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Criza universitară 
şi cultura rOIUâriească 
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M4RlIE t911. 

Suntem un popor tan[\r, abea la 12 decenii depiil'ta
le tI mporalfL de cel mai întuuccat milpllar CV mediu. 
CultUl a. lluustnl straveche l'evol\ltionat~l de intrarea, în 
preaJllul pragului veacului al l~~-lea, În sfl'l"a evolutiei 
moderne, n'a izbutit încfl :->fH;,i întel1leiezc o cre~tel"e gc
Ill'l ale1, rontinua ~i nOl'malt\ din elelllelltele disparate :;;i 
llpasimilate ale acestui HOU crug dp dc\"cuil'c sociala ~i 
national:). A:;;a se face 6t Ia noi cultura e:-.te apruape nu
mai oîÎl'iala. Cult ura n'arc alte sun;c de subiecti decât 
~coala. l\'am ajuns Încă s{t se formeze uameni de cultu
th în afal"U treptelor de titrare - oliciala cOl1sfinţire a 
UIl\li graeI de illtt'ledualitate ('gal':i cu O c~îtime de l'nci
(')opedil';"l înv{lţfttun\. Cultura românească este aproap'e 
în intregime oficială. ~evoile statului român motleru CCl

reau un aparat al..\ministrativ tot mai mare. Pcntt'u for
marea Cl0IlE'ntelor cerUle de trebuinţelc biurocntticc ale 
t'tatului trebuiau ~l'oli cu daseilli, programe ~i organi
zare. O bUIl{l \TCIlW, p[ll1(~l în timpul din urma, factorul 
uman al ~l'olii era Împlinit din puţinii oaIllPlli uc cultu-
1"11 )'Ct'UllOSCU ti. 1 a1.'l de ce eu It lira rom<lneasdl. ('ste 
aproape t'xdusiv ofidal{l. (Cât. d('slJl'e programele ';Ii rilll
duirea 1 ,-t\l Ilt riciI a ~colii acestea au fust împrumutate de 
aiul'('a, etmtfllldu-se, ca p('stl" tot, sft se giis{'u;.;că forma 
{'('a mai J1l'l'fN'Ui din punct de vf·derp doctrinar:;;1 prin
eipial, iar 1IU forma cea mai potriviltt În cazul dat). Era 
firesc, ea aiunei cfllld singurul (el al înviq[lI1HÎntulul 110-
sll'u tip toate gTadplp ('l'a llllInai ae('la de a Îl1urstula 11('
e('siUt( i1e hill roel'atiec ale unui st al în cl'psei! mUi. dCHvol
tarc exlf'n~iollaIă, aCPst înv:lt<lmtmt S[t cuprinclrt si Îuchi-
1" " ~ 

(:t .m :-.tl'udul'a !'ia intim[t vieii adâltri şi iuerente, Pl'O-
V(,lllte tIm dou{t izvoal'l': UIlul gplIpral, din viciile gene
ral<' şi unanim l'f'("UllOscute al(' Îlltl'pgu]ui organism for
mal ~i esenUal de stat, din moravurile dilinllindr sub 
slnllueitol'ul vr:-;-tmtlllt institntiollal IIp modl'rlW onltldu
il:i juridice şi economice, ~i nltul special, din viciile de
rIvate din insuş scopul acestui învăţământ. 
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Aceste V1C11 cOllstituţiollale sp,!cialc învăt~lm<l11tu
lui lOlllallcse ::,;Ullt: superuciaJilatea ca urmare a eau
UUltii de alJ::,;olvcl1ţi de lIvrat (Ulai ales dupa Lnll'e, În 
urma aportului 11l111im de iuncţiouulJili a Al'llealului), 
enclclopeuismul sau erudiţionismul ~t1';lsatul'ii de altfel 
ca1'act! l'isticu ÎlItregei cult III i a vl'emii postlJc lieu. Omul 
veacului XX pune vrea PUţUl pl'e1 pc mUllca de SilltCZ1\, 
mUlţumintiu-l call1llatea dtt mal maro L1e cunoştinţe 
aClLIllulate prea deseori pl'intr'o execsinl sforţal'c tip me
morizare. ulllui eonlemp0l'uli :,i8 vede în centrul labirill
tic al unui complf'x de cOlltl'adil'ţii :-;;i anomalii sociale şi 
culturale; pl'in canlitate el netie a putl'a l'eml'dia IWPU
linta sa în faţa ace::,;tui tUl'burltlol' ImpaS), abslractismul 
invaţării t\Îpsa matcrialului didaetk intuitiv care ltŞU
l'NIZ':t act ul i11tc leel ual al ÎlIvii 1ari i, cl'eind ceeace He 
cheatn[t cultura formală, atât de redusil la şcolarii noş
tri Hiliţi a l'ccUl'ge 111 tot momentul la put( rea de imagi
naţ.ie. Aici poate si\. fie eauza principaU', a fcnonwllullli 
dc capitală însemnătate a nOlladcl'Clltii la realitate a 
absol v cntilol' de ~eoli), 

IllVtlt,1l11antul ullivel'sitar l'olll<.lllcse se }'e'simte de 
acelea:-;:i vicii fundamcntale coroborate cu o stare de lu
cruri aual'hidt. l:uivcl'sit~ltii rOlll{lllc:-;.ti în lipse:,.;te auste
ritatea de moranlJ'i *i atmosfera imboltiitoal'c ~i priPl
lliefi mUlll'Îi Herioa::,;e ~i asiduie, imlispensalJile 1:1ca:-;:ului 
de fOl'lllare a adevtlrutilor oameni de culturit. LipSlll'ilc 
ţ.i cusuI'urile sunt llumCJ'oasc. JattL c,Îteva. Pn\pastia 
dilltre eatetlr{l ~i bam'ă. Criza universitară este în pri
mul rând o criză a dăscălimii universitare. Hitceala :;:i 
desintt'I'eHul fati\. tic studclltimc, lipsa cOllşţiincioziUttii 
- elementul primordial al respectului ce trebuie Stt au
rcolezc dasctdul - sunt iot aUUea (usururi. (Prolesol'ul 
tine cursul rat', gn11Jit. Cursul estI' Weut de mâlltuiaW. 
Examenul cHte pal'odie, sistcmatie:'t btltaic de joc a InUll
cii cinstite ~i serioa,.;c). Lipsc~te sClliimpntul apostolatu
lui. Lipsesc elemcntele obiective ale studiului temeillic: 
bilJlioteei le bine orgalliza te :;;i puse la punct ~u biblio
grafia de specialitate. Lipsc~te mediul intelectual, lipse
~te concepţia ~tiillţifie[t de ep'l'(;elarc olJieeth'ă, de Îllg(t
duiuţă a eO\lct>pţiilol' ativel'se, loialitatea, respectul da
torit prcopinentuilli. Suflul intolcrantii :-;;i al mÎstifidtl'ii 
r[wă:;;e:-;;te uni versi talea, ÎmpiPl..lecând formarea atlcVltru
tilor oameni de cult ur{t de care avem atit ta· nevoie. 

Univ1'rsilatea rOlmllleasdt este un complex de des
al'll1onii stl'ideute. Cuprins În tellebrele al'estor desarmo
nU tineretul studios este rupt din mediul său. lmru fi
)'esc, dar nu este rcuat niciunui alt mediu, alimenWnd 
şi crescând numiil'ul desri'ld~il'Îllaţ.ilol' sociali, pl'olctaria
tul suJletesc al veacului vitezii, televiziunii şi betollului. 

l -
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Solutional'ea crizei univesitart' este grea, Este fals 
a se da d, ::oll'gul'e aspectelor secundare ~i dl'rivatc ale aee
stpi cl'Îzc, a;;a cum se îllCl'aI'C~l prin legea înv,ltilllll\ntului 
supel'iol'. Ulei faptul politidalllWl'ii studell\imii nu este 
denH un acceSOl'! u al marei aHurhil ce sUipânc:;;te li 111-
.eJ'sitalea, Prin înclspril'ca eXallll'llelor anuale ~i de Ji
cellHi ;;1 a comliţiullilor de admiil'rc, prin l'ellunţUl'pa la 
nefastul principiu al ul'monatislllului ullivPl'sitar, auto
mat vom l'ezolva problema politicii În universitate, As
Ulzi se Iaee politic[t din cauz,! C,l adualul :->istem Îng<lduie 
:;:.i înnu ajcazfl supcl'fil'ialilatea :-;;i frulIz;\l'eala, 

in ziua în cal e t'xaIl,l'llele VOI' fi serioase :;;i vor pr'l'
Z('llta l'llPzit:;;ia promov[II'ji numai a (')ementr')ol' hilL' 
lJl egfttilC :;:i muncitoare, dUprl c1'i[('rii obil'ctive, cu cxclu
L!(']'pa CI itcl iiior t'xtl'alegale :;;i (xtramol'all" vom ohUne, 
automat, uespolitidanizarl'a studplItimii :-;i stâl'J1Î1'ca hi
doast'i Blwl'ii de ;;.;tudcnH de profpsie. Illainte dt' o 1'.01'

ganizarc matpl'ialfi, Lllivel'sitiiţii rom[\lIcţ.li îi tl'PbUl' o 
a~anarl' ~i o re'dresal'c nlol'al<l. t:llivel'sitat a ~[t I'ftspun
el:'t llllC'llil'ii ci dc euucatoal'e In mod normal lTnivf'l'sita
tpa nu formpaz,l dec[lt Într'o rnk::t m<'ISUl ~l. l\lPnirea ei 
este de a ÎllI!Jog,lţi illlclcctui cu un bagaj de cUllo~til\tc 
generale :-;;i, mai ales, lIe fi CI'('3 o CUltUl fi fonnal.t, de fi 

da o mdouft de studiu *i o ol'Îl'ntarc u:;;oal'ă În e[nnpuJ 
aetiYiUlţji ~tiiI1Ufice, pl'llll'L1 o mU!lC[l extra :-;;i post uni
\Cl:;ital f1. ~l'oala în g('llNal are an'st rost, precum :-;;i ace
Ia de a crea tI'pbuilltc illte]ectu:lie, Ori p[lllă ast{izi :;;coa
la romfuH'aseă a abdicat licia acest 1'ost supl'em, îndl'cp
!tlţp]IILe al pxislplltÎi sale. 

Criza 11111VPlsitmft llU pont" fi solutionat;l decât par
Ua 1 at [It a \TPllW e<Ît ":'t'oala l'omi\ llcaSC{1 da i Ilue:;;te în ac
tuala sa ~llhl'l'd:'1 al('~1tuil'e, 

~("ohln romrlllcas(';-\ î:;:i a~h'apt:l rl'formatol'ul vizio
nat', AZI liU putem face dcc;H un :->illgul' lUCI'U: Sfl-i dorim 
wnÎre(l, 61t mai llf'Înti\l'ziată, . 

~'oala fiind în ('rizil, este firesc ca si cultura romi\.
twast'fi s(\ tJ'pa('{i printr'o ('}'iz~\ proftll!d~ de' struchll'ă, 
tl'ădată plintr'o stare uc haos ~i anarhi~ ~i de criticlsru 
stel p, 

Sunt dou!i crize în l'f'laţjc functiona"l, Asanttnd 
-:;coala vom avpa un încPpul de îndreptare IW hll'iîm cul
tUl'al. Criza CIlItUl ii romfin(':;:ti (':.;;tp Însă C\1 mult mai 
PI;OftUH,l:-\ ~i m,ai eomplrxtl Iwntru a fi i"olutiollată prin
tr un smgur clclu ele măsuri. ' 

Tiberiu Borneas. 



84 1I0TARlJL 

Tab/ou de primăvară 
130/JOcii sc lrezesc din 11l7Wr(rlllt1, 
E sou/'c, e<l 'd, parfum de primel[lan/' 

Pc /rullchiuri se in!Jdnd tinerc parcehi, 
Aşu c(/şi pc lJI'r17w/'i şi cllm Pel fi in vcci. 
1'1' dolmd prunci. clIl'ulc, fele şi flileiii 
Cu ochi! a/ intii i dt'JHlr/c Il :iîri 
.11/)(lsl/'c, SIIS pc cel' non-Il! icluşori 
['mbrcsc senimd ({alh de Idila lo/', 
COPo/lrc ver::Î de iurbt1 jos, fU' câmp 
() Il1W'(' de smw'(dd, S[JI'/'/Hl/11 celor frânti, 
Pc Ilo/'Î de pl'l'scci in wlldini 
j{oiesc a/hini, sor/J(ml sug SlIcul fin 
S ('o IlO silI' sbdr ntl i11 ci.. în z 110/'11: "U pl 
S'wneslecă /JondH/'i ccil iva şi cdliva [lirspi 
SuIJţiri d'o/nwa ce Cl! foc 
Ei o/,(de(lză 'n mdlli [>r loc. 
[!n Irtillior gl'lldilwr p"inl/'r cll]Jşuni 
1.11119i/ pc burlă jos după alllni 
ClI rnlÎl1(( ::giirie păm.rnI1l-1IşO/, 

Br/l::dol di/Hu'jH ,fIm vrednic muşuroi,,: 
Plip/'şlr iOI'/Ja Ce (l 1Hl)!ildil 
;l(odes!a plHn/â cr s'a llIi/llIşil, 

Pc pom o mir/'W c/Înl,! lI'ilul ei, 
Sc ia /a lupW dl'eHp/(1 CI/-lin sliclcf 
Sllprrh cc saI/il spl'll pc lin /losehd, 
Şi inl/'('ţcs in clulce sim{ollii 
Amol'lll lor nrs!ills i/1 elrgii, 
Si-n dilil'ol1l/Ji pindarici, majrsfoşi, 
E/1'1'1](l glorie 11l'Tl//'1I Ael'! 
Cc tuturor le dd iml)('l;;rtWlf 
Ce drcptii CCI' pe dre /lI dela eri Dl'cpt. 
Apoi I1n l'CSe/ cuc 101 cueuind 
Dc râ,~ se face prânc1-11{,(l/'lÎnd, in !'tind 
CdneI ]Junc-n spaimt1 ,"rC(' JUTle, juni, 
Cu ctintul monolon de C'UCU-CIlC, 

p" panlii-n jos fecioHre ple{lc(l la iwor, 
Li' ies i11 C(1 'c juni sg/ohii (I"::1Înd de dor: 
Priuirilr li-se 'nh1fnesc, se Într/eg." 
,5;'I1C((S([ cei bt1trâni-n::<1(/ar ([rslrg, 
E sOClre cHld oriundc fe intorci. 

,1ctlm I'âsul'c {lolll'('O din bolJOci, L1YIU ALBU . 

.. 
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"CETATEA DESNEpt 
dela primele dibuiri până la cădere În ruină 

de Cornelia C. Bodea 

llL 
Epoca 111/,('f'(/sc11: Szllwtia politicii a Unga

"iei in!cSllf'ş!f' [J(7/rHIldcrca Ttlf'cilo/'. l.(//,ulldll! şi 
cetă./ ilc lui. J(I/ca IO('[Il/ori/o/' siugi la trei s/(lpdni. 

Zhudumata istoric a Zaramlului, cu întreaga lui con· J 
stelatie de cetăţi, începe otlaUL cu dcza~trul dela J\lohaci 
1152u), (:n1'(, tEl l'Ul'S liher p[Hrunderii tUl'cc::,;ti în Ung-aria 
~Uluită :;;1 deshinat[\ prin contimporancle certuri dintt'e 
partidul german :;;i national. 

Situaţia excepţionali't a acestui "ţinut al Crişului", 
înzestrat eu toate bog.\ţiilc solului şi subsol ului - de a 
căror faim;'l vorhesc at,î tia istorici unguri, in frunte cu 
Mal hias Bell - 1) a fost invidiată (şi cleei nu fără mo
ti\') de n't!'C'lc ungar şi Voevodul al'delC'an, la cari 8e adao
gă mai apoi Imp~ll'atul gf'rman şi Sultanul. Comitatul I 
Zal'amlului a j Ul.ls('SC un ft'l de măr al discordiei in orice 
did{l, în carE' se discuta sourta Comitatplor dintl'e Tisa ~i. 
Ardealul propriu zis. Nici nu intra în dii'\cutie: Era parcă 
o Înţ0legere tacti.eă. între puteri, ca "Arma" S,\ deeidă. 
Oricial aparţinea FnguriC'i şi rcgl'lc-l considera ca o pro
prjf'tate a sa, elin care împ[irţea cui voia (cum am văzut 
;;i în cazui nostru). 

La 1~:26, odaUi cu rccuno8ştpl'Ca sllvN'anitătii tur
('('şti şi llt('ol'ona1'0a lui Ioan Zapolia ea rl.'ge al Aniealu
lni. aCt'sta i~;;i alipi şi rC'giunilc limitrof(' t{irii sale spre 
apus: Aradul, Zarandul, Cenadul şi Biehişul. 2) Atunci s'a 
rupt pf'lltru pl'ima dată de lpgile Ungarici. La rândul 
S~lU, F('l'llinand de Austria, care 1'8VnCa tronul Ungariei, 
nu înţ.l.'legea să l'pnuntc la acpste părti şi nici asupra Ar
o('aluhli. Dt> aici hflrtuC']i între "l'cgl'" şi împărat (Fel'di
nantI 1). Zapolia face appl la protectorii săi, la Turci, cad 
at(~ta afi~('ptall_ Pc dp altă par'te magnatii unguri şi marii 
1 atlfllnd lari ai acest or l'f'g-iuni se rielieă eu a 1t e am hitii 
p!'TSOlHllf', iJwălnite în yăJul'j]r fantomatice alf' s('ntim('n
tului national, de a scutura orice dominatie imperiahl. 

l: 1) C~.mpcn,dinm I~tl!lg::ria\ ~('ogl'aphi(,lll11. T?ag. 27(). Vezi şi Kosma 
T .Il "Z~I ,~n(~ \, 11l; lelrns:~ . lR-IR. p. :'\5, Cn,nostllllele se pot intregi cu 
1010s dl~l. S. ;\[o,!UOV;lIl: .Z:ll-andul ŞI Munţii Apuseni ai Transilyaniei. 

2) Kosma Pa/. l. c. lbld. 
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Fcrdinand intră în ~l'atative cu Petru Rareş, dar Za
polia ÎI1Villg-C, ('{Ici Soliman întreprinde cxpediţia dela· 
Viella \1~)2D) in favol'ul vasalului său. Atacurile nu se 
opresc. N oro('ul estc alt ernati v, c~\ci atUnci inilc lui Zapo
lia, cu afirI1l~lri de mare suveran, dau tiI' gftlHlit mag-nati
lor, cari înccp 8.1. vadrt în el al doilea Fcrdinand. Se în- . 
firipă pl811uri de politieh separatistă, ('a a lui Petru Pc
l'(>ny l:i?R; Stefan lbthol'Y 1529, Emrric Balassa ~i Ştefa!') 
)failat E):3~)- -li"vHl, cari mllH'ază siguranta }'('galitiîtii, 
Pl'ovoc[md 1',1zhoaip eivilf'. Prima pace între Jmp,lrat şi 
Hf'gp îl\ 15.18 Sf' p;ll'('a că ar sisia l1('mulţurnirilc; pacca 
tl('la OrlldC'R stahilNl, ca Zarandnl să l'ămflllă Ardealului, 
pc carc-l va conducE' soţia r('gE'lui, Isahcla. 1) 

Din lipsa <le cons('('vC'nUi în păreri şi srntimente 
('1'ppal[\ noi lH'lnţp1pg"pl'i şi prin urmare noi răzhoaie ci
dlf'. Şif'fan Mailat menţine atitudinea ostilă, ~i fiulul 
minor ~i v;'iduvpi rpg-f'ntp, cari fatal încl1rajau pătrundc
n'a şi hfiJmarpa tUl'(,f'asriL .Tlldf'ţ.f'lC' l111g-u!'pnr fluetneaz,l şi 
Plf' dupii h~ltaia "fmiului IIahshurg-ie. 2) Zal'andul, fnsH, 
rttmfme fi(lC'l rf'g-hwi şi în 1540. e,înd Capitala Png-ari('i . 
Sf' presrhimbil ill Capitala PaşaWeullli, curtpH l'C'g-al,l M 
ad;\postp.,;,t(' in Lipova.?) SitnaUa Tsn}wlei dC','ine din ce 
in CC' mai eritieă, impl1n~îmhl-j-se abdirarC'a. COlHwcinţf': 
un non prilf'i ppntru Sultan sel-şi manifC'stC' grija Ţ)l'otf'(,
ioarC'. F'amilhu·ir.at fj:1l politica suhvC'l'siv:\ a Ini ŞtC'fan 
Maiiat, t'l ohlig-ă Pf' Domnii Rom:îni să. rN;tahilC'asC'll 01'

dinpa, pe: l'php1 trimiWndu-l la Constantinopol să-şi is
pii~rasci'l nC'<lscultarNI. 

111 faţa 111wi astfpl elf' autorităti. multi romandllnţi 
dC' cplăti fac act !lI" sl1punpl'f', do lmn{t vor, Turcului la 
1543 - inallgllr11ntl prin aeeaAta suhlimul drzidC'l'at oto
mna. 

Dup!\ o pauz:1 de aproape un decpniu, în cal'(' timp 
toată atC'llţia tlll'cf'ască fus<,sC' încordată înspre Asia, ma- . 
rrle \izi1' i\fpIH'med Socoli Începf' o nouă acţiune de ofen
si vi1. T nd n t ă ee rUCPl'pa un tf'ritoriu, îl transforma după 
administratia fUl'(,Nlscă. In Banat înt,lmpina la incput 
]'(,liM(!nta vitejilor Bani din familia Losonczy, cari apă
ră eu lnd;Îl'jirc Timişoara. Oprimfind mai apoi şi pnte)'ea 
lui Fprdinand, pe eRrr-1 sil(>şle la trihut, i\{f'}wm('d [.<(' 

OCllnă cu rucf'l'irpa mult invidiatf'j ]'('g-iuni dintre munti 
şi Tisa. In an'af'.Ui ('por.1. eroii unguri apar ca furnicile, 

1) TII/:lIlidl 1. ErclPlv t('rli]"ti Y;\l1m::\sni fi tiirok hoelitâs kor{lbnn 
(1:l11-1711) TI. Pesta lCJlR C'uprinde şi () hal'l;1 ::1 Znnllldului. 

2) Odalil strig<l\l eil pr('[('['il 1)(' Allah ~ .,\\'('r da"-ului nemtesc, 
;11Eicl;lUi se nli:\t1 C'lI Ferdin:ll1d, pl'lI! ['u ('::1 p<,sle llouă săptămrllli să-I 
Ir:'îrl('ze'. lrednd de parll'a lui Zapolia, .\('c(lsIă e(}ns(,C'YC'nlil 1I1lţ!1lI'C8$
că (' bine 11l'in~ă dl'. A. L('[::IÎ\'I"(': L('$ ~bgyars pendant Ia domin8tioll 
Ottolllane ('n lIongl'lc, 2 \'01. 1902, Paris. ' 

:'1) Lukillich 1. c. p. 38. 
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Toate luptele se concenlrează în jurul ceUitilor, deoarece 
a cucpri o ('rtate îmwamnă a pune stăp~1nire pe o regiu
ne întreag}l de apertinenţii, cari odată cu predarea cPtft
ţU erau :;:i ('h~ trecute în defterele Turcul ui. Orice mică 
}'pziF;trnţă este însl'risă în cartpa de aur a marilor acte 
de rl'oism ungul'rsc. 1) Şi fiindcă, Între timp, nici Ferdi
nand nu Îllţe}('gea să. stra cu mâinile supuse, atâtă din 
nou spiritele contra lui Zapo1ia. Ca şi "Regele Ianâş", şi 
fiul mânat de ideea l'E'facprii unei Ungarii nationale, li
l,el'ate de jugul imperial, suporta dominarea Turcilor şi 
in Buda, fiind gata de orice concesie. numai să capete 
din partea Paşilor vecini, mijloace trebuitoare pentru in
d('plinirea visului. 2) 

In fata unri noi reyoltc împotriva lui Sigismund Za
poli a, Sllltanul intră in Ardral, î~i întăreşte vasalul şi, 
drept dar, il oferă cetăţile luate dela imperiali - adică 
c0lc din l'f'giulwa Zarandului. A~a dar, la 1565 a) Desna 
jură credinţă lui Ioan Sigismund Zapolia. Purtându-se ca 
un a(lrv[ll'at l'l'g'e, Sigismuml răspUiteşte şi el vitejia par
tizanilor sfii, a~a cum odinioară Angevinii investeau pc 
eomHes rpgÎÎ, şi în 15GG oferă "cptatea" Desnpi lui Bebek 
George. ~ 

Numai 6i: supravegherea g'pnrl'ală. a intrpgii regiuni 
a Banatului şi Zamndului, era încredinţat~i Paşei din Ti
mi~oara, şi o.cesta-~i avra sulJalterni, cari conduceau câte 
o partp din teritoriu. Conclu{'c)'pa administrativă Se făcpa 
pe sangeueuri, cari la rcÎndul lor Se subîmpărţau in cir
cUIni"eript 1,i ml~nite: i\ahie. Aceste nahie-uri corespun
deau unei - sau două - cetăţi eu apartinenţiile lor ~i 
erau conduse de bpgi. Limita sang'cacului nu ('l'a nieioda
\,1 tinută în sram[i, răci punctul de gravitate cădea pe 
nahii. 4) In l'qdullea noastră exista. incă dela 1562, san
geacul Aradului - cucerit de i\IPllPIned Socoli - ce avpa 
aproximativ 7500 km2. - după :\Iltrki S.5) şi cuprindea 3 
nahii, a) a Zarandului, A) formată din Gj de sate ('u 1087 
de ('as!?; b) a Biehi~ului. eu Cf'tatr a Giulpi, din 61 de sat!' 
fU H07 case şi c) a Aradului, ce avea 59 de sate cu 719 
case. 

GlIld la 15G5 se eucPl'('şte restul Comitatulni Zaran. 
dului se formpază nahia hwu1 tIi, in care intra şi Desna 
cu salele ei; apoi o nouă împţirtiro administrativă tran
sform{t nahia in sangcac ele Ineu şi Ptmeota cu r{,şf'dinţa 

1). efI' Rl'llJlm: De rrblls Transil\'anicis şi Bizarus Pelrus: De 
hello pannonieo. în S. R. lIullg. I. 

2) N.. Iorga; Ist. ROIll,În. din .\nklll şi {Tngaria 1, p. 186. 
3) I~os!IW 1". op. CIt. p. S(1; LlIkiIlich p. SO-~85. 
4) \. eZI. expheali.i\e în EIlC'ic:lopl'dia Islamulul. 
5) Capitolul 1 din voI. II al Monogl'arici Ju<!r\ului. 

. A) Zarandl!l ,cra o cela te yc'Che la apus de I':1llcola,' ef. F b· G 
Al ad Y. ID. lelrasa. pag. 86-88. (l wn .: 
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în prima, sub conducerea bcgului Halul şi după el Mu
harem. 1) 

Sultanul (\,lruc:;;te trlni'irului )'(·ge ceUttile din aceste 
H'f,(iUIli, dar numai aWt, f,lră apertinentii. l~i dfldea I'~ 
hine spama <le profitul cr-l trilgea uin ateste sate nUll 
mUlt d{'('~H din ('ptllţi, asulna ('[II'Ora î~i P,-l"tl'a ul'C'ptnl tic 
SUH'l'an, la 1H'VOe lWlllllu-lC' inapoi. In 1~)1i(), cfwd Dcsna 
il11r[1 suh ('OlHhH,:pl'pa L"lpitanului lui Zapolia, George Bc
hC' k, ac('sl a e old ip:a t !oltt tipa o sumel import ali Ul, ca rC'l'l!
no:-;;lill([1 sUlpfl.llului SflU, ('al'C' ~i (,1 la rflll(lul sitU trehuia 
sfl-:;;i cÎnste<)s(';\ sUI]1<ln\l1. Toate ,1('{'stp g!'sturi î!ltilritoare 
(le amicitH impoY[il'l'a7:(1 soarta bi('ţi!or iohagi., rari for
mau is\'oru1 11 ('s('('at, fllra a av('a drcpt ui l'A strigt': dps
tuI! Zpc1uiala lwntl'u Yoe\'odul Artll'!Nlll era stl'[lllsă de 
Ull pfll'c,ilah, numit ad-hoe în sat (ln D('8na), ca sil. poat,l 
Sllpl'u\'cglwu mai cip apl'oapt' (lx{'cutal'('a ol'd 1111' 1 01'. La 
r(llltll1! 101' TlIl'di, u \'il mI îns('l'i:"p salc!p În tlpftprf>!c 101', 
ca cu (,(,1'i 1'1 proprii, î~i fe'lccau datoria În consl'eintă. Pe 
([raSllpl',l, acestora se mai adiÎogau şi prel('ll\iill' Im1)i1ra
tului german, ca }'('gP al rng-al'ici apusPlle, fi1rtl să fie le
gitimate. fapt CP nu-l 5mpi<'Clica îns~I, să recurgli la "hai
duci", pl'În ajutorul cărora s~i-şi sature lacomia; şi poate 
ci\ profita chiar mai mult dp(',lt ('pilalti doi paraziti. Co
drii prau plini d~ tftlhari şi "lotl'i", cari furau cp le f'ŞNlU 
in caII?: animale, ohip('t('. oanH'ni; şi fiindc,! cu oamf'nii 
nu av('au ce facr, îi sehing-illiau, silindu-i să-şi nlscum
pere ,Tiata hatjocorit:1 cu ce hruma le mai ri'im(lf',('s('. ln
tr'o scrisoare din 13Gl a unui administrator din Pil.neota 
se pompllpşte cu groazil de tâlhllriile din jnl'ul Dps)wl. 2) 
~ate 11Itl't'gi dispFll'pau din cauza jduirilor făI':l mibl. Lo
cuitorii Îng'l'oziti elI' aU'ttia "Pl'ot('ctori" şi a1;lte{1 sacrificii. 
recurg la al'1d t I'ajul Turcilor, ca la 11 ht E' sa! nit ori. 

Situalia rea ~c ae('Cll1,ueRZ[l p(' m[lslll'ă CC' şi pr(,f'.ti
giul tUI'C\'S(' Îllcepe ~ii-~i 1.tl)'('af'.('li apufo;ul. Illf)'{lllgPl'i]P de
IHIl'I ale, UlH!rya 1)(' ma)'(', suf('l'ite (lin cauza \ p!I(,tipi, dau 
(uraj lui .\1 aximi li an (1;)li4-1;j7Ii) urmaşul lui Ft'nlinand, 
mai ah':" (',1 în Ardf'al ele coincid cu moal'tf'a dragului . 
protejat (1;)'1'1\, Imlt.lt at de noile' ])(,I'sprdh;(' CE.' le intn'-
"f'(]('. :\lnximilian profit:. de tot acest d('seehilibru, ca si\. 
stn'cmll'P In ;0.;11 fl pt \Il cplor n!'păst ui ti speranţa mD. ntuil'ii 
imţwl'iaibte. Şi astfPl se ajunge la o nou:1 epocă de eroism 
f'ftin din pa1'tNJ l.'ng-ul'ilol', ce se încred in lmpilrat, ş.i ca
re l'('u:-;('~t(' s:1 instalp1.f' pe tronul Tl'IlIlsilvan ramura d(' 
~~mly(') a. familiPi Bc\tho1'eştilor, În prl'soana lui Ştrfan 
nnt hory (1!'i 71--157;>1. 3) HpC'ulIoseiHor ş,i dC'JlcIHlent dc 

1) S,za!an: El'Mly es ~ Porl~ ,Do('. ~o, 22(1, p.lg, ::126, 
2 SITISOare:] ('stc reprodusă de Fabian G, JaolaHă eu alte docu· 

Il\t'llh' rekdto,:rc la Istoria ,h~Hllllui, în monografia pomenită, 
3) Y. 1'n:f<1\a din Szalay 1. cit. 

--

... 
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Impfl.ratul german, Ştefan Bathory i:;.i tiă totuŞţ seama 
I.'.l. autoritatea turcească nu e u.~Ol' de suprimat, de aceea 
t.:aut~l l'ela~ii de prietenie cu Pa:;.a din 'lnni:;;oal'a şi Sul
tan. Prm pronwslUui şi daruri reuşeşte sa cucerească bu
uavoiuţa acestora, şi se de::;pnnde de autontalea lui .i\la-
xllni1ian. 

C::t sa aj llllg[l, Îl1SU, la aceste raport w'i, preliminal'i'ilc 
le il'U urit tot I.HC\li lObH.gI, datori :sa spnjllle nobilele lll

lcnţli ale Ol'lcaruia. liabuarea til e tOtU~l o maSUl':i: 
Lurbuţi tl![ mai mult sub greutatea nevoilor ce-i apasa, 
H,lIIlal putând l'ăspuuLle bICiUlUi prlll at.:te lle erOism za
ltanUC ŞI taIa râsunet, în deslHHlcJde ace:;.tl "robi saraci 
~,i HcnOl'OCJţl" tim ţinutul Cl'işulUl Alb "cu umilin\a se 
1 oaga' marelui VIZIr l\ll'hemed, "sa le asculte cuvântul şi 
val:tele de durere :;:.i sa le facă l1reptate". J Este stl'ig~ltul 
ue revoltă a iobagIlol' din titlutui sangeaculUl, a carol' 
lll'.işte este 8guduitlel de UeCOl1lcmte jafuri :;;1 pusuin, ce 
se alJat asupra 101' din partea rauvoitorilor stăpiUHl'l!. 
:::iatele suut aprinse, pe oamenii stiraci ii iau rO})i, îl ard 
~i îi ~dllllgiuesc, încut din pricina aceasta multe sate au 
tii~p.Aut, iar puţulii locuitol'l, cari au ramas lleputlllcio~i, 
au dcvcnit muritori dc foame, pribegi aSCUW;\l pl'lll p~l.~ 
duri. Ziua :;;i noaptea llU:~lllallul 111 casele lor doarme, bea 
~i mtlllancă. Dac;], marele \izil' nu se va îndupleca S[l dea 
vnl111e de supl'aveghcre mai atcntă, va pieri Întreg ~intl
tut Desllci, jefuit de nobila vaduvtt Bcbek, care li isto
ve:;;te prin munci llelegitimate. Toata această llobilime II 
ne!egiuiUl din ţinutul Somo~cheşului, llleului, Beliului, 
Dumei, Ciuciului, etc., e În leg.Uura cu "IOtl'ii codrilor", 
rari zi şi noapte fac pr::ipi.id îll populatia supusă Sublimei 
l'orţi; {[ll'a l'a spahlii sit poaUt interveni. ::,i ei preferă 
să~şi apere pielea, :;;i eând intel vin îi mai m[lcelftresc şi 
ei, cum s'a înttlmplat la Lipova. Pl<1ngerea desnăd:""tjduitil 
o trimit prin ]'I;icolae Balaj din p:tl'ţile "Yârfurilor", care 
\ a şti să aUf>Verească toate cele scrise de ei, "robi săraci 
:-,i năpastuiţi de toţi, sortiţi pieirii". 

Cuvintele disperate g[lSCSC rasunet în sufletul Con· 
l:ucătol'ului tm'c, chiar uac[t nu din sentimente inalte, 
măcar din dorinta de lini:;.tc :;;i ordine, la cari ceilalti stă
pâni erau inscn8ibili.~) Totu~i lucrul'ilr nu se Îndreaptă 
J!l'ca mult, pentru că executorii ordinului erau ni~te fana
tici adepţi ai materialismului brut *i nu Întelegeau, cum 
s'a1 putea sl'ttdea din intensitatea' neomeniilor lor, 

In anul 157li Ştdan Băthol'Y fiind ales rege în Polo· 
Eia, Pa~a Timi:;:oarci atrage dda început att>ntia urma-

. 1) hh'm, pag. 59- ·(;2, Aceasta este faimoasa ph"tngcl'c a ţnranilor 
dm pnutul Cri~ullli Alb din l.j72. 

2) Szalay. Document No. 203, pag. 312. 
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~u l ai :;;i fratelui acestuia: Cl'istofol' Bathol'Y (157li-15~H) 
t:)u··i ::;uVl'aveghozc mai cu atenţie onliuea în Pl'incJpat, 
dld s'a ajuns la urcchile ~llitallului, ca pe lâng<'l aUlIZU-
1 ile ce Sc fac cu lJil'ul'ile, îl! DeSllU se pn~g,Hesc ajutoa:'e 
pentru :t\emti, d~l(lillllu-sc d11ar o a doua întllritura; cu 
care sa l'lispuuua Turcilor.lJ l'lilldcă Sultanul s'a aratat 
foarte nemultumit, este lJine, adauga l'a~a, ca Houl ales 
Cl'isLOfur l:la-~i dea toata sillllta, sa 1'cintre în graţiile 
Punei. 

Aceste rapoal'te alarmante pun pe g[lllduri pe bietul 
\'ocvud :;;i, de leama unei eventuale l'iizbUlltlri din partea 
Sl f:pilllUl ui, se gralJc~te 8a desmintkl :;;tirile allterioare eu 
p'h-il'e la eetatla Dc~mei, prin rapoarte adresate atât por
sonal ~ullalluiui, GÎ.t ::;;i sulJaitel'llllol' hecstuia. lntr'un l'a
PlJrL l'[lll'e Poal'tâ, el cauta să cOllvingtl Inaltul For, dl. 
pill'a f;olltra Dcsuallilor, ea partizani ai politicii nemţe:;;ti, 
esle rabă. Trimi::iul ::ipecial al Porţii a Iost imlus în eroa
re, deoareee înttlliturile, ce le-a lnat dn'pt pl'eparative de 
r[ll,:boi, nu erau altceva dcciH lli:;;te cleldil'i go!:!pollal'c:;;tI 
feLeu te din ordinul vitlluvei Bebe k lTcorge, cal'e l'tun[wd lHl 
SillgUl'ă (cu ::iillgUl'ul venit din Dt::ina), PPlltl'U motivc de 
cconomie voia sii-:;;i strămute ferma d(' ~US din cetate, mai 
jos, u:-;;urfmd prin aceasta munca sl'l'vitol'ilor ei mai pu
ţitli la numar după moartea so~ului. 2) In acela~ fel scrie 
Îllsu:;;i ~ultallului ~\lurad il) "putprnie lwÎnvills lmp~lrat, 
noufl principc milostiv ... ",4) ci.lutfmd să-I asigure de de
vulamentul ce-i poartfl, adăugiind că, dară. a luat bir, el 
l-a dat cu crNlinţh ~ultanului, pc cal'c-1 roagll de a-i In(,ll

ţine lhlTuirea milostivă (kl'gyelmcs adomillly{tblll...) ~11 
putem pastra ~i noi cetatea DpSlla, pentru care cu toată 
el'edinţa, cu preţul s[mgelui vreau Sel. slujesc în toată 
viaţa mea Puteruiciei talc. li) 

~tia <":l'istofor, de ce scria în astfel de tI rmcni Sulta
nului. latfl cum l'ilSpUllde acesta,tiJ în Iunie 1557, \'oe"o
dului Ardealului Cristofor Bitthory, stăp[lHul stttp,lnilOl' 
Anlpalului, de lcgca şi (T0dinta lui Iisus: - "Accast<l 
snisoal'c poruncitoarc a Inl'a ajullg[llld acolo, aceasta să 
Îlltplegi", adic,\, să meargă la fata locului ~i S~l. stabi1(\as('ă 
ol'dinea după cerinţele Sublimei POl'ţ.i. 

1) ldcm, No. 11)1, png, 280. 
2) Szalny, No. 177, pag. 2(i(l-71 (an, 15(7). 
3) ldem, No. ISi, pag. 2(O;7-S9. 
4) lialahn<ls gYllzhc\ctlen CS:'ISZ:'II-, nddink kegYl']l1lCS fcjedelmiink, 

hatalll1,~ss;\g()da.t ,az • l;,r lstcn t']kssc, cgy nupjM ll'gyc ('zene, adj,l 
lBl'g lllllHkn k1vansagat. 

fi) Slli1ay, pag, 2K!l. 
6) Idl' 111, No.· 220, pag. 326. "Ez az en par-[1\1('soI6 ]cw]e]l1 oda jul· 

V[IIl, t'zl &l'ls ITwg! .. ." - Vezi şi pagilla :\2G-27, No. 221. Sultanul pri. 
H'a pc Cr'islofor ca pc un slujitor oarecare al l'ortii. In accia~i tel'
Illcni sed" şi Cadiuhli InculuL 

.. 
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Vedem prin urmm'e, pe de o parte, plângerea Homâ
dlor din aep)p parti, oropsit.i :;;i ~ilHi s,l l!pa mai mult de~ 
et~t pot, În ol'iee moment ~i orice împrC'jural'n cu pretul 
viet ii lor, II nor lT('~t ini "ffll'ă. 1 hmllH'ZI'U "; pe ue alt it p<l1'
te' h:lllueli lH'Întenwiate sau întemeiate pf~ viclenia tTn
I-n:l ilor vasali, I'ali ~e traduc pl'in an1Pllili'ţ[u'i din partpa 
sl[q)<I ni lor, Toa tp aceste'a a ttl trt s('â nt ei J cari mocnesl' 1n,'\
bu~ it c sub CPllll::,e, lwa*tppiii nd deeftt. mOrY'l'Jl t ni prof) ice 
izbucnirii. 

IV. 

Ullimii Bal I!Ol'eş li, Tenta/we de n/ul1{Jw'c (1 

Turcilor din L'llgarw şi ,treIeu/. JiUlUi \"!l CiI: II 1 ÎIl 

ţ JWllll Zu/'(mduilli, U misiulle ÎndcplilliW, .. 

Ve*nicilc atacuri :;;1 neÎllţelPgcri nu cOlltencsc uici du
Vfl dOIUnia lui L1'Îstofor (+lGtH):l): Beii Jiu lneu ajull
s('s ni. llL;le llralli, comiţfuHi !:ruzimi odioasc fata de 8U

VU:~il lor. ;--il' ive~c uesonlini în lllsu:;;i llujloeul COl1UIIC:i

tUl'ilol' turd, ÎBYU\aţi cu prea mult bine, l'\e!J:llluillli Ce se 
urZea In spatdt1 lor, le pi[tceu. sa CI ead.'i, Cfi spintt>lc se 
ll!u.i dulllohser~l din PUl'tl a lmpc1ialllor ve~nicul v[('spar 
d-: illl: igL Huliolf Il, lm!Jlllbat de dOl'lrina it'zull.\, st IJtlia 

h'liOJlll'lll'!e nstrologiee la Praga, l(l~[lllJ \'iena În gl'ija 
A1'lliliucellli )latllias ~i grija lmpel iului pe seama Consi
liilor, 1);),1' În ac(~st timp, Îl1 Apu~ul Îl\dt'p,lrtat, se })l'OPO

v<:d II ia ideea UIH'i noi !:l'uciat e con ha ne!:l'(>Jiueio:;;ilor tli n 
('oll~ttl\ltinopol, :;;i sufletul aecstei propagande era Papa 
Gement. A\'âti~l la hazA un IHltpl'lIic i'Suflu iezull, ca ya 
g:isi l',\~UllPt In prinl'ipelc l\nll>al ni ui Sigi ~m u nd, fiul lui 
Cl'istofol' B.'uhory, Cal'C', nhllus 01 fau, fusl's,' t'rescut de 
iezuiti în ~pjl Hul eroilor antid,:!) Dar lipsa de coeziullc 
dintre ~l'fii statelor catalin' ÎmpiptLt'l'u orice iniţiativă 
llwta ('ol('ctiv, hlS[Uld !:f1mp dt'Sl'hÎs u"tlllluilli ~i eUl aju
lui fu'('luia, carc se va simti pl'. g;\tit Mt spaJ'~tt Z1\gazu
riie, A:-5! fpl, plÎma întl'uehipm'C' llU o gt\sim la Sigismund, 
care C'zit,t ilicit :-;a. l'i:;:.tc hU'~l ex<'mplll pn'ulahil; ei spmna
lui îl lUt eroul (lun{ll'ean: Mihai Viteazul. "ictoriile lui din \ 
~lulll(,llia contra lui Sinan Pa~a sgudue :;:i temp!ia Turei
lor din l\nl('al ~i de:;:.teapti't ambitiile de planuri mari în 
tClll(il'ul pritlclJlc Ardt'Jr·an. Plin d!' înC'l'e(}('l'c acum, in
{'('PC prl'gi't t il i It', CC'i ('ari nu-l 1ll'llUlU î~i găsn\u gfll J'şit ul 
pc ('~afod (y{oJpad), :~) ~oarta llU CJu(ă nici }1(> Kendi re-

1) l'esty, a sziin>nyi b,\ns{lg, 1, P;\g. GI, 
:.!) ;S-, Iorga; La pla('(' {Ies Houllla i ilS dans I'Ilislorie l'ni\'('l's('lle, Il. 
:1) 'I;il'ki S" Il, pag, :ri; vezi Vocullwnlnl din 1;191 prin C;Jl'C Si~is-

l1lund .,dlll:u('~t~' ~ui Kornis (;nspal' ('('laLea IkslWi, ce fuspsc fi "lni'd,î
lOl'ulm' Kendl I'CI'CIlCZ (p0<llc de ol'igine l'Om[lll: C.îndl'a), 
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\ ,enez stăpân al •• tăliI Desna şi urmaşul Doamnei Dcbck, 
I f~ind, dest'opnrit d\~ un,cltea pL'lltr? 0A polit~c:\ opozi!iollist~, 
I :-;1 pnn moart('a ranllu lksJla ramalle dm nou fan\ sta-

\':111, a:-;;t ('pt tllld, înfl'igul'aUI, urgia noilor dilri şi impozite, 
impuse de cel ce va veni. 

Printre aliati era sigur d0 sprijillul lui Ştefan Bol's
l,ay, care avea averi considerabile în Zarand, şi de Kor-
1:i;,; Gaspar, Comandantul cetăW Hustului. C[l~tigtllld ~i 
sl'djinut lui Hudolf 11, care în ascuns ţintea Ardealui 
l'l'lIll'U cI, SC'lllllUI l'evoltei::ie ti.'! prin atacarea CCUlt i10r 
cuce} itc de TUl'd. Din nou pleiad<l de eroi! Cu libel'ana 
cl'Uîţiior dela m.-zi e::ile îns;ll'cinat Banul Cm'ansebe*uJuI, 
Hurbely. Atal'ati prin surprindere ~i Îngroziţi de infrilll
g(~l'ca lui SiWlll la C;Hugill'Cni, Turcii î~i pierd cumlhltul 
~i Încl'p, singuri, s;l se retl'ag{t din ccUlţi. 1) Acuma au loC' 
(debl'de vH('jii ale Magnaţilor, cari "lihcJ'au" ct'i:lţile Ht
nI st;\pfm. Cum o euccl'cau, Voevodul diid('a online \le a 
p'..ll1e pază ,maghiară ~i o Încredinţa tenH'l'al'ului lib<~ra
tor. (A~a a chpiHat BOl'uely: Lipova, Totv;tl'~ldia pc Mu
l','ş, Soimo~ul, etc.). ]'I'l'zi~i din palllcă, atitudiuea Turci-
10)' - la gflllllui picdcl'ii întregii regiuni NOl'd-1\lură~elle 
-- - devine ofcnsiva; nu se putt'an oui~llui cu gândul ce .. 
d~nii UHor astfel de venituri. Lâ, Timişoara, utltl'ânctile 
H'dliului Paşa îi aduc Înlocuirea prin altul mai energic. 
Cu aju10are Tfdare, Turcii câ~tigr. mai multe atacuri cou
tra lmpel'ialilol', fill'1t 8,1 fie biruitori (Ia Kerrsztes lupta 
a tinut patru zile), Cetatea Desnei rOmâne în mâinile Un-
gurilor. , 

In 24 Aprilie 1;)B7, Sigismund Bflthol'Y dă credincio
sului s<'m Gaspar Kornis "ipsius lH'l'Nlihus et postc!'itati
hus" .. 2) "illlegl'alfi arCl'm Dcszni in Cottu de Zaralld ad
jaccntcm, ac totaies, ::;imiles et illtegras Posses::;iones", .. 
('ari... ,,('odam Fl'ancisl'Î KClldy de Hadnot lll'aefuissellt", 
dar luate dela el, ppnll'u c<i "contra dignitatem ct aueto
l'ilat('m noslram eligcnuo cum aliis infidelibus c\andestina 
l'ollsilia habuisset, vitaN[Uae nostl'Rl' insidiatus fuisset", 
Hazardul aduce pe aceste meleaguri pe acela, a cărui 
>mme-- se va înscrie mai apoi în rândul partizanilor lui 
Mihai. 

Sigismund era un om, rare singur nu ştia ce vrea; 
Dl:3tăzi, decep\ionat UC îllfl'âllgel'ile suferite dela Turci, 
ahzÎl:e de tron; mâine dorul de vitejii îl face să revină, 
:)ov~'i.iri şi ]'ey<, 11 iri, cari au contribuit în mare măsură in 
a spulbera incl'C'derea şi g[mdul multor prieteni, de a-l 

1) Be[hlen: Hisl. de ]kbus TnmsilvankÎs, II, 3;).')-56; Lukinich, 
Jl- 188; ~l{II'kj, II, p. Hl şi DI, Iorga: lsl. Hom, din Ardeal şi Ungaria, 
1, p, 188, . 

2) Documentul publieat de Fllbi{,n Gilhor în lucrarea sa asupra 
Judl'tului Arad, 

-
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n:ai fi cl'edincio::;i. Victoria lui 'Mihai şi moartea Cardi
nalului Andrt'Î B<lthory fac pe multi să tJ'paci\ 0(> pal'
tpa Voevoduilli l\hmtean. 1) [n:-:nflC'ţit de noi ajutoarC', 'Ti
hai porneşte cu mamlat imperial lll~pl'e apusul Al'fkalu-' 
lui, să-I lillf'1'f'ze din mâinile tUt'cC'şti. ffa8par 1\:01'n18, ve
rhiul Comandanl al Hustului şi noul stăpân al c('t3iţii 
Dcsna, i-se alfltură cu oastp cu toL In 1::J9f) , Domnul 1'0-

mfm ajungE' St:'îll11.11 în pfîrtile ap11Sf'rH'. iar oamf'nii l11i 
stl'11juiau în cf'tătilE' Lipovpi, Lwwiullli, YărădiC'Î, Soimo
~ului, Pâncotpi şi hH'ului iÎnloc111ncl in unele puterea cu-
110S('11(\11ui luptător G. fiorlH>ly).2) Ajutat elI' pl'1pt('nul 
şi ("l'Nlinciosul s~'iu r~ornif.l, SI' 8imtia sig-m' de sitlwtie. 08-
ta~ii lui avrau voe să jPfuiască şi si'î. dh:pl1ll~\ în Ol'lc{' 
!oc. 3) Ba unii îl sfătnÎl'i'Î să crară d(lla Impărat confirma
n·a de stăpfm drfinitiv în aceste locuri. 

In pragul \1nei noi ishânzi, idr('a că st0agul "str(>inu
lui" ("id0g0n") pf'ntl'lJ ei, al' put0a să fâ1fâp în rf'tătil(' 
('I~ ('onaetizau visnl lor, pentru rare Sp sarrificau, Umru-
l'ii. în cari se l'(>fJflrfa dl'srC'hi1il1l"1l1 sigismllndian, ll1wl
tf'3C contra lui 'Mihai (1()OO) cu intt'lg-i injositoare, 1l1'Zitf' ~ 
nI' Hlng-fi lmpriratul Rlldolf. Suflul Daco-Roman strivit 
de veacuri ~i de barbari s'ar fi trezit în inimile oamenilor J' 
1"Iământului ~i ar fi făcut din Voevoedul, ce nu venea, 
""oate. atunci ca Român, întruchiparPa idealului, ce s'ar 
fl. plămădit acolo în Zarandul românesc. 

Dar zug-r~lyjt în rulol'i llrţTe dE' duşman a Ţ:lolitÎC'('i 
ill~W'l'jali~h'. Mihai i~i pipl'dc simpatia şi In fata c('lor 
mnri şi printl'P o"tRşii l11i nwrcrnari. şi aJunge s!1. fiI' hui
duit ot' locuitorii cIp aeolo. r.ând, dpsp(>l'at, ia (lJ'\lmnl 
ViPIWi, toţi credt'Ru, că m(,l'ge spre noi eucrriri şi atA tau 
rpassele contra lui. Cu multă grrutatp şi numai prin 1n
tCI'\plltia lui 1\o1'nis Gaspar a putut l'ăsbi, pela B('iuş, 
prin Bihor, către Impărat, să se disculpe. ' 

Tală, eum din toată ac('astă înv:'ilmuşpală totuşi 
r"ll1TIOasă - şi în acelaş timp (1(' nostalgică amintire 
TwntJ'u Romfinii din an'le părţi. gl1.ndindl1-ne ră pontp, 
dne ştie, trecând Pl'in In0u, sau în <lrumnl prin Bihor, 
Milwi nu s'ar fi abătut ~i pE'la cetatea pJ'Î('tenlllui s~lu 
KOl'nis pela Desna noastr~\, - din tot arN'lt vâJ"tflj de in
tl'igi şi invidii nu profită, d('cât tot Turcii. Şi, prin aceas
ta, ei dovr(}('au că mai pot l'ezif'ita mult timp l1l1f'i incpl'
{"ări de a-i njmiri... C('l'u1 se limpezeşte peste idealuri în-
frânte şi inimi descurajatI". , 

1) Y. lIurmuzaC'hi XII (1591-1GI12) Puhl. (IL' N. Tori!a, Printre altdl' 
nr. 778, 7?2" 7Rl, 805, 1713, 1798 refl'1'Îtoal'c la atitudinea lui K01'l1is 
fală de l\hhal. 

2) Lukinich 1. cit. pag. HIt; î\h%l'ki II, p, 32--:{,5; Filbiân 1. cit. p. 59. 
3) Insăşi domeniul lui Kornis u'a fost crutat (l\1,\rki II, p. 34). 
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Dela aceast:"t dată, tot sf'colul următor (XVII), pân~ 
în lGHu - când vietoriile Generalului Eugeniu d(' Savoia 
ii alungă din toate eeUltile regatului, şi druia nu-i mai 
pot opune l'C'zlst('nt{î iCaJ'lovaţ HiH9) - Desna, ca ~i toate 
surorile ('1. vor indura obi~nuitul r!'gim. Ca ~i cum t(,11-
tativa (1('la 15fl3-~1()OO ar fi fost un vis m'ţtt, totul fie 
continuil. în acrl('aşi condiţii. Din nou ralvarul a două 
put (,1'i jefuit Ofir!': pe de o parte Vo('vod nI Ard(' ll'an eare 
nu Îllţpll'gea stl l'plluntC' la drC'pturi!e sal(' fată elI' P1'O

trjatorul sUlpftn al a('(':o;tol' locuri; pe dp altă parte, Turcii 
îşi rprlamau (1)'1']11 tiI pe l11trC'aga regiune, mai eu VM 

mai fără voe. AcC'iaşi viată de jaf şi ('hin. 
Totuşi se întrevc(\ea o speranţă. Koii stăp{jni ai Ar

dealului, Hakoteştii, purtareI o grijă mai părintească 
3ef'stor tinuturi.1) Desna in slweial Sf' bucură (10 anumitI' 
pl'ivilf'gii din partNl lui Sigismund R~ll{oczy (Hi07-1608), 
care în 11107 o scuteşte de a mai presta munci pentru în
t urirea Irwului.2) 

Acest privilegiu. acordat şi comunei, ii aduce multi 
colonişti iobagi, cari eran bucuroşi să Se refugirze sub 
rroteetia acestei ll?gi. Domnii ceFitilor se f~l('himlH\ însă 
după caprieiilr YOf'vozilor. Urma:-::ul lui Sigi:o:.mund Ra
koczy, Gahriel n,lthol'Y (1608-1612.) condus dr, anumite 
}'rsentimente fatii de familia Korniş0ştilor de altfel 
explicabilă - o exclude dela Stăpflnirea DE'snei şi apar
tin0ntiile rrspcdiv{'. pp cari le trf'ce unui alt "nobil", 
Keff'sztesi Pal. tn 1612. După doi ani ele l'eintl'ă în ŢlO
sesia Korniş('ştiJor, fapt ce provoac<\ noui hllrţue1i; de· 
posedatlll îşi reclamă drepturile, ('('('a ('p. adUCe afirma
)'ra T\lnilor ca OlNliatori.3) La 1626 Desna avea din nou 
pază turcească, pana pe vremea lui Răkoczy r. 

(

. (Hi30-1f118). ACf'sta a('onUi, in grl1r}'r. acestor )'rgiuni o 
atrnti{' drosrbiUî; la 16:1j seoatf' Drsna clf sub antorita
{ca fll('ului ~i o .. dilrllrştc U1111i vitf'az dcsecndpnt al Kol" 
ni,:p~tilor, ammw lui SigismlllHl T\orniR4). fost Prf'fert al 
7,'il'alldl11tlÎ :-;1 d0votat. ln HH3. ('[ind a ::lu,dt ('il Df'~na a 

dinpa în rl'gÎlmil0 Bf'iu:-;:ull1i. ay,l11(1 sllf'dalil gl'iHi rll' 
Df':-:na. EllOCr!. HakotimliJ fi fost o ('pocit mai putin ap:l~:\· 
toan" aRupra hif'ţilor iollagi. 

D01a 1G48 (dup;l H(d~o('zy Il) cadE' elin ,nou în rn,linill' 
Turcilor, dC'la ('ari e liberală in ruină, - dar liberată 

1) :,r.'1rki S., IT, p. 112 sq. 
2) Idem, ibid. 
3) .\[:'trki S., II, png. 1\3-45. 
4) ldem, pag. 193. 

-
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pentru totdeauna, - căci în 1693 este distrusă de lovitu
rile du:;-mănoasp ale învinşilol'.1) 

Duptl istoricii din 8('('0Iul XIX dela această dată şi 
p<'ll\i'l asU\zi Desna n'a mai fost locuÎt(t. 

Se parC', lotuşi, că în timpul l'fiseoalci lui Francisc 
HAkoczy, la Îuc'pputul veacului XVI II, Desna al' mai fi 
fost fOlosit;\ de Lohonţii lui \Yal!pnstr'in. Cu tunuri adu
se din Giula au Vl'llt ei să l'ăspundii CI rbici<'i Curutilor. 
AC'pasta o :-;tim dintr'o set isoare din 170[) a lui Francisc 
H,lkoczv c,1tre Comandantul trup<,lor sale in areste re- ! 

giulli, i:onU'le l(elrolyi de Kagy-I\;iroly.2) . \ 
E, poatC', ultimul Sl'l'viciu ce-1 mai aduce Desna ca ~i ! 

('('!claltc cptăti, IncuI, Şiria, Lipova, etc., căci pacea dC'1a i 
Careii-Mari, intăl'Wl apoi la Satu-)'fare 171::, pecC'tluia I 

infn'ing'l'rl'a J'~ls(,lllati1or. Impăratul Carol VI (ca R('ge al I 
rngaripi earol 111) hoU\rî şi alipil'pa vcchilor ţinuturi 1\ 
din "Part('s Illlngariae": Zarandul urmează şi el oficial 
ncp'eaşi soartă. 

Populatia din arrst Comitat, însă, rl'a mai obişnuită 
Cu l'('j.mliip anlr1('nc şi dr acpra In~titl1tii1(' Statului nu 
CJ'Rll Hlliştilr. Cpa mai man' lrH'lll'(',ltul'ă f'l'a la încasa
rea impozitf'lol'. YcşnÎcC'lf' nrlntr-ll'g'rl'i au format adf'sra 
1)J'otrstăl'i în Dil'tf', p<În:l ['Dnd ,,'a hoUll':Ît df'"fiintarf'a 1111 
f;l alipil'f'a la ComitatrlC' y('rhw. O partf' a j'i'imas a<;tfl'l 
('11 l('gislatia anlplC'ană, alta ('u lf'g-i"lati .. maghiari\, Primul 
pas în acpst sl'ns fu făcnt la anul 1747, rand Zarondnl 
fu ciuntit df' două cir(,llmsrriptii: Plasa Zal'andulni (la 
Apus <11' TIWU, şi nlasa ln('111111. in carp intra şi rC'g1unen 
D(>~narlă, cari ful'Î. alipit<, jlHll'tnlui Ar~HL~) Af',u ('Il în 
lR76. rând lrgN\ XXX a o(,l'lni an a dpcr<'tat ol'f',fiintarl'R 
fompll'ti'i a v.,('hi\1111i C:omitat. Dpsna nu mai făcra parte 
din aC('f',t OmIt elI' un s('c01 şi jnmiHatC', 

NI' mai pT'('z('nti'ind ·niri un intC'I'(,8 8tl'atC'g-j(' ('l't~tNl 
J)('snd, cade in oC'"l1<'tndinf' In 10c111 d însă se ridică 
SAtul, corp, la 17~Z, îrnpl'('un:l n1 c('a mai marI' p::lrt(' rlin 
(risan;). elI' azi, intrn în nOI'f';ia n\l(,l'lu; R i naldo de' E:-:te 
al ~rotl{,lwi.4) Imp:lrnt\ll Carol YI (Carol Tll) rH"nltitra I1n 
nilltor 111'f'tUit al acC'stlll DllC~ 1n ampstN'\11 1".Au la ~ucC('
~i~lnp~_~paniei - L. nUTIlf' ff'l'med.tor. plin 0(' igpită, earp 

, 1) Leg('n{~a locală împklesle acest dezastru cu contribuţia săte
!'tlOl·., l'eyo!tn\1 pel1l1'U furtul de fete şi femei tinere, carc-l efertllau 
ru]'ell cu multă dihăcie. Vezi nuYela ('eloI' 101 mirei;e fUl'fltC' în catale 
pO\Tslitii de ,h1kai :\h'H', Într'un volulll din nuvelt'lc sale (18(15). ' 
• 2) DO('lllllf'ntul 2Gn din Codu dipl. Comit. 1\:,11'01\' de N, Kârol". 

\. Budapesta, 1~fl7. '. 
3) Y. Kosma I'ft!. l. c. p. &~-~m. 

h:lt'c:lga ~wdc dc dccrele 1)('l1lru rh'sfiin\area Comitalulni sau 
clyul1l:e3 lui se pot \lI'mări şi in N. D('nsu~eanll (Rev. lui Ho-
1'1'1) ŞI S. i\Ioldovan 1. cit. 

4) Murki S., p. 364-65, 673. 
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a atras întotdeauna coltii câil10şi şi înveninaţi ai celor 
fără Dumnezeu!... 

L;'lmudri mai detailatc se vor putea găsi in pal'tea 
II-a a acestei luenld, eare se va oeupa de D€'sna "ora*ul" 
din cpora Il1a~hial'ă, azi cuih CUrat rom~hH'sc, lipsit de 
str;'Uut'Îrl'a industriei ee-Î ducea faima numelui t!epal'tP 
în mI' kaguri, care a~t[tzi sunt cehoslovaee, dar totu:;;i <:(e 
va ridica prin munca românească, de care a dat dovadrt 
:-;i c;înd era oprimată. Tot cu această ocazie voiu arunca 
o seurUl privire a~upra influt'nţci turcc~ti în onomastică 
:;oi viaţa de toate zileI e. 

Cântec de închisoare 

Arde 'n fier de gratii 

Cumpăna Treimii 

- Spre bordeiul tatii 

Sboară heruvimii ... 

Heruvimul mare 

Cafă spre pământ 

Şi arafă 'n zare 

Semne de mormânt... 

lată: creşte fara 

Nouă, din morminte; 

Pede ea, ca para, 

Sboară duhuri sfinte." 

Cornelia C. Bodea 

GH. MDŢ/U 

- - --fiiii 

, 
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rĂCEREA 
l'J'OVllU zb câlld am avut aceasta discutL-, ll'a fost o c~al'Ui În

;le JlOl. Dant riulcasem gla:sul, a:sta li a iost p.ntl'u primu. oara, 
le caml llUl'eaZa legatUrIle lI111tre 1101. ba ue Hlulte 01'i 1I1Cl UU 
[le ascultam unul pe altul, fIecare Ulllll'{' nOI \,HUtUl1U sa lllVmga pe 
;C'all :::tngand nh mal tarc :;;1 "oll)wd cal mal reped,', La un'IH 
~l'rlJlnd, mei lIU ţineam atât :s~t ne C~lllYlllgPll1 1 eClproc, cat lllai 
;Il lilt :sa-:;;l SPUIHl 1H'l are tot ce a \it'a de sp u:,; ţ.l tOL t'e avea p.: 1111111.1. 
[le lIldaW, ce :supararea noastră :se golt-a <-le conţlllut ca perna <.le 
!helllotoat'ele de lahi"l, lJe t1'. Zeam Ul':stlIllt1a\1 de sup,,"tlal'e, l'a iu
~Ol':;;l lImtl"Ull SOlIln 111}Jllotic sau dillu'v tl'all~i\ catall'pticil, in eal e 
fiU nOI am aqiol1at, nu Hoi am yoroit, lIU nOI am fost suplu'aţi, t'l 

lltl'llle\'U din noi, sau afară de Hoi ne-a sugestiollat, ne-a lllVl'<\]blt, 
~e-a fltcut sa ne spullem vorbe grele, pelltnlCl. dupa ee s'a amuzat 
;n Ul'ajulls pe socoteala lloastl'[l, :.:;a ne aS"~lrl~ ca pe ni~te l)<tpU~t 
11etrelmice. La toate revenil'iic at'e~te dintr'o t:earl il, ne uitam blll
tnadţi unul la altul, cu ochii speriaţi; simţeam o averSlUne aproape 
~izka pentru ce-am ffleut :;oi pentru CL' l]e-am spus ~i l'u~jnati că
lcam unul în braţele celuilalt. {\U era c('lace se spune în mod obi:;;
:Hli( "Împăcarea e dulce", ci noi simţl'<lm mai mult o nevoie inv1n
:'iililă de-a ne simţi uniţi - e<it mai uniţi suflete:;;te ~i trupc:;;re, -
'onlra unui dUţ.man pe eal'C nu-l ştiam, nu l-am vazut, dar a carei 
putere i-am simţit-o. SitruUirile noastre aprinse, \Toiau sii pecetlu
~a!"('ă, - uar şi să v('rUiee - puterea ~i coeziunea sUfleteasl'}l, ce 
:xi:-ta între noi. Dintii, cari intrau voluptos în carnea celuilalt cău
iau nu numai pl~tl'erea, dar şi pe celălalt, fizic, material şi unit eu 
:iltre Î11vizilJile ele ctJI meu, Era o verifical'~ la "fata locului", 
!U!el'OaMl, - o vroiam noi dureroasă, - tocmai ca 8[\ ne motivtlm 
illUI altuia prin această probă matel'ial{l, prin durerea şi volupta
:ea ('(,-0 simV'am la fpl de intens, (o simteam unică în două C01'

~uJ'i), că şi noi conform prescripţiei biblice. suntem una şi aceia~i 
)et'::.:.oall~l. E:-;;iam din aceste verificiiri, zdrohiţi fiziceşte, dar ziimbi
:OI'Î :;;i ÎlH'l'PzMori in noi Înşine şi în iubirea noastră, 

Gll1C\ am Început s,1. ne certăm de data asta, amimdoi eram de 
~t'Cllîntă că va fi o nouă V(,l'SiUll? a multor lwînţe]('gel'l de a le 
~ollstl'f', ca o pl'efaţare a hiblicului antagonisrn întl'c femeie şi hăl'· 
lat, to('ma i pent 1'\1 nwt ivarea n{'cesit;l tii t1 nil'ii în concluziile p 1I-i
:Ulf>. DcaHmintrelea ~i motivul ('('rtd a fo."t puit'l'Îl. Intcîrziasem de
a masă, LlHT1tl [lsta Sf' întflDwlas(' de atfttea ori şi p<Înă acum -
~i se inttnnplă arieui. Dar acum, înlel'vcniserd Încă două elNnenh', 
:R!'j pal' sa c[wt(lI'eas('ă foarte gr,'u in tal"nll logicci şi SPl1zibili
;atii ft'll1f'nÎnp. l\lothul înt<Îl'ziHii melc a fo""~ o înttLlnÎt'e nea~tep· 
:al{\ tU Coea, una din simpatiile mele ju\'enile şi de care Lizi -
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IL\ ast[t-mCa -- an'a cUllo~tint<l. 1\'0 ..-iÎzusem de mult. Era nutri 
tal1l cu un Mite'l' ;;-i aVea ;;1 :t cupii. llltalUplal'l~a Il facUl l'a barbatl 
ei odatft cu ÎUl1111tarea sa l1e mUfat in ganllZ0Ulla locala. De sigul'(', 
III am bucurat fual'te mult ca am Întalll1t-u :;;1 l'ev[\znt-o. De:;;iuu i( 
:;l'se intre Hoi, l.il'l'<Lt acele SImple sdlllllban de z[unIJetp :;;1 :-'l'd~6 
rele, pc cari :;;i le fac atitU tim'll la l(j-l i aui, lle !Jastra:-'l'Il1 totU~ll 
simpatie apruape fl'a~l'aSUl, pClltr'uca nu tr.CllSl'lll de plagul pl'hw 
Sill'UUjri, ual' uici lnl ul'sdl1sn;eIll u:;;a d('sp[\rţiriJol' furtunoase, l<'use~. 

mai mult o dragoste, -- dar :;;i asta e un CUVdut prea mare ~ Il}[ 
IUllit o simpatJe iJlalOni61 Între doi tUleJi ce·:;;i simt tim reţea SYÎlr 

llimi În sâugc :-;;i-lI plivil'Î ~i se :;;tiu ~ fani fal~rl modestie - pl,icu:. 
pl'hirilor. LIZi :;;tia de aceasta simpatie a mea, cum :;;tia ~i de cek 
tulle, pe cari le-am avut ;;i le are fiecare bai·,tl În tineretpa lui, ~! 
rev[lzusem cu pl.h:ere, d.ir eram ~i l'\ .. 'io~i ':'la veJ'ifin\m influl'llii 
liistrugiHoare a v]'f'mii asupra fiecăruia. Coca el a par' ca şi ITIt 
fl'umoas~l. Fl'ulltu~eţ( a ei :;;tealsfl ~i iw's]H'psiva de floare creSC:1J1 
în 2 metri pat] ati dc gr~l(linitfl a unei case iiil'fl CUlte şi Eln"t 3.f 

se dcsvoltase ~ub influenta dlsuidei. Fu\u ei !ul\guia\ii dlp.Uasc 111 

oval rnigdalat, genele i Se' mai lungise, iar SP1'ÎlH't'llcle "a la .\[arll'n: 
Diet 1'ich" :;;i fanlul bine a~l'zat pe obraji, îi tlfldt'a LI o f1'um us('te apaJi 
teo .\lai ales efI totul ela iluminat ca :·;nh putel'pa ullui l'eflt'ctoJ', di 
c{t!dura z[llnbdullli sinuos ca lli:cte coltud mist('l'ioase şi bine eof 
turat ca un golf. 1\e pieJ'dur{nn amtll1doi în ÎlJtl'eb[tri ~i'n aduce: 
anJÎlJtp. iar Jeall, !J[ll'batul ('1 şi apruape coleg de :-;;coală - fl1se~ 

cu I! ani Înaintea mca la "Liceul Laul'ian" - ne suplalicitase (~ 
awint il'ile lui vesde :;;i sportive. Kici u'am ~tiut dllld au trecut tn 
sfel·tul'i de oră, 1n depanarea unor amintiri comune. Piuul. am CUib 
P'IJ'at Ugfl~l'Î la tutungerie - :;;i acolo mai :sehimba:sem ciiteva vori; 
cU ll1adalll Fifi, tut uJlgeTHa, o dOaml\~1 dnIguFt, dar ve:-:nic nec< 
jiUl - p[lllit m'am sc,lpat de Fillte:;;in cu Ve~JliLa lui dilem:'î: sii fatl 
politica sau nu:;;i în ce partid Ml se înscrie - sa încheiat billl'ceasl' 
de îl1tarzicH'. Cflllcl am sosit Lizzi cra tocmai ca o :;;ampanie hÎlr. 
frapal:'L Spuma llervozit<)ţii pOl'lH'a în fiecare vorbă care mi-o arul: 
ca, ~up{lral'pa ei se rev:'trsa ca o avalan~ă asupra mea, La început]'~· 
m:'lsei uimit. Nu :;;lIam care poatp fi cauza aeestei subite suplîrM 
pelltrucă maI întuJ'ziasf'm pu ~i alUldaUi ~i totu] se rezumasc la i 
mic[1 butad~l, ÎllcheiaUi cu un s,lrllL Cu mare greutate am înteltî 
('ele douu cauze, care-i pl'odusrsc acC'asta I-\tra~llie{1 supurare. Vl~ 
era inol'el1sint în apal'enţa, ~lar eÎue cUlloa:;;te amorul propriu ~ 
unei bune gospodillC', ~tie foarte billl:l ce p]'[tpi""t~tii imense iau UDef 
insllccC'se culinare. EJit-'a pl'ppal'asc un sufle sau a:-;a ceva, ce tr~ 
llUia dUp[l toate l'f'gulclor artei huc<lUire~ti pn'paratA chiar în m~ 
I1ll'ntlll aducprii la masii. C~lp(Hase l'l'teta dela o pJ'ictell[t d-na Pi 
la curc nulncaseIYl odatit:;;i hi pusese în g.lllu s'o pregătească chi~, 
uHilZi) d'md se împlineau 5 alli dela primul nostl'\1 si"u'ut. Ff'ml'i~ 
1,in grozav la aceste mici amilltiri ale ullui trecut pc care-l văd t~ 
dpuuna colorat În cele mai tl'alldafil'ii C'lllol'i. L-am serbat prin~ 
dată l'U mare fast - dar să spun drppt, lot l'a mi-l aduse amint4 
r[l eu uitasem acpastă dată aHi t de importantă în istoria căsnicie 

t 
~ 
t 
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~i dragostei noastre, A doua oară tot l-am uitat, dar l-am sel'bat 
la o :ilmpl.l silrlJ;Hoare lJisericeasca, A treia :;;i a patra. oara
lH'l!tl'ucU oarecum iUli llltrase În olJiceI, am \inut ll1mte :;:i pentru
l'a :-::l-i tac o SUl priz<l, i-mn cumparat: primad<~t[t o <:utie cu bom-

(1 !Jual1e :;;i a doua O(il'il flori. Anul asta lat' am uitat. De ... nc<:azul"il(', 
I ~--:\Jlllai dup[t <:e am ascultat primul du:;; de vOl'b.', am Înţeles ce daUt 

lII~{'lllnat[l am uitat :;;i m'am apropiat cu cele mai bune intentii de 
LI:tzi sa-i ccr iertare pClItru acca:-ta eOlldamll~lbil<\ st'ilpal'c dm ve
tll're, Dar aci o llimeni rfm :;;i nu Hlcui aace,,;.:!. dl~cut s'o înfudi :;;i 

I !Hai "~IU, De multe ori folosisem suhterIugiul acesta cu apal'f:'lIte tiU 
I IUl'll1ai vil'ÎI{~ - dar foarte diplomatice În efpete - accla de a-i des

(ărca furia printr'o glulml sau o milllic[t l'omil'~l, De data aceasta, 
\ g:l1m<:< hi piprdu efpcl ul, iar mina cal'c o [[Icui - de copil prins 

III ocaua mică, -- adusese numai un "earaghiosuh'" ~i o dis
c }ln'ţuitoarp Îllloarcere din spate, M[l apropiai de ea :;;i începui ~;t-Illi 

~cuz Înt<ll'zierea. Dar se vede că Eliza era Îlltr'o stare tie enervare 
îlt earc orice i-aţi fi spus, dip,Ha in l)chii ei o adeY;lrată cl'lmft el!! 

1 lese-('{isnÎcie sau le~e-iulJiI·e. ?\iei nU-l povpslisem decât o parte 
r: din Înlulilirea mea eu Coca:;;i despre ee vUl'bii cu ca, dt !-\c 
~ Hllom sa Înfuriata :;;i lllcepu sa r~telleal-\l'it: "Du-le la amanta ta, sa 
1) pkci de aici, nu vreau sa tc Ulai astull" *l b,}"tllJl'H-llliu-se}Je di'UIl, 

(U c-apul 111 perne, ÎIH:epu sa pW.uga. 
P' Scena asta mft dl'l'uUL compled. JlPobiceiu, În neintelegerile 
" Iloasl )'e, pW.llsul venea la Imp1lcal'e, dupa ce obiectulllPll1ţelegcl'ii fu
e .'>l'se lftlllUrit :;;i laeramilc Vl'BeaU l'a o vioaie iJinetacatoal'e sa spele 

1'1 udee impuritate din gradilla iubirii 1llJastl'e, ~'la a~l'zai lallga ea :;'1 

n uui s'o m[tng~LÎj, dar imi l'Pspinse orice incl>rcal'c. l11cepui Skl cuget 
't· asupra întol'sat m'd grave ce-o IU{1 - UliPit miile - o simphl lit'

l' iHtelCg'Cl'C a cauzei ÎlIti.Îl'zipl'ii melC', ProlJalJil l';-l 1'[\\.11 era lllai PI'O-

1\ fl,lllll..să fi p,'uHral ea oarecare înuoial~t asupra )',latiunilor melc 
'l t II Coca'? ~'a pl'ef<ll'ut llul11ai e;"1 {'l!'li(> Îll fn\te~tile leg~lturi dilltl'C 
Il lIoi doi, numai ca ~a-ll1i aseundII ad('Y,ll'ata '.'1 pilI np'! DeolJicein 
11 gluma (" llunw.i \.lll joc dc-a g[ldili all11mlh~ ~el1timl'lltl" iar tăl'e
fi rea c \VertheÎmul el' În('hide 8(,{,l'pte 11l'j):lnuitp. Dar suntem de .). 
ir alli cas5toriti ~i Îlltre noi nu s'a ivit llielodaU"t capul VippT(·j gelozi 
I ei. Nu sc poate ca VI'POdat<'l să nu fi scos capul, Într'o suparare t1'('

k t'~l(0arl'. Iar a faC'(' dintr'o ÎlIcPl'cal'c npreH~ită o tragedie familial';t 
'II mi se paru prea pueriW, ca să-i dan man~ atentie. Fui ('hia," 

fum'te jicnit de pl'pfpl'inta }1<' earp o da Lilzi accstei hagatC'lp gos
e; }lo;lhl'c,;-ti, iulJirii :-;;i pfldi familiare, Asta de sigur HU s'ar fi întflIn
j'i plat dadl al' fi tinut CI va mai mult la mine, Dan't m-ar fi iubit cum 
lJi II]'[ timle, t!psigllJ' ctl m-aI' fi eUllOs<,ut Îlllleaju Il~ ca s[t dea Înt>ll nil'li 
p< Il)~'l(' eu Coca adeV{lI'atele ei proportii !:'i sPlllllifiraţii. Gelozia e, tlup;) 
i~. lHllH', () dovada mai mult de I?goislIl Ikn1t de iuhirE', IuhÎn'U c mai 
,ii, mult o (Htrllirp, PP c[\Ild gelozia o luare în PO,.;;>sil111l'a ~j teama dc a 
{f p~('nle posesiune, \Ifl retnlsei în iubil'pa mea jienită ca mclcul în Cil~ll
n; ta lui. Dacă Uzi v!,pa ca un asemellea eapl'ieiH să-l trf'ac{t printre 
lt! lIH.mifestările lpgâtul'ilol' noastre easnin' ~i amol'oaw', trC'aba ei. F:'l 
Lii va lrebui să tragă consecinta. O voi trata si eu la tel. M'am a~czat 

• 
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1 
~i eu intr'un fotoliu, mi-am luat Ull z~al' şi Iim început Ră eÎtpsJ 
ASIa a avut darul :;';'0 irite la culme. !:)'a ridic,;lt ca o tigroaică, mi-; 
SILub ziarul din m[lJ1{i, l-a botU fUl'ioasil ul"llllc;mdu-mi-l in fată 
s( rigii lltlU -111i: "llpsilllt it li 1(>" :;;i ~e Îll( ui(' în dot'lnit OI'. Scena Se' pe 
ll'l"'U u:-;:a tk repl'de, iunit nu f[H'ui nici Ull g'.'st, ca s'o 0IIl'N'C Sat 

sa-i nbpulld În an'ia~ fel. ::;(~ltUl cu ochii lnii!l\i în u:;.a l'are se în 
cl!isc, 11,11'l pun[llIdu-se îlltre 110i ca o barieni.. de lH'p,HrUH1l a vieţii 
HiLiicai im,tinctiv ziarul, tlesp'lturâmlu-l. elutam în mi:;;carel 
fizil'a o slr(uJg'l'l'C a gdndul'ilor. Cu ce-am gr"~it? Cu ce-am putu 
:-;'0 iJlfU1'ii a:-;a ue l.hl! ~lai e ('( va În atanl eL' motivelc invo('ate 
Se poate să Si' poal'tl' a:-:a tiC' straniu cu mine'? Ei bine! sa-mi Îllchi 
pui cit SUllt villovat. Cit re!aţiulli!e mele nl Coca ar putea fi suspcctl 
U.e CL Il U mi-a spus-o llit:lUdaUl? D" ce sit Ul'lllICC acuza gra \' a d 
îw;cJi,dune, cami cu llÎmk nu i-am putut de,;,lepta b~lllue111e't A 
trecut ti i;l,1ll tlc ciull1 llU m'am mai intaillit cu '.'a. A:-;ta o :;;tia :;;i Lizz 
l\U lle-am t;eris lliciodata, O uitasem :;;i nici llU Pl'c\'Nleam OCUl 
ul1ei j'evNlcl i" A t unei lic ce acuza ad ultel'lll ui 't Sa fi fost Il umai 
~in:plh \"orb~l de sUp~tral't', motivaUlnurnai de nel'('u~ita unei milll'iH~ 
Huida-,le .. , AUHa lucru s'o facit s{t-~i uite de lluilHJria ei, ciiuu mi· 
anlll('at insulta, sA o fac[t Slei.. iZbu(,llcasdl În plaus, :;;i ('('il 
ce n'a mai facut nicioclaUt În certurile l\O<l:-;tl"', s::\ treacă la gcstu 
de \ io Il' llVI , cum a fost bo\irca ziarului ~i arllllcarea lui in capl 
meu';' :)i sa se illcuic în dormitor'? Ce putea fi? De ce să tacă ad 
\"aralul mOliv t "Ionnai ce-mi placuse la Lizzi, a fost sinceritatc:1 
copiliu', a~l'ii. {)1'1('0 îi trocea Pr1U cap sau pl'ill illim[l îmi spuw 
illlcdiat. in SUpfll'al'ile ei, cţ>iau la h'iala nÎtootbUi ui;;;te acuzatii It 

stl'u:;;llic de copil<'jl'f':-;:ti, de ('urc n1deam eu toate pofta ~i cari 
Ul'l11fl. ]tp imJdlcau dc alJinelea. 

St.Uul a~a in fololiu mult timp, i'iici n'a~i putea spune cât. Gâ 
d\ •. l'i\(, f[.euscră illvental'iul celor petrN;utp, cc!'('ptasel'U fiecare fa 
Ve toale laturile, c[mtai să mă il1vino\'~lt('sc chiar pe mine, ca . 
g[IS('!"C o scuza purtării llea~t()ptate a Lizei. Dar totul fu în zad! 
Era (('va llf'Hnnurit, care Îllcurca orice soeo'Ll'al(t ~i care îmi scAI 
:\[ă ltO~[lr[ti În sfiir:;.lt S(l a~t('pt. SUp~lral'ea ci nu putea tine mu 
O <:uno:~c ('lj. C[llld îmi ridicai ochii era aproape 12 Jloaptf'a. ~ 
'\1,I'opiai tJe ll.~a (Ii. 1'\ici o mi:;;('an~. O sg~\l\<ii. .Kimic. O strigai, i 
llîmic lîlccpui sit 111[1 plimb llclilli~tit. lJac~1 se sinucide'? Lizzi nu 
il'itaIJil:'i. ~i niei mai l1f'l'Voasă deeftt îi trehuie unei femei Horma 
Dai mai ~tiu ('u ce poate' facc lU' om la suparare mare? TOCIt 
atunci JIltul s(,l'vi(om{'a Sol m;\ Întt'f'be cp s,\ fReă cu m[mcare 
Dildui diu umeri. lnlreab~l pe doamna, "Doamllg a spus S[i m<inCi 
('cid dtlllsa s'a cukaL Da, .. dm· pc unde aţi vorbit '/ Prin odaia 
baie. A~a c. De lJC fu('astra oMlÎi de baie se putea vorbi Îu hw 
tarie, Ya să zica nu ~i-a HH'ut nimic. ~Hi dus('Î n1l:'canic în SUfl 
g(·J'le. Dar alJ:'3. atins('i m[\1lcal'('a. C;m(f m[t Întor~ei înapoi, g: 
ll~U drIa dormitor desehis(t. A ha ... mi-se pare că SI,' schimbă Incl 
1'11<', imi spus('i hucuros. Şi hk,illd-o pc h;lJ'hatul învingător, mă d 
h61eai, fredoll[md u:;;o1' un e[mtec la motUl, 1lumai ea 8;l-i arat 
l'u\in îmi paf.;;t de supttralea ci. Dar e,\I1<1 mă strecLlrai în pat 
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nouă dccr ptie. Folo,;;iam mai tot anul o singură plapom;l mal'C. Vara 
~ . 

însă 1111-(' prea cald ~i i'U mă aco]),!1' cu un p]c(1 \l~or, iar Llzzi eu 11-, . • 
l)]apoma :mh euY<Înt c~l llo])tilf' de varii cu f('l'estnle desdll~p sunt 

* rE-C'i. DaI' a~a efa fl'iguma,;;fl. ~i acum ~p folo;-;î:~e elt' acest mijloc ca 
Pf' 
'al să se r[\s}Hmc. Dp~i era toamwl i<Îl'zic l:'i ,'p'."llisem la plapom;'i, o 
• o-ăsiî înfă:-;ul'ată complC'ct JH' ca, iat' li(' pad03- 111('a rra pledul... IIm ... In· ,... 
'(ii va să zică separatir dp corpuri, zisei destul ri" tale ca să mil audă 
I'N ~i ra. Bine, daeă-i l'ăzboill, răzhoin să fi". :\f;! îl)\'clii cU p]('{lul :;;i-i 
.tu: lntOl'spi 5patelC', al:'tl'ptQnd ca primlll gcst dp "Irn}))lcarc să \'il' dpla 
ItI' pa. In definitiv ca s'a supărat şi Înett fără motiv, Imi ascllUi UI'C

-hi ('hen i<:L prilltl \T(·un sgomot, \'1'1'0 rni~care. O auzii ofliind din g1'l'u. 
ctt. Ei, oftrazli dragii. îmi zÎsf'Î ru, a~a îţi trcbuie. De Ruh plapomă nici 

th un răsplln~. Intr'un târziu 111ă lovi ritmul linhtit al l'eRpiratiei ei. 
Ei ul<'lcîa dracului. doal' n'o fi adormit. ,ril dt..,ucii, mli ap]ecai asuAL 
]!l'a ei. DOal·rop .... sau sc prefacf''? Ascultam dNlsupra Pl, cu griji de ZZ! 

lzh mamJ asupra patl1Îui copilUlui bolnav. Dar nht eOllYlnSf'i cii a adol'-
ti ( mit l!pubillPl('a, El Hi plan''? Eu 111;\ fdimtlllt ;=tC'Î în a:-;.teptart'a Îm-

pRCHl't·j ;;i ea ... Imi vCllea s'o sgrdti!Î hine şi s.l·i spun: c('-i cucoan:l 
cu marafctul'ile astea. Dar m;'J oprii ia timp. De ee să nlspund cu 
a('eiea:~i arnH', Bine, dacă t('-ai SUpăl"llt, fii supi'irată. Tot tu ai sit te 
intord :;;i mi'i ÎlIl0)!-.ci la locul meu. Eram ful'Îos, a~a cil nu adormii 
lcp('d", Fn'1l11<ÎntaSP!l1 în mine tot felul de> ~tlllllu\'i de răzbll-

ni·, 
da 
tur 

narr>. La Î1lceput îmi veni ÎIl g;l11tl :;;.,,\ 111<1 imblae şi să plec in ora:-;, 
la Vl'eo eaf{ llC'a sau să iau \'I'eo canlPr:l la hotel. Dc sigur că nu 

me, m'ar fi lăsat. Ciînd ar fi Yilzut CiI m;1. îmbrac' şi 'T('au S,I, pun il'f'
n~\. parahilul între 110i doi, s'ar fi sculat din pat şi m'ar fi oprit. S'ar 

fi l'tlgat s'o iN't şi Iw-am fj împiîcat. Dar cladî nu Rp scoaUl? l\:;;i 
aVl~a pu grijă. să tnlntC'Rc uşilr' şi Rcalm('lp~ in timpul imhrficării, 

itJ('ât să se trpze{tsc·;!. Dar dacă în actuala ei ~tarp sllflf'tr'asc<!, pll'
e8,1'ea mcr. r-ă n'o ÎnUlnîtp şi mai rău. )f;! va ;tcw,:a că p1rc la c('ia
lalUi, cil n'aul fârllt asta. !l('ci'lt ca să am motiv s'o ])flriîsi'sc. Imi 
va ar11nca vOl'hC' ~T('li'. PIl ii voin r;lRplmdC' la frI şi hHTllrÎle Re vor 
agrava, Poalf' al' fi mai hin!' R'O tratpz la ff'1. să-i intorc spate10 şi 
Ră-j l'Aspuml elI indifpr0ntă la În(,l'rcărilt· <:'Î (II' împăciuir('. Sau sil 
llU-i riîsTIltnd elP loc. E ff'mrie şi va treImi "l:! vorlwflscă. Ce elIm
\)lită rl17!luTlUrp din rart01l TIwa s'o ohlig la Uî.c('re. )T!î va ruga s'o 
ip1't. \'Oi11 da din unH'l'i. Cftnrl va ÎJl('l'ţ)(' sa vOl]wască. voi tr('ce> în 

i i, 

.dar 

, ia: 

'ma 
rea 
lt'al 
a d· 

alUi eanwl'ă. O 7i sau d('l1:\ din are>st tratanwnt si s(' va pr('fac p în 
mie>lu:;;el Ku va putea rrlbda. O ştiu eu. Mă va ocări, îmi va arunca 
\'orhe glple, mîl ,,-a sp,lla cum îi va veni mai bine. Dar voi tilC'NI. 
Yoiu Ul(pa ea un Pl)~tP_ O vorbă nu va seoatp dela mhH'. P{ll1ă n'oi 
VprINl.-(' în P'f1UIH'hî Îlluintf'a Dwa (,I'nîndu-mi iertare pentru acu
zatiile u(luf;(> ~i mai. al('s pentru g-;Înduri1el'r1e cc-a avut drRţwe 
mine n'o jprt. Sf' poate> ca un fleac de m;lncarp să stea deasupra iu

g,F bi1'ii şi lini::-tii eăsnieiri l1oastrf'? 
1(')'11· • Adormii făurind gpsturi earc mai de C9..I~'~ mai teatrale prlltru 

dr~ a-l arăta miIrinimea mea sufletească., iel't:înd-o pentru scena oribilă 
It c; C{l ~ni-a făcut-o. Probabil că şi Uzzi a. f;tcut acel aş plan pentru It 

obţine dela mine o rugăminte ele iertare şi scuze. Dimineaţa când 
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m'am trezit, n'am mai găsit-o în pat. O auzi robotind prin bucătr 
de. :\Htrturisl'sc că aşi fi dorit s'o găst.'sc dimineaţa lângă mim .. 
AVl'il1l1 (1 vag~l sperantă in cl!c'marea instinctivă a trupurilor cal 
ar li f;\eut sii tac[i nemultumirile sllflete~ti. C:Hdura paturilor ~j, 
t'oq.ul'ilor odillllitc tit' somn ar fi lupit ghiaţa supB.l'iil'ii noa."t~ 
ţ\i bohol'ul candid :-;i îmhul'ur.Hor al clopoteilor împăcării definitit 
ar fi r[lS,lrit d('<lsupra. :\lă îlltinsf'i nf'mu1ţumit. Avu:-wspm un so~ 
a~itat cu visuri ·lInUp: l'n paiunjC'1l urât en~:;;tpa dintr'o V[tg",IU~ 
imens :;;i desgustiilol', IU<llldu-m~\ Îll bl'u(cll<'-i p,"tl'oase şi juetl1\d\l~ 
eu mine de par'("a~ fi fost o muscă. Apoi o ma~itl(l ve}1ea I'Ppe~ 
l'rpede, (.ll'abia distinsci figura COC.iH la volan ~i văzui 1'0at{'le tii 
dnd peste mlr10, aşa ('um VI zi eâte odată la ein0matograf ni~te ~ 
(kri <lin jos in sus, ale galopulni ulwi tl'1l}w ~au alp \'itezPl unei Cllli 
lh~ automohil. :;'h~ '\'N1{' eă mintl'R hHTn~p şi mai (\('part(' în tim~ 
so~nul\li, tl'ansfoJ'~n[ln~1 î.n il1l<~f'j~'i. n<:înţrlrgrrile .ele ~s('ar~: J 
a( tUt 1';omnul nu ma o(hhlllsf'. ~r[\ ndW<ll pp-un l'ot ŞI l'otll o('hn ~ 
Pl'Pjlll' CII mnHă lwrnultllmirr. Când dădui (]p ('pas. Jn:l SlWl'lai. M 
aY('~11l1 20 minuI(' ptmă la 1n(('p01'ea lucl'ului în bh on. ~rrl snu 
m~l spălai rC}J'd('; dădui eafeaua duşcă. pc gât şi c;llld o ciîntuil 
f'iÎSl'SC p(' Lizzi, 8E' inchisf'se in baie. Bine-, fie şi aşa - si nlN'ai 
S0]'\ici ll. Tot timpul gândul îmi v('npa acasă, la Li7.Zi. F('l de fel 
gi'lllrlllri mă (,(,1'('an şi căutam diff'TÎtf' chipuri (lI' a mă împ~i('a 
NL N'l mn socoteam vinovat, dar sta1'('a aceasta d<> lucrurÎ im.i I 

d('a flfară oin obîşnuintplf' pp rari 1{' rr{'ază dlsnicia şi o prive: 
('a p(' un inll'llS, ('~re mi-a. răsturnat toate soeotelile. 

Tot timpul serviciului fusei distrat, gl'eşii scotelile, mă enCI" 
n:.psei de vreo dotul. ori un bilant pe carc trpbuia să-I prezint adi 
zi ~('fului, pentru a-l E'xpedia dil'e~'tici cont",biliUiţii la Bueur~ 
Dt'u}){'a aşteJlt::d 1':"1 Se factl. 12 ore şi să nu mui z~ihov('sc ca i 
tIaU) la ap('ritive. ;\Hi (\\1:-;('1 f[IOllţ aca:,,~i. El'am hoUinH C'u riscul 
(';irei umilinţe, să caut împ:lcal'ea. l\u mai puteam :,mpol'ta a 
IlHTU. Eram ca fu mii t orul pasionat, carc sc gilS('~t c dcoclalh' 
ti !!!'i ri ~i f~ll'ă posibilitatea dp a şi-le procura. Pi'lltru {,I'l dl'prin 
fiN"urC' zi eU an'laş ::;1 acelaş lucru, eşirea din commntl ohişlHl1 
îl s('ouk ea ,111 llllrctp din uz. El'al11 mrl'eu TH't'Oeupat de' ace 
c1Jestiunp. Oriec f;lC'f'Rm, g',illdudh' mi-sI' dUC'I'RU tot acolo şi 
I'l'a iwmportabil peiltl'U lH'rYii nwi. Uîsnida cu ohiceiurile ('1 tit 
W (lepl"indt' trupul şi sl1f]('t\l1 eu astfc1 de practid, încât C(la 
mir;. dCI'Rnjar{' dela (lcpI'in<lerel:t eotidiană are aeC'laş efect ca a 
HClllul, C'ăl'uia i se l'f'fuză hruf'.c otrava. Atât et'am r!!' rl1Pl'yat î 
bie tului An{h'N~s('l1, moşnrgutul dela al'ehi\'ă, earE' n'ar supăra Il 
Tnpni, den' carr ne distra cu milHmrlţii1e eanal'ului sfÎl1, îi făcui ~ 
nit 1l'l'ihiliî. tr i mitftnc1u-l la h}'irtoagc1e lui ~i 1 ăcninclu-i să ne 
în pan·. Imi fu ruşine. două minut!:' dup,l asta şi ('('rcai în 
('('lol'lall,i colegi. s~i mtl Sel17. eu o mig'l't'llll -:;1 cu o Ţlf'tl'{,(I'l'e fi 
]('ri "par.l, dar simtpam că an o})sel'yat că mÎnt şi-mi fu ::;i mai 
cÎurUi p~ mine. 

Ctmd intrai în casă, n11 gnsj p(' nevHsta mea acasă. Fui: 
la început, clar pe urmă iclcia unei răshunări din partea ei 
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itiînfipsc deodată în inimă. Dacă Lizzi a luat de bună hilnuiala că 
in,a-:;;j fi Înşe}at-o cu Coca ::;au cu altcin('ya şi a yrut să-mi pHÎt('asc(t 
caCll aecia~i mOll('dă. In furia ('are i-a Întunecat mintf'a, accasth 
d Îrwlez:i aVf'a toa1(, elr'nwnt('lr n('('('sa1'1' llIlI'i PllH('I'(' în practic:'"L 
,tr.TIănuiala arpasla imi înfif'J'h,lnUî s;'ing-f'le, lllcid îl simtii vft.iind în 
ti, eap. TI a\'{>l'sai ca lIll lH'lnm toate od:lile ei\.ut,ln(1 ::;f'mllll1 une1 pă-
111 răsil'i definitiv!', carc să-mi eOllfirnw ipotpza J':lzbunării, vreo !'\crisoarc 
lU, fll'unţ[incl p]('('a1'('a la mamil-sa sau ('În!' şti p c(' aH s('mn. La dr('pt vor-
1I··bind ('ram pr('u înfuriat atunci ca să ştiu ce căutam. Poate numai 
ll'l;umintirca loviturii ce mi-a dat-o, g';'inclul că în mOllwlltul aco}a 
tt l'auUi în hl'at('lr unui hărhat o rtlzlnmal'(, ('rudil. Dar ('u Cllw? 

~ 1 Avram drstul pl'Îl'tcni ~i cunoştinţe, dintre eari Lizzi put('a lua la alo
mg'l'l'(,. Pl'rferintă nu prea ayea . .TeniUî? Suntf'm doar ca fratii, T1!'jf'
n] teui tiin copil<l1'Îe. C01f'g-i elI' şcoal:l. Am dormit la cămin, 'Pat lâng-ă 
_ ipat. S:l-mi facă ('1 liciiloşia o:"ofa? Dar :"o'a mai văzut. E nf'ÎliRllrat ~i 
i îl mar<, crai. Şi dInd iti vine o f('meie şi 0-8r di!, chiar fratf' să fi fost. 
~H-al'e-i hărbatul acela să aih;l tăria s'o l'f'R'Ping-ă. Imi luai 'Pălăria ~'i 

-'li pll'rai spre locllinta lui. Yroiam să mIi r:lz1mn, să-i slll''Pl'ind Rau 
li 'm1ll1ai s;l Ştill? Da Ră ştiu. Poate clară asa fi g-ă::;it-o în hl'at<,l(' lni 
'fii m'aş fi liniştit, efiei aşi fi ştiut U1uI(' P. Şi aşi fi iertat-o, o f:1CllS<' 
('! doar din riizllllnar<,. Ah, c<, laşi suntpm. Dar nu Na acolo. La 10 
~a pal;'i de locuinta mra mtt Înt;îlni ('hiar cu J('an. Fllsese ]a nişte 
li' apf'l'ilive şi pleca la Tomora. Era invitat la maSit. Imi lnai pe nînd 
vutoţi pril'trnii. Cu Jor.l? Mai ştii. Dar e plf'cat în ins-

I-eetit'. Poate cu Fănpl? A F(mf'] nu. Nu-l poate Înghiţi. Dr câte 
en01'i nu s'a l'rvoltat rOlltra hiî(Uîl'ăniÎlol' şi g-llllllelor lui trivialr, C:u 
d~ Ym: ili că ? ... Cu Nit:t ? .. Cu ~lif'lu ? .. Imi fnlmrllltam n1f'l'f~U g-,lndu

m· rile- şi nu putNlm g-itsi niciîieri firul Al'iadnPÎ. Străh<'îtlli strada ma
l ~]'(' în lung şi-n lat şi n'o g-i'tsii. !\Iil. întorsei u('Qsă dl'lwimat ('a un 
.11 \ func:tionar dat afară din ~lll.ihă. 1 n sl1frag-eri(' g-i'isii ~prvitoarra toc-

ar mai, cflnd ridica tae<lmlll întrf'huintat. Tacâmul ei ! ... Venise a~a 
i j;dat' în lipsa mea. "Mtlllrase ::;ing-ură. 
-tni - "lTmlC'-i stăpţma ta?" 
\li1 - "In dormitor. S'a cu1cat şi a ~pus si! n'o decanjati, e'o doare 
tW' eapul". 
~i ~i 1\1ă l'l'lWzii ea un turhat în dormitor ... C-u fata la perC'te într'un 
ti11' ennot elr rus:t p~lr('a că dOal'm('. A fosl plecaLI. ~au 111lmai s'a pr4?
'a [făcut. Dacă a spus servitoard să mintă, numai ca s:l mă chinuiască 

al< mai J-ău. 

t îT -~ "Pmh' ai fost? Ce Înscamnă pm'tarea a~ta? RiîspllnOf'l" 
1 pr v Pa1'61 nki nu mă auzisr. C:Ol'Ţ)l1 1 ei stăjna nf'mi:-;;rat, dar ~mh 
i o,ri~s~:lar{'. ('i p~lt_in cam 'Preripitată lwnlrn a părea somn, se auz,"'au 
11(' - batmIe ('1 de lmmiî. Şi {'a f'ra f'mot]onată. 
în: ,-~ "Lh;ieo, spune, ('e Înl'eamnă lORUl comedia asi a? De ce mă 

f,ll ehlYtlll',' 1Tndf' vl'ei să ajungi? VOl'h('~Îe odată!" 
Hli '; v O Hicel'ca asta! Nu e chin mai îng-rozitor pentru cel care v]'pa 

Sa ?fle ceva, {}0('fH tăcrrf'a. Giindurile i se shat ca un ll('bnn în en
i l1lrna~a df' fortă. Un puşcăriaş, căruia nu i se răspunde de nicăieri. 
·i nnlal mult, parcă aşi fi căzut intr'o prăpastie în care nici glasul nu 
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poate deştepta ecouri şi nici Dzeu nu e prezent. Imi pierdui d(~t 
tot (Umptlltll ca inaintea UlH'i primejdii şi în faţa acelui corp (: 
nu vroia ş.;l se 1111:-;;11', mai sllnl d('('ât piatra umet1ă :-;;i rece a ~, 
tl'mnite, o furif' m}l cuprinse pc n('a~tcptatc ~i lovii. Lovii cu SI 

cu furie ca un Ill'hun! J'\mnai ţipetrlc d de spaimtL şi de du: 
rnii tn'ziră la l'ealitat(', Fugii ca un crimilnl ctupă ce ~i-a dat ~ 
ma dc fapta comis,l, fug-ii ca sub hiciul rcmll~r,lrii, fugii... fugii 

Doamne ce-am fileut! "\m lovit în c('ia ('('-mi era mai drag 
f('mcia eu care am pornit să Înfnmt. trtl.i)'ca vidii. In a('('la pe I[ 
am g,lsit-o totdeauna iuhito<1l'f', Înţcl('giitoal'e, Toval';'işe, Dar pene 
('('·a Uîcut '? Pentru l'{'? Ori CI' s<l-mi fi spus, ori Cf' învinuil'f' S3i 
fi adus, ori ce dbcuti(', ('('artă chiar, nu m'aI' fi adus la clE'grad~ 
asta sllflf'tească, cir-a lovi pe tovarăşa ml'a, N"u loveşti trupu:: 
nimiceşti sufIptul hăt;înd. Doamne, C1lm am pulut să mă cohor: 
de jos. Dară 11'2)' fi h'ieuL. Yorba, odeiU Up mincinoasă ar fi, ai 
cii punti: \'orha înjurioasă răneştl"', dar tot ('~ pallsrazi'i rana. t 
UicE'},.,a'! T;lcerpa tp izoll'<lZ11. tI"' inchidp întrp zillllril(' P1 elUl'(' .; 
pllnc în faţa singunltătii talC' ('u g11ndurilr şi ~;nfktl1l UitI. TI' ~ 
rie oriee gtllld. Soholanii gândurilor negre iti dau ocol. Liliecii f~ 
:;;i lJănuclii iti întul1ec{l mintea cu sborul lor cOllc{'ntric, Toatc' 
niriJe criminale numai între pen·tii rcci ai tăc{'l'('i :;;i sub n!'o~ 
bila deslănţuir!' ÎllstillC'tual{t şi-aprind luminile de fosfor. De 'i 
Wcut ? ... Doamne! de cc-a U\eui! 

Marcel OUnes~ 

Mon1l'nfe din{/un sat 

LEd 

LINIŞTE 

o singură albină sboară, 
Dar pare un motor în aier. 

A tâ ta linişte coboară, 

Din cerul strâns, albastru caier. 

Chindiile opriră vremea: 

E un popas pentru oricine. 
Şi 'n satul mare 'ntins ca lenea 

Ce linişte adoarme 'n mine! 

PETRE PA5CU 
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Dela poemile luminii la Paşii profetului este o cvo
luţie natuJ'aliL Primul volum, de~i eOlltillca t'Îtteva 110te 
intunecate aduse de idt'ia mortii - mai mult o pl'esilli
tire Îll dt'p <'"!rt ata, un Hour ce apare la orizont, -- tOlu~i 
era o bbllcnire de forţ C:l , de iuti re ~i de lIepotoliUi sete dc 
vieaţrL. Sentimentul mortii era o umur[t fatalii pl"ill carp 
Sp 1'eliEfa puternicul instinct vital. Acest dillallism Sp 

continuă :;;i în Paşii profetului. El re\-iuc pelltru a-:;;i 
al'{tta uJtinH:~je schipi!'i ~i a se pilnie apoi definitiv, (va 
reapare sub o fOl'lwl cu totul schimbat:'"! ~i mult Ulai 
tit rzi U) cop le~it de SCllt il1lcut ul mort ii. Uent ru a I'pda im
presia jUSt{l tlThue să n·(,ul'g la o analogiI'. In lJl im"l(' 
două volume e o impletire dl' don;t teme ca Într'o ('Olll
pozitle muzieal{\: dl'agosl('a clc vil'a\ă ~i Sl'lltillH'lltlll 
morţii. A('p8te două t('fie se 'mpl('tl'se :-;;i sc 'll('J'ud~paz:l. 
CnJ. din ele: s(,lltinwlltul PllPl'giei ml'rgt' d('s{'r('s('~lnd în 
timp CI' ~lt'r.timpntlll mortii ale C{\I'llÎ pJime acorduri lp-am 
auzit în Poemele luminii, merge ('r, S{'('IH]O, Ele vor sWn;:i 
prin a 80 contopi Îlltr'un acord final rare ya da tonul \'0-
Imruilli al doika. 

\·om U\'ea ~j aici d('('i 1I11pje izhul'lliri (](' fortă care ar 
COl'('spunde furt unoasei <10I'i110 de <!es(',lt U:;;Hl'P d ill 
,,\'I'('UU s;t jor", dar lIU mai e ('{'\,a spontan, Daca auzim 
În6L pc poet afinntmd: 

"Ce !Jrăn'!ite aşa straniu se cer 
E romul de lună '? 
!'\u, nu! E un rioh dintr'o rupă d(' ;1111' 

Ce am spal'l-o d(' bollă cu bratul de fier", 
(Vl'ni{i frîngel miile, ,]i), 

IIU ne mai Sllrpl'inde, căei e o mare df'osehil'e fată de ('{' 
"l'a alUidaUL Ceeace ar-olo era al;1 t de natural aici aparI.' 
ca o stare momelltalla de re\'oll~l ~i bra\'ad,l datorită p(
lin1.l1ui ~i n{ll'azului din ~uflp1. Poetul Însu:-;;i m;'tl'lu
eriseştc: 

"Sunt beat şj :1ş YrC(l să dă1';lnl lot ('('-i \'is 
Ce e templu şi altar". 
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A\'cm apoi unele poezii de inspiratie idilicii sau bu
roUd asupra ('fu'ol'a a insistat dl. G, Ollilwscu într'o re
Ci l!Sle puhlieaUt în Gândirea (1928, pg, 81) arătâlld a!-lC

l1lilHii III i le uimit oare dintre ele :-;;i poezia latină de acest 
gel!, ~atural uu este vorba de iluitaţie, ei este un inte
resnul exemplu de felul cum după at~lta evoluUe aceleaşi 
seUl imellle trftite sincer cer pentru a fi exprimate ace
leai;i Îmbrăcăminte. 

Dl. Blaga a redat cu multă justeţe acest sentiment 
câmpcllcsc :;;i pastoral. O adiere de inspiraţie vil'gileană 
pal'cG trece prin acest voluln, Astf('l simţim în acest vo
lum toată dogorea.la soarelui de vară peste lanul dl' 
grâu întins cât vezi cu ochii :;:.i înviUuit în hilzăitul nes
ftÎl':;Ît a unei lumi de insecte, E un sgomot monoton şi 
adonnitor, Timpul însuşi par'cil uită să mai cUl'g[t; 

,,111 soare spicele îşi pn la sân grăunlcle 
Ca nişle prunci Ce sug; 
hll- timpul \~i întinde leneş clipele 
Şi alipeşte între flOl'i de IlIac: 
La urechc-i tllrăic un grecr", (Vara, 32), 

Dar cu toaUi liniştea vieţii dela tară, starea sufle
teHsc[t a poetului nu mai e cpa de altădată. O apatie ge
nel'alfl i-a cuprins sufletul. Astfel zace: 

"In umhra unol' maei 
Fări'i dorin ti, fără l1lustrări, fără tăin\i 

Şi fără 'ndellllllll'i, numai trup şi numai 1111", (111 lall, ~8), 

Din aeeastă toropeală privc~te ,,0 fată cu gene lungi 
ca spicele de orz" o fată ce câlllfl'n lan: La etmtecul de pe 
buzele ei simte însă cum sufletul rena:-;:te în el. 

In imagini splendide vedem apănînd şi trecând ani
malele obi~nuitc acestui cadru câmpenese: 

"Boii se mişeau prin [Jori de SfHlZil~I1':', .. 

Şi boii -- boii - şi n1l1lC'gan căldura pe sub gălcii". 

}. în Aceste poezii o dragoste de natură care contine 
ceva din sufletul păgân al strămo~i1or no:;;tl'i. E o {}ol'Înţ:'i 
de-a se con topi cu natură:- Ac('astă tr;'iin' a ei, Această 
pulsaţie comun[t eu ea este sensul poeziilor "Pan" :;;i 

~ . 

"
Moartea lui Pan". El rste aici simbolul naturii care re- , 

1 Ila~te ~i moare, a sentimentului de prtgâwl auoal'e a ei. 
El I'ste zeul bătnln ca vremea: i 

"Acoperit de fI'unze y('~tl'de IW-o stfmcă zare Pan, 1, 
E orb şi e b[llr{w, .. Pleoape!c-i sunt cremene", (Pan, 11.) i 

r.' Dar bătl'âneaţ.a lui nu spune nimic el fiind personifi-
('arca însii:;;i a naturii care ve:;;nic reînvie. De aici şi z~îm- f 
betul lui când:! 

'J 

--- J 
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"Işi întinde mima, prinde-un l'am 
Şi-Î piJl~.i(' cu m[1I1găicri ll~oar(' Illuglll'ii". 

~i bucuria lui: 

"De-a prinde'n palmc'ncetişol' {'ăpşond meilor 

Şi de-a le ciiuta corniţc\(' sub năstlln~ii moi de hiIlă". 

(Pali, 12) 

SUl'âsul lui Pan e~te surâsul naturii dind totul rc
Ila~te Hllh puternicul impuls al viC'tii. Ii SUrpl'illdem o 
Iluallt:l tliollisiacă În nevoia cc-o simte de-a nUÎngăia cu 
dl'gC'lph· lui !J{tl'ul 1\imfl i pe care o chiamă ~i în a~tepta
rpa Ulreia: 

","Cllla de'a hÎmple îi s\,[\cneştc 

Ca guşa ullei lelleşe şop;irlc 

Ce ~c prăjeşte 'II soar('''. Oloar/cfI lui Pali, 90). 

Dar i Se' apropic ~i lui sfiil'~itul. Stilpânil'ea lui asu
pra lumii a trecut. Pan e trist: 

"Se 'JlIllullese prin codri mănăslirilc 
Şi-l supiîră sclipirea ullei (Tuci". 

Tot mai des îi sună în ureehi glas de clopot şi de toa
eiL El zn('(' l'l'tras îlltr'o grotă - SillgUI', vizitat doar de 
l'az{'lc de lună. Caldul sentiment al naturii, iuhirea Sf'll
sualll a ei s'au dus. Cn suflu nou trc('e pN\te naturi'i. lin 
Pl'Of<'t ll<,eUIlOs("ut, J)(,l1t1'1.l eare ahsol'hirea· in admiraţia 
naturii ~i a f1'1.llllll:-;ptt'lor ei e "lihido", un păcat, şi-a 
"Illfipt rfllc[!iplc'n sttlnri". "Pămfllltul î~i apleac{i munţii 
în l'alca lui", căd ci şi-a t'hinuit pieioan'le prin spini 
pentn a face ca privirile să se îndrcpte deacum înainte 
În sus, sprp stele. 

Cu adevărat nu mai el'a de tr:\it pe acest pământ. 
Hctras în ~rota lui Pan mai are un singur tovară:;;, un 
p,lianjen ppntru care primle tftntari. Dar într'o lmnă zi 
('[Uld: 

"Pilkul dobitoc i se pliml)'l pe m:ină, 
Si'n sdipiil'ări de putregai - {'an descoperi mirat 
Cii pl'j!'lenul avea pe spate-o cruce. 
Biilnl 11 ul zeu înrrpllleni fiiră dc grai 
In no,l]lh'a ('Il căderi de stric 
Şi tn's~u'i indurerat: - l'iiianjl'nui s'a 'ncr('ştinat". 

(.U(Hlr/ea lui Pali, 98). 

r Hei astfd de trădări i:u-i mai putea supravieţui şi 
"a tl'l'Î<'. zi şi-a'llchis cosciugul ochilor de foc". 

Tema începută cu atâta exuberallt;'1 de vieat:i în Poe
mele luminii Se sfâr~e~te aici. Vltimul acord s'a terminat 
cu moartea forţei. 
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Sa rrluăm acum tema mortii a cărei preludin l-am 
auzit in Poemele luminii ~i care se continuă aici reuşind 
sl:l acopere ceealaltă h m<!. 

Fiorul mortii e din ce în Ce mai nelini~titor, mai 
ap'oa pe E un g.Î nd care începe să-I obsedeze şi să-I chi
nuc Un'ii răg-az. l\1istl't'ul (]p care s'a îngrozit până şi Isus 
în gr;lllina Ghe'tsimani îl înconjoară. de' pretutiml<'lli. Din 
eu]oar('a florilor !lI" mac: ,,0 llP'nţc]pas<1. tt-amil de moarh' 
mă p{ll runde" (Flori de mac, 67). Ce e mai mult, S('HlnC 

d(' istOl'ire are în silw însuşi le simtp în cceace e mai 
fragil în corpul situ. Su fe !tu! îşi pă t srl'a7.kl înc<! dorinta 
1ll"bUllă de-a îmhriItişa universul Îlllr<,g. Toate aspiratiile 
însă sunt zadarnice, corpul e departe de-a lc putea satis
face: "Ulei lutul tău slab :\Ii-e prea str{m1t pentru stra:;:.
nicul suflet ('('-1 pot" (pg. (lI), P;'m[mtul întrpg ar tl'phui 
si\ s('rv('ască de piept pentru o inimil str~lhiHuUi de astfl'l 
rit' patimi. Dar nimic d(' H1CUt. Divorţul dintJ'f' trup şi Rll
fl('t (' l11: fapt împlinit asupra căruia nu s~ mai poate rc
v('ni. D~· aici l'('scmnarf'a: "Numai pe tine te am treeătol'ul 
mNI tI up". E l'('semnare, dar în ace laş timp ~i o cauză de 
sUferintă, in acc'astă constata]'!', căci e una din tristl"Ip 
fata'ităti CE' apasă asupra oamenilor şi e simtitii cu atftt 
mai du!'cJ'oiO\ C11 ('At cineva aJ'e un sllf1('t mai larg, mai al'
Z:ltOl' şi mai plin de aspiratii nemărginite: 

"Eram aşa de obosit 
Şi sufeream 
Eu cred că sufeream de prea mult suflet". (LengămIl, 35). 

Dar dacă sufletul nu-şi poate crea un corp pe măsu
ra lui --- ('are S[l-l poată cuprinde toat!> avftnturile, din 
lwnorodl'c fenonwllul invers se Îllt{lmpIă. SlpÎrca fort('lor 
fizic(' atrag" după sine vcst('jit'ca suflet ului. Dar la aceas
ta mai contt'ibue ceva. Dela încpputul volumului asisUi.rn 
la destr[tmarea iuhirii. Focul din })J'aţele lui s'a dus. 
,,\Wini tomnatice intinde noaptpa mea spre tine". (Ce 
t!('os('bil'c de primul volum! Vă amintiti: 

"Ca nişte lil11bi de foc cu bl'fllele-mi întind 
Ca să-li lopesc zăpada ul1lerilor goL.). 

AC(,l'a~i l'ficeală a euprins-o şi pe iubită: 

.,(;lIra ta (' slrugure 'nghetat: 
:\umai margin(';) suhtire-a lunii 
,\r mai fi a~~ d(' rece", (Infrigl/rare, 18). 

LTl'1neaz~\ apoi disparaţia minunei cal'e Însufleţise to
tul în Poemele luminii. Cu ea dispare entuziasmul şi setea 
tie vieată: (j 

........... ---------------.qe.; 
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"e-un rhiot vrl'au ast;\zi sii nl'hin 
In cinstl'a s,llhaIÎl'l'Î mele minuni care pll'adi 
Lh:\puu-J1lă singur, ~ Cu phinsul, 
CII "oi ~i CII toamna". 

In urma ('i nlm[lllc o atmosfpră din ce În ~p mai în
tUlwcatft, mai tJ"iSt<'I. Cadl ni favorit al an'slei sWl"Î sufle
te~ti este toamna, ullotimpul ('('101' ('l' se îndn'aptă spre 
Marea trecere, anotimpul cu aUitea afilliUlţi peutru me
lancolia OI1lPllease[l, l"ÎlIld sufletul pare o fnmzfl Vl'stpjit:i 
in toamm\ pe car,' Cea mai u:;;oarfl atillg(,l'e I-aI' fa ee Ră 
se l'o~logoll'ască la păn.flllt. ~\stfel e poezia: ".\rnul'g de 
toamncl" cu tit lui de tlOutl ori sugestiv: sf,i l'~it de zi, 8f,lr
şit de all, cadru minunat P('lltt'U starea sufl(,tpusc:1 a poe
tului: 

,,0 rază ee vine go~mă din flpUS, 

Şi-adună :lripile ::;i se Iasă In'lllun'll1d 

Pe-o fn1l1zil.: 
nar (' prea gn'a po\"lra - ~i frllllZ;l c;ldt" 
O, sufll'lul! -- Să mi-l nseund mai bine '11 pil'pt 
Şi mai ;](\;]11C, 

Să Ilu-l :ljllngil nici o rază de luminii 
S'ar prăhuşi. ~. E tonmnă". (pog. 'l'J). 

Toamna a cuprins corpul, toamna a illtrat ~i 'Il suflet. 
S0llzatia mOi'ţii, gl'oaza de ea nu-l va mai p[u'ăsi. Ea va 
n1Prge Piinii acolo Îllc<lt \'[t da poptului vizilllH'a haluci
nantă dp-a se simţi Îl1 mOluHîllt. Impresia pe care ne-o 
lasă ill acpst Sf m, po{'zii!e: "l'ustnicur' ~i "Gf\lldul'ile unui 
mort" este dullatrl ~i instructivă în acC'lu:;; timp 1;'i anume 
din PUllct de vedl're psihologÎC, căci sf'lltimpntelC' atl'Îhui
tp pustnkului :;;i mortului I1P Wmtu'esc asupra sUlrii su
flpte:;;ti a poet ului în momr utul etUld a RCl'is acpste Ve)'
sud, Splltinwnte]p ~i giin<lurile lor sunt" spntim('ntple şi 
g;înduril(> p[\stl'Ut0 în il\eon:;;t1pntlll poetului. 

PUI(·rnicul insti11ct al "il'tii carp pill'('R p:' moartC' nu e 
d('(';Ît aSCUIlS, Il l'cg:h;jm şi în mormflllt îll viziUllpa "Pllst
nicul" simholizlÎnd omul car(' ÎJl \'ipat{î şi a torturat tru
pul flhă milă: 

"Speriat dp in\t'lepciulleH caldă, plină de ispite, 
Ce mi -o şoplea 'n urechi 
FrUllluse\ea lumilor - am căutat deşertul; 

:\l'am ascuns în 'icorbmi de leproşi", ([Jug. 10,5). 

Drept ră~hunare Îllsă, dincolo, spiritul pustnicului va 
suferi toate chiIlurile pe carc corpul le-a durat pe pă
mim!, PC'tlea psa 1 ui va fi de a-şi 6111 ta \'e;;11i(' trupul fă
nI. sfl-I gli.-;cască, de a-i simti arztltol' lipsa ;;i tIe a-l cere 
pămtmtullli inapoi cu l'tlcllete de (lisperare: 

I 

" 
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.,I'ăm:'Ltllu'c, dă-mi trupul înapoi, 
I':tlll,lntulc t:ilhar de C'l' mi l-ai furat, 

HOTARUL 

De ce mi !-ai :lsrund in S;Ll1ul \{\lI d~, sloi?" 

\'iNlta Ill'trriitii. pe p;tmflllt St' nbhunu unll:ll'inuu-IlC 
~i ('p\.ÎlldlH!i 0.1 ('ptul chiar de tlillrola tit' monn[mt. 

:\lai earacle\'ÎstÎl':l în acea:;ttl pl'h inţft este pCH'zia: 
,,(;[llItl urii e Ull ui mort". Tot ('('pace În vieatii aSUl pflllit 
pe eilll'\'a eu PUt('l'P }'pville ~i'lJ morm<Îllt. Ci,Îndul e,l va 
nlm;lflP HJ'oio pl'ntru etl'l'llitntt' îl tortmeaztt :;;i-I oh::'huea
Z{l. ~i nun ar fi altfL'I: 

. .c.ki t [Il1rfJS in groapă 
Dt' pustiu şi de'n\unl're(' (JI cin/') 

lIilpo:-:.ibil de-a fi ÎIll}1c\(:at eu idt'ia aceasta. DOl'Înţa 
de-a :;t i el' ItlUL e pe l;~)m~\llt lJu-1 pă\'ilse:-;;le nici acolo: 

"Ce'o fi a~'Ul!la pe piiIll:În1 ? 
:'Ilai ('urg an']Pa~i ~tde [lesle frullte,l lui in 'itoluri, 
~i (lin stupii ml'i 
:\Ltl sboar{1 roiul'i dt, alhine spre păduri?" 

!\il'i llli s'ar put('a altcul1l, Cum ne-am pUlpa împfH'a 
cu aCNlstf( ~it\latie ei'mtl Iloi :;;tim hil\e c;) pe ac"st pinnilnt 
pe can'·1 hip;-,tpm,~lm ad(':-;pu: 

,,1': o llIi~l'ar(', l' lin [arme:, ce in n'ei IIU SI' mai cunni'i", 
(\/dhulii ), 

când ştim hille e[\ în urma lloastă \'Î('ata a rtimas uc('{'aşi, 
contillulllldu-ţi C'll1sul, aC{'P8şl tilH'lpţe a oan1Pllilol' şi u 
naturii, H('elaş cadru din ziklp ill ~'are ne-am simtit tâ
nnri şi f('l'il'itî: 

"Pe el'!" sunt stele, nori şi IWS1'l'i pt' păm:inl T' 
(\'liihllIM, 

Aceleaşi ~1('lltimenl(' 1(' OhSl'l \'~lIn ~i'11 pOt'zia dlui 
Blag-a, at't'l'aşi dorillt:~1 pflm[lnteusr:~l stl<ihate din mol'
m[lllt, llc'\'oia :-:'llflet('as('~l tIp-a mai \'f'tipa ee e df'aSlIpl'a 
\'01' mai luci pe cer aet'\t>aşj stl'I(', Dar f1orilf'? 

"l'n shinjt'!l dom' d!'~.sllprn Illl'n-i lumină; 
Flori cu s~ini de' 'lapte imi :ql'lsi'i lutul: 
S.l pot eu mi-aş intinde ll1~lIla şi h'-a'$ str:lllge înll,'ull mănutlchiu 
Sii 1(' ('ohol' la mint·... (/>!J' !,~), 

lubil'f'a tip vipaţfl e aşa elI' putt'l'nkrl; atund ehiar 
c[llld ai pif'l'tlut orlee iluzic a:-.upra ei, fannceul llat1!l'ii 
cu milllluilp ci ne ul'miu'c:;;lf'. 

~i-aJloi iuhirca Il{' ('al'C o Cl'f'zuse moart il - iuhiU, 
dusa! Tot nI n'a fost dN',H o părere, G,îndul şi imaginPB 
ei îl însotcse pftnă dinColo de morm<:Înt. Iubirea în atl.l11-
eul inimf'Î n'a mlll'Ît Îneli. lubil'('a moare ea vl'eodaHj? 
Ea n'a fost dccât ascuns,l în tainicele eute ale sufll'tultli 
său :;;i de' acolo l'l'apal'C $i-l obsl'deaz,l: 
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. "U lHorlt' mal l'lls\,\"('li(' 
Ils' Il\' Ion! pas ferme les )"eu )(!" 

IUDita Îl face :s<l tn:saJ'ă ptlllă :;:i'n morm[lllt: 
." w\dl's 1111 sgollloi surd mă facc să In's"r: 
S:, fie I'a~ii sprinteni ai iubilei IUdc 
S'1lI l' nlO:lrl:\ ~i ea 
lk sulp :;;i de mii de ani'? 
Să fie pa:;;ii mici şi gunlli"Î ai CI 

Sau pO<lk pe p;\m;,nl l' toamnă 

ş{ nişte {melc eoapte'il1Î cad musloase grele 
Pe lIlonn;1n1... ? .... 

Aceste versuri ne amintesc una din cele mai fru
moasp plh,zii În can' f'Stl' zugr{lvitil marca putPIt' a iubi
rii, ('Cll'l' \<1 fi ~illltitrl .;:;i dillcolo tip mO!'llli-lllt. POl'zia t'''t .. 
tradusa (1 .. St. o Insif d\lpfl :\llIltatllli pseudoniltlll pop
tutlli t)landl'z Eduard Dou\\'ps D,'kk('1', Titllli Pi .. ste>: 
Cîmtpl'ul lui Saidjah. E vorha aici ti .. Ull trlllfll' ,'an' 1-;;i 
înl'hipuf' loate fl'lul'ilc de moarte, Orice sgomot s'ar face 
la Illoft; Îl':' oUl ('1 Jlu-I va auzi; ('1 1l1l va awd llid \ilwt('
le OHIl'l'lIi!pJ', niei stl'igrttple !lnl'itoul ploI', dar (',ÎIlI,{ pj: 

"Eu IIU ~l!il unde am ~ă lUor, 

\ ;11.111 ,1\."\1'1 llIorli În satul ml'u: 
l-a '11 \'t'~1ll ,1 nla I in h. ti lIC il llJe 
::>1-~IFoi i-au cohorit in groap5, 
Dt' \ 0111 1l1Ul'Î acasă şi 111'01' Îngropa 
.a capul salului, spn' r;lsi\ril, IW de:!l, 
,\:'010 unele ialba cre~le ',wlt,! -
,\dimla ya veni, şi h;1I1W-i de mătase 
Inn'l, il'c'e( dl' lot () si, atillg;} 
In trl'aeăf iarha ·nall<' ... 
~i l'U \'oiu auzi", 

"\jllll" aici m:'1 gîlliliese dan! n ',lIn fortat put iJl Ilot a 
:;;i dil~"t itd!"o popzip de Ull dinamism viull'nt nu am pus 
pl'l':l Il i\1 Itft uw\Jl'fl. epeaee dOl'c~e e ea acpste studii S[ll'p(jpa 
('rit mai !':~Hlt impl'psia ep se (}pgajfi din al'l.'stp vPl'suri, 
si. 111 III'" nw fi! ul g-rlllllirii poetului ~i să rpcollstitui at
mO:";[l'l a :·mfletpascit in care an fost ('ompu~... ?\atllral 
Întl"\lIl \OllUll (\ .. v(,l'sul'i IIU se spune totul ~i nI at:H mai 
putin în l'o('zia tllui Blaga a:;;a de sohr[l ~i!le ('OI1C('I1-

1raU, ~i ('1! ~:-:u d(~ marI' putpl'l' slIgl'stiviL Dps}lI'P llopziile 
din n{'{'sL' :2 volume s'ar putr'a ~pune ('('pace a~a dE' fru
mos :"pnl1<' 01. S, Pu:-:cariu dN"pt'P cuvintele din ele (Rev. 
lunda~iilOT regale, August 1933): "ElI" sunt lllllnai jaIOallf'
le ee h\llil'tl dnlll1ul urmat r](' eugetarf>a poetului. lă~îlll
du·n s~ pl'<'simtirn vag legiHul'ile dilltrp ele" ... 

U':f>uee e sigur e faptul C:1 voind f'ă fim eih mai fÎtI('H 
am ÎlICf>l'("ut în drumul nostru să atingf>m aproape toate 
jaloanelr lăsate> de poet p('ntru orientarea gândudlor ~i 

." 
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SPI1~i hili t~-q ii n()a~t rp. Hi:·wul ar fi lltlInai dant pe acctit 
lNPlI \ ar; am fi luat-o la st(lllga sau la dreapta şi Îll 
lot.." de-a fi urmat al"ela:;; fi .. am fi ,,1','( ut la Ull altul pier
I~alld astfel n1l'l~ul tllh-. ~llat al gilllllirii. ~i I isc !şi mai 
grav ar Ji daca am fi Linit drumul invl'rs de C(lt cC') ur
mat tip :'":wntlll!l Illl'le poduiui şi sit d~l1n o impn'sie cu to
tul cOlllr,HÎc- uecitt cppa et' ::iC ~kgaYl ÎII!I"adp\".\r din acps
tp dOU'l \ olUlile. Hiseuri!c Slllil I!l'll i, totu:;:i din ce mă 
g~llldt':-:c mai mult din l"P ajung' la concluzia c::. aec:41 a (~ 
~cllsul po('ziilor dlui Blaga. S'ar pUl.pa doar )'epl"o~a cii 
înlre diferilele juloulle dtrilrile pe ("are Il'-am trasat sunt 
poate pIca largi, lll'pa aeCPJlÎ uale şi tii în acest domeniu 
Îllaill!an'tL Sl' face În plutiri uşoare carc allia ar atinge 
pfllllflntul din timp în timp. ACl'usta c adPY(ll'at, dar e 
(l'\U fatai. Felltnl a se scoatl' C'H\' în ('\'idpllt[l, pelltru 
a SI' dc-gajR. (,:-ipllţiaI111 e llc"oie de Ullelt' trilsfituri mai ap~l
sate'. 

1...00Wjgl'I'Crl c,i acC'asla a fost lyolutia idl'ilol" şi St'nti
mentl'lor pop!ului mi-o îllUll'l':;:'!(' vohnnul unnf!tOI'. Paşii 
pnlfetului au l;\sat urme ~i"n sufletul poetului. Din ol'oa
rl'U de mOUl'((' earl'-I obseda eu fata!italpu ei inexorabilă 
nu (l'a (IN'flt o sillgUl'[\ posibilitate Up l't'cu)l'g'{'l"!'. Iuhirea 
p;ir.r:mfi lip vieata s'a sI in::, lU(Tlnl pC' Încetul. Simholul 
insu!;'i al a('plui concepţii TI1Ul"Nl. AjUlls aiei un btl'ig:H 
jpst' din piPptlll pOdului,.. un stl'ifn~\t cart' ('sIc o rugăriullc 
c;H I'P c<'l prpa înalt: 

"OPt't":-le In'cerca_ 
~liu erI unde nu e moarle, nu c nici iubire, 
~i loll1~i le ro~: 

OJll'l'-:;ll", !>oallll1l', n'<lsol'llicul cu c:1J'e 
~l" Ill:isori dt·slrăman'a". 

c\(' stpa sunt nn;illtp!e cu rarC' Înc('pe volumul unnfl
tor: In marea treC'C~re. ,,0 lTUX, a,,€' Spl'S unica", h!fcja C!'PŞ
Unit sillgUl a sa)yatoan" a lncoHit ~i ~i-a făcut loc în ini
ma I10('! uilli. :\u ~tim întnl l"tltc e o revenire la rr('dintă~ 
dar fapl ~i~lll' (' Il'Yl'nir, a )a ('('ca CE' am putra \lumi hlpia 
lT('~tfl1{l 'lTedinta e o "tarl' de sl'ntinl!'Ilt), la diseiplina pi 
a!,H În p\'iyinţa allllOSfPl"pi sllfll'tf'~ti cât mai ales în 01'
li! 1\('3 d,~ ma nifp:~t al';' ~i ohil'l"I i Y1H'(' ;Ft ist le:l.. De a iei, creă 
('11, dllhlul spUS al volumnlui: In marea trecere. lntr'ade
v(lr eOllslat:hn dr acum înainte o nouă ol"Îpntare în do
HH'niul sufldl':->c ~i În(]t'osehi în ("pl al crputici a1'ti8tic(' şi 
al doctrinei literare din care au ie~it poezii]p lJ1'mătoare, 
E o trpC('1'e df'la formple fnnnoase şi plinf', dpla stril1uCÎ
toa]"f')e imag'ini În care pOf'!ul lŞI îmhl'acă viziunile. 
(i'\imfa .,ca o amfol""l rotundă" î~i "vărsa mlădie trupul 
gol În iarh,l"), la figurile ascetic(' născute dintr'o altă 
concertie. 

Sabin Veselie 
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Indicii despre vechimea 
şi statornicia aşezărilor omeneşti 

în tinutul Hălmagiului 
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Date fiind zăc:'lmintcle de opal dur, cremene, din ('a
re omul primitiv Î!;'i fazona armele şi Ul1eltllc casnice, ţinu
tul IIălmagiului se vădc~te a fi fost populat şi în epoca 
de piatră. ~c-o atesta aceasta săp.1turile întreprinse mai 
nou, cu care ocazie s'au descoperit statiuni din palE'olitklll 
inferior la Iosf,~{'l, întillzfmdu-sc şi în loca!iti'lţile învE'ci
nu lp, H;lst dci ~i A cint a la pa I't pa illfcrioanl a re-giu nii, 
('ât şi în cea sUIlPrioRl'ă, la Brotuna şi Ba.<;arabasa. 1) 

Prezenta civilizaţiei dacice l1e-o dovedeşt e comoara 
deseopE'riUt la 1~813 În ('omUll8 Gurav:iii, conţinând o eo
lee-ţie de obieetE' de artă din argillt: ml lant şi ÎlH'I(~ de 
argint de ('arc atl1rnă ţinte decorative, monelit, din Apol
lonia şi Dyrachium. 2) 

Există :;:.i amilltiri romane. In Odu s'au găsit bani de 
argint depe timpul lni l\lar('us AUl'plil1s (anii Hi1-180).:I) 
In drumul ce duce dela IIălmagill dltre Luncşoara, pe la 
Yâjdogi, se oh~Pl'vă şi arum în dpal o groU\. în care pe 
la 1880 se mai puU'a p.itnl1Hle V1'PO 40--50 paşi, dpspre 
care se cr('11e a fi fost o mină romană. -1) ASNn<"lH'a, In 
a('('a dat;l, în A('iuta se mai putpau ohsrrva urmell' \llWl. 

('al'iere dp piatr{, în carc s'a g:c'isit un ştraJ.:LfOman,!i) ade- _ lj~ l-
eiI o lampă de mină. - ( , 

In orice caz jn1('<1iata vpeinătate a reg-iunii aurife}'p 
exploatată l-'l inaintp cIr Homani trf'bue să fi infhwntat 
(a şi in T. Hi"ilmap.'iului ~ă se s!ahil!'a-:dî. de th'mlllt renHU'· 
eahile nuel!;'!' de aşpzări omenrşti. 

In câfl1niC', la loc dcsehis, omul a trăit v('cinic cu fri
fa în sfm. Surprins uşor. ('1 a putut fi înconjurat şi rxtE'l'
minat. Numtil'ătoal'pa din 15G4 a găsit în eomitatC'le .l\1'a(l 
şi Zărand 2H4 porti, ('pance ar ('Ot,,~spllndf', fără nohili, 10 
G5.000 suflrtr; pfll1ăcând la 1G9G s'au numărat numai 80 

1) Martin Hoska. palrol:lkul Al'dea'ului. I'xtnls din Anuarul Inst. 
Geologie al Rom.înici, "\"01. Xl\'. 

2) Vasile p.ll'\'an, Geti('a, pg. 5~(;. 5;')9, 613. 
3) Părecz: Aradvarmegye ismertelese, pg. 13. 
4) Mărki Sandor: Arad\'ărmegye ti.irtcnetc, \'01. 1, pg. 28. Arad,1892. 
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porţi, adecă o populatie de 1800-2000 suflete. 1) Uluitoa
rea scădere a populatiei, provoeată de război)'i şi rplde
mii, ne araUI cum în vechime puteau s:1 rfIDulllă l'C'giuni 
într('g-i s('cole deanlndu-I aproapc lwloeuite. 

Ku tot a~a SP prezintă situatia în munte, unde numai 
la cftţiva pa:;;i du:;;manul te pipnlp din ochi. Aiei, ~i în ul
tin1Ple clipp omul î:-;;i poate si I'tll1g11i avutul sumar, chiar 
:-;;i vitplp, cu carc să se mistuinseii în labirilltul văilol' pâ
nil ce trec(' primpjdia, ('a apoi imediat s~l SI' Întoar('.'l la 
vatra p[lrăsiUL In regiull a lIoastră de munte, ded, de
populal'ea silnich ~i Hiei ppidemiile, daUl fiind izolarea, 
n'au putut S[1 produc:) rayagii prea mari, a~ezările de aei 
)';hn<îmlnd ~i staturnice. PeJltru ultimele patru veacuri 
aceastrt ase] li une este sprij i nil;~ şi de dovezi ist orice, sa
lcie de ~es fiind acll se ori pompnite ea pustii. Iar, cxami-
11[l11d registrul 2) de proprieUlti d{'la 15til, eonstaUnu eil 
Ziu andul, ('al'p are pill'ti muntoasp, este mai hine pupulat 
ca ~i cumilalul Al adului, regiune eminamente de ~('S. 

Dar vipţuil'l a în munte are ~i dC'savalltagii. Piimâll
turile de hrană fiind mai putine ~i mai sflrat'f', traiul e 
llcspns mai greu deuH la l'1hnpie, muntele n~utt1l\d su
porta un pn'a mare SpOI' de viaţ;). ~i atund munteanul 
a~ul1gat de foamf' a ('ollOnU spre e[lIlîpie dllp~l ţarini mai 
largi :-;;i mai fertile, pe cari Il'-a g:lsit c!rmultpol'i v'-l<luvite 
dp SUl pflll. Astfel, vpaeu 1'i (\p,ui'lI1d ul, ti nut ui Il:i lmagiu
lui a fost I'rz('I'VOl iul uman din ea re s'a populat perma
ll(,llt nîmpia eri:;:anfl. ()ri('lltHlltlu-llc numai după nUl1wli' 
de familip, Ollomastil'ă, pUl('m ~i azi eonstata putt'rllÎl'R 
illflu('ntit Il a{'('~t('i regiuni asupra satC'lor din podgoJ'ia ~i 
din ('{nnpia Aradului. 

Dup;lclIm St:' va v('c!ra mai pe larg cu altă oeazip, ora
~ul IFllmagiu dU ~i satl le ee-Î apartiJl, apar în t'('gisll'r\p 
de propl'iPla t (' al p nohil ilor ('u Il um(' lp 101' tie azi Începil ud 
elin Îllt{da jum,Hate a s('e. X, e('eare nu px(']ude hipotPZfl 
('[1 el(' au (xistat îll ac('ea~ compozitie l'omi'inească mult 
Înainte, ('lI alftt mai v,îrtos n1 în l'ngaria foarte putine' 
SUtit documentele de accaslă nalurii, Înainte de an'astă 
dată. 

Satele dc aiei au d('('i o vechime atr'stată istoriee~t(l 
(le aproap(' 500 ani. cu carp C'xistenVi eontimlă nu mult~ 
localităţi din ulmpia jud. nostru, fo&rte înfloritoal'p azi, 
se pot mâlldri. ::;i mai putin SP pot mândri eu v('chimea 
lor satele U11g-U1'P~ti ~i gt'l'lTlanc, a C<\I'OI' început se cu
noa~te precis, daUllld din sec. X\'III. 

Traian Mager .. 

1) Dr. Ga;'11 .Jenii: .\J';H\"{lrIlWgW kiizgazrlas{lgi rle, ll'irasa. Arad, 
lMl8, pg, 19, în coll'elia mOllo~rafjl:iî a ol'aşullli şi jud, Arad. 

2) .\nni 1;)(;1. Hcgistrum s('('undi, elc., publicat la Fabillil Arad-
yarmegye leirilsa, Pest, 1835, pg. 21. ' 

" 
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CÂNTEC PĂGÂN 

Pdgdn e /O/U'Il minc 
;;1 /olll'n jurul metl, 
Jli-e dor de firi senine, 
Jll-e do/' de })U/Ilnf;;cll! 

,11i-e elOI' de oo/'be blânde, 
1)(' sde p/tin!} mereu, 
Prll'irile-/lli f/iimdnde 
Cl'l'~t',~c pc lJlIl11lle:eu ... 

Pr1ydn sun/, Cu o rcimd 
CI' sCllrm piicallli meu 
,<;<1 uflll o {rirânul 
J)i/l Însuşi Dumne:ell ... 

_ Din IrllgiÎIt II I milHillllli 
Doar eldrlnl/'u-I cer 
Şi'n rtin/ul sll'icr"iciunii 
Jlrflwll ptlfldn sJlre rer, .. 

"NEDUMERIRE 

SII şlill de ce, pril'ind in 110Upic 

Când prill/,'e lIo/'i .~l/1'tldr /WIfI, 

Aud, ctlm ne'n/dese şoap/e 

Pe celi de [>is slduesc minciurw!? ' .. 

Şi /lll ştiu Cllm, du r IlHI' nfioară 

(;U/1I'1115111 vorht'/or de şorpe, 

I;('mrind ('II pltinsc/ eli' fJiourtl 
ln/""/11 ului IlJ'lljii dc hU1'fe .. , 

Cifn timp ce cu mel'nglÎn Cu vdniui 
In 11111/1/'11 sa/cie'i pk/oase, 
.'iim; 11'1'I1l11nind intreg pc1mlÎl1/ul 
lJe gdndlwile-mi mincinouse . 

.'III Ştill de ee .. , şi nu ş/iu unde 
S'l1srunde-u!lInci de mine IlIlttl, 

\"r!rsrÎnd [)I.'-(I ('el'[I/'i OI' I1lld(" 

O IClCl'irnrl de slea, ,l1e/lww! ... 
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~E liP> 111 G ]:~ Ă\1\'1:f1IE 

ellui:l care se l:ludă că e cural 
ca şi cl'jstalul dai' a rost condamnat 
la 2 luni Închisoare. 

Jk ClIl'(I/l'l1ia-/i - se :11'1' -

.~i l1wgls/m/Îi a::i af/I//,{1. 
,~r penlr1l Cl1 sii nil le ,.,Iriee, 
Jk cei "IlUl1'l/{'rf" II' i:::o ~I/'('i, 

Cnui ayorat timişorean, care la 
o conferjn~1î se' revoHa contra indus
triei, d;:lJ' dllld să citească tabloul 
polilidcnilol' din consiliul de admi
'nistralic, a refuza!. 

A luncia cel IId nil 11e-ni cii il. 
1'1//J/ol1/ 1'1'-1 {/liNii 'l1ain/e, 

lJf)[Judi'i e cll le-ai ferit, 
Si! 111/-1 de/lluş!i pe, .. l)/'eşe(/ill/I', 

D,lui Tiberiu '\irua, autorul \'0-

IUlllului de eunlnd apăI'ul: "Poeme" 

.lrest ,,111(11'11111 1$irag" de fI'l1mo(/se "poeme" 
"lk /I1W/ Sillfllrl'" .. in mie:: de' nOllpte" (Ii S('ri.> 

,.jr/o/t's(,l'n/o" dt'flSlI/H'a-/c lJfII'să "do lUI !(/c"imc" 

~i "pc Il/iţi Irlel/lc" inqrlnc'i: c fi 11 U i s. 

J:..IUU B()(;OE 

Dlui !k, (;/'O/ŞOI'CCH!!I, care În
tr'un studiu pllb leat În Heyista Ins
titutului SO!'ial, pl'{'{'onizează c\Jce

rin'a pÎl'[elol' '\sil'i minore Jll'nt ru 
induslria fOll1.in('as('ă. 

Vorbitul de Asia 'nll"o curie 
L'I! reJlllla/ie "StlIlOn,", 

Fiind trecut de f/(J(I/'("I pâ/'s/l'i, 
it !Jl'cfer(// pc ce{!. .. mitlOnl. 

BE.\1US GORG,iN, 
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STROPI DI:S CASCADA VIEŢII ... 
I 

I"'oisllwl jJf"OJlor(ionea:ti pj(lla: sfinlcnia (. unific(l. 

* 
Ins/inelele sunl IIHI/'yinde trujJului .. 

* 
A trili uiaţll eroic, Înseal1lll(l a ieşi din dimensiunile Irupului. 

In islorie nu se line seama de IJrelfW, ci de viali1. 

* 
1$lol"ia e mic::u/ Jtipldor purI'. 

FIlJllelc Il'au mr'lrime, ci cunltcnie ... 

" Adcllr'lI'Cl/U eroi lotdeauna sfârşesc ÎIl s/Il'/t'nie . .. 
Eroismu' C$(C exprcsil/nci! cca mai spiri/unltl fi unei lensiuni lilun

/rice; sfinţenia eslI' e;qJ1'eSillnei! C((1 mai spirilua/d a unci armonii. 

" Sfinţenia ne/c:cş/e ascu/işurile ridirule in iSlorie, de ('1'oism. Eu 
('sle lurâna rodi/ou,.e in care se prefac slâncile . .. 

Rlil'oaţii polii ici nli, cugeicl. aşa; .,Cc gn şim, llslll[!fI isloria". -
D; cred C(l isloria e mImolul lIielii . 

.... 
Isloria e IcmpC1'(lmelllrll popoarelo,·. Slwwi acele pO[Joare sunt 

/lolnave, care n'o OII. Şi e singura lor boalfl. 

* 
Filosofia esle curajul oamenilor de-a pr;pi lumea din a'are ei şi 

elin lc'iuntrul lor; şliin/a es/e crll'ajul oamcnÎior de-a pril1i lumea din 
afara lor şi din lell/nlnll ei. .. 

Virlufile slInl c'ele mai folosi/oare (U'glwlenle penlru dOlledirea 
('.rislcn/ii ,'ui Dumnezeu. 

I 

() pir/ute esle cu alât mai Iare CII câl (1 nimicit mai multe pa
timi. - A luat i'n/crea din c<e pe SC(lfJl(1 ei . .. 

A li om de' sliinlli ÎllSeamnă a le desbnlcn dc tine: a fi filosof in
l;camncl a le dcsl1/'clea de Irllne; a fi crcştin inseuml1l1 a te desbrăca şi 
de lume şi de tine. .. 

Vir'llIfile sunl pic/rele kilometrice (Işe:all' pe df'llmul pieţii. Numai 
pri"ind la ele ştim primI unde am ajuns În I'wl(l. 

Ştiinta l' perspeclilJa lumii; fi'osofia e perspecliva piefii; isloria e 
perspeC'lir)Q omului; religia e perspecliva lUi Dumnezeu. 

Politica e ortografia isloriei, .. 

GH. MOŢIU, 
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SORA BUNĂ 

eli11/IlI liîu vel'/Ii.' ]Jcldl1)'e 
1I;1I/"I/e sir·mi murmure. 

Tu fJl1dw'l" sorcI bUJlii, 
l"m/!ra la {ie-mÎ t!JIIUIlil, 

1 It [Ji.~ sri te aI/l llH'reu 

.'f.i in simiflllui/liltl mcu. 
,)11-mÎ adunI dul' din line 
l"1lr1u riul'ilor "lie; 
S"GilllCi I/l(/:ml {(În/ului 
}'(' aripo milllulUl, 
]lin /Jalude !)re)" (/(/(1("(1-1, 

IJelif I1!OŞlr/ ml'lI, Jwidlll'U/; 
\"remilc il1/011l','I1-:;;1 linii 
j-rill' /u moşii md. ciobunii, 
lk-ueo:o dO'llC sr1-l1li viml, 
lei in mimii, : [I1ni11o, 
lk-rl('ollt sd-mi vind !toră. 

1'(, pel'lure, iJU1,ă SOI'I'i.. 

CÂNTEC 

I('~ii cu ('o"lUle moi 
POlIl"lii "n odei l:lll(l(lc noi; 
IlllrI'lHl1'c-Cl:;; ;1111'('/)(1, 

1)1' '1l/t'!c'!{I' CilH'PU? 

lncl"llslHflll11i {l1rcel'iu 
j-ul1l dai s/cil'lc elin cerirc; 

lnlrc/la/"('-aş inUTila 
j)(' le (lcde cinc(lu? 
~i pc fIm'l' de cio/Jall 

. \m {"clli p,lrill I11l1n/eall; 
1 iti re/l(Wl--aş În//"e/la 

IlonI şlie ~i/1cua? 

Jiii lt'fiC'Hdc' se (fl1 ::aUi 
PI'-(I pislol!fIlli 1,riisalr'1; 
lnl/'el>ll/'c-aş i11II'('/)(1 
n(, ~. pcrle 1'ÎJ1{"l'a? 

Fn/1l:dc, rtim/ cel" II I plouă, 

Cdll/ii [widllcie 1101111; 

In/re/.o/'e-aş in/reba 
V('-o muie cineva?". 

(lRIGORE BUGARIN . 

...... 2.2.22.22.1 ...................... --~.~~Pi:~-
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Probleme economice actuale 

Agrarizare 
sau industrializare? 

Frlinulntiirile pe terenul ('conomiri românr~ti el(' azi, 
au l'l'aetualizat pl'ohlerrw de 11lsemm1tat(' vitală. 

S'au Hnt ilal frl de fpJ de teOl'ii, s'au ll[iseut ])oh'
mici, se disuItii ~i pvidpnt (}p multi:> ori se gTl'~('~t(' t{lCi: 

"Homo sum. Humalli uilli] a mI' alienum Pllto". 
In recentul eOI1g'l'('S agricol dpla BU(,l1l'f'~ti pare s:1. se 

fi Himul'it cu aUi! mai mult, ,u dtt fermitat! a nn:intplOl' 
rostite {'u aCf'st pl'ilej de' ~1. S. Hpg"p](', vor da tonul hoUi
rÎtor, vor pune eap:U neîute)egl'rilor ~i intrig-ririilol' eana
liz,ÎlIll toati! Pl1f'l'gia latenUî rom,lneasr:\ într'o aetîune 
put l'rni('ă ti!' ridi care a e('OllOmiei rom.i nl'~t i. 

"AgT1enltlll'u, ~ Sp1llH' 1\[aje'statl'a Sa, - nu trphulf' 
"il fie pl'ivikgiul tind castI' san al tlJ1ei ('lase; agrl(,llltHl'a 
tl'ehuf' :'lii fiI' la noi îl1 ţHI':1., colahol'Hrea strfmsă:-;:i ini
nloasti a tuturor locuitorilor aepstpi ţiiri, a tuturor facto
rilor de productiune şi a tuturor îndrumărilor! 

"Nu VrrRll. spllIHlnd ac('stpa. s:1 dimimlp7. imnortan
ta c('lorlalti factori dp econorulP. Sunt industrii, cari 
sunt nNlpiirat 11\'c('sal'p D('nl1'1l \'iata şi chiar ap:l.l'al'PR 
arrstpi ţ:'l.ri. -- ~i ac"astă ap:!l'Rl'e pst.:- şi a agriculturii. 
(':'\ri ('st(' ap:ll'Rr c a sol111ni I'om:în('sc". 

Tath un lY'(,"~H!Îll, o sf'ntinHI, TW ,are ~faipstat('a S:l. 
-- simholtll g-,Îndirii l'Om:lllf'~ti. - o SPl'v('f',tp ţ)pn1rll a 

11l1J1\' în mi~wal''--' YÎl'tllnlitiitilp I1Nlmullli p(' ('nll'a imppl'a
tiv;l a mat'ilor 11li l'eali7iîri. 

Privitil sub aS!)(,l't ('('onomie, agl'il'ultul'a şi in mod 
ST)['('i al ('u l t ura ('('rea 11'101', a ati 1.151, imense serVIL'll on1elli
I'ii: Ea ('st.:- ~i va fi totllpauna sursa carp asignl'i'i l1Prma
lH'nt hrana ompllirii: haza or1('<lI'('i plahol';\ri fiziep sau 
llltp)(,l'tualp a organismului uman, Agricultura a ])('rmis 
dpSvt11tHI'pa s:-llliHoasii a S1atp]OI" ÎnuHl!tirpa populatipÎ, 
(T('seând !;Oi dt'svo!t[ml!ll-S(' îllS:l~i, - mai mult sau mai 
putin, dup~i posibiliUiti, -- Îll dil'et'ti-l pl'oportie' ('u a('pa
sta. 

Ea ('RIt', - pulpm s:\ eOTu'hir\em, -- incontf'stahil p[ll'
g-hia. (h·trl'lnÎ1:anIă a p\'ogrpslllui uJllPnil'ii. Dpa1tfl'l 1n
sf'mnătatt'a ('i s'a al'titat în \')'Pl1 \ Ul'i C!(' restrişte ea ace-
11'a al(' r;'lzhoillIHi mondial. minunat:! o('azi(' pentru a 
('ollving(' Inl1lf'n (';1 sig-llranta şi sortii cIr lzh,lncHi ai nIlUl 
popor ~lIl1t RU!JOl tlollaţi al1l'oapp pxcll\!-'iv posibilitătilor 
dp satigfa('err ('u hl'an'1. alI' fi ('PlllÎ nnl)or, Si atul1ei ea si 
într'un viitor l'ăzhoi, ranita de' n'nniţii va contine ~i un 
colt de- pâinp! 
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De aceea o problemă actuală de căpetenie, - aHa uri 
de cea a armamentului -- este ridicarea agriculturii 
l'omtlne::;-ti, pentru a ohţinc maximum dp randamcnt. 
Pl'Olluctia t'POl'iUl ne nl ehezfl:;;ui rezerva de' llraH~i în . 
\Te!1îUrl de restri:;;tC', 

Trebuie ~ii facrm supremul f'fort, eoordoll<lnd toair 
acţiunile noastre, - 11f'JlIl'u a ri(lica Fldînimpa şi ag-ri
cultura, rflsjH1nz.lnd astfC'j applului cfllduros al :\laj~'stă
tii Sale', fflcut la adresa (,oll~tiinţii rom[uH':;;ti, pentru fo-· 
losul şi dil'('('ta (Ii prosp(lrarC', 

,,0 tclr;lllime lumintlU\ şi însl~lrit:l. - spunea d, mini
stru V. SasslI, --- lUl'lilnd dupti nH'tode:-;:i ('u mijloR(,P 
modC'1'ne, f sle cpa mai bună asigurare pentru viitorul 
Statului român", 

"De at'ef'a propăşirea agricnlturii şi deeÎ ridicart>a 
economic:1 şi moral~1 a Vî.rfinimii noastre rf'zolvă nu nll

mai o prohlem~l ('('onomkli, ei ~i o prolllemă nationalil 
lwrmaucnUi dr ca1't> atilrnă însu~ \'iilorul nramului 110-
stru". 

Utt' '\'a date sta tist icc, cari cu t oat fi flrxibilit atefl 
lor, pal' mai c01willgTitoare. - ne vor ajuta s,1 demons
tr:1m (';'1 agrirulturii tr('hllip Sel Î-Sf' acorde o egală at(lll-
tie l'fI industripi. dar,1 llU chiar un Jlrimat. ~ 

Ţara noastră llU poate fi ag"ariuiUî mai mult eM 
f'ste actuahu0nte şi nici n'aI' tl'f'hui si. forţ;lm lucrurÎk 
Singm' pIr Jlwntu1 naţional, introdus in agrÎrultur::'t P!'tp 

s(,('1'et111 progresului. 
Es.te drasrmpl1pn cert ('11 nici o industriali7.al'(, aCIl

fii. n'ar putpa schimha earactpl'ul agrar al ROfl1âni("i. 1'8-

raelf'l' p(' carp ('hia)' cip-al' r('u~i ;;;,1-1 sehimlw, al' fi lin 1)~1-
eat, o ilWl'atiLudinl" la fHh'psa sortii. eRl'(' printr'un ('011-

cllrs ('xlr0m (lI" favorabil df' fartol'Î el i mater1d şi i"(,()

grn tiri. fl('-a hăr:1:7it s~l prodlH'0m r('l iitativ ('('1 mlli Illln 
tzrâl1 din 111mr. alMuri de Hllsia si Fng-aria! 

Snprara\a tot8 1:\ fi Uirii '\ noastre ('ste de 29,,1.(''17.000 
Ha repar1 i7.at;l cum urmează: 

Suprafaţă agricohi. 18.1.55 mii Iw 61,,1% din loIal 
Pi1dr".j 7.1.% mii Jw 2'1.;)0/0 din loial 
Suprafeţe illlstili:;n/lill' pl. ngric. ·t.?08 mii /1(1 H,lJ<'lo dill loial 

?9.'1 i9 101J<'/. 

La aerasiă rrpartizar(' a sllprafetii ţării, populatia 
este as1f('l disllihl1it~l: 1 

EIIl;c români H.81fl fi25 

Elnic diferiti 5. 118Jl8.'i 

19.'1?>?/W mil.bcuilori 

7,l~lJ<'/o 

'!lj,I;O' 1. 

WO,O(),!lo 

1) Din jH'riscopul economic al "Ofensiyei Romi\ne". 
2) Din "Vn'mea" 14 l\lartie 1937, pag. 3. 

.r 
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Din cad la IlIra (sute) acUvcaZil 11.5/d.30J mii. 7791. cinic români 
3.5m.ÎÎIi miI. 2:~ol. cinic difnili 

1(Ju"/, 
111 orllşc ud il'l.'(/:â 2.tl'l'l.51-iO /11il. /i/!"/o elnic rom(Îni 

1.5.'i5JH9 miI. f,(Y'/o cinic di{l.'riti 

1!U'28.71U miI. 100"/0 

lnterpl'l'ii\llu aceste date este lesne de Îllţeles, 6l ol'i
liH de ac~clltuute ar fi temlillt('lc pentru inuustriaiizare, 
lu noi, llU :-;'ar puti'a l~\sa în paragilli"L tcritoriile m[\I10a
se de 11l.1~;).OOO Ha. ale ~:lrii llua:-;trc, a:;;a eum il-au idsat 
!'lItdezii în jurul Lonurei, în Ul'Ina extraordinarei inuus
ti ializal'i de acolo. Chiar ~i i11 Anglia, - ca de altfel în 
toale t~lrile civilizate industrializate, rcspectând "moda" 
hutarhiz[lrli s'a proeedat la agl'arizare. 

De altfel un motiv :;;i mai putern1e este acel al popu
l3\iei. OrÎt'[ll s'ar i>prijini prin imlw5trializare ul'baaiza
rca, prin exod, a ·populatiei rurale, sunt lnult peca îlllle
pfu tale un'le timpuri ('~îllU industria rom[ll1paseă va pu~ 
t a absorbi 11.541.305 mil. (fil'e~t(' minus femei ~i copii) 
[Onului. \lai de gralnl pe ('ci 3.5.0î.nU. miI. minoritari ţi\.
rani, "ari î~i nu elpmelll ul 101' etnic bine )'epl'ezentat Î1l 
imlu:->tria de azi a tiu ii lloastl't~. Aeeasta, fiinddt ol'iee 11'
ge de pl'ot!'jar,' a I'lementului 1"om[lI1csc, dul'(,!"p, nu PI'C
.~int.'i. sufidpllte ~al'antii. "Quid lpgis sille morihus". 

Nu trebue sit se uite ('f\ din PUllct de vedere nationa1, 
ill primul 1'<Înu avem azi o agriculturii şi dpabia apoi o 
indu~ll if', ('flel mandatarii ac('stl'ia din unn}l, apartin 
vll"i minoriUlţÎ rari ~i-a însll:;it ahuziv acpst dOHlI'lliu ~i 
l't'fuzii sa cedpZ(' cu 1't'voltMoal'(\ ÎIlC:\p{lţ[tnare! 

Ve aCcpa (ste Ilrmllrl de apl'pl'Î:tt orice ÎIl('('l'rar'e dC' 
a ne lTl'a o pflturA df' mici indllHl'ia:;;i etnic rom~Îni cari 
prin hill'nide să cucer{'a~(ă acest s('ctOI' dl' artiYitaLe pr 
baza tiI' pturilor leg-ate de ~lie a l'lementului autohton. 

AgTil'ultura (' a prezentului ~i trehue rationalizat:\ 
industria rom[l1lPasră e a viitOlului ea sp na~te arum si 
trelHlfl încul'ajatft. '" 

~n SI' poatp ('onif'sta agdnlltul'ÎÎ, - care adualnH'n
te este mai l'om[\I1PUsr[l, - meritul de a fi azi principala 
t'U '~i1 df' v(·nit atftt în ţm r t , efI t :;;i ea pxport. 

Cl'f'Lit'm d\ azi este mai potriYit ::-:1 fayol'iziim un ex
port u,l pl'oduselor ag-deole, - fin'~te standardizat!', -
untenh' rCf1lttlle~ti, derflt pc arf'le industrialI' cari nu 
ro~ satisfac!' nici m:1eal' llN'PSit:1tipl noastre aetnalf'. 

Sf' il1lpulle Îndl'umal'f'a pe căi 111lllr a ag-rkultul'ii. 
mohi !iz[I\HI În arest seop e1 ( 111:>11 te \e slwrÎal pl'pgiit i1(" 
[>r>litrn pl'opll~iJ'ea Virflllimii şi a cconomÎpÎ nationai(' 1'0-
Ir[IlH'~U. 

Agricultura de azi a ţării l'omfllH'ţ.ti, - a:;;a dc ['roa-
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slft cum e ca, - nu poate fi condamnată dacă judecăm 
sUirile de fapte din trecut, cari au cangnnat orÎl.:e pusi
lJitit,i~i de l'l'alizarc în acest domeniu, 

In primul n,nd stul'ilc proaste lTNtle elP regimul ma
~>ii }Jloprietllti, -- sub aspect soeial-ecollomÎl', dac;J 1Il) 
t! lmic agricol, - atât În Ardeal eiH :-;;i în Y('chiul H"llal, 
EU a penui::; o de::;voltal'c a agriculturii cOllfol'lllit ill\cn'
~elOl' ulJ:;;lc~ti, SUPUl1{lIH1-o iUlel'csldor unei oligarhii hlle

tUlantIJ, 
In Ardeal, evident, siluatia ('l'a mai tl'agicft, -- llll 

at<H sub laportul proprieUtţil ~iiratlilol', favorizal:I de 
C!ctlitul cHin oh'rit de PUlPfuica l'1'ka dc hllllCi populan', 
rpgl'elahil, reduse azi, --ci mai mult sub rapol'lul optp
sOlatului feudali:-;mului maghiar. 

S'au suprapus dup,t razhoiu gre~elile uneI Ill1prO
VlieWlll'i, laCUla taia vrea mulUt nqlUl1e, ~i ::; a ÎaniuLa
\! t Il1er,",u Sit uaţla CUllHl1lalH.I. cu enza ue propuna q uasi 
t atastl ofale a uIt1ll11lol' alll, enza emillUmelltc agl'lcula 
ia HOi. 

CU toate accstC'a suut ueIImc ue relevat eforturile 
fflcute de factorii cari gll caza act ual a conduce!'t" a agl'l
eultmÎi rom[lnp:;;ti, penlru salvan'a acest ci importante 
llIluri tic producţie, S'a realizat mult dc:;;i l'ezultatc1e llU 
sunt aUit (il' apal elite :;;1 aceasta uatoriUl Humai intmdel'il 
l'xtlaol'uinarc a acestui domeniu de aClivitate, C[lt ~i 
pe1 sonal ul tii reci us ('alC acu veazil, persollal mai p Llt 111 l'a 
lli multe alte Illstlluţ.ii de mai putlll interes gellll'al! 

:Stam slah suh 1 aportul PIOlluc\ld agricole. Just, dar 
nu e mai puţin adevarat nl ~i alte sta le nu ne Întl'('l\ 
A:;.a de pilrl ~- ing, Gh, \uda citl'azii exemplul dat de 
pruf. CO"Il~qC'anll, care a studiat llil an in America, llosa 
arata di plOducţia llH'dic la hectar a multora dilltre ('('
lealc C ('gal.l la noi cu cea a americanilor, Uri judeeiwd 
lin'pt, - c[tt de cunoscute :;;i apl'eciatc sunt eforturile fa
cuLc" de arncri('alli în funuHlalJHul ,,~ew-Ul'al", pelltru o 
1'c[ac('l'c economie~l, atunci dc ee sft lIe condamnflm aUlt 
('(lUd :-;titIl1 pe a('('('a~ trC'upt ă eu ('i. Dccc'! Di II modestie, .. 

E incontestahil foarte grl'u Hit 1 t'alizezi ceva în do
meniul agrit'ol sub actualul regim al mieii proprietati, 
mai cu seamfl vu1verizabi ('unl se PIPZlllt[l azi. Este 11e
h{muit de greu, ~i dacii totll~ s,~ va putea l'puliza. c:pva, 
singura sOlutie) [umhlP an'('a a coopera ţi ei şi a ~reditu
lui ţilnlnesc bine organiza t, dl i 11 ~i dC' lung,l (lnraUL 

Inceputurile în aer:-;t domelliu s'au spmnalat si ~unt 
lle~pus de imhueunltoal'p, ('{lei V01' ÎIl,g:ltlui raţio'naliza
rea agl'icultul'ii, prin m[ll'il'pa puterii de achizitie a tă
ranului. 

Se va 1'r media astft'l ~i p,lcatul strig~ltOl' la ('('1' ce ~'a 
făcut îngăduindu-sc dispoziţia miaz11 Între pretul agJ'i-

2: ar 
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col ~i cel industrial: 
1:9 ,după calculele prof. ~I. ManoilescU).I) A fost 

cea mai nunUL lJiltaie tiC joc ce s'a putut auuce ca ra
~plaUl mUllcii ţ,Irallului 1'U11HII1. 

D. Dt'. C. Lll'ufWll'anu aVea pcrfect:l ureptate c[lllU 
('er< a ilHlustrializan'a ţării ~i aehizitiOllal'l'a pieţii din 
Balcani ~i Asia minol'it pentru produsele noa:-;tre illdus
uiale, agricultura "acomodi'llldu-se" acestei lloui tendin
ţe. (Hev. lnl:'tit. Sunal Ballat-Cri~ana ?-;o. 15/1!:13(j pag. Un. 

]\"oi înţelegem aceasHt "acomodare" în sensul livnl
fii de materie plim[t ncce~mr[l industriei autohtollt' n[lS
c<lnde, dar nici de cum o cedare de terell, de prestigiu, a 
agl'icult\ll'ii ca factol' de amplificare a venitrlor statului. 

Avem nevoie ele indllstrie, de llHhlstriP de aJ'mallwllt 
~i imediat de o sumedenie de industrii agricole .. In trel~ut 
:;;i azi încă, exportam gnhl pc piata Vienei, unele Sp pre
lucra în paste f:-Iinoase, pc care apoi tot noi le importam. 

1'e trebuie o industrie de maşini agricole, a C;1I'Ol' 

import l' o povară pentru balanta noastră comerdală. 
Iath cum Înc( pe să se u~urcze situaţia, În urma avfllltu
lui dill uitimii ani a inllustrif.'i dp ma~ini agricole de la 
Iloi, impol'tul aec!"tol' articole SCRz[ll1d progresiv (excep

-1[111((' tractoarele). 
lY,'Vf 
l!1.!,i 
1:).');) (1-1 X) 

1!i:36 (l -IX) 

95.787 miI. Lei z) 
7!.1.;).1!J lIul. Lei 
(;8.310 mi . Lei 
58.(;.11 ml/. ],ei 

E u~or de înţeles Cel avem nevoie de industrii, dar 
nu se poate spune că fenomenul industrializfirii ·ţ<lrii 
noastre al' d[ltllla agl'arizarii, tiin eOlltnt i-ar oferi mai 
eftiIl lnaţirli, U11elte :;;i alte l)l"utluse.. \ 

Agricultula nu poate mei Iutr'ull chip să sULVileas
c~i avallLul industl'ializ.\rii' ţ.ftrii romfmeşti, dar pretillde 
S[\ i se acorde atpnţia cuvenită., atclltie care nu trebue 
g,l provoace manifestaţii gcluase ale acelor ce cred în 
industrializare. 

Calea medie c de obiceiu rezultatul oncal'OI' încer
ean. Această cale a fost preconizahl de .\1. S. R('gele 
pentru a Împ,lca aderentii celor tluu[t importante ramuri 
de producţie ale economiei naţionale' româneşti. 

Trebue să ţinem seam:} Îns[l de etllicul romilnesf. 
Ol'i agricultura, - ca nici un alt sector de muncă În ţa-
1'[1 la noi, - îl are, ~i trehup să-I Jllcurajllm servind iu
teresele primordialc ale ţ[n'ii, căti "nlldcjdea noast]'~\ e 
la sate" (D. Min. V. Sassl1j. :\IIIIAIL 1.. LUCCTA 

1) Cital Dr. C. (;\'ofşoreallu: Ikv. Inst. Soc, Banat-Crişana, HnG, \ 
No, 15, pag, 19. 

2) Din pel"iscopul economic al "ofensivei Rom:lnc", 

• 
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Doinele şi câniecele 
poporale româneşti 

HOTARUL 

l'ojiul'U' românesc dela lari'. esle i::uor llesecat de comor'/ TJlu::iclI/< 

O/',g,lUriC şi de IIHWC vHlolll'e w'lisUcd. 8cnUmcntcle sale de dur, du
I'en' lii brll'llrie le e.rlrrio/"l:cuză cu (jju/oT'l11 /u/cnlului selu lllUZ(C(/I 

dl'osehl/, C.l'jJI'Wlându-$He in dOI II r, cd11d este vorbă de dor sat.: 
utll't'n', şi in c (inl cer, ccînd vrea sâ-şi e.t:[Jl'ime vesdia, buctI/·ia. 

A/Ii/ doine/r, rtil şi ('cÎnlecele Set 1(' sfint produc/iuni mu::icale (lI'tis

(ce foorte {I'!Hwwse şi ori 9 i Il li I c, nca{/ându-sr la o/le P"/,(J(WC 

~: <lin {(Iri reiese four'le eprâflll sJlcci{icul romdnesc. 
StI'l1elW'U JIlu::ica/(î a doinc/or, c(lI şi fi cântece/ol', es/c in (1/1(/

/"('11111 si /li pW, in f olld ins(l de o mr1cstrie al''' il eel ()Ili c(l c.d /,uoJ"({rn Ul'ii, 

core pOlite ripcdi::a cu cele mIIi frullloase cântecc ]Jo[)Ol'oe ale /(lrilul' 
Cll 11l1lZW(J Cca IlHli cullâ. 

i) o i Il l' le, cân/ece S[)l'cifi! e de dr(jg(lsil' se compun de obiceiu 

din 8 rn<1stlll dl' dow/, lIe Irei, ori de [)(l//'II pa/timi impăr/itc I'n duwl 
p(/rU, care in /Iwrca IlHljorita/e a cazurilof se repcle (câ/eocIoIă par

I e/l II doua Ctl pili ină ilaI' i/l/i c), 
,r.:sle <le /Idile/lipI/ii, CrI il1 acesle cci/ella InllSlIri, fiiI<! frumusele 

'il clÎ!t1 liriii se eO/l('e/lll"ea::(l. 
Ca tipuri p/'1I1/"u doine şi efÎnlere p7"c::inl primele dorUl bilCi/li din 

('o!ee/i(l nlC/l de ,.111 j)oil1c şi Criltleei' romdnelitf': "J)uce-m'aş şi tol 

rn uş duc(''' si .. lis-rr IIH1HIII cdlr'c minc", flIllbrle hllcl1/i de oriţJiIlc mu! 
J'I'che, (/i/l judeţu/ noslru - Jll1rld(' IlIcu/lli şt uitI' două /Ju('iili: ".\1u
/'âş, ,UI1P'iiş UPI! Illla" şi "l'niluJ din a-i filcul", pâr/ile Şil'iei, mnbell' 
de nriyillc /Il/li r('('e/llc1, (IIM/oare In pO/UTllu! II elUl cokc/iu de mai 
.~rlS. IIrmolii::iI!e JlrnlI"ll voee Si pian şi cdi/rlle de C(/SII Jrlll1 Feder, 
1ll/Clrre'$Ii, 

L(I H/Il/Jele rl (1 ilie s!rllc/[I/'U tllll::ico/ă c.~le (1/)l"()(({JC (/Ce('(lş, Pri

mele /JUlru măsuri C(1/'1 conţin '.2 /'(1 II el II 1"1 din fl0I'::Ia fJoJloJ"(l/li se re

Jll'lii inlocl/lni, (( dot/o ]Jurte, cele 4 mâsllri, ("uri C0I1/111 ce/ellJlle c/Ow! 
şire dill !Joc::w /iOJlO1'U '/1, se rr/Jelii CI/ /w/ină !llIrln/ie 

Ael'1aş Irw"u Iu ccÎn/I'CI' cu difercnta, â1. ul doil('(( cfÎn/ec are şr 
un re{n'fl. 

Pl'lIlru a euila mOll%llia producliunii Ilw:icull'. (!nl c({lllal lIslfl'! 
dc doine ('tlri sl/nt Ill"nwle imediat de lIll ('(1n/('c pcsel (rw:zi "BuOlI 
/)o(fIHnr /lHw'n nori" şi .. Ta nu lWcj") şi am Întocmit cO/l'c(ifln eelituft' 

in a~1I fel, ca o do inei să fiI' w'nW!l/ de 1/11 e(Înlf'c l'l'se1.:rlcl'll ('W'r 
(f fosi primit Cll mllllc1 simpotie (/r Irullcn l'111::icu/lf, şi Cll încetul se 
in/roduce C(l 7"eguld, schimbdnd mOJlolonÎu cOllc('rlelor, 

Pr'e::inl mai jos elotul Jlcrechi de eloil1l' şi cfÎlllca, ('ori lJo,.h('s(' 
dela sinI' şi lI1pcdercasC(l f/f'lliul poporului "()rntrnp~(', CI! scoflul dl' n 
nril'l1/a ccî/uşi de puţin morele [)uh'ic mll:il'al, {Ifra lIlf ;nlrn :11 l!e!lIi

lu6, din lJP1I1c/ de pedere şliinli{ic mllziwl, fapl core ar cel'e mlll/ 
spaliu şi cunoştinţe speCÎole pl'n/m celi/o/'. E.\fIL MONŢI,t 
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D 
,. 

uce=n1. aşI ••• 

Andantino 

f$==a==---'n-~-t-u.-·~----l-i-j- "-~~-~ ---"-·0- .-,.-.- -.-~.--3~--~- - --~- -" 
-' --r-' . t,J-r-h- -li~f'~--"-.--...-_ ~.".-.:::J-=h-
~Ă..=-':t--f'---~-"'- -f'-~-t-I---~_E- -~---I" _':L.-_____ --_ -L-t--- - ___ _ ...... ......... 

Du - ce m'aşi şi tot m'aş du-ce dor să. nu mă 

~----""-~-----t~----~--1-----§ 
__ .....-..-t-J-_I_~_---- _~ ____ . __ ~--lJ_...J ____ _ 
- •• -- -,,-.!, .. ,------- ____ ._L-.--' __ '-,,---!!J--
-r~-tt=P~--.---j~---i- _~L _____ .-.~-------
+----'!'F~--fl-.- -,,-fl-' =---.---------

~ "--.../ 

Dor să nu mă mai a - iun.- gi 

~===~-.---- ==t===~;-:~~=====----=:c===-=== --,,_:n=~ 
-fi· '-n- /L- -fl---,,--'!!fI-+-:'-'--:J--:~:J--~- +1-._ -1- -!I'--h--- _-~_~ţ",,==. __ ,, __ ..J __ .--,- ---fJ~~-
-I-~---!I'--- ~f'---- -fl-.-.---..... --fI -

--------Du- ce m'aşi in ca-le lun - gi Dor să nu mi 

~=-J--'-~~======~I~ .;.;-l-~- - .. - --~-~ .... -_._*--~-j~--
'rt-=-_ ........ -.-.-.---
~ - -mal a-Jung- ga 

Dllc/'-m'aş şi tot m'aş duce, 
nor Sll /lU ma mai aplice. 
J)uce-ITt'aş in cale lungd. 
Dor să .... u ilHI mai ajunge/. 

lluce-m'(/ş în codru perde, 
L'1l(/e jalea mi-se perde, 
Duce-m'oş in lurrea largif. 
Mallla dorul să mH peardă . 
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Zis=a lnanla. • • 

Zis· a ma-ma ci tre mi ne ca-tre mi ne că. tre mi-ne 

~~--~~~"=-h---1~~--~----H ==~~ ~",,-~ --;.:.-:..;=;,-=~~ ~;:=::J"==e:=",,, ==:J- ~~ -.::t'!-_.--+. ~.,. .- ~~.-. ·--.-.-tI .--.. ._-
-.. -.-.-.--------~-- ------._---=.- --
Sa nu dau la ci-ne-mi pla ce, Nu pot fa - ce zău . 

.lis-a I1l,I!:W ('d/re mine, 

catre mIIle. catre mine. 

Glwd sa nu ([/IU la Ilime, 

Zis-a mema. :ăll. 

/Jur :Iiu dnzcl1 poate focI', 

potl/" {t!CC, poatc fnce. 
sa IlII d(m la c/llc-mi place, 

\u pol fw::c. :âu. 

Zis··u 'llt1Ir:u ed mii scoale. 

(·d mi! se!la/r. ClI mii scml/I',' 

Vda toli şi dela (ou le. 

Zis-a mama, :flu. 

/)c!a,jowi nu Ilui pm//(·. 

nil md j)(t(llr, llll mă puale. 

J)da l1l!Îndra. de/a flW(w/r 

JIU m:i p(,ole, :âu. 

La I'c'i.cl!i/<! loşioorâ, 

Uoşio'lI'el, roşioan1. 

Tremllr'o lJfll·(l să moară. 

lJi'i. să moară. :ău . 

.-lr nwri şi nu se 'ndură . 

.\'11 se 'ndură, nu se 'lIdllră. 

Car muri da [a moşu gură, 

La moşll gură, :ău . 

....................................... q •.• $~.-_. 
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Mură". Mur~! 
Anoantino 

-- -- =t ~il=~ ~t~~I~·· ;1~I±- ~ l~- -.,- -~~~ 
Mu - raş Mu- raş a - pa li nă 

F~~ -f;~L_- f;--f ; .3-.~~ 1 II ~~F';==EI 
E~=====.i==-±:===~=l==~·~ --=1 ţ::==-: -. -33 

dn' - te bea se in- stra - 1 - nă 

FE1- t'?~I~.·· A=J; -.~ ~ :]~ r-- -!=lj 
t~~u==l::ţ::::.=::=.·=] __ ===:..~~-:==-====~=3J 

Cîn' te bea se in stra 1 - na 
MU/"(lş, Munlş, apil lină, 

Cin'/e /lea se ÎnslnI. ină. 
Te-am /1,'1111 IIIIIIWi odaM, 
.\flli/III. mi-am llisal şi Intel. 

Te-am /nl/11 a ([OII(! oa,.d, 
Frati lăsai şi-o sorioară. 

Urâiul din ce:i făcut 
Allegretto . 

~~
"'"··~~----"'-·-·-----f-·-----------j "'~-+;---.-;;l-r---.-~-- " ~.-.~-.~-"--7I. . -;-=~.--~;--I) ":... ~=::t== :..ţ:- ~ c- -~ ; -v~=-

U- râ-tul din cei fa- cut? Din tr'un om ca-re·i trecut 

g~--=-=·---·~--·-I----~--~-~·_..b_j] ----·=~=p=~=~:::::;==r-: =~-=-.=~ ,,-.'-.-.-"-= . ~~=It=--==----=-----=--=-01-- -,..-~=---=~-=-======== . 
Zi-ce u-na ş'a·poi ta-ce, vezi u-râtu a şia se fa-ce 

ffm===-t\_-!ţ=":~==~-~=~======f=::h=::f.:--+.-~-~-===-~-·~ . -~-.,-.--3\-- .-.-----,.-.-- -.,,-.-----;--- ; --:"~-t . ..., =t-::.:-~--~=-:.:.:=fj=~=il= ==:: .-.--.,,---::. • ...::..=_ 
Tra la la la la la la la Tra la la la la la la 

F1::.-~_~~;.. __ -~~;=~\-_.._ .• --3=~:-=t.-~=:tI==S=:3j 
t!E1=.~-~:~ .--=-:....::.:--=(;l=~=ţ::=_c==-·-•. --=11'- .--.-:J:J 

Tra la la la la la la la Tra la la la la la la 
L'/'Iitul din ce-i tilclIl? 
Dinlr'lIIl om carc-i Mcni. 
Zice ww ş'opoi IUf(" 

rezi lIreilll-aşa se f(lC('. 
Hefrain. 

Drng(Jslea din ce-Î filcu/ă? 
Din/r'"ull om CII vo/'bă mll/Id, 
Zice lIna, zice alta, 
Dragostea-i Îndu{ă gala. 

Hefrain. 
C 1111' Ilu·i Îndrăgostit, 

Las si! moarii prc1pc1dit. 
Cine 'n dragoste nlI crede. 
SII mai culce iarbă verde. 
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DARE DE SEAMA 

reafrul Românesc al Aradului 
Stall"Lmoa lunilor Ianuarie ~i Martie 

Mişcarea iniliată în toamna anului trecut, în jurul ideii unui ka
tru rOlmÎncsC' ptTmillwnt :,1 .\rmlului, şi a cărei expresie de început 
a (Ial·o consfătuilTa (lela Primărie \inulă la 10 Not'mhrie, a primit, 
datorită rl'sonanlei ee a găsit în opinia publică, O amplonl'e şi un e,l
dru de infăptuiri cari ob'igă Hzi la dipătul unui eapitol inlroductiy, 
parcurs în Humai tret luni, la "1teYa lămuriri, recapitulare, şi în aC('laş 

timp, poat(', introducti"e la o opl'ră de viilor şi de durată. 
Misillnea, cultul':lIă, spirituală şi polilkă, a teatrului rom,ÎtH'sC' pe 

gl'anită, ca şi tel1leiurill' lui, programatke, elice şi materiale, au fosl 
p~ larg expuse la Înccpntul mişcării, atât prin progrnmul mnnifest 
hlll~at la 1-1 ;\,'I)emhrie trecut ciitre Illmpa ronl;ÎneasC'ă, de dHre-COJnÎ
telnt 'featruhlÎ, În fruntc cu Prca sr. Sa Episcopul Dr. Andrei Magier 
şi Dr. Iuslin Mnrşieu, preşedintele Fcder:l\iei Societătilor Culturale 
din localitate cât şi prin raportul prezentat în şedin\a de eonsfătuire 
dela 10 Noemhrie. 

Intre alh'le, mnnifestul Jlrogr~m spunea: 
" ... După ;lproape dou;'izeci (\{' :lni de "iatil lihcră. linulul de ţr:l

llită, care este Aradul dl' veche traditie culturală. cere impedos reali
wrea tinor institutii demne dr trecut şi nrcrsare pentru des\'oltarea 
sufletească a provinciei. c'uvântul, haina care îmhracă spiritul crra· 
tl))', are nevoiI' dl' lin adăpost, de !) casă, unde să pontă spori şi p1'o
/!resa, eu răsuHet larg în ini1Jwlr dorniee de 5'0\'ă românească. lTna 
dinlrf' institutiile crle mai de seami'i carr Sl'r\'('8e acest scop, rstr 
T('atrul. Ex.istel1ta lui, este srmnul drplinei Inchira:ări a unei aşczări 
~ocifdr, la un p()por ronştient dc mrnÎl'ra lui civiliz<1toarr, cal-e tre
huie s'Î se ~finlle în toal<' (lo1l1eniile. Mai cu se!lmă noi, românii drla 
granita df:' Vl'sl avem datoria să răspundem cu holădre, Pl'in fapte 
de jertfă şi de crealie, tuturor acelora, cari fie din lăuntru, fie de 
ptste hotare, ne con!estă nu numai puterea spirituală, dar până şi 
dreptul la o y~ală liberă". 

"Este o datorie ('\1:'mentară, de' demnitate şi de prestigiu national, 
să dotăm ora'}lIl şi regitmpa r.oastră cu o institulie de teatru pprma
Ilent, ,lin care să radieze fără 111('etare geniul national, prin opere 
dl' gust şi de artă". 

Iar, raportul lămurea: 
... "Dificultatea începutului stă În lipsa unor indicatii practic(', 

trebuind să construim in mare pm'le pe prezumtii şi comparatii, păs
trând o notă mijlocie, intre intentii şi realizări" . 

... "va trebui in nîndul întâiu să reabilităm teatrul serios teatl'Ul 
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ele arUi :>i idei, clasic şi Nlucativ, aşezf\l1d 1n centrul preocupări~or 
Iloaslr(' primatul cultural, rom:"tnesc ŞI de propagandă," 

... "am el(aminat eu multă prudentă şi în real datele, posihile şi 

virluale, ale intr"prinderii nOilstre, in lumina unei conştiin\,~ care 
IH' dă mărll11ea întreagă a răspunderii ce ne-am asumat. Din capul 
loculUi am ţinuL să arătăm rezerye!e şi dificultălile ce avem de În-
1:1Jl1pin:1L, pl'ecum şi precauliile ce ne impunem spre a nu .'omÎIt' 
'Tori pl'ea mari, inevitahile unor iluzii de cal'i am putea să ne lăsăm 
ispitili. Avem de·o p:u'tc obllgil\ia impaioasă de a promova (auza 
li.'atrului rom':\I1l'~c al Aradului, -;.i de altă parte a dl'feri angaj;Il'e;l 
pc o pantă periculoasă a jcll'ii pc care in orice împrcjurări şi ('U 

orice risc :rl.'buÎ(' să o păstrăm şi să o transmitem cclor cari vor v('ni 
în urma nO:ls1ii, sporită şi cu râşligul expl'rienlei noastrl'. 

"Intelegem astfel să Împ,lqim munca şi răspun<len~a, meritul şi 

jertfa, Înlre to~i [,,<'Lorii, prinLre carj noi ne l'f:-zer"ăm de aei inainle 
rolul modest ~l muncilorului Jll' şanti('I', gala oricand să cedăm lo
cuI IH)sl1'll, altora mai chema li. Indeosl'l)i am ce ("1 initiativei Statu
lui pc care în primul nlnd il socotim că datorează ţinutului m;lrglI1a~ 

,in Icalm dc SLat permanent, Între oraşele :\rad-Timişoara-Oradell, 

in locul ('('lor trei teatre (\1' Slat, Cernăuli, ChIşinău, şi Cr:1io\'3, ,'le 
caror eontributil' În rOHum o pot realiza ede trei 10calilă\i eu un 
singllr teatru de Star', 

Pornind din acesle criterii dl' fond şi principiale, am Înteles să 

(':i\rlim opNa nO'lstă, 

Din primul 1ll01lll'nt, gra\;e străduin\l'lor depuse de cei doi emi
nl'nl; hăI'ba\1 de inilialiv1\, şi de organizare - Prea Sr. Sa şi dl. d ... 
.Justm .\lar~i(~lI secondati de el-nit dr, Mihail J\fărcuş, de capii aulo
I [1:'lliior şi de un inimos comitet de_doallllle((>I'Inat din doamnele 
Ell'na (;oldl~, ,\urora dl'. ;\li'ircuş, Maria Borcc1!, Lili Crişan, Flol'ica 
C()m~a şi dna Col. l'leşoianu, I'ealizarea celor dint:Îi fondUl'i, prin contri
bulia Înstitu\Îilor publice şi Il intreprinderilo .. ·pal:ticlilarc, in frunte 
ni dl. Anlon ;\Iocioni, 1\'lini~11'U al Palatului, Banca Na\ional~ din 
Hueul'eşti, PrÎmăl'ia şi Prefectura Arad, Fabrica AslI'a, Uzinele electrice, 
Camera AgriC'oIă, - a dat rezultat mllilumitor, Publicul spel'latOl' a 
rflsjJlln., şi el printr"o îl~\clt'gcre rC'llii il pro;liemcÎ senmând Iis'elc de 
•• bonamentc în număr ll1nre, ( 

Dalol'ită acestei încmajări arătale dela inceput, Comitelul JJolll.J:aJ. 
a pulut }>I'oc\'da f~ră întill'zierc la întocmirea unuf- repţl'!Orlll de 
t'alitate. CumpIinind bilic împrejurănle, -şr-{In:llla-cont- dl' toate Îm

prejurările, p!'intre cari era nevoia unui repertoriu de calitate şi selonul 
înaintat, s'a ab~lIldonat, deocamdată :şi pelll!'u anul în curs, COils\liui
rea unui asamhlu pumanent şi S':l deds Intocmirea unui re!lel'tol'ill 
eu plt~se şi personal' artistic dela 1'(;<1trcle Nationale din Bucureşti 
~: Cluj, -

Pentru realizarea acestui plan, o eomisiulIe_restrânsă compusă din 
-d-nii: dr, lustin Mal'şiue, dr. Emil MQntia şi secretarul Comisiei Teatra
Il" au fost nevoiti să se deplaseze pc z'lele dc 2 şi 3 Dec. la Bucurl'şti. 
Aci, înll"o şcdin\ă ţinută la Mini<;!rrlll Cultelor, în Cabinetul dlui Cc~ar 
Petrescu, pe atuneÎ secretar gener'!) al Ministerului, şi cu pan iLipa-
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n~a d-Ior, Ion :\Iarin Sarloycanu, dlrcclor gcneral al TealrdOI- ~i 

l'<tul l'l"otlall, din'dorul Tealrului l\aponal dll1 Bu(ure~li, - aV[1I1d 
:;;i lk asl:)dal;'i COtl('ursul d-Iui :\11I1islru Anlon ;\lOClOlll, - s'au disculal 
:;>1 pus la puncl 11lOlialitalde de colaborare a Teatrclor Na\iot:ale, \li 
(lpcra intn:pl'lIlSl' de noi. 

Progralllui tixal alunci în linii generale, şi elaborat apoi în amil
nunle cu 'Ill!ninlslratol-ii celor două Teatre z.;u\ion,lic, eum şi cu J"t'gl

~:9J.Ji, dintl-c cari lrebuie să amintim (~Oll('ursul plin de insu[\eţrrC' 
de pricepel-c şi de cOll1plcctă conluziune cu cauza noastI-ă, pe care 
ni l-a dat dl. ion Sahighlan, apn'ciatlll regbol-, azi cel mai solieilat 
specia.isl al C:IIJitalcl, dela Teatrul z.;:qiollal din Bucureşti, - a fosl 
ap.oi executal aproape in intregime, 

Hl'pfTloriul celor două luni, Ianuarie şi Fehnwl'Îl" la cii 1 .'l'a li· 
mitat actiyitall'a de inceput, delllonstrati"ă şi de expel'ieHIă. Ill<li 

precis, Între 3 ianuarie şi 2 Martie, sub titlul rlc "Slagiunca '1'eatru
lui HOI11:inesc al Aradului, Concesiullca Asoci,qici Ziariştilor şi PlIblÎ
ci~lilor lţOI1l,-lllÎ din Arad", pornită cu toale n:zCl"\'c,e şi În mijlocul 
unui scepticism gcncral, din care nu au lipsit şi aclele de sabotaj, de 
rcacredinlă, ~i de ddclislll, a ctlpl-ins urm{ltoarcie 12 pie!>e, l'l'pl"l'zcn- . 
ta te In HI 'icri: 

" ,harul, Cidul, O sCrisoare pierdută, Inslitutorii, Muşcata din Ie-: 
,...fnTaslril, COllstrudorul Solness, in larg, Fellleia statornicr" LidJcki,; 
, Stcle CiU:"ltoure, \'otaii o Lege Nouă şi Lnchiul din I'I'ovinCÎe_ .\ceas-, 

tă \'urletak <Il' genuri şi gusturi era motivată de lipsa unei n .. !O,,~- , 
Ieri Întellleiată pc experiell\ă a pl-efcrin\elol' publicului, cum şi pc 
posilJJlIliilile de tieplasarc ale tl'upelol-, Sub raportul din urmă, Ilwi, 

CII seamiI repertoriul din luna FdJnlal'ic, a avui de sulerit unele I-C- , 
luşi'lri, cari nu crau în inten\1a organizatorilor. 

I 

Scria (\',' lX rl'prl'll'llla\ii a fost {'xecutată de tol ce tealrul rom:i- ' 
lIese arc Ulai dl~ Sl'a ilHI , ,\111 dat astfel unei rcgiuni inalla salisfaclÎr 
de an-dea j'l'rIlHhilldll-se pc scena teatrului din Arad, at,it de soli- i 

('itată pilDa aci de un tcalnl minoritar, cu t('I1(\1I1\e Ill'precis:ttc ~i, 

('onfmw, marii actori ~i aclrqe: O-nele :\Iill'ia Filolti, .\gcJlsina :'11: 1 ('I'j, 

Sonia Clite!.'!'II, EI"ira' l;odl'anll, :'I!arietla .\nn" Firi :'Ilihailovici, \'io-' 
rica Dumitrill, şi domnii: N. Soreanu, Ion S,ÎI-bul, lirigorie :'I1:irculcs
{'U, \';<' tOI- Antonescu, Ion Fintcşleanu, N. Să"ull'scu, l'\t'am\u Ot~OI.('I" 

1011 T:llvall, K BăI(ăleanu, Iosif \'aIlC[II, 1. Atan;csiu, B:lldoviu, Bran
comir, Cristescu, Amigdali, etc_ 

r 
1 

Felul in care aclorii <lU inteles să se achilc de misiunca lor, a pri
lejuit puhlicului nenumărate ocazii de a-i silrbători, manifesttllldu·~i 
astfel dragostea pentru al·ta desiiY,ÎI'şilii ('u cal'e l'au dcsfillat iar con
şliinciozitall':t, prc{'izillnea şi probil;tlt'a eli carc al'lorii s'au compor-
tat, toti fără cea mrti mica rldec\iulll' SaU lips,1 de disciplină, deşi n\l 
pull'a fi ymha nici un moment de "I-c-un profit IlJaI'C pentru dtU1Şii.' 

arată încă odală yalmlrea şi ealitalea de marcă a arlol-u:ui r0I11,1n, i 

e<Ire a impus organizatOl'i1or o atln'să dt' omagiu trimisă d-Iui Paul 
l'rodan ca expresie a dcplillt'i mul\umiri şi inC<intări, pe care actorii' 
primei noastre scene au lăsat-o in Arad_ 

.................................. ~4·iwr 
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ef,t priveşte gestiunea Stagiunii teatrale, ea a fost făcută de dnii, 
inginer \'ladimir E:;;nnu, şi Aurei Dămăeuş, contabil, în mod cu lotul 
nnoriflc. j)an~ii l'l1 dt'sehis şi {'ondus rt'~istrt' de pl' toate veniturile ~i 
ehcllllit'liic stagillnii, şi Comitetul a hlJtărît ca aceste registre să fie 
pusc la Yl'<!"i'e publică Spl'(' a putl'a fi eonlt'olale de oricine al' dod 
s5 I'apl'le o ieoani'l fidelă :şi asupra acestl·i piiqi a mişcării teatrale. 

l'enlt'l! ol"ienlare dăm aci următoarele date: 
;')"au illcasat: 

Din subvell\ii + 237,000.- lei 
Din abonamente pe 
Luna Ianuarie 2 SPl'ii 
Februarie o sede 

8n.HlIl.~ Ici 
(il,OOO,- lei 

Betela casei dt, zi pentru 
18 spl'e\acolc 

Total Venituri: 

85,2n2"~ lei 

4(j3.302.~ lei 
S':lll chdtuit: 

Plata Trupelor :~ 18.noo.- lei 
lkgic: Imprimate, Reclame, Tim-

bre, Impozite, Personal Tehnie, 
Personal de Con tt·o 1, Taxe către 

I'I'ill1~lric, Asislen\ă Socială, POI11-

piel'i, Drepturi de autor, Regie 
llleillzil, luminat 
Cheltuieli de Adminislt'a\ie şi De-

71-\.135.- lei 
21.000.- lei 

plasill'i t5.nno.- Ici 

4G3.:)o2.-

4!i2.1~.J.-

Sold creditor: lei ll!ii.-
CmUTETUL TE.\TH,\L 

" 
In aSl'lIH'lll'(I conditii (l {usi împlinitll elapa de Începri/ a mişcal'll 

Itlll/"n/e (} 11/'(/(1/1 IIi, care /Trlmie sij consll/uie crepllsclllll/ /Jnr: ac/iuni 
de viilor. - Boga/il in l'.T!JI'l'ien/ii şi sugestiI. mişcarea ne impune aici 
(J serie de conclu:ii şi comentarii, pe cari Ic 1I':en;iÎm ulIui ntlllliir {es
UP al flo/am/ui in care (Jom relua problelHa amplifica/ii şi sprijinit 
('11 udallsw'ilc de rigoare. 

• Sulli:cltl.i.l-au dat; dl. Anton ~lo<'Îonî 20,000 Ici. Banca 1'\atională 
Centl'aHl HII(~I~~şlj :in.()O() Ici, Fabrica A~tra Arad ·15,000 lei, I'refeclma 
Jud, Al'ad 2ii.f)O(J lei, Pr'miiria Arad 30,0110 lei, Czincl\' Electrice 15.000 
Id, Camera ~luncii 25,OOU l'l. anca AI'ădan5 20.00(j lei, Banca Homfl
llească Centrala Bucureşti 15.000 lei, Camera Agricolă 1O.flOO Ici. 
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CRONICA RIMATĂ 
SIIl/fonia ianci, astilzi, de mai Iremură prin IllUlIti! ... 
In/re eo şi primduară, "JarUl' intinde pIInii: 
.1 IIccluş, cu lJâlllu'n palme, îl răs/oarml pcste noi 
::icI prcfacă'n pmf z/Jul'd(j/niC', tol ce fuse eri no/'oi! 
SC(lu/e /11' de ;arbd moalc din pdmânllli putrezit 
Şi pe crcngi, b/'odeu::d hal"nie, mugurul îrnbobocil! 
N opt ilaI' le rllpe trerw, haina zilei s'o ccÎl'fJe(lscă 

.';ii scur/rÎnd ÎII/unecimea, 1asă raza să lai c/'eascc1! 
__ o Pentru noi, m'r re::crue şi l' veşniC'ul sanchiu, 
C(l' n aceiaşi zi ne'mbracă şi'n pal/on şi'n pardesiu! 

.1s/a-i Mariie!... Cu dânsui nu se poale nimeni pune!, .. 
'/i de 'nee1'ci CUllwa. ~ă-I zgdndări, norii'/1cepe să-i odune! 
.1peleoză ci/iar la {lllg'!r, ca s(l-i "ină'n ajutor 
.~i cu aer de Irufie, ca un nou Toread(lr, 
l~ale darapan(/'n sll'('uşini, inlră'n coşul'i, liue 
.~I clÎnd scapii pesle ccÎmplwi, ca la lIun/d chiuc~ 
Zd,'rontă face noJ'ij'n Cl'l'Il1"i şi-i anmcil prstc llOi 
elim glllJcrnrle or1lnc({ Legi, 1(/ Ioda de gunoil 
}'/ollcl zilr'nlregi, cum plOIUI Jif/ol'ii În cu/ene/e 
f)('o.sebi ScimIJd/â srora! ... Cum pe Ilai plolul /le/cle 
J)rrond sfânta liberlulc eslc slugă la Cen:tU'el 
(l)rcond lJorba nu-i gândilă, dt'când gându-I ml1lwÎ... gUI'Ii.') 

PI(l'lll ca'n A,'ad, CII huhu'j; ca'n "I1olnl'ul", cu noui n"me! 
(~(l f/1 Husia, cu cân/e(' şi in Spania. Cll ... glume! ... 
Si ('u piarda, l1ine 1,(În/III! ... Bale !'fÎnllll. cum Il:i bate. 
II/ sode/ilti, ce'n formă, Îşi zic ... !edrral!zate! 
Sl/flă CO'/1 mijl(lc de ('odru ... slIflă mIIi impertinenl, 
Cu·nlr'o suld de spedacol, când e /ea/ru .. , penl1onenl! 
Cii, s("nlârnpW, ca moi apoi, sti vedem pe ('CI' şi SO(lre, 
E il 111u111ii (1(-'1 '!Ii J/a1'Uel ... El ne pIInI' ia /1('er('(lI'e, 
Cum glwernul neumâgeşlr, ccind 101 demisione(/::ii 
Sti vedem ('ci ioa/el treaba rămfÎne ... remani...fI;ă! 

E () glumă'n stilul Iorga: când e albel, când c neagră! 
Când n'a mai rdmos nimica, când ti-o clrl iarăşi ... inll'eugrl! 
I\sl:!,i Jfartie! .. Rrodea::ii 111119/1/'i nOII! pe ('/'rn91 u.~c(lle 

J{upe norii şi sfâşie zările înlllncca/e, 
Jucăuş. cu plÎntu'n palme, îl răstoarnă peste noi, 
ŞI 1,,'ef.?Ct"n I,m! z/ml'du/nic 101 ce fuse el'i n(lroi! ... 
Penlru noi nu are stimă ... ne ia saltimbonl'i din Moşi 
Şi'n aceiaşi zi ne'neallii şi În ghete şi'n galoşi! 

- Pan -

i-

f 
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.Lumini de seară. poezÎÎ, de George GregorÎim. 

Editura Cartea Românească, Bucureşti 

Lumina dă naştere lanLrei şi apele tf\~nitc puternic din fundurile 
p,iunillllului, sf,\r~rse a sc pt'dacc în şuyoaie, curg;md tii!) ce In ce mai 
liillştite spre lllarl'a rca mare, Natura i~i arc Irgilc şi inlerprelul 
praluit al aeestOt' legi s'a decretat CII dela sine pulcre: Omul. 

C:l ac-P!aş Om esle şi el o lrge, pl'ca putini o ştiu şi mal puţini 

eaulă s'a tiilmăcească! 

Si unul dinll'!' ,H'('Şti prrn putini r~tc poetul \'I'rgoriall, inorlll de 
lumină rare ne-a umbri! relent poeziile adunate in \'olulllul "Lumini 
de seară", 

Decanul porziej noaslrr dr aZI, ilducr o nolă nouă în l'f\l1du\ celor 
cunosrute de noi p:"lIlfl a7.i, E o nolfl de t'rgrPl, altoită cu am:lrăciulll'; 

e \'ihrarl'a unui suflet shll,iumal de nelinişti, e slrigiitul ullui mare 
l:reator. 

... EH 1II1lhlti I'n sltlJ/>u Piîrin/t'lIlui mCIl, 

Nu-l caul llll.:ul il1 roala dc sfinti; 

/kparlc d('-a/urul UiJllos dc (lI',f/inti 

Il !/,('lUlI1' În şOII/I/e, lIrl1llÎndu-L H!t'/'CIl, 

"Pe /Il i/le mii (11;(1/)111 din port i de I'II/nn 
1/1 .:'wi rrind ('o)lo{//'!I s(l-şi "mlel sl/l'urii! 
El nÎndl/e 10/1/1ri, ('Il legi/n CO!)(1cii 
P(' c(liIe arse d(' /lis şi de chin", 

(In slujba Domnului), 

Podul chinuit d\' ţl'oaza unui nou m5r('1 Între oameni, strig!l d\'s
ll.:'idiljduit: 

.. Yerin(' din prrr>tt':lfl dc viS/Iri, 
A,I/::i i,; [li' Sili, ccr 

Cum lnl [l11.:dll!wl "I'onri'inr Il firr? 
Şi llt'.:i lu no/'ii fWl(!Ulrli dr ::iiri 

CI' pin Cli />/llţi cIr !iân.lJC in !:1,iIll1ri? 
Nehurlii iar sr-(l/iniuzii 
In riitJil'/e şi pin/ell('/(' hâd 
Si, glilur miinmla rl1:ii 
Din f!/'am/lrile noastre ce-şi SI/râd", 

~I ca lll('h('ierc: 

,,0, 1111 i-ar mai ri'i/Jdn coprriillHÎnl/l1 
Pe cei ce n(' izbesc ungherlll 

I 
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Şi ~pnrg in liinc/âri c('/,ul 
ClI cio/lu/'i sl1-şi impieplllf' urs/mân(ul; 
Pc cl'Î c'(, n'l1l1 pllS mânll fir o $apd 
Şi crind o plln fac ţ/l'ooPIl, 

Cât :<lrfe Îlwillc/ind piimânill/!" 

HOTARULU 

(Nori de fier), pri 
saI, 

Şi pot!ul continuă să-şi pună tol mai IUn!tr Întrehări eu lot alâ, 'a(( 
Ica nedllllleriri, cari dc cari mai armonios \'ersificatc: :Ul't 

.,Te (in in/r'o mdllrl gdndaCl' bondoc 'cd 

.'ii 'Il flllldlll"i dc haos (li fi dc aşi u/'('(l! $al, 
Şi Il!! mei ilH/lIp/CC şi 'n pa/mei le joci ale 
Mâ piiciilosul(', dragostca 111C([!" 

(Bătninul licUI'ici), lo!' 

sali: :er 
.. Şi când l(' 'Ilfll'()flşe (lllii şi le s('(lcăni-' 
Şi Il'cll1l1ri pl'-lIs/in/i/,('/(' dc salim, mi, 
sia s(Jurc!e CfI lIll llil/l(/l' in drum de! 
Şi luna ('li (J /111/ni/11 pe-o c/'(I('r1", ni 

(Strofe dt' seară), (1 li 
0: rw 

",~i lace r}i,~ll n "('('{'le iaiac 2:11 

CII Ilolcle CI' loc; AII 
."1(' sling(' "ia/a de odinioară, 

Se c/llerl in Sill(lll/'lllllll'(1 ('i 
Ca () câmpi(' ninsii dl' Cll s('a/'('j! 
Si 'Il {I'llll/I'a 111ea şi 'Il (/nii 111('i 
\'il1/'ând amllr{/Il/ ::ilri fI' se duce, 

Illrl' (IC' sti l'iÎslWC din /,(ls('/,1Icc, 

CII /1('/1' mici de dl1l'd1J(llllf 

d('~ 

PI: 

LllIllirW COI'I'-(1 mai l'c1mas bălaJl(/", ah 
(In c1lnlul Yechi), Ne 

ea să continlle în po('zia "C.lopotele 'n seară", elim nu se poa!!' mai il.1 

inspirat: 

"Clopo/de au Cl'ua de spus 
1/1 lumina ('fII'(' a 'mer(1l; 

Se /'O/'llesc şi ~rIllil tremurat 
mrlS d(' jos (Il/::ului de ws, 

"Clopole"(' care duc şi-au d/ls 

Au/' Îns/cl(1{lIlui tillut, 
Cclnlii pen/r/1 cei care-au tăc"i 

(;Ias de jos auzului d(' SIlS", 

LibCllld la o jlal'le acc('lltul prca pronuntat a unui lH'simislll, pe :ui 
Circ miJl'tul'isim că )lu-1 Întelegem tocmai la Grc~orian, "Luminile de 1-1 
!ieară" cOl1lplel'lează simetric 0l)('ra poetică a acestui mare creator: ?'I:' 
C~lrc pentru noi răm:ine singurul clasic, in val-vârlejiul alfltor curente, 

E, poate, singura operă poetică de azi, carc merită atenţia unei al 
distincţii de încoronare, fără a afla câl'litori în nicio parte. (a, Il,) le 

....... ii .... --.... -------<~·· 
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G. Popa Lineanu: Daie privitoare la maghiarizarea Românilor. 
Edit. ziarului »Universul« 

])1. (;. l'opa-Liss('anu e bine cunoscuI cititorilor noştri. Şi p.luă aci, mn avut 
prilej rqll·pt dc a-i rcmarca acti\'itate'l de condciu istoric, dl'll(' urma publicatiei 
sale "lsyonrcIe Isloriei Hom:lnilor", apărută p.ină acum iÎl cflleya volume. De data 

"a('C'a!'.!n, in yolumul el'-I mtntioniim, D-sa llllnănunchină o serie de douăzeci 

:articole islorice, marc pal'le publica Il" ':11 privire la maghiarizarea RomflniIor, el'r
'cl'!ătorui iHoarelor vcehi istol'icc [rcrc, (lrci, la pllnerea în ap:irare a cCl'ccI:lriI01' 
~<lle, iIl s(·nz militant, pelll!'u a do\'('di Pl'rderilc noastrc etnice deodinioară şi nwi 
ale., pentru a ne formula reyendirări cinice. 

III n("est volum, - spre a remarca !(o7ele cde mai interesanle prin specificul 
lor ori Iwill actualitatea 1'('\'('ndicăl'i lor -- tl'alează materii, de felul următor: 
,Prme (~r sale r0l11;Îneş\i dl'liingă lacul Balaton (in PIIgaria), şi Iwste lol in l'~lllo
nn, c:)J'Î au fost coy,h'şift' şi anula le de pc urma nă\,ălil'l,i maghial'c dc acum o 
mie de ani şi dc alulH'i incoaci. In acea sia calt'gorie vine şi c('eacc ni s(' pune 
d('~prc CngUl'ia mi '('n:11'ă, DaI' de un interes mai apropiat sunt irnpărtăşiriie ce 
ni se fac In volum În raport cu Ardealul şi problema secuiască,c('('<!ce avem -
(lupă d r.. P,-Lisseallll - s'o Întclegem aşa: Secuii îşi au specificul lor; dar, în 
('ursul vremurilor şi p:lnă la sf:irşitul slăptll1i(·j ungureşti carc a forţat maghiari
Z:ll'(>a, J1om:ÎnJÎ au pierch:\. IIlUIt e!elTwnt elnic, Întrat in ll1assa s(>.cuiască-maghiară, 

Aulol'ul (>),mnillează problema În gel1eJ'[ll, ca ~i În special prin cde cc ni-le spune 
d('~p~'e f~lI11ilii dc Romiini Înstrăinati (baronul Joşic;), genera'lIl (;,<'lz, ş-a,), pentn:
ca mail:>.lU.lllă să ne arate, 1'11 dovczi rle limbă rom.îne'1scă În Vicleimul sccuiesc, 
pl':ginca fom:îneasd in mare parte a Secuilor. Prin >lccasla aelualÎi:a1'c a prohl('
l11ei, (1 r., P,-Liss(>anu pune !;.i problel11n' Cf' e de făcut ppnlru fprfiştigal'ca dl'l'Jl' 
tl,l'i!or noaslrc ctnic(' În S('cuime. 

D(' a'tmillterea, Dsa I11rli srris(>se o lucrare, "Secuii şi sccllizarea Hom:Înilor", 
, pIJ,!iCf,t:; si >În limha rranc('ză, dllnii ~ce('~ ~i in cea maţ!hi~d. pentru oricntar,':! 

ain'cUl rl Romi'milor s('cui7ali. VoI II l1)ul (1(' ~('um intreţ!estr lucrarea anlerioaril, 
Noi Srlll1181iim, bucurMi si recllnosdtori. <trii(bniile de islol'Îc şi de militant, ale 

~i u.lo\'\!hi, în slujba inlr!'eselor noast!'<- nn tiona 'e. 
Gh, Cil11wndll, 

(. Gane: P. p, Carp, vol. II 

Opinia publică il poate judeca acum în VOie pe foslul Înlcmcirtor al "Junimii" 
1i prim-ministru al fl.egrllli Carol T. 

D1. C. Gane s'" sti'i!duit si! dea la lumină un matrria1 vas! !)('ntm acest proces, 
ifami1l1c ('~cei mai băIri\ni să confirme sau să reetific(' opera de doeumenlal'e a 
j)toriclllui. 

Ahstractic fădnd însă de judecata ce ~(' \'a rosti, privind a{'\iunea politică a 
)(' :ui P. p, Carp, juc\('c,,'r. {'a Însll<;i reh11iyii, ori cle cine va fi pronuntată, oppra 
k I-Iui (i (;ane I'ăm:\l1c un Yasl tr:1\al de islOl'ie politică, de cel mai Il1flrC in\l'res 
r: ?cnlr\l noi si posleri!nle, o C;Jrte de rară fnimn~('{e. 
e, Ir~ "iilor. dnc va Y!'l'a să cunoască e\loca (1(' frăm;Întări politice dela iumii
ei alr:1 ,"cacului treeHt şi Începutul wacului al XX-lea, epocă fecundă si glorioasă 

lcntru r:< alllul romfmcsc, \'a trebui să disece lucrarea es:.cepl\f)n>llă a d-lui C. Gane. 

~~----------------------------------------------
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Cu sârguin\ă de admirat _ a adunat şi cernut un matHial imens, cea mai: ' 
(ioasă sursă de infornw\ie politică pentru cunoaşterea desyoltării statului rfl::~ 
modern. .J " - • f 'Id: 

LUllga domnie a HpgC'lui Carol 1, CII loate e\'cllilJlt'ntele ce ioan consaCl'at ': 
It.circa, începuturi'e- ri"ishoiului l'libe-ralor, ca şi sf<irşilul epocii lui 1'. P. Carp: 

. \. l 1 . l' t <;;. 1 "1' l' l' C " t al sunt mlnu IOS re:l :,It, ŞI ana Iza l'. ,?l (aea UL • '. arp IsaI' pll ea re]l:: I 
unele ~eăd('1'Î politice, refuzul de a sfăr:lllla călu~('le IInui cons('nalorisrn po." 

. . l' I ~ .. t" I .. I . ". te socolll 111 (ISCOr< an\a cu Sjlll'ltU lIl<lllllnl a Yrl'lll11 111 _ ramane C,I posterit~, 

să şlie că octogenarul Îl1l\lormrmlat la TibăIH'!:;lÎ a sintetizat suprema jll'rsol1il~~l 

a. C!n:~cteruh~i. Ik:pre P. 1", Carp se ~'a SIJlll~~ ~ridnd că a fost ~un om P"t~ 
dlllir o hneala. ~laJ lllult c!e(,:ll vasta lUI elllhll'a ŞI 1l'1lllwnll11l'ntul sau ele lUPII 
ÎtlI'.ăsC'ul, c:Il',lelerul de fipr, clasic, .11 Ini 1'. 1'. Carp răm:"lIle o perlă strii'ul'l:r., 
in m,al'.'lr politiee. II 

r' 'Adw'r~ar şi eomb'llanl dintre cei mai temuti, dar dl'sjJl'Cta\i. P. 1'. car~t.i 
putllt admitl' nici un ('ollljlromis <1.' idei, nici o tnllls;Jcţit' {)t' eonvingr)'i. E cer. 
l-a fiieul stimat in f;lla unui )'rge mare, În f:lla nn\iunii întn'gi. 

Caract!'l'ul, iată ş('oala ('l' ne-a l':11lI:lS dPla 1', 1'. C'lrp. Şi, să r('eIlIJoa{ 
nce,.st ii ~eoa Iă 11(' IiPSt>ştl' lllai mult ca ori rfmd. 

La mO:1liea lui 1'. P. r.arp, un adv(,l'sar se l'xpl'ima astfd: 
,,1· am fost a(\wrs:ll' toatii viea\a, pentrucă era un eons('rvalor eOllYin<. 

a('l'plin stdnsii a aee-slni C'uvânt... Dar În pll'tora (1e politieiani rari:Hl cor: 
Iara rom:1 11 e-asC'il , P. 1'. f:arp s(' I'itliciî vigul'Os, ca o impr('sionant)[ cxrrptie, el. 

om (li> convingeri pe earC' 1e ap:lra şi It, l'xprima rară teamă, ca IIH om eL 
jlllll'rr;1 i-a fost nwreu mdloc şi nu So'OP. 1~a (';1 [] ar un('a ell dispret rl .. la sine orr 
('~\tro:-i ar fi lrrbuit să saeTifier ° eOllvinge-J'('; in fine- ea un om incapabil de 3 " 

tr;ll1sa( lii eu onoa1'ra ... " 
:'\1. ~a He-aina ~J:1ria. într'o scrisoa1'r tir ronclo]rnnl('. trimisă d-nC'i r.arn, snll', 

..... :'\Jai I<Îrziu dnd S':l Înlors no]'oelll. dnd visul Rnmfmi('i a fo<;t nal~ 
Ne p;t!1deam d poal!' h5rhatu' ])-t~ll' nu mai {' sIlp,îrat Dr Noi. fiilHIră tot CI:< 

('J'eZIlH: el sr surPflSr ~i tot e('(':l('e el'rZl!!>rm Noi sr ~nrălllllis!'. Dar fir("'!C' cil TI 

ş1jul p;ciod:IIă ce ~:'lIldl'a rl dl'sTH'r loatl' aeeslea. Eu. rarC' foart!' În drosehi t, 

eomhi'itllt5 c}r el. am păstrnt tohl"i un colt in inill'" ;tirea J)cntrn bătrtllluL riu 
grl·ll<·man. ('arc mi-a "1)\]<; in virală drscori adr"ărllri ... " 

.\('(·sla a fos"t r. P. f:arp. 

~ic:u PohzulMicşuneş'i: Nicolae Filipescu, (Insemnări 1914,1916) 

Nlfolae Filip('scu ritm;1nr o mârl'fllii figlll'ă istoric:! pl'oÎf'f'latii pc oriz 
anilor re au prc('('dat l'e,Jlizarea i<kahllui nostnl national. Inln' d011<l t 
:JcI\'('rsc, inll'(" gcrmanofili şi ;lnIHnthti, cu intermczzo ·ul IH'lItwliti\lii, Ni 
FilipesclI a fost o plInlc dinamic:. de inlersl'c]ic. Actiunea dlihwită a unui gu 
pr('zid,l{ de un alt IIHlrt· rvrn,ln şi patriot, ron I. c:. BriitiaJll1, pc tema înt 
Homfllliei În răsboi. se ciocnia în t'lT"~t('t Cl! aclltllwa llllUi alt partid, dl'S~l 

el\' poporul romtm. Niro\;w Filipescli a suplillli rzil;n'(,:l guyel'llllluj ca să rşim 
l1t'lIlralitale. A prrgiHit opinia Pllblicii pentru P:1SlIl aresta hotăritor şi, mai p 
<1r 10ale, s'a dowdit 1111 mare patriot. Viziunile lui s'au Împlinit; sperantclfi 
n'a\l rost desmintite. ! 

ls25. Ee 
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Dacă dela Nicolae Filipescu ne rătmlnc aminli)"(!:t unui mare ministru de 
;ri,~jJOi, a Ullui conservator cu vederi inalllla1l', gal:! să llllplJlliasc,l juslclc re"en
\lic{lri social-poiitice .a:c d.lsl'i dc jos, IwtrJoI1SIlIui lui le intret:e pe loale. Iubirea 
'de Iară imbracă forme ilJlpn~siolJallic la Nicolae Filipescu. 

l'l'nlru a aJ'~lla cum gandia şi ve(ka Nicolae. Fillpescu ,>itu,qia noastră Întl'e 
I'anii l\lH-l\Jlli, faza dramatinl a intrării noastre in nis!JoI, Ull devotat discipol 
I'al patriotului, dl. Nicu Polilll-~Iiqunqti, fosl millistru, puhli('ă aCllm in volullI 
"toale disculiile avute cu Înf!lldll'lltul suslintitor al poillicei antanliste, Slmciulllui 
Il oc fiecare zi al lui N, Filipescu nu se pull'a 1ll,li bine cyidell\i" ~i cUlloa~te dedt 
I~ riisfoind aceste îns'~mnări, dacă a ulorul le-a redal into,:,mai, cee,Jce credl'llI că a 
], făcut-o, 
:,,: nI. N. 1'0iiZll-:\1icşune~ti schilează şi 1) bibliograi'ic a lui Fijipe5eu, cl\l'aclc
i1 tiz,Lndu-i fonlUl\ia intelectuală şi vcderile politice, pcntruca apoi s,1 noll'ze, aproa-

pe zilnic, evenimentele elin anii l!lIl-lIllli, cari au consumat at~it de mult sufletul 
'~Şi mintea aceluia ce, de durere, muri a într'o zi de Sl'ptl'mbrie, in lIHG. 

:'t;; Nicolae Filipcsc:u s'a stins profund sguduit de vestea dezastrului arnlalci dl'lcl 
Turtucai,l, dl'~i o hoală îi lllinase fizicul. :'Ilarea lui credin\[l era crud desamăgilii, 

il'dar inl<impliirile re au urmat i-au dat dreptate postumă, 
C:lml a Închis ochii - Nicolae Filipesl'u ţinea m:irn Întillsă pe hartă, deasu

\}I'a Ardealului. Era ultimul lUi g ,'111 d, sllpr~'nl<l vre re ca provincia iubită să fie 
n,. l '"' . 
eliberată. Cu {orul acesta a mtrat 111 Hşnlcle. 

'0: Omagiul lui Nil'olae Filillescu, la douău'ci dl' ani după tragica lui dispariţie, 
C' 
;.este o pagină frumoasă şi glăsuitoarl' pentru generatiile noi, cal'i trebue să cu-
r"noasră ,'iala şi patriotismul acestui falnic bl'ad de rOI1Hin, 
OI !H, Nicu Polizu-:\licşlIlll'Şti şi-a împlinit o pioasă datol'ic de recunoa~lin-
3 iă [:tl,1 ce! ce l-a cinstit cu î!l('I'edl'n~a lui. 

1111' 

e('" 

1 rl Oda .... ian (. Tăslăuanu: Amintiri dela »Luceafăiul« 
, 

i f' 
. Povestea fennecată a revistei "Luecaf,lrul" al1l vrut să o auzim dl' mult, din 
111\~1Ir.1 unuia care a trăil în inima lui fecundă, Tinerii, in deosebi, sumar infol'lllati 

lin m:tllunlc şeo:arl', arti('olc rilsk\e publiratc în reYiste şi ziare, cu ocazii fl'stivr, 
~~kplau să sayurezl' istoricul l1li~e,ll'Îi tinerilor dl'!a I'l'\'ista apărut:1 la Bud'1Jlt'sta. 
n,]inte cu treizeci de ani. 

\ " DI. Oclavan C. Tăsliiuanu, al căI"ui nume răm:\ne legal de fiinta revistei, fiin-
16Jlu-i animatorul neobosit din zilele de glonr şi amărăciunii - a scris poveslea 

1~lt'plată a "Luceafilrului", ClI talent, vl'rvă, oarecare patimă şi ~11 precizill'i inedite, 

izo (ieneza ,.Luceafiirului", succesele lui, Însemnătatea luplei lill'rare şi politice 
,t:':lusil de revistă, Yl'~lalcle lui şi portretul foştilor' yol:tboratol'i sunt capitole ce 

\1< nc' t' t' d \ . t' , d l L f' 1" an a ce 111 ; nun Irl ea" ucea aru , 
:~. Autorul sCl'ic şi un capitol interesant din trel:lltul ziaristic şi politic ~ 
In\!'lH!tllui. . 

;~\--n- Arad, apărarea yeslila "Tribun:"'î", condusă de Ion Hussll-Şlrianu, Ziarul .. 
. 1111;11S\inea O apropiel'l' politirii fală de Tripla-Întelegerc şi mai al(,5 f;l\ă de lJnga
pr'ia. Partidul national ('l'a potriynic acesit'i tendinle, Lupta de l'xterminarc Între 

1('lficeste tabere o Începuse Ilarie Chendi, cu vcrva lui inepuizabilă. 
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Partidul mqior-a1 sus~ille atunci apari\ia ziarului "Homi\nul", condus de 'i 
sJl~ Goldiş, 

'fl'jbulw;tii se intitulau şi a~a le spulleau loţi "tlIlcrii o~dqi", LUllta a n/ 
nua! cu inrcqunare şi ar Illai ti dural cine şlie (',It, dacă IllI sc ajungea ld c. 
1iIl1lil'Ti;l ,,'fl'wunjj", Lupta a rămas insa istorică. 

"Hom;il.lUf' a dcycuÎl IIIl mare ziar de opinie publicii ţi luptă napon;dă, !'r[~ 
tre articolele cari au shirnit multă y,Ură .- a rămas unul scris de dl. dl', 1 

~jlj~l,t-\'ocyotl, Pl'in care era acuzat ca trădător poetul YCI,l\'ian (;o~I~. 
CCaffU'l!f' şi frihuilislo De trădare era acuzat şi~~:U(0.t'ibllti;(, ~~ . ~~ .. --,... ~ 

Articolul lJlH:!lIeaş a fost porcclit "atcntatui"_tl.:JUi dr. AI. \;"aida. DI. UcI,nj 
(ioga era aruzat că a dus tt'atatin polillcc-C:l'-foSlul 'iiiiiii:Slru Krisloffy, - [ 

./i\ITaShCesr~-urillirra "alcnlatu:lIi". S'a in~IilHt un juriu, din dckgaţii păr(I:~O 
Pl'CZHbd de Andrci H,ll'spanu, preşcdinlele ,.,\su'd", DI. OeI. C. T{lslălIanu, tlelrg, fi 
poetului, impn'ună cu cel trimis de dl. dl'. Vaida, au ayul o Înlre\'et!l't'c: r, 
Kristoffy şi atunci s'a slabilit că acuzatul n'a tratal nimic Ctl [ostul ministrtl rJă 

ghiar. S'a Încheiat un proccs verbal"ale ci'irui concluzii au fosl că cel doi fruni(O, 
l'om,lni au dzut victima unei erori, daI' C,1 buna 101' credinţă nu poate fi pl' ~ 

la Îndoială. I ' 
J\riîtlanii VOI' răsfoi cu explicabilă curiozitale pagiainelc Îm'hinale de :1C+i~ 

unui moment din islol'ia zi,u'isti~e~_!!T~l!'kll.<:!j!ent!"lIcă ,,~'I'!lHI~la':_ i~ "Hormîl1f~l 
au fost gazele cunosc-ute ~-i}r·eciate, -_. -. - '·--~-l r 

AulonJ! 11(' promite Însă O isloric mai 11JIlgii Il· "Lunafilrll:lIi", ~1l 
/----~- Ion l. POYQ/lI:I"e 

i 
!ltI 

(ornelia L Rodea: CeJalea Desnei, dela primele dibuiri, pâr.( i 
11:1 

căderea în ruină fă 

ni 
el,tilo!'il no~lri, de sigur, au fost plăeut surprinşi din prilt'jnl studlului, i11 11· 

put a se j)uhli{'a sub ,ICCst titlu, În llullli'irul nostnl trecut şi curc se ispră\t ll 
În lllllltu'U) de fală, ca parte primă a unei luerlil'i ce \'a fi continuată, Şi, tot. 1 
ca noi, se \'a fi hucul'al cititorul, eii o t:llJără studentă din acest judet a tL< 
dificJia chestiune de mare intcres istoric loca 1, cu o bădJăte:ls('ă străduinţă şi m,ol 
răhd:il"l' la consultarea multor is\'oare istorÎl'c, Din cuprinsul aceslci selll'le şi fg 
Jl,l'illiet~ monografii se dt'sprinde urgia vremurilor şi a oamenilor răi, printre r,e 
s'a SIUI'S \,;,lla rOl11,lnească a locului, p'ină de IIccazlII'Î şi chiar de IIăd!'jdi, îl1l't~ 
clipită, dind ?\lihai Yileazul lrccea, pria titlutul Zţu-an<iuilli, - poate, loer

l
' 
~ 

pela lh'zna _. spre Beiwş, în drumul său dUră Viena illlpărăkasră, Ceeacc aul l 't~ 

n'a a Îngrămăflit în monografia sa, CII Iii isosint:'î de IIli'nrtlHli!< istorice mai Il.~ J 
. ~ 

(le'llI'(' stI iimi - p"intre cari scoatt' la ,\'l'aIă ami'îr{ll,l :lalii l'oll1;lI11'ască a Yl'er'iI· 

din lkzna şi împrejurime, nc dă do\'ada d(' zt'l ~i pricepere şi tetlH'iu de bL~: 
nlldt'jdi, şi cu privire la pm'tea Il dOU:l Il h;(,I'iirit sa'c - şi li altora, în şir, pec'iC 

le 1Ii',di'îjduilll. Ne oprim la acestc nădejfli, hu:'uro;i dr a fi încadrat acest [""t
ll 

dl'iu în rcvista noastră, ulltle-i este locul, hinewllit şi bincmcritat, şi că aut03r·' ~ 
A 1 l' Y"'I d' '1' ă . d ra 1Il CP (' (lil Ul'ma, sa m\'OI , - eşI cu greu, In 1110( esILa sa - s l se repro r ~ 

studiul ÎII broşură, pentru a o p"le:] :1VC<l !)i altii dedt cetiloril revistei nO:151' ( 
In al! Humăr VOI11 putca anunţa şi costul brO~UI'l'i, care va aHa şi dtcya clÎ~ 

d 
eu 

Gh. Ciuhan Il. 
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I'I\EOTII ŞI I'OLITIC\. Lupia dintre autoritatea lairii, Ministerul Cultdor, ~i

:torilall'a hisel'j{'casci! eOllllwkntă, St;lntul Si nod, a alunecat pe panta discutiei 
(Iuu.i pl.mllri ~i dup;~ două logice. Deopark, l\Iinisterui Cultdor constată o stal'(' 

'("pt: polilicianizarea hi~crkii, o ahdicarc dl'la princ-ipiilt, (>\'angheltee nH\Il:fes 
tii de slujitorii aHarulai, Jlrin~i în y;îrtejul luplt'lol' de pal'lid, a patimile ec :t 
:,olburi"i în suflt'tele oamenilor şi cu josnida ia cal'c lH·l'lează. De altă pal·te, Sf,in' 
." Sillod aq~ull1('lltl'~tză dn'ptul, fin'sl' de altlllintrcli, al preotului de a fi În ~, 
I (ohortl'lur (le (Tl'dillcio~i drulllclind şi lupt.iml pentru atingerea idealurilol 

;'ţiall.' ŞI na \Îonale; ,t~a -cUIll era în vt"PllIurile de aS!IJlrire. cfllld Biserica era 
;ţj;l;nll şi ultimul bastion al rezistentii neamului amenintat în Însăşi existenta 
i nu llIai departe dec,H acum două decenii Biserica era una, trup şi suflet, cu na
!Ile.t, cu a eării IJftzuin\Î na\ionnle se identifiease. Este firesc ca, odată cu sehim-' 
"ea conditiilor politil"e, ~ă urmeZl' o dl'spăr\ire de drullluri şi idealuri Întl-e Bise
i ~i naţiunea cuprinsă in hotarele unui Stat in\'C~tit eu autoritate politit:ă indc
IHh-ntă. Altde sunt ÎmprcjuriiI"i1l', altde intercsde. De aci, două cOIll'l'Ptii la fel 
,ÎJl(heptă\ite logiccşle: a Statului eare prea o Biserică ideală, neinlinată de 
-wlll'sn:1 josnic al luptl'lol' factiullllor de neam, şi li Sinodului care vrea o Bise
:îi \"Îl" <t(',i"ă, catolică, situată mereu pe linia niizuin\elor şi prefaeenlor sub
:n\i.de şi sllflde~1i ale lleHIHu'ui, polariz[llld în jurul crucii enel'gia, dinamis

il! ~Î \"irtualitiilile declanşate ale poporului romtlllesc. S/al/ti proles/rlJlli:anl in 
\(1 Jifs('1'icii ce se vrC(l ea/o/ic;;;:a!â lIlCOllŞIICII/. 

- N:lzuin\a Bislricll, ,L~a cum se d\'sprinde din cOlllunic,1I1il Sf. Sinod -- expresia 
',ornicităpi Biseridi ol-todoxe, -- este foarte frullHl<lsă, mădu.-isind O \Tere dc 
~!;rarc permanentă in dn-enirca naţiunii, o dorinli'i de Îndreptare pe căile 1110-

e ;l!e prrceptelOl' hristil'l' li manifestărilor sJllritu'tle şi sociale ale rom:inislllu
'1' Dar, in i:lta stărilor de fapt, care ne ehl'ama la realitatc, sV[trlindu-ne fată ClI 

o ItaLtate fenomenul întristător al preo\imii Înstrăi.nte de culmile înalte, albas
. şi Gzonate alo Î(\(>a:urilor evanghelic-ei in fala preotimii infeodate elll-entelor 
:HÎl'e, eu ineyitabilul orolor de subiectivitate şi eg0ism patima::;, Cll complecta 
:~inlt'l"esare de idealul apostolk, trelJlle să dăm drept,lte actiunii Statului, ehinr 
::i'i temeiul acestei a~\iuni esle altul dec;tl cei miirttlrisit, ul"luărilldu-se, adică, 
-(;chine scopuri, S;tll, poate, \'xplicalia I?stc a se eăul.\ În "tcofobi;\"' manifc;;Iă a 
)u!nl democratic, denun\ată de Andre Tal'dit~u_ (Teofobie provenită din adver
t\ta d(' autoritate. lntr'unul şi aeclaş stat nu poate exista o altă autoritate în 
/ă de acea laită ~i oficială. Este CUllOSr.lltă lupta ve_locului XIA occidental, din
> Stat şi Bisrdcă). 

I Oricum, insă, în cazul nostru particular, initiativa şi hotărîrea Statului, indi· 
:eDt rle motive, nu poate fi dec[\t binevenită. (l. b.) 
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- [llln, v('chiul noslru pdetcn şi co

lahol'alor, poel inspirat şi discret sali
rie- :lI actun liliilii, Î:)i ]'eia cu nUll1iil'ul 
de f:qă :\Cli\'itatea la ,,11 otanr 1", Sa\'u
rmlsele cronici l'imille ale lui Pun ill
n~gislre~lză glumet, lună de lună, o 
parle din stl'i\duin\t'le promotorilor 
l1li~c-:lrii culturale din ţinutul nostru, 
Este lh'serlul pC' care ne j)el"lnitl'm 
~fl-l o[('rim cdor cărora ohoseala Y;Ir

stt'i şi P,'c()('upări de ordin mult mai 
inalt, le-a impus un ]'egim <Il' priva
tiuni lit('r:we Şi culturale, 

.- PIlrinleie sl!lPl'Ofm' dr. G/l. eil1-

IlI1ndil a rosi proclama! Ilwmhru de 

onoarc al Sindr('alu/ui Prcsei UOl11rlnc 
dm Ardeal şi UUlwt, in şedin\a din 17 
MarUl' c, a an'slei orv;anizal iuni jlro
[('sionalr, pentru "aetivitatl'a pllhlieis
tiCI, Iwlională, hiseri('eas(':l şi ('ultu-
1':1 1 ft", pn'cull1 şi "pentru înte~'l'sul 

constant" fată cu "tntdilia gazetftriei 
rOll1;Îlle~li din Transilvania", 

Este o modestă şi indireel;, rccu
noaştere a bogatei activitiiti puhli<"is
tÎt'l~ \)(' care distinsul nostnl col,,!Jora
lOI' şi din'elor aL revistei Biscric(1 şi 

,51'0(110. a inceput-o ('u ,W de nni În 
111'l1lă in Tril.H1w Poporului. 

Cinstea ce i s'a făcut păl'intelui Cill
handu se răgl'nÎtlge şi asupra a('('lora 
cnri il :111 azi in mijlocul lor, .. 

- N(,(,I'$f!al('o apari/iei iri lim/l ne 

oblig,'i si. amimill11 pelllru lIumtll'ul vii
tor dilril!' de seamă despre volumele 
II!lO), autori eari au o str:Însft legătu

ră şi cu noi şi ('li ;\rndul. Este ""rha 
<lespre: 

Efi ... pOL'nU' în versuri şi În linii, 
de ;\lmecl Olincsru, 

Poeme (Il proză, de Tiberiu Yuia şi 

f 
! 

HOTAltt 
=i , 

t , 
i 
! 
i 
!-
" I 

Ţară, poemul epic al lui :\rril 
trllş, . 

1" " ~ rei autan, lre'l tcmpCI':llllcntri 
rare, trl'i cl'{'ialiuni dis!incll' şi el 
zonanl:'i suflcte:lsc-ă şi ca rc4 
plastică - toli trei arădanil I 

Ikgionalislllu! nostru lilerar d 
tural arc de ee să fie mfUldru. i 

I 
. ~ LuP/.n. î./11{l(~II'i/ltl (/TI.urhiei 'il 

f,tce dll! ZI III ZI tol mal mul\1 ,1 
ÎlIsemna\i adepti. l.alfl-l pc d·.i 
San-Giorgiu tll'sehiz,lI!(L cu "l\I!J 
marginca unei băIă ii lilera]'c" o! 

de J'oildo;lIOe in "Cul'L'lllul". bt:\ 
Yigllrosul poet oltean Hadu GIt 
nlllll!lnd in R!'tlis/a lJ()b .. ogetw,j~ 

1~I:l7) [lull'('gaiul moral şi sp,m;Kt 
tl'l',lr ce Sl' ascunde Îtltl:11':ltul ,,(t 

ll:l~~r de ,ay.at1ga~'d:l. În lile.I'H~lIr;1 '1' 

l1,l, Ial:J, Il! slarşlt, că msaşi.\. 

lllia HOIll;\nă - În fnmte ('11 K: 
1. .\1. Briilcsnt-Yoilll'Ş!i, I. Silllirl~ 
elc-.-· illcqH' lup!:I de ('purare, ,i, 
!ime! pe aulorii pornologi şi !ler!' 
in fala j\l(h'l'iitont1ui <le instruclf 
IP, Intr'adev:'ir singura install\:i (, 
pont!' pUI1\' cap:it r!psl'r[llliui :lff 
l'l'nll'U('ă ('('ll:III'U :In' cu lotul r 
preocupări. . . ~ 

-- (;"lIlil!'!III de 1'('(/II('/i(' al;t 
I 

.. l1olllJ'll 1". i::;i tine ~l'dill\de s~I;· 
--- r 
nak În fit':',l['C Siimbătă, orc'c 1;1 
loc:lIul "Collcortlia" din str. '! 
~:oldi} ~i. T,)\i ('~laborat()l'ii din t 
~I prOYll1l'le cari doresc sii ]1<11-

sunt hinr primiti, şedinţele cO~f 

lui fiind publi('c. t 
._- SWll(lrlll fliilo!' ni Ilofll,:f 

1'(1 (/ror(' in/rl' '!O '1.') Afll:j: i.' d 
/lo/'(lrile <te. primesc plina la 1.1 .'f 
e. jnclusiv. 
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CărţI: 

T lH FIU U re' IA, ţlocm{' În prn::!1. Til11i~o:1J':1 Hl:li. 

,;IIU;()/(H nr(;.uus: La nmw 'n v(t/r, poezii în grai ki

n:ilean. Edit. FnllH.'l'a, Timi:;;nara, L('i 25. 

,1l!Uill'lI I ],hVll/ui (ollH'l'cia/ din Arud pe anul EK!.:"i,';{I', rl'

dacl:lt c! .. d. <li!". Y:I~i!t' Sucitl. 

riu(I' Uustll'u!>i"i . .\l:1rli,·-,\prilil' I\n7, Chi~iniiu. I'l'Oml'fl'lI. 

Br:l'io\', Selin/eil/, (;11('/"10. Iallll:1l'il'-Fl'hl'ual'ie l~ni. Sem/II:, 

BII(,ul'l'~ti SlatilLI, ~hrtie lQ:ii. 1.i!JI'I'(a!I'(I. BlI(·llt'('~ti. 111'
t'is/u lJO/l/'O!,!C'l1lHl. COllsl:lnla. Pi/mtÎll/il', Ci'ili'ira~i. ŞtireI!, 

Bofn~:lni. Pamflcl. laşi. S/I{ld nou, Cnmloşul '\1.11'(' (Ti

tni~), P/wll1'i, BU(,llre~li. \'in((l 111 tarif, BUCUI'l";ti. Hrl si 

FIfI'O/I(!. D('\,<I. !lr'(În/l/l. Pl'lroşani. Plaillri .'iicc/c1!(', lnvil

!(li ol'lr1 /Ji'ÎI1II(clln, LllgOj. Salul, Bueu['('şli .. ~co(liil vremii. 

,\rad, Hanullll iIIcrar, I1rlis/ic şi soclul. Lugnj. ])rupl'1111 

I!oslrll. B\lCllr('~li. nrforma, Bucurcşti. 7;la.ml llwn('ilr~l'1Ilrli 

;'ornlÎn, H('~i\a. Plrlflor11I, Bl'ilil:!, :'Ilal,tic 1\1:17. AcţlUTlca, Hn

şiori de "ede. Film. Timişorn'n, FrtJllcea, Timi;:;oara. Risc
rrCoa şi şcoli/a, .\rad, 21 j\[:Jrti(' HI:\7, ,\rhivclc Oltcniei, 

Cl';lio\'a, lulie-nec. 1\l;!(\. Pllf/ÎnÎ Li/I'l'(jf'C, Tunh, ;\[r1rtil' 

1\I:n. l'Hlin/r, Bucureşti. 
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