constanti- 
nescu, Ion Oayă. Ion Ro
taru. Vicu Mîndra. Mihail 
Dragomirescu, Gheorghe 
Cîompec.

• în ultima vreme Edi
tura Eminescu a organizat 
mai multe întîlniri cu ci
titorii în comuna Sînge- 
rul, județul Prahova, la 
Casa de cultură din ora
șul Drăgășani, la Bib’io- 
teca orășenească din 
Rîmnicul Sărat, în comu
na Pogoanele. La aceste 

întîlniri, Valeriu Râpeanu 
a vorbit despre sentimen
tul unității naționale in 
literatura română. Au 
participat Lucian Avra- 
mescu, Mircea Ionescu 
Quintus, Dumitru Ion 
Dincă, Florentin Popescu.

• Sub genericul ..Bra
șovul și Unirea de la 1918“ 
a avut loc un simpozion 
organizat la ..Casa Ar
matei" din municipiul 
respectiv. De asemenea, 
la casele de cultură din 
Predeal. Făgăraș și 
Codlea s-au desfășurat 
conferințe și recitaluri de 
poezie patriotică dedicate 
aceluiași eveniment, sub 
genericul ..Cintăm azi 
uniți cu tara". în comu
nele Dîmbul Morii. Po
iana Soarelui, Săcele și 
Brădet au avut loc ma
nifestări asemănătoare. 
Au participat Daniel Dră- 
gan, V. Conilu-Cheatră, 
Nie. Stoie, Mircea Vaier 
Stanciu. A.I. Brumaru, 
Dan Orghidan, Anatol 
Ghermansehi, Radu Să- 
plăcan. Cornel Cotuțiu, 
Mitel Popescu.
• Comitetul de cultură 

și educație socialistă Ma
ramureș a initiat. în 
cinstea Marii Uniri, o 
serie de manifestări lite
rare. Astfel, la Liceul in
dustrial a avut loc o șe
zătoare literară in cadrul 
căreia au citit din lucră
rile lor Zorin Diacones- 
eu. Daniel Drăgan, Au
gustin Boiis. Ion Iuga, 
Teohar Mihadas. Radu 
Săplăcan; la librăria nr. 1 
din Baia Mare a avut loc 
lansarea cărții de poezie 
„Fîntîni pentru bronzul 
eroilor" de Ion Iuga; la 
Casa de cultură și la Uzi
na mecanică din Sighetu 
Marmatiei și la căminul 
cultural din Desesti s-au 
desfășurat seri consacrate 
marelui eveniment al is
toriei noastre la care au 
participat Laurențiu Ulici, 
Denisa Comănescu. Da
niel Drăgan. Teohar Mi
hadas, Matei Vișniee, 
Nicolae Prelioceanu. Er
mit Răduleseu. Ioana Di- 
nulescu. Gheorghe Pîrja, 
Ion Iuga.

• Sub genericul „Ma
rea Unire", cenaclul lite

rar ,.M. Eminescu" din 
cadrul Casei de cultură a 
sectorului doi al Ca
pitalei și cenaclul lite
rar „Panait Istrati", de 
la Biblioteca „M, Sado- 
veanu" au organizat ma
nifestări literare consa
crate istoricului eveni
ment al Unirii.

Au citit versuri și pro
ză, evocând memorabilele 
evenimente ale vremii, 
Valeriu Gorunescu, Petru 
Marinescu, Ana Lungu, 
Ionel Protopopescu, Oc
tavian Ciucă, Mircea Al- 
beanu, Valeria Deleanu, 
Const. Menagache. Iacob 
Voich’țoniu, Viorica Na- 
nia, Eugen Cojocaru, Ion 
Ștefănesm, Mihai Anto
nescu, Am Luiza Toma, 
Ion Ștefănescu Gelula, 
Rodiea Ciocirdel Teodo
rescu, Emano'l Cățan, 
T'că Ion Iacob, Elena 
Dobrescu, Ion Ursulescu.
• Asociația scriitorilor 

din Tg. Mureș a organi
zat o manifestare literară 
la librăria „Universală" 
dedicată Marii Uniri, 
în cadrul căreia. în pre
zența unui numeros pu
blic. a fost prezentată 
monografia „Pe urmele 
lui Gheorghe gineai" de 
Serafim Duicu. Despre 
actul de la 1 Decemb-ie 
1918. despre autor și lu
crarea respectivă, a vor
bit prof. univ. dr. Ioan 
Chereji.
• La liceul ..23 August" 

din Capitală. în prezenta 
unui mare număr de elevi 
și cadre didactice, s-a 
desfășurat o șezătoare li
terară dedian^ă Marii 
Uniri, în cadrul căreia 
s-a'u ci+it versuri și nro-ă 
evocând momente ale is
toricului »'"* de la 1 De
cembrie 1918.

Au vorbit George Za
rafii. D.C. MazRu, Nic. 
Meianu, Const. Atomii.

® Cenaclul „Titu Maio- 
rescu" al Asociației ju
riștilor din România a ini
țiat. la sediul său din Bd. 
Magheru. un simnozion 
cu tema „De la unitatea 
de limbă și cultură la 
statul național unitar ro
mân".

Au luat cuvîntul. pre
zentând ample expuneri.

Gabriel Iosif Chiuzbaian, 
președintele cenaclului, 
prof. univ. dr. Gheorghe 
Bulgăr, Mihail Papilian, 
loan Grecescu. A urmat 
un recital de poezie de
dicat Marii Uniri, la care 
au fost prezenți Al. Rai- 
eu, Ion Larian Postolache, 
Costin Monea, Mihail Pa
pilian, Areadie Donoș, 
Georgeta Rogojan, Dana 
Andreescu, Victoria Do- 
bre Timonu, George Col- 
fescu, Ion Burloiu, Marin 
Radu Voinea, Manifesta
rea s-a încheiat print.r-un 
imn compus și executat 
de Emil Gavriș, în cinstea 
marelui eveniment.

9 La salonul hunedo- 
rean al cărții, Comitetul 
orășenesc de cultură și 
educație socialistă a ini
țiat o evocare a momen
tului Unirii, prezentind 
totodată noi lucrări apă
rute în Editura Eminescu, 
„Cartea cu pereți de sti
clă" de Nastasia Maniu și 
„Utopia profesorului 
Dunca" de Valeriu Bîr- 
gău și Neculai Chirica. 
Au prezentat criticul și 
istoricul literar Adrian 
Anghelescu, redactorul 
cărților Bogdan Bădules- 
cu și Daniel Drăgan, re
dactor șef al revistei 
„Astra" din Brașov.

• Salonul literar „Co
mentat" de pe lingă Casa 
de cultură a sectorului 
trei din Capitală a pre
zentat o seară dedicată 
Marii Uniri din 1918. 
Au luat cuvîntul. prezen
tind portrete și momente 
din activitatea înaintași
lor ca-e au luptat pentru 
cauza Unirii, Tona Ale- 
xandrescu, președintele 
salonului literar. OctaV 
Sargețiu, Petre Paulescu, 
A nastase Eftimie, Radu 
Cange, Alexandru Ploua, 
Const. Georgescu, Teodor 
Răducanu, Ionel Proto
popescu.

Versuri și expuneri de
dicate Unirii au citit, în 
continuare. Ana Lungu, 
Iile Panait, Const. Amă- 
răscu, Patricia Epureanu, 
Const. Burchilă, Dan Băi 
teanu, Dan Sandu, Romeo 
Tarhon.

CASELE editoriale românești au 
încredințat anul acesta tiparului 
un important număr de volume 
dedicate aniversării a 65 de ani 

de la făurirea statului național unitar ro
mân. Ne-am propus să vă informăm în 
aceste rîndari desnre citeva din cele mai 
semnificative lucrări beletristice intrate 
în librării sau în curs de apariție în ur
mătoarele zile :

Din bogatul patrimoniu al moștenirii 
noastre literare. Editura Minerva publică 
romanul „Cartea facerii" de Eugen Goga 
(fratele lui Octavian Goga). Volumul, a- 
Părut în 1930 la editura Cultura Națio
nală, oferă un cuprinzător tablou referi
tor la ce a însemnat pentru poporul nos
tru și mai ales pentru românii transilvă
neni din vecinătatea Carpaților primul 
război mondial. Eroismul ostașilor ro
mâni, spiritul lor de sacrificiu sînt sur
prinse pe viu în imagini expresive. Ro
manul. izvorît din experiența directă a 
autorului, înrolat voluntar în 1916. are o 
desfășurare pe multiple planuri și diverse 
straturi sociale.

Antologia „La trecutu-ți mare, mare 
viitor" (Editura Albatros) este o selec
ție de versuri patriotice ale poeților cla
sici și contemporani, angajați în marile 
momente consemnate cu litere de aur în 
istoria patriei. Opera lor se constituie in
tr-un omagiu închinat României, oameni
lor ei. un vibrant cîntee al muncii, al 
păcii, libertății și independenței. C'teva 
nume : Vasile Alecsandri, Mihai Emi
nescu. Tudor Arghezi. George Coșbuc. Ion 
Barbu, Lucian Blâga. Nicolae Labiș, 
Mihai Beniuc. loan Alexandru. Adrian 
Păunescu, Marin Sorescu, Nichita Stă- 
nescu, Meliusz Jdzsef, Franz Liebhardt, 
Eugen Jebeieanu, Al. Andrițoiu.

Asociația Scriitorilor din București pu
blică la Editura Cartea Românească anto
logia „1918". în paginile ei sînt creații 
semnate atît de poeți premergători sau

Omagiu editorial
contemporani evenimentului și care vor
beau despre Unire ca despre o necesitate 
vitală a românilor, cit și de cei aparți- 
nînd diverselor generații ale vremii noas
tre. întîlnim numele lui Gheorghe Asachi, 
I, Heliade Rădulescu, Vasile Cârlova. Ce
zar Bolliac. Dimitrie Bolintineanu. Victor 
Eftimiu, Demostene Botez, Ion Vinea, 
Miron Radu Paraschivescu, Geo Dumi
trescu, Traian Iancu. Vasile Nicolescu, 
Petre Ghelmez. Grigore Hagiu, Horvath 
Istvân, Franz Johannes Bulhardt, Nicolae 
Dragoș, Constanța Buzea, Ivo Muncian, 
Steoan Tcaciuc, Daniela Crăsnaru și 
mulți alții.

Volumul „Ne învață Mărășeștii", apă
rut la Editura Junimea, cuprinde creația 
literar-publicistică a lui Octavian Goga 
din perioada 2 februarie 1917—5 august
1919.

La capitolul autorilor contemporani 
semnalăm în primul rînd romanul lui 
Francisc Păcurariu „Geneza". Prin inter
mediul reprezentanților a trei generații 
care au trăit în miezul evenimentelor de 
la 1848. 1877. 1899—1892 (Memorandumul) 
și 1918 ne este prezentată o radiografie a 
zbuciumatei istorii a Transilvaniei. Evo
carea se realizează prin prisma lui Septi- 
miu Vlad, devenit om politic în România 
interbelică. Volumul a fost publicat de 
Editura Dacia.

La aceeași editură a văzut lumina tipa
rului un alt roman istoric — „Duminica 
mare". Prozatorul brașovean Doru Mun- 
teanu alege ca erou principal un tînăr in
telectual ardelean, Horațiu Apolzan. Dună 
un întreg sir de întîmnlări. acesta pimao 
în anul 1918 la Alba Iulia. Autorul ni-1 
înfățișează ca martor activ al pregătirii 
actului Unirii.

Rețin atenția și romanele „Heralzii" de 
Radu Ciobanu si „Caietele locotenentului 
Florian" de Stefan Fay. apărute sub egida 
Editurii Albatros.

Romanul istoric „Heralzii" își plasează 

acțiunea în Transilvania de la 6fîrșitu] 
secolului al XIX-lea pînă-n preajma 
Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia 
din 1 Decembrie 1918. In jurnalul zilnic al 
ziaristului Nestor Prodan sînt marcate 
momente de răscruce ale anilor premergă
tori și hotărîtori pentru înfăptuirea unei 
năzuințe milenare, disputele între frunta
șii politici români din Transilvania, ser
bările Astrei din 1911, ca și rolul presei 
in susținerea drepturilor și idealurilor na
ționale ale românilor transilvăneni.

„Caietele locotenentului Florian" este 
tot un roman istoric al cărui erou, loco
tenentul Florian Bogdan, se dovedește o 
personalitate reprezentativă pentru atitu
dinea românilor transilvăneni in viitoarea 
ce a cuprins lumea după marea confla
grație de la începutul secolului XX. Pe 
baza unui bogat material informativ (co
mentarii, mărturii din presa vremii etc.) 
s'int prezentate cu obiectivitate rolul di- 
feriTlor oameni politici' din perioada 
1914—1918, printre care I.C. Brătianu, Ni
colae Filipescu, premisele și contextul 
care au favorizat realizarea idealului de 
veacuri al unității naționale, atmosfera și 
starea de spirit a românilor din Transil
vania.

Romanul „Chemarea de peste munți" 
de Ion Biberi (Editura Cartea Româneas
că) redă evenimente din perioada anilor 
1900—1945 văzute prin prisma a doi eroi 
născuți la începutul secolului XX la Tur- 
nu Severin. Viețile lor intersectează și 
anii 1916—1918. Romanul se încheie cu 
angajarea celor doi în marele proces al 
transformărilor revoluționare ce vor urma 
in România.

Tot la Cartea Romaneses consem
năm ”o >i roman n] lui Ion Țugui „So
lemnitatea fericiților". Acțiunea se desfă
șoară în aceeași zonă bucovineană întîl— 
ni*ă îp precedentul volum. „Solemnitatea 
supușilor". Personajele sînt țărani și in

telectuali ai satelor din primele două de
cenii ale secolului nostru.

Să amintim și volumele „La primul 
ceas al dimineții" de Petru Vintilă și 
„Chemarea din tricolor" de Gh. Beiancu 
și Vasile Mocanu publicate de Editura 
Militară.

Romanul lui Petru Vintilă este o frescă 
a societății românești din primul război 
mondial, a noianului de întîmplări obiș
nuite sau memorabile care au culminat CU 
actul Unirii proclamat la 1 Decembrie 
la Alba Iulia. Numeroșii eroi ai cărții, fie 
că se află-în Moldova pe care-o apără 
la Mărășești. fie că se află în temnițele 
de la Vaț și Seghedin sau în lagărele de 
prizonieri, din care au răsărit vitezele re
gimente de voluntari români, sînt con
științe și caractere umane ce nu-și precu
pețesc viața pentru împlinirea celui mai 
înalt ideal din istoria națiunii noastre : 
făurirea statului național unitar.

Pornind de la steagurile dacice și ro
mane. autorii cărții „Chemarea din trico
lor". se opresc apoi la flamurile lui Mir
cea. Ștefan. Mihai Viteazul, Tudor. Băl- 
cescu. Iancu. Cuza. la steagurile înfipte în 
redutele Plevnei și Mărășeștilor. aîe lui 
Decembrie 1918, încheind cu tricolorul 
roșu-galben-albastru ce poartă în inima 
lui stema României socialiste.

„Proba de foc. Amintiri iunie 1916 — 
ianuarie 1918“ de Constantin Nicolau, pu
blicată în colecția „Memoria pămîntului 
românesc" a Editurii Albatros, evocă fap
tele de arme ale aviatorilor români în 
primul război mondial.

Menționăm și volumul de publicistică 
a' i»f Vartan Ararhelian intitulat „Dumi
nică după infern". (Editura Eminescu). 
Acțiunea acestei cărți-document se axează 
pe marile bătălii de la Mărăști. Mărășești 
și Oituz, autorul urmărind, totodată, pe 
baza unor relatări din presa vremii, din 
diverse documente ale epocii, firul eveni
mentelor diplomatice și politice din 
România acelei perioade, pină la 1 De
cembrie 1918.

Radu Levârdo



OMAGIU - Pictură de Cornel Brudașcu 
(Din Expoziția de artă plastică dedicată luptei poporului român pentru unitate 

națională, deschisă în Sala Dalles)

Inscripție, 
la Alba Iulia
Pe porțile cetății legendare
Am scris un vis de secole : Unire I 
Și Țara fremătind precum o mare 
L-a imbrățișat făcindu-l nemurire.

E nemurirea vetrelor și scutul
De munți ce-au stat de veghe, strinși în noî, 
Unind și viitorul cu trecutul 
Prin singe de viteji și de eroi.

E cîntecul ce-l înțeleg și surzii, 
Un imn ce luminează Țara toată, 
Plăti: cu capul pe Cîmpia Turzii, 
Cu oasele ce s-au aprins sub roată.

Văpaia lor ne arde în privire, 
în tot ce spunem e cuvîntul lor J 
Unirea mai presus I Și iar Unire 
Sub cerul înălțat de tricolor.

Ion Brad

Lumina
Au fost aceste adorate spații 
supuse uriașei levitații 
care unit-a țara întregită 
într-o rotundă
Și dulce și curată, nesfărimată undă. 
A fost Unirea spada care-a ieșit din teacă, 
de forță și iubire clintită, la un semn, 
și și-a aflat izvorul spre curgere îndemn, 
și albia firească pe care-n veci să treacă. 
Astfeî veni Unirea cu scăpărări de spade, 
cu bubuit de tunuri, și ample canonade, 
și se-mp!ini conturul dorit de cei bătrîni 
Șl peste țară am ajuns stăpîni.
Unirea strălucește într-o fraternă casă 
și parcă-i mai aproape, mai frumoasă, 
și seamănă ades cu-o sveltă ciută 
ce-a întîlnit prăpăstii în calea străbătută. 
Iar în efigii poate oricine vrea să vadă, 
ca-n urmele înscrise de talpă în zăpadă, 
pe cei care spre creste au despicat un drum, 
pe cel ce contopește cu fapta lui, acum, 
însemnele solare și pavăza mîndriei 
care-ncunună cerul senin al României.

Virgil Teodorescu

Lumina nemuritoare a Unirii Izvoare adinei

NICIODATĂ nu a existat, între ma
rile sărbători ale istoriei poporu
lui român, un eveniment mai lu
minos în conștiința sa unanimă, 

decît acela al Unirii, înfăptuită în urmă 
cu șaizeci și cinci de ani. Se realiza a- 
tunci, la 1 Decembrie 1918, marele vis al 
acelora care purtau cu mîndrie, oriunde în 
lume, numele tutelar al originii lor latine, 
al acelora care vorbeau cea mai omogenă 
dintre limbi, conștienți de unitatea spiri
tuală și istorică a ființei uriașe a poporu
lui căruia îi aparțineau, dincolo de îm
părțirile vremelnice ale unor dramatice vi
cisitudini. Niciodată nu a fost abătut și 
nici încovoiat sub vijelii arborele uriaș al 
poporului român, înrădăcinat de milenii în 
pămîntul binecuvîntat al celei mai armo
nice țări.

Nedespărțit de ape și de munți, vibrînd 
puternic, unitar^. în fața oricîtor, vitrege, 
întîmplări istorice, poporul român, totdea
una însetat de libertate și de adevăr, a 
avut drept stea călăuzitoare sentimentul 
apartenenței naționale, idealul unirii păr
ților divizate ale frumosului Trup al Pa
triei, niciodată separat în permanența 
spiritualității sale.

Fibrele cele mai sensibile ale umanității 
care sînt scriitorii, martorii credincioși și 
cronicarii poporului căruia îi aparțin, au 
crezut totdeauna cu o nestrămutată, emo
ționantă tărie, în acest mare ideal al uria
șei ființe colective a poporului de la Car- 
pați și Dunăre, Ei au exaltat marile virtuți 
ale poporului, au cîntat cu accente arză
toare în miraculoasa limbă română și 
marile frumuseți ale păm'intului românesc 
din Dacia originii sale milenare, cerul 
nesfîrșit, iarba și florile, marea și munții, 
divina alternanță a acestor mirifice, stră
bune meleaguri.

Strălucitoarea, cardinala zi, ziua istorică 
de la 1 Decembrie 1918 este simbolul de- 
să.vîrșirii unității naționale a poporului ro
mân, o înaltă treaptă a devenirii sale, 
semnificind unanima aspirație a tuturor 
românilor, dar și proclamarea principiilor 
democratice ale libertăților și (drepturilor 
egale și pentru cetățenii care aparțineau 

altor naționalități. Noul stat național creat 
prin voința unanimă a poporului român, 
prin lupta și jertfele sale istorice, nu a fost 
niciodată un stat al asupririi.

MARELE eveniment al Eliberării din 23 
August 1944 semnifică o altă înaltă treaptă 
românească, o vastă deschidere către noi
le timpuri istorice, timpurile socialismului 
și umanismului revoluționar, în care axa 
cardinală a politicii Partidului Comunist 
Român este unitatea tuturor locuitorilor a- 
cestor străbune meleaguri în elanul lor 
pentru edificarea noii lumi a socialismului. 
Finalitatea și idealul Unirii s-au desăvirșit 
în anii istoriei care au trecut de la Eli
berare. în noile structuri și transformări 
profund democratice, profund umaniste. 
Scriitorii României contemporane — ro
mâni, maghiari, germani sau sîrbi, indife
rent de limba expresiei artistice, dincolo de ( 
treptele biologice —, alcătuiesc un front 
spiritual unitar, integrați unei realități pro
fund umaniste, participînd structural la 
transformările înnoitoare, la elanurile 
constructive ale unei vieți noi. Ei sînt in
tr-adevăr martorii credincioși ai contempo
raneității, parte integrantă a poporului 
care activează pentru cea mai umanistă 
dintre orînduiri, exprimînd poliedric, prin 
transfigurarea artei, coralitatea și carac
teristicile vieții celor mulți. Putem consi
dera că ceea ce definește astăzi climatul 
nou al tuturor locuitorilor acestei țări este 
sentimentul unui deplin acord interior cu 
esența realității înconjurătoare, cu dimen
siunile dezvoltării generale, cu imperative
le majore ale societății, acord care stimu
lează hotărîtor demnitatea umană și pa
triotică a fiecăruia.

Niciodată nu au fost mai multe mani
festări dedicate sărbătoririi marii Uniri 
semnificind unitatea întregului popor în 
jurul Partidului și al secretarului său gene
ral, solidar integrat sub semnul luminos al 
noii viziuni despre lume și viitorul cel mai 
omenesc posibil.

Alexandru Bălăci

SCRIU aceste rînduri aflat încă 
sub impresia întîlnirilor pe care, 
asemenea altor confrați, le-am 
avut în cursul săptămînilor din 

urmă cu cititori din așezări urbane și ru
rale prilejuite de cea de-a șaizeci și cin- 
cea aniversare a făuririi statului unitar ro
mân. Oameni de profesiuni și pregătiri 
culturale diferite au venit spontan și în- 
tr-un număr impresionant să participe la 
evocarea unor momente cruciale ale unei 
lupte care de-a lungul secolelor a marcot 
acea aspirație ce nu a rămas doar în do
meniul afirmării platonice și al adeziunii 
sentimentale. Pentru că ideea unității na
ționale nu a constituit doar un motiv li
vresc reflectat după consumarea eveni
mentului, ci un impuls moral și intelec
tual. Această incursiune istorică în fața 
unor oameni veniți să asculte evoca
rea acelor momente de răscruce is
torică pregătită de remarcabile fapte de 
cultură românească nu avea doar sensul 
unor rememorări didactice.

Unele din numele și operele citate de 
noi, cei prezența le aflăm și în cărțile de 
școală, din păcate, în ultimii ani, foarte 
parcimonioase în ceea ce privește marii 
cărturari români care prin fapta și opera 
lor au marcat profund conștiința și sensi
bilitatea românească, Despre altele, cei 
mai tineri aflau acum pentru întîia oară. 
Toate laolaltă se constituiau într-o istorie 
pe care o trăiam cu toții și, pe măsură ce 
înfățișam aceste fapte, simțeam cum 
fluidul emoțional al trecutului pu
nea stăpînire pe inimile noastre. în
țelegeam din participarea afectivă cu care 
ne urmăreau acești oameni, din entuzias
mul cu care subliniau unele fragmente din 
scriitorii și cărturarii evocați că acest fluid 
nu aparține doar trecutului, ci se împli
nește în unitatea spirituală de astăzi a 
poporului nostru.

Am înțeles încă o dată un adevăr esen
țial, și anume că unitatea și solidaritatea 
națională nu se pot realiza decît în mo
mentul în care tradiția devine o stare su
fletească, o realitate fundamentală a trăi
rilor noastre, o dimensiune permanentă și 
un prilej de meditație, așa cum s-a în- 
tîmpldt din anul 1965, cînd ne-am redes
coperit plenar trecutul. Am înțeles, în ace
lași timp, ce factor important reprezintă 

astăzi cultura în făurirea acelui sent?-1 
ment de comuniune între toți fiii unei țări 
care știu că totdeauna unitatea rezultă 
din construcția sufletească deplină, armo* . 
nioasă.

Unitatea spirituală de astăzi nu înseam- . 
nă și nu trebuie să însemne aducerea Ia 
un numitor comun a elanurilor, inteligen
țelor, aspirațiilor, inițiativelor, a qînduri- 
lor îndrăznețe. Realizarea unității cultu
rale devine o realitate - așa cum ne do- 
vedește tradiția noastră - în momentul 
în care emulația creatoare, afirmarea 
plenară a talentelor, ideilor novatoare, 
toate laolaltă și fiecare în parte, au pro
dus un număr de acte culturale și de ope
re cu un răsunet peren. Rolul culturii în 
acest proces continuu de consolidare a 
unității spirituale se realizează în primul 
rînd prin diversitatea și bogăția institu
țiilor spirituale. Pentru că numai afirma
rea imediată a ideilor și a gîndurilor con
structive creează acea stare de emulație 
care ascute mințile, le face să afle mo
dalitățile cele mai potrivite pentru ce 
opera de artă să exercite asupra con
științelor înrîurirea ei modelatoare. Dar 
cultura acționează asupra conștiințelor cu 
mijloacele specifice gradului de cultură, 
nivelului intelectual din acel moment al 
comunității căreia i se adresează. Nu 
odată istoria culturii noastre ne arată cu 
prisosință că factori esențiali ai unității 
noastre spirituale — Kogălniceanu, Băl- 
cescu, Eminescu, lorga — își depășeau 
evident epoca prin arhitectura îndrăznea
ță a construcției culturale, prin dimen
siunea novatoare a ideilor, prin formu
lele de artă din care unele nu se aflau, 
înainte de ei, decît într-o stare germina
tivă. Dacă o colectivitate, cum este as
tăzi poporul nostru, își arată o sensibi
litate deosebită, o capacitate de recep
tare sufletească ieșită din comun față de 
actele de cultură ale trecutului, nu-i mai 
puțin adevărat că sentimentul unității 
morale și spirituale se împlinește necon
tenit prin ceea ce cultura noastră propu
ne nou, îndrăzneț, la nivelul cuceririlor 
civilizației . c-mtemporone și al stadiului 
atins de impinirea spirituală a omului 
de astăzi.

Valeriu Râpeanu

RoiDâ-nia X. o



Lupta poporului român pentru unitate și 
independență națională in opera tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

ISTORIA poporului român încorpo
rează ca valori definitorii ale 
existenței în spațiul carpato-da- 
nubiano-pontic permanența și 

Continuitatea de locuire, unitatea și lup
ta eroică pentru apărarea pămîntului 
strămoșesc, a independenței și suverani
tății naționale. Unitatea și lupta, pentru 
independența pt porului român străbat 
opera secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „Socialismul - arată tovară
șul Nicolae Ceaușescu — a realizat idealu
rile de libertate socială și națională pen
tru care au luptat înaintașii cei mai lu
minați, a înfăptuit pentru prima oară 
unitatea social-politică a poporului. Na
țiunea română socialistă — unită prin co- . 
munitatea țelurilor și intereselor tuturor 
păturilor populației, fără deosebire de. 
naționalitate - înflorește și se afirmă tot 
mai viguros, asigurînd făurirea unei vieți 
libere și fericite pentru toți cei ce mun
cesc în patria noastră". Așa cum atestă 
istoria, conștiința unității, neatirnării și 
suveranității a străbătut secolele, oșezin- 
du-se ca trainic pivot de susținere a edi
ficiului național.

Opera secretarului generai al Partidu
lui întruchipează cea mai profundă, mai 
reprezentativă considerare și semnificare 
a valențelor unității și conștiinței unității 
în multiplele sale exprimări : unitatea de 
neam ; unitatea civilizației materiale și 
spirituale a poporului român ; unitatea 
forțelor înaintate, a maselor largi - în 
frunte cu clasa muncitoare - ca factorul 
polarizării și dinamicii poporului în apă
rarea ființei și libertății sale naționale, 
ca promotorul dezvoltării sociale, a idea
lurilor de dreptate și libertate ; unitatea 
și coeziunea moral-politică a tuturor fiilor 
patriei în jurul Partidului Comunist Ro
mân, baza de nezdruncinat a orînduirii 
socialiste, a mersului treptat spre comu
nism. Analiza științifică — în spiritul ma
terialismului dialectic și istoric - o evo
luției istoriei poporului român relevă com
ponenta deosebită a rolului statului in 
viața poporului nostru, lupta șa hotărîtă 
pentru crearea cadrului național unitar 
al existenței sale în rîndu.l statelor lumii. 
Corolarul acestei năzuințe și permanențe 
în lupta poporului român a fost marcat 
la 1 Decembrie 1918 „moment — așa cum 
arată președintele țării — de importanță 
istorică hotărîtoare pentru destinele în
tregului nostru popor".

Variatele ipostaze ale unității po
porului român, de la cea de neam și pînă 
la poporul unit al României socialiste, se 
află într-o legătură indisolubilă, alcă
tuiesc un tot indestructibil, presupunîn- 
du-se firesc și fortificîndu-se unele pe 
pitele în devenirea vremurilor. Toate a

cestea definesc sinteza distinctivă a mo
dului de a fi al poporului român și îi 
conferă largi temeiuri ale continuității is
torice, semnificînd astăzi ascensiunea pe 
făgașul socialist și comunist.

in cele peste două milenii ale existen
ței sale statale, poporul român a trecut 
prin diferite stadii de dezvoltare, așa cum 
a evoluat și societatea românească, de 
la statul centralizat și independent con
dus de Burebista, la statele feudale ro
mânești, Transilvania, Moldova și Țara 
Românească, în evul mediu, apoi de la 
statul modern capitalist la statul nou, 
socialist.

în evoluția sa, statul românilor a cu
noscut diferite sinuozități, cu perioade 
de înflorire maximă și cu epoci de res
trângere a activității sale sau chiar cu 
dezorganizarea lui, cum a fost cazul, în 
primele secole ale erei noastre, pe tim
pul ocupației romane. Chiar și în peri
oadele cînd organizarea statală, în ac
cepție clasică, a fost imposibilă din cau
za năvălirii populațiilor migratoare, româ
nii și-au creat forme ale puterii politice 
prin care se asigura realizarea relațiilor 
în interior între forțele sociale și în exte
rior cu alte popoare, organizarea apără
rii gliei străbune și dezvoltarea materială 
și spirituală.

U TOATE CĂ într-o îndelungată 
perioadă istorică a existat plura

lismul statal, concretizat în evul mediu în 
existența celor trei state — Transilvania, 
Țara Românească, Moldova —, in socie
tatea românească s-a asigurat în contex
tul originii comune, comunității de terito
riu, de limbă, tradiții, cultură, o formă de 
unitate statală exprimată în chipuri spe
cifice. Unitatea și continuitatea vieții de 
stat sub variatele ei forme constituie rea
lități incontestabile care, la rîndul lor, 
au fost factori de progres și de atestare 
a drepturilor istorice ale poporului ro
mân în vatra strămoșească. „Avem un 
popor, o țară, în care trăiesc laolaltă ro
mâni precum și oameni ai muncii de ori
gine maghiară, germană, sîrbă. sau de 
altă naționalitate. Dar cu toții reprezen
tăm un popor unic și nu admitem nimă
nui să încerce să lovească în unitatea 
poporului nostru." Sînt puse astfel în lu
mină adevăruri și realități concrete spe
cifice în România socialistă. Se evidenția
ză faptul că teritoriul Republicii Socia
liste România, teritoriul românesc pe care 
s-a format și dezvoltat poporul român cu 
două milenii in urmă, iar prin strămoșii 
geto-daci de circa patru milenii, are un 
caracter unitar, indivizibil. Acest terito
riu a aparținut dintotdeauna poporului 
român și înaintașilor săi. Datorită vic'si- 
tudinilor istorice au fost perioade cînd 

parte din acest teritoriu s-a aflat sub 
ocupație străină, dar și în aceste perioa
de poporul nostru a rămas aici, în vatra 
sa dintotdeauna, a muncit, a luptat, s-a 
eliberat pe sine și și-a eliberat teritoriul 
său. Istoria nu consemnează situații în 
care poporul nostru să fî părăsit în vreo 
împrejurare aceste meleaguri, după cum 
nici strămoșii poporului nostru, geto-dacii 
și înaintașii acestora, nu au părăsit nicio
dată glia natală. Teritoriul poporului ro
mân cunoscut din cele mai îndepărtate 
timpuri ca aparținîndu-i prin strămoșii 
săi are un caracter unitar și pe el tră
iește un popor unitar. Așa cum atestă is
toria, pe pămîntul românesc s-au perin
dat de-a lungul secolelor multe popoare 
și populații migratoare, unele avîrrd un 
nivel de civilizație inferior față de ce! al 
poporului vremelnic cotropit. Unii din 
migratori au jefuit și au părăsit aceste teri
torii după un timp, alții au conviețuit cu" 
camen'i pămîntului, iar alții, veniți mai 
tîrziu, incadrîndu-se în sistemul societă
ții românești, au devenit membri ai a- 
cesteîa. împreună au apărat ceea ce au 
înăltat — cultura și civilizația, pămîntul 
străbun. In toate bătăliile purtate împo
triva cotropitorilor străini, pentru unirea 
și libertatea țârilor române au luptat, 
umăr la umăr cu românii, și maghiarii, 
și secuii, și germanii, sîrbii și alții care 
aici s-au dezvoltat ca naționalități con
locuitoare. In decursul conviețuirii, al 
muncii și luptei comune, au făurit împre
ună tot ceea ce există pe aceste melea
guri. Au muncit împreună, au luptat îm
preună, împotriva asupririi, a cotroprto- 
rilor străini, înțelegind că trebuie să se 
unească și să lupte unul lînqă altul pen
tru a-și putea făuri o viață liberă, pentru 
a fi pe' denlin s’ăpîni pe destinele lor. 
„Nu demonstrează oare acest fapt — a- 
ra’ă tovarășul Nicolae Ceaușescu — ade
vărul că lupta împotriva cotropitorilor 
s’răini, pentru unitatea țărilor românești 
și formarea unui stat centralizat puternic, 
core să asigure condiții de viață, de d^z- 
irohare a'forțelor de producție, de bună
stare si fericire, a fost o realitate is’or'mă? 
Aceasta era, intr-adevăr, o cerință legi
că, o năzuință a tuturor locuitorilor aces
tor meleaguri, fără deosebire de națio
nalitate, Această solidaritate și luptă co
mună s-au manifestat cu putere și în răs
coalele țărănești de fa Bobîlna, în răz
boiul țărănesc din 1514, condus de 
Gheorghe Doja, precum și mai tîrziu in 
marea răscoală condusă de Horea, Cloș
ca și Crișan și altele".

JNCEPIND cu secolul al XVIII-lea, 
pe baza transformăriilor social-e- 

conomice care au avut loc în țările româ
ne, se petrec profunde evoluții structura

le, reflectate in afirmarea conștiinței na
ționale, în dezvoltarea culturii și ideolo
giei naționale. Aceste direcții noi ale 
evoluției țărilor române și-au găsit expre- țț- 
sie în revoluția din 1821 condusă de Tu
dor Vladimirescu, în revoluția română de 
la 1848. Relevînd principalele direcții ale ' 
revoluției de la 1821, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că ea a „marcat un 
mcment de cotitură în istoria luptelor 
poporului nostru împotriva dominației 
Imperiului otoman, pentru cucerirea in
dependenței naționale, pentru dreptate 
socială". Revoluția condusă de tudor 
Vladimirescu a zdruncinat puternic ve
chea orînduire socială „vestind marile 
transformări revoluționare care au culmi
nat cu revoluția burghezo-democrată 
din 1843 și cu unirea Principatelor Ro
mâne din 1859, cu formarea statului nos
tru unitar - moment epocal în istoria po
porului român, care s-a afirmat în lume 
ca un popor dornic să contribuie la cau
za civilizației, dornic să trăiască liber și 
independent". Punerea, în 1859, a teme
liilor statului român modern a determinat 
amplificarea pe multiple planuri a lup
tei pentru dobîndirea independenței ab
solute de stat a României, proclamată la 
9 mai 1877. In războiul drept pentru 
consfințirea independenței s-au angajat
in variate modalități inclusiv românii a- 
flați sub dominație străină. Aceasta a 
stimulat la sfîrșitul secolului al XlX-lea și 
înceoutul secolului al XX-lea lupta pen
tru făurirea statului național român uni
tar.

R CAIIZATA în 1918 în împrejurări
v in‘ernat:onale favorabile, unitatea 

noastă națională a fost rezultatul luptei 
maselor populare din toată tara, opera în- 
trcqului nnpor român. „Unirea — arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a fost în
cununarea victorioasă a luatei seculare 
duse de cele mai înaintate forte ale po
norului român din Moldova, Muntenia și 
Transilvania, de cărturarii si marii gîndi- 
tori oi neamului, a activității desfășurate 
de ele’v,"ntele revoluționare, de militan
te so--i^!is»;i a aspirațiilor și voinței în- 
treoului nonor român". Făurirea unității- 
n"‘:onai° a avrt o înrîurire orofundă, po- 
zî‘!,'ă asupra întregii evoluții economice, 
politice si soc!de a țării, a creat condi
ții n=nlrit dezvoltarea forțelor nroqresiste 
c’o soo!“‘stg, pen’-ru intensificarea miș
cării revoluționare a clasei muncitoare, 
„ăr-ort moment epocal dm istoria oo- 
i-or„'ni nostru — sublinia tovarășul 
N:-oioe C^ouroscu — a deschis nor pers
pective, atit dezvoltării forțelor de pro
ducție, științei și culturii, cit și afirmării 
poporului nostru, a aspirațiilor sale de 
progres, a voinței sale de pace, a hotă- 
rîrii de a-și făuri o viață demnă, de a 
trăi în prietenie și colaborare cu vecinii 
săi, cu toate popoarele lumii".

F JALTA misiune de a asigura rea- 
izc-rea deplină a marilor aspirații 

ale poporului a revenit clasei muncitoa
re, forța cea mai înaintată a societății, 
core, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, făurit la 8 mai 1921, a or
ganizat și condus lupta de eliberare soci
ală, împotriva fascismului și războiului, 
pentru trecerea la construirea societății 
noi, socialiste. z~-

In perioada de după victoria revoluției^ 
de eliberare națională și socială antifas
cistă și antiimperialistă. Partidul Comu
nist „a desfășurat o vastă activitate or
ganizatorică și politică - se reliefează 
în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu 
—, a organizat clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, a unit toate forțele 
democratice, patriotice, în procesul dez
voltării și înfăptuirii revoluției democrat- 
populare, realizării reformelor sociale și 
trecerii la cucerirea puterii politice de 

Bărbat
intre bărbați

Pe balta sacrei noastre deveniri 
Decembrie de A'ba ne-a luminat întruna 
Și azi uniți în patria cu aur în priviri 
Liberi și demni durăm prin timp Comuna 
Și făurim Unirea a noastră, a tuturor 
Adăugind istoriei noi pagini de lumină 
Purtați spre comunism de-un brav conducător 
In libertate, pace și dragoste deplină 
Prin El zidirea nocrtră e cunoscută-n lume 
Prin El lăcașul păcii numit e Românie 
El. Ceaușercu, ctitor al noilor columne 
Bărbat între bărbați mărire ție I

Viorel Varga

V_______ ;__________



către clasa muncitoare in alianță cu ță
rănimea și apoi la construcția socialis
mului în România".

Odată cu trecerea la const'U’rea socia
lismului au putut fi soluționate pînă la 
capăt marile probleme ale dezvoltării so
cietății românești pe calea progresului 
economic și social, și-au găsit împliniri 
idealurile pentru care au luptat clasa 
muncitoare, forțele revoluționare, progre
siste, cei mai buni fii ai poporului.

Intr-o perioadă de mai puțin de trei 
decenii și jumătate, România a cunoscut 
uriașe transformări revoluționare, par- 
curgînd mai multe etape istorice : s-a 
instaurat puterea revoluționar-democra- 
tică, au fost răsturnate clasele exploata
toare și a triumfat revoluția proletară, 
poporul a construit cu succes și a con
solidat orînduirea socialistă. Socialismul 
a asigurat lichidarea stării grave de îna
poiere moștenite de la regimul trecut, a 
deschis calea progresului rapid al forțe
lor de producție, a asigurat făurirea unei 
noi baze tehnico-maieriale a societății. 
Dintr-o țară cu un pronunțat caracter a- 
grar, cu o industrie slab dezvoltată și o 
agricultură înapoiată, România a deve
nit o țară industrial-agrară, bazată pe 
ceie mai noi cuceriri a>e științei și tehni
cii, cu o agricultură modernă, în continuă 
dezvoltare, capabilă să satisfacă in con
diții tot mai bune nevoile economiei, ce
rințele de consum ale maselor largi 
populare.

MARILE cuceriri ale poporului au 
căpătat dimensiuni noi în per
spectiva deschisă în iulie 1965 de Con
gresul a! IX-lea al Partidului Comunist 

Român.
Toți cetățenii țării, fără deosebire de 

naționalitate, au ca interes suprem con
solidarea statului național unitar, întări
rea continuă a independenței și suvera
nității naționale, libertatea patriei fiind 
conaiția libertății fiecăruia. Ei contribuie 
în cel mai înalt grad la dezvoltarea con
strucției socialiste, la realizarea planuri
lor de dezvoltare economico-socială a 
țării — calea făuririi bunăstării. Țelul ce 
■nește indestructibil energiile întregului 
Jpor îl constituie realizarea Programu

lui partidului, care prevede făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, 
creșterea puternică a forțelor de produc
ție, apropierea României de nivelul țări
lor industriale avansate ale lumii.

in această perioadă s-au făcut noi 
pași înainte pe linia perfecționării rela
țiilor de producție și sociale. S-a reali
zat un sistem unitar de conducere a ță
rii de către popor, a democrație econo
mică și socială de tip nou, care permite 
să se valorifice larg inițiativa, experiența 
și capacitatea de creație a maselor în 
toate domeniile de activitate.

Una din marile cuceriri ale construc
ției socialiste din patria noastră este re
zolvarea justă, în spiritul concepției re
voluționare marxist-leniniste a problemei 
naționale, asigurarea unor condiții egale 
de muncă și viață pentru toți cetățenii 
patriei, fără deosebire de naționalitate. 
Naționalitățile conlocuitoare participă ac
tiv ia viața politică, la activitatea de con- 
ducere a societății, aducîndu-și activ 
contribuția, în strînsă frăție și colaborare 

-nu oamenii muncii români, la progresul 
înflorirea patriei comune — România 

«ocialistă.
Pe baza politicii de dezvoltare intensă 

a mijloacelor de producție în toate ju
dețele țării, a asigurării instituțiilor de 
învățămînt și cultură în limba maternă, 
naționalitățile conlocuitoare dispun de 
Jargi posibilități de afirmare în viața spi
rituală, de dreptul de a se exprima în orice 
domeniu în limba maternă, beneficiind în 
mod egal de roadele construcției socia
lismului, ale muncii unite a întregului 
nostru popor. „Numai socialismul - ara
tă tovarășul Nicolae Ceaușescu — poate 
crea cu adevărat condiții pentru realiza
rea unei reale egalități în drepturi între 
toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, deoarece el a lichidat ex
ploatarea omului de către om, a trecut

Destine
Deschidem astăzi sfintă-a țării carte 
Ce stringe-n ea destine milenare 
Trăite in străvechile hotare, 
Urmașilor prin pravile lăsate.

Vlăstar născut din daci și din romani 
O vrere-a ars în inimi neclintită, 
Să fie țara pururea unită, 
Independenți să fim și suverani.

Un ideal pe vatra însorită 
In inimi și-a aflat mereu sălaș, 
Și-n Cîmpul Libertății de la Blaj 
țara s-a vrut ca țară împlinită. 

mijloacele de producție în mina poporu
lui și a asigurat ca oamenii muncii — 
stăpîni ai bunurilor materiale, ai produ
sului social — să se bucure din plin și în 
mod egal de toate binefacerile socialis
mului".

Documentele partidului nostru, opera 
secretarului său general pun în lumină 
faptul că grija pentru dezvoltarea națiu
nii, a trăsăturilor ei noi, care apar în so
cialism, constituie o parte integrantă a 
însăși edificării noii orînduiri. întărirea 
națiunii socialiste în perioada construirii 
socialismului și comunismului reprezintă o 
cerință obiectivă a înfloririi economiei și 
culturii, a dezvoltării naționale libere și 
independente.

Aplicînd cu consecvență politica de 
dezvoltare economică a întregii țări, 
Partidul Comunist Român se călăuzește 
după adevărul potrivit căruia trebuie să 
se asigure condițiile pentru participarea 
activă a tuturor locuitorilor la viața eco- 
nomică-socială. In virtutea principiilor în
scrise în Constituție, toți cetățenii, fără 
deosebire de naționalitate, participă cu 
arep.ua și ooligaui egale la întreaga 
viață politică, economică și socială a 
țării, btructura națională a partidului, a 
celorlalte organizații de masă și obștești, 
a conducerilor acestora la toate nivelu
rile, ă organelor reprezentative și execu
tive de stat și economice corespunde 
compoziției naționale a populației, asi- 
gurînd participarea largă a oamenilor 
muncii, fără deosebire ae naționaiitaie, 
la conducerea propriei lor vieți sociale. 
Aceste organizații colaborează în cadrul 
Frontului Democrației și Unității Socialis
te, creat în noiembrie 1968, organism cu 
larg caracter democratic, reunind toate 
forțele politice și sociale ale țării. „Fron
tul Democrației -și Unității Socialiste — 
arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
constituie expresia celei mai largi demo
crații, a reprezentării tuturor categoriilor 
sociale, indiferent de convingere. Aici 
sînt uniți, într-o simbioză puternică, și 
comuniștii și necomuniștii, oameni cu di
ferite concepții filosofice, dar cu o sin
gură convingere : aceea de a servi po
porul, de a servi patria, socialismul și co
munismul".

în cadrul sistemului democrației socie
tății noastre Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste deține un rol de cea mai 
mare însemnătate, afirmîndu-se tot mai 
mult ca o formă superioară de unire și 
coordonare a eforturilor întregii națiuni, 
de manifestare a voinței și hotărîrii po
porului de a realiza programul construcției 
socialiste și comuniste, de a-și făuri în 
mod conștient viitorul luminos, liber și 
demn. Inmănunchind organizațiile de 
masă și obștești, toate clasele și pături
le sociale ce alcătuiesc orînduirea noas
tră, Frontul Democrației și Unității Soci
aliste dă expresie unității de interese și 
aspirații ale întregului nostru popor, ra
porturilor de colaborare, frăție și solida
ritate dintre toți oamenii muncii. El ilus
trează schimbările profunde petrecute în 
structura socială a țării, precum și pers
pectiva apropierii tot mai depline a tutu
ror claselor și categoriilor de oameni ai 
muncii, a omogenizării continue a socie
tății. Consiliile naționalităților conlocui
toare, parte componentă g Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, participă 
la întreaga activitate a acestuia, militînd 
pentru continua întărire a frăției dintre 
oamenii muncii români și cei aparținînd 
naționalităților conlocuitoare. Frontul De
mocrației și Unității Socialiste, este cu 
adevărat cel mai larg și reprezentativ 
organism al democrației noastre, în ca
drul căruia se realizează unitatea mase
lor populare în jurul partidului - forța 
politică conducătoare a întregii societăți.

Tot mai mult în procesul făuririi noii 
societăți are loc o identificare deplină a 
partidului cu năzuințele clasei muncitoa
re, ale întregului popor, îndeplinind ast
fel rolul de centru vital al națiunii noas
tre socialiste, fiind însăși conștiința sa.

Tocmai de aceea partidul comunist se 
consideră continuatorul celor mai glo
rioase tradiții de luptă pentru dreptate

milenare
Și patria ne e azi cutezătoare, 
înalte piscuri urcă-n falnic zbor, 
Și nu-i în lume mai viteaz popor
Și țară azi mai mîndră nu-i sub soare.

Și-n fruntea țării, glasul ei fierbinte, 
Vizionar și braț cutezător, 
Cu inima bătînd pentru popor 
E cel dinții bărbat și președinte.

El este făurar al bucuriei,
Credința noastră că vom merge drept, 
El — fiul țării, gindu-i înțelept, 
Chezașul înfloririi României.

Viorel Cozma

(Din Expoziția de artă plastică dedicată

socială și eliberare națională, pentru 
progres, pentru libertate și independență. 
Tocmai de aceea partidul nostru consi
deră că datoria sa este de a fi exponen
tul fidel al năzuințelor clasei muncitoare, 
ale întregului nostru popor.

PORNIND de la aceste trăsături 
fundamentale ale poporului ro
mân, popor unitar, cu trăsături și fizionomie 
distincte, cu o vechime de 2 000 de ani pe 

teritoriul său de etnogeneză și dezvolta
re, angajat ferm în realizarea unei poli
tici de construcție socialistă a țării, de 
înflorire a civilizației socialiste, de dez
voltare permanentă a relațiilor de cola
borare și întrajutorare cu toate statele 
lumii, de bună vecinătate cu popoarele 
limitrofe, de apărare a păcii pe planeta 
noastră, secretarul general al Partidului 
Comunist Român a formulat cu o deose
bită claritate teza referitoare la faptul 
că nimănui nu-i este admis, în nici o îm
prejurare, de a încerca să lovească în 
unitatea poporului român, să-i lezeze în 
vreun fel interesele, drepturile lui inalie
nabile. Fiecare cetățean român are dato
ria sfîntă de a face totul, -chiar cu sacri
ficiul suprem, de a apăra ca pe lumina 
ochilor bunurile cele maî de preț ale po
porului român : unitatea, independența, 
suveranitatea, drepturile sale istorice asu
pra gliei strămoșești, integritatea terito
rială a Republicii Socialiste România, de 
a depune toate eforturile pentru ca țara 
noastră să devină cit mai bogată și mai 
frumoasă, cît mai puternică, demnă da 
tradițiile și civilizația ei milenare.

Transpunînd în viață politica științifică 
a partidului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, statul nos
tru a acționat în așa fel încît în situația 
concretă a României socialiste — unde 
există un popor unitar, un teritoriu unic, 
o țară în care trăiesc peste 22 500 000 
cetățeni români — fiecare cetățean, fără 
deosebire de naționalitate, are asigurat 
dreptul inalienabil, garantat de Constitu
ție, de a folosi nestingherit și neîngrădit 
și limba maternă, binefacerile culturii, de 
a avea școli, ziare, cărți, de a-și pune în 
valoare obiceiurile tradiționale etc. Sta
tul român. Partidul Comunist Român în
treprind măsuri ferme pentru ca toți cetă
țenii României socialiste să beneficieze 
din plin de drepturile înscrise în Consti
tuție.

Intr-un climat nou de viață și de mun
că specific țării noastre, în cadrul căruia 
toți cetățenii țării au asigurate condiții 
nelimitate de afirmare plenară a perso
nalității lor, de a-și pune întreaga lor 
capacitate și energie în slujba dezvoltă-

PORTRET de Ion Jalea 
luptei poporului român pentru unitate 

națională, deschisă în Sola Dalles)

rii și înfloririi patriei, unitatea poporului 
nostru, a tuturor cetățenilor României 
socialiste, fără deosebire de naționalita
te, în jurul Partidului Comunist Român, 
acționează ca un element dinamizator 
de cea mai mare însemnătate în proce
sul edificării societății socialiste și co
muniste în Republica Socialistă România,

Ț N condițiile în care unitatea de 
•“jîndire și acțiune a asigurat tri

umful orînduirii noi, socialiste, experiența 
și conștiința luptei poporului român pen
tru unitate, profund fortificată de secole
le de bătălii purtate pentru realizarea 
unirii politice, înfăptuită acum 65 de ani, 
este astăzi o puternică sursă de încrede
re și tărie. Ea reprezintă un viguros fac
tor de coeziune a tuturor fiilor acestui 
pămînt în jurul Partidului Comunist Ro
mân, legămînt de luptă și muncă pentru 
a înălța pe noi culmi de progres și civi
lizație patria noastră.

Perioada jalonată de Congresele al 
IX-lea, al X-lea, cl Xl-lea și al Xll-lea ale 
Partidului Comunist Român, de activitate 
prodigioasă desfășurată în fruntea parti
dului și statului pe plan teoretic, politic 
și de conducere de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a înrădăcinat adînc ideea că 
numai aici, pe acest pămînt, pe care 
s-au născut și a cărui înflorire e asigurată 
prin unitatea și frăția celor ce muncesc, 
se pot realiza obiectivele însuflețitoare, 
îndrăznețe ale orînduirii noastre socialis
te.

Această nezdruncinată încredere în 
forța și unitatea poporului, coeziunea sa, 
credința în trăinicia înfăptuirilor sale, 
consecvența exprimată în politica externă 
au făcut și fac ca România socialistă, 
președintele său să se bucure de un deo
sebit prestigiu în viața politică interna
țională.

Idealurile revoluționare pentru care 
S-au jertfit înaintașii noștri, pentru care 
s-au jertfit socialiștii, comuniștii, pentru 
care au căzut muncitori, țărani, intelec
tuali, pentru care poporul a dat un mare 
tribut de sînge se înfăptuiesc sub condu
cerea Partidului Comunist Român, cară 
asigură afirmarea cu deplină putere a 
principiilor socialismului, ale umanismu
lui revoluționar.

întreaga activitate practica, politică, 
întreaga operă a președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sădește în 
rîndurile tuturor fiilor țării sentimentul da 
dragoste și atașament profund față de 
lupta poporului pentru unitate și inde
pendență națională, pentru partidul co
munist, pentru România socialistă.

Ion Ardeleanu

arep.ua


Un imperativ 
fundamental

„Socialismul", 1 Mai 1920

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU in 1939

NE-AM pregătit pentru Marea 
Unire, din 1918, cu toată istoria 
noastră, revenindu-ne sacra dato
rie de a păstra și consolida uni

tatea națională — coloană infinită a. tre
cutului, prezentului și viitorului poporu
lui român.

A rămas fundamental acest imperativ 
pentru toate forțele înaintate, progre
siste, democratice, revoluționare ale so
cietății românești, care, începind din 1918, 
îl cuprindeau în toate programele lor, 
așa precum l-a cuprins Partidul Comu
nist Român în anii dintâi ai prezenței 
sale în arena vieții politice a țării. Creat 
în epoca de avînt popular, ce a urmat 
imediat Marii Uniri, Partidul Comunist 
era expresia acestei unități naționale 
prin cuprinderea totalității organizațiilor 
revoluționare din întreaga Românie. în 
același timp el continua, cu valori radi
cale, Partidul Socialist și mișcarea mun
citorească de la finele secolului XIX și 
începutul secolului XX, preluînd și moș
tenirea nobilelor virtuți patriotice. Miș
carea socialistă și muncitorească a ridicat 
la rang de principii teoretice și de ac
țiuni practice testamentul lăsat de revo
luția de la 1848 pentru unitatea națională 
a tuturor românilor in fruntariile vechii 
Dacii. Toate reuniunile și publicațiile miș
cării muncitorești, iar din 1893, ale 
P.S.D.M.R., cuprindeau la loc de frunte 
împreună cu problemele mișcării politice 
ale luptelor de clasă, ale cuceririlor drep
turilor pentru mase, problema libertății 
naționale, a sprijinirii luptei de eliberare 
națională, a românilor aflați sub domi
nație străină. Semnificativ, gazete socia
liste purtau numele provinciilor românești 
asuprite, una din gazetele centrale in- 
titulîndu-se „Dacia viitoare".

Crezul socialiștilor exprimat în dece
niul IX: „Voim Dacia așa cum ea fu" ! 
a rămas crez pentru mișcarea muncito
rească la începutul secolului XX, sub 
faldurile tricolorului jertfindu-se nume
roși socialiști pe fronturile patriei, din 
anii 1916—1918. Acest crez al deplinei 
unități naționale și-a găsit întruchiparea 
în prezența mișcării muncitorești ca una 
din forțele cele mai importante ale ma
relui act istoric de la 1 Decembrie 1918. 
Ponderea mișcării muncitorești la lupta 
națională eliberatoare a Transilvaniei și 
pentru unire cu Țara a fost atît de în
semnată îneît, din cei 12 membri ai Con
siliului Național Central Român, 6 erau 
socialiști.

Unitatea națională a grăbit și unitatea 
mișcării muncitorești prin depășirea re
gionalismului, a împărțirii partidelor so
cialiste pe provincii istorice, grupîndu-se 
toate într-un singur partid marcat de 
un rapid proces de radicalizare. Pisc al 
acestui proces, al gîndirii și acțiunilor 
progresiste, novatoare, revoluționare ale 
națiunii noastre'; Partidul Comunist Ro
mân era chintesența năzuințelor de inde
pendență și unitate ale unui popor care 
de-a lungul istoriei sale a dat. uriașe sa
crificii spre a-și salva libertatea și a 
realiza unitatea națională.

Partid matur, prin toată încărcătura de 
experiență din trecutul țării, partidul co
muniștilor erg în același timp un partid 
tînăr prin țelurile sale înnoitoare, cu cele 
mai înalte valori umaniste și patriotice.

Drumul parcurs de Partidul Comunist 
Român, din 1921 și pînă în anii socialis
mului, este o adevărată epopee.

Partid al istoriei, al prezentului și viito
rului României—astfel s-a afirmat Parti
dul Comunist Român încă de la crearea 
sa, .fiind, prin tot ce avea mai bun, con
topit cu poporul, cu țelurile sale majore 
de libertate socială, progres, civilizație, 
pace, independență, și unitate națională.

Memorabile sini paginile scrise de co
muniști chiar în primul an al existenței 
partidului, cind, cu cea mai mare parte 
a congresiștilor din mai 1921 întemnițați, 
continuau să afirme programul revolu
ționar și patriotic al viitorului României. 
La Procesul din Dealul Spirii, cînd co
muniștii au fost acuzați că subminează 
unitatea națională, s-a ridicat din boxă 
viitorul secretar general al partidului, 
Gheorghe Cristescu, adresîndu-se unui bă- 
trîn în toiag : „Desfă cămașa, tată, și le a- 
rată rănile căpătate în ’77", iar către jude
cători — „iar eu vi le voi arăta pe ale 
mele din 1917“, și va continua cu o emo
ționantă argumentație pentru patriotis
mul clasei muncitoare, despre însemnă
tatea unității naționale în concepția Par
tidului Comunist. Au depus atunci, 
în 1922, mărturie în favoarea acuzați
lor, la procesul celor peste 300 

‘de comuniști, oameni politici, sa- 
vanți, precum Nicolae Lupu, Nicolae Ior- 
ga care, fără a împărtăși concepțiile po
litice ale celor acuzați, au vorbit cu 
căldură despre patriotismul lor. Toate 
acestea nu au putut împiedica guvernul 
să interzică activitatea Partidului Comu
nist și timp de mai mulți ani să se 
introducă în viața de partid, în documen
tele sale, de către elemente străine de 
poporul nostru, concepții care contrave
neau ideilor patriotice de unitate națio
nală proprii fondului sănătos al parti
dului.

PERSISTENȚA, vitalitatea acestor 
idei de bază, privind apărarea 
unității naționale, au ieșit cu pu
tere în evidență, în deceniul IV, 

cînd sub impactul primejdiei externe fas
ciste, revizioniste, România era amenin
țată și în hotarele și în independența sa.

Masele largi populare din România erau 
potrivnice fascismului și Germaniei hitle- 
riste. O dovedise în anii 1932—1933, cu 
o fermitate deosebită, muncitorimea, prin 
marile sale bătălii de clasă, printre care 
înfruntarea sîngeroasă de la Grivița în 
1933 a fost deosebit de semnificativă. Dar 
spre a bara ofensiva fascismului, agresi
vitatea hitlerismului și amenințarea hota
relor țării de către state fascizate, era 
nevoie de o puternică șl continuă con
centrare de forțe ale națiunii pentru 
salvgardarea unității și independenței 
sale. Viziunea de mare luciditate poli
tică, în asemenea momente, a aparținut 
Partidului Comunist Român, care a 
dezvoltat o largă, mișcare antifascistă. De 
la Comitetul Național Antirăzboinic în 
1932 și Comitetul Național Antifascist, în 

Demonstrația muncitorilor din București la 1 Mai 1939

1933, s-a ajuns la Frontul comun împo
triva fascismului, in 1934, între Liga 
Muncii, Comitetul Național Antifascist și 
Partidul Socialist Unitar, pentru ca în 
1935 Frontul antifascist să cuprindă Blo
cul Democratic, Partidul Socialist, Uni
unea oamenilor muncii maghiari, Fron
tul Plugarilor, iar în 1936 să se ralieze 
Comitetele cetățenești, fracțiunile radica
le, progresiste național țărăniste și perso
nalități politice din alte partide, îndeosebi 
intelectuali, care înțelegeau gravitatea 
evenimentelor și consecințele lor pentru 
mase, pentru libertatea țării și unitatea 
națională.

Partidul Comunist Român, factorul di
namizator al mișcării, antifasciste, rea
liza, așa cum o atestă numeroase docu
mente, atit gravitatea primejdiei fasciste 
cît și soluția de stăvilire a atentatelor 
interne și externe, îndeobște îndreptate 
contra forțelor democratice, a poporului, 
contra suveranității și unității naționale. 
Promovînd militanți comuniști tineri, ne
contaminați de teorii impuse din afară, 
P.C.R. a realizat importante înțelegeri de 
front unic, a întărit mișcarea sindicală, 
U.T.C. și organizația de tineret studen
țesc. în aceste împrejurări se va afirma 
în rîndurile tineretului revoluționar, în 
partid și în mișcarea antifascistă, acela 
care avea să devină în 1965 secre
tarul general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Aceștia sînt anii 
jn care Partidul . Comunist relevă 
clar o atitudine patriotică de fond în 
care apărarea. hotarelor naționale este 
subliniată în condiții cînd țara avea 
nevoie mai mult ca oricînd de manifes
tarea pozițiilor ferme din partea tuturor 
forțelor patriotice.

„Noi, comuniștii, sîntem gata să apă
răm cu arma în mină independența 
României dacă țara noastră va fi silită 
să ducă un război național...". Era o de
clarație de principii, făcută în 1935, care 
a avut mare ecou în rîndul forțelor poli
tice aflate la stingă, la centrul și la 
dreapta evantaiului de partide și grupări 
din ț.arâ, cu reverberații și peste hotare, 
în decembrie 1935, organizația legală a 
Partidului Comunist, Blocul Democratic 
reunea, deloc întîmplător la Țebea, sub 
gorunul lui Horea, „rex Daciae“, alte 
forțe antifasciste și se adresa tuturor 
grupărilor politice ostile fascismului pen
tru crearea Frontului Popular Antifascist. 
Demonstrațiile și întrunirile antifasciste 
din 1936—1937 aveau în avangardă pe co
muniști, înconjurați cu sporită încredere 
de către mase mereu mai largi, de către' 
adepții altor partide și grupări politice. 
Lozincile comuniștilor — „Jos dușmanii 
țării" !, „Trăiască pacea și democrația !", 
„Jos: fascismul", „Hitler și Mussolini sînt 
dușmanii României !“, „Hotarele țării 
sînt în primejdie !“, „Să apărăm unitatea 
națională !“ — erau purtate de către mii 
și zeci de mii de manifestanți, așa cum 

s-au petrecut lucrurile la 31 mai 1936 
cind comuniști, socialiști, țărăniști de 
toate nuanțele au defilat manifestînd ore 
întregi pe străzile Capitalei.

I- N acei ani, de mari tensiuni in
ternaționale, cînd asupra Româ
niei se exercitau presiuni dintre 
cele mai periculoase pentru inde

pendența și integritatea națională, Parti
dul Comunist Român se declara contopit 
cu. țelurile de apărare a patriei amenin- 
țațe. „Comuniștii — preciza P.C.R. în 
martie 1939 — vor lupta cu arma în 
mină în primele rînduri. Uniți-vă cu toții 
într-un singur front puternic contra lui 
Hitler și aliaților lui revizioniști !“, Era 
nevoie mai mult ca oricînd de un ase
menea front al națiunii pentru luptă și 
rezistență în scopul apărării țării, directe 
amenințată în unitatea sa națională. 
Acest comandament suprem a fost înțe
les pe deplin de către clasa muncitoare 
care va răspunde exemplar la apelurile 
Partidului Comunist. Precum la 1 mai 
1939 — cînd zeci de mii de muncitori, 
intelectuali, funcționari au manifestat în 
Piața palatului regal împotriva fascis
mului, a tratatelor economice cu Reichul 
hilerist, pentru pace, muncitorimea înso
țind chemările pentru „8 ore de muncă". 
„Salarii la nivelul scumpetei" ș.a., cu 
chemări ca „Trăiască independența na
țională a țării !“, „Să apărăm granițele 
împotriva agresorului hitlerist !“, „Vrerf 
front patriotic !“. Partidul Comunist, or-' 
ganizatorul marii demonstrații antifascis
te, în pregătirea căreia rol de frunte a 
avut tovarășul Nicolae Ceaușescu, arăta 
întregului popor pe ce platformă se 
situau comuniștii în ajunul izbucnirii 
războiului mondial. Era o platformă pe 
care o va susține cu consecvență în tot 
timpul războiului, în condiții din cele 
mai grele pentru patria noastră.

Partidul Comunist Român, într-un 
singur glas cu celelalte forțe politice ostile 
fascismului, a condamnat vehement ră
pirea nord-vestului României ca urmare 
a Dictatului fascist de la Viena din au
gust 1940.

„Punctul nostru de vedere" reprezenta 
atitudinea fermă a Partidului Comunist 
față de ruperea celor aproape 44 000 km2 
din trupul României de către Ungaria hor- 
thystă cu ajutorul Germaniei naziste și 
Italiei fasciste. P.C.R. chema pe toți cei 
cu dragoste pentru țară la realizarea
unui atotcuprinzător front patriotic de
salvare națională. Acest apel avea să fie 
dezvoltat în Platforma P.C.R. din sep
tembrie 1941, unde refacerea unității na
ționale se conjuga cu ralierea tuturor 
forțelor patriotice, indiferent de partid, 
de clasă, de naționalitate, de credință. 
politică sau religioasă împotriva dicta
turii militare antonesciene, a alianței cu 
Germania hitleristă și pentru ieșirea din 
războiul antisovietic.

„Pieirea sau salvarea poporului ro
mân !“ — astfel se intitula documentul 
central al Partidului Comunist din ianua
rie 194-2, document ce învedera faptul că 
acest partid realiza cel mai exact gravi
tatea situației țării și soluțiile pentru 
salvgardarea sa.

De la Frontul Patriotic Antihitlerist, 
preconizat de P.C.R. și realizat în 1943, la 
Frontul Unic Muncitoresc între P.C.R. și 
P.S.D. din aprilie 1944 și pînă la Blocul 
Național Democratic (P.C.R., P.S.D., 
P.N.Ț., P.N.L.), din iunie 1944, s-a con
struit puntea unei îndîrjite rezistențe pa- 
triotice antihitleriste. Poporul era, pas cu 
pas, pregătit să-și ia soarta în propriile 
mîini, să-și recucerească independența și 
unitatea națională.

Atunci, în momente de supremă încor
dare a națiunii, Partidul Comunist 
Român a condus o adevărată revoluție 
care salva țara de sub jugul hitlerist, îi 
reda independența și o așeza pe verticala 
demnității sale naționale. La această 
răscruce de istorie a patriei noastre va ‘ 
străluci 23 August 1944.

La chemarea Partidului Comunist : 
„Totul pentru front, totul pentru victo
rie !“, poporul a înțeles că decisiv era 
atunci să ne cucerim cu arma în mină - » 
suveranitatea și să eliberăm nord-veștul 
Transilvaniei. Și a făcut-o cu prețul unor 
mari și nepieritoare jertfe. Refacerea 
unității naționale începea cu revoluția de 
eliberare națională și socială, operă a 
clarviziunii și tenacității partidului nos
tru, revoluție ce va deschide marile ori
zonturi ale clădirii unui regim nou, cu' 
totul nou, care să ducă la realizarea ce
lor mai cutezătoare visuri ale înaintași
lor și la respectarea de către toate ță
rile și în toate epocile a unui popor care 
și-a modelat cu însemnele libertății și 
unității naționale toată istoria sa.

Prof. dr. docent Titu Georgescu



Un nume...
Continuitate

ANIVERSAM de fapt o continuita
te. Ceea ce s-a petrecut la întii 
Decembrie 1S18 n-a fost altceva 
decit izbînda geografică a unei 

continuități, cea de minte și de suflet 
fiind de totdeauna. Nu voi a diminua 
numele ce s-ar cuveni înscrise eu litere 
de aur în monumentul de gînd al nea
mului, mai durabil decit piatra ; ale 
unor Gheorghe Pop, Vasile Goldiș, Vasi- 
le Lucaciu, luliu Hossu, Jumanca, Albani, 
Grapini și ale altora - știuți și neui
tați, dar Marea Unire s-a semnat- 
prin cîntecul doinelor, s-a legat prin 
văile și cărările dintre 'munți și șes, în 
pasul domol, ca o veșnicie, al ciobanu
lui și al cărturarului român. Unirea ne-a 
dat-o spațiul voievodal al unei limbi uni
ce, pe meleaguri și ele unice, ca o ce
tate inexpugnabilă. Ne-au unit necazu
rile și mîndria și la timp gîndit cumințe
nia, câ să treacă ce era de trecut prin 
•colbul vremii și noi să răminem nepoțo- 
piți. Nu sint istoric, iar ca scriitor nu 
uit să amintesc că sint ardelean. Nu 
pentru a mă deosebi, dar nici pentru a 
mă confunda, deoarece . tragismul Tran
silvaniei, păstrat ‘ și în oamenii ei, este 
ihconfundabil. "Uripopor este maTe ' sâii 
mic după generozitatea și bunătatea sa, 
și am fost buni chiar și atunci cînd alții 
au fost răi cu noi, și am fost generoși 
cînd am avut dreptul puterii să fim 
nedrepți. Pentru că victorioșii întotdeau
na au dreptate. Și atunci cînd am fost 
umiliți și obidiți nu ne-am ridicat îm
potriva umiliților și obidiților. de alt 
neam, ci împotriva spiritului de guver- 
nărhînt umilitor. Aceasta a fost tăria 
dată de mileniile viețuirii noastre și 
dreptul pămîntului suveran înscris ea al 
nostru, dincolo de scripte.

Nu veți găsi în rîndurile nici unui tri
bun transilvan, avînd durerea scrisă pe 
ascuțișul săbiei ori in lacrima cuvîntului 
cărturăresc, vreo vorbă din care să se 
poată înțelege că de la vremea înmulțirii 
neamurilor pe acest pămînt drepturile și 
hrana să ne aparțină numai nouă, româ
nilor. Dimpotrivă, în toate momentele 
de vîrf ale afirmării naționale, în min
tea îndrumătorilor de neam și în sufletul 
românului de fiecare zi s-au găsit gîn- 
duri de frățietate pentru toți și chemări 
la singura armă ce ne putea pecetlui 
soarta tuturor ; înțelegerea și buna con
viețuire.

„La Alba Iulia se va începe un nou 
capitol al istoriei naționale românești... 
Ne vom gîndi la noi, la urmașii noștri, 
la drepturile noastre, la libertatea noas
tră. Dar n-avem să ne gîndim numai la 
noi. N-avem să cădem în păcatele acelor 
de sub al căror jug scăpăm acum. Sîn
tem datori, în aceste zile mari, să ne 
gîndim și la cetățenii noștri de altă lim
bă și lege, care, de acum înainte, vor fi 
chemați să împartă cu noi Binele, și 
Răul. în aceste momente sîntem datori 
a cîștiga deplina încredere a acestor con
cetățeni ai noștri care privesc astăzi la 
noi cu teamă și nedumerire. Chemați 
sîntem să le dovedim prin fapte că n-au 
de ce se teme de noi, pentru că liber
tatea noastră n-are să însemne pentru 
ei sclavie ci, din contra, libertate ca si 
pentru no:.“ Cuvinte simple și drepte 
zămislite înaintea. Unirii și tipărite in
tr-un ziar, apărut nici măcar la Bucu
rești, Cluj sau Iași, ci mărturisite plum
bului unei foi lugojene. Cuvinte care

scot în evidență o realitate și ea incon- 
fundabilă, că toți, de orice neam am fi, 
sîntem ardeleni in marea unire cu Țara, 
indiferent de limba ce-o vorbim. Nouă, 
transilvănenilor, nu ne place să facem 
curte nimănui. Vremurile ne-au învățat 
să fim cum sîntem. De aceea, se cuvine 
să așezăm la locul cuvenit și să stimăm 
din suflet aportul clarvăzătorilor și de
mocraților maghiari a căror contribuție, 
după unire, ia stabilirea Încrederii și 
bunei conviețuiri a fost de măre impor
tanță. Cinste lor și celor ce de. atunci 
le-au urmat și le urmează îndemnul.

in Marea Unire ardelenii au venit nu 
numai cu morții, ci și cu viii lor. „Voi 
ardelenii sînteți aceia care rie-âți semă
nat cîmpiile cu sămînța libertății, voi 
ne-ați trimis apostolii care ne-au pregă
tit mințuirea noastră, de la voi avem o 
limbă mai corectă, de la voi istoria și 
filosofia". scria Ion Heliade Rădulescu 
care a făcut pentru limba românească, 
pentru libertatea și gîndirea revoluțio
nată a veacului al nouăsprezecelea cît 
o întreagă revoluție; Unirea cu țara a 
fost, de fapt, unirea cu sufletul țării și 
sufletul ei l-au dat. în primul rînd, nu 

r politicienii ci? cărturarii' aflăți' in fruntea 
dorințelor poporului.

A VORBI despre trecut înseamnă a 
vorbi despre viața noastră. Dar nu se 
poate clădi nimic temeinic pentru pre
zent refcrindu-ne numai la ce a fost. 
Trăim o altă viață. O altă epocă. Sub 
alte îndemnuri nobile. Și tot împreună 
cu cei de alte graiuri împărțim binele și 
greul, deoarece socialismul nu se con
struiește mai ușor decîț s-au construit 
alte orînduiri. De aproape patruzeci de 
ani, umăr lingă umăr, trudim cu sincerul 

. sentiment al frăției și dezvoltarea armo
nioasă a întregii țări a dat tuturor drep
tul de afirmare și de muncă cinstită. 
N-a>vem noi două libertăți și. confrații 
noștri maghiari și germani una singură, 
nu ne înfruptăm noi din două bucăți de 
pîine și ei dintr-una doar. Aruncători de 

. petarde care să orbească un moment sau 
altul al istoriei au fost și am fi idealiști 
dacă ne-am închipui că nu vor mai fi. 
Dar ei nu pot clinti adevărul. Oamenii 
acestei țări au drepturi și îndatoriri 
egale și acesta este meritul indiscutabil 
al lumii noastre de azi condusă de. un 
partid revoluționar. Ceea ce a făcut 
partidul comuniștilor, partidul nostru, în 
problema naționalităților conlocuitoare, 

. poate fi dat ca exemplu pentru orice 
țară din lume. Cine nu recunoaște acest 
lucru este în primul rînd nedrept cu 
sine.

Cugetul spiritualității românești, aflat 
și în urmă cu șaizeci și cinci de ani în 
acest loc unde s-ar cuveni ridicat un 
mausoleu al durerii și izbînzii, șe află 
prin. urmașii săi la aceeași înălțime. su
fletească, avînd o sarcină nu mai puțin 
importantă. Să cîntăm, să iubim, dar să 
fim și lucizi. Continuitatea presupune nu 
numai înălțare, -ci și sacrificiul anonim 
de fiecare zi, al fiecăruia, în perpetuarea 
rostului adine al destinului românesc 
dat de truda de veacuri a Marii Uniri,

Petre Sâlcudeanu

LA atîtea nume care evocă glorioasa și tragica istorie a Ardea
lului, nume de voievozi, de eroi, de martiri, de tribuni ce îșl 
găsesc în ființa noastră un lung ecou, mi-aș îngădui să adaug, 
să spun, să șoptesc unul mai rar pomenit, dar care figurează 

pe cea dinții pagină a epope i prin care un vis. ce atîtea veacuri 
păruse doar vis, a fost în cele din urmă infăotuit. Demnii fruntași ai 
unei demne generații de scriitori n-au intirziat să-l scrie pe soclulunui 
monument ce se înfățișează ochilor odată cu cea dinții priveliște a 
Ardealului. Măreața priveliște care i-a inspirat celui ce a scris „Româ
nii supt Mihai-Voievod Viteazul" una dintre cele mai vibrante pagin'. 
A,colo, călătorul cu suflet de pelerin, deîndată ce trece vechea graniță 
și începe să coboare în Valea Timișului, descoperă, ca pe un rod etern 
al primei păduri transilvane - ca pe un act suprem de voință și de 
întrupare — monumentul lui Mihail Săulescu. Poeților români le-a fost 
dată copleșitoarea cinste, care la atîtea ii obligă, ca printre cei dinții 
ce au căzut pentru dezrobirea ținutului de dincolo de munți să se 
fi aflat unul dintre ai lor.

Poate e timpul să ne aducem mai des aminte, mai grav și mat 
fecund, că pe culmea de pe care Băfcescu a contemplat Ardealul, 
trăind o clipă de sublim patriotism, un poet a pășit cu arma în mînă 
spre o binemeritată veșnicie.

Geo Bogza

ROMÂNIA RUPIN- 
DU-SI LAN i URILE 
PE CÎMPIA LIBER
TĂȚII — pictură de 
C.D. Rosenthal (Din 
Expoziția de artă 
plastică dedicată 
luptei poporului ro
mân pentru unitate 
națională deschisă 
în Sala Dalles;

Locul natal: România
Alba Iulia
La Alba-n cetate răsună în iarnă
Un clopot de glasuri ne-nfrînte ca firea ; 
Cînd neamul își ninge voința pe țară 
Se-ncheagă o lume. Se face Unirea.

Atunci în decembre, cu rănile încă 
Deschise, pe trupu-mpărțit cu hotar,
O nație mîndră, națiunea română 
S-a strîns intr-o inimă Albă, de jar.

S-a vrut împreună ; trecu un mileniu ; 
Și semnele vrerii-n istorie-s scrise. 
Ne-au spus cronicarii, ne-a spus-o ți 

graiul
La fel ca și vorbele-ntrînsul cuprinse.

A spus-o și Tudor, și-apoi pașoptiștii, 
Și Cuza la fel - împlinind România. 
Și-au vrut-o luptînd voluntari, ardelenii, 
Atunci cînd ne-am luat de pe veacuri — 

robia

Și-a fost să-ncunune la Alba-n cetate 
O iarnă de-ncepere-n veac - împlinirea. 
Șî-n clopot de glasuri, o țară ne spune : 
Unirea cea Mare. Deplină — Unirea.

Raluca Octav 

V J

DESTINUL a vrut ca moșia lui 
Burebista (una dintre cele mai 
întinse ;și mai pline de glorie din 
antichitate) să nu-și poată păstra 

hotarele statornicite cu sabie vitează.
Așezată în calea Viscolelor („parte 

înăsprită a Europei", după gazetarul 
Eminescu), România noastră a fost nevoită 
să înfrunte timpul cu trupul despicat de 
hotare impuse, dar în toate țările româ
nești (Moldova, Transilvania, Valahia) 
s-a vorbit pururi aceeași limbă, s-au pur
tat aceleași straie (pe. care gravorii Co- 
lumnel traianice le cunoșteau) și s-au cîn- 
tat.aceleași cîntece.

Unirea exista astfel înainte ca Deeem- 
vre 1918 să umple calendarul. Exista ca 
vis neîmpăcat (adesea ca vis înarmat cu 
sculele oșteanului), ca himeră sublimă a 
poeților, ca făloasă poftă de voievod.

Și odată zidită și împodobită cu pecețile 
legitimității, Unirea a continuat să se de- 
•săvîrșească și aceasta o știu prea bine 
cărturarii. neamului,' de ieri și de azi, 
fiindcă truda lor a ignorat totdeauna vre
melnicia „hotarelor" așezate între frați.

Dacă Unirea a fost și a rămas o obse
sie fundamentală a românilor, se poate 
spune că apropiat în obsesie e, la noi, și 
sentimentul frățietății. Nu ne întîmpină 
iubitul nostru poet loan Alexandru cu 
acel cald frate ! menit să ne reaminteas
că poate felul în care Bălcescu își striga 
prietenii, ori Asachi, ori Slavici ?

Unirea : un Șincai călcînd in picioare 
deșarta trudă a cartografilor imperiali și 
cărînd în desagă giganta povară a Isto
riei noastre spre a o trece peste munți, 
din pădure în pădure, din rîu în rîu. din 
semeție în semeție, Tot. astfel junii, la 

vremea lor, Coșbuc, Goga ori Rebreanu 
venind cu inimi bogate în cetățile Țării 
Românești.

Dar Eminescu ?
înainte de a călca pragul Bucureștilor, 

adolescentul ce debutase intr-o revistă 
transilvană a simțit chemarea Blajului, 
mica Romă a spiritualității românești, și 
drumul nu l-a făcut călare ori în dili
gentă, ci pe jos, cu fereală, plnctit de pri
mejdii.

Ce frumoasă devălmășie a provinciilor 
în biografiile scriitorilor români [ Valahul 
Călinescu a nutrit, mărturisit, un respect 
confundîndu-se cu adorația pentru Tran
silvania, Cel mai... .moldovean între, mol
dovenii slovelor, Sado.veanu, era. prin 
mamă, de ob'îrșie oltenească. Tot astfel, 
Maioreșcu al „Junimii" și. „Convorbirilor" 
ieșene, putea spune că e în același timp 
transilvănean și valah.

Frățietatea e vie și azi. Nu au trecut 
ani mulți de cînd scrisa „valahilor" se 
căftăriea — vorba Barbului Ion — prin 
apariția în „Steaua" Clujului și a lui Ba- 
consky. Un oltean trecut prin aceeași 
„stea" e azi președinte al obștej scriito
rilor. S-au scurs la moartea lui Labiș mai 
multe lacrimi pe obrajii moldovenilor 
decit pe ai fraților lui din alte țări ro
mânești ?

Foarte aproape de noi pare-se că Bucu
reștii au fost mai receptivi decîț orașele 
transilvane cu cariera dramatică a de 
curînd trecutului în veșnicie, fratele nos
tru Romulus Guga. Editurile, ziarele, re
vistele, oriunde ar ființa ele nu mai re
prezintă demult modalități „provinciale" 
de afirmare, ele sînt. firesc, subsumate 
mobilului, veforî de înălțare a literaturii 

noastre, sint instrumente de cultură cu 
programe ce se confundă — iarăși firesc 
— ori se completează.

Această realitate confirmă pe plan in
telectual justețea inițiativelor de interes 
economic ce au dus in ultimele două de
cenii la o repartizare judicioasă a ctito
riilor industriale pe întreg teritoriul țării. 
Se asigură astfel fiecărui județ, în afara 
bogățiilor naturale de care dispune, posi
bilități „(cel puțin apropiate dacă nu încă 
egale) de afirmare plenară a tuturor ener
giilor creative?

E o „uniformizare" cu totul benefică, în 
urma căreia nu vom mai vorbi de zone 
avansate economic și de zone înapoiate 
și e și acest act un reflex, prin vreme, al 
consolidării Unirii. Tot prin asemenea re
flex, putem vorbi și despre centrele cultu
rii românești, tot astfel ne bucurăm de 
întemeierea de noi universități extinzînd 
cît mai mult cu putință numărul locuri
lor în care se face școală bună.

Un omagiu adus ideii Unirii e și ati
tudinea de respect colegial cu care cei mai 
buni scriitori români au ajuns să se pri
vească, socotindu-se pe drept ca aparți- 
nînd unei colectivități umane nemuri
toare, nelăsîndu-se înfeudați în anacro
nice grupări alcătuite doar pe conside
rente sentimentale (ca acela al locului na
tal, să zicem) și lucrînd pentru slujirea 
vetrei celei mari, țara.

Succint, ca pentru o posibilă fișă de le
xicon, putem să ne definim matca folosind 
puține cuvinte. Locul natal 1 România. 
Preocuparea de căpetenie ? „Creșterea 
limbii românești și-a patriei cinstire"...

^heorghe Tomozei



Un timp al memoriei

CONȘTIINȚA originii comune a 
românilor de pe ambele versante 
ale Carpaților e una din perma
nențele istoriei noastre, incit, în 

ciuda adversităților de tot felul, nici un 
moment n-am pierdut convingerea unității 
organice. Afirmația costiniană că „moldo
venii, muntenii și ardelenii tot de un 
neam sînt, românesc, și odată descăle- 
cați", reluată de instruitul Constantin 
Cantacuzino și dezvoltată de Cantemir, 
căpăta, grație istoricilor și lingviștilor 
din cadrul Școlii Ardelene, virtuți mobili
zatoare de mari dimensiuni. Militantismul 
lor, urmat de lupta pașoptiștilor, de mo
mentele fierbinți din 1859 și 1877, stă, 
practic, la originea marii Uniri de la 
1 Decembrie 1918. Participanții de atunci 
la un timp al facerii aparțin astăzi unui 
timp al memoriei, — și cu cît anii se 
adaugă, dimensiunea epică a evenimentu
lui ia, prin distanțare, un aer de solem
nitate, pe măsura unui destin împlinit. In 
serviciul cauzei, literatura a luptat cu 
mijloacele sale, participînd la ceea ce 
Eminescu numea răscolirea geniului na
țional, adică la pregătirea opiniunii pu
blice pentru realizarea marelui vis care 
era unitatea națională. Operă de răsco
lire au făcut, printre alții, Delavrancea 

, cu memorabilele lui discursuri, N. Iorga 
ca pedagog al noțiunii sub forme multi
ple, tinerii transilvăneni de la Luceafă
rul și Aslra, în frunte cu dinamicul Oc
tavian Goga. Tribun și porta-voce al ce
lor din „țara fără steag și spadă", acțio- 
nînd în genul unui Băranger și al lui 
f-i’vio Pe'.lico, poetul Oltului invoca în 
țața istoriei : „Durerea unui neam 
ce-așteaptă, l De mult o dreaptă sărbă
toare". Adresate „țării neutrale", tînji- 
toarele Cîntece fără țară din 1916 erau, 
la rînd-'i lor, ca și articolele gazetarului, 
chemările unui „vestitor de biruinți"...

CU TOATE CĂ „între arme muzele tac“, 
poezia n-a amuțit nici în zilele supreme
lor tensiuni. Placarea lui Mihail Săulescu 
pe front, însoțit de obsedantul refren din 
poemul său Războiul : „Trec batalioanele 
spre munte", — reprezenta materializa
rea unor convingeri ardente, scrise cu 
singe. Poetul avea să cadă la Predeal, 
lingă vechea graniță sfărîmată. Versurile 
lui Camil Petrescu „scrise pe raniță", ca 
și cele ale lui Perpessicius din ciclul 
Scut și targa, cu reverberații aspre, se 
constit 'ie în mărturii a’e unor conștiințe 
dramatice. Precum în Eroica lui Beetho
ven, cu celebra Marcia funebre, Ovid 
Dansuslanu rostea în I'eroica sa lauda 
celor căzuți pentru libertate. Un patetic 
imn patriei sfirtecate prin rășluirea Car
paților, în urma tratatului de la Buftea, 
adresa tînărul Demostene Botez. Publicat 
în gazeta ieșeană Momentul, condusă de 
G. Ibrăildanu, poemul în c-uză a avut o 
audientă excepțională. Din „notele de 
război" ale lui E. Lovinescu, în cumpăna 
Vremii, publicate în 1919, se desprindea 
observația că romanele-mărturii nu pu
teau să âpară ă doua zi după încheierea 
păcii, ele reclamînd decantări variate. 
„Cu îrch-lerea războiului, motiva criti-

Odă pentru 
Țara Unirii

SUIND spre culmile cetăților de 
mîine, spre piscurile limpezi ale 
celei mai demne, mai drepte orîn- 
duiri umane — comunismul — 

gîndurile noastre se întorc cu mîndrie 
spre marile pilde ale înaintașilor, spre 
momentele răsunătoare ale istoriei noas
tre milenare, spre epoci care s-au înscris 
cu litere de aur în timpurile de glorie ale 
României de ieri și României de azi, 
mărturisindu-ne nouă, urmașilor, despre 
tot atîtea fapte de vitejie și măreție cîte 
i-au fost date acestui popor.

Istoria Se destăinuiește singură prin fap
te : năzuințele de veacuri pentru reîntre
girea neamului, a tuturor celor care gră- 
iau aceeași limbă — românească — într-o 
singură familie mare și în cadrul hotare
lor firești dăinuie de cînd lumea la ro
mâni. Nu a existat vreodată mișcare de 
masă a țăranilor osînditi pentru o vreme 
la robie, ca lupta lor dreaptă să nu fie 
însoțită și de fireasca și necesara afir
mare plenară a voinței de unire într-o 
singură țară. De la Horia. Cloșca și Cri- 
șan, la pandurii lui Iancu-Moțul, la ostile 
conduse de Ștefan ori Mihai, de la cuge
tătorii pașoptiști, de la marele domn Cuza, 
înfăptuitorul primei Uniri, și pînă la 
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, cînd 
sute de mii de oameni au afirmat un sin
gur crez și o singură voință : unirea 
Transilvaniei cu Tara.

Și dacă libertatea din totdeauna a cerut 
sacrificii — chiar sacrificii supreme —, 
apoi acest popor. înf-ățit în crezul lui de 
luptă cu toți oamenii așezați pe aceste 
plaiuri —■ maghiari, germani, sîrbi și de 
al e graiuri — nu a ezitat o clipă să se 
dăruiască cu trup și suflet eliberării na
ționale și sociale. Visurile au fost împli
nite, iar aureola de aur a fost adusă de 
marele și fierbintele August 1944.

S-au împlinit visuri, milenare, se înalță 
eternitatea noastră. Ctitorul — poporul 
acesta — mîndru de soarta pe care și-a 
plămădit-o. mîndru de Omul ales să-i fie 
călăuză vrednică pentru vrednicia noastră, 
înscriem sub flamura tricolorului și sub 
flamura purpurie pagini de eroism, de vi
tejie. de plămădire a une» vieți noi și 
curate, așa cum au visat îra°intașii.

Cinstim unirea și cinstim poporul. 
Cinstim libertatea si cinstiun tihna vieții 
de zidire pașnică. Cinstim eroii de ieri și 
cinstim eroii de azi. Cinstinn patria și po
porul. partidul și Omul ce stă de veghe 
vieții și adevăratelor noastre înălțimi.

Horvath Dezirfen'u 

cui, s-a încheiat numai prima fază a li
teraturii de război, care are și cele mai 
puține legături cu arta : literatura de 
acțiune națională, cu un caracter mai 
mult retoric' [...]. Toate epopeile antice 
și moderne trăiesc din războaie. Iar în 
timpurile de azi, de la Război și pace al 
lui ’Tolstoi pînă la literatura eroică a lui 
Sienkiewicz, sau pînă la La Debacle a 
lui Zola, romanul de război face o. parte 
integrantă și glorioasă a literaturii uni
versale. N-am intrat încă în această fază 
epică a războiului [...]. Pentru o privire 
obiectivă ne trebuie o perspectivă [...]. 
O imensă literatură de război se va 
ridica în întreaga lume civilizată. Și dacă 
nu vom avea și noi Iliada noastră, vom 
avea, desigur, opere de artă în care epo
peea celor doi ani de luptă va fi fixată 
sub trăsăturile eternității". Că autorul 
respectivelor note a avut dreptate, că 
lucrurile s-au verificat potrivit raționa
mentului său, urma să rezulte din proze 
de mai mare întindere, apărute ulterior,
— nu neapărat romane. Paralel cu măr
turii din alte literaturi, între,care Vie 
des martyrs de G. Duhamel, Clerambault 
de Romain Rolland, Crucile de lemn de 
Roland Dorgâles’ Pe frontul de vest ni
mic nou de Erich Maria Remarque, Adio, 
arme de Hemingwnv, Crucea de fier și 
crucea roșie de Axei Munthe, sau roma
nul ciclic al lui Henri Bordeaux — tre
buie citate mărturiile scriitorilor români, 
legînd realizarea visului multisecular al 
Unirii de jertfa imensă a maselor popu
lare. La austriacul Erich Maria Rem°rque 
accentul cădea pe dramele de conștiință 
față cu moartea, pe traumatismele mo
rale ce aveau să marcheze „o generație 
care a fost distrusă de război, chiar dacă 
a scăoat de obuzele lui". La Hortensia 
Papadat-Bengescu se repetă obsedant 
cuvîntul experiență. „Este o experiență 
atît de colosală, că nu-s în stare să o 
comunic pe de-a întregul nici jurnalului 
meu"... Experiențe tulburătoare, la unii 
la modul spectaculos eroic, la alții in
tens tragic, ayeau să fie revelate, de ase
menea, de Ion Missir (Fata Moartă), 
G. M. Zamfirescu (Flamura albă), Ga
briel Drăgan (Pe frontul Mărășești învie 
morții), Sandu Teleajen (Legiunea de 
onoare) și alții, la care calitatea de mar
tor nu implică și valoarea artistică. 
Printre sutele de mii de. tineri în unifor
mă militară, pe front sau în locuri legate 
de front, putuseră fi văzuți Mihail Sa- 
doveanu, Camil Petrescu, Gib I. Mihă- 
esci, Cbrneliu Moldovenii, Victor Ion 
Popa, pictorii Jean Steriade și Camil 
Resșu, muzicienii Alfons Castaldi și 
Nona Ottescu, matematicianul Traian 
Lalescu — toți aceștia solidari cu milioa
nele dindărătul lor. Strada Lăpușneanu, 
„cronica" lui Mihril Sadoveănu, inaugura
— fără ca ea să fi fost o operă de rezis
tență — un capitol literar din cele mai 
substanțiale, în care: Pădurea suînzura- 
ților (1992) de Rebreanu, întunecare 
(1927—1928) de Cezar Petrescu, Ultima 
noapte de dragoste, întîia noapte de 
război (1930) de Camil Petrescu se situ
ează în categoria unor tulburătoare do
cumente de epocă.

DRAMA Dezertorul a lui Mihail Sorbul, 
publicistica lui M. Sadoveanu (File sîn- 
gerate, Frunze-n furtună), scrieri memo
rialistice de N. Iorga, Sextil Pușcariu, 
Onisifor Ghibu, G. Topîrceanu, E. Lovi- 
neșcu și alții, — toate vorbesc de jertfe 
de sînge, d’r si de zile înălțătoare. Aflat 
în anropiere de Sibiu, la venirea armatei 
române — la 27 august 1916— Sextil Puș
cariu nota în iurnalul său : „Țăranii, în 
hajne de sărbătoare, erau adunați pe 
ulițe. Pe fetele tuturor se vedea bucu
rie"... Faptele acelor zPe hotărîtoare 
pentru unitatea națională fac parte inte
grantă, inalienabilă, din biografia noas
tră în mers.

Constantin Cioprago

IDEEA unirii, a unității întregului 
popor român pe milenara sa va
tră, existentă de la începuturile 
ființei sale, a prins viață și a dăi

nuit asemenea until foc sacru, aprins 
aievea pe culmile Carpaților și luminînd 
pînă departe în jur spre, dreptele frun
tarii ale vechii Dacii. Lumina acestuia, vi® 
și nepieritoare, a crescut apoi necontenit, 
străbătînd veacurile și înfruntînd cu băr
băție atîtea valuri de întuneric, care, de-a 
lungul unor vremuri potrivnice, cu erude 
împărțiri și nelegiuite stăpîniri străine a 
unor părți întregi de țară, nu au putut-o 
niciodată stinge. Un dor aprins și un vis 
abia întrezărit la început, ea a devenit, cu 
timpul, un sfî nt ideal național care ă cu
prins și însuflețit inimile a sute de ge
nerații, veacuri la rînd. împlinindu-se 
treptat în cugetul și simțirea tuturor ro
mânilor. eă a ajuns a fi motorul unei 
grele dar și avîntate, complexe deveniri 
istorice, constituindu-se în stratul cel mai 
ădîhc al conștiinței de sine a poporului 
român, în principalul fundament al uni
cei sale identități, statornice pe deasupra 
atîtor trecătoare și nedrepte despărțiri, 
biruitoare prin aspirațiile lui de reîntre
gire. libertate, independență și o viață 
mai bună.

Spre cinstea sa și măreția menirii sale, 
5e-a lungul întregii sale istorii, scrisul ro
mânesc a fost mereu străluminat de lu
mina acestui foc sacru, de la care a că
pătat putere și pe care l-a tot întețit cu 
fiecare generație a marilor săi slujitor', 
plămădind mereu aluatul acestui dor ne
stins în inimile românilor de pretutindeni, 
închegînd mai întîi în mințile lor imagi-

CÎNTAREA ROMÂNIEI — compoziție de Elena Uță Chelaru 
(Din Expoziția de artă plastică dedicată luptei poporului român pentru unitate națională 

deschisă în Sala Da lies)

Unirea este 
forța de nebiruit a unui popor

S’NT date hotărîtoare în istoria 
unui popor. Fie că încheie o 
apocă, fie că deschid o alta nouă, 
ele marchează dezvoltarea vii

toare a acelui neam, se înfig puternic 
în conștiința lui, îi creează o stare de 
spirit de lungă durată și îi dinamizează 
forțele de creație, de afirmare in lume 
și în timp.

O asemenea dată este pentru români 1 
Decembrie 1918, ziua în care Transilvania 
s-a declarat unită, prin voința locuitori
lor ei, cu România. Noi care trăim astăzi 
pe acest pămînt al nostru am durat la 
răsărit și Ia apus, la nord și la sud de 
lanțul Carpaților, din munții Maramu
reșului și pînă la „marea cea Mare", 
cum scrie în hrisovul rămas de la Mir
cea cel Bătrîn. Ne-am muncit pămîntul 
și am dat din roadele lui și altora, i-am 
răscolit măruntaiele și din bogățiile lui 
am făcut să strălucească palatele altora, 
ne-am construit sate și orașe, ne-am or
ganizat cum am putut suh vijeliile celor 
care veneau și treceau peste noi și am 
creat pe acest pămînt al strămoșilor noș
tri o civilizație și o cultură printre cele 
mai vechi din Europa, pentru că, așa cum 
o afirmă și o dovedește istoria, poporul 
român este printre cele mai vechi po
poare care trăiesc azi pe continentul 
nostru, adevărul acesta trebuind să-l ros
tim cît mai des și cît mai apăsat.

Vitregia vremurilor și nu voin+a noas
tră a făcut ea multe secole să trăim des
părțiri. în state separate, dar conștiința 
că sîntem un singur neam, născu+i din 
aceiași străbuni, avînd aceeași limbă, 
aceleași obiceiuri, aceeași cultură, aceas
tă conștiință nu ne-ă lipsit niciodată și 
ea a fost acea forță permanentă care 
ne-a tinut strîns uniți, deși separați prin 
frontiere, uniți chiar atunci cînd dia
lectica istoriei și ambițiile și interesele 
unor conducători au făcut ca frații să se 
războiască între ei. Gîhdul nostru, cel 
ce ne-a condus în toate vremurile apuse 
a fost să ne unim într-o singură țară și 
„biruit-a gîndul".

Cînd în 1859 s-au unit Moldova și Mun
tenia și mai apoi cînd în 1918 Transilva
nia s-a unit cu România, noi n-am făcut 
nedreptate nimănui, nu am luat pămîntul 
nimănui, ci nouă ni s-a făcut dreptate. 
P -ntru că noi nu am făcut altceva de- 
cît să ne strîngem la un loc ținuturile

Focul sacru
nea de vis a viitoarei țări. De la primii 
cronicari care au atestat că sîntem cu toții 
una sau că toți, de pe toate plaiurile 
noastre, sîntem de o seminție, pînă la 
„pașoptiști" și „unioniști" ; apoi de la 
generația războiului de independență pînă 
la marea generație a luptătorilor pentru 
unire de Ia începutul acestui secol și a 
marelui război de reîntregire. a însuși 
momentului Unirii din 1918 — toți marii 
slujitori ai literelor românești au între
ținut cu flacăra inimii lor. cu devotament 
și totală dăruire acest foc sacru, tote- 
grîndu-se organic fiecărui mare eveni
ment istoric ce a însemnat de fiecare dată 
încă și încă un pas spre împlinirea mare
lui vis al unirii și libertății noastre. In- 
cluzînd astfel și ideea unirii, a unității 
naționale, iubirea de patrie a devenit un 
element consubstanțial, o trăsătură carac
teristică. fundamentală a întregii noastre 
literaturi.

Urmași al marilor cîntăreți ai Unirii, ne 
simțim astăzi părtași și continuatori adine 
îndatorați ai luptei lor pentru unire, pen
tru unitatea întregului nostru popor. întru 
apărarea și afirmarea cu tărie a acestui 
veșnic ideal al nostru. Ne-am asumat a- 
ceastă datorie, căci Marea Unire, poate 
mai precis reunire, reîntregire a patriei 
din 1918, regăsire a tuturor românilor 
între vechile lor fruntarii nu a însemnat 
decît consfințirea unei stări de fapt, 
zdruncinată de multe ori dar niciodată 
schimbată cu adevărat, expresia u.nei rea
lități istorice obiective, a unui îndelungat 
proces legic, ireversibil, a unui drept sta
tuat odată pentru totdeauna. Avînd ca 

unde ne-am născut, am trăit fără con
tenire și tot fără contenire ne-am lup
tat pentru drepturile noastre la libertate 
și la unire. Era o dreptate pe care is
toria nu o mai putea ocoli. Era o ex- , 
presie a determinismului istoric, dar și 
consecință a jertfei poporului român, a 
acelor eroi cunoscuti și necunoscuți că- 
zuți de-a lungul veacurilor pentru unire, 
a căror aducere aminte este cupa de îm
bărbătare sorbită ori de cîte ori ne în
cearcă vremurile potrivnice nouă.

La șaizeci șî cinci de ani de la hotărî- 
rea de la Alba Tulia, ne aflăm într-o so
cietate alta decît aceea din timpul cînd 
s-a înfăptuit unirea Transilvaniei cu 
România. Istoria noastră se mișcă altfel, 
într-un alt ritm, pe alte coordonate, are 
alte teluri. Ne-am angajat să construim 
o altă orîndnire, cea socialistă, luînd din 
trecutul nostru tot ceea ce ne-a dus îna
inte. tot ceea ce constituie esența soiri- 
tu’’ă a ponorului român și adăugind noi 
valori pe care Ie creăm într-o nouă viziu
ne d°snre lume și viată, despre om. Nu 
am sfîrșit construcția. înălțarea ei nune, 
uneori, probleme nebănuit de grele și 
comnlicate, aduce în fața noastră piedici 
cere, uneori, stau chiar în noi, dar altă 
cale nu există decît în sus, mereu mai 
sus. tmindu-ne forțele, snorindu-le, dina- 
mi’îndu-le, avînd conștiința că numai 
uniți nutem urca scara istoriei, o istorie 
at’t de comnlexă în acest sfîrșit de veac.

Trăim într-o tară în care se afirmă și 
trehnie să se afirme drepturile și obli
gațiile e"nte ale tuturor cetățenilor săi, 
ale românilor șl ale naționalităților con
locuitoare. în veacurile trecute, am trăit 
împreună si am luptat înmreună împotri
va nedreptății șî a silniciei. Acum și în 
veacurile care vin, tot împreună vom 
trăi, tot împreună vom lupta pentru 
pămîntul acesta al nostru. Este o datorie 
a fiecăruia șî a tuturora, a celor ce îl 
locuim, indiferent de limba pe care a 
vorbim.

Istoria ne-a dovedit că numai unirea 
face puterea.

Timpurile viitoare, cu marile șl ex
traordinarele lor prefaceri, ne cheamă de 
pe stînca aceluiași adevăr : unirea este 
forța de nebiruit a unui popor.

George Macovescu

fundament indestructibil ideea originii 
noastre comune, a. unității noastre de 
neam și limbă, a permanenței noastre pe 
sfînta noastră vatră, icoana neștirbită a 
vechiului nostru pămînt, lumina noului, 
nostru ideal social și național, sîntem slu- Tt 
jitorii conștiinței de astăzi a unității noas
tre de țară. încununînd aspirațiile și lupta 
de veacuri a poporului nostru pentru li
bertate și unitate națională, idealul de 
astăzi al unirii, ai unității și independenței 
naționale constituie și pentru noi un dat 
fundamental al existenței poporului nos
tru. expresia mersului implacabil al is
toriei noastre noi, a sensului ei spre îm
plinire. ideal fără de care nu putem în
chega pe deplin și conștiința de sine a 
literaturii actuale.

Aceasta pentru că am zidit în temelia 
noii noastre patrii socialiste acest sfînt și 
permanent vis, de date asta real, al nos
tru. pentru că avem in cugetul și sim
țirea noastră de astăzi, in inimile noastre 
ale tuturora, imaginea nepieritoare a ve
trei noastre strămoșești; pentru că pe a- 
ceastă vatră adînc pardosită cu oasele 
strămoșilor și cimentată pentru totdeauna 
cu sîngele lor, vărsat în atîtea cumplite 
bătălii pentru libertate, arde încă întru 
eternitate ca pe vatra unei inestimabile 
comori, focul sacru al dragostei noastre 
de țară ; popor, al nepieritoarei idei a 
unirii și unității noastre, al nouțul nostru 
ideal social și national, fără de care n-ar 
putea exsta și dăinui nici noua noastră 
literatură cum nici țara fără o astfel de 
inspirată literatură.

Aurel Mihale



Triptic pentru Alba Iulia
I. If.

Cu sacrul foc în inimi a! iubirii 
De țară-n șirul lung de generații, 
Purtat ca-n vremuri Larii și Penații, 
Strălumina pe vatra amintirii.

Ții minte, Alba Iulia, ții minte 
Pe mult viteazul glorios Voivod 
Ce-n sin ți-a puș sămința pentru rod 
Unirii, neamu-ntreg să-l înveșminte ?

Ce timp cumplit apoi I Destinul Horii 
Pe drumul noastrei falnice istorii, 
Și lancu-apoi mințit cu-nșelăciune.

Dar in zădar opreliști vrut-au pune 
Unirii-n nouă sute optsprezece — 
Rămîne pururi vatra, valul trece I

Decembre luna. Clocotea Ardealul. 
A deșteptare pină-n cer din humă. 
„Unire vrem cu țara noastră mumă, 
Și-nvingem, de-ar fi cit un munte, valul I*.

Din Maramureș pin’ la Marea Mare 
Suna fierbind o singură chemare : 
„O mare Românie ne e far
Și noi Carpații nu-i mai vrem hotar I"

O mie nouă sute optsprezece, 
Cimpia Libertății și-a-nfrățirii,
La Blaj și-n Alba Iulia - străbună

Se ridicară steaguri din furtună, 
Ca semne-ale dreptății și iubirii 
Ce-n veci de veci nu vor mai trece I

1918-1983
III.

Cetate sfintă a duratei noastre, 
Trecută ca făclii din mină-n mină, 
Supt flamuri roșii, galbene, albastre, 
In țara pururi jună și bătrină,

In raza luminoasei noastre stele, 
Prin timpuri de dureri și suferințe, 
lnscrise-n trunchiu-i trainic ca inele, 
in drumul suitor spre biruințe,

Fii binecuvintată și ferice, 
in pacea scumpă mîndrei noastre nații 
Călită-n lupta-atitor generații,

Și fii-i treaptă-n veci să se ridice 
Cu harul său făuritor poporul, 
Clădindu-și intru fală viitorul I

Mihai Beniuc

OMAGIU MARII UNIRI - pictură de 
Pop Vasile (Din Expoziția de artă 
plastică dedicată luptei poporului 
român pentru unitate națională, 

deschisă în Sala Dalles) *

4-

MOMENT SOLEMN — pictură de Vasile Celmare
(Din Expoziția de artă plastică dedicată luptei poporului român pentru unitate

... națională, deschisă în Sala Dalles)

Ginduri la Alba Iulia

AM revăzut în aceste zile geroase 
de iarnă cetatea Marii Uniri. 
Alba Iulia, oraș simbol al nă
dejdilor, durerilor și înălțărilor 

noastre, obligă la o meditație gravă asu
pra istoriei și libertății, asupra factorilor 
care au făcut ca aici, la 1 Decembrie 
1918, să fie adoptat unul din cele mai 
democratice acte din Europa acelui timp: 
Hotărîrea Adunării Naționale... El con
sfințea un vis străvechi al românilor din 
Transilvania, dar acorda celorlalte na
ționalități drepturile și libertățile pen
tru care, în decursul veacurilor, se jert
fiseră atîția martiri știuți și neștiuți. 
„înfăptuirea desăvîrșită a unui regim de
mocratic pe toate terenurile vieții pu- 
blice“, inclusiv „desăvîrșită libertate de 
presă, asociere și întrunire ; o liberă 
propagandă a tuturor gîndurilor ome
nești", votul universal etc. etc. Acest Act 
a fost rodul înțelegerii exacte a istoriei 
și deci a maturității politice a unui po
por pe care experiența l-a învățat că a- 
suprirea de orice fel și ignoranța nu pot 
avea nici o legătură cu viitorul visat de 
mințile sale cele mai îndrăznețe.

Alba Iulia obligă, în același timp, la o 
meditație responsabilă' asupra cărții, căci 
pe carte s-au sprijinit toți cei care au 
contribuit la dezvoltarea conștiinței na
ționale, cartea era elementul care înain
te de unirea teritoriilor a contribuit la 
edificarea și unirea conștiințelor din toa
te spațiile locuite de români. Cartea a 
fost principala obsesie a eroicilor das
căli ai Școlii Ardelene, iar cuvîntul 
scris a intrat în acțiune odată cu cel ce 
se află la începutul luptei pentru recu
noașterea românilor transilvăneni ca 
„națiune politică" : episcopul unit Ino
chentie Micu-Clain, mintea politică cea 
mai strălucită pe care a dat-o această 
parte de țară. Inochentie Micu-Clain 
este începutul drumului spre Alba Iu
lia. Cu ajutorul cuvîntului scris, al Me
moriului solid argumentat, în condiții 
enorm de grele, el lupta singur cu un 
imperiu : „...în contra lui sunt toți — 
scria clericul Măriei Tereza —, iar el, în 
numele clerului și al națiunii, este . sin
gur în contra tuturor, așa incit n-ar fi 
nici o mirare dacă el, pentru diferite a- 
supriri și prigoane, și-ar pierde mintea". 
El s-a străduit să oblige pe stăpînii cli
pei să-și respecte legile pe care ei în- » 
șiși le-au emis. Și nimic mai iritant pen
tru marii de atunci decât să-i pui 
în fața propriilor lor promisiuni, să-i 
obligi să le respecte... Doctrina și 
metodele lui de luptă, credința în 
forța uriașă a cuvîntului scris au în
suflețit mai bine de un veac și jumătate 
pe toți cei ce au netezit drumul spre li
bertate șî unire. Vorbind despre Napo
leon, Couvier- spunea : „Putea să fie 
savant, dar a devenit împărat. Ce de
cădere !“ Inochentie Micu-Clain ar fi 

putut să se bucure de multe privilegii și 
titluri, de o sumedenie de avantaje pe 
care i le-ar fi oferit renunțarea la luptă, 
ar fi putut să se bucure de avantajele 
studiilor sale strălucite, dar a preferat să 
nu „decadă", să rămînă de partea a lor 
săi, să suporte mizeria, exilul, lipsurile 
cele mai cumplite, chiar șl cerșetoria... 
El este primul care înțelege rosturile 
profunde ale culturii, importanța căr
ții și a școlii — obținută prin unirea cu 
Roma —, rolul lor în edificarea unei 
conștiințe adevărate, trainice. De aceea 
toți cei ce l-.au urmat au pledat pentru 
carte, au scris-o, au tradus-o și au răs- 
pîndit-o, suportînd exilul, închisoarea, 
privațiunile de tot felul. Verdictul cen
zorului lui din Cluj pe Hronica lui Șin- 
cai : „Opus igne, auctor patibulo dig- 
nus“ — Opera este vrednică de. foc, au
torul de spînzurătoare — înnobilează pe 
toți cei care s-au străduit și se stră
duiesc să încredințeze' hirtiei adevărul, 
să fie de partea libertății și demnității. 
Timpul și istoria au dovedit cu prisosin
ță că niciodată,. oricît de inegală a fost 
lupta, cărțile n-au pierdut în confrunta
rea cu tirania.

După Marea Unire, cînd spiritul s-a 
putut .exprima neîngrădit, numărul căr
ților, publicațiilor și școlilor a sporit 
enorm. Și, cum era firesc, nu numai a 
celor românești. Căci drumuf spre Alba 
Iulia a fost străbătut mai întii cu car
tea și abia apoi cu pasul, iar adevărul 
acesta nu poate fi ignorat sau neglijat. 
I ■

Augustin Buzura

ADESEORI, cînd mă gindesc la
vreuna dintre zilele memorabile 
ale istoriei sau vieții unui om în
semnat, prima mișcare a minții 

mele merge spre „cum era. acea zi, era 
soare, era ceață, era frig, era cald?". Un 
gînd, se va spune, cane micii mu e tocmai 
gînd, căci imaginea e doar o primă treaptă 
spre gînd. Deci, cum a fast ziua aceea, 
1 Noiembrie 1599, cînd Mihaâ Viteazul a 
intrat în Alba Iulia ? Se mai vede și azi; 
doar cu ochii minții desigur, dacă te uiți 
de sus, din cetate, spre valea ușor înce
țoșată de toamnă a Mureșului, alaiul acela 
sosind, venind mereu, de aitîtea suite da 
ani, la Alba Iulia. Atunci, în 1599, era 
doar o armată, mică, învingătoare, în 
frunte avînd un viteaz a cărui faimă în- 

'cepuse de mult. Tot venind prin pîclele 
albăstrii ale Văii Mureșului, tot repetîn- 
du-se acea intrare triumfală. iată că ar
mata aceea românească este ajunsă parcă 
dim urmă, sau ajunge ea din urmă pe 
aceia ce soseau la Alba Iulia, trei suite și 
ceva de ani mai târziu, oameni de rind,

Conștiința
1 A

SUB aspectul culturii — și nu 
numai al culturii — poporul ro
mân trăiește astăzi conștiința îm
plinirii sale integrale. Desigur că 

Unirea Principatelor din 1859 a marcat 
unul din cele mai importante acte ale is
toriei noastre. însă abia prin acest act 
s-a văzut mai limpede decît oricînd că 
idealul nostru național se afla încă de
parte de a fi împlinit. Pînă la primul 
război mondial harta României prezenta 
unul din contururile cele mai ciudate și 
mai nefirești de pe glob. Granițele tutu
ror țărilor înfățișează fie o comasare 
multilaterală în jurul unui centru, fie un 
profil alungit, Faptul exprimă cele două 
direcții exclusive în care s-au așezat po
poarele : fie în ordine circulară, fie în 
ordine liniară, așa cum le-au dictat con
dițiile geografice și istorice. Numai harta 
României arăta o linie friptă, îndoită, cu
prinderea unui unghi interior, o formă 
concavă, mîncată, amputată.

Același caracter amputativ îl avea și 
mentalitatea noastră culturală — și nu 
numai culturală — în ciuda atîtor apari
ții geniale ivite și pînă atunci. Exista o 
mentalitate comodă și resemnată a lipsu
rilor. Dacă luăm separat domeniul crea
ției literare, se vorbea mereu că scriitorii 
români n-ar fi apți pentru roman, ci 
pentru proza scurtă, că am fi lipsiți com
plet de o dramaturgie, că ne limităm nu-

Simbolul cel

UNIREA românilor într-un singur 
stat rectifică o mare greșeală a 
istoriei, declara Vasile Goldiș la 
1 Decembrie 1918, dată care va fi 

pentru totdeauna simbolul cel mai de preț 
al demnității, vitalității și mîndriei ro
mânești.

O greșeală a istoriei plătită cu lacrimi, 
sînge și mai ales umilință de generații 
întregi. O greșeală a istoriei ca multe 
alte tragice greșeli din istoria zbuciumată 
a Europei, îndreptată nu la masa tratati
velor, în liniștea unei săli străjuite de 
candelabre, ci prin jertfă și luptă.

Căci, din păcate, cuvintele, fie ele și 
scrise, n-au prea găsit înțelegere nici
odată- la mai marii lumii. Ce s-a ales de 
suplicelc lui Inocențiu Micu trimis Măriei 
Tereza ? Ce ecou a avut Supplexul de la 
1791 înaintat lui Leopold al II-lea ? Viena 
și-a continuat nestingherită valsurile, 
surdă și mută la strigătul „Noi vrem să 
ne unim cu Țara" al milioanelor de ro
mâni „tolerați" pe pămîntul lor, în credin
ța și obiceiurile lor, în propriul lor nume.

6 greșeală a istoriei ? Nu. Mai de 
grabă o greșeală istorică. Dar, dincolo de 
conștiința apartenenței la un popor, din
colo de păstrarea credinței și a etniei, cel 
mai puternic semn al unității neîntrerupte 
a fost peste veacuri limba română. Ea, 
singura care de-a lungul istoriei n-a fost 
nici alipită, nici înglobată, nici retroce
dată. Ea și voievozii ei. scriitorii din toate 

Drumul spre Alba 
țărani și meseriași, intelectuali, femei, 
copii, care nu învinseseră intr-o bătălie 
precum cea de la Șelimbăr, ci erau vic
torioși într-o luptă mai lungă, pe care 
am putea-o localiza altfel : în România.

în istoria unui popor, se pare, odată 
deschis un drum, el este urmat mereu, 
pînă cînd i se adaugă altele și altele care 
corespund, la fel ca și primul, dorințelar 
celor mai profunde ale acelui popor. 
Drumul spre Alba, cetatea care va fi fost 
poate albă cu adevărat la 1 Noiembrie 
1599 și la 1 Decembrie 1918, l-a deschis 
Mihai Viteazul șl l-au ținut deschis în 
inimile lor și in mințite lor, ca vis și ca 
proiect, toți românii de dincolo și de din
coace de Carpați.

La 1 Decembrie 1918 el n-a mai fost 
doar calea dinspre Sibiu spre. Alba, ceea 
ce avea să devină maii târziu, în miezul 
secolului nostru „cefail și apter", adică 
automobilist, șoseaua E 15 șau E 15 A, 
drumul spre Alba a fost în acele zile de 
la sfârșitul lui noiembrie o țesătură în
treagă de căi, dinspre Cluj, dinspre Apu-

mai la lirică etc. Dacă privim toate ce
lelalte domenii intelectuale, îndeosebi ale 
erudiției din acea vreme, vedem că nu 
erau cu adevărat considerați decît aceia 
ce au studiat în străinătate, planînd un 
fel de diminutio capitis asupra celora ce 
Se mulțumeau cu învățământul superior 
românesc. Aceasta în ciuda atîtor catedre 
ilustre la noi, frecventate și de studenți 
din alte țări balcanice. Nutream o con
știință de amputați, așa cum amputată se 
desena și-harta țării. '

Cit curaj și cit avînt al conștiinței, in
clusiv culturale, ne-a dat împlinirea gra
nițelor, odată cu 1918, avînt amplificat 
după cel de-al doilea război mondial ! Pe 
hartă, România a devenit un ulcior ro
tund și plin de toate bunătățile, ulcior care 
se lasă apucat de toarta Dobrogei.

Imediat conștiința noastră culturală a ■ 
înflorit, s-a dezvoltat multiform, s-a des
chis către universalitate. Astăzi știm că 
nu există nici un cîmp alculturii în care 
noi să nu aducem contribuții substanțiale 
pe plan internațional. Cel mai hotărîtor 
pas pe care l-a făcut mentalitatea româ
nească de astăzi coincide cu o vindecare 
definitivă de complexul inferiorității, de 
complexul amputării. A gîndi altfel în
seamnă a rămînea în urma istoriei.

Edgar Papu

mai de preț
provinciile spațiului de rostire româneas
că, trăgînd prin praful și pulberea vre-.. 
melniciilor, cu demnitate și har, carul de 
aur al sfintelor ei cuvinte în care s-au 
zidit pînă la ultima suflare. Să nu uităm 
că Mihai Eminescu a debutat în „Fami
lia" lui Iosif Vulcan. Și cu aceasta am 
spus aproape totul, căci marginile adevă
rate ale țării au fost și vor rămîne în 
veșnicie marginile limbii române.

în condițiile în care în tot Ardealul era 
un singur liceu românesc, la Blaj, și nici 
o universitate, scriitorii români de peste 
munți au fost aceia care au vegheat prin 
opera lor la. „creșterea limbii românești".

Sigur că sînt dovezi Istorice, arheolo
gice, etnografice care luminează adevărul. 
Dar, dincolo de ele, sînt și vor rămîne. 
fără putință de tăgadă, „argumentele" 
Slavici, Rebreanu. Blaga sau Goga, 
acești fii ai zbuciumatei Transilvanii care 
au trudit pînă la stingere in țara nicicînd 
sfîrtecată a Limbii Românești.

Acum, la 65 de ani de la Marea Unire, 
acum și mereu, lor și tuturor slujitorilor 
limbii române din toate provinciile ro
mânești le închin gîndul meu de recu
noștință, ca unor voievozi care au știut 
să păstreze mai presus de vremelnicia 
granițelor integritatea heraldică a sufle
tului românesc.

Daniela Crăsnaru

seni, dinspre Blaj, dinspre Țările Româ
ne, de pretutindeni.

în acele zile, e sigur, toate drumurile 
dureau spre Alba, precum altădată spre 
Roma. Simbolic sau nu, platoul înailit 
unde s-a ținut Adunarea Unirii de la 1 
Decembrie se nuirnea și se nuntește Pla
toul Romanilor. Voi- fi trecut pe-acolo și 
carele romane, vor fi trecut, spre munți, 
și pașii romanilor. De-atîta timp să fi 
început toate drumurile să ducă, dinspre 
Rama, spre Alba ?

Platoul Romanilor șl tot ce e împrejur, 
tot acel oraș și tot acel teritoriu pe undo 
au venit țăranii și dascălii sipre Alba e 
un teritoriu încărcat de istorie, uin drutm 
al istoriei, un drum al tuturor românilor 
spre istorie, o trecătoare, în istorie, din 
istorie.

Drumul spre Alba..
în acele zile, cum vor fi fost de, cu 

soare, cu ceață, dar luminate, 1 Noiembrie, 
1 Decembrie. 1599, 1918, în toate zilele.

Drumul spre Alba.
Nicolae Prelipceanu



Statul național, factor decisiv 

in desăvîrșirea unității românilor
„Chestiunea care ne va preocupa 

(...] nu este Unirea cea mică, realizată 
deja, ci Unirea cea mare, de realizat 
deacum inainte între toate piraiele ce 
trebuie să se verse în oceanul româ
nesc, între toate acordurile fără de 
care nu se poate armoniza hora noas
tră națională, intre toate pietricelele 
cîie sînt necesare pentru a reconstitui 
anticul mozaic «Dacia lui Traian»*1.

i> Al. Papiu-Ilarian, Memorand despre 
raporturile românilor cu nemții, cu slavii 
și cu ungurii în timp de pace și în cazul 
imei revoluțiuni în răsăritul Europei, pre
zentat principelui Cuza în 1SG9, în „Re
vista pentru isto-ie, arheologie și filolo
gie", I, 1883, p. 131—116.

2) Vasilc Netea, Sure unitatea statală a 
poporului român, Edit, științifică și en
ciclopedică, București, 1979, p. 78.

3) Paul Henry, L’abdication du prince 
C'i-'i et l’ivenement de la dynastie de 
Hohenzollern au trone de Roumanie,

.u, i e ix Alean, 1930, passim.
4) Gh. Platon, V. Russu, Grigore Silași, 

Înotător pentru cauza națională a româ
nilor, în „Analele științifice ale Univer
sității Al. I. Cuza", din Iași, Istorie, t. 
XIX, S. III, fas?. 1, 1973.

5) Cf. Părți alese din istoria Transilva
niei, III, p. 435.

6) „Monitorul. Jurnalul oficial ai Româ
niei", nr. 63, 18/30 noiembrie 1867, p. 370— 
371.

7) V. A. Urechea, Actele inaugurării 
„^o-ietătii literare române", București, 
1867, p. 49—50.

„Moldova, Transilvania, Muntenia 
nu există pe fata pămintului ; există 
o singură Românie, cu un picior in 
Dunăre și cu altul pe ramificațiile 
cele mai depărtate ale Carpaților : 
există un singur corp și un singur 
suflet".

B. P. HASDEU, „Perseverența", 
23, 25 mai, „Românul" 6 august 1867).

■T—| EVOLUȚIA din 13-18, știut este, 
a făcut cunoscute, prin clarviziu- 

Vnea organizatorilor și conducăto
rilor ei. problemele fundamentale 

care se cereau puse și rezolvate 
pentru ca națiunea română să intre 
în plenitudinea drepturilor sale. Din 
experiența ei s-a văzut mai limpede 
legătura strânsă . care există între 
libertatea dinlăuntru și cea din afară, 
în eșecul ei s-a evidențiat interdepen
dența dintre libertatea socială, procesul 
de modernizare a societății românești și 
unitatea națională. Verificînd nu numai 
forța ideii de unitate dar și voința româ
nilor de a înfăptui unirea politică, revo
luția a arătat, totodată, că un asemenea 
act. de natură să afecteze echilibrul eu
ropean, să pericliteze interesele marilor 
puteri vecine, care dețineau părți din te
ritoriul național,' nu putea fi înfăptuit 
decit prin modificarea raportului de forțe 
clădit pe principiile reacționare ale Sfin
tei Alianțe și în condițiile unei totale so
lidarități intelectuale și emoționale a po
porului român.

Războiul Crimeii a creat un nou echi
libru politic care a îngăduit accentuarea 
luptei naționalităților centru constituirea 
de state naționale. înfrîngerea Rusiei 
țariste și tendința acesteia de a disloca 
alianța puterilor europene, izolarea poli
tică a Austriei și slăbiciunea Turciei, 
creșterea rolului politic și prestigiului 
Franței, sprijinitoare a politicii de afir
mare a naționalităților, au creat condiții 
internaționale favorabile pentru ca ro
mânii să-și constituie statul național 
printr-un admirabil act de energie.

Cînd statul național român modern a 
fost realizat, prin unirea Moldovei și a 
Tării Românești, națiunea română ora deja 
constituită, omogenă, de o parte și de alta 
a Carpaților, re întreg teritoriul patriei. 
Stab’l nou creat a fost instfum°nțul de 
promovare și de afirmare a intereselor 
multiple — economice, sociale, politice și 
culturale ale națiunii. Intre actul politie 
al unității, procesul de dezvoltare a so
cietății, strategia luptei politice pentru 
desăvîrșirea unității și cîștigarea indepen
denței a existat o inextricabilă legătură. 
Săvîrșirea marilor prefaceri care, intr-un 
interval scurt, a revoluționat structurile 
societății românești, a antrenat, a răsco
lit și a transformat toate clasele socie
tății, incadrîndu-le în procesul activ al 
noii construcții. Numeroasele acte de 
energie și demnitate națională nu ar fi 
fost posibile fără sprijinul activ și con
știent al întregii națiuni. în cuprinsul 
acestui proces, odată cu crearea și conso
lidarea. statului, s-a întărit conștiința și 
responsabilitatea națională, s-a definit 
personalitatea națiunii.

PRINCIPATELE UNITE, România, a 
devenit (împlinind temerile Austriei) un 
nou Piemont, un veritabil „magnet" pen
tru românii aflați în afara statului națio
nal, sub stăpînire străină.

începînd opera de edificare a Româ
niei moderne, desăvîrșind Unirea, lărgind 
autonomia statului și angajîndu-se, trep
tat, într-o politică externă proprie, de 
natură să îngrădească sau să elimine in
gerințele străine, Al. I. Cuza a pregătit 
calea spre independență, întărind consi
derabil viabilitatea statului, forța și 
coeziunea întregii națiuni. Reacția spon
tană generată de constituirea Tării, a 
României, a statului național la românii 
din afara hotarelor a reprezentat expre
sia lucidă a conștiinței pe care națiunea 
o avea despre valoarea actului împlinit. 
Cînd Al. Papiu-Ilarian declara că românii 
din Transilvania „numai la Principate 
privesc" și că, la alegerea lui Cuza, en
tuziasmul acestora „era, poate, mai mare 
decît în Principate", afirma existența 
unei solide conștiințe naționale. Același 
istoric, sfetnic -apropiat al domnitorului 
Unirii, a intuit, fără greș, linia de pers
pectivă a politicii naționale, pe care 
Cuza, inițiind-o, a trebuit s-o urmeze 
fără abatere și osteneală : „Fără Tran
silvania, nota el, Principatele vor avea o 
existență precară și dubie. Numai unirea 
cu Transilvania va asigura viața perpe
tuă a României". Urarea pe care o adresa 
Tui Al. I. Cuza de a fi „executorul fericit 
al planului celui mai mare domnitor și 
român ce a avut vreodată Dacia lui 
Traian"1), nu reprezenta o simplă figură 
retorică ; ea ilustra credința că împreju
rările îngăduiau adoptarea unei politici 
în acord cu perspectivele de dezvoltare 
ale națiunii și cu aspirațiile ei legitime.

Om al generației sale, Al. I. Cuza avea 
de la început limpede conturată comple
mentaritatea raporturilor' existente între 
unificarea statului, modernizarea acestuia 
și crearea mijloacelor capabile să-i asi
gure independența și să-i desăvirșeaseă 
unitatea. în politica sa internă și în cea 
externă el a urmărit, neabătut, direcțiile 
schițate atît de ferm de revoluție. Nu 
este departe de adevăr aprecierea potriv’t 
căreia, „Virtualmente, România mare s-a 
constituit în anii domniei lui Cuza"2). în
tărirea spiritului național și a solidarității 
morale a colectivității românești nu ar 
fi fost posibile fără existența statului 
național creat la 1859, fără opera refor
matoare a domnitorului Unirii care i-a 
întărit bazele, i-a trasat liniile de dez
voltare, i-a fixat perspectivele politice și 
strategia luptei naționale, l-a încadrat, 
mai deplin, in economia și în politica 
europeană, verifieîndu-i forța și capaci
tatea de ripostă în acte de demnitate și 
autoritate, apropiindu-1 de independență, 
de desăvîrșirea unității polities.

DEȘI limitată la cele două Principate, 
Unirea a avut implicații și consecințe 
asupra națiunii în întregul ei, devenind 
un element dinamic al procesului de 
conștientizare a maselor și de polarizare 
a aspirațiilor. Operei modernizatoare în
treprinsă de Al. I. Cuza i-a corespuns, 
în Transilvania, o activizare a politicii 
naționale fără precedent care va sfîrși 

prin crearea partidelor politice. Lupta 
națională devine indivizibilă, iar Româ
nia se afirmă drept centrul politic și 
spiritual al întregii națiuni.

Aducerea prințului străin pe tronul 
României — act apreciat ca „revoluțio
nar" prin implicațiile sale multiple, con
stituind un nou și răsunător protest al 
românilor împotriva regimului de garan
ție colectivă și o puternică afirmare a 
voinței de independență3) — a contribuit 
la întărirea pozițiilor economice și poli
tice ale statului român, i-a sporit pon
derea in politica zonală și europeană și 
capacitatea de a acționa și a influența 
asupra destinelor națiunii. Carol I de 
Hohenzollern, de la începutul domniei, 
încă, a fost nevoit să meargă pe calea 
trasată anterior, să se orienteze spre 
desăvîrșirea și dezvoltarea politicii ini
țiate de Al. I. Cuza.

Deși nu i se recunoscuse, încă, inde
pendența, România a desfășurat o activă 
politică externă, promovind, neobosit, 
interesele naționale, declarîndu-și deschis 
opțiunile. Atitudinea fermă adoptată îm
potriva dualismului, în 1867, sprijinul 
direct acordat luptei naționale, eforturile 
de a obține recunoașterea independenței, 
încercările de a o proclama (în 1870, 1873 
și 1874), reliefează existența unei vechi 
și bine conturate linii politice. înființa
rea, în 1867, a societății „Transilvania", 
acțiunile energice întreprinse de românii 
de peste Carpați, care și-au găsit expresie 
în Pronunciamentul de la Blaj, din 1363, 
și, apoi, în constituirea celor două parti
de politice (1869) vădesc legătura strînsă 
cu noile realități politice din Țară. De 
altfel, însuși împăratul de la Viena nu 
ascundea că era la curent cu faptul că cei 
ce conduceau lupta națională a românilor 
din Transilvania erau dirijați de la Bucu
rești „și conspiră împreună împotriva 
Monarhiei"4). G. Barițiu nota chiar că 
autoritățile habsburgice erau informate 
că, în Transilvania, sînt adunate batali
oane de voluntari pentru Carol I de 
Hohenzollern, așteptat ca eliberator5). 
Avertismentul formulat de M. Kogăl- 
niceanu în Parlamentul României, la 
1 noiembrie 1867 : „Să se știe [...] lingă 
românii din Transilvania și Banat este 
națiunea română, este România"6) dădea 
expresie unei ferme angajări politice.

în asemenea împrejurări, cuvintele 
rostite de T. Cipariu, de la înaltul forum 
național care era „Societatea Academică 
Română", în august 1867, au o deosebită 
semnificație: „Națiunea română, sublinia 
cărturarul, a venit la conștiința pozițiunii 
care i se cuvine între națiunile Europei. 
Am început a ne elibera patria, am în
ceput a ne elibera limba, am început dar 
nu am terminat ; rămine să continuăm 
și să terminăm ; aceasta este sarcina 
bărbaților români care vor trebui să se 
îngrijească pentru eliberarea perfectă a 
patriei române"7). De la început. încă, 
așa cum aprecia, pe drept, Iacob O. Ne- 
gruzzi, în 1919, „țelul unirii poporului 

român s-a dat pe față în preocupările 
Academiei, fără înconjor și fără temere"5).

Participarea activă, materială și afec
tivă, a Transilvaniei și a celorlalte ținu
turi românești la războiul de neatîrnare 
al fraților de peste Carpați a pus în lu
mină rolul pe care trebuia să-1 joace 
dobîndirea independenței României în 
eliberarea Transilvaniei și în desăvîrșirea 
unității. Exista convingerea fermă că, 
după Plevna balcanică, ostașii români 
vor cuceri „Plevna transilvană".

REALIZAREA independenței naționale 
a accelerat procesul de dezvoltare pe cale 
modernă. Diversificarea economiei capi
taliste, instituționalizarea deplină a nou
lui mod de producție au impus o revolu
ționare sau, cel puțin, o adaptare a struc- 
turi’M administrative și sociale. Drept 
urmare, se desfășoară, in continuare, o 
politică dinamică în interior și în afară, 
de natură să creeze organismele care să 
favorizeze procesul general de dezvoltare, 
de încadrare în circuitul economic și 
politic european și să ofere garanții pen
tru păstrarea și consolidarea independen
tei. Dacă, pe planul politicii interne, ca 
urmare a decalajelor existente, a conse
cințelor generate de politica imperialistă 
a marilor puteri și de rînduielile de cla
să, procesul de creștere este inegal, op
țiunile sociale și politice sînt deosebite, 
contradicțiile și frămîntările sînt puter
nice — expresie a unei societăți aflate 
într-un dinamic proces de transformare 
—, pe plan național și în politica externă 
opțiunile și angajamentele rămîn ace
leași, în concordanță cu linia anterioară. 
Eforturile sint orientate spre promovarea 
intereselor națiunii în întregul ei, spre 
apărarea suveranității și pregătirea con
dițiilor pentru desăvîrșirea unității poli
tice, apreciată drept o chestiune vitală, 
de existență.

CÎȘTIGAREA independenței a conferit, 
se înțelege, problemei desăvîrșirii unității 
alte dimensiuni și perspective, a plura- 
lizat contactele directe, economice și cul
turale, cu românii din Transilvania, a în-/ 
găduit un mai substanțial și mai eficace 
sprijin politic, a creat mijloace mai va
riate de intervenție. Proclamarea regatu
lui, in 1881, conferind un plus de auto
ritate statului român, i-a mărit pon
derea in relațiile internaționale și posi
bilitățile de a reprezenta și de a sprijini 
interesele întregii națiuni.

încercările regimului dualist de a 
schimba orientarea Transilvaniei și de 
a o încadra în sistemul economic al Im
periului, prin intermediul măsurilor ad
ministrative, s-au soldat cu un eșec total. 
Gravitația Transilvaniei spre ținuturile 
românești de la est și sud de Carpați,. 
bazată pe complementaritate economică, 
pe seculare și tradiționale legături, re
prezenta un proces obiectiv care nu pu
tea fi împiedicat în desfășurarea sa. Cit 
de puternice și trainice erau legăturile 
care uneau Transilvania cu România s-a 
cons*a*at cu prileiul războiului vamal, 
dezlănțuit după 1866, după denunțarea 
convenției încheiată în 1875 și întrerupe
rea legăturilor economice. Relațiile au 
trebuit să fie reluate acceptîndu-se con
dițiile npi impuse de situația deosebită 
în care se afla România.

Legăturile Transilvaniei cu Tara s-au 
intensificat și diversificat. Deși aderarea 
la Tripla alianță, în 1883, a impus poli- 
ticii românești o serie de limite, sprijinul 
politic a continuat, lucru firesc, atîtn 
vreme cit lupta națională, deși se desfă-

“) V. Maciu, V. Netea, Unitatea națio
nală in preocuparea Academiei Române, 
in „Studii", 1966, nr. 6, p. 1091—1109.

Intrarea lui Alexandru loan Cuza în București (gravură de epocă}

Conștiința unității de neam

GRIGORE URECHE, care și-a fă
cut studiile la colegiul iezuit din 
Liov, este acela care, in limba la- 
t in stilul s u de o con

cizie clasică, a formulat neuitatele 
cuvinte „de la Rim ne tragem". 
A axmnat latinitatea limbii, exemplifi- 
cind : „de la rimleni, cele ce zicem, pîine, 
ei zic panis, carne, ei zic caro, găina, ei 
zi? mu’irea. miiiier, fămeia, fe-
mina [de fapt, femeia derivă de la fami
lia], părinte, pater, ai nostru, noster, și 
alte multe din limba latinească". Urmea
ză și exemple, mai puține, de împrumu
turi lexicale clin limbile frîncă (italiană), 
greacă, turcă, sîrbă și polonă.

Vorbind într-un capitol special de 
„Țara Ungurească de jos a Ardealului 
de sus", Grigore Ureche precizează :

„în țara Ardealului nu lăcuesc numai 
unguri — ce și sași peste samă de multi 
și români peste tot locul, de mai multu-i 
lățită de români decît de unguri."

Și mai departe, afirmă unitatea româ
nilor de o parte și de alta a Carpaților : 
„Rumânii, cîți să află lăcuitori îa Țara 
Ungurească și la Ardeal și la Marama- 
roșu, de la un loc sîntu cu moldovenii și 
toți de la Rim se trag."

Cit despre numele geografic Vlahia, 
Grigore Ureche îl consideră legat de 
Țara Românească, dar Moldova și aceas
ta nu sînt două țări, deoarece „au fost 
tot un loc și o țară și noi aflăm că Mol
dova s-au discălecat mai pe urmă, iar 
muntenii mai întii, măcar că s-au tras de 
la un izvod..."

Deși admirator al. Iui Ștefan cel Mare, 

Grigore Ureche nu-i aprobă campania 
contra lui Radu cel Frumos, atribuind-o 
lăcomiei. Consecvent sieși, condamnă și. 
intrarea „cu mare urgie" a lui Ștefan. X 
vodă cel Tînăr, fiul lui Bogdan și nepo
tul lui Ștefan cel Mare, în Țara Romă-. 
nească și prădarea ei.

Ba chiar, menționează cu satisfacție 
rolul de împăciuitor al călugărului Maxi- 
mian, in războiul întreprins de Bogdan, 
fiul iui Ștefan cel Mare, împotriva Țării 
Românești : „...s-au rugat lui Bogdan 
vodă ca să facă pace cu Radul vodă, pen
tru că sînt creștini și o. seminție". Cu 
aceste argumente, domnitorul „a făcut 
pace pentru voia lui", iar Radu „cu bo- 
iarii săi au jurat pre Sfînta Evanghelie, 
cum ca să ție pace neclătită în veci. Și 
hotarul pre unde au fost cel bătrîn au 
lăsat..."

Această pace „veșnică", din nefericire, 
între țările surori, n-a fost respectată, 
cum am văzut, de însuși fiul lui Bogdan, 
în care cronicarul a văzut calitățile, și 
defectele bunicului său, portretizîndu-1 
în aproape aceiași termeni ca pe Ștefan 
cel Mare.

ORIGINEA romană a românilor de . 
pretutindeni ia o extensiune superioară . 
în opera lui Miron Costin, educat și el Ia 
un colegiu iezuit, la Bar, în Polonia, așa
dar și el, la o treaptă superioară, bene
ficiar al culturii umanistice.

„Descălecarea" lui Traian, pe care o dă 
eronat, la anul 120 al erei noastre, a cu
noscut-o din lucrările Iui Bbîifini, Dio

10 România literară



Marea Unire din 1918
fura în condiții deosebite de o parte și de 
alta a Carpaților, era una singură : iden
tică în obiective și finalitate și urmîni 
aceeași linie strategică. „Noi concepem 
ființa etnică și psihologică a Românilor 
— afirma B. Ștefănescu Delavrancea. dînd 
expresie unei convingeri generale — ca un 
gigantic și secular copac ale cărui rădă
cini despică stîncile, străbat Carpații și 
se înfig adine de o parte și de alta, ale 
cărui rame suitoare și pline de rod se 
apleacă fermecător peste apele Danubiu- 
lui. Iată de ce și în ce sens nefericirile 
fraților noștri de peste Carpați vor fi 
pururea nefericirile noastre, iată de ce 
injustițiile făptuite contra lor în contra 
noastră se îndreaptă, iată de ce sabia 
care spînzură asupra capului lor deasu
pra capului noastru se clatină'19).

Asuprirea națională, politica deschisă 
de deznaționalizare a regimului dualist 
au întărit capacitatea de ripostă a po
porului. Lupta politică a românilor din 
Transilvania evoluează spre marea miș
care a Memorandului, cu mare răsunet 
european. Cercurile politice de la Bucu
rești aveau limpede conștiința responsa
bilității naționale. „Purtați responsabili
tatea României întregi, declara un cores
pondent din Alba lulia într-o scrisoare 
adresată ziarului «Românul» — de inte
ligența și buna voastră politică atîrnâ 
soarta a zece milioane de români""* 1). 
D.A. Sturza dădea expresie în următorii 
termeni obligației ce revenea cercurilor 
politice de la București : „Nu trebuie să ne 
temem să vorbim de problema românilor 
din Ungaria ; nu trebuie să ne temem a 
o face, căci dacă ar fi așa, dacă păstrăm 
tăcere în Parlamentul nostru, ce-ar în
semna încă România ? Ea nu ar mai 
semnifica nimic, ea ar fi o țară vasală : 
noi vom fi schimbat relațiile noastre de 
vasalitate față de Turcia pentru relații 
de vasalitate față de [Austro] Ungaria"11).

•) Cf. „Lumea nouă", nr. î«, 28 septembrie 
1897.

*“) „Românul", 21 februarie 1867.
u) Apud Unirea Transilvaniei cu România.

1 decembrie 1918, sub redacția lui I. Popescu- 
Puțuri și Augustin Deac, Edit, politică, 
București, 1970, p. 217.

Cassius, biograful lui Traian și Topeltin, 
pe care~l credea ungur (era sas din Me- 

/ diaș). Mai informat decît Ureche, care-i 
consultase dintre istoricii polonezi numai 
pe Bielski și Pașcovski, i-a citit și pe 
Cromer, Dlugosz, Strzikovski și Pașkov- 
ski, care „aceste încă dzic că moldovenii 
sînt den rîmleni", numai că n-au știut de 
„descălecatul cel dentîi", al lui Traian.

Un loc mai important decît în Letopi
seț îl ocupă problema descendenței noas
tre în lucrarea sa de a doua, în limba 
noastră, De neamul moldovenilor, din ce 
țară au ieșit strămoșii lor. In Predoslovia 
sa se găsesc faimoasele sintagme, refe
ritoare la greutatea unei asemenea între
prinderi asupra trecutului îndepărtat : „a 
scrie, multă vreme la cumpănă au stă
tut sufletul nostru. Să înceapă osteneala 
aceasta după atîta veci [...] să sparie gîn- 
dul. A lăsa iarăși nescris, cu mare ocară 
înfundat neamul acesta de o seamă de 
scriitori, iaste inimii durere. Biruit-au 
gîndul." în același text se ridică energic 
împotriva interpolării lui Simion Dască
lul, care se lăsase furat de un izvor pînă 
azi necunoscut, despre popularea Daciei 
de către Traian cu clientela închisorilor 
romane. Cu același simț de răspundere și 
cu aceeași gravitate stilistică spune : 
„Nici iaste șagă a scrie ocară vecinică 
unui neam."

Minunat este elogiul Italiei, patria su
fletească a cronicarului, bucuros să 
consemneze impresiile episcopului ca
tolic al Moldovei, Vito Piluzzo, autorul 
unui Catehism pentru români, tipărit cu 
caractere latine. Iată cuvintele acestuia s

înființarea (în 1882) a societății Car
pații și activitatea ei în România ca și 
pregătirea acțiunilor politice care au cul
minat cu Memorandul din 1892 au relie
fat amploarea și eficiența colaborării po
litice, coordonarea luptei naționale. Bucu
reștii își onorau calitatea de Romă a 
românilor de pretutindeni. „Soarele pen
tru toți românii la București răsare", se 
afirma lapidar pe genericul „Tribunei" 
din Sibiu, în 1884.

Mișcarea memorandistă care, practic, 
poate fi plasată între anii 1881—1895, prin 
desfășurare, implicații, ecou internațional 
și consecințe, a reprezentat un puternic 
prilej de afirmare a solidarității națio
nale. Rod al colaborării politice roma
nești, mișcarea a conferit valoare și di
mensiuni europene problemei unității 
elarifieîndu-i conținutul și semnificațiile. 
Liga pentru unitatea culturală a tuturor 
românilor — care, nu întîmplător, și-a 
început activitatea în România, la 24 ia
nuarie 1891 — a contribuit, în esențială 
măsură, la mobilizarea energiilor itațio- 
nale, la sublinierea dimensiunilor euro
pene ale problemei unității românilor.

Factorii de răspundere ai politicii 
Dublei monarhii au subliniat, adeseori, 
„năzuința" oamenilor politici români de 
a realiza „unirea tuturor românilor". Ast
fel, de pildă, reliefînd rolul României în 

la cronicarii moldoveni

realizarea coeziunii naționale, contele 
Bethlen nota : „Este inimaginabilă influ
ența spirituală exercitată de existența 
statului român independent asupra sufle
tului românilor. Pe măsură ce a crescut 
prestigiul României independente în ochii 
românilor din Ungaria, politica lor a de
venit mai îndrăzneață. Ei urmăresc ca 
teritoriul locuit de ei să poată fi unit, 
într-un moment favorabil, cu regatul 
românesc"12).

Mișcarea socialistă, și ea, s-a declarat, 
fără rezerve, în sprijinul desăvîrșirii uni
tății de stat. De la afirmarea deschisă a 
opțiunii în programul și în paginile 
„Daciei viitoare", s-a ajuns, la începutul 
secolului al XX-lea, la o colaborare des
chisă cu mișcarea muncitorească și so
cialistă a românilor de peste Carpați și 
din Banat și în problemele ideologice și 
în cele mai largi, de ordin politic și na
țional.

ÎN PRIMELE decenii ale secolului 
nostru, coroborarea acțiunilor politice și 
literare atinge un punct înalt. Se orga
nizează în comun numeroase manifes
tări culturale, cu ca-aeter national. în 
cursul cărora românii din toate provin
ciile țării au dat expresie sentimentelor 
de care erau animați, dorinței da1- si 
voinței de a se uni. Liga culturală își 
coordonează, pină la identificare, progra
mul cu cel al Astrei transilvane. Sărbă
torirea Astrei, la Sibiu, în 1905, a jubi
leului de la București, în 1906, cărora 
le-ău urmat șezătorile din Bucovina, or
ganizate de scriitorii grupați in jurul 
revistei „Junimea literară", precum și 
cele de la Sibiu, din 1911, au culnrnat 
cu o mare adunare organizată la R’aj, 
cu prilejul semicentenarului Astrei, la 
care au fost de față 30 000 țărani de pre
tutindeni. Zborul simbolic al lui Aurel 
Vlaicu a umplut de mîndrie inimile 
românești și a pus în lumină tensiunea 
morală a unui popor care voia să facă 
din actul Unirii celei mari dovada con
științei de sine și a legitimității aspira
țiilor sale. Așa cum, pe drept, s-a apre
ciat, adunarea din 1911 a reprezentat o 
repetiție a aceleia care avea să se des
fășoare șapte ani mai tîrziu.

Primul război mondial, cu consecințele 
pe care le-a generat, prin căderea impe
riilor opresive ca urmare a revoluțiilor 
popoarelor, a creat doar condițiile favo
rabile care au înlesnit desăvârșirea sta
tului național român. Spiritual și poli
tic românii erau pregătiți de mult. Ideea 
unității naționale, permanență a evolu
ției lor istorice, făcuse din ei tui singur 
corp și un singur suflet.

România a fost centrul de iradiere 
spirituală, de viață națională și de orga
nizare politică spre care au gravitat ro
mânii din afara granițelor ; a reprezen
tat nucleul în jurul căruia, prin forța și 
voința întregii națiuni, s-a înfăptuit ma
rele act al Unirii, rezultat firesc al unui 
îndelungat proces istoric.

Gheorghe Platon

K) Desăvîrșirea unificării statului național 
român. Unirea Transilvaniei cu vechea 
Românie, sub redacția lui Miron Constanti- 
nescu, ștefan Pascu, Edit. Acad. B.S.B., 
București, 1968, p. 97,

„Mie nu-mi trebuiește să mi le citesc 
la istorii de moldoveni, cine sînt ; pre o 
samă de obiceiuri, foarte bine îi cunosc 
de unde sînt așa liubovnici la oaspeți, 
așa femeile lor să feresc de vederea stră
inilor și să dau în laturi" etc. In con
cluzie : „Toate acestea atocma cu italie
nii sînt și a vedere să mărturisește o 
fire".

„Cu multă mirare", continuă Miron, 
„am stătut de mărturia acelui vlădică, 
de mare agiutoriu istorii mele".

Miron, în cursul unei campanii, văzuse 
picioarele, — el spune „pragurile" podu
lui lui Traian, — turnul zis al lui Sever, 
din Drobeta-Turnu-Severin, și șanțul 
Troianul. Arheologia și numismatica 
(moneda neidentificată de el, a lui loan 
Vodă cel Viteaz, greșit citită (hereghe, 
monetărie, pe turcește, după hereditas, 
pe latinește), sînt discipline auxiliare, 
care vădesc la Miron Costin vocația de 
istoric, de spirit modern.

Ca și Grigore Ureche, el postulează 
unitatea poporului nostru :

„Așa și neamul acesta, de carele scriem, 
al țărilor acestora, numele vechi și mai 
drept ieșite rumân, adecă rîmlean, de la 
Roma. Acest anume de la discălicatul lor 
de Traian, și cit au trăit pînă la pusti
irea lor di pre aceste locuri și cît au 
trăit în munți, în Maramoroș și pe Olt, 
tot acest nume au ținut și țin pînă as
tăzi și încă mai bine muntenii decît mol
dovenii, că ei și acum zic și scriu țara 
sa «rumânească», ca și românii cei din 
Ardeal."

Miron Costin credea că Țara Româ

ALEXANDRU IOAN CUZA — litogrofîe după un portret de Carol Popp de Szatmary

Un imperativ democratic

NU cunosc nici un exemplu mai 
concludent, pentru buna înțele
gere și conviețuirea pașnică din
tre români și naționalitățile con

locuitoare, decît acela pe care mi l-a ofe
rit experiența plină de omenesc din ora
șul meu natal, Reșița, și împrejurimile 
lui. O experiență pe care au trăit-o zece 
generații de muncitori pe parcursul a 
două secole. In toate momentele bune și 
rele, munca în comun din uzinele reși- 
țene, lupta de zi cu zi pentru condiții 
mai bune de viață și muncă au făcut 
să se nască o prietenie adevărată și o so
lidaritate temeinică între muncitori, ex
teriorizate printr-o întrajutorare și sti
mă reciprocă, printr-o încredere deplină. 
Pe de o parte, populația românească 
avea o totală înțelegere pentru folosirea 
limbii materne de către naționalități, pe 
de altă parte, muncitorii de alte națio
nalități sprijineau lupta dreaptă a po
porului român pentru unitate națională 
și socială, deoarece românii au consti
tuit, încă din vechime, majoritatea ab
solută a populației, nu numai din sate
le de munte din sudul Banatului, dar și 
din celelalte regiuni ale țării. La 1 De
cembrie 1918, la Marea Adunare de la 
Alba lulia, în mijlocul a sute de mii de 
oameni, s-au făcut remarcate și delega
țiile muncitorești din Reșița și Anina, 
prin steagurile lor roșii, socialiste.

Deosebirile de limbă, română, germană, 
maghiară, sîrbă și slovacă, cum se vor
beau ele pe vremea înființării combina
tului siderurgic și de construcții de ma
șini, s-au păstrat pînă azi, deoarece în 

nească a fost produsul descălecării de 
peste munți a lui Negru-Vodă, după cum 
Moldova, al descălecării lui Dragoș din 
Maramureș (crez multă vreme păstrat 
de istoriografia noastră, pînă în pragul 
celei moderne).

Stabilit pentru o vreme în Polonia, la 
castelul de la Daszov. al lui Jan Sobieski, 
Miron Costin i-a Închinat o poemă în 
versuri, despre istoria Moldovei, după ce. 
cu cîțiva ani înainte, în 1677, după Lau- 
rențiu Topeltin, autorul cărții Originea 
ei occasus transsylvanorum, apărută la 
Lyon, în 1667, scrisese în aceeași limbă, 
poloneză, în proză. Cronica țărilor Mol
dovei și Munteniei, dedicată comisului 
coroanei, Marcu Matczynski. Miron vor
bește șl despre „o colonie romană" în 
Macedonia, „cu aceeași limbă cu noi, dar 
cu mult mai apropiată de italiană decît 
vorbirea noastră", iar „Grecii îi numesc 
cuțovlahi." Sînt descrise ținuturile celor 
două principate, titlurile și pecețile dom
nilor, limba comună ambelor, substantive 
și verbe, mai numeroase ca la Grigore 
Ureche, șl echivalentul lor latin, rîurile 
și orașele. Craiova e localizată „în țara 
Mehedinților."

Umanistul face oarecare paradă de 
cunoștințe mitologice romane în i’oema 
polonă. Izvoarele acesteia, date de autor, 
sînt Culegeri grecești de patru monarhii, 
Quintus Curtius, Dio Cassius, Eutropius, 
Bonfinl, dat ca ungur, Topeltin, idem, 
Pomelnicele moldovenești, Eustratie treti 
logofăt și Ureche.

Șerban Cioculescu

fiecare familie de muncitori, copiii au 
rostit primele cuvinte în limba maternă, 
moștenită de la părinți, ca să-i înso
țească pe drumul vieții. Aceste deosebiri 
de limbă nu au constituit niciodată o 
piedică în calea înțelegerii dintre oa
meni, în fabrică, precum și în viața de 
zi cu zi. Dimpotrivă, în jocurile copiilor 
pe stradă, în curtea școlii, ca ucenici în 
uzină, cei mai mulți copii și adolescenți 
au învățat și alte limbi ale concetățenilor 
lor. S-a împămîntenit de mult obiceiul 
ca fiecare să înțeleagă limba colegilor 
săi de muncă sau a vecinilor, să și-o 
însușească și chiar să se folosească de 
ea. Așa s-a făcut că familiile de mun
citori s-au apropiat și mai mult între 
ele, ba s-au și înrudit, intuind sau știind 
ceea ce afirmase cîndva Goethe, acest 
mare spirit european : „Cine învață încă o 
limbă, pe lingă limba sa proprie, aceluia 
i se deschide și lumea celuilalt".

Firește, au existat, izolat, întotdeauna 
și indivizi opaci, majoritatea dintre ei 
șoviniști sau cavaleri ai teoriei rasiste, 
care s-au opus acestei dezvoltări natura
le. Ei nu au putut însă să tulbure buna 
înțelegere dintre muncitori, deoarece erau 
îndeobște disprețuiți și evitați. Chiar și 
în anii întunecați de ura Gărzii de fier sau 
de negurile hitlerismului au rămas izo
lați, excluși din puternica solidaritate a 
muncitorilor, pentru că erau, de cele 
mai multe ori, recrutați dintre spărgăto
rii de grevă, paraziții sociali, oamenii in
capabili profesional, ratații, pentru care 
muncitorii conștiincioși nu au avut nici
odată vreo considerație.

Cu tot caracterul democratic al Procla
mației de la Alba lulia, care deschidea 
perspectiva deplinei egalități în drepturi 
pentru toate minoritățile, asigurînd învă- 
țâmîntul în limba maternă, copiii de 
muncitori, din generația mea, nu au pu
tut să-și învețe temeinic limba maternă, 
în școală, pe vremea regimului burghezo- 
moșieresc. Cauza acestui neajuns era, de 
cele mai multe ori, reaua voință a auto
rităților școlare, dar, de ce să nu o recu
noaștem, uneori duceam lipsă de profe
sori buni de germană. Pină la vîrs- 
ta de 14 ani, copiii nu reușeau să 
învețe temeinic nici gramatică, nici orto
grafie, deoarece pe planul întîi trecea 
ucenicia și tradiționalul „cîștigă-ți sin
gur pîinea". Și pentru copiii români de 
muncitori școala se termina, cînd împli
neau vîrsta de 14 ani. Atunci trebuiau și 
ei să învețe o profesie, să devină buni 
meseriași.

Abia azi, în România socialistă, pot 
toți copiii și adolescenții să-și desăvîr- 
șească pregătirea școlară. Deși științele 
tehnice au un rol precumpănitor, în cei 
10—12 ani de școală se poate învăța te
meinic atît limba română cît și limba 
maternă a naționalităților. în facul
tăți nu se formează numai ingineri sau 
doctori, ci și profesori de limbă și lite
ratură.

Aceste posibilități de educare a tine
retului nostru de azi, ca și folosirea lim
bii materne a naționalităților în viața de 
toate zilele și în sectoarele culturale spe
cifice, constituie o cucerire de seamă a 
prezentului nostru. Un imperativ istoric, 
uman și democratic, a cărui temelie a 
fost pusă, încă de acum 65 de ani, în 
Proclamația Unirii de la Alba lulia.

Anton Breitenhofer



Apoteoza 

secolelor

? DESĂVÎRȘIREA UNIR
ISTORIA popoarelor și națiunilor s-a 

întemeiat, se întemeiază și se va 
întemeia pe anumite coordonate e- 
sențiale, care au constituit, consti

tuie și vor constitui tot atitea coloane de 
susținere a edificiului lor national. Unele 
dintre acestea — libertatea și dreptatea, so
ciale și naționale — sînt general umane, 
prezente în istoria popoarelor de cînd ele 
au urcat treptele civilizației. Se adaugă a- 
cestora altele, tot atît de importante — in
dependenta și unitatea — în cazul unor 
popoare care au fost silite de vicisitudinile 
istorice să îndure dominații străine sau să 
trăiască despărțite prin granițe politice 
artificiale.

Pentru spulberarea acestei despărțiri, po
porul roman — țărani și muncitori. intelec
tuali și meseriași — n-a cunoscut clipă de 
răgaz, zi de odihnă. Sacrificiile și jertfele 
pentru împlinirea marelui ideal nu au fost 
zadarnice; au însemnat cărămizi puternice 
la temelia edificiului ce se va înălța zi de 
zi, an de an, deceniu după deceniu, pînă la 
întregirea sa desăvîrșită : încheierea, proce
sului legic și obiectiv, unirea tuturor teri
toriilor locuite de poporul român. într-un 
singur stat.

ÎN acei ani de grele jertfe și de 
mari nădejdi, cînd evenimentele se 
precipitau cu mare repeziciune, cu 
fiecare zi apropiindu-se sfîrșitul 

unor stăpîniri anacronice, era limpede pen
tru orice observator obiectiv sensul mare
lui proces istoric : autodeterminarea po
poarelor. Principiu recunoscut de toate po
poarele civilizate, proclamat urbi et orbi 
de Lenin în numele Rusiei Sovietice, îndată 
după victoria Marii Revoluții, și de pre
ședintele american Wilson, la 8 ianuarie 
1918.

în aceste împrejurări, destrămarea ana
cronicei alcătuiri politice, imperiul austro- 
ungar, se petrece într-un ritm tot mai alert. 
Nimic nu mai putea opri acest proces, de
oarece popoarele de secole subjugate sub
minau temeliile șubredului edificiu prin vre
rea lor. neabătută și lupta lor neînfricată 
de unire național-statală.

între popoarele subjugate, românii s-au 
dovedit cei mai dîrzi și mal temerari în 
voința lor de a-și hotărî singuri soarta, 
urmați de alții, minați de aceleași dorințe 
ți de aceleași voințe. Se întrunesc, astfel, 
la 12 octombrie 1918, la Oradea, reprezen
tanții Partidului Național Român din Tran
silvania. Pe temeiul dreptului fiecărei na
țiuni de a dispune singură și liberă de 
soarta sa. cei întruniți declară. în numele 
românilor ardeleni, că „națiunea română 
din Ungaria și Ardeal" pretinde dreptul de 
a-și hotărî singură așezarea ei printre nați
unile libere.

Hotărirea de. la Oradea însemna virtual, 
despărțirea Transilvaniei de Ungaria. De
clarația de autodeterminare a națiunii ro
mâne din 12 octombrie 1918, prezentată in 
Parlamentul din Budapesta la 18 octombrie 
1918, înseamnă momentul istoric de valoare 
programatică și practică fundamental pen
tru națiunea română, pentru desăvîrșirea 
unității sale politice și de stat. Pe baza ei 
șl în numele principiilor cuprinse în ea, se 
desfășoară toate acțiunile, se iau toate mă
surile din a doua jumătate a lunii octom
brie și din luna noiembrie 1918, încoronate 
de Marea Adunare Națională de la Alba 
Iulia, de proclamarea unirii Transilvaniei 
cu România.

La mai puțin de două săptămini, în 
noaptea de 30 spre 31 octombrie 1918, se 
constituie „Consiliul Național Român" din 
Transilvania, care va prelua și va exer
cita guvernarea acestei provincii vreme de 
o lună. „Revoluția a învins. S-a constituit 
Consiliul Național Român" — proclama 
ziarul socialiștilor români, „Adevărul". Con
siliul era format, pe bază de paritate, din 
șase reprezentanți ai Partidului Național 
Român și tot atiția reprezentanți ai Parti
dului Social-Democrat Român,

Pentru stăpînirea situației, pentru „îndru
marea" revoluției, se impunea cu necesita
te o nouă organizare politico-administrati- 
vă a Transilvaniei. Autoritățile opresive și 
represive au fost schimbate, locul lor fiind 
luat de. altele, potrivite cu vremurile și cu 
situația revoluționară, cu interesele poporu
lui. Consiliul Național Român Central, con
stituit cu această menire, era investit de 
masele populare cu încrederea și puterea de 
trebuință. Și intr-adevăr, sub președinția lui 
Ștefan Cicio-Pop, Consiliul se organizează 
tot mai bine, împlinindu-și cu cinste meni
rea. în acest scop. încă din prima zi de 
funcționare, Consiliul Național Român 
Central' înființează Consiliul Militar Cen
tral Român, investit cu asigurarea ordinii și 
liniștii, a vieții și a bunurilor oamenilor.

Consiliul Național Român Central și-a 
exercitat atribuțiunile de guvernare asupra 
teritoriilor locuite de poporul român prin 
intermediul organizațiilor locale în subordi
ne : consiliile naționale române și gărzile 
naționale române — județene, cercuale, oră
șenești și comunale, înființate aproape peste 
tot în prima jumătate a lunii noiembrie, for
mate din reprezentanții tuturor păturilor 
sociale, prin alegeri cu caracter democratic.

Revoluția populară se desfășoară fără 
oprire, cu toate opintirile claselor dominan
te maghiare și austriece ce nu o doreau 
victorioasă. Manifestările de independentă, 
autodeterminare și unire cu România domi
nă spiritele, la. orașe, la sate și în centrele 
muncitorești. Poporul era nerăbdător să rea
lizeze unirea, încrezător că aceasta îi va 
aduce si dreptatea socială.

în aceleași zile de la mijlocul lunii no
iembrie, Consiliul Național Român Central, 
intruchipind „voința suverană a națiunii ro
mâne" din Transilvania, aducea la cunoș
tința consiliilor naționale locale hotărirea 
ca, in termen de 12 zile, să se facă in toate 
județele alegeri de delegați (deputați) pen
tru „Marea Adunare Națională Română”, ce 
urma să fie convocată în scurt timp. Alege
rile se făceau după normele „sufrajului uni
versal", iar adunările „să întruchipeze toa
te straturile noastre democratice" : intelec
tuali, țărani, muncitori, proprietari, corner- 
cianți și industriași.

Un manifest este adresat „popoarelor lu
mii", care erau încunoștiințate că națiunea 
română. „întruchiparea democrației celei mai 
desăvîrșite", se lega să nu“ asuprească alte 
neamuri, să-și organizeze statul liber și in
dependent pe temeiurile'.democrației, asi
gurând fiecăruia egalitatea, condițiilor de 
viată.

PESTE două zile, la 20 noiembrie, este 
convocată Marea Adunare Națională, 
pentru 1 Decembrie, la Alba Iulia. 
Cele 10 zile ce despart convocarea de 

întrunirea Marii Adunări Naționale au fost 
unele din cele mai entuziaste, mai înfrigu
rate și mai emoționante din istoria româ
nilor din Transilvania și a întregului popor 
român. Numeroase manifestații și acțiuni 
de adeziune au loc pretutindeni, la orașe și 
sate, ale țăranilor, muncitorilor, intelectuali
lor, meseriașilor, negustorilor, adeziuni în
tărite de zeci, sute și mii de semnături, 
de bărbați și femei, de vîrstnici și tineri, în
soțite de „jurămîntul obștii poporului ro
mân", care, „din îndemn propriu și fâiă 
nici o silă sau ademenire din partea cuiva", 
își declara voința și dorința de a se uni cu 
România.

Socialiștii își precizează încă o dată po
zițiile, declarând că, în ciuda încercărilor 
unor răuvoitori de a semăna zavistia intre 
Marele Consiliu Național Român și Parti
dul Social-Democrat Român, „acordul era 
perfect", ca o consecință logică a „struc
turii social-economice a poporului român", 
încrezători că muncitorimea își va afla „ma
ximul de garanție a realizării idealului ei 
particular în cadrul largii democrații ce va 
trebui să se realizeze în interesul marilor 
mase muncitorești".

Populația săsească, la rândul său, prin re
prezentanții săi progresiști, se alătură năzu
ințelor poporului român, recunoscînd legi
tatea procesului istoric obiectiv, de unire a 
poporului român într-un stat național.

Adunările de alegere a delegaților pentru 
Marea Adunare Națională la care participă 
intelectuali, muncitori și meseriași în orașe, 
țărani și intelectuali la sate, muncitori și in
telectuali in centrele muncitorești, au fost 

alte prilejuri de minunată afirmare a pa
triotismului curat, a solidarității sincere a 
tuturor claselor și păturilor sociale în jurul 
celei mai importante probleme din istoria 
poporului român.

încoronarea apoteotică a nestrămutatei 
voințe se săvîrșea la 1 Decembrie, la Alba 
Iulia. Cu 2—3 zile înainte, „trenurile spe
ciale sosesc la- fiecare jumătate de oră. De
legațiile sînt așteptate de zeci de mii de 
oameni adunați în fața gării pentru a sa
luta pe cei sosiți." La sosirea fiecărei del^ 
gații au loc manifestații, se rostesc cuvin* 
țări. Alte mulțimi sosesc cu căruțele, că
lări, pe jos. în zilele de 29—30 noiembrie 
„Alba Iulia și împrejurimile s-au transfor
mat într-un cîmp al marii sărbători națio
nale nemaivăzut pînă atunci. Cîntecele na
ționale răsună în toate părțile, miile de țri- 
coloruri românești fîlfîie în vînt, grupuri de 
tineri dansează. Acordurile cînteciului Deș- 
teaptă-te, române ! răsună din toate părțile". 
Descrierea mărețului tablou aparține ziaru
lui maghiar din Cluj „Az Ujsag".

Sosesc cei 1228 delegați sau deputați aleși,, 
plus cîteva zeci de supleanți. Delegații și re
prezentanții comunelor purtau cu ei împu-i 
ternicirea alegătorilor de a vota unirea ne
condiționată și pentru totdeauna a Transil
vaniei cu România.

Cei peste o sută de mii de participant! la 
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 
sint întîmpinați cu urarea de bunăvenire aj 
ziarului festiv „Alba Iulia". Glasul înăbușii 
de secole de-a rîndul se deșteaptă 
ma poporului răspunde fără ezitare. . ,Jte 
manifestarea „sufletului național" care bata 
in acele zile cu atîta putere în „toate păt 
turile societății românești, în păturile de 
sus ca și în cele mai modeste", subliniază 
cu deplină îndreptățire ziarul amintit. îr 
asemenea momente hotărâtoare pentru des
tinele unui popor sau ale unei națiuni, o so
lidaritate impresionantă se realizează, pesih 
deosebirile de clasă sau categorie sociaftț' 
Față de o asemenea hotărâre neclintită ș 
unitate nezdruncinată a unui întreg popoâ 
nici o putere nu mai era în stare să abat: 
mulțimile de pe drumul împlinirii unol 
înalte idealuri.

în preziua adunării, fruntașii politici, „în 
țeleptii" neamului, cum îi socoteau content , 
poranii, au dezbătut în detalii proiectul âț 
hotărîre ce urma să fie înfățișat Adunai. 
I# problema agrară și în aceea cu privire 1 
drepturile muncitorești, a prevalat concepții 
mai radicală a socialiștilor.

în acest timp, mulțimile, răbdătoare, s 
încălzeau la focurile aprinse în aerul rec 
de noapte, așteptînd, pline de încredere, hc' 
târârea de a doua zi, care însemna realiza 
rea unor aspirații seculare.

A doua zi. Duminică, 1 Decembrie 191; 
de pe la ora 7 dimineața. începe defilară 
„șirurilor nesfîrșite de oameni", sosiți di

E Nu noi, ca persoane individuale, ci 
reprezentanții națiunii, adică întreaga na
țiune română stă aici pe banca acuzaților 

Existența unui popor nu se discută, 
ci se afirmă [...]. Cel mai fericit moment 
al vieții mele va fi acela în care îmi voi 
lăsa oasele și țarina in temnițele Unga
riei...

loan Rațiu

E Muncitorii români din Transilvania se 
organizează și fac o legătură mai strinsă 
cu tovarășii lor din România. Aceleași in
terese și dureri ne leagă, același scop unic 
nș încălzește inimile, același grai ne în
lesnește apoi înțelegerea, propaganda, 
schimbul de idei, de servicii — să ne în
tindem dar cu frăție mina [...].

M. Gh. Bujor

S Noi am arătat poporului și lumii în
tregi, cu istoria, cu filologia și cu etno
grafia in mină, cine și ce este acest po
por, de unde vine, ce limbă vorbește și 
ce viitor are. Ideea aceasta a unității nea
mului nostru, confirmată prin unitatea 
limbii și a obîrșiei comune, a fost purtată 
în toată lumea cultă, cu consecvență și cu 
convingere că acest popor are drept la 
unitate politică [...]

O Dreptul națiunii române de a fi elibe
rată îl recunoaște lumea întreagă, îl recu
nosc acum și dușmanii noștri de veacuri.1 
Dar odată scăpată din robie, ea aleargăȚ, 
in brațele dulcei sale mame. Nimic mai 
firesc în lumea aceasta. Libertatea aces-fi 
tei națiuni înseamnă: Unirea ei cu Țara 
Românească.

Vasile Goldiș

(ta procesul memorandiștilor, Cluj, 
24 mai 1894).

(în articolul „Deșteptarea români
lor", „Adevărul" — foaie politică pen
tru poporul muncitor român, 15 mai 
1906).

Vasile Lucaciu

(în una din Cuvîntările sale, din 
1915—1916, cînd era președinte al Ligii 
Culturale).

(în discursul ținut la Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia, 1 Decem

brie 1918)



părțile- Se adeveresc prevestirile zia- 
german din Sighișoara. „Sehăsburger 

;ng“, că orașul Alba Iulia' va fi maxto- 
idicării impunătoare a unui popor vi- 

trezit la libertate, adunat pentru a 
tori împlinirea „visului unirii tuturor 
oilor, pînă unde ajunge graiul româ- 
într-o singură patrie comună".
ora 10 urcă pe scena improvizată în 

Cazinoului, numită de acum a Unirii. 
!la ‘i si urale furtunoase. membrii 
lib. National Român.
dinții care rostește cuvîntul este Ște- 

Îicio-Pop, președintele Consiliului Na- 
Român Central, subliniind importan- 

imentului istoric. Cuvînțarea lui Ștefan 
Pop este întreruptă de mai multe ori 
plauze frenetice" care durează câteva

■«flinte al Adunării a fost ales octoae- 
Gheorghe Pop de Săsești, care salută 
rea și cere tuturor celor prezenți să 
inștienti că acolo și atunci „se pune 

fundamentală a fericirii neamului 
iese".
ursul festiv si solemn a fost rostit de 

Goldiș. Adresîndu-se „Onoratei
> i Naționale", omul' de vastă cultură 
,;tate concepții social-politice schitea- 
cuvlnte alese, istoria dramatică dar 

a poporului român de-a lungul veacu- 
Sfîrșindu-și frumoasa cuvîntare, Goldiș 
j spre aprobare „Măritei Adunări Na- 
" hotărîrea de Unire : „Adunarea 
ală decretează unirea românilor din 
tvania. Banat si Țara Ungurească și 
iile locuite de ei cu România". Cînd 

Goldiș sfîrșește lectura punctului I 
îrîrii. „sala întreagă a răspuns prin- 
unet de aplauze. Toți au fost cuprinși

dependența noastră este o condiție 
a non a viitorului nostru și inde- 

,'a nu poate fi asigurată decit 
■înd nu vor mai exista provincii 
ști, ci.toată țara românească va 
șingură viață de stat [...]. Alba 
cialiștilor români este deci victo- 
•ntului social-democratic și la 
Ha s-a recunoscut ca factor serios 

Social-Democrat Român. La 
lia s-a asigurat victoria muncito- 
jmânești [...] Ăsta-i argumentul 
pentru care socialismul român s-a 
la Alba Iulia pentru idealul uni- 

or românilor [...].
Emil Isac

articolul „Alba Iulia socialiștilor 
vi", „Adevărul", 23 decembrie 

de un cutremur în fața măreției acelui mo
ment care a hotărît pentru veșnicie noul des
tin al națiunii noastre", scrie un martor 
ocular. Dumitru Antal, reprezentantul stu
denția) ii la Marea Adunare Națională.

Teritoriilor unite cu România ii 
se rezervă autonomie provizorie 
pînă la întrunirea Constituantei, 
aleasă pe baza votului universal ; 

se recunoaște deplină libertate națională și 
drepturi egale tuturor naționalităților conlo
cuitoare, de a se instrui, administra și ju
deca în limba proprie, de a face parte din 
corpurile legiuitoare și de a participa la 
guvernarea țării în proporția numărului lor; 
egală îndreptățire și deplină libertate pen
tru toate confesiunile ; înfăptuirea desăvâr
șită a unui regim curat democratic în toate 
domeniile vieții publice ; vot universal di
rect, egal și secret pentru ambele sexe în 
virstă de 21 de ani ; desăvîrșită libertate de 
presă, asociere și întrunire ; liberă propa
gare a gândurilor ; reforma agrară radicală, 
dîndu-se posibilitate țăranului să-și creeze o. 
proprietate atît cît să o poată munci cu fa
milia ; asigurarea pentru muncitorimea in
dustrială a acelorași drepturi și avantaje care 
sint legiferate în cele mai avansate state in
dustriale ș.a. Adunarea Națională își ex
primă dorința ca Congresul de pace să 
înfăptuiască în așa chip comuniunea națiu
nilor libere. îneît dreptatea și libertatea să . 
fie asigurate pentru toate națiunile, mari și 
mici deopotrivă, iar în viitor să se elimine 
războiul ca mijloc de reglementare a rapor
turilor internaționale ; Adunarea salută eli
berarea națiunilor subjugate pînă acum din 
Monarhia Austro-Ungară (cehoslovacă, iu
goslavă, austriacă, polonă și ruteană) ; Adu
narea Națională se înclină cu smerenie îna
intea acelor bravi români care și-au vărsat în 
război singele pentru înfăptuirea idealului . 
național ; Adunarea Națională mulțumește 
tuturor puterilor alinte care s-au luptat pen
tru salvarea civilizației.

Cel din urmă vorbitor a ; fost Iosif Ju
manca din partea muncitorimii. Cuvîntul său 
vestea lumii întregi și Internaționalei so
cialiste voința muncitorilor de unire a ro
mânilor. dar și voința de a întemeia o so
cietate unde fiecare om să fie liber și stă- 
pîn pe sine însuși, în care să se poată dez
volta și progresa poporul muncitor.

Epuizindu-se cuvântările oficiale, Gh. Pop 
de Băsești supune Adunării, spre aprobare, 
ITotărîrea. care a fost primită cu unanimita
te și mare însuflețire. Putea, deci, anunța 
președintele în mod solemn, că „Adunarea 
Națională a poporului român din Transil
vania, Banat și părțile ungurene a primit 
rezoluția prezentată prin Vasile Goldiș în 
întregimea ei și astfel unirea acestor pro
vincii românești cu țara mamă este pentru 
toate veacurile decisă". Minute în șir au ră
sunat manifestații și aclamații frenetice.

Pentru asigurarea aplicării' legilor și a 
vieții constituționale in teritoriile românești 
unite cu România, pînă la unificarea depli
nă a instituțiilor României întregite, este 
ales prin aclamații „un Mare Sfat Național", 
cu prerogative de adunare legislativă provi
zorie, compusă din 212 membri. Prin 
componenta sa socială, era o adunare 
reprezentativă : profesori și învățători, avo- 
cați și clerici, țărani și muncitori, proprie
tari funciari și oameni de finanțe, meseriași 
și negustori,' medici și ingineri, publiciști și 
ofițeri.

Se săvîrșea. astfel, într-o atmosferă înăl
țătoare, cuprinsă de emoție pînă la extaz, 
prin chibzuință matură a unui popor chemat 
să-și hotărască soarta, cel mai însemnat act 
din istoria milenară, dramatică și eroică a 
poporului român. Lepădînd resentimentele și 
supărările acumulate veacuri de-a rîndul, 
poporul român se înfățișa înaintea lumii 
mîndru și hotărît, senin și chibzuit, dînd 
uitării, în clipele mărețe, suferințele îndu
rate, nedreptățile suferite, chemînd la ma
rea sărbătoare pe toți cei cu care era sor
tit să trăiască și 'să muncească.

In timpul solemnității din sală, pe Cîmpul 
lui Horea entuziasmul era de nedescris. 
Mulțimile in așteptarea hotărârii aclamau din 
toate puterile. După stingerea ultimelor 
aplauze, aclamații și urale, cei din sală se 
îndreaptă spre Câmpul lui Horea pentru a 
vesti mulțimilor adunate actul cel mare, 
pentru care veniseră din patru unghiuri 
peste o sută de mii de oameni, înfruntând 
primejdii, frig și lipsuri, dar așteptând răb
dători, în lapoviță. ceasuri întregi. Erau 
țărani în marea majoritate, vreo 10.000 de 
muncitori, apoi intelectuali, orășeni, stu- 
denți și elevi, bărbați și femei — un furni
car de oameni, o pădure de drapele, care 
părea că au crescut din pămînt.

De pe numeroase tribune, semănate peste 
tot întinsul platoului, în timp ce in sala 
Unirii se desfășurau lucrările oficiale, ora
tori inspirați explicau poporului însemnăta
tea argumentelor ce se cuveneau luate în 
seamă.

Argumentarea s-a dovedit în
dreptățită si prin urmările ei. Statele 
naționale recunoscute prin înmănun- 
cherea fiilor aceluiași popor, pe baza 

criteriului etnic, al majorității populației de 
aceeași origine și limbă, și-au dovedit rolul 
pozitiv din toate punctele de vedere în Eu
ropa postbelică. S-au dovedit aceste state 
elemente de echilibru în noua alcătuire 
geografico-politică europeană.

• Act just și progresist, de mare însemnăta
te, care a înrîurit pozitiv întreaga evoluție 
economică, politică și socială a tării, dez
voltarea istorică a poporului român, a Ro
mâniei contemporane —- realizarea statului 
național unitar român a deschis o perspecti
vă nouă dezvoltării pe întreg teritoriul ro
mânesc unificat. a forțelor de producție, for
țelor progresiste ale. societății, științei și cul
turii, ridicării nivelului general de civiliza
ție a întregului popor. Potențialul economic 
al României a sporit înzecit, prin valorifi
carea, pe scară națională, a bogățiilor solu
lui și subsolului. S-a realizat, astfel, cadrul 
național pentru dezvoltarea mai rapidă a 
societății, prin înmănuncherea laolaltă, în 
același stat, a tuturor forțelor înaintate, prin 
înlăturarea piedicilor apăsătoare ale stăpâni
rilor străine asupra unor teritorii românești.

Față de asemenea realități cine se mai 
poate îndoi cu privire la forțele ce au rea
lizat Unirea din 1918 ? Nu au fost mai 
multe forțe organizate din punct de vedere 
politic și nici grupate pe stări sociale. A 
fost o singură forță, unică și unitară, pu
ternică și hotărîtă : poporul român în între
gimea sa, din teritoriile de sub dominație 
străină și din România deopotrivă. De 
aceea putea afirma cu deplină îndreptățire 
același Vasile Goldiș, unul din cei mai de 
seamă arhitect! ai Unirii, că „România 
Mare nu este creația partidelor politice sau 
a armatei, ci a evoluției istorice, ce nu 
poate fi oprită de nici o forță umană". A- 
ceastă opinie este generală, afirmată și de
monstrată de toți observatorii obiectivi, par- 
ticipanți la marea înfăptuire sau cunoscă
tori ai realității. Toți, într-un glas, afirmă că 
autorul adevărat al marii înfăptuiri este 
însuși poporul român în totalitatea sa, cu 
toate energiile lui din trecut, cu toți semă
nătorii de prin veacuri, cu toți dascălii și a- 
postolii de ieri, cu întreaga jertfă a generați-, 
ilor sale.

Adunările legislative și guvernele provizo
rii din teritoriile românești unite României 
la 1918 au asigurat ordinea și liniștea în pe
rioada de trecere de la situația de război, cu 
întreg cortegiul său de nenorociri, la viata 
normală, pașnică și creatoare. In documen
tele publice emise de noile oficialități po
litico-administrative se subliniază întronarea 
în lume a principiilor de drept și umanitate 
pentru toate neamurile, întronarea dreptății 
pentru români și deopotrivă pentru națio
nalitățile conlocuitoare, în egală măsură pen
tru membrii tuturor categoriilor sociale, pen
tru întreaga obște.

CONVINSE de ireversibilitatea proce
sului istoric încheiat cu Unirea cea 
Mare, conștiente de superioritatea 
noilor rânduieli democratice și de 

egală îndreptățire în toate domeniile vieții, 
naționalitățile conlocuitoare — sașii, secuii, 
maghiarii, șvabii, sîrbii etc. — recunosc, rînd 
pe rînd, hotărârile de unire cu România a 
teritoriilor românești pînă atunci sub do
minație străină.

Hotărîrile de unire și adeziunile liber con
simțite în adunări populare entuziaste și 
impresionante confirmă caracterul plebisci
tar al Unirii Transilvaniei cu România. 
Nimeni nu mai putea pune sub semnul în
trebării temeiurile ei, nimeni nu-i mai pu
tea găsi vreun viciu de fond sau de for
mă. Este, de aceea, recunoscută Unirea și 
din partea noului guvern maghiar, la înce
putul lunii mai 1919, cerînd, în schimb, ne
amestecul guvernului român în treburile 
Ungariei.

IN timp ce în România întregită ho
tărîrile adoptate de adunările legis
lative și de masele populare cu pri
lejul Unirii se aplicau cu multă 

grijă și deplină echitate, iar noul stat ro
mân își desfășura unificarea în toate do
meniile : social-politic, social-economic, so
cial-juridic și cultural-științific, la Par’s
Conferința de pace se străduia să găsească 
soluțiile propice pentru așezarea, lumii, după 
marea conflagrație mondială. O așezare 
nouă, mai dreaptă pentru popoare, pentru 
a Ie ocroti și feri de o altă catastrofă nimi
citoare. întreprinderea nu era deloc ușoară, 
deoarece complexitatea situațiilor și proble
melor într-o lume cuprinsă de adinei fră- 
mîntări, în căutarea drumului care să o fe
rească de o altă experiență atît de amară, 
genera dificultăți deosebite.

Lucrările înaintau cu multă greutate și 
mare încetineală. Se adeverea judecata unui 
istoriograf al Conferinței de pace, D. A. Pol
lard, anume că „este nevoie de oameni în
țelepți și de eforturi îndelungate pentru a 
statornici pacea în locul războiului". 1 Abia 
după mai bine de cinci luni tratatul de la 
Versailles se poate semna, la 28 iunie 1919, 
în Sala Oglinzilor din palatul „Regelui 
Soare"! de către reprezentanții „puterilor 
aliate șl asociate". Franța. Anglia, Italia, 
S.U.A. și Japonia, pe de o parte, și ai 
Germaniei și Austro-Ungariei învinse, pe de 
altă parte. Pe baza cadrului general consti
tuit de tratatul de la Versailles, se încheie, 
apoi, tratatele speciale, la Sairit-Germaln, 
prin care se confirmă unirea Bucovinei cu 
România, și la Trianon, care consfințește 
dreapta hotărîre de la Alba Iulia, Unirea 
Transilvaniei cu România.

Cauza dreaptă a învins. Nedreptățile se
culare au fost reparate, nu din răzbunare, 
împotriva cuiva, ci după o matură chibzuin
ță, pe temeiul unor legități nedeziftințite și al 
tuturor principiilor și argumentelor. Se cu
venea luată în seamă voința nestrămutată 
a întregului popor român de unire, prin 
aplicarea principiului autodeterminării și al 
respectării realităților etno-demografice.

Precum afirmă, cu nedezmințită îndreptă
țire. tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al partidului, președintele țării : 
„Desfășurarea evenimentelor istorice de
monstrează în modul cel mai categoric fap
tul că Unirea nu a fost efectul unei întâm
plări, rodul unei simple conjuncturi favora
bile sau al înțelegerilor intervenite la masa 
tratativelor, ci rezultatul luptei hotărâtoa
re a celei mai largi mase a poporului, un 
act de profundă dreptate națională, realiza
rea unei concordanțe legice între realitatea 
obiectivă și drepturile inalienabile ale 
poporului, pe de o parte, și cadrul național 
Cerut cu stringență de aceste realități, pe 
de altă parte".

Acad. Ștefan Pascu



UNIREA este cel mai vechi vis na- 
ional și popular al românilor.

Dacă parcurgem documentele pe 
care ni le furnizează în acest 

sens folclorul și literatura cultă, obser
văm ușor că ideea unirii apare mai în- 
tîi sub forma preocupării de originea co
mună. De la primii cronicari moldoveni 
la cărturarii ardeleni de la sfîrșitul seco
lului XVIII, problema latinității noastre 
n-a fost doar o speculație istorică, ci un 
reflex sentimental al nostalgiei unității, 
înainte de a fi un ideal politic, unirea a 
fost o astfel de nostalgie. Latinita
tea și, mai apoi, pe la începutul secolului 
XIX, Dacia lui Decebal au constituit 
pentru oamenii de cultură din Principate 
paradisul pierdut. Idealul era proiectat 
în trecut, dacă pot spune așa, și legen
dele populare despre Traian și Dochia 
trebuie interpretate nu doar în legătură 
cu constituirea poporului român, ci și în 
legătură cu ideea unității primordiale, pe 
un vechi teritoriu care fusese acela al lui 
Burebista, și în care se aliau spiritul 
daco-get și acela roman. Privind litogra- 
grafiile care înfățișează pe Traian și pe 
fata lui Decebal într-un decor de munte, 
din care nu lipsesc brazii, vulturul și 
țarcul oilor, noi nu ne gîndim la o ră
pire (ca aceea a Sabinelor), ci la o unire. 
Romanticii au tratat . legenda în felul 
știut : Dochia e prefăcută de Zalmoxis 
într-o stîncă. Traian n-o poate duce, așa
dar, la Roma pe fata lui Decebal ; ea ră
mâne, din contra, să simbolizeze fixarea 
romanului în peisajul ancestral, ca una 
din acele figuri feminine care vor repre
zenta și mai tîrziu ideea de țară. ,,Româ
nia rupîndu-și lanțurile" a lui Rosenthal 
e o variantă de Dochia.

Pină la un punct, era foarte firesc ca 
originea și unitatea să apară nedespăr
țite în imaginația populară și în aceea a 
artiștilor. Primul argument ni-1 oferă 
limba. Limba noastră este printre cele 
mai unitare dintre limbile Europei. Nu 
există, în sens strict, dialecte, graiurile 
locale deosebindu-se prea puțin. Această 
unitate a limbii, independentă de condi
țiile istorice în care s-au aflat vreme de 
multe sute de ani provinciile locuite de 
români, arată o unitate adîneă de trăsă
turi etnice. Al doilea argument se referă 
tocmai la aceste trăsături. Analizele par
ticularităților de mentalitate și comporta
ment, in funcție de provincii, au dezvă
luit mai puține deosebiri decît asemă
nări. Dacă există un specific românesc 
destul de ușor de aproximat, e mult mai 
greu să distingem un specific moldove
nesc, unul muntenesc și așa mai departe. 
Lui G. Ibrăileanu, care făcuse din speci
ficul moldovenesc un criteriu important 
în Spiritul critic, i s-a reproșat mereu 
absolutizarea unor date foarte contesta
bile. E destul să ne gîndim la cîțiva din
tre creatorii noștri ca să vedem că nu-i 
putem „localiza". Bucovineanul Emi
nescu este mai ardelean decît ardeleanul 
Iosif, care are temperament de moldo
vean. Muntenii Băleescu și Caragiale sînt 
mai diferiți decît moldoveanul Alecsan- 
dri și munteanul Odobescu. Trebuie să 
admitem în majoritatea cazurilor dife
rențe mai curînd de individualitate decît 
de loc al nașterii.

Conștiința unității și conștiința originii 
comune au fost, așadar, necontenit le
gate. Unirea din 1859 este, politic vor
bind, opera generației pașoptiste. Născuți, 
cei mai mulți, în preajma întîilor domnii, 
pămîntene, după secolul fanariot, pașop
tiștii au, în timpul Unirii, în jur de pa
truzeci de ani. întreaga lor tinerețe fuse
se consacrată ideii de unire. Cînd, în 
1840, face celebrele recomandări din In- 
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troducția la „Dacia literară", foarte tînă- 
rul Kogălniceanu are în vedere pe româ
nii din toate provinciile. Numele revistei 
e semnificativ. Trecutul istoric, frumuse
țile patriei și folclorul — indicate ca 
surse de inspirație — nu priveau numai 
Moldova în care trăia autorul, ci întregul 
teritoriu deocamdată divizat administra
tiv al României. E uimitor cum Kogălni
ceanu reușea, dintr-odată și fără osten
tație, să privească istoria și cultura na
țională in granițele lor naturale, ca și 
cum divizarea politică n-ar fi existat.

REAMINTESC aceste lucruri pentru a 
sublinia următorul fapt: dezvoltarea cul
turii naționale (mă limitez intenționat la 
cultură) după 1859 n-ar fi explicabilă fără 
tradiția seculară a ideii de unire din spa
tele ei. Epoca marilor clasici e conse
cința directă a împlinirii idealului națio
nal. Fără a face relații mecanice, nu pu
tem să nu remarcăm că una din cele mai 
strălucite perioade din istoria literaturii 
române este anticipată de actul Unirii. 
Lucrurile se repetă, în linii mari, după 
1918. în condițiile statului național uni
tar, se naște literatura noastră modernă. 
Aproape toate vîrfurile din literatură (și, 
desigur, și din alte domenii) sînt reunite 
in aceste două epoci, la începutul cărora 
se află actul istoric al unei uniri. Unirea 
din 1918 este, la rîndul ei, pregătită de 
Unirea din 1859. Aceeași milenară tradi
ție își dă roadele în amîndouă. Există 
însă și circumstanțe specifice. înfăptuirea 
din 1918 este opera unei generații în care 
rolul românilor de peste munți devenise 
hotărîtor. Cele două decenii care îi pre
ced au văzut, ca niciodată înainte, des- 
fășurîndu-se forțele intelectuale și mora
le ale ardelenilor. Nu trebuie minimali
zată contribuția nici unei provincii, dar 
Transilvani^. a fost afluentul principal al 
fluviului național. Ar fi greu de conceput 
Unirea din 1918 în lipsa influenței și 
participării ardelenilor la demonstrarea 
specificului național. Nu e nevoie de cine 
știe ce cunoștințe istorice pentru a înțe
lege cum s-a plămădit ideea unității în 
conștiințe prin contribuția remarcabilă și 
tenace a ardelenilor.

Și, la fel ca în 1859, forțele aflate în 
joc au dat naștere imediat după 1918 unei 
culturi majore, resorbindu-se instantaneu 
diferențele regionale, incit unitatea să 
pară, în chip evident, firească, mai pre
sus de deosebiri istoricește explicabile. 
Numai o lungă familiarizare cu ideea de 
unire poate lămuri repeziciunea cu care 
spiritul românesc s-a așezat după 1918 în 
granițele lui firești, ca și cum s-ar fi 
găsit dintotdeauna între ele. A doua pe
rioadă glorioasă din istoria literaturii și 
culturii noastre este rezultatul împlinirii 
aceluiași sentiment de unitate din care 
s-au hrănit și pe care l-au întreținut, 
vreme de secole, toți cărturarii români, 
într-un moment greu pentru poporul ro
mân, încheindu-și prefața la Istoria lite
raturii, G. Călinescu scria la 24 ianuarie 
1941 : „în aceste timpuri de suferință 
națională, o astfel de carte nepărtinitoa
re trebuie să dea oricui încrederea că 
avem o strălucită literatură, care, pe de 
altă parte, în ciuda tuturor efemerelor 
vicisitudini, se produce pe teritoriul 
României Mari, una și indivizibilă, slu
jind drept cea mai clară hartă a poporu
lui român". Era, cum se vede, reafirma
rea aceleiași idei a unirii spirituale a ro
mânilor, a căror cultură a fost și rămîne 
harta lor eternă și clară, indiferent de 
vicisitudinile istoriei. Unirea din 1918. 
ca și cea din 1859, au fost rodul politic al 
unor încredințări asemănătoare.

Nicolae Manolescu

Primul număr din „România". In pagina alăturată — redacția și principalii colabora
tori: în mijlac, Mihail Sadoveanu, în dreapta sa, Petre Locusîeanu și George Ranetti, 
iar in stingă, căpitanul Constantin Petrescu, Octavian Goga, G. Gongopol șt Eugen 

Herovanu. in spatele lui M. Sadoveanu, Corneliu Moldovanu și Ion Minulescu.

„Vestitorii cîntecului de biruință"
■ CEA mai prestigioasă publicație din 

timpul primului război mondial a fost co
tidianul „România", apărut la Iași, de la 
2 februarie 1917 și pină la 23 martie 1918 
(apoi ta București, de la-16 ianuarie, pină 
la 9 iunie 1919). Despre înființarea aces
tei publicații aflăm dintr-un articol al lui 
Radu D. Rosetti („Universul", 13 sep
tembrie 1926) :

„La citeva luni după evacuarea Capi
talei (petrecută la sfîrșitul lunii noiem
brie 1916, — n.n.), scriitorii au fost che
mați la Bîriad, unde se afla sediul Ma
relui Cartier General. Ni s-a dat sarcina 
de a întemeia un ziar cu scopul de a ri
dica moralul scăzut al populației civile 
și de a reaprinde in sufletul unei armate 
ce se găsea în refacere, flacăra jertfei 
patriotice. Erau acolo : Octavian Goga, 
AI. Mavrodi. C. Gongopol, Corneliu Mol
dovanu, Ion Minulescu, Emil Nicolau, 
Petre Locusteanu și subsemnatul Trebuia 
găsit un ofițer fie chiar de rezervă, care 
să conducă ziarul. Locusteanu a propus 
pe Mihail Sadoveanu — era căpitan in 
retragere și a fost rechemat de pe 
front...".

Redacția „României", alcătuită din scrii
torii menționați mai sus, și-a început ac
tivitatea, și la 2 februarie 1917 au scos 
la lumină primul număr. „în articole — 
mai spune Rosetti — tonul l-a dat Goga, 
cu incurajatorul său îndemn Spre bi
ruință" :

„Vrem să ne semănăm credința pe tot 
cuprinsul acestui pămînt, să vorbim cu 
soldatul si cu civilul, să ne facem de-a 
lungul satelor și orașelor vestitorii cîn
tecului de biruință care se urzește ceas 
cu ceas (...] Vrăjmașul a călcat hotarele 
țării, jumătate din pămînt e sub copitele 
cailor lor. De-a lungul cîmipiilor mănoase 
calcă iarăși cetele de pradă. Satele albe 
ard pe întinderea Munteniei, in vreme ce 
Ardealul, ud încă de sîngele oștirii, e mai 
mult ca oricînd, în acest timp, în jur de 
noi. E o alergare pripită, soldații vin și 
se duc, roiesc pribegi fără adăposturi. Și 
cu toate acestea nu sîntem frinți. Ne-am 
cheltuit, dar nu ne-am istovit. Puterea 
ne-a salvat și credința ne rămîne în pi
cioare privind dirză în obrazul dușmanu
lui [...] Vom dezveli tuturora cruzimile 
ticăloase ale cotropitorilor. Vom lovi cu 
patimă în tăciunarii care plimbă cărbu
nii aprinși de-a lungul unui pămînt orîn- 
duit prin muncă și vrednicie i...] în ra
nițele noastre e biruința de mîine. Sub 
lumina ei orbitoare vrem să ni se frîngâ 
condeiul în ziua cea mare, cînd printre 
zidurile fumegînde de la Alba Iulia, în 
sunet de muzici, pe drumul de praf și 
de singe, vom trece spre biruință".

■ ÎN același prim număr din „Romă- 
nia“, alături de articolul lui Goga îl gă
sim pe cel al Iui Mihail Sadoveanu — 
Armata :

„Ca și in trecut, s-au sculat asupră-n« 
puterile întunericului și robiei 

Atunci, în fața acestei navale mon
struoase s-a arătat vrednicia arma
tei românești. Vechile virtuți răz
boinice ale țărănimii acestui pămînt, 
bravura și îndrăzneala ofițerimii au dat 
cumplite lovituri inamicilor noștri și 
le-au smuls strigăte de admirație. 
Zadarnic mină ei val după val, ză- 
darnic împotriva acestui popor adu
nă răii toate puterile și toate sforțările 
lor ; această armată română înfățișează 
un drept sfînt, această armată înfățișează 
străduințele și jertfele străbunilor noștri 
la porțile Orientului, înfățișează straja 
care a îngăduit în vremi Apusului să se 
statornicească și să se civilizeze 1—3 A- 
ceasta armată înfățișează voința de a în
tregi elementele sfîrtecate ale națiunii și 
de a sfărîma nedreptatea seculară. In 
această armată zac vechile aspirații șl 
hotărîrea cea din urmă : acum ori nicio
dată I [...] Au respins cei vechi valurile ; 
Ie vom respinge și noi. Armata noastră 
e tare prin sufletul el și prin dreptatea 
pe care o apără ; ea se va întoarce asu
pra cotropitorilor ca o furtună răscoli
toare. Și va trebui să biruiască".

Principalele articole de pe prima pagi
nă a „României" erau semnate, prin ro
tație, de : Mihail Sadoveanu, Octavian 
Goga, Ion Minulescu, Corneliu Moldo
vanu, Eugen Herovanu, George Ranetti, 
I. Găvânescul, E. Lovinescu. Printre co
laboratorii permanenți s-au aflat : Dela- 
Vrancea, Al. T. Stamatiad, dr. V. Voicu- 
lescu, P. Locusteanu, N. N. Beldiceanu, % 
G. Tutoveanu. C. Gongopol, Al. Vlahuță, 
Mircea Râdulescu. G. Rotică, George Gre
gorian. Take Ionescu, C. Ardelean u, dr. 
Severeanu, Zaharia Bârsan, I. Petrovici,
C. Bucșan și alții.

I.M.

Medalia emisă cu prilejul semicentenarului 
Unirii



Conștiința 
unității naționale

ACA pînă la 1 Decembrie 1918, - 
conștiința unității naționale — 
principalul liant ideologic al ac
tivităților din toate sferele culturii 

și ale vieții românești în genere — 
s-a exprimat în aspirația, rostită direct 
sau implicată în semnificația diverselor 
realizări, la întregirea hotarelor vechii 
Dacii, după înfăptuirea acestui ideal, de 
a cărui „jale", cum zice poetul, „ne-au 
răposat și moșii și părinții", starea ge
nerală de spirit a început să fie numai- 
decît orientată de un sentiment aprig 
al îndatoririi de a valida epocala cuce
rire, în toate domeniile, prin fapte de 
creație pe măsura însemnătății ei.

Marea Unire înfăptuise. desigur, doar 
idealul național — și, considerînd că pe 
temelia acestuia trebuia realizat și idealul 
de dreptate socială, forțele progresiste 
cele mai radicale și-au intensificat ac
țiunea de mobilizare a maselor în lupta 
pentru satisfacerea legitimelor revendi
cări, — însă în anii imediat următori răz
boiului de întregire, chiar și în cercuri 
intelectuale dintre cele mai onest demo
crate domnea speranța că. de vreme ce 
țărănimea fusese, într-o măsură, împro
prietărită și se instituise votul universal, 
existau suficiente condiții pentru ca în 
România să înceapă o nouă epocă de 
cultură. Dacă se înfăptuiau cinstit, cre
dea, bunăoară, Ibrăileanu, „reformele so
ciale și politice" erau de natură a face 
S,să dispară țăranul-suferință, țăranul-rob, 
țăranul nedreptățit" și, în consecință, 
căzînd (în imaginația lui naiv generoasă) 
„barierele", nu doar „orizontale", ei și 
„verticale", „pe pămîntul Daciei" aveau 
să dispară „cauzele tristeții rasei" și li
teratura avea să capete „un alt ton. to
nul pe care-1 dă ritmul unei vieți nor
male, de muncă și de nădejde în rezul
tatul sforțărilor".
' Credința aceasta nu era doar a scriito
rilor din gruparea Vieții românești. In 
cele mai diferite ambianțe intelectuale și 
artistice trona sau avea să fie instaurată 
ideea că „după războiul" nu putea fi 
decît o eră a muncii pozitive, a lucrării 
■temeinice, o eră de construcție — și de 

înteză. Țara mare avea nevoie de creații
- ..-/'Ude, durabile, masive. Chiar și în me

diile artei de avangardă — și tocmai 
acolo mai devreme decît în multe altele 
—- s-au formulat sentențe exprimînd ade
ziunea la un ideal constructiv, la „or
dine". chiar la ordinea... „clasică". „Nu 
dezagregarea bolnavă romantică supra
realistă, — proclama Ilarie Voronca în 
manifestul revistei Integral — ci ordinea 
sinteză, ordinea esență constructivă, cla
sică, integrală". Chiar titlul publicației, 
de altfel, rezumă voința de integrare 
constructivă a artelor, voință proprie (de 
mai înainte) și redactorilor revistei Con
timporanul, a lui Ion Vinea, care milita 
pentru „constructivism". Proprie de ase
menea Punct-ului din 1924—1925 al lui 
Scarlat Calimachi, al cărui titlu, iarăși, 
vrea să însemne : sinteză. Chiar Sinteza 
se va numi periodicul redactat în 1927 
de G. Călinescu și G. Nichita, în pagi
nile căruia aspirația la clasic se va co
munica în cu totul alt stil. în înțelegerea 
eăiinesciană. ordinea clasică, sinteza, 

implică monumentalul, — șl cît de răs
colitor vibrează in noi, chiar astăzi, ple
doariile marelui, nu doar scriitor și cri
tic, ci și animator — atit cele din res
pectivul moment istoric (Faza monumen
talului !) cît și acele de mai tirziu — 
pentru marea construcție ! „Unde sînt 
marile acoperăminte, unde turlele aerie
ne, unde clopotnițele pină la cer ?" „Mo
numente, monumente ! acesta e strigătul 
românului de mîine !“ In anul în care 
Călinescu lucra la Sinteza, mai tînărul 

-Mircea Eliade formula și el, în Cuvintul, 
același ideal : „al sintezei, al închegărilor 
largi, cuprinzătoare, curajoase", sinteza 
fiind, în reprezentarea lui, „focarul cen
tral al conștiinței contemporane". Pentru 
a-1 atinge — avea să scrie, cîțiva ani 
mai tîrziu, critic și autocritic — era ne
cesar să se renunțe la vorbăria goală 
despre „spiritualitate, autenticitate și 
viață interioară" și să fie cultivată „ști
ința" : știința care cere „luciditate, multă 
metodă, și enorm de multă muncă..."

ACEA „știință" era, de fapt, la data 
cînd apăreau aceste rîndari, practicată 
intens, de mult: de cînd exista o cultură 
națională românească. După Unirea din 
1918, ea luase o amploare fără precedent. 
Incomparabil mai amplă, starea de spi
rit a intelectualității creatoare a fost, în 
perioada interbelică, îndeosebi la înce
putul acesteia, analogă prin conținut și 
intensitate celei din etapa următoare Uni
rii celei mici, a Principatelor, și războiu
lui pentru independență : o euforie a 
muncii, un irepresibil elan al afirmării 
spirituale, o dorință mistuitoare de a 
produce valori care să rămînă.- Noua 
epocă de creație, visată de Ibrăileanu în 
anii douăzeci, începuse, de fapt. Existau 
Poemele luminii, șe plămădeau Aur sterp, 
Pașii profetului, Pe Argeș în sus, Lîngă 
pămînt, în marea trecere, Laudă somnu
lui ; o seamă de „cuvinte potrivite" și 
„flori de ’mucigai" erau scrise ; curînd 
aveau să înceapă a fi tipărite în reviste 
viitoarele piese din Joc secund. Romanul 
românesc modern exista, nu numai în 
1927, cînd Mihai Ralea se întreba: De ce 
nu avem roman?, dar chiar înainte cu 
șase ani, cînd Ibrăileanu își trăgea in
tr-un volumaș studiul înainte și după 
război, în care „romanul social, «touffu»", 
„plin de probleme și de documente ome- 
.nești" era proiectat în viitor. Ion al lui 
Rebreanu apăruse! De la această apa
riție pînă la sfîrșitul deceniului al doi
lea mai văzură lumina (spre a cita doar 
cîteva titluri de romane viabile): Pădu
rea spînzuraților, Zodia Cancerului, Con
cert din muzică de Bach, Ultima noapte 
de dragoste, intiia noapte de război, în
tunecare, cărora le urmară, după 1930, 
în+re alteia, Răscoala. Frații
Jderi, Patul lui Procust, Craii de Curtea- 
Veche, Enigma Otiliei, Aurul negru, în 
c - -Ț. c' ' -- e dce do Vio’or
Papilian, Maitreyi, Adela ; mai tîr
ziu, în deceniul al cincilea, Sfîrșit de 
veac în București. Expansiunea romanu
lui e, în literatură, o tipică expresie a 
monumentalului și, la noi, această spe
cie nu numai că, după Unirea cea mare, 
a preluat, de la nuvelă, hegemonia teri

toriului epic, dar în intervalul dintre 
războaie apar romane propriu-zis monu
mentale. de tip tolstoian, epopeice, pre
cum cele sadoveniene și rebreniene, men
ționate. Tendința spre masiv, spre mo
numental, spre sin.eză e cu deosebire 
evidentă pe tărimul istoriei și criticii li
terare, al istoriei în general, ca, de alt
minteri, în toate disciplinele, fie uma
nistice, fie științifice. Apar solide mono
grafii : Getica lui Pârvnn, Originile ro
mânilor de Al. Philippide, Meglenoromâ
nii de Theodor Capidan, Viața... și Opera 
lui M. Eminescu de G. Călinescu, Titu 
Maiorescu al lui E. Lovinescu; mari sin
teze : Histoire de la langue roumaine a lui 
Densusianu, Limba română a lui Sextil 
Pușcariu, Introducere ia studiul limbilor 
romanice de Iorgu Iordan, Istoria limbii 
româno de AI. Rasetti, Istoria românilor 
și celelalte Istorii, inclusiv a literaturii, 
în mai multe,volume, ale lui N. Iorga, 
Istorii-le Iui Constantin C. Giurescu, 
N. Bagdasar, P. P. Negulescu. Lovinescu, 
Călinescu, N. Cartojc.n și ale altora, 
Estetica lui Vi°nu, Pictura românească 
în secolul al XIX-!ea a lui G. Oprescu, 
Terra lui S. Mehedinți, „trilogiile" lui 
Lucian Blaga ; lucrări colective funda
mentale, precum Dicționarul limbii ro
mâne și Atlasul lingvistic român (reali
zate în cadrul Muzeului limbii române 
din Cluj), o seamă de enomlopedii (Mi
nerva, Encielopedia română, Cluj, 1930, 
Dicționarul enciclopedic ilustrat al lui 
Candrea și Adamescu, Enciclopedia Ro
mâniei în 4 volume, alcătuită sub di
recția lui D. Guști) ; ediții științifice, 
inclusiv monumentale ediții critice, ca 
aceea a operelor lui Eminescu începută 
și realizată pînă la al cincilea volum de 
eătre Perpessicius, sau ediția Zarifopol- 
Cioculescu a scrierilor lui Caragiale. Nă
zuința la sinteză, la monumental se ex
primă și în apariția de periodice care își 
propun să absoarbă creația în diferite 
domenii a tuturor specialiștilor, și chiar 
să oglindească preocupările și străduin
țele de pe tot snaRul culturii, ca, în afară 
de reapărută Viața românească și de 
Gîndi:ea, — Cugetul românesc, Revista 
Fundațiilor, Dacoromania lui Sextil Puș
cariu, Dacia lui Vasile Pârvan, Revista 

istorică română. Sociologia românească. 
Sub impulsul aceluiași spirit au luat 
ființă adevărate monumente și în dome
niul artelor plastice, al arhitecturii, al 
urbanisticii, al etnografiei. Arcul de 
triumf și Muzeul satului din București, 
spre exemplu, datează din deceniul al 
patrulea. Oamenii de știință activi în 
perioada interbelică (G. Țițeica, H. Coan- 
dă, Dan Barbilian, Gr. Moisil, Șt. Pro- 
copiu, C. I. Parhon, Gh. Spacu, Ocțav 
Onicescu ș.a.) au făcut descoperiri și au 
emis concepte de răsunet mondial, care 
le poartă numele. Emil Racoviță a înte
meiat o nouă disciplină: speologia. Nume 
de referință internațională au devenit și 
cele ale esteticienilor Mihail Dragcmi- 
rescu și Liviu Rusu.

DARUIȚI muncii lor cu pasiune ardentă, 
intelectualii r_. „ai r__p n-au
rămas, in deceniile interbelice, insensibili 
nici la seismele istoriei contemporane, 
O seamă dintre ei n-ou ezitat să iasă 
din laboratoare și biblioteci spre a spune, 
împreună cu luptătorii activi, un cate
goric nu politicii de fascizare, pentru a 
înfrunta, riseîndu-și viața, forțele de 
extrema dreaptă. Ic.r cînd au început să 
fie repuse în discuție granițele patriei 
întregite, intelectualitatea s-a ridicat, fi
rește, în unanimitate contra sinistrelor 
planuri revizioniste, puse în aplicare, to
tuși, din nenorocire, spre stupoarea, dez
nădejdea și revolta în ’—’ii națiuni, ros
tite, în răscolitoare versuri, de către o 
seamă de poeți, p.i.itre care Argaezi, 
Voiculescu, Blaga, Beniuc, Emil Botta,
D. Ciurezu, Emil Giurgiuca, Teodor Mu- 
rășanu, D. Stelaru, Virgil Nistor.

Asemenea zidarilor din defuncta 
veacuri, creatorii români de valori spiri
tuale, angajați cu toată puterea ființei 
în activitățile lor constructive, nu și-au 
dezlegat săbiile de la brîu nici după 
înfăptuirea idealului național, și cînd 
istoria le-a cerut-o, au operat cu ele 
din nou, abandonînd momentan mistria, 
sau dalta. Cînd nu s-a putut altfel, au 
ținut într-o mină unealta pașnică și spada 
în cealaltă.

Dumitru Micu

Ficțiune și istorie
TREI generații succesive dintr-o 

familie transilvăneană ai cărei 
bărbați s-au aflat în epicentrul 
evenimentelor istorice importante 

petrecute pe durata a circa trei sferturi 
de veac (1848—1920) asigură baza mate-, 
rială a romanului Geneza*), carte care, 
deși încheie un ciclu epic, reprezintă to
tuși primul volum al acestuia. Situație 
un pic paradoxală, nu însă nemaiîntâlni
tă in literatura noastră de azi ; cam la 
fel, spre exemplu, decurge ciclul lui Paul 
Anghel, Zăpezile de-acum un veac. în
tr-o notă așezată la începutul cărții, 
Francisc Păcurariu dă lămuririle nece
sare ; acestea sint demne de tot interesul 
’și din alte puncte de vedere, întrucît de
pășesc nivelul unor simple precizări de 
ordin tehnic și fac vizibilă o concepție 
anume despre roman : „Cu apariția Ge
nezei se încheie publicarea ciclului ro
manesc în care — î.neepînd cu Labirintul 
din 1974 — m-am străduit să înfățișez 
patru momente hotărîtoare din frămîntă- 
rile umane cu profunde, ecouri existen
țiale, psihologice și etice determinate de 
evoluția social-politică a Transilvaniei în 
ultimul secol. [...] Acest ciclu — ale cărui 
părți componente au apărut într-o succe
siune destul de capricioasă, ultima care 
vede lumina tiparului fiind cea cu care 
începe — încearcă să dea pulsația vieții 
concrete, a realității și adevărului uman, 
unor clipe din eternitatea unei străvechi 
vetre a vieții, gîndirii, simțirii și desti
nului poporului nostru, unor visuri, sufe
rințe și fante ale Transilvaniei. Atunci 
cînd va apărea în formă definitivă, cuprin- 
zînd numeroase părți constructive care 
n-au putut aoarea in prima formă pentru a 
nu altera unitatea, caracterul de sine stă
tător, al unor romane editate separat, și 
va respecta ordinea firească stabilită 
prin cronologia evenimentelor ce-i con
stituie fundalul, tetralogia va purta titlul 
Timpul și Furtunile și va cuprinde ur
mătoarele volume : I. Geneza (1983). 2. 
Timpul și Furtunile (apărut în 1978), cu
: •) Francisc Păcurariu, Geneza, Editura 
Dacia,: 1983; - 

titlul definitiv Zodia Balanței. 3. Labi
rintul (apărut în 1972). 4. Tatuajele nu 
se lasă la garderobă (apărut în 1982)“. 
Evident, Labirintul a fost publicat în 
1974, nu în 1972, cum se afirmă la a doua 
menționare ; aici e, probabil, o greșeală 
de corectură ; dar diferitele erori de 
detaliu sînt oarecum inevitabile, în ase
menea laborioase întreprinderi narative, 
al căror obiectiv, uneori declarat, alteori 
numai sugerat., întotdeauna însă cu osîr- 
die urmărit, este să împace ficțiunea cu 
istoria, spațiul romanesc fiind resimțit 
ca unul ideal pentru coexistența pașnică 
dintre adevărul subiectiv și cel docu
mentar. dintre plăsmuire și reconstituire, 
dintre invenție și inventariere. Prin însuși 
statutul lor, astfel de scrieri stau între 
literatură și istorie ; și beneficiază de la 
amîndouă, tratînd îndeobște cu mijloacele 
uneia materia celeilalte. Așa se explică, 
intre altele, de ce ordinea tetralogiei lui 
Francisc Păcurariu este una determinată 
de „cronologia evenimentelor ce-i asigură 
fundalul" și nu de alte criterii, înțele- 
gindu-se, desigur, că este vorba de eve
nimentele istorice atestate, nu de cele 
aparținînd planului imaginar : deși lite
rară, fictivă, născocită, lumea romanului 
de acest tip tinde necontenit să se legi
timeze prin caracterul istoric și adevărul 
așa-zicind obiectiv. Nu are loc, deci, o 
simplă romanțare a istoriei ; se produce, 
dimpotrivă, o „istprizare" a romanului, 
metodă și proces cu efecte totuși rareori 
analizate.

UNUL, și poate cel mai vizibil, constă 
în crearea de personaje intens absorbante 
de istorie, investite cu biografii ce per
mit reconstituiri abundente și minuțioa
se, mult întinse in spațiu și în timp, de 
evenimente și situații reale, și deopotrivă 
reflecția asupra acestora : de la autorul 
omniscient la eroul omnipotent. Un ast
fel de personaj este Septimiu Vlad, eroul 
central și naratorul unic din Geneza, 
bărbat „important și puternic" din al 
cărui dialog retrospectiv cu sine însuși, 
purtat de-a lungul unei nopți în tovă

rășia unei sticle „pecetluite de domnii 
George Ballantine and Son din Dunbar- 
tonn, Scotland", se naște întreg romanul. 
Nepot al unui „tribun în oastea lui Ian- 
cu“, preotul Gerontie Vlad, fiu al unui 
„martir al neamului", avocatul memoran- 
dist Iuliu Vlad, fost participant activ Ia 
marea adunare de la 1 Decembrie 1918 
de la Alba Iulia și devenit apoi prefect 
al județului Cluj, însărcinat cu „liniști
rea situației" în condițiile izbucnirii și, 
aici a „grevei generale care constituie o 
gravă încălcare a legii pentru reglemen
tarea conflictelor colective de muncă, vo
tată cu o lună în urmă", Septimiu Vlad: 
își reconstituie istoria personală și a fa
miliei din perspectiva iminenței unui act 
decisiv pentru destinul său : reprimarea, 
a doua zi, a mișcării muncitorești. Pre
zentul narațiunii, se poate deduce ușor, 
e situat în octombrie 1929, cînd în Româ
nia a avut loc o grevă generală la care 
au participat aproximativ 400 009 de sa- 
lariați ; legea „votată cu o lună în urmă" 
e, desigur. cea cunoscută în istorie sub 
numele de „legea Trancu-Iași", - adoptată 
Ia 5 septembrie 1920. Simțind în chip 
obscur că misiunea primită, și pe care o 
va îndeplini fără ezitări, il desparte de 
viața sa de pînă atunci, Septimiu Vlad 
oficiază un veritabil ritual al separării 
de sine : acesta e sensul lungului exa
men retrospectiv, înțeles marcat prin fo
losirea persoanei a doua singular. Eroul., 
devine un altul, „eu" se transformă în 
„tu", confesiunea se preface în adresare 
și chiar în auto-apolog — „ai reușit, să te 
ridici, singur, bizuit doar pe propriile 
tale forțe, în rîndul celor care dacă nu 
dețin puterea, cel puțin o mînuiesc, și 
pentru că ți-ai dovedit capacitatea de a 
călca pe calea îmbogățirii, de a străbate 
pădurea de aramă, de argint și de aur, de 
a. dejuca toate capcanele, de a Infringe 
toate obstacolele și de a răzbate pînă la 
curtea zmeului pentru a-i smulge como
rile".

în planul strict al romanului, singura 
putere „mînuită" de acest erou rămîne 
totuși aceea a povestirii : un discurs 
evocator și analitic, pe parcursul căruia 
prind viață figura bunicului (primul ca

pitol fiindtl-i aproape integral consa
crat), apoi a tatălui (capitolul al doilea: 
al romanului), scene din primul război 
mondial, atmosfera din epoca destrămă
rii Austro-Ungariei etc. Dar Septimiu 
Vlad nu e doar un on de lume nouă, 
„fiul epocii noi", „trecut printr-o mare 
școală de realism", convins că bunicul și 
tatăl său au eșuat ; în ciuda nemărginitei 
laude de sine, rămîne totuși, ca persona
litate, sumar și previzibil, tip de suficient 
cabotin și arogant, moralmente nu atit 
detestabil, cît penibil ; funcția lui prin
cipală e, de fapt, oglindîrcâ' a trei sfer
turi de veac de istorie transilvăneană. Și: 
chiar dacă „oglinda" personalității aces
tui Dinu Păturică ardelean, îmbibat de 
frazeologia demagogică a secolului nos
tru, pe care uneori o devansează sti
listic față de momentul narațiunii, 
este nu doar firesc subiectivă, ci 
și vădit partizană și tendențioasă, 
fiindcă tinde , să justi'ice opțiunea în 
favoarea reprimării grevei muncito
rilor, din roman se rețin mai ales ceea 
ce s-ar putea numi momentele istorice — 
marea adunare de la Blaj, trăită de bu
nicul eroului, procesul Memorandului, 
trăit de tatăl său, atmosfera premergătoa
re proclamării Unirii de la 1 Decembrie 
1918, acțiunile prin care a fost pregătită 
și desfășurarea însăși a evenimentului. 
Sînt, de fapt, acele momente în care 
personajul narator își restrînge acțiunea 
la captarea și relatarea unor istorii auzite 
ori citite ; cînd însă acționează el însuși, 
repovestindti-și apoi întîmplările, tonul 
de paradă ieftină și cmismul megaloman 
afectat împing na'a’bitei în registrul 
unei fanfaronade cazone (Septimiu Vlad 
e, de altfel, un fost destoinic ofițer în 
armata chezaro-crăiască), caracteristice în 
acest sens fiind amintirile despre succe
sele erotice și „militare" de la Aghireș. 
Intr-un fel, Septimiu Vlad rezumă difi
cultățile cărora trebuie să le facă față 
un astfel de super-personaj : care trebuie 
să recepteze o mare cantitate de istorie 
și să rămînă, totodată, un om obișnuit, 
în Geneza istoria este superioară ficțiunii 
prin care este evocată și reconstituită.

Mircea lorguJescu



Drame istorice românești : Petru Rareș de Horia Lovinescu (Teatrul „Nottara", protagonist George Constantin) ; Speranța nu moare în zori de Romulus Guga (Teatrul din Baia
Mare, interpreți Nicoleta Buicâ și Marian Lepădatu) ; Zidarul de Dan Tărchilâ (Teatrul Giulești, cu actorii Mircea Crețu - stingă - și Florin Zamfirescu)

Sentimentul istoric 
al dramaturgiei naționale

«w* UNI, 1 Decembrie 1919, se înaugu- 
fe- I ra prima stagiune a Teatrului 
if JLJ Național din Cluj, cu o repre- 

'■ zentație festivă alcătuită din două
piese de Zaharia Bârsan, actor, drama
turg, totodată și întîiul director al noii 
instituții. Se celebra și un an de la Marea 
Unire. S-a pus în scenă Poemul Unirii, 

' alegorie ale cărei personaje erau provin
ciile românești, și drama Se face ziuă J 

; Amîndouă aveau caracter istoric și erau. 
, în același timp, actuale, avînd însușiri 
evocatoare și, deopotrivă, temperatura 
înaltă a acelor zile. în aceste sensuri 
spectacolul nu excepta de la întregul curs 
de dezvoltare al dramaturgiei naționale 
de inspirație istorică ; ea a avut mereu o 
natură duală : readucea în prezent mo
mente trecute pentru a da vibrație senti
mentului patriotic și proiecta prezentul pe 

. fondul unor evenimente cardinale perene 
pentru a insufla credință în valorile su
fletești eterne ale neamului. Studiul dra
mei istorice —• de la cea dintîi piesă in
tegral păstrată. Uciderea lui Grigore Ghi- 
ea Vodă, scrisă acum aproximativ două 
sute de ani (și pe care o jucăm azi cu 
succes) și pină la Sîngcle lui Horia Lovi
nescu — arată că literatura dramatică 
românească a avut aproape întotdeauna 
un sentiment acut al contextualității, în 
ample reverberații politice, sociale și mo
rale ale faptelor. De aceea nici nu prea 
există la noi — ca în alte literaturi —- 
produceri ușoare, salonarde, de pretext 
Istoric, grefate pe aventurile. cîte unui 
personaj real sau avînd ca obiect întîm- 
plări de ordin particular, reproducînd 
doar elemente pitorești din epocile trecu
te ; numărul unor atare scrieri e insigni
fiant. Principial vorbind, recursul la isto
rie își are mai totdeauna, în dramaturgia 
noastră, un imbold venit din problemati
ca politică a unei anume perioade. Hasdeu 
a enunțat limpede motivația în prefața 
piesei sale de debut, Răposatul postelnic : 
^Tragedia este istorică în acel înțeles că 
ea reprezintă caracterul politic și moral 
al unei epoci și că principalele sale perso
naje poartă nume reale". Iar Iosif Vulcan 
exprima, de asemenea, cu claritate. înțe
lesul pe care-1 căpăta aducerea pe scenă a 
dramei istorice, slujind neascuns telul 

• cel mai înalt : „Să fondăm un teatru na
țional prin care să deșteptăm poporul nos
tru! Să punem sub ochii săi tablourile 
cele mai splendide, din istoria noasjră, să 
le întărim cu armele culturii naționale ; 
să-l mîngîiem, să-1 încurajăm...".

I Că și publicul a perceput distinct, de-a 
lungul vremurilor, intențiile autorilor de 
piese istorice nu încape îndoială ; prezen
tate în clipe de mare tensiune, în momen
te decisive pentru națiune, dramele inspi
rate de măreția trecutului au stîrnit în
flăcărate adeziuni populare, devenind 
emblematice pentru o stare de spirit revo
luționară, cum s-a petrecut, de pildă, în 
preajma anului 1848, sau în împrejurările 
anului 1859. O caldă recenzie a gazetei 
„Albina Românească" la premiera piesei 
Dragoș, întîiul domn suveran al Moldovei 
de Gheorghe Asachi — menționată ca 
fiind „întemeiată pe fapte istorice" — 
arată că piesa, înfățișînd „vechea slavă, 
întîmplările și de nou nașterea acestui 
pămînt" a avut și „aluzii atingătoare" 
care „s-au simțit cu vioșie de către o ne
numărată mulțime de privitori". Sînt cu
noscute, apoi, din amintirile lui Alecsan- 
dri, ecourile pieselor sale de început în 

public (șî reacțiile dure ale guvernanți
lor), sau entuziasmul dezlănțuit de o re
prezentație cu o piesă a lui Alecu Russo, 
urmarea fiind poprirea la mînăstiri. sub 
pază, a autorului și actorilor.

SECOLUL nouăsprezece, în care a- 
tîtea circumstanțe memorabile au 
marcat înaintarea națiunii româ
ne, formarea statului, cucerirea 

independenței, afirmarea complexă a po
porului român în lume sub raport spiri
tual, a generat și o bogată dramaturgie 
istorică, semnificînd angajarea scriitorilor 
în slujirea idealurilor naționale și socia
le. Cetatea Neamțului de Vasile Alecsan- 
dri e printre cele dinții scrieri care glo
rifică eroica rezistență populară în fața 
unui cotropitor puternic. Dar azi cunoaș
tem și alte piese, anterioare, al căror sen
timent istoric pronunțat vădea militantism 
patriotic și participare politică, scrise de 
Alexandru Beldiman, Cezar Bolliac, 
Gheorghe Asachi și alții ; unele din ele 
(cum e Mavrodinada de Iordache Goles- 
cu) se află încă în manuscris la Bibliote
ca Academiei. De valori și întinderi dife
rite, multe impun și azi prin gîndire . și 
fervoare. Unele, din a doua jumătate a 
veacului trecut și prima jumătate a seco
lului nostru, se păstrează, cum bine se 
știe, în repertoriul permanent, fac parte 
din patrimoniul literaturii și teatrului : 
Despot-Vodă, Răzvan și Vidra, Vlaicu- 
Vodă, Apus de soare. Vom observa însă 
că numărul pieselor istorice e foarte mare. 
Se pot cita sute de titluri care arată atît 
preocuparea, cît și amploarea arcului de 
cuprindere, pasiunea cercetătoare și neis
tovita raportare la prezent cu finalitate 
pilduitoare : Moartea lui Mihai Viteazu 
la Turda de C. Halepliu (1854) și Mihul 
de Nicolae Istrati (1850 — „...din rezbelul 
lui Ștefan cel Mare cu Matei Corvin, re; 
gele Ungariei"), Curtea lui Vasile Vodă 
de Al. Pelimon (1852), Bogdan I sau în
temeierea Moldovei de N. A. Bogdan 
(1890), Brîncovenii și Cantacozinii de D. 
Bolintineanu (1868), Grigorie-Vodă, Dom
nul Moldovei de Al. Depărățeanu (1864), 
La Plevna de G. Sion (1878), Ștefan Vodă 
cel Tînăr de Iosif Vulcan (1892) și altele. 
De puțină vreme s-au pus în scenă și 
și-au relevat frumusețea poetică strălu
citoare unele din fragmentele dramatice

Secvența
Filmul „Independența României"

■ ÎN minunatul film Independența 
României (1912), tînărul actor Grigore 
Brezeanu, a adunat pe toți actorii români 
iubiți de public. Nu lipsea nici unul : 
de la decana de vîrstă a Naționalului, de 
la Aristizza Romanescu, la Elvira Popes
cu, de la Constantin Nottara, Petre Liciu, 
Aristide Demetriade, la Gheorghe Ciprian. 
Ministerul de război pusese la dispozi
ția filmului o cantitate enormă de sol
dați și instructori. Scenele de luptă alter
nau armonios cu cele sentimentale. La 
premiera din București, entuziasmul 
spectatorilor fusese delirant, iar în unele 
orașe din Transilvania, aflată încă sub 
ocupație austro-ungară, după proiecția 

eminesciene, producții romantice de an
vergură tragică și înaltă simțire. Sînt apoi, 
reprezentative, pentru conceptul de dra
mă istorică românească, piese de Victor 
Eftimiu, Mihâil Sorbul, Nicolae Iorga, loan 
Slavici, Ion Luca, Lucian Blaga, Dan 
Botta, prin care dramaturgia de acest tip 
intră într-o nouă fază, aceea a piesei ana
litice, cu prospectarea psihologiilor, rele
varea climatelor spirituale, abordarea 
conflictelor sociale și politice din unghi 
documentar.

LITERATURA nouă, din ultimele 
trei decenii, a continuat tradiția 
dramei istorice naționale în ce 
privește inspirația și ideile ordo

natoare, practicînd, în același timp, des
chideri spre zone necercetate sau mai pu
țin investigate : marile -mișcări revoluțio
nare, convulsiile sociale, ecoul internațio
nal al evenimentelor românești — în con
sonanță cu noile realități și, firește, cu 
noile achiziții ale științei istorice. Drama
turgia nouă a propus și noi moduri de cu
prindere, precum și expresii inedite, care 
au diversificat specia, multiplicînd struc
turile originale și sporind forța impactu
lui cu publicul nou. Au apărut eroi noi, de 
exemplu Bălcescu, portretizat de Camil 
Petrescu, în culori rembrandtiene. ca ex
ponent al maselor revoluționare și om 
care-și depășește epoca. S-a dezvoltat 
teatrul documentar modern, de larg spec
tru informațional, prezentînd, într-o 
compoziție polifonică, conexiunile inter
naționale ale faptelor românești și pon
derea lor in istoria europeană, problema- 
tizînd din unghi politic. Procesul Horia 
de Al. Voitin. Zodia Taurului de Mihnea 
Gheorghiu, Săptămîna patimilor de Paul 
Anghel,. Constandineștii de Paul Everac, 
Ion Vodă de Laurențiu Fulga sînt reașe
zări ale unor eroi pe soclul lor firesc, cu 
o redimensionare mitică a rolului lor, în
tr-o viziune epopeică și în ansambluri bo
gate ce dau senzația realităților efective. 
A apărut și o modalitate epică, de cronică 
istorică, în care ficțiunea întregește ma- 

. terialul atestat, prin inserții alegorice, 
onirice, fantastice în structura narativă, 
în fiecare subiect convocîndu-se serii 
lungi de evenimente axate pe o idee ac
tuală a politicii românești. Petru .Rareș 
de Horia Lovinescu, Muntele și Două ore 

filmului au avut loc adevărate manifes
tații de stradă, publicul fiind purtat de 
adinei sentimente patriotice.

Duceți-vă să revedeți la Cinematecă 
filmul făcut cu multă vreme înainte ; îi 
veți descoperi modernitatea, dar și iscu
sința vrednică de supraproducțiile unui 
Griffith sau Cecil B. de Miile... Filmul 
lui Grigore Brezeanu vă va îndemna să 
recitiți cărțile și colecțiile de articole 
scrise în epocă de ziariștii din toate ță
rile, pentru a înțelege, și cunoaște mai 
deplin unul din momentele fundamen
tale ale istoriei poporului român.

D. I. S. 

de pace de Dumitru Radu Popescu, Re
gele desculț de Paul Anghel, Moartea lvr 
Vlad Țepeș și Marele soldat de Dan Tăi 
chilă, Sîntem și rămînem de Paul Corner”'' 
Chitic, Noapte albă și Hotărîreâ de 
Mircea Bradu, Croitorii cei mari din Va- 
lahia de Alexandru Popescu au valoare 
documentară și, în același timp, de pa
rabole ale destinului istoric al poporului 
român.

Au apărut și specii noi, relevabile fiind 
tragicomediile lui Marin Sorescu, Răceala 
și A treia țeapă, piese filosofice, istorice, 
poetice, totodată povestiri de larg suflu 
popular în actualizare vădită a sensurilor 
și limbajului. Limba piesei istorice noi 
e o caracteristică definitorie a contem
poraneității ei, căci e limba vorbită azi, 
româna literară, frumoasă și mlădioasă, 
bogată și plastică, nu o construcție 
lingvistică greoaie, cu invenții forțate, în 
pastișă arhaizantă. Traducerea scrisori
lor către domnitori străini ale lui Petru 
Rareș, sau cea a unor lucrări scrise în 
alte limbi de Dimitrie Cantemir. lectura 
proclamațiilor lui Tudor Vladimirescu 
arată o dată mai mult că ei gîndeau și se 
exprimau nu în graiul contorsionat al 
slujbelor de amvon, ci în limba vie, co
lorată și mereu receptivă la înnoiri, a po
porului. Camil Petrescu a făcut cîteva 
considerații esențiale în această privință, 
în notele despre procesul de creație a piei"'-'* 
selor sale istorice, făcînd distincție. d< 
pildă, între limba vorbită și limba gaze
telor de la jumătatea secolului trecut, de- 
monstrînd artificialitatea limbajului cro- 
nicăresc-sfătos în vorbirea oamenilor 
obișnuiți și a intelectualilor vremii.

Dezvoltarea actuală a dramaturgiei is
torice a lărgit, inerent, sfera ei de cuprin
dere, în care intră acum și istoria revolu
ției socialiste, începută, în esență, cu apa
riția, în arena istorică, a clasei munci
toare și a organizațiilor ei politice, con» 
tinuînd cu lupta partidului comunist pen
tru libertate, independentă, suveranitate^ 
națională — încununată de insurecția na
țională antifascistă și antiimperialistă și 
de reorganizarea socialistă a societății ro
mânești. Acum intră în dramaturgia is
torică,. legitim, alături de eroul eponim 
și eroul anonim, cu funcție simbolică. 
Piese ca Surorile Boga de Horia Lovi
nescu, Passacaglia și Puterea și Adevărul 
de Titus Popovici, Dacă vei fi întrebat 
de Dorel Dorian, Speranța nu moare în 
zori de Romulus Guga, Marele fluviu își 
adună apele de Dan Tărchilâ, trilogia 
Cine a fost Adam?, Fortul, Evadarea de 
Leonida Teodorescu și altele reprezintă 
atitudini creatoare în teritoriul speciei 
dramaturgice numite, prin convergență 
cu patosul actualității și prin sentiment 
evocativ, prin metaforizarea stărilor ds 
spirit radicale și efigia etică a eroului.

Teatrul istoric românesc își aduce ast
fel contribuția la făurirea epopeii națio
nale și participă, cu creații configurative, 
la marile sărbători ale națiunii, readu- 
cînd istoria în prezent și proiectînd pre
zentul în istorie.

Valentin Silvestru
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DE LA cel dinții act creator de an
vergură, de la lung-metrajul In
dependența României (realizat în 
1912) pînă la cele mai recente pe

licule, un flux neîntrerupt al aspirațiilor 
pulsează în cinematograful românesc, 
puternic marcat de propensiunea către 
discursul istoric. Impresionantul șir de 
evocări se ivește, nutrit de nobila con
știință patriotică, afirmată lucid încă din 
vremurile de pionierat al celei de a șap
tea arte autohtone. Astfel îndemnurile din 
versurile scrise de Victor Eftimiu. în 
1912 („Pe pînza ta aș vrea să văd trecu
tul i Cu voievozii toți venind în șir / 
[...} Aș vrea să văd pe toți actorii noștri l 
InveșmîntațL în haine strămoșești / Jucînd 
povestea lungă, zbuciumată, / A plaiurilor 
noastre românești.") se întîlnesc cu argu
mentele din Memoriul lui Leon Popescu 
(care, în 1913, releva necesitatea de a 
contribui prin intermediul filmelor la 
„cunoașterea trecutului de care se leagă 
paginile glorioase ale neamului"). De ase
menea. participarea oamenilor cu apara
tele lor de luat vederi la marile eveni
mente se înfăptuiește direct (actualitățile 
de front, prezentînd luptele de la Mărăști, 
Mărășești, Oituz), și se regăsește în urmă
toarele patetice opere cinematografice (în 
cele patru serii ale documentarului de 
montaj, Războiul nostru — 1921. ori în 
filmele de ficțiune semnificativ intitulate 
Datorie și sacrificiu — 1925 sau Vitejii 
neamului ■— 1927). Dar mai elocvente 
chiar decît peliculele se impun năzuințele 

, timpului, starea de emulație politică, so
cială, artistică, generată de făurirea sta
tului național român, trimițîndu-și firesc 
ecourile și în spațiul proiectelor cinema
tografice. în 1925, de pildă, Ion Peretz 
propune alcătuirea, pe ecran, a unei am
ple cronici, în patruzeci de episoade, de
dicate perioadei cuprinse între războaiele 
daco-romane și sfîrșitul primei conflagra
ții mondiale ; iar Panait Istrati concepe, 
în 1932, „o epopee populară modernă", în 
romantica sa poveste despre haiducii con
duși de Cosma, momentul central urmînd 
a fi consacrat proclamării în cele două 
principate române a domnitorului Cuza.

BOGATA suită de evocări, edificată în 
... ultimele două decenii. își are firesc rădă

cinile implantate în tradiția și idealurile 
cultivate de înaintași. Tudor (scris de 
Mihnea Gheorghiu și regizat de Lucian 
Bratu) inaugurează epopeea cinematogra
fică națională, răspunzînd nu numai im
perativelor ideologice și sensibilității mo
derne (din 1963, fiind printre cele mai în
drăgite titluri din repertoriul nostru), ci 
împlinește și un mai vechi vis al slujito
rilor artei ecranului (în 1930, Horia Igiro- 
șanu declara că dorește să-și încoroneze 
tripticul haiducesc, cu „o mare producție 
despre Tudor Vladimirescu"). Programa
tica și complexa inițiativă de a construi 
în imagini letopisețul întregii existențe a 
poporului român își găsește ilustrarea 
concretă în operele creatorilor contem
porani ; deși perioadele iluminate de 
cineaști nu se orînduiesc cronologic, ele 
tind să acopere treptat vasta arie tema
tică oroousă. Cu Dacii (1966. în reCTia Iui 
Sergiu Nieolaescu) și Columna (1968, în 
regia lui Mircea Drăgari), scenaristul Titus 
Popovici pătrunde în universul antichită
ții, căuțînd echivalențele vizuale ale rea
lităților și miturilor străvechi. Și tot el — 
secondat din nou de Sergiu Nieolaescu — 
deschide prin Mihai Viteazul (1971) „ci
clul" dedicat evului mediu. Se lansează 
astfel alte „capete de serie", devenite 
imediat populare, forța de atracție și di
namismul spectacolului istoric consacrîn- 
du-le printre succesele autohtone de re
ferință. Mult așteptatei întruchipări pe 
peliculă a lui Mihai Viteazul (în 1922, 
Scarlat Froda propunea „Fundației cul
turale" un scenariu despre același voie
vod) îi corespunde și o replică recentă (în 
1977, Buzduganul cu trei peceți de Eu
gen Mândrie și Constantin Vaeni, eoncen- 
trîndu-se asupra valorii simbolice, de pre
figurare, în actele de la răscrucea veacu
rilor XVI si XVII, a dest'nului națiunii 
române moderne). Iar prin întoarcerea Iui 
Vodă Lăpușneanu (1980), Malvina Urșianu 
valorează o altă formulă de cinematograf 
istoric, îinbinînd ceremonialul stilizat

istorică
plastic cu austeritatea gîndurilor decu
pate din blocul de granit al trecutului.

în galeria de efigii cinematografice se 
fixează maiestuoasa figură a lui Ștefan 
cel Mare — Vaslui 1475 (în premieră chiar 
în anul sărbătoririi a jumătate de mile
niu de Ia celebra victorie a moldovenilor 
împotriva oștirilor otomane) ; ca necesară 
restituire a adevărului, încercind să con
tracareze voga minorelor pelicule inspi
rate, de pildă, din romanul Iui Bram 
Stocker, apare Viad Țepeș (în 1979) ; iar 
filmul despre Cantemir (1975) intră, deși 
cu o oarecare întîrziere, in concertul o- 
magial prilejuit de cele trei secole de la 
nașterea domnitorului cărturar. Se insti
tuie. în fapt, o stare de permanentă im
plicare, cinematografia fiind chemată me
reu să dea strălucire amplelor manifes
tări prin care prezentul cinstește gloria 
strămoșilor. Filme-portret și filme-mono- 
grafii ale marilor momente istorice, pe
licule de ficțiune și documentare regă
sesc adesea aceleași cadențe și tonalități 
maiestuoase. Fresca în continuu proces 
de definire (atotcuprinzătoare prin activi
tatea realizatorilor de Ia studioul ..Ale
xandru Sahia") îsi completează constant 
detaliile și prin lung-metrajele turnate în 
platourile de la Buftea. La aniversarea a 
2 050 de ani de la constituirea primului 
stat dac centralizat, filmul Burebista (in 
viziunea lui Mihnea Gheorghiu și Gh. 
Vitanidis) întregește tabloul de epocă ini
țiat de Dacii și Columna. Iar după Tudor, 
în panorama asupra secolului XIX, se 
ivesc filmele Falansterul (1979, scenariul 
Florian Avramescu și Nicolae Dragoș, re
gia Savel Stiopul) consacrat originalei 
noastre mișcări socialiste utopice. La răs
crucea marilor furtuni si Munții în flăcări 
(1980, scenariul Petre Sălcudeanu. regia 
Mircea Moldovan) prezentînd revoluția 
pașoptistă. Alăturînd nenumăratele per
sonalități, oameni simpli și conducători, 
protagoniștii luptei pentru libertate de la 
1877, Pentru patrie (pelicula semnată de 
Sergiu Nieolaescu) prelungește experien
ța serialului de televiziune scris de Paul 
Anghel și de asemenea se constituie ca 
rapel al celui dintîi lung-metraj româ
nesc, căci noua suită de imagini celebrea
ză centenarul, tot așa după cum în 1912 
filmul lui Grigore Brezeanu era menit a 
marca sărbătorirea a 35 de ani de Ia răz
boiul de independență. Si tot în pandant 
cu nobilele eforturi mai îndepărtate de 
evocare a trecutului, apare filmul (din 
1978, al lui Mihai Opriș, Vasile Chfrită și 
Dinu Cocea) purtînd. simplu, titlul Eeate- 
rina Teodoroiu — la fel ca documentarul 
reconstituit din 1921 sau ca filmul de fic
țiune din 1930, consacrat aceleiași eroine 
de pe Jiu.

Meditația cinematografică asupra isto
riei își cucerește o ținută aparte atunci 
cînd izvorăște mediată de operele lite
rare ; se cuvin amintite măcar antologi
cele filme ce se derulează în atmosfera 
celui dintîi război mondial inspirate din 
scrierile lui Liviu Rebreanu — Pădurea 
sr>’nzvr»*ilor (1985. în regia lui Liviu Ciu
lei), din proza lui Alexandru Sahia — 
Viața nu iartă (1958, în regia Iui Iulian 
Mihu si Manole Marcus), din romanul lui 
Zahoria Stan cu — Prin cenușa imperiului 
(1976, în regia lui Andrei Blaier) sau 
noua încercare a ma> tînărului cineast 
Ni-utae Mărgineanu, întoarcerea din iad 
(1983), de a străbate călăuzit de Ion Agâr- 
blceanu aceeași epocă.

Multele măriurii rescrise în imagini se 
reunesc ca într-o carte unică de istorie; 
pasiunea pentru documente și pentru re
lieful mesajului civic se impune, mode- 
lînd nu numai ecranizările, ci și story-ul 
de aventuri sau dramele psihologice, fil
mele de anvergură diferită apropiindu-se 
prin voința declarată a tuturor autori’or 
de a compune, în tonalități solemne, din 
modelele trecutului, nilde pentru specta
torii eontemnorani. Și dacă nu totdeauna 
pe’iculele izbutesc să capteze vibra+ia 
intensă și patetismul interior al fantelor 
autentice, ele în«ă răspund cert unei ne
voi maiore, odată ce nub’icnl le adoptă 
cu fervour-1, aoroane toate fi’mele genu
lui, beneficiind de o remarcabilă audiență.

Ioana Creangă

Pădurea spinzuraților (1965, regie Liviu Ciulei). In imegine, Victor Rebengiuc și Liviu
Ciulei

Flash-back

Un fotograf ai țăranilor
■ DIN dimineața aceea unică ne-au ră

mas numai cîteva fotografii care să-i dea 
trup în eternitate. Ele au fost făcute de 
un anume Samoilă Mârza, originar din 
Galtiu, sat cu puternic răsunet în me
moria mea timpurie, pentru că aveam 
acolo numeroase rude. Numele satului fi
gurează pe una dintre pancartele din fo
tografii, și îmi pare a distinge azi în 
siluetele desfigurate de vreme cîteva ce 
avuseseră oarecare rol în anii primei 
mele copilării — o mătușă moartă de 
tînără, pe care abia o cunoscusem, un 
unchi care a trăit pînă de curînd, despre 
care nu pot decît să intuiesc cum arăta 
în tinerețe etc.

Tatăl meu, care avea pe atunci doar 
treisprezece ani, dar fusese și el curier al 
gărzii naționale (adică transporta într-o 
geantă atîrnată după git scrisorile trimise 
de sus, din Cetate, în orașul din vale) îmi 
povestește că satul Galtiu venise în în
tregime Ia Alba Iulia, străbătînd distanța 
pe jos, încolonat pe șoseaua națională. 
Mârza fusese pe front și se întorsese 
acasă cu pasiunea fotografiatului. Așa se 
face că, în dimineața aceea, fotografiin- 
du-și consătenii și neamurile, s-a pomenit 
că imortalizează direct istoria. îi dato
răm cîteva amănunte documentare de 
mare preț : chipurile unor conducători ăi 
mulțimii, uniforma gărzilor naționale, fe
țele și portul a sute de participant! ano
nimi, steagurile acelea stîngace de lină, 
abia bătute de vint din cauza greutății, 
pe care le poți bănui țesute în nopți con
spirative de femeile Munților Apuseni...

Cadru din filmul Independența României realizat, în anul 1912, da Grigore Brezeanu

L-am cunoscut și eu pe domnul Sa
moilă (care purta, ca ati'ia moți și mo
cani — David, Avram, Macavei, Ezechil 
— un prenume împrumutat din Vechiul 
Testament). Devenise fotograful țăranilor 
ce veneau marțea și sîmbăta la tlrgurile 
săptăminale, iar duminicile și le petrecea 
prin sate, pe la nunți și botezuri. Era 
veșnic însoțit de o bicicletă, chiar dacă 
de cele mai multe ori se întimpla să 
meargă pe lingă ea, ca manșeta panta
lonilor prinsă în clame, șuetînd în pas 
calm cu cîte cineva intîlnit pe drum. A 
apucat și epoca buletinelor de identitate, 
și țăranii tot la el se refugiau, speriați, 
să-i „tragă în chip".

Acestui fotograf al țăranilor i-a fost 
dat să fie fotograful istoriei. Nimeni nu 
l-a chemat anume, nimeni nu î-a făcut 
comenzi speciale, a venit singur și foto
grafiile sale sînt niște amintiri de fami
lie, niște bucurii simple pe care a vrut 
să le facă rudelor și consătenilor săi, 
pentru a le putea încadra în ramele ace
lea aurii, nelipsite de pe pereții odăilor 
transilvănene. Istoria s-a desfășurat de Ia 
sine sub ochiul aburit al aparatului Iui 
Mârza Samoilă, iar felul spontan și sigur 
în care Mârza Samoilă s-a pomenit in
clus în analele ei este o mărturie și o 
dovadă despre eît a fost ea de firească, 
de nemijlocită, de omenește și liber 
asumată.

Romulus Rusan

Radio-televiziune
■ Rezonanța de pro

fundă actualitate a temei 
Unirii a fost, cu origina
litate, evidențiată de ul
timele premiere radiofo
nice (ambele în regia ar
tistică a Iui Cristian 
Munteanu). Formula din 
Balada Unirii de Emil 
Liptac (interpreți :
Gheorghe Cozorici, Mir
cea Albuleseu, Ion Mari
nescu, Dan Condura- 
che...) a fost cea a poe
mului dramatic proiec- 
tînd evenimentul în spa
țiul amplu al istoriei na
ționale, Un spectacol ce 
poate fi reținut ca prin- 

L

Tema
tre- cele mai bune difu
zate în 1983 s-a dovedit, 
luni seara, La o piatră 
de hotar de I.D. Sîrbu. 
Prefațînd transmisiunea, 
I.D. Bălan sublinia cali
tățile demonstrate de 
dramaturg de-a lungul 
unei însemnate cariere ce 
a început chiar cu piesa 
reținută acum de reper
toriul radiofonic. Carac
tere puternice (Baci Tu
dor, acest nou Badea 
Cărțan, străbătînd țara 
întru răspîndirea în toate 
locurile locuite de ro
mâni a cărților dătătoare 
de învățătură și nădejde, 
apriga Veturia sau Mi- 
clăuș marcat de tensiu-

Unirii
nea opțiunii între datoria 
față de stat și cea față 
de propria națiune), ca și 
o sigură linie de ascen
siune a conflictului dra
matic au fost doar două 
dintre calitățile piesei 
convingător interpretată 
de George Constantin, 
Dorina Lazăr, Alexandru 
Repan, Dan Condurache...

■ Cele două piese sînt, 
alături de alte rubrici di
fuzate în aceste zile, 
printre ultimele emi
siuni dintr-o semnifi
cativă serie prin care 
radioul și televiziu
nea au omagiat actul is
toric de la 1 Decembrie 
1918, act de importanță

hotărîtoare pentru desti
nele poporului nostru. 
Dacă ne-am referi, ast
fel, la perioada de după 
1 noiembrie, ar trebui cu 
necesitate notate ciclul 
radiofonic Idealul unită
ții naționale, temă majo
ră a literaturii române 
(redactor Ileana Corbea), 
Memoria pămîntului ro
mânesc (redactor loan 
Ion Diaconu), ultimele 
ediții din Dialoguri cul
turale, Revista literară 
radio, Cine știe, cîștigă, 
Tribuna muzicală radio. 
Studioul de poezie... Nu
meroase emisiuni, pre
cum Arte frumoase, Cro
nica ideilor, Clubul ado-. 
lescenților, Clubul cu
rioșilor, Capodopere ale 
artei românești au inclus 
în sumar subiecte în in

cidența temei în discuție, 
după cum Momentul poe
tic sau atitea și atîtea 
transmisiuni muzicale 
s-au aflat în aceeași sfe
ră de preocupări. Nu mai 
puțin, la televiziune, 
unde săptămîna trecută a 
avut loc premiera piesei 
Răspintia cea mare de 
Victor Ion Popa (prezen
tare de Valeriu Râpeanu, 
interpreți Teofil Vilcu, 
Ileana Predescu, Valen
tin Uritescu, Ica Mata- 
che.., regia artistică Con
stantin Dinischiotu), am 
putut urmări cicluri pre
cum Memoria documen
telor — 65 de ani de la 
făurirea statului națio
nal unitar român (re
dactori Maria Preduț, 
Lucia Djmitrescu-Co- 
dreanu), Moștenire pen

tru viitor : Ideea unității 
naționale, trăsătură defi
nitorie a literaturii ro
mâne (redactori Mihaela 
Macovei, Liviu Grăsoiu), 
Din marea carte a pa
triei (redactor Val Te- 
beica), Salonul t.v. al ar
telor plastice (redactor 
Liviu H. Oprescu) ca și 
ediții din Revista literar- 
artistică t.v., Viața cul
turală, Serata muzicală 
t.v. (duminică : Marile 
poeme ale Unirii). Do
cumentare t v., spectacole 
de muzică și poezie, ru
brici incluse în diferite 
emisiuni completează în 
chip specific tabloul emi
siunilor omagiale difu
zate în întîmpinarea în
ceputului de Decembrie.

Ioana Mălin



PUNEA - compoziție de Nicolae Apostol

ALĂTURI de conștiința perenității 
și de? vocația libertății. mereu 
irezente de-a lungul istoriei noas
tre. idealul Unirii, al unității or

ganice și irepresibile. face parte din În
săși condiția de a fi a ponorului român, 
ca un dat organic, axiomatic. Si aceasta 
cu mult înainte ca lupta și confruntarea 
să se materializeze, pentru că un ideal 
înseamnă un act de conștiință, o con
vingere definitivă și inflexibilă instalată 
la nivelul spiritualității, în însăși esența 
ființei colective. Iar pentru poporul ro
mân acest ideal se confundă cu propriul 
destin, cu existenta lui conștientă si ac
tivă în istorie, cu devenirea si nevoia 
de identitate, peste avataruri și adver
sități. Ideea Unirii a existat mereu în 
sufletul poporului român.' reflectindu-se 
în texte ce conțineau nu doar simpla 
constatare, ci mai ales aspirațiile si vo
ința unui întreg neam convins de originea 
sa comună șf de unitatea sa virtuală. 
Stau dovadă, pentru aceasta textele cro
nicarilor. apoi întreaga desfășurare a 
unei culturi ce se desprindea de mo
delul medieval pentru a proclama trium
ful ideilor umaniste ale Renașterii și 
Luminilor. ca si faptele vdevodului pri
mei Uniri, înfăptuită cu prețul vieții.

Apariția unui nou orizont spiritual, 
prin dezvoltarea ideilor sociale si patrio
tice. amplifică nu numai idealul unirii, 
ci și acțiunea indirectă, prin cultură și 
artă. Nu ne putem imagina astăzi, cînd 
privim în urmă asupra unui trecut agitat 
și eroic, dezvoltarea impetuoasă a do
rinței de unire în afara contribuției căr
turarilor și artiștilor, oricare ar fi timpul 
sau teritoriul specific la care , ne referim. 
Dacă pentru România modernă gîndul și

MAREA UNIRE - pictură de Dan Cristian

fapta lui Bălees^u sînt premisele unită
ții și libertății, imaginile datorate picto
rilor pașoptiști, mai ales acele alegorii în 
care tricolorul reprezenta un simbol ex
plicit, intră în același patrimoniu de măr
turii ale acțiunii în numele unui ideal na
țional. Pictînd portretele revoluționarilor, 
Negulici. Iscovescu si Rosenthal pictau 
implicit ideile care ii animau pe aceștia, 
afirmîndu-și apartenența la un crez co
mun, devenit al întregului popor. Cu atit 
mai mult, în momentul Unirii propriu-zise, 
atît de așteptat dar încă incomplet prin 
absență mult încercatei Transilvanii, o 
Horă a Unirii pictată de Th. Aman însem
na nu doar o consemnare ci o afirmare 
și uri îndemn. Iar opera unui.pictor arde
lean ca Popp de Satmary avea, dincolo 
de valoarea artistică, semnificația unei 
uniri prin artă a tuturor provinciilor ro
mâne. cu atît mai mult cu cit acesta avea 
să fie. alături de N. Grigorescu și Sava 
Hentia. unul din reporterii războiului de 
Independență, uriaș pas făcut către ma
rea, definitiva Unire. Este momentul în 
care primii sculptori formați în școala 
românească de artă, prelungind idealuri
le revoluției de la 1848 și amplificîndu-le 
prin noile solicitări sociale si patriotice, 
încep să realizeze monumente cu pro
nunțat caracter național, alegorii și sim
boluri prin portrete de personalități sau 
compoziții ce redau suflul unionist exis
tent de-a lungul timpurilor.

Deplina răspundere asumată cu care 
un popor a primit vestea intrării în răz
boiul pentru întregirea tării, sărbătoarea 
care a însemnat acel 1 Decembrie 1918 cu 
litere de o dimensiune unică în letopise
țul țării. își găsesc ecoul în opere de 
artă, .mai ales în sculptură, ca semne ala 

istoriei plantate în conștiință. Ladea, Me- 
drea, Jalea — iată nume ce jalonează 
nu doar evoluția artei, ci și materializa
rea prin artă a ideii de unire si unitate 
prin numeroase și variate monumente. 
Portretul unui unionist sau al memoran- 
diștilor, de la Școala Ardeleană la Vasile 
Lucaciu, compoziții ample sau alegorii, 
Mausoleul de la Mărăsești. memento în
chinat celor ce făcuseră din idealul Uni
rii și al libertății condiția vieții lor. toa’ 
te se plantează ca acte de conștiință si 
semne pentru conștiința unui popor 
Nenumărați eroi ai războiului sînt re- 
prezentați ca simboluri și aducere amin
te. de la poetul mort în pragul afirmă
rii, Săulcscu, la Ecaterina Teodoroiu sau 
necunoscutul soldat aparîndu-si ființa 
națională.

CU atît mai mult în anii ce au urmat 
lui 23 August 1944, dată ce marchează 
noua ipostază a Unirii și unității, dintr-o 
perspectivă de amplă viziune istorică ce 
implică trecutul și viitorul într-un tot or
ganic. monumentele de artă închinate 
acestui ideal devin o componentă majo
ră a preocupărilor artiștilor, cunrinzînd 
cele mai diferite domenii și teme. Nu mai 
este vorba acum de simpla și directa re
ferire la un eveniment, la o personalitate 
sau un moment, ci se caută.sensul profund, 
general, al imaginii, valoarea de metafo
ră conținută într-o faptă sau o idee. De 
aceea și registrul reprezentărilor se nuan
țează, de la'compoziția simbolică și ale- 

: goria nuanțată, la metafora plurivocă si 
- semnul esențial. O Victorie de Anghel 
sau Caragea. un obelisc decorat cu relie
furi de Jalea, un monument al Indepen
denței sau al Eliberării devin, implicit.

prin referirea dialectică la istorie, si sim
boluri ale Unirii. La fel și portretele 
unor personalități sau compozițiile cu 
valoare de semn ce marchează sensul 
ascensional al civilizației contemporane, 
de neconceput în afara actului întregii 
tării din 1918. conțin și restituie metafoK. - 
ideea unității și a luptei pentru ea sau, 
pe un alt plan, consecințele acesteia pen
tru noi. cei de astăzi. Numele unor ar
tiști ca Alex. Ciucurencu, Sabin Bălașa, 
Const. Piliuță, Ion Grigore. Traian Bră- 
dean. Virgil Âlmășan, Mihai Rusu. Paul 
Atanasiu. Spiru Chintilă se leagă ne
mijlocit de patrimoniul imagistic al ma
relui eveniment, poate nu totdeauna di
rect. dar totdeauna prin implicațiile exis
tente. prin planul superior al trăirii eve
nimentelor ca părți ale unui întreg de 
neseparat în esența lui. De aceea, a 
vorbi despre o iconografie a Unirii îm
plinite în urmă cu 65 de ani înseamnă a 
restitui, ca omagiu sau cronică, cea mai 
bună parte a creației 
noștri, pentru că în planul 
gătura cauzală există, 
necontestat, la fel ca 
spirituală, monolitică, 
unui popor. u .

Iar în acest 1 Decembrie al sărbătorii, 
cînd bilanțul înseamnă si perspectivă, 
idealul Unirii cu tara, exprimat de 

. veacuri, înseamnă nu numai împlinirea 
unui vis. ci și asumarea viitorului, de
plina si fertila integrare în istorie prin 
artă si acțiune, prin spirit si gest creator, 
de către toți cei care, astăzi, sîntem șj 
multan rodul trecutului si premisa cl< 
venirii.

♦

artistice din anii 
istoriei - le-. 

inexorabil si de 
în determinarea 
prin conștiința

Virgil Mocanu

MUZICA

Cîntecele Marii Uniri
GĂUTIND oglinzile muzicale ale 

spiritului național, făurite în fo
cul; nestins al luptei pentru Unire, 
am ajuns în aria repertoriilor 

aparținînd marilor corale existente în pri
mele decenii ale secolului nostru. Ca și 
memorabila zi de 1 Decembrie 1918, de- 
cretînd Unirea cea Mare, perioada Expo
ziției Jubiliare din 1906, de exemplu, poa
te fi socotită un alt eveniment de primă 
mărime, premergător, gîndindu-ne în
special la sărbătorirea concertistică în
care Ion Vidu și D. G. Kiriac au condus 
cei aproape 2000 eîntăreți din toate cora
lele țării, interpretînd Fui de lei și Preste 
deal. Ambele aceste partituri sînt înscrise 
în șirul lucrărilor care ne interesează și ca
re amintesc vitejia legendară și nobila as
pirație de unificare, servind exemplar la 
îmbărbătarea și sprijinirea luptătorilor 
pentru cauza Unirii. Nicolae- Iorga apre
cia, pe bună dreptate, că ,,Vidu a fost un 
factor de unitate națională11. A dus o acti
vitate exemplară de îndrumător al cora
lelor, manifestînd o neobosită grijă pen
tru îmbogățirea patrimoniului coral cu 
lucrări de autentică vibrație patriotică, 
printre care Răsunetele, doine mistuitoa
re ca și jocuri pitorești simbolizind vic
toria. Pentru a realiza tabloul creației 
muzicale îndrăgite în acea perioadă, ser
vind, în primul rînd, aspirațiilor timpu
lui, să ne gîndim la creația aictivelor și 
laborioaselor colective coralie, urmînd 
modelul „Carmen“-ului conduts de D.G. 

Kiriac și al nou înființatei societăți corale 
„Cîntarea României" condusă de Marcel 
Botez interpretînd cu înflăcărare Pînă 
cînd, frate ardelene de D.G. Kiriac, dife
rite coruri de D.S. Vasculescu, omagiind 
luptele și jertfele istorice de la Mărăști, 
Mărășești și Oituz, marșuri ale Unirii 
semnate de M. Mărgăritescu și G. Fotino, 
mai vechiul Deșteaptă-te române, popu
larul La arme de A. Castaldi, alte lucrări 
care au cunoscut o largă circulație (co
ruri de E. Câudella, Imnul eroilor 
de I. Brătianu, Spre Carpați de C. Cas- 
trișanu, poem inspirat de versurile lui V. 
Eftimiu și multe altele). Eroismul viteji
lor, în aceste cîntece, era cununat cu am
biția celor chemați să înfăptuiască unirea, 
ambele aceste acte de rezonanță națională 
fiind cald omagiate : „Cu brațul vostru, 
neînvins / Străvechea Dacie-ați cuprins / 
Desfășurînd ca nobil țel / Al libertății 
sfînt drapel / Veniți cu cîntece și flori / 
Să răsplătim pe-nvingători !“

Prin muzică se unesc sufletele, inimile 
se obișnuiesc să bată la unison. Aceste 
gînduri, prezente în filosofia multor mari 
creatori din toate timpurile, și-au găsit o 
întruchipare, în cazul nostru, în turneele 
pe care cîteva mari ansambluri corale le 
efectuaseră, înaintea Marii Uniri, pregă
tind, ca să spunem așa, ceea ce avea să 
urmeze. Din nou trebuie să amintim că 
același Ion Vidu aprecia istoricul turneu 
al Corului Mitropolitan din Iași, condus 
de Gavriil Musicescu, ca „una dintre cele 

mai mari realizări de unificare a suflete
lor românești.11 Intr-adevăr, ce altă mani
festare poate fi mai convingătoare, pen
tru orice patriot, decît rostirea caldă, cu
prinsă în Imnul Unirii de I. Mureșianu : 
„Vrem unire și izbîndă / înfrățindu-ne 
sub steag, / ca-ntrupat să ni-1 ajungem / 
astăzi cuibul nostru drag.11 La fel și N. 
Ganea a scris, cu aceleași sentimente, 
Unirea cea Mare, A Bena a semnat Mar
șul dezrobirii, iar Fr. Hubic este autorul 
unui Imn dedicat lui Gr. Pop de Săsești.

Drumul erș* pregătit prin ceea ce făcu
seră Vidu și Dima, Musicescu și Kiriac, 
precum și mulți alții, primii doi chiar cu 
prețul libertății. Urmînd firul istoriei 
noastre corale, pe linia aceasta a tradiției, 
am mai găsit Cinteeul Mureșului aparți- 
nîpțl, lui T. Popovici, inspirat din inepui
zabilul nostru folclor, Sosit-a ceasul eli
berării și Sus inima, români de N. Oan- 
cea (compozitor, el însuși un continuator 

,al lui Gh. Dima la. Sibiu), ultima lucrare 
anunțînd cu mîndrie că „un soare nou a 
răsărit...11, Izbînda, trebuie să ne închipu
im, că a sunat, muzical, poate mai puter
nic decît în momente istorice anterioare, 
dar instrumentele propriu-zise nu dife
reau prea mult, dovadă că multe cîntece 
vechi au răsunat din nou : Hora Unirii 
de Alex. Flechtenmacher s-au auzit, și 
acum, îndeplinindu-și rolul cu aceeași 
fermecătoare robustețe. Ei i s-au alăturat

Imnul păcH de I. Costescu, Imnul Unirii 
de I. Șt. Pauliân, Imnul Unirii de Sabin 
Drăgoi, Trăiască România Mare de A. L. 
Ivela, Imnul biruinței de M. Gr. Posluș- 
nicu, Se-ntorc eroii de I. Gr. Danielescu 
și Imnul României Mari de D. Mihăiles- 
cu-Toscani.

Generațiile născute în forul Unirii și 
cele care au urmat au cinstit — după cuiw 
observă muzicologul Viorel Cosma, cel 
mai laborios cercetător al fenomenului — 
evenimentul, plășmuind imnuri, aceste 
forme muzicale corespunzînd parcă cel 
mai bine intențiilor. Astăzi, o seamă de 
compozitori și-au încordat lira cu gîndul , 
la Marea Unire, dînd la iveală lucrări 
care și-au și cucerit o frumoasă aprecie
re. Ne gîndim la Visul României de C. 
Arvinte, La Apulum Alba de T. Jarda, 
Cîntec pentru Marea Unire de Gh. Baza- 
van, Alba Iulia de E. Lerescu, Flacăra 
Unirii de L. Profeta, Uvertura 1918 de S. 
Horceag, Imn neatîrnării de Alex. Pașca- 
nu, Mihai Viteazul, domn român de R. 
Paladi etc. Cu mijloace mai elaborate, 
antrenînd o gamă mai largă de interpreți, 
alte partituri, Imnele Transilvaniei de T. 
Ciortea, Simfonia a Il-a „Memorandum" 
de V. Herman, oratoriul Cantus Transyl- 
vaniae de C. Țăranu, Clopotele Alba Iu- 
liei de N. Beloiu, Simfonia a II-a „Laudă 
pămîntului natal" de Z. Aladar și opera 
frescă Trepte ale istoriei de M. Moldovan.

Toate aceste lucrări pot fi intitulate 
cîntece pentru țară și sînt menite să în
flăcăreze și azi pe cei mai tineri creatori 
contempOrau.

Anton Dogaru



Unitatea lingvistică a romanilor
„...unitatea limbii românești nu este 
o problemă filologică, nici politică, 
ci o problemă, foarte adincă, de filo- 
sofie a culturii și de filosofie a sti
lurilor de viață".

LUCIAN BLAGA, Trilogia culturii

1MAI mult decît alte limbi roma- 
' nice, româna se caracterizează 
• printr-o structură dialectică pu
țin diferențiată. însă de mai mul

tă vreme s-a remarcat că atit dialectele 
sud-dunărene în raport cu daco-româna, 
cit și domeniul dacoromân însuși nu pre
zintă discordanțe dialectale care să nu 
permită înțelegerea reciprocă a vorbitorilor 
din zonele locuite de români. Apariția 
Atlasului Lingvistic Român (ALR), în 
1940, alcătuit sub îndrumarea lui Sextil 
Pușcariu, de Sever Pop (ALR I) și de 
Emil Petrovici (ALR II), a confirmat con
statările empirice de pină atunci. K. Ja- 
berg, „Vox Romanica" V (1940), p. 51 urm., 
recenzînd ALR I, arată că particularită
țile domeniului dacoromân constau in 
„unitatea socială". Și Jean Boutiere, 
Etudes romanes dediees ă Mario Roques... 
(1946) a reliefat, în zonele dialectale 
dacoromânești, „unitatea lor, cel puțin 
relativă", mult deosebite de zonele bogat 
pluriforme ale restului lumii romanice. 
B. Cazacu, Studii de dialectologie româ
nă, 1966, p. 169, Matilda Caragiu Mari- 
oțea-nu, Compendiu de dialectologie, 
1975, p. 141, I. Coteanu, 1st. lb. rom., 
1969, pp. 293-308 au Întocmit liste de cu- 

-• vinte comune întregului domeniu al lim
bii române, nord- și sud-dunărene.

Trebuie luate în considerare și ariile 
dacoromânești circumscrise teritorial. 
Spațiul dacoromânesc se caracterizează 
prin asemenea „mari arii unitare", cum 
le numea K. Jaberg, Aspects geogra- 
phiques du langage, 1936, p. 31 ; Sextil 
Pușcariu, Limba română, ed. 2, 1976, 
p. 208, sublinia faptul că Muntenia și 
Moldova prezintă arii dialectale mai 
largi.

O asemenea situație a asigurat, încă din
tru început, posibilitatea de înțelegere 
între vorbitorii din diverse zone ale te- 
■itoriului dacoromânesc. Ea presupune și 

■L- se datorește posibilităților de 
comunicare dintre comunitățile 
lingvistice, condițiilor istorico-sociale și 
socio-culturăle de dezvoltare a limbii ro
mâne în domenii diverse ale teritoriului 
locuit de români. Sextil Pușcariu, 1976, 
pp. 213—214 a relevat faptul că „în epo
ca de formare a limbii noastre, o popu
lație relativ rară, locuind un teritoriu 
întins, își putea transmite, de la distanțe 
mari și pe drumuri primitive, inovațiile 
de limbă".

Ceea ce caracterizează teritoriul ling
vistic dacoromânesc este faptul — relevat 
tot de Sextil Pușcariu —că obstacolele 
de ordin geografic, munții și râurile, nu 
au împiedicat pe români să se întîlneas- 
că, să comunice între ei, deși pe creasta 
munților, adeseori, trecea granița care 
despărțea pe transilvăneni de munteni, 
de moldoveni și de bănățeni.

Comunicațiile dintre comunitățile de 
vorbitori români au fost ușurate și de 
sistemul rutier dezvoltat odată 
cu ocupația romană. Artere strategice, o 
rețea de drumuri secundare legau pro
vinciile danubiene de Italia și de restul 
Imperiului. Importanța economică a Da
ciei explică extensiunea rapidă a rețelei 
drumurilor, iar acestea au constituit un 
factor puternic de integrare lingvistică 
și de romanizare. Fără îndoială, retra
gerea Romei și deștrucțiile care i-au ur
mat aii dus la pierderea multor drumuri 
urbane și a multor noduri rutiere impor
tante ; cu toate acestea, așa cum a arătat 
N. Iorga încă din 1924, comerțul a con
tinuat în Peninsula Balcanică, circulația 
s-a făcut mai departe. Nu trebuie uitat 
aspectul lingvistic al situației : termenii 
românești de origine latină pentru noțiu
nea „route" cărare, cale, precum și ter
menul de origine greco-slavă drum sînt 
comune dialectelor nord- și sud-dună
rene, aparținînd epocii de comunitate 
românească, tot astfel cum aparține ace

leiași epoci rețeaua de drumuri pastorale 
■ :și rurale.

2 COMUNICAȚIILE ușor de stabilit 
între diversele comunități de vor- 

e bitori nu explică însă exclusiv 
ariile dialectale largi, nici posibi

litățile de înțelegere unitară dintre româ
nii din regiuni îndepărtate. Sextil Puș
cariu a fost cel dinții care încă din 1920, 
în Locul limbii române între limbile ro
manice, a relevat faptul că o limbă ro
mână relativ omogenă este corespunză
toare unor structuri sociale omogene. Des
trămarea vieții citadine, lipsa unor centre 
culturale coagulante au condus la rurali- 
zarea vieții populațiilor de limbă româ
nă : românii locuiau in sate, dintre care 
unele și-au schimbat chiar așezarea, în
tr-o mobilitate pastorală și agricolă carac
teristică. Lipsa unor organizații politice 
complicate ale vieții românilor este o ca
racteristică însemnată a omogenității lor 
sociale și culturale. Așa cum a arătat 
Sextil Pușcariu, 1976, p. 252 : „distan
țele nu erau la un popor atit de puțin 
diferențiat din punct de vedere social și 
în continuă mobilitate, ca al nostru, o pie
dică pentru ca inovațiile de limbă să se 
propage și pentru ca graiul să fie mereu 
nivelat".

în acest mod se înțelege și faptul că, 
dintre toate popoarele romanice, românii 
sînt, cei care nu și-au legat denumirea de 
nici o regiune geografică. Romanus — ru

mân, ca și v(a)lahi, voîohi desemnează 
pe romani și pe păstorii români ; mai ti r- 
ziu, in regiunile dacoromâne, termenul a 
ajuns să desemneze o stare socială (C. 
Giurescu, Studii de istorie socială 2), 1943). 
în condiții geografice prielnice comunică
rii, în absența unor configurații politice 
care să le dividă, comunitățile social omo
gene ale românilor și-au putut dezvolta 
conștiința de neam. Așa se ex
plică împrejurarea că, deși integrați in 
state politice separate, românii au ținut, 
așa cum s-a putut, legăturile intre ei.

AR fi totuși incorect să se creadă 
că româna este o limbă lipsită de 

a diferențieri dialectale pertinente.
Caracterul unitar al românei tre

buie înțeles, relativ și comparativ, in le
gătură cu caracterul ei permanent de lim
bă comună.

Diferențierile dialectale există, in româ
nă, încă din epoca de comunitate. C. Wei
gand, Jahresberiehte, III (1897), p. 140 este 
cel dinții care a relevat aceste aspecte : 
„După cît cunoaștem noi, astăzi, dialec
tele, nu mai este o ipoteză că toate dia
lectele au format odată o unitate, pe care 
o numim Urrumăniseh, in care, firește, 
au putut exista deosebiri dialectale, însă 
toate dialectele se potrivesc in punctele 
esențiale, în sunete, forme, sintaxă și cu
vinte" (ap. A. I’hilippide' 1928, Orig. Rom. 
II, p. 233). Sextil Pușcariu, Etudes de lin- 
guistique roumaine, 1937, p. 74 n., a atras 
și el atenția asupra caracterului comun- 
u n i t a r ăl limbii române primitive : „Nu 
trebuie să ne reprezentăm româna pri
mitivă ca lipsită de divergente dialectale... 
Ele nu sint însă de natură a ne împiedica 
să admitem o limbă comună".

Cind au apărut aceste diferențieri ? Pă
rerile diferă... Important este că, așa 
cum a arătat A. Rosetti. op. cit. pp. 
360—361, dialectele desprinse dintr-un 
trunchi comun pot manifesta tendința de 
inovare în aceeași direcție sau pot evolua 
în mod diferit. Unitar nu înseamnă „lipsit 
de diferențieri dialectale", ci lipsit de 
acele diferențieri dialectale care ar putea 
împiedica Înțelegerea și comunicarea din
tre grupele de vorbitori.

DIALECTOLOGII arată că varia
țiile regionale ale românei au fost, 

• metalingvistic, pertinente celor 
care au vorbit și au scris româ

nește. R. Todoran, Cercetări ele lingvisti
că, VI, (1961) și Matilda Caragiu Mario- 
țeanu, Compendiu de dialectologie, 1975, 
p. 143, ca și alții, au subliniat că diferen
țele regionale intra-românești au fost în
registrate, în cultura noastră, încă din sec. 
al XVII-lea. Mitropolitul Simion Ștefan în 
predoslovia la Noul Testament de la Băl- 
grad (1648) constată că „românii nu gră
iesc în toate țările într-un chip, încă neci 
într-o țară toți într-un chip", preconizînd, 
în acest fel, o limbă „înțeleasă de toți", 
în 1683, loan Zoba din Vinț, în prefața la 
Sicriul de aur, își da seama și el că „ru
mânii nu grăim toți într-un chip". Tot 
astfel, Stolnicul Cantacuzino, in Istoria

LEGENDA — compoziție de Georgeta Năparuș
(Din Expoziția de artă plastică dedicată luptei poporului român pentru unitate 

națională, deschisă în Sala Dalles)

Țării Românești vorbește despre coțovlahi 
și despre dialectele românești sud-dună
rene. Dimitrie Cantemir notează deosebiri 
regionale in interiorul graiului moldove
nesc, precum și între graiurile românești 
(Muntenia, Moldova, Transilvania). Petru 
Maior, Istoria pentru începutul românilor 
in Dachia (1812) observă : „măcar că lim
ba românilor e împărțită în mai multe 
dialecte, a căror osebire mai vîrtos stă 
in pronunțiația sau răspunderea unor 
slove, totuși românii cei din coace de 
Dunăre toți se ințeleg laolaltă".

Numeroși scriitori au remarcat și ei di
ferențierile dialectale ale românei. Ase
menea observații nu pot fi făcute decit 
în condițiile unei limbi care este conside
rată comună: ele relevă, pe de o 
parte, conștiința comunității lingvistice, și, 
pe de altă parte, variabilitatea repertoriu
lui verbal. De altfel, sociolingvistica- a 
dovedit că nu există comunități „mono
lingve", lipsite de o variabilitate internă.

LA unitatea limbii române vorbite 
se adaugă un fenomen cultural 

• unitar. Contactele intra-românești 
au favorizat circulația interzonală 

a ideilor, a conceptelor, a limbii culturii 
românești. Așa cum s-a arătat în repetate 
rânduri de istoricii culturii și ai limbii 
române cultivate, deschiderea, culturii ro
mânești către Occidentul latin și romanic 
s-a făcut în aceeași epocă (sec. XVIII— 
XIX), dar diferențiat de la o provincie 
românească la alta (Ai. Niculescu. Indi
vidualitatea limbii române, 2, 1978).

Contactele cu umanismul și cu elemen
te de Rinascimento italian, in ambianța 
culturală a Poloniei secolului al XVII-lea, 
au fost stabilite de cronicarii Moldovei, 
tot astfel cum, în cursul sec. al XVIII- 
lea, prin cultura greco-bizantină, se vehi
culează valorile Europei occidentale. Nu 
este deloc întîmplător faptul că oameni 
de cultură neogreacă, precum Spătarul 
Nicolae Milescu, în Moldova, și Stolnicul 
Constantin Cantacuzino, în Muntenia, erau 
folosiți și în relațiile cultural-diplomatice 
cu Occidentul, în' special cu Veneția. 
Principele Constantin Brîncoveanu însuși 
coresponda cu un grec din Italia, Nicolae 
Comnen Papadopoulos, era în relații 
strânse cu consulul venețian de la Smir
na și trimitea la Padova, la studii., bur
sieri români de origine greacă. în secolul 
al XVIII-lea, cronicarii munteni, în plină 
epocă de invazie a elementelor neogre
cești, introduc elemente de origine roma
nică (mai ales din italiană) (Rosetti- 
Cazacu-Onu, 1971, pp. 338—339), prin fi
lieră neogreacă.

Occidentalizarea limbii culturii româ
nești moderne, în circuitul ei complex, 
intra-românesc, revelă unele probleme de 
care istoria limbii literare românești nu 
s-a ocupat în ansamblu sau s-a ocupat 
prea puțin: continuitatea în timp 
și în spațiu a limbii culturii româ
nești. Această continuitate de cultură 
este rezultatul unor convergențe, în îm
prumuturile de concepte din limbi străi
ne, ale acelorași cuvinte în zone diferite 

de cultură, dar. și rezultatul transmiterii 
de la un scriitor la altul, de la o epocă 
la alta, de la o zonă la alta a aceluiași 
termen. Datele „externe" dovedesc, ade
seori, că marii scriitori s-au avut în 
vedere unul pe celălalt. în mășiira în 
care scriau aceeași limbă Și serveau ace
leiași culturi. Dacă Dimitrie Cantemir îi 
citise pe înaintașii săi cronicarii moldo
veni, iar Petru Maior, Gh. Șincai, Samuel 
Micu considerau lucrările lui D. Can
temir drept operă istorică fundamentală, 
dacă I. Heliade Râdulescu cunoștea ope
rele lui Samuel Micu. ale lui Gh. Șincai 
sau pe cele ale lui Paul Iorgovici, dacă 
Costache Negruzzi citise pe Petru Maior, 
calendarele de la Buda și urmărea cu a- 
tenție sfaturile lui Heliade Râdulescu, 
acest circuit cultural interzonal nu putea 
să nu ducă și la transmiterea concepte- 
ler. a cuvintelor și a structurilor lingvisti
ce în limba culturii românești.

6 PROCESUL de unificare conștien
tă a limbii culturii naționale intră

< într-o etapă decisivă odată cu în
ființarea, în 1866, a Societății li

terare române, care devine, în 1867, So
cietatea Academică Română (avînd ca 
președinte pe Ion Heliade Rădulescu), iar, 
în 1869, Academia Română, for științific 
național, alcătuit din munteni, moldoveni, 
transilvăneni și macedoneni. Academia 
Română stabilește, după lungi dezbateri, 
un sistem ortografic al limbii române, în- 
temeindu-se pe ideile latinizante, etimo
logice. în opoziție cu aceasta, în 1866, 
Titu Maiorescu publică studiul Despre 
scrierea limbei române ; el propune prin
cipiul scrierii fonetice. Propunerile orto
grafice făcute de Titu Maiorescu sînt ac
ceptate oficial, în 1880—1381. în 1889, în 
urma criticilor lui O. Densusianu, și a- 
ceastă ortografie este revizuită și apro
piată, mai mult, de principiul fonetic : ea 
este adoptată in 1904 (pentru ca, ulterior, 
să fie din nou revizuită, în 1932 și in 
1953),

UNIRE din 1918 a adus, 
culturii noastre, modifi-

v a - 
pînă

MAREA
în limba
?ări de configurații dialectale și, 
implicit, a contribuit la o 

r i a ț i e în u n i t a t e a ei de 
atunci. Cu anii construirii statului na
țional unitar începe o nouă perioadă a 
istoriei limbii române literare: desă
vîrșirea unității sale centra
lizate.

Se deschide, astfel, un proces vast de 
absorbție lingvistică a unor 
mărunte diferențieri regionale ale limbii 
și ale culturii românești contemporane. 
Aceasta înseamnă, implicit, o pertinență 
mai relevantă a regionalismelor : cuvin
tele și construcțiile dialectale se recu
nosc. .acum, a fi dialectale, în opoziție cu 
limba literară centrală ce se practica la 
București. Am putea spune chiar că, după 
Unire, literatura noastră regională cade 
într-o ușoară desuetudine culturală. Nu în 
zadar regionalismul, formele, cuvintele, 
expresiile regionale sînt întrebuințate c x - 
presiv, pentru a caracteriza personaje 
de narație (mai ales în romane) sau pentru 
a conota, autohton, lirica unor poeți con
servatori din diverse părți ale României. 
Nu în zadar Liviu Rebreanu își concepe, 
acum, marile lui romane, în care vorbește 
despre țăranii și despre istoria locurilor de 
origine (Ion, 1920, Pădurea spînzurațiîor, 
1922) iar Mihail Sadoveanu scrie, cu nos
talgie și aderență, Strada Lăpușneanu, 
„cronică din 1917“ (1921), Ți-aduci aminte 
(1923) și altele. Regionalismul este conotat 
expresiv (±Prezent (-f-Autohton). Nu în
tîmplător, mai tîrziu, G. Călinescu va
grupa, în istoria literară, pe unii scrii
tori în funcție de regiunile lor de mani
festare („ardelenii", „suprarealiștii bu
covineni"). într-o cultură centralizată, re
giunile deveneau din ce în ce mai pitoresc 
distinctive.

Istoria limbii culturii noastre contem
porane înseamnă așadar istoria limbii 
unui stat unitar, într-o tară a cărei uni
tate națională de limbă si de cultură își 
afla, în sfirșit, structura oficială cores
punzătoare. Dezvoltarea ulterioară, înflo
rirea literară. și culturală care a tirmat nu 
reprezintă, decît etape și realizări care își 
au originea în unitatea consfințită prin 
actul Unirii.

Unirea Transilvaniei cu „Țara Veche", 
împlinirea unui stat unitar care aducea 
în jurul Bucureștilor, capitala României, 
toate provinciile românești, concentrarea 
și centralizarea vieții sociale, culturale și 
politice au desăvîrșit unitatea limbii și a 
culturii românești. La unitatea funda
mentală a limbii române, neînvinsă de 
timp, de frontiere statale, de munți înalți 
și de fluvii, la circulația culturală inter
zonală dar intra-românească, se adaugă 
acum o convergență politică, în condițiile 
unei dezvoltări economice și sociale care 
a conferit limbii române victoria sa de
finitivă : o limbă, o cultură națională 
unică, intr-o tară unită. Unitatea limbii 
în jurul căreia s-a constituit unitatea 
româniloi- a fost, astfel, consacrată de 
istorie.

Alexandru Niculescu



„Salut neîntîrziata realizare 
a unității naționale a României"

mSalut neîntîrziata realizare a unității 
naționale a României"
Raymond Poincare

Președinte al Republicii Franceze

SÎNT cuvintele prin care la 25 no
iembrie 1918 președintele celei de 
a 111-a republici franceze, Ray
mond Poincare, saluta Consiliul 

Național al Unității Române constituit 
la Paris in acel an, pentru a promova 
cauza desăvirșirii statului național unitar 
român prin revenirea Transilvaniei la 
patria-mamă, urîndu-i deplin succes în 
nobila-i operă.

O asemenea atitudine nu era singula
ră. Anii 1914—1918 au fost martorii unei 
ample manifestări de opinie publică și ai 
unei precizări de poziție ale guvernelor 
față de idealul multor state favorabile 
împlinirii drepturilor istorice ale po
porului român. Dacă la mijlocul secolu
lui trecut în urma războiului Crimeii, 
„chestiunea orientală11 și, cu precădere, 
unirea Principatelor Române deveniseră 
probleme arzătoare ale vieții europene, 
acum, în anii primei conflagrații mon
diale. aspirațiile popoarelor din centrul 
și sud-estul Europei spre afirmarea sau 
desăvîrșirea' edificiului național statal, 
aspirații manifestate cu putere în ulti
mele decenii ale secolului XIX și începu
tul acestuia, se aflau în prim-planul vie
ții internaționale.

Era — aceasta — un rezultat evident 
al bogatelor tradiții prin care românii se 
manifestaseră de-ă lungul secolelor pen
tru „o Dacie așa cum ea fu“, al glorioa
selor jertfe și suferințe din anii 1916— 
1918, al elocvenței cu care trimișii națiu
nii peste hotare știuseră să arate prin 
argumente relevante și convingătoare 
drepturile noastre istorice, atît în sferele 
conducătoare și influente, cît și în cele 
mai largi cercuri ale opiniei publice din 
țările prietene și aliate. Imperiile auto- 
crate care-și disputaseră și adjudecaseră 
timp de veacuri sub dominația lor pă- 
mînturi românești dispăreau rînd pe 
tund, intr-un ritm fulgurant și ireversi
bil de pe scena istoriei, sub Iureșul re
voluționar al popoarelor. Imperiul aus- 
tro-ungar, acest „Babilon modern și ana
cronic", își trăia ultimele clipe și, odată 
cu înfrînigerea Puterilor Centrale, sunase 
și ceasul eliberării Transilvaniei, stră
vechi pămint românesc.

Urmărind documentele vremii, căpă
tăm o semnificativă radiografie istorică 
a sprijinului intilnit de poporul român 
în anii 1914—1918 pentru a-și realiza 
dezideratul Marii Uniri. Înainte de a da 
cuvîntul documentelor, să menționăm că 
în această perioadă (mai exact, între 23 
august 1914 — 5 iunie 1920) am numărat 
143 de titluri de articole sau grupaje de 
informații, în organe de presă de prim 
ordin din S.U.A., Anglia, Franța, Rusia, 
Italia Elveția (în New York Times, 
Washington Post, Times, Evening Star, 
New Europe, Le Temps, Le Figaro, No- 
voie Vremia, Giornale d’ltalia. Journal 
de Geneve, Gazette de Lausanne) și 
peste 400 de declarații ale unor șefi de 
stat și de guvern, miniștri ai afacerilor 
externe, alți oameni de stat, diplomați, 
ofițeri superiori, istorici și alți oameni de 
știință, publiciști.

Să urmărim, deci, în coloanele presei 
internaționale și în documentele epocii 
filmul Unirii. La 23 august 1914 (semni
ficativă coincidență cu istoricul act de 
peste trei decenii), cotidianul francez 
Le Temps preciza : „Sentimentul de uni
tate ce se manifesta în sinul națiunii 
române corespunde întru totul unei po
litici seculare și inevitabile. în ciuda tu
turor raționamentelor există un fapt : 
Transilvania și Bucovina și cele cinci 
milioane de români care sint încă supuși 
austro-ungari. Pentru românii din Regat 
sint de neuitat persecuțiile de tot felul 
pe care le-au suferit frații lor de.dincolo 
de munți". Iar The New York Times din 
17 octombrie 1914 aprecia că „România 
nu poate rămîne mult timp în starea de 
neutralitate, deoarece ea trebuie să eli
bereze milioanele de români din Tran
silvania, Bucovina și din alte provincii1*. 
Același ziar publică la 30 ianuarie 1915 
articolul Românii așteaptă cu nerăbdare 
chemarea sub arme și vor să-și elibereze 
țara de sub odiosul jug austriac.

Iată ce scria, la 16 decembrie 1914, 

New York Times : „Izbucnirea războiu
lui european a făcut ca România să 
treacă dintr-o stare pasivă în una acti
vă. Se cere astăzi cu putere o Românie 
mare, așa cum în 1877 s-a cerut o Româ
nie independentă. Frații din Transilvania 
trebuie, eliberați de sub jugul austriac, 
așa cum eroii de la Plevna au eliberat 
națiunea de sub dominația turcească [...]

La 10 decembrie, ofictosul francez Le 
Temps, sub titlul „Conștiința româneas
că", sublinia : „Poporul român s-a decla
rat cu hotărire de partea noastră. Avin- 
tul național a căpătat asemenea propor
ții incit guvernul și Coroana l-au urmat. 
Neutralitatea regatului a fost prima eta
pă. Astăzi se vorbește de intervenție. 
Român’a nu vrea să lase altora datoria 
de a elibera pc frații ei care o cheamă 
de dincolo de frontiera ungară. Ea se 
simte minată de interesul superior care 
se desprinde din lupta în care libertatea 
europeană este in joc. Ea înțelege nece
sitatea de a acționa. Ea va acționa.

Aceasta este starea actuală de spirit 
dis România, care astăzi nu mai pune in 
discuție oportunitatea unei intervenții, 
în Regat există conștiința că interesele 
țării sint indisolubil legate de victoria 
aliaților și că România trebuie să con
tribuie la această victorie în măsura 
forțelor sale. Dar momentul acestei in
tervenții rămine de fixat și el depinde 
totodată de pregătirile și de circumstan
țele ce vor grăbi sau vor întirzia intra
rea în campanie.

Ora acțiunii se apropie. Chiar dacă 
guvernul austro-ungar ar face concesii 
românilor din Transilvania, sau promi
siuni, pe care de altfel își rezervă drep
tul de a nu le ține dacă este victorios, 
acestea nu mai schimbă mersul eveni
mentelor. Nimic nu va mai împiedica 
România să realizeze unitatea națională 
prin forța armelor, pecetluind-o cu sin
ge. "Pentru nimic în lume, declară dl. 
Take Ionescu, noi nu am fi provocat un 
război general, chiar dacă ne-ar fi dat 
acele condiții de existență fără de care 
o națiune nu poate să atingă deplina ei 
dezvoltare. Dar astăzi cînd acest război 
a fost declarat de alții, ne este imposibil 
să scăpăm ocazia unică care se pre
zintă»".

La Londra, tot un oficios, Times, dă
dea, la 13 ianuarie 1915, cititorilor săi 
lămuriri despre români : „Populațiile
române din Bucovina și din Transilva
nia nu sint, după cum s-ar putea presu
pune, coloniști care s-au revărsat peste 
granița română. Ele își au rădăcinile 
adine înfipte în istorie". La fel făcuse și 
New York Times la 16 decembrie, cînd 
scria : „Aproape un număr egal de ro
mâni se află pe teritoriile coroanei aus
triece din Bucovina și în provincia Tran
silvania, care odată a făcut parte din 
vechea provincie a Daciei".

în același spirit, New York Times am
plifica, la 27 iunie 1915, comentariul is- 
torico-politic : „De ce nu a tras deci 
România sabia ? Deoarece, în ciuda ma
rilor servicii pe care ea le-a făcut deja 
Antantei, în ciuda rolului important și 
decisiv pe care ea îl poate totuși juca 
și a imenselor servicii pe care ea ie poa
te face încă, ea singură dintre puterile 
europene a văzut discutîndu-i-se nu 
numai pretențiile ci și drepturile legiti
me și istorice.

România cere doar o restitutio in inte
grum. Ea nu are ambiția unor cuceriri 
nedrepte. Ea se ridică pur și simplu 
pentru a-și elibera frații care din tot
deauna, de pe vremea lui Traian, au fost 
uniți cu ea prin legăturile cele mai 
strînse. De două ori mai înainte, sub 
Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, au 
fost uniți toți românii sub un singur 
sceptru. Vicisitudinile timpului — cople
șiți dinspre est de turci, de stăpinii Bul
gariei, Serbiei și Ungariei — nu le-au 
permis încă în epoca aceea să-și consoli
deze unitatea lor ca națiune. Jafurile și 
violentele vecinilor lor, dimpotrivă, le-au 
adus noi nenorociri. în 1775 turcii au 

cedat Bucovina — unde pînă în ziua de 
azi se găsește mormîntul marelui prin
cipe moldovean Ștefan cel Mare, — Aus
triei. [...]

Astăzi, cînd principiul naționalităților 
este pe cale de a triumfa, cînd în nume
le acestuia Rusia promite polonilor re
constituirea vechiului lor regat, cînd 
Italia este în ajunul realizării viziunii 
lui Dante, a unității poporului său, cînd 
Serbia visează la o stăpînire de trei ori 
mai mare decîț actualele sale posesiuni, 
cînd Franța pretinde Alsacia și Lorena, 
cînd fiecare dorește să-și aibă partea sa, 
mai. mult sau mai puțin legitimă, de ce 
ar trebui ca României să i se nesoco
tească drepturile, să i se stingherească 
aspirațiile ?

Dacă Rusia, Franța, Anglia și Italia do
resc să fie drepte, dacă ele doresc să 
facă onoare războiului pe care îl poartă 
în numele principiului libertății națiuni
lor și al justiției esențiale, este necesar 
ca toate regiunile românești, situate în
tre Tisa și Dunăre, să fie incorporate la 
România ; ca vechea Dacie de pe timpul 
lui Traian să fie restaurată între grani
țele ei originare".

MOMENTUL intrării României în 
război este reliefat în cuvintele 
comentatorului de la Times : 
„Motivări care determină Româ

nia să intre în război este satisfacerea 
«aspirațiilor ei naționale», descrise de 
Take Ionescu, liderul român, ca fiind 
«politica instinctului național». [...] în 
Bucovina, țară a coroanei austriece, ro
mânii sînt naționalitatea dominantă. 
Masa majoritară a populației din Tran
silvania, o parte a Ungariei, este româ
nească prin rasă și limbă. [...] Interven
ția României de partea Aliaților are o 
mare importanță din toate punctele de 
vedere, iar alăturarea acestui nou ca
marad la rîndurile noastre va fi salutată 
cordial de toate statele și popoarele care 
luptă contra Germaniei. [...]

Ce ne privește pe noi cel mai mult în 
legătură cu acest moment este că Româ
nia a fost credincioasă tradițiilor sale și 
este pregătită să ajute acea tabără care 
are nu numai simpatiile tuturor adevă- 
raților români, ci de asemenea care este 
singura în stare să asigure în mod cert 
satisfacerea aspirațiilor naționale româ
ne."

Novoie Vremia, din capitala rusă, face 
la 16/29 august 1916 o adevărată demon
strație a importanței evenimentului : 
„încă un eveniment nou fericit : Româ
nia s-a alăturat puterilor Antantei. Ur- 
mărindu-și sarcinile sale naționale, ea 
ia parte acum la măreața cauză comună.

în prezent, România numără între gra
nițele sale peste șapte milioane și jumă
tate de oameni [...] Pe deasupra, trei 
milioane de români trăiesc în Transilva
nia sub puterea habsburgică, fiind su
puși deznaționalizării. Salvarea acestei 
întregi treimi a neamului românesc de 
distrugerea națională constituie tocmai 
scopul direct al intrării României în 
rîndurile aliaților europeni. [...] în deci
zia cabinetului de la București noi ve
dem îmbinarea reușită a unui țel legitim 
și înălțător cu simțul practic plin de în
țelepciune. Politica internațională nu 
trebuie să fie un teren pentru dezvălui
rea don-quijotismului politic, dar nici nu 
trebuie să încalce cerințele echității. A- 
devărata înțelepciune politică constă în 
priceperea de a coordona propriile pre
tenții de stat cu interesele generale și 
în slujirea binelui general să afli asigu
rarea drepturilor tale particulare. [...]

Glorioasa armată română nu se află 
pentru prima dată umăr la umăr cu ar
mata noastră. împreună cu noi, tînăra 
armată română și-a vărsat sîngele pen
tru eliberarea Bulgariei. Si de fapt încă 
atunci au fost puse, poate independent 
de conștiința clară a părților, bazele ac
țiunilor noastre comune de astăzi."

Aristide Briand, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Franței, îi telegrafia 
premierului român I.I.C. Brătianu : „în 
aceeași clipă cînd nobila Dv. țară face
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acest mare act de eliberare, nu mă îndoiesc 
că eforturile noastre reciproce pentru 
triumful dreptului și al civilizației vot 
asigura Aliaților victoria, care va per
mite României să-și realizeze aspirațiile 
sale naționale". Suveranul Angliei trans
mitea la rindul său următorul mesaj șe
fului statului român : „Doresc să exprim 
Majestății Voastre marea satisfacție cu 
care am primit eu însumi și guvernul 
meu, ca și întreaga națiune britanică, 
știrea intrării în război a României. Sînt 
bucuros că viteaza armată română va luo- 
ta acum umăr la umăr cu armatele Alia- 
ților, apropiind tot mai mult triumful 
marii noastre cauze și grăbind, prin 
aceasta, înfăptuirea aspirațiilor române".

Președintele și secretarul general al 
Consiliului Național al Cehilor de la 
Paris, respectiv Thomas Masaryk si 
Eduard Beneș, felicitau pe premierul ro
mân pen ru că : „Acest eveniment istoric 
deschide un nou capitol de glorie nobilei 
dumneavoastră țări. El va aduce elibe
rarea definitivă a fraților Dv. din Tran
silvania și unificarea poporului Dv.

Dar, intrînd în război, Dv. veți lupta 
de asemenea pentru libertatea și unifi
carea poporului cehoslovac, din care o 
treime suferă de secole sub jug."

într-un amplu comentariu, Giornale 
dTtalia făcea la 31 august 1916 bilanțul 
neutralității românești și releva valențe
le intrării ei în război de partea Antan
tei, accentuînd îndreptățirea aspirațiilor 
istorice ale românilor : „Suprafața circu
lară a României Mari, care repetă vechi- 

----------------------------- romană 8 
erei noas- 
la podișul 
Maghiară, 

revendicări

le hotare ale Daciei, provincia 
împăratului Traian (anul 107 al 
tre) se întinde de la Dunăre 
Transilvaniei, atingînd Cîmpia 
Aceasta este harta justelor 
românești. Eliberarea Transilvaniei și a 
Banatului... este o cauză dreaptă, la care 
aderă toți apărătorii libertății popoarelor, 
și in mod special ai libertății popoarelor 
de gintă latină, care văd în ea o revendi
care a eternei civilizații a Romei".

Ecoul unui punct de vedere istoric se 
făcea în aceeași zi la Paris în Le Temps s 
„Cînd presa străină vorbește despre re
vendicările române, aceasta le rezumă 
in general la revendcareă Transilvaniei.

Nu este poate inutil să remarcăm că 
acest cuvînt, «Transilvania», are în acest 
caz o semnificație mai curînd politică 
sau etnică decîț pur geografică. El de
semnează toate provinciile austro-ungare 
locuite de români, dintre care Transilva
nia este evident cea mai importantă din 
punct de vedere al suprafeței si al româ
nilor care se găsesc aici. [...}

Relații strînse, atît economice cît și 
intelectuale, nu au încetat să unească în 
timpul acestei perioade pe românii din 
Transilvania cu românii din Moldo-Va» 
lahia, eliberați de o jumătate de secol".

i

IN IULIE 1917, o manifestare de 
un deosebit răsunet avea loc în 
capitala Franței, la cîteva zile 
după ce localitățile Mărăști, Mă- 

rășești, Oituz treceau din hronicul erois
mului românesc în letopisețul istoriei u- 
niversale. S-o urmărim în relatarea din 
Le Temps din 24 iulie 1917 : „O impor
tantă manifestare, organizată de comite
tul franco-român, s-a desfășurat în 
această după-amiază, în marele amfitea
tru al Sorbonei, în prezența președintelui 
Republicii și sub președinția d-lui Paul 
Deschanel, președintele Camerei Depu- 
taților. Manifestarea a fost prilejuită de 
înmînarea solemnă d-lui Alexandru La- 
hovary, ministrul României, a steagului 
lui Ștefan cel Mare, voievod al Moldovei, 
care s-a urcat pe tron în 1457 și a murit 
în 1504, steag găsit în mănăstirea bul
gară de la Zographos (muntele Athos) 
și trimis în Franța de generalul Sarrail 
pentru a fi dat României. Această mă
năstire, deosebit de scumpă românilor, a 
fost construită la începutul secolului al 
X-lea, sub domnia lui Leon cel înțelept, 
și apoi, după distrugerea ei [...], a fost 
reconstruită în 1502 de Ștefan cel Mare. 

Alături de președintele Republicii, 
luat loc reprezentanții guvernului și
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corpului diplomatic ai națiunilor aliate, 
printre care se remarca prințul Charles- 
Adolphe Cantacuzene, consilier, și toți 
membrii legației României. La birou 
erau așezați d-nii Paul Deschanel, Al
bert Thomas, ministrul înarmării. Ale
xandru Lahovary, ministrul României, 
generalul Iliescu, amiralul Fournier, ge
neralul Dubail, generalul Brugere, gene
ralul Rudeanu, generalul Malleterre, 
D-ra Hdlene Văcărescu, D-nii Djuvara, 
Stelianj fost ministru de interne al 
României, Gerard, ambasadorul Franței, 

,C. Lacour-Gayet de la Institut, președin
te, Pierre Perrioy, secretar general al 
comitetului franco-român, Payelle, prim 
președinte al Curții de conturi, A, 
Henry etc.

Dl. Paul Deschanel a luat cuvîntul : 
«Pentru că milioane de români sînt încă 
exilați și asupriți sub stăpînire străină, 
Român’a. ca și Italia, ca si Franca, era 
predestinată să apere, nu spun principiul 
naționalităților — s-an dat acestui cuvînt 
sensuri prea diverse de către cei care au 
ajuns să-1 violeze chiar în momentul cînd 
era invocat — ci drentul. pentru ponoare 
ea și pentru oameni de a dts-aune de ele

■sele. adică ideea Revoluției franceze.
.re este si cea a războ'ului actual si 

care capătă o măreție sfîntă»".

PE MĂSURA anronierii deznodă
mântului Conflagrației, lupta de 
eliberare națională a ponoarelot 
asunrite din imperiul austro-un- 

gar trecea într-o fa’ă finală. Lupta româ
nilor din Transilvania coincidea cu ac
țiunile militare întreprinse pe front ea 
și ne nl-n internnttbn-1 de România. 
Misiunile române trimise peste hotare 
desfășurau o asiduă activitate snre în
deplinirea aceluiași ideal national. în 
S.U.A. și în Franța, în Marea Britanie și 
Italia oameni de stat, personalități ale 
vieții pubUce, presă exnrimase adeziu
nea la punctul de vedere românesc.

O acțiune care a ilustrat perfect aceas
tă adeziune a fost recunoașterea Consi
liul"! Național al Unității Române, creat 
la Paris, ce-1 avea ca președinte ne Tnire 
Ionescu. Primul care face gestul este 
m'h’strul do evteme a. Francei. Ste^en 
Pichon : „Rezultat d;n asp’natiile secu
lare p’3 comnatriotilnr dumneavoastră 
S--3 libertate și v"t-'*en pămîn+"lui r?- 
mâ-ese. acesta [Consiliul — n.n.J va fi 
inte—a-etul cel rori autorizat Const- 

-Ji"l Na*iT-''l al Uâitătii Române poate 
?-*? -? «ouțru nn-r-jirs".
Ministrul de externe italian, Sidney 

" Sonnino : „Guvernul italian va da între
gul său sprijin pentru dobîndirea și ga
rantarea tuturor drepturilor politice și 
teritoriale ale poporului și națiunii româ
ne. î-'”’Pe‘it de le',ătu’-”e istorice care 
au unit întotdeauna cele două ponoare 
și de comunitatea de interese susținute 
de concetățenii lor, care au fost sunuși 
ai aceleiași dominații străine. Guvernul 
italian este, de aceea, fericit să recunoas
că Consiliul Național al Unității Române 
și să intre în relații cu acesta, asigurîn- 
du-1 de întreaga sa simpatie".

Printr-o șerișoa-e adresată lui Take 
Ionescu de ministrul afacerilor străine 
țl Marii Britanii, lord Arthur Balfour, 
la 11 noiembrie 1918. comunica : „Vă rog 
să transmiteți Consiliului întreaga mea 
simpatie pentru sarcina de eliberare și 
de restaurare pe care o are în față și 
'să-l asigurați de cooperarea mea cordia
lă și de sprijinul meu pentru păstrarea 
și extinderea relațiilor de călduroasă 
prietenie între Marea Britanie și Româ
nia, ale cărei eforturi și suferințe pen
tru cauza comună sînt atît de apreciate 
în această țară".

în Statele Unite ale Americii, delega
ția venită din România a fost primită 
de președintele Woodrow Wilson, de 
fostul președinte Theodore Roosevelt, de 
secretarul departamentului de stat Robert 
Lasing, de Newton Baker, ministrul de 
război, de Francis Lane, ministrul de 
externe. La 23 octombrie/3 noiembrie 
1918, secretarul de stat, Robert Lasing, 
transmitea guvernului român : „Președin
tele dorește să vă aduc la cunoștință că 
guvernul Statelor Unite, a acceptat do
rințele poporului român din afara și din- 
lăuntrul limitelor Regatului. Guvernul 
este martorul marilor suferințe și jertfe 
ale poporului român pentru cauza liber
tății, în fața dușmanilor și asupritorilor 
săi. Simpatizînd cu spiritul unității na
ționale și cu dorințele românilor din toa
te regiunile, guvernul Statelor Unite nu 

va pregeta să-și impună influența la 
timpul oportun, pentru ca drepturile po
litice și teritoriale juste ale poporului 
român să fie realizate și asigurate împo
triva oricărui atac din străinătate".

Fostul președinte Theodore Roosevelt 
aducea un elogiu deschis cauzei naționa
le rămânerii dec'arind : . N'i flatez pe
nimeni, dar pe voi românii vă iubesc 
pentru că totdeauna v-ați bătut pentru 
libertate și dreptate". Colonelul A. Han
se, consilier al președintelui Wilson, 
ajunge la următoarea concluzie, dună 
studierea dosarelor istorice românești : 
„în ceea ce privește soluția problemei 
românești, ea nu poate fi decît una 
singură : unirea tuturor românilor într-o 
singură țară".

ÎNFĂPTUIREA de către poporul 
român a istoricului act de drep
tate națională de la 1 Decembrie 
1913. precum si acerba luptă poli- 

tico-dinlomatică a guvernelor de la Bucu
rești dusă pentru recunoașterea sa inter
națională în Conferința de pace de la 
Paris, s-a oglindit, de asemenea, in presa 
de acum 65 de ani.

La 3 noiembrie 1918, New York Times 
consacra un articol României în care ci
tim : „în disputa despre libertatea po
poarelor sunuse Austro-Ungariei, româ
nii din Transilvania au fost menționați 
puțin. Totuși, nici un popor din Dub’a 
monarhie n-a fost mai oprimat, și ar fi 
o eroare cardinală dacă reglementarea 
fde după războil n-ar uni acest popor cu 
regatul independent al României". La 9 
decembrie 1918, același influent cotidian 
american îsi informa cititorii : „Se pro
clamă unirea tuturor românilor. Hotărî- 
rile Adunării naționale, întrunită Ia 
Alba Iulia. Socialiștii și-au dat adeziu
ne?,..". în telegrama denusă se snunea : 
„O mare sărbătoare a românilor transil
văneni a avut loc la Alba Iulia, la nord 
de Sibiu, în ziua de 1 Decembrie, cînd 
Adunarea Națională a proclamat solemn 
unirea Transilvaniei cu România. După 
știrile din ziarele maghiare, o mulțime 
de 100 009 de oameni, îmbrăcați în di
verse costume pitorești, a aclamat cu 
entuziasm cuvîntările fruntașilor națio
nali. O ordine perfectă a fost menținută 
de Garda națională și de țăranii înar
mați".

După marea Unire, Times de la Lon
dra scria : „România se pregătește de o 
nouă eră — o eră a reformelor sociale 
și a politicilor înțelepte — și se nădăj
duiește mult de la transilvănenii liberi".

Un corespondent special al ziarului 
f-oneez Le Temns face o vizită î- Ar
deal în iunie 1919 și-și descrie impresii
le : „Ce am văzut depășește cu mult ca
drul și importanța unei vizite oficiale și 
poate da o idee despre România nouă. 
II

Intr-adevăr, din toate provinciile lo
cuite de acest ponor, transilvănenii re
prezintă nucleul cel mai pur al neamului 
daco-roman. Timp de trei zile, am asis
tat la defilarea unor oameni ce păreau a 
fi coborîti de pe Columna lui Traian. La 
Alba Iulia, în cetatea unde în 1599 voie
vodul valah Mihai Viteazul și-a făcut in
trarea ca suveran al Va’âhiei și al Tran
silvaniei și de unde trebuia să plece să 
unească și Moldova, realizînd astfel pen
tru scurtă vreme.unirea tuturor români
lor. care nu a încetat de atunci să fie 
visul întregului popor ; la Blaj. Sibiu, la 
Făgăraș, la Brașov, pretutindeni am văzut 
spectacolul unic al pelerinajului în masă 
al populației, din 69. 80 și 100 de sate in- 
verinațe. [...].

Trece un popor întreg, pe care stăpînii 
lui l-au ținut închis pînă în prezent în 
această citadelă a Transilvaniei ca într-o 
închisoare",

DOCUMENTE străine — aduse în 
prezent prin politica conducerii 
partidului și statului nostru, de 
îmbogățire a patrimoniului isto

ric arhivistic, în fondurile Direcției ge
nerale a Arhivelor statului — pot com
pleta cu cîteva rapoarte diplomatice 
ecoul evenimentelor din 1 Decembrie 
1918.

Consulul general german la Budapesta 
raporta la 26 noiembrie 1918 : „Fără în
doială, românii dețin în mîinile lor, în 
Transilvania și în comitatele vecine, pu
terea nelimitată".

La 28 noiembrie, același diplomat 
scria : „Duminică 1 Decembrie are loc Ia 
Alba Iulia o Mare Adunare Națională a 
tuturor românilor din Ungaria, la care 
participă deputăți din toate satele și ora
șele, episcopi și alți demnitari. Această 
constituantă va proclama unirea tuturor

„Nu flatez pe nimeni, dar pe voi 
românii vi iubesc pentru ci tot
deauna v-ați bătut pentru libertate 

și dreptate" 
Theodore Roosevelt

Președintele Statelor Unite ale 
Americii

românilor și va stabili în special sarci
nile politicii viitoare a Transilvaniei, 
precum si îndeplinirea lor și va hriărî 
postulatele care vor fi susținute la Con
ferința generală a păcii. E de așteptat o 
participare numeroasă".

Consulul general german sintetiza, la 2 
decembrie 1913. informațiile ne care le 
primise de Ia Alba Iulia : „Din toate păr
țile Transilvaniei s-au revărsat de cîteva 
zile mase întregi de oameni ; au parti
cipat la Adunare cca. 100 000 de oameni ; 
au apărut și reprezentanți ai regatului 
României. Au sosit numeroși socialiști 
din regat".

Ministrul Spaniei la București infor
ma, la sfîrșitul lui noiembrie, guvernul 
său că în Transilvania se petrec „fapte 
de o incontestabilă importanță", și anu
me că tot neamul românesc unit în hota
rele vechii Dacii de către Mihai Viteazul 
„se va uni, din nou și nu prin forța ar
melor, ci prin voința liberă a provincii
lor care compun această țară". Diploma
tul spaniol cita proclamația adresată de 
Consiliul Național Român Central tutu
ror românilor de dincolo de Carpați și 
conchidea : „Astfel vor fi reprezentate 
toate clasele care compun societatea din 
aceste zone. Este lesne de înțeles nerăb
darea cu care se așteaptă o hotărâre, 
nutrindu-se speranța că ea va fi unirea 
cu restul poporului român, constituin- 
du-se astfel România Mare".

Ecoul actului istoric înfăptuit la 1 De
cembrie Ia Alba Iulia se află consemnat 
și în numeroase ziare străine. Cităm aici 
doar ziarul francez Le Matin din 6 de
cembrie, care scria : „Comitetul National 
Român din Transilvania a proclamat 
aderarea ținuturilor românești Crișana, 
Maramureș și Banat la România. Steagul 
românesc flutură pe toate clădirile pu
blice. Entuziasmul este de nedescris. 
Oamenii plîng și se sărută pe străzi. 
Vechile ținuturi săsești din Transilvania, 
care de secole au împărțit suferințele cu 
românii, cu inima și sufletul iau parte 
la bucuria lor".

Diplomați și istorici, publiciști și oa
meni politici de seamă au fost de acord 
asupra caracterului ireversibil al des
trămării „imperiului jefuitor", cum cali
fica premierul britanic David Lloyd 
George Aifstro-Ungaria, și au relevat 
semnificația împlinirii cauzei drepte a 
unității național statale românești.

Secretarul de stat britanic Harmswoet 
declara : „Regatul Ungariei s-a descom
pus într-o largă măsură în părțile sale, 
componente înainte de începerea lu
crărilor Conferinței de Pace".

Consi’ierul și prietenul intim al pre
ședintelui american Wilson, colonelul 
House, era categoric în opinia că : „du
bla monarhie era sortită să piară indi
ferent dacă stătea alături de Germania 
în infrîngerea ei sau o părăsea. Cum a 
spus Czernin însuși «ceasul Austro-Un
gariei a trecut»"..

Istoricul britanic R. Seton Watson ara
tă că : „începînd din octombrie . 1918 
acest organism anacronic se prefăcuse în 
bucăți cu atîta rapiditate și desăvîrșire 
îneît din prima săptămînă a lui noiem
brie 1918 le-a fost greu Aliaților să des
copere autoritatea centrală competentă 
cu care să negocieze armistițiul".

Fondatorul ziarului francez Le Monde, 
Hubert Beuve Mery, preciza că : „nu 
s-a repetat niciodată în suficientă mă
sură că învingătorii nu au dezmembrat 
Austro-Ungaria : această dezmembrare 
s-a produs sub presiunea factorilor in
terni pe care evenimentele externe au 
făcut-o irezistibilă".

„„..voința popoarelor exprimați in octombrie 
și noiembrie 1918, cînd dubla monarhie s-a 
năruit și cînd popoare'e de mult oprimate 
s-au unit cu frații lor italieni, români, iugo

slavi, cehoslovaci" 
Alexandre Millerand

Președintele Republicii Francez?, președinte 
al Consiliului suprem al Conferinrii de pace 

de la Paris

Referindu-se la lupta diplomatică atît 
de grea dusă de România la Conferința 
de Pace, contele de Saint Aulaire, fost 
ministru al Franței lă București, recu
noștea : „După acest război al dreptului, 
Româ-ia, cam, dintre toți aliații noștri, 
a avut cel mai mult do suferit, era cea 
mai prost tratată. Consiliul Sunrem nu 
putea, fără a renega printiniul său esen
țial, principiul naționalității, s-o îm
piedice a-1 aplica prin realizarea unită
ții sale și mărirea teritoriului. Evidenta 
dreptate a cauzei sale și presiunea opi
niei nublice imnresumaf.ă. de imensitatea 
sacrificiilor acestei țări au triumfat". •

In celebra sa A History of the Roma
nians. apărută aoim cinci decenii la 
Oxford University Press, Seton Watson 
conchide cu îndreptățire : „Tratatul de 
la Trianon a încheiat cea mai importantă 
epocă din întreaga istorie a națiunii ro
mâne".

întregul proces istoric al luptei româ
nilor și celorlalte popoare subjugate de 
Imperiul austro-ungar pentru unitate na
țională era recunoscut de președintele 
Franței, Alexandre Millerand. care, ea 
președinte al Consiliului Sunrem al Con
ferinței de pace de Ia Paris, vorbea, la 
semnarea Tratatului de la Trianon, de 
„voința popoarelor,' exnrimafă în octom
brie și noiembrie 1913, cînd dubla mo
narhie s-a năruit și cîn l ponoarele de 
mult oprimate s-au unit cu fra'.ii lor 
italieni, români, iugos’avi, cehoslovaci".

Crisîissr* Popișteonu

Prizonierii români transilvăneni din arma
ta austro-ungnră, aflați in Italia, au soli
citat guvernului da la Roma aprobarea de 
a forma o legiune românească sore a 
lupta pentru realizarea idealului Unirii. 
Fotografie-document din octombrie 1913 
(fondul Direcției Generale a Arhivelor 

Statului — filiala Sibiu)
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DE curînd a apărut, în prestigioasa editură franco- 
elvețiană „Nagel", volumul Adevărata Românie a 
lui Ceaușescu, semnat de cunoscutul publicist 
francez Michel P, Hamelet și prefațat de Alain 

Poher, președintele Senatului Republicii Franceze.
Importantul eveniment editorial a fost marcat in mod 

sărbătoresc prin lansarea oficială care a avut loc la Paris 
și, în cadrul căreia, printre altele, autorul mărturisea că 
a scris această nouă carte dedicată României și președin
telui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în primul rînd dîn 
dorința de a oferi cititorilor francezi „...date și fapte reale 
despre o țară care luptă permanent, de secole, pentru a-și 
păstra neștirbite ființa națională și independența".

Noul volum dedicat Republicii muncii și unității pe care 
o întruchipează România socialistă în acest anotimp săr
bătoresc este expresia cea mai recentă a interesului real 
față de țara noastră, a sentimentelor de simpatie și stimă 
pentru România de ieri și de azi, pentru președintele 
României, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Amplul ecou în mijloacele de informare în masă din 
Franța și numeroasele declarații ale unor personalități 
marcante ale vieții politice franceze în legătură cu semni
ficațiile acestui important eveniment editorial nu fac decît 
să confirme necesitatea unei mai bune cunoașteri și în
țelegeri prin cultură, importanța dialogului și a cooperării 
în numele păcii și progresului.

S-a vorbit și se va mai vorbi încă multă vreme despre 
unul din marile adevăruri ale istoriei României, poate cel 
mai simplu de reținut pentru un străin, și anume, adevă
rul că poporul român a avut parte, de-a lungul existenței 
sale de două ori milenare, în momentele hotărîtoare pen
tru destinul său, de contribuția unor personalități care au 
știut să-i întrupeze in cel mai înalt grad aspirațiile și tă
ria, găsind drumul cel mai drep't — chiar și atunci cînd 
acesta nu a fost și cel mai ușor — către împlinirea mai 
binelui țării.

Acest adevăr și-a pus pecetea privilegiată și pe pagina 
de istorie pe care o scrie astăzi poporul român.

Succesele importante obținute. de România modernă în 
construirea bazei materiale a socialismului, politica ex
ternă activă și realistă, promovarea relațiilor de priete
nie, solidaritate șl colaborare cu toate țările socialiste și 
a legăturilor multilaterale cu țările în curs de dezvoltare, 
CU țările nealiniate, cu popoarele care au pășit pe calea 
propășirii economico-sociale de sine stătătoare, extinderea 
raporturilor de colaborare și cooperare cu toate țările 
lumii, fără deosebire de orînduire socială, activitatea 
susținută pe care o desfășoară în organizațiile internațio
nale, participarea consecventă și responsabilă la dezba
terea tuturor problemelor majore ale contemporaneității, 
vizitele efectuate în alte țări și numeroasele întâlniri de 
la București ale președintelui României cu eminente per
sonalități ale vieții publice internaționale, au contribuit în 
mod constant și firesc la mai buna cunoaștere a realității 
românești și la creșterea prestigiului României socialiste 
în lume.

RASPUNZÎND unui interes mereu mai larg al 
opiniei publice internaționale față de realitățile 
românești vechi sau mai recente, în ultimii ani 
au fost organizate peste hotare numeroase mani

festări complexe — atit în cadrul oficial pe care îl oferă 
documentele de colaborare economică, tehnică, cultural- 
artistică și științifică existente în prezent cu peste 14Q de 
țări, cit și în afara acestora, dar în același spirit al ne
cesității unei mai bune cunoașteri reciproce, al întăririi 
încrederii și cooperării.

în mod firesc, dezvoltarea multilaterală a României mo
derne a sporit și condițiile necesare unei creșteri poten
țiale a contribuției sale la crearea și schimbul de valori 
materiale și spirituale cu alte țări, la afirmarea gîndirii 
politice, științifice și cultural-artistice românești în lume.

Tradiția fertilă și fertilizantă, realismul, caracterul 
Științific, patriotismul și umanismul culturii românești au 
cunoscut un amplu cîmp de manifestare după Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist Român. Conceptele fun
damentale enunțate atunci de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
au creat un nou orizont afirmării spiritualității românești.

Din această perspectivă poate și trebuie să 1’ie abor
dată, prin urmare, căutarea explicației prezenței tot mai 
active a culturii românești in lume, a dialogului reciproc 
avantajos pe care îl cultivă cu cele mai reprezentative 

valori ale culturii universale. Deci cu adevăratele valori 
ale fiecărei națiuni, pentru că în concepția românească, 
fiecare valoare autentică, indiferent de națiunea căreia îi 
aparține, face parte în egală măsură din patrimoniul co
lectiv al culturii universale.

Respectindu-și valorile culturale proprii — ale trecutu
lui și prezentului —, România respectă valorile altor cul
turi cu convingerea mărturisită că în necesarul schimb de 
valori materiale și spirituale pe plan internațional fiecare 
țară — mare, mijlocie sau mică — are nu numai posibi
litatea dar și datoria de a contribui în mod activ, cu va
lorile sale specifice, reprezentative, la îmbogățirea expe
rienței de gîndire și acțiune a întregii umanități.

Indiferent dacă este vorba de cărțile și revistele româ
nești difuzate peste hotare în limbi străine, de expozi
țiile și turneele artistice organizate, de manifestările din 
domeniul filmului, al științei și învățămîntului, de activi
tatea bibliotecilor române sau a lectoratelor de limba, 
literatura, istoria și civilizația poporului român, — mesa
jul culturii românești adresat conștiinței lucide a lumii de 
azi este mesajul unui popor angajat cu întregul său po
tențial material, uman și moral in opera de edificare a 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Despre această muncă și acest popor s-a vorbit, de 
fiecare dată cînd au fost sărbătorite'marile aniversări din 
istoria patriei, de fiecare dată cînd a fost sărbătorită 
ziua de. 23 August 1944, de fiecare dată cînd au apărut în 
edituri străine volume dedicate operei și personalității 
președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Tot despre această muncă și acest popor este vorba șî 
în atâtea din paginile rezervate României in enciclopedii, 
lexicoane și alte lucrări de referință, în manualele școlare 
și cursurile universitare din țările cu care România în
treține relații de colaborare pe bază de acorduri, pro
grame- sau Înțelegeri directe între instituțiile de același 
profil, în cele cea. 60 de manifestări care se organizează 
anual în domeniul filmului (zile, gale, retrospective) în 45 
de țări, în activitatea pe care România o desfășoară sub 
auspiciile UNESCO sau ale altor organisme internaționale.

GONSTRUINDU-ȘI întregul edificiu al activității 
sale internaționale pe temeinicia principiilor pri
vind respectarea egalității in drepturi, a indepen
denței și suveranității naționale, a neamestecului 

în treburile interne, a nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța, a reglementării pe cale pașnică a diferen
delor, a cooperării reciproc avantajoase, — România mili
tează în politica sa externă, în numele civilizației și pro
gresului, pentru înfăptuirea dezarmării, consolidarea pro
cesului de edificare a securității și cooperării în Europa, 
reglementarea tuturor conflictelor și litigiilor exclusiv pe 
cale pașnică, întărirea rolului O.N.U. în viața interna
țională.

Aceasta este înălțimea morală de la care își poartă 
cultura română rodnicul ei dialog cu culturile lumii, 
convinsă că mai buna cunoaștere prin cultură este un 
factor important de înțelegere, cooperare și pace. Și tot 
în numele acestor principii, România își refuză exportul 
și importul de subproduse cultural-artistice, respinge „tot 
ceea ce poluează viața spirituală a popoarelor" — cum se 
exprima președintele Nicolae Ceaușescu într-un interviu 
acordat revistei franceze „L'Express" — considerînd că 
normele înseși, cele mai elementare, ale moralei în ra
porturile dintre state, resping fără nici un menajament 
apologia violenței, a ideologiei fasciste, • militariste și 
condamnă practicile colonialismului și neocolonialismului.

Pe aceste norme și principii, unanim recunoscute, ale 
dreptului internațional, ale bunului simț și moralei, se 
întemeiază întreaga activitate internațională a României, 
activitate în cadrul căreia cunoașterea prin cultură se 
înscrie ca o componentă fundamentală sub semnul lesne 
de descifrat al deschiderii și rigorii în egală măsură.

Deschidere și rigoare pentru mai bună cunoaștere, pen
tru înțelegere, cooperare și pace.

în acest cadru, o dimensiune nouă a prezenței creației 
românești sau despre România în editurile străine o re
prezintă in ultimii ani creșterea sensibilă a interesului 
pentru cartea social-politică și de informare generală, 
enciclopedică, în legătură cu tot ceea ce poate fi circum
scris ideii de specific românesc.

Din cele cîteva sute de lucrări importante apărute în 
ultimii ani peste hotare, această tematică deține, de pildă, 
în momentul de față, o pondere pe care in urmă cu 5—6 
ani o revendicau mai ales lucrările beletristice și, intre 
acestea, traducerile din literatura clasică.

Fără îndoială că literatura noastră beletristică a fost-'șr 
va continua să fie prezentă peste hotare șl în anii urmă
tori in mod reprezentativ, atit prin importantele antologii 
de poezie apărute în Elveția, Italia, Franța, Argentina, 
S.U.A., Spania sau Brazilia, cele de proză din Danemarca, 
Italia, Spania, de teatru (Spania și Argentina), cît și prin 
volumele de autor (peste 20 de lucrări anual) a căror 
apariție a fost de pe acum perfectată, inclusiv sub auspi
ciile unor colecții de autoritate internațională, cum este 
colecția de opere reprezentative a UNESCO.

Studiile generale, de prezentare enciclopedică, sînt însă 
preponderente in contextul general al creșterii numărului 
de cărți românești sau despre România apărute în ultimii 
ani sau care urmează sa apară în perioada următoare 
peste hotare.

Această tematică acoperă, de pildă, aproape în în 
gime, propunerile de creditare adresate editurilor roma
nești de către importante case de editură din Anglia, 
R.F. Germania, S.U.A., Franța, Olanda și Japonia.

Este, poate, interesant de observat că, în același sens 
se îndreaptă și cererile de materiale documentare pe care 
le înregistrează Editura Științifică și Enciclopedică din 
partea celor peste 160 de edituri cu profil enciclopedic din 
34 de țări, cu care întreține legături de colaborare directă..

Fie că este vorba de marile enciclopedii ale lumii cum. 
sînt : „Britanica" (Anglia, S.U.A.), „Larousse" (Franța), 
„Marea enciclopedie sovietică", Enciclopedia „Brockhaus" 
din R.F.G., „Rizzoli" (Italia), „Gakken" (Japonia), „Ramon 
Sopena" (Spania) sau „Mc Graw Hill" (S.U.A.) sau de 
instituții cu producție enciclopedică mică sau mijlocie din 
țări ca Brazilia, Finlanda, Grecia, Iran, Israel, Norvegia, 
Polonia, Singapore, Tanzania sau Turcia, cele peste 30 000 
de pagini pregătite pe bază de comenzi ferme de către 
Editura Științifică și Enciclopedică română în limbile 
franceză, engleză, germană, rusă, spaniolă, italiană, por
tugheză și română au acoperit cu precădere aceste do
menii : istoric, politic, geografic, economic și social-știin- 
țific.

Dealtfel, în același sens au fost îndreptate și preocupă
rile unor cunoscute personalități internaționale, ca
H.E. Frank din Anglia, autorul ținui volum de sinteze 
privind dezvoltarea resurselor umane în Europa, ’ Albert 
Masuata — din Elveția, autorul volumului L’evolution de 
la planification dans Ies democraties poipulaires, Georges 
Pillement și Jules Tallaudier din Franța, Nelson Vainer 
din Brazilia, I. Svetlov din Uniunea Sovietică, Richa ’ 
Hausen (Danemarca), sau ale editurilor Enciclopedia < 
popoli d’Europa din Milano, Kokusai Iohaska din Tokîer 
Nagel din Geneva șl altele.

Ultimele titluri apărute peste hotare depun, dealtfel, 
mărturie în același sens, indiferent dacă este vorba de 
volumul lui Antunes Ferreira apărut sub auspiciile edi
turii „Edieria" din Lisabona, sau cel semnat de Luis 
Magalhaes in colecția „Cadernos po.pulareș“ din aceeași 
capitală a Portugaliei, de cel semnat de Lișbi Yanjiu în 
R.P. Chineză, sau de traducerile cărților lui Ion Botar și 
dr. Alexandru Pescaru în Finlanda și respectiv R.F. Ger
mania, ambele cu un sumar de prezentare generală a 
României. Vechile ghiduri cu trasee și hărți minuțioase 
cum au fost cele publicate de „Hachotte" și „L’Encielope- 
die de voyage. Nagel", .ghidurile exclusiv turistice, au ce
dat în ultimii ani locul unei noi categorii de cărți de pre
zentare, cărțile în care geografia fizică este tot mai bogat 
întregită cu geografia spirituală a țării, simplele trasee 
lometrice de acum cițiva ani fund Înlocuite cu trasee de 
folositor popas cultural-științific și social-economic pentru 
oricare din numeroșii oaspeți ai României vacanțelor.

EPOCA Ceaușescu trăiește prin faptele unui întreg 
popor mai unit ca oricînd în jurul Partidului 
Comunist Român și al secretarului său general, i 
decis să-și scrie cu responsabilitate și dăruire noul 

său destin de progres și civilizație.
Este o epocă a muncii și a creației, a eroismului mun

citoresc și a încrederii în ziua de miine.
Interesul pentru România este, tocmai de aceea, în 

strînsă legătură cu afirmarea mereu mai convingătoare
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u- Ceausescu

. realizărilor obținute de țara, noastră atit pe plan intern 
R și pe plan internațional, cu activitatea neobosită a 
■leședintelui țării, secretarul general al Partidului 
>omunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Prezentarea realității românești în lume s-a bucurat in 

lltimii ani de cea mai autorizată contribuție prin volu- 
hele de articole și cuvîntări ale tovarășului Nicolae 
Jeaușescu, publicate în edituri cunoscute, precum și prin 
olumele biografice consacrate vieții și activității condu- 

iătoiAlui partidului și statului nostru, semnate de publi- 
iști de prestigiu și puse la dispoziția cititorilor lumii în 
bate limbile de circulație internațională, precum și in 
limbi de circulație regională dar care se adresează unui 
lumăr mare de cititor: (arabă, chineză, japoneză, portu- 
■ heză, urdu, hindi și altele).
Impresionanta afirmare in lume a preocupărilor parti- 

lului și .statului nostru din ultimii ani poate fi dedusă și 
lin ritmul rapid în care s-au Înscris în circuitul valorilor 
ară graniță ale gîndirii contemporane ideile conducăto- 
ului partidului și statului nostru, notorietatea concepte- 
or românești generalizîndu-se într-o strinsă concordanță 
;u activitatea exemplară a președintelui Nicolae 

■Ceaușescu.
A"*fel, din anul 1970 și pînă în prezent au apărut peste 

ic 137 de titluri dedi'ate operei și personalității pre
se .elui R.S. România, in 22 de limbi și 34 de țări.
Adăugind și volumele apărute în țară în limbi străine în 

..oriile „Din gindirea social-politică a președintelui 
României", „Scrieri alese“ sau „Din gindirea filoso
fică", se poate lesne constata că opera și personalitatea 
ovarășului Nicolae Ceaușescu se numără printre cele mai 
prezente și prețuite valori teoretice și practice în conști- 
nța opiniei publice internaționale.
țață, dealtfel, cum sintetiza explicația acestei afirmări 

prestigioase unul din edil orii seriei de Scrieri alese ale 
ovarășului Nicolae Ceaușescu, publicate în Italia, Nicolo 
Tati, directorul general al editurii „II Calendar io del 
’opolo", în care au apărut zece volume : „Pe plan intern, 
'artidul Comunist Român, sub conducerea secretarului 

Ț&u general, a știut să acționeze cu curaj și inițiativă, 
mprimînd un ritm excepțional procesului de edificare a 
socialismului în România. Rezultatele obținute sînt remar- 
-țbile. în: același timp, problemele ce rămîn de rezolvat 
irit mart și președ;ntele Ceaușescu arată aceasta cu un 
nare realism. Dar cînd te gîndeșfi la capacitatea puternică 
le mobilizare la dovezile de participare solidară pe care 
e-a demonstrat poporul român, nu trebuie să fii neapărat 
m optimist pentru a te convinge că România va realiza 

propriile sale obiective și va construi socialismul multila
teral dezvoltat. Pe plan extern, politica românească pro- 
novată de președintele Ceaușescu se caracterizează prin 
linamism, ațît.in relațiile cu țările socialiste, cu țările 
urnii. a treia, cît și eu statele capitaliste. Președintele 

României a știut să arate lumii că și statele mici și mij- 
poț juca un rol de mare importanță în raporturile 

naționale. In imprimarea acestor direcții, în desfășu- 
•---/a acestei activități a României, președintele Nicolae 
Ceaușescu este conducătorul sigur și experimentat, 
leoarece este un fiu al poporului, al poporului român, 
:aruia, așa cum s-a scris. îi întruchipează virtuțile cele 
nai nobile și idealurile cele mai avansate și obiective".

La rîndul său, Giulio Andreotti, fostul prim-ministru al 
taliei și președintele Comisiei de politică externă a Ca
rcerei deputatilor din Parlamentul italian, sublinia in 
prefața la volumul „Nicolae Ceaușeseu și r-oluL interna
tional al țărilor miei și mijlocii" de Gian Luigi Berti (San 
Marino), apărut în anul 1982 : „...încă înainte de a se 
afirma politica Conferinței de la Helsinki, o națiune care 
și-a asumat , inițiative autonome, mstaurînd în politica 
externă un dialog descnis, în afata blocurilor militare, 
1 fost România. Am admirat întotdeauna la șeful statului 
•oman voința sa fermă de a contribui la depășirea difi
cultăților existente în calea procesului destinderii, înțe
legerii intre popoare, cooperării europene. Președintele 
Nicolae Ceaușescu se bucură de înalt prestigiu și consi
derație pe plan mondial. Ro.lul său deosebit de pozitiv pe 
plan internațional se bazează pe buna sa credință, pe 
voința de pace, pe dorința de a sprijini cauza comună a 
tuturor popoarelor".

Și aprecieri asemănătoare pot fi întîlnite în fiecare din 
prefețele semnate de mari personalități, ale lumii contem
porane, care sînt unanime in recunoașterea remarcabi
lelor și originalelor contribuții ale președintelui Republicii 
Socialiste România la îmbogățirea teoriei și practicii 
revoluționare, la soluționarea marilor probleme ale lumii 
contemporane.

Astfel de prefețe semnează : Constantin Tsatsos, fost 
președinte al Republicii Elene, la volumele „Nicolae 
Ceaușescu •— pentru o politică de pace și colaborare in 
în Balcani și în întreaga lume", apărut în anul 1975, si la 
albumul „România Ceaușescu", apărut în anul 1982 ; 
Andreas Papandreu, primul ministru al Republicii Elene, 
la volumul „Nicolae Ceaușescu — România și lumea 
contemporană" ; Alain Poher, președintele statului fran
cez, la volumele „Ceaușescu", apărut în anul 1979, și 
„Adevărata Românie a lui Ceaușescu", apărut în anul 
1983 ; M’hamed Boucetta, ministrul afacerilor externe al 
Marocului, la volumul „Nicolae Ceaușescu, promotor al 
egalității popoarelor și statelor", apărut in limba arabă la 
Rabat, în anul 1981 ; Sheila Kaul, ministrul învățămîntului 
și culturii din India, la volumul „Nicolae Ceaușeseu — 
despre calitatea vieții" de prof. S.K. Kar; Luigi Longo, 

fost președinte al Partidului Comunist Italian, la volu
mul „Nicolae Ceaușescu — Scrieri alese", volumul VIII, 
apărut in editura , jl Calendario del Popolo" și numeroși 
alții.

Fără excepție, autorii acestor prefețe elogiază efortul 
constant și neprecupețit al președintelui României de 
promovare a unei politici de pace și colaborare in lume, 
prezența dinamică și constructivă a țării noastre în solu
ționarea gravelor probleme ale lumii contemporane. Pe 
toate meridianele, gîndir_a social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se bucură de un înalt prestigiu.

Astfel, Xantopoulos Palamas Christos, fost ministru de 
externe al Greciei, semnind prefața primului volum din 
seria de cinci apărute sub titlul „Nicolae Ceaușescu — 
România și lumea contemporană" la editura greacă 
„Pneumatîkos", sublinia că : „...președintele Nicolae 
Ceaușescu are marele merit de a fi înțeles profund spiri
tul poporului său și de a-I fi ridicat la rangul de politică 
națională. în acest context se desfășoară, după opinia 
mea, veritabilul dialog promovat de România, care este 
esența veritabilei democrații internaționale", România 
fiind, în opinia sa, un model ideal de perfectă unitate 
intre popor și conducătorul său.

Tsuneo Ikeda, președintele editurii japoneze „Kobun- 
sha", și-a exprimat mîndria legitimă de a fi putut traduce 
și publica operele unui șef de stat care se bucură de un 
înalt prestigiu in Japonia, și în întreaga lume, fiind 
„...cunoscut ca un promotor neobosit al idealurilor de 
pace și colaborare pașnică între toate popoarele lumii".

Sheila Kaul, ministrul învățămîntului și culturii din 
India, autorul prefeței la volumul „Nicolae Ceaușescu — 
despre calitatea vieții", de prof. S.K. Kar, apărut în libră
riile indiene în primele zile ale anului 1983, scrie : 
„...Printre acești lideri pătrunși de spiritul responsabili
tății, președintele Nicolae Ceaușescu deține un loc pro
eminent atit ca filosof cît și ca erou al acțiunii dinamice. 
Un studiu aprofundat al operei sale ne face să înțelegem 
limpede necesitatea înlăturării dezechilibrelor și a reali
zării unei noi calități a vieții., care să favorizeze o priete
nie trainică între națiuni și un efort comun al popoarelor 
în favoarea instaurării unei lumi noi, a armoniei și co
laborării. f...Ț O idee importantă în gindirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu este aceea că omul ocupă locul central 
în socialism și că întreaga activitate socială trebuie să 
aibă drept scop asigurarea celor mai bune condiții de 
viață materială și spirituală, care să permită afirmarea 
deplină a personalității umane".

Beneficiind de ampla experiență revoluționară perso
nală, de nenumăratele contacte directe cu realitățile din 
cele mai diferite țări ale lumii, de vastul dialog cu 
conducătorii de state și guverne, cu șefii partidelor poli
tice și alte personalități de prim ordin din viața publică 
internațională, președintele Românie;, partidul și statul 
nostru au demonstrat lumii întregi că unitatea și inde
pendența națională reprezintă cadrul fundamental al dez
voltării și afirmării popoarelor, că un popor nu-și poate 
valorifica energiile și capacitățile sale creatoare decît 
într-o deplină unitate și animat de hotărîrea de a nu 
precupeți nici un efort pentru împlinirea aspirațiilor sale 
legitime de dezvoltare economică și socială.

Țara noastră, președintele României, au depus și depun 
o activitate neobosită pentru înfăptuirea dezarmării și, în 
primul rind, a dezarmării nucleare, pentru lichidarea 
subdezvoltării și crearea unei noi ordini economice inter
naționale, pentru creșterea rolului O.N.U. și participarea

Atlas

Neîndoiala.
Ț NAINTE de a fi fost o dată în 
“istorie și o sărbătoare în calen

dar, unirea, unitatea, indivizibilitatea poporului 
român a fost o taină și un miracol. Nu faptul că 
ne-am unit la jumătatea secolului nouăsprezece și 
la începutul secolului douăzeci îl celebrăm, gîtuiți 
de amintiri și de emoții, ci faptul că de-a lungul 
celor două milenii care au fost încununate astfel 
nu ne-am îndoit niciodată că sîntem una, că sîntem 
de nedespărțit. Intr-o Europă alcătuită ca intr-un 
joc de puzzle din fragmente orgolioase, gata să se 
risipească și să-și revendice dreptul la diferență, 
noi n-am vrut să fim diferiți, ci neschimbați, noi 
am rămas vorbitori ai aceleiași limbi și purtători ai 
aceleiași credințe. Este destul să te gîndești la 
amintirea ducatului de Bretagne care se împotri
vește încă limbii franceze ; la Scoția și Țara Gali
lor care abia dacă sînt — și nu întotdeauna — An
glia : la dinlectul din Vereto- care nu poate fi în
țeles la Napoli și la dialectul sicilian care nu poate 
fi descifrat de un toscan ; la Bavaria, atît de deo
sebită de Saxonia ; la îndîrjirile de autonomie ale 
Cataloniei — pentru a înțelege că unitatea provin
ciilor românești, păstrată de-a lungul atîtor secole 
de stăpîniri străine și violent divergente, este un 

în condiții de deplină egalitate a tuturor statelor la solu
ționarea problemelor contemporane.

Pe aceste poziții se întemeiază și prestigiul fără pre
cedent de care se bucură România socialistă și președin
tele ei în lume.

ÎNCĂ din primul său volum biografic, publicat în 
anul 1970, la editura pariziană „S-eghers", publicis
tul francez Michel P. Hamelet notase : „Președin
tele Nicolae Ceaușescu oferă lumii strălucitul 

exemplu al bărbatului politic care și-a concentrat întreaga 
existență luptei pentru înălțarea poporului său, pentru în
țelegere și prietenie intre popoare, pentru dreptate socială 
și demnitate umană. Intruchipînd dintotdeauna un mili
tant, șeful statului român a rămas și rămîne un mare om 
de omenie. Destinul său de luptător care și-a consacrat 
viața binelui poporului său constituie un tulburător model 
de probitate și simplitate.

Orice întilnire cu el devine un moment de neuitat prin 
libertatea - de spirit și independența care-1 guvernează. 
Astfel de oameni apropie popoarele și în rodnica istorie 
a relațiilor franco-române constituie un suport al perma
nenței în cadrul unei cooperări tot mai ample și mai 
eficiente".

După treisprezece ani de la apariția primei sale cărți 
dedicată președintelui României, același Michel P. Hame
let sublinia, cu prilejul lansării oficiale la Paris a noului 
său volum „Adevărata Românie a lui Ceaușescu" : „Pre
ședintele României, puternică personalitate a lumii 
contemporane, a acceptat să abordăm orice subiect, fără 
nici un înconjur, fără nici un tabu, răspunzînd direct, 
concret la orice întrebare. Cititorul se poate convinge 
singur de obiectivitatea fiecărei aprecieri, de marea des
chidere și de profunzimea gîndirii președintelui României, 
străbătută permanent de sentimentul unei înalte răspun
deri dar, în același timp, dinamizată de un neobosit spirit 
revoluționar. Cititorul găseste, în cuprinzătoarele apre
cieri, răspunsuri clare la întrebările pe care și le-ar putea 
pune cu privire la modernizarea țării, la dezvoltarea 
socială, la democrația muncitorească, la atitudinea socia
lismului față de credințele religioase și biserică, la pro
blema independenței, pe care cu atîta vigoare o pune în 
lumină gindirea președintelui Ceaușescu.

In ce mă privește, — continuă Michel P. Hamelet — 
mi-aș dori ca prin cartea scrisă despre România și, mai 
ales, prin interviul acordat la cel mai înalt nivel, să 
contribui la întărirea acestei prietenii. Prietenie in care 
își găsește izvorul rațiunea însăși de a fi a cărții."

SÎNT aprecieri care apar cu atît mai relevante în acest 
anotimp sărbătoresc în care evocarea Marii Uniri de la 1 
Decembrie 1918 ne aduce aminte atit de pregnant că uni
rea și unitatea au fost marile și adevăratele noastre săr
bători.

Aceste aprecieri vorbesc despre un adevăr de multă 
vreme incontestabil, și anume acela că, afirmîndu-se în 
mod constant ca o prezență distinctă în viața spirituală 
contemporană, gindirea românească, gindirea și acțiunea 
președintelui Nicolae Ceaușescu au confirmat și confirmă 
cu tot mai multă autoritate virtuțile unui popor al cărui 
atașament la ideile progresului și civilizației a constituit, 
de-a lungul întregii sale existențe, fundamentul moral și 
filosofic al fiecărei acțiuni cu care și-a înscris ființa na
țională în marea familie a entităților libere și suverane.

Astfel de oameni apropie, intr-adevăr, popoarele...
Teofil Bălaj

fenomen care scapă legilor devenirii istorice și se 
constituie în simbol. Motivele, explicațiile și supo
zițiile sînt numeroase : psihologia de insulă și sen
timentul că numai noi sîntem dintotdeauna aici se 
numără, desigur, printre cauzele, atît de evidente 
incit nici nu se măi văd, ale acestei uluitoare în- 
căpătînări, ale acestei solidarități chimice, trecute 
în celule și atomi. Nu știu dacă este un merit, dar 
sînt sigură că este un miracol. în 1913 s-a găsit in 
sfîrșit forma, acceptată de toate popoarele, care a 
îmbrăcat conținutul unității noastre dintotdeauna. 
Toate provinciile locuite de români s-au unit 
atunci, intr-un elan de impecabilă democrație, cu 
România care făcuse tot ce-i stătuse in puteri, in 
tragic eroism și supremă inteligență, pentru a le 
merita. Dar această apoteoză — a cărei.simplă evo
care ne urcă lacrimi exaltate în gitlej — nu era 
pentru noi decît legalizarea prin semnătura marilor 
puteri, victorioase sau înfrînte, recunoașterea de 
către celelalte popoare, a unei realități străvechi și 
neschimbate, de care nici un român — ce mîndrie ! 
—, în nici o mărturie rămasă de-a lungul secolelor, 
nu s-a îndoit.

Ana Bhndiana



Prestigiul 
României 
socialiste 
în lume

NOI românii — spunea Nicolae Bălcescu 
în 1849 — nu vom putea fi puternici 
pînă cînd nu ne vom uni cu toții 
într-unul și același corp politic. Să ne 

concentrăm toată puterea, toate voințele intr-un singur 
popor, într-o singură voință". Făurirea statului națio
nal unitar român la 1 Decembrie 1918 a marcat acest mo
ment crucial în istoria patriei și a făcut ca visul lui Băl- 
cescu să devină o realitate, deschizind calea dezvoltării 
libere și .independente, a. României moderne. .Unirea .de la. 
1918 — așa după cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
•— a răspuns cerințelor obiective ale dezvoltării sociale 
Si s-a bazat pe realități fundamentale, cum sint originea 
și limba comună, identitatea de interese și aspirații ale 
unui singur popor dornic să trăiască intr-o; singur;"; țară. 
Deși au trăit secole de-a rindul în formațiuni statale 
distincte, în conștiința românilor ideea unității și idealul 
unirii au rămas mereu vii. Unirea din 1918 a fost astfel 
un act de profundă dreptate națională, de vreme ce ea 
a realizat o concordanță între realitatea obiectivă și 
drepturile, inalienabile ale poporului român, pe de o parte, 
și cadrul național necesar acestor realități, pe de altă 
parte.

Eliberarea țării de sub jugul fascist și victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă de la 23 August 1944 au deschis o epocă nouă în 
dezvoltarea societății românești, în care poporul român a 
devenit cu adevărat stăpîn pe propriile destine și a 
putut să-și clădească o' viață demnă și independentă.

Realizările obținute în cadrul vastului proces de con
struire a societății socialiste multilateral dezvoltate au 
permis României socialiste să-și elaboreze o politică 
externă care a cunoscut, in ultimii optsprezece ani; o 
dezvoltare și o diversificare fără precedent, prin am
ploarea relațiilor bilaterale pe care țara noastră le în
treține practic cu toate țările lumii, precum și prin rolul 
activ pe care ea nu â încetat să-l joace in toate marile 
foruri internaționale.

O astfel de politică realistă, clarvăzătoare și dinamică 
S-a definit de la bun început că o politică de pace și 
de colaborare internațională, menită, să contribuie la 
așezarea raporturilor dintre state pe principii noi. demo
cratice, și la definirea unor coordonate precise de . acți
une : eliminarea forței și politicii de dictat din relațiile 
internaționale, apărarea libertății și independenței po
poarelor, conlucrarea și înțelegerea între state, dreptul, 
națiunilor de a trăi în pace, intr-o lume mai. bună și 
ihai dreaptă, fără arme și fără războaie. .
.Concepțiile și analizele președintelui României socia

liste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la desfă
șurarea vieții internaționale sint considerate tot mai 
mult, pe toate meridianele lumii, ca o contribuție teo- . 
retică și practică de seamă la soluționarea marilor pro
bleme cu care omenirea este în prezent, confruntată. O 
serie de teze și propuneri, de idei și inițiative românești 
au găsit ecou în opinia publică internațională, au fost' 
preluate și însușite de diferite foruri internaționale, au 
fost înscrise în documente importante ale Vieții politice, 
contemporane.

[JAR pentru pa astfel de opțiuni să de-
’J—'vină o realitate în acțiune, politica 

externă a României socialiste s-a dezvoltat pe baza res
pectării și aplicării neabătute a principiilor de. drept 
internațional, menite să călăuzească relațiile României 
cil celelalte state. Independența și suveranitatea națio
nală, egalitatea în drepturi, nerccurgerea la forță și la 
amenințarea cu forța, reglementarea pe cale pașnică a 
diferendelor intre state, integritatea-teritorială; neames
tecul în treburile ..interne, cooperarea pe baza avantaju
lui reciproc, dreptul popoarelor de a-și hotărî singure 
soarta în conformitate cu propriile aspirații și interese, 
fără amestec din afară — au devenii cheia 'de boltă a 
politicii externe românești, pe care comunitatea' mondială 
a recunpscu,t-o ca pe o politică profund principială și 
consecventă.

, Aplicînd. .și pcomovînd asemenea principii, România a 
putut să dezvolte și să diversifice relațiile ei practic cu 
toate țările lumii, indiferent de orînduire socială, de mă
rime sau de așezare geografică. România are în prezent 
relații diplomatice cu 135 de state și întreține relații eco
nomice, științifice și culturale cu 150 de țări de pe toate' 
continentele. Ea a dezvoltat relații de prietenie, de colabo
rare și de solidaritate cu toate celelalte țări socialiste, 
și-a extins și diversificat dialogul și raporturile de coope
rare cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, a dez

voltat totodată, in spiritul coexistenței pașnice, relațiile 
sale, pe multiple planuri, cu țările dezvoltate, participind 
activ la schimbul mondial de valori materiale și spiri
tuale.

România nu a încetat să acorde înfăptuirii .dezarmării, 
și în primul rind dezarmării nucleare — imperativ de a 
cărui realizare depinde însăși existența... umanității — o', 
prioritate absolută. Inițiativele președintelui Nicolae. 
Ceaușescu s-au concretizat, cu fiecare an;țântr-un; amplu; 
program'de măsuri menite să.sporească. încrederea-întt&i. 
state, să determine pași concreți pe calea opririi cursei 
înarmărilor, a înghețării și- reducerii bugetelor militare, a 
trecerii efective la măsuri - de dezanga j are militară și de-; 
zarmare, in primul rind de dezarmare nucleară. In mo
mentele de o gravitate excepțională prin care omenirea 
trece în prezent, glasul președintelui Nicolae Ceaușescu 
s-a ridicat cu putere și claritate împotriva proliferării, 
armelor nucleare, pentru trecerea lă distrugerea lor trep
tată, pentru o Europă fără arme nucleare, pentru o: ome
nire eliberată de coșmarul holocaustului atomic. Este 
meritul președintelui României de a fi dat expresie ne
cesității de a se stabili o strategie globală și un program 
concret și cuprinzător capabil să asigure procesului dezar
mării un caracter de unitate și de continuitate, cu obiec
tive clar precizate, care să poată fi înfăptuite de la sim
plu la complex.

Nu mai puțin însemnată a fost; contribuția României 
socialiste, a președintelui ei, la problemele lichidării sub
dezvoltării și instaurării unei noi ordini economice inter
naționale. România, ea insăși țară în curs de dezvoltare, 
membră a „grupului celor 77“ .și invitată permanentă la 
activitățile mișcării de nealiniere, nu ă încetat șă prezinte 
idei și inițiative.menite să ducă la întreprinderea de pași 
efectivi pe calea lichidării subdezvoltării, a decalajelor 
dintre țările bogate și cele sărace, care a devenit o. con
tradicție fundamentală a lumii contemporane. Președin-. 
tele Nicolae Ceaușescu a elaborat un concept românesc al 
noii ordini economice internaționale. în care sint încor
porate obiectivele, coordonatele și exigențele edificării 
unor raporturi economice și politice stabile și echitabile 
în lume. ,

j Je O DEOSEBITA apreciere s-a bucurat 
in ultimul deceniu rolul pe care Româ

nia și președintele Nicolae Ceaușescu l-au jucat în edi
ficarea unui sistem trainic de securitate și cooperare în 
Europa, contribuția pe care țara noastră a adus-o la pre
gătirea, desfășurarea și încheierea cu succes mai întîi a 
Conferinței de la Helsinki, apoi a reuniunii de la Madrid, 
pentru impulsionarea aplicării prevederilor Actului final 
al C.S.C.E. șl asigurarea continuității procesului multila
teral inițiat de Conferința general-europeană, pentru con
vocarea și pregătirea temeinică a Conferinței de la 
Stockholm care va începe, din ianuarie 1984. examinarea 
și convenirea unor măsuri de încredere și de securitate 
și apoi de dezarmare în Europa. România s-a situat ast
fel printre țările mijlocii din Europa care au făcut din 
relansarea politicii de destindere, de pace și independență 
națională, din trecerea neîntîrziată la dezarmare și înfăp
tuirea securității europene un obiectiv prioritar.

Considerând regiunea balcanică ca o componentă a 
procesului de pace, securitate și dezarmare în Europa, 
România și președintele Nicolae Ceaușescu nu au înce
tat să acționeze în vederea transformării Balcanilor într-o 
zonă a păcii și bunei vecinătăți, a încrederii și colaboră
rii, lipsită de arme nucleare, de baze, militare și trupe 
străine. în acest context, inițiativa președintelui României 
de ținere a unei întîlniri lă nivel înalt a statelor balca
nice care să examineze căile de creștere a încrederii și 
colaborării, de edificare a păcii și securității în zonă, se 
înscrie ca o contribuție de seamă -la eforturile depuse 
în mod constant de țara noastră pentru edificarea unui 
-sistem trainic de - securitate și de cooperare pe continen
tul european.

Reglementarea pe cale pașnică, politică, lă masa trata
tivelor, a tuturor diferendelor și conflictelor dintre state 
a constituit, de asemenea, o abordare fundamentală a 
României, care s-a bucurat de un binemeritat prestigiu 
pe arena internațională. Respingînd politica de dictat și 
de amestec în treburile interne, pronunținclu-se. pentru 
soluționarea pe cale pașnică a diferendelor, președintele 
Nicolae Ceaușescu a acționat totodată fără preget pentru 
soluționarea justă și globală a conflictului, din Orientul 
Mijlociu, ca și a altor conflicte care dăinuie în lume. în 
același timp, țara noastră a promovat dezvoltarea acțiunii 
normative întreprinse de O.N.U. privind reglementarea 

pașnică a diferendelor internaționale, ca și a modalită
ților practice, de acțiune, de care forumul mondial trebuie 
să dispună pentru a-și aduce o contribuție sporită la 
rezolvarea pe cale politică a tuturor stărilor conflictuala 
și diferendelor dintre state.

Nu mai puțin semnificative pentru principialitatea și 
prestigiul politicii noastre externe sint luările de poziție 
consecvente ale președintelui României cu privire. la "fc 
chidarea colonialismului, și neocolonialismului, combate.- 

: :-=rea:mrieăEor forme de rrasism și. a poiitreti.-ds'.'apartheid, 
sprijinirea luptei poporului namibian pentru dobîndirea 
independenței reale. ■

HîXIGENȚEEE democratizării vieții in
ternaționale au găsit în președifitelaț 

României un apărător constant, care nu a încetat să, 
sublinieze necesitatea participării sporite a țărilor mici 
și mijlocii la rezolvarea marilor probleme cu Care ome+ 
nireă este confruntată în prezent : dezarmarea, lichida-; 
rea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini politice și; 
economice internaționale, lichidarea-conflictelor existente 
și preîntîmpinafea altora noi, așezarea relațiilor politice 
internaționale pe principii noi, democratice, edificarea 
securității regionale șl mondiale.

Dar o asemenea necesitate postulează în mod nemij-| 
locit creșterea rolului pe care Organizația Națiunilor 
Unițe, ea și alte organizații internaționale, se cuvine să-l 
aiba în soluționarea problemelor de care depinde însușii 
viitorul omenirii. România nu a încetat să promovp** o 
astfel de concepție menită să ducă la perfecționai, Ăi, 
democratizarea acțiunii O.N.U. în lume, astfel îrieît h8tă-l 
rîrile pe care aceasta le adoptă să fie respectate si apli
cate, iar ponderea ei în viața internațională să crească’ 
neîncetat.

OT-ARIREA României de a-și aduce
neîncetat contribuția la preintîmpâ* 

narea războiului și asigurarea păcii — problema car
dinala a vremurilor noastre — și găsit o nouă, 
și strălucita expresie în analiza șt-propunerile făcute de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. Consiliul de 
Stat și Guvernul Republicii Socialiste România în ședința- 
comuna din 25 noiembrie. S-a subliniat cu acest prilej că; 
evoluția vieții internaționale confirmă pe deplin aprecie-; 
rile, propunerile și inițiativele tovarășului Nicolael 
Ceaușescu, care se bucură de un larg si puternic ecou pe. 
arena mondială, vizînd eliberarea Europei, ca și a între-, 
gir lumi, de spectrul unei conflagrații nucleare nimicitoa
re și edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, in care 
să fie garantate securitatea, independența si dezvoltarea 
fiecărui popor. Comitetul Politic Executiv. Consiliul de 
Stat și Guvernul Republicii Socialiste România au dat o 
înaltă apreciere activității neobosite pe care președintele 
tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. o desfășoară pe arena’ 
internațională, rolului său determinant în elaborarea si 
traducerea in viață a politicii interne și externe a parti- ' 
dului și statului nostru, inițiativelor sale pentru înfăp
tuirea dezarmării. în primul rind a dezarmării nuclei-" < 
pentru neamplasarea pe teritoriul european de noi rail 
te și retragerea Și distrugerea celor existente, pentru ' 
berarea continentului de orice fel de arme nucleare, pen
tru întărirea păcii și securității popoarelor europene și-, 
ale întregii lumi. Propunerile cuprinse în Declarația Co
mitetului Politic Executiv. Consiliului de Stat și Guver
nului Republicii Socialiste România, ca și Apelul adoptat 
de curînd de Marca Adunare Națională. dau expresie 
voinței neabătute a poporului român de a-și aduce con
tribuția la oprirea cursei nucleare pe conținentul euro
pean, la convenirea de măsuri care să asigure neamplasa- 
r.ea de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune, 
retragerea și distrugerea celor existente eliminarea ar
melor nucleare de orice fel din Europa. O asemenea poli
tică servește în mod neîndoios cauza păcii și securității, • 
a destinderii și colaborării pe continentul nostru și în 
întreaga lume.

■ ■ ■ 1 - ■ - ■ . "X. |
* I *OATE aceste opțiuni esențiale ale po- 
”*■ liticii externe a României socialiste, 

fundamentate și promovate cu luciditate, cu pasiune și 
perseverență de președintele Nicolae Ceaușescu au făcut 
ca țâra noastră să se bucure de Un prestigiu incontestabil 
în opinia publică internațională, iar inițiativele ei, spriji
nite și însușite de numeroase țări, in finalitatea de a de
veni tot atîtea realități ale lumii de azi.

Valentin Lipatti
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