
I 
I 

A\IRlJIL 
LITERAR - CULTURAL ARTISTIC 

.l~UL Il'. 1,_ 1_ .4. • .4.0 rUIUARIE 19J7 

t 
[ CUPRINSLTL: 

r 
l' 

I 
" 

~ 
/' 

, 
( 

1_ D,agomir-GăI,ana __ _ 

George Pe'.:. 

P .. "el Popescu 
Peire P .. sc. _ 

Si- Zinuleuu 

F .. ne Geo Pajişte 

.emas Gorgan 

T , .. ian M,ager 

G .... MO.iu 

T eodor T. Tiaua __ _ 

DĂRI DE SE.ud,: 

Insemnările unui judecă10r 
Elogiul poemului (versuri) 
Cântec de leagăn (versuri) 
Cântec despre plopi (versuri) 
filosofia con1ingentei la Emil 
Boutroux 
Chemări (versuri) 
Epigrame 
NolIunea de ,jinuf al Hălmagiului" 
Bobo1ează (versuri) 
Stropi din cascada vietii. .. 
Tendinte de arlă la Arad 

Ode lupa, ___ ___ ___ lnsfiful Social Banat·Crişan 

dRTI: GH. CIUHANDU: Comercianti greci tn pArlile ungurene şi In special tn 
tinutul Aradului (ed. i. g) - ALEX. ROşeA: Orientarea profesională 
a anormelilor (Şi. Zissulescu) • 

•• SEIlIIRI: Cuvinte despre leairu (r. g.) 

1 
j 



" I 

• ii 

HOTARUL apare lunar sub ingrijirea unui comitet 

de redacţie alcătuit din membrii "Ateneului Popularu 

şi din câte un reprezentant al societăţilor culturale 

federalizate: Astra, Inslitutul Social Banat-Crişana, 
despărţămîfltul Arad, Concordia. 

REDUTIA $1 ADHIIIIISTR.4.TU: 

! R 4D, 
Strada l'asile Goldit 6 

.4.BOUMEIHE: 

Autorităţi, intreprinderi, instituţii 

Biblioteci şi Particulari . 

Preoţi, invăţători, studenţi 

Lei 500 

Lei 200 

Lei 100 

Manuscrisel: admise de comitet vor fi publicate in 
ordinea primirii. Autorii sunt rugaţi a le trimite scrise 

la maşină p9 o singură pagină. - Cele nepublicate 

nu se înapoiază . 



INSEMNĂRILE 
UNUI JUDECĂTOR 

Dn Hi p[lnă asti'lzi pelltl u ('und am am[lIlat pronun
ţar('a, nl'. m'am put ut tkl'ide. Cted, că daciI dreptatl'a ~'ar 
putea ("[tllUiri cu o balalltă, de data aceasta nllltarul al' 
sta în edliilhru rCl'fC'ct. Dar exista jumal<~IU de dreptate 
sau adevaruri eu dublu ~;('ns'? Ce ski fael Ori nit mi-a:;.i 
fJ'~ml{illla creerul ~i ~mfletul, se parC' l'<l IlU voi g{lsi niei 
cfmd ~otut,ia. Totu~i peste jumfttale ori. tl'phue sa mă pro
nunt. ~Jl'olJC le? Doi mart ori. l' nul fa vOJ'ahii i nc ul pat u 1 tii. 
('clelal t I eciamant ul \li. Ambii mi se par deopotrivr. de sc
rio~i. PtlllH ::;:i v[ll'sta ~i oeupatilllH'a le este aecea.$i. 

Cred, efi solutia ce am dat eri, dacă nu C'ste garantat 
('('Il IHlev;lruUi, este cel puţin eonfOlrnă principiutui mo
ral dtJpfi care, dec[lt srl suferr, Ull nevinovat, lUai Dille s,1 
scape dc pedeaps:"t doi tici'do~i. Am achitat. 

* 
Pl'()U~S dc- furt. JJl('ulpatul un individ înalt, palid :;:i 

cO.Slpliv se prezintă În instanţ[l. l'oarUl haine petccite *i 
e1ipe:;;t~ d(~ş :;;i uIHlsat dill ochi. Barba îi tremură ncl'vos.

--- De ee ai furat SUl ccle din gardul l'{'e1amantului? 
-- Si"t vNleţi, domnule jud l'c{tt ar, cum s'a înWmplat, 

liîsJlund.~ Îliculpatul, devenit dintr'o daUl pămftntiu la fa~ 
ţil ~i In'llHll'ând în glas, - ast:Hoamnă am fost dat afarrt 
dt'la sliîptlll. 

-- De ce? 
Pel1ll'11(';1 s'a schimbat arenda:;;ul *i cel nou a vc

nit cu oamenii lui. 
-- Ei ţi'! 

-- "\poi, dupiiee am muncit toată vara, m'a dat arar:l, 
fără sfl.-mi pliltească simbria. A plecat. Dumnezeu :;;tie in
t:otI'O. Am intrat în iarnă cu soţia :;:i cinci copii far~l un 
lJan. l\H-a dat un gospodar cu fl ieri de DUmlleZl'll o ea
mNiî. la (l'am;) în deal, sr, stau acolo eu copii, altmillteri 
rll.lluÎnpam pe drumuri. 

-- Val' surcelelc de cp le-ai fural? 
- Ern Ull ger mare de ÎJlglH'ţau copii, a!';-a că n'am 

avut îrwotro. 
-- E păcat sit fur 
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~. Domnule jmlecătol', fie-vă milă, dar să moară tn
glH'tati ropila:-:ii mei nu era piieat? Eu sunt om muncitol' 
~i llU., (Aei îltt'ulpatul, om în toaUl. fi 1'(' a, izlnll'11e~te în 
p t:lllS), 

:\1i ~'a pfirut că ae('st interogator s<,amfină mai mult 
('11 o miu 1 Hl'isll'e HIl'ută unui preot. De sigur că, a-ti sal
va ('olJÎi dpla moal'tt' eu pl'('tul unor lucruri mult mai 11('
in~(,llIl!ate dp(,(lt viata unui om, nu poate constitui o ill
fran, UUlle pellal~î. după niei o lege din lume. Am ahsolvit. 

C[.te tragedii umalle defilează prin faţa judeefttoru
lui! Giisesc illtr'LlIl dosar penal Ul rn~ltoai('a declaraţie da
tlt do ill';ulpata: 

" ... Am avut relatiuni de dl agosLc cu tâll:il'ul X. Ră
mimând gravidă, am plerat de l'u~ine din comunft ~i 
m'am angajat în serviciu la D-na Y In ol'a~ul... Nu ~tia 
{[ecllt 111:1111.3, De tat'-ll meu mi-era totdeauna o frîdi gl'O

zavă, I.u aUit mai mult do data at:casta. l\li-am luat :;i 
lucrurile: lIlI !;al de spate, dOlUI. tulpane, dourt ba.'imah' ... 
Am plecat pe jos pâni\ la ... De aci am luat un bilet ue 
tren }Hlnh la ... aj~oi ne mai aVilnd hani, m'a luat un c('fe
}i~: Îh t 1'("[lUl de marUl ~i am llWl'S pilll~i la ... Acolo mi-am 
g:"l::-::it SPl'vid\ll t!('slJJ"t' care am vorbit. După un timp, la 
data de ... am nilSl'ut în spital. Am reintrat în s('!'vidu la ... 
Copilul a tr;\it ahia cât('va ~rqH(im(Îni. SUip~î.n111 îmi c(>

r('}l a('l('le. Eu tiU it' aveam. Am plcc-Dt aras{t S;l le aduc. 
Aei am fost al'('sWUt pentru furt. 

eli tigan e dat în judeeaUt pentru ca a dl'~g-ropat pc 
un alt ţigan din cimitir, furându-i un ilH'i dill urget. 

Mare pron's. Pl('doal'iÎ Înfl[tc-Hrate. 
AvocaTul lJ:î.rt,.ii civile - a rudPlor celui jefuit ~ cau

tă să rf'{'onstitue faptul pe haza pl"olwlor administrate, 
RlUl.uÎnd asu11ra hietului ţigan un potop de Încl'iminitri: 
C[1 a furat, cfl a pl'Ofallat mOl'mtll1tul. etc. 

lnfin(', dup:!. o cnlIl('eTltl ~i, fire~t(\ lungă Pledoarie a 
păl'ţji <"iviI0, publieul ce asista În sala de ş('dinţ(', a ră
mas sub impresia, ('ii are în fată un mare criminal, earc 
va fi rOllliamnat, dacă nu la moarte, crl putin la munc~1. 
silniră pe ,-iată. 

S('· ridieă avocatul apiirării. Toti ochii sunt aţiutiţi 
spre el. Lini~le des,lvâr~it[\, solemm'i. lncf'pe cu o voet' 
Sl'(ll:)Or[lt~ tie penitent să plcdrze cam astfel: 

"Domllule Juclcn'itor! Mintea omenească este ohi~
'lluită, să caute o explicaţie fiecărui lucru care la Început 
i s'ar pare lwînţeles. A~a, întelegem de pild:'i dt'ce se în
v[u'teştc pi\mimtul în jurul soarelui şi ştim euuzple cari 
au provocat marele r::lzhoi mondial, şi H.:a mai departe. 
Uur llll iu·.'l'u pe care cu nu mi-l pol pxpliea este- dece 
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partea civilă fare a:-;a mare caz de acest procC's? Iată ce 
îllţC'lC'g cu din afacE'l'C'a an'asta: un ţigan - clientul meu 
- este acuzat, di a dl'~gI'0pat pe un ait tigan, 1U(lllLlll-i eu 
acc~stă ocazie un in('1'1H' CUlc îl Cl'l'ZLHH:! lle auI', Ei :;;i? 
De ce sit dilln aCl'stui fapt proportii fantasticC'? Domnule 
jut!P, lhol! Dumnevoastr[t ~titi - ~i al'est lucru trcbue 
s.\-l :-;.\Îe :;:i eoh'gul adVPI'Sal', (':1 ni~t{' savanti C'llgleji au 
desgl'opat într'o hună zi pp îl1su~i TutankalllPll :-;i.., ni
nu'ni n'a vl'uit 8.1. se ph1ngij la vre-o judeci\l.oric dC' acest 
fap(, lltLll'ar că era ['C'ge, nu potcovar" . . 

"Din canlCtul unui juded\lOl'" U.e I. Al. llriiteseu-Voi
lll':;;tl rCtHL Influenta pe cal C o excl'c1t~\ pl'ofpsiulIea asupr'a 
OlllUlui avo~at ~i magisll at: "JUtlcI.'ăl,t1e illfltWlI\cazit În 
lllCJd tLUl'Cl'OS asupl a sufletUlui JUU.l·CillOl'ului". lata ;;.i al'
g'UllH'lllclc pc can 8tl.l.Jueitul cnItor le aduce 11\ SU81,inc
req. aec::itci teze: 

,,\'ecîni cari se mi'tn[lllcă Între dilll:;-ii prlltru UJl lie
Ret de p~tmânl, toval'a:;;i fal'l~ se Iu:;;aUl unul pe altul, rude 
cari duc al\i Întregi juueeatcl cheltuind o mic ca sa c;î:;;
lÎge o sută, frati carc macar că au tl'<.tit al.Huri 1:;;i COI1-
te81[1 fr~IHa - zilnica d('Iilare a unor oameni, carc vÎn 
urii ti ti, ca vinele g~lt ului umf late de grija picl'del'1i sa II 
l'll~l jgu~ui uliui tunu adeseori neîuscmnat, ge:lndul el :;;i 
aeolo aeasii nu poate Uliul Sc:l iasă pc prispa cas(~i lui, ffl
rfl ca s;\ nu allUC~t în tilmplele ecluialuli U11 vâl'tPj de 
se:lllge eÎol'ot itur, - toate acest ca s,\desc. în sufletul j ude
C~ll0lUlui un llispret ~i un desgust de oameni earc îl pot 
aduce la o des,hr[lr:;;iUI mizantropie", 

Duerl este a:;;a, atunci magistratul În loc .să eOIHlamu<" 
se vede el 1118U:;;i condamnat la picldel'ea progl'csivh a ('e
loi' mai frumoase calit{lţi sufleU':;;ti cum ('stI' d, CX, iubi
l'e2, desHl'roapplui. Are Îlltl'adcv[ll' pl'Ofesiunea lle slujitor 
al dlCP~ [1 ţii o illfl uentă defavorabil:'i. asupra om ului a vo
cat ~}lU magistrat? T[milrul doctor sau licenţiat în drept 
aL unC'i dInd pil :;,e~te cu sufletul p lill d(' av[mt pl'agul aces
tor profe8iuni, va tl'elJui oare că sHabiseasdi resemnat 
.'ol:ţiltulul cu litere de foc al illSCl'iptiei 1)(' eare odinioar{. 
Danfe ;;; gtlsit-o atitrnatrl deasupra portii Infernului? 

... 

Am citit din lucrările al'('luiaşi maestru al scrisului 
o hUt aHi literară în carp, cu mijloace pe cari numai un 
vinuoz al ('ol1tl{~iului le are la îndpmâllfl, ni sc descrie în 
puţinc cuvinte trei sau vulru cazuri eari au fost CCI'C('
tate dp just iOe, Accste "SPl't l'" descrise în "Din ca ruet u 1 
Utlui jUdl'ciltor", dici d('spl'e ac('astfi bueaUl lit('I'ar:'i este 
vOI'ba, par nl[ll U.e )'('alc, atrlt de verosimile, îneât un 111'0-
fl'siOlli st mai hătrân al' putC'a spune, ('('tindu-lc, eri a 
asistat în mai multe rânduri la deshatl'l'ea unor atari ca-
7.u1'i, sau C:l a lijedat el însu~i În spe(p similal'p. Har de 
tot înlâlnim in literatul'a română un omenesc atftt de 
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lirofullLl ca acel pe care autorul l-a pus în gesturile şi vo)'
lla l'l'l'::-ollagÎilor tiin această bucata literarii: 

"J\~tca \1-a fost voruele'! Astea ţi-a fost fclgaduelile'? 
~i î21Ut mite ulai jurii Wllg~\ l'l'ucea din Valea \"elinu:-,;u
luL" 

Fata rure a susUnut ptll1ă aei in fata procurorului, 
C;l f1[ttillll a siluit-o, izuucllc~te în pl,ills ~i eu fata a::-CUIl

:->ft dllpfl perdeaua din eabitH'tul procurorului, r[lspUlIdc 
fl;lGHllui, vl'iuld pa!,'că să se scuze: 

,,\oicule, nUl omoara taica ... V ... voicule, m[t omoară 
neica". 

Alt caz .. Judce<Hol'ul atrage atellţiulleu martorei, s~l 
spuie luJev<lrul, ('[Iei dac:1 nu-l va i'ilHllle, atunci c[md va 
fi il,vită de vre-o urgie, degealJa Sl' va Inchina lui Dum
lleZPlL Ir.culpatul p[ltl'UllS de at'cslc vorhe, izIHH'ne~te 
m\.!:'trut fiilld dl~ con~tiinţ.fl: 

,Stai, a millţil maica ~i cumtlat;-l-nlpa ~lallda. Eu am 
biltllt-O". Iar la Ulmă umilit ~i ru~jnat de sille însu:-;;i, 
ad;:,ogă vrfllld }lur' Cel. Sfl-~i j ustificp Ill."ht urisi rca: 

,.Imi sunt acasă amândoi copila~ii bolnavi de ang-hi
n;, îll g<'H ... " .. 

Este cazul se, pun Îlltreharca urrn~lloare: poate ma
gistratul deveni mizantrop atund cfllld pe dinaintea lui 
ddileaz~l tot ('ollvoiul slMJiciuniloI' on1(~IH'~ti't l'\u cumva 
CUIl0s([md suflctlll omene~c bieiuit ~i crucificat de valn
I'il<~ vi<'ţii, slujitorul dl'epUltii învată srl eomp:Hinwascfl, 
ll~ci devine mai bun, mai ingaduitor cu semen ii stii '? 

.. 
Illteleptul Augustin a zis că eine Îllţelcge, iarUl. Ju

dp6110J'ul trebue "Srl înţeleagă", iar ,.illtelE'gerea pravile
lor", zice Androllaehe DOlliei, este nu ea S:c\ Îllteleagfl 
cineva cuvintl'le, ci ttllmfldrea şi puterea lor. 

Dar fiilldt'a această t~tlm[leire se l'apol'Ut la faptele 
om('ne~ti aduse spre jUdpcare, iată-l pe slujitorul dr('p
tJ tii fortat 8,', fact, sondajE în ad{lllcu 1 sufletul ui omc
IWSC, H,Jltil1la mistel loasă de unde izvor[lsc uneori lin ~i 
timid, al1 cori ZgOlllOtOS :-;;i vulcanic, toate actiunile llOai'i

trc. l:l1 gest, UlH'ori un singur cuv,Înt, fac s:T cază v~11111 
d.~ apal'f'ntă. Procesul psihologic al păI tilor ~i martorilor 
se d('sf{u-;oanl paralel cu proee~n11 juridic, iar în lumina 
arl('vfil'ului dpmas("at apare al:1turarea de "împricinaf', 
"omul". Magistratului născut iar nu f:lcut. "omul" ce S!~ 
3S4 undp sub masca p[lrtdului, inCUlpatului sau a rerIa
mRllnllui, se va releva totdeauna. 

emIl însă specializarea suplilH'şte ptmă la un punct 
tal('1I1ui, slujitorul drept:1.tii bine pregătit :;;i (}{'votat ca
ripl'pi, va dpseopel'i de asemenpa, el!'şi mai cu gTPlI. UI) 

Jllll1ct d{' I'f'pe1' în constitutia sufletf'ască a împricinatului. 

Nicolae Dragomir-Gălşanu. 
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GEOROE }'ETCU 

ELOGIUL POEMULUI 
Cred tn scoica tralltlafirie 
Cu lumi, 
LueefrrÎ în lacrima ierbii, 
l'opm ilJvolt de tremur ~i de seveÎ... 
Flactua urlă surd, în tulpină, 
G~lndul 0'11 li ali!', 
J 'u18u'n lumin(t! ... 
Y[tl'stii ca un strigăt nud, de stcpă, 
Pestt~ Ll'uma văilor lunare! 
Raza v[lIltul'ilor tale'n care 
l\f'hllllie nordică lin arde? .. 
Şerpii ~ui în margini de poveste, 
i\ j urau fnmzare de stejar. 
J II poeme tinere, de jar, 
,\Ill tnlntit ~vâcninde seri prin ierhuri, 
Hariti fulguiau liliaehiu, 
De pc culmi de mit, 
f'-;ub cer târziu, 
Chiot scit am înflorit în noapte ... 
... Scorburi verzi în veacuri de lumini, 
l\luşchi de stea 
Şi armonii de moarte ... 

• 
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CÂNTEC DE LEAGĂN 

E~ti un C[lll t nespus de el tllcc 
] 'a~i pierd Ll ti ~i ochi de ~at l'a; 
\"i11 cu mama sa te culce 
In cOlme, }[ll1gă vatră. 

Gl'eerii' ~i flori lTI.l.runtc 
Te dpsmerdc cu litanii, 
I urii îllgerii sii-ţi nh. le: 
~anii, nanii, '" nanii, nanii. 

Z[tmlwt alh - ~i pela gene 
Dormi dn\a~ă, dormi alpl1e ... 
1c'le, vill sit facă straj:'i. 
~:oIl1n U:;;01' ~î plin de vrujă. 

Pavel Popescu 

ClNTEC nI~SPHE PI;OPI 

Plopii creasta vânătă şi-o frâng, 
Cerul coborându-l curcubeu, 
In oglinzile din geamul tau 
~i in lacrima ce între pleoape strâng. 
Sihă.stria mi-am purtat-o, ştii, 

Sub ulllbrarui lor -- tacut, ades. 
Cine 'n asfinţit Sau la cltindii 
Le mai numără frunz\!şul des ... 

Pef.te·ora~ se 'ndoaie greu o toamnă, 
C il ~i {!lopii vârful peste casă ... 
Tot mai mult in amintire, doamnă, 
Dintre celelalte mi-eşti aleasă. 

PETRE PASCU 
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PROl<~. ŞT. ZISSULESCU - -
Filosofia' con1.ingenlei 
la Emile Bou1roux 

E parcă o lege a naturii ca totd('uuna după o perioa
dă de Înflo1'Îtoal'e ascensiune să urmeze una de deea
tlt'llţtl ~i stcrilitate. In filosofie faptul acesta se verifidi 
deseori c{lci după o perioadfl în care g[llldirea filosofică a 
ştl'tdueit priu creaţii originale ~i impunătoare într'o anu
mită direcţie, urmeazi'i alta - În acel'a~i direcţie - com
plet searhfl(Ui ~i s{ll'ă('[leÎOasă, ale cărri rlahor;'"i}'i nu mc
riUl prea mare ('onsideratie din partea eOllt('mporanilor. 
,\stfd de pildă, aparitia lui A. Comte pe fiJ'mamentul filo
sofiei franceze din Sec. 19 a determinat un spirit dea
dreptul a'Iltimptafizic. Dispretul acestuia pentru metafi
zic:'i s'a tl',:ll\~mis ca o SC[\lltf'(, electrică eontempOJ'anilor 
Sili, fiind pl in excelenţă alimentat de pJ'('stigiul :;;i autori
tatea uria:;;lllui gi'tnditor. 

După afeasl{l epocă de ul'gish'e a uneia dintre cele 
mai nobile discipline filosofice - metafizica - ale cărei 
lătF\.cini se află puternic înfiptf' în atiiincurilc insonda
hile ale fiinki noastrf', av[mtul ('~ltre creaţiile metafizicc 
încep elin nou, (k~i la unii din cOlltNnporani mai existau 
încă remini~cellte de dispreţ faţ~l de ea. 

"Spiritul alltimetafizic al lui Comtc, cu îngrădirile ~i 
reţinerile ~ale ÎIl domeniul speculaţiullii, de:;;i mai trăc~te 
în c[lţiva discipoli. n'a putut opri r{'învierea metafizică şi 
entusiaSIlllll pentru neaţiile ei". 1. 

Noua filosofie din a doua jum:'ttatf' a 8ec. XIX, deşi 
are de ll.lp,tat cu multe prejudecăţi positivistc, î~i eroe~te 
tol u~ un drum sigur ~i neclintit ctltl'C elaborarea ideilor 
melufizice ~i eonstruetlvl', în ciuda spinoase lor concepţii 
adverse. 

Cm'cntul acesta, emilH:llncnte spiritualist, al cărui 
aparat cl'itie de di.-wernarf' a suhtilit~lţilor este nota sa 
cal'actcl'istidi, numără g[l11ditol'i de mima întâia ea Char-
1('8 HpIlOu\'i('l', Ravaisson, Guyan, FouiIlec, Lacheliel', 
Boutl'oUX ~i Berg~;;(nL 

Acest }lOU spil'itualism sau eu termenul filosofic con
sacrat - neospil'itualism - este foarte mult şi în mod 
(lf'osebit intensifieat prin aportul lui EmiIe Boutroux. 

1) Ion Petrovici: Figurii şi concepţii filosofice contemporane. -
Biblioteca pentru toţi, p. 50. 
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Inainte de a păşi la expunerea concepţiei lui metafi
zice socotesc necesar a da :;-1 câteva refel'inţe asupra vieţii 
~i operii sale. i\:lsl'ut la Montrouge ÎlI ullul HV,,::', Boutroux 
1:;;1 facu pl'inwle studii la liceul Hem i 1 V, iar la UW~) intra 
la ~coala i\onnaUt ~uperioanl. Aci se distinse )'('lH'llc 
pl'illtr'o elegalltft COlH!uitft morala ţ'i printr'o profund:} 
cugetare. 

DLlP~1 ce in 1~lî8 esti.' lIumit agrC'gat de filo~;ofie, fu tri
mis la Upidcll)('rg unde timp de doi ani audic pc cel mHi 
l'l'llumit })J"t)fcsol' tic filosofie de pc atunci, Ellnal'd ZeII el'. 

l\dntol's îll pat!'i!.', plcd;'\ l'~lt va timp filosofia la liceul 
din Cacu, iar în anul U,/4 d[ldu :-:i doctoratul cu două 
teze dev('uite cUl'{\lId celebre: 

De vel'itat ihus aetcIllÎs apuu Cartesium !;'i 
De la eOlltillgcllce <1<'s lois de la lluture, 187i. 
Hhiunt'tu1 a('e::-ltor uouă tt'zc Îll lumea filosofilor avu-

rfl ca et'pcl dcsPIl1llarea lui Boutl'oUX pentru o eat!.'dl'h 
ulIiver::,itul <1, la :\lontpelliel' mm înUtiu, la J\"ancy după. 
aceea. 

La 1877 fu mtmit conferenţiar la ,,~eoala Noulllală 
Sti r,Pl ioah." în i oeul 1 ui A. Fouillce, pell truea pestp opt 
alli - lK('l,G --- sit fie Îlls;'irt'Înat a tillc cursuri pe lflllg:\ 
Facultatea de litE're din Paris. Activitatea sa prodigioasă 
precum ~i hărnÎcia-i l1eînll'('Cută fileu ea peste trei ani 
~ Hl88 - sa fie numit profesor de istol'Îa filosofiei mo
derne la a('p('a~i facultate În locul Ini P . .JUI1l't. 

lmpunatoal'l'a uS('('Ilsi\llh" illtelN'luah\ a g,lnditorului 
Boutroux l-a ffl('ut MI dc·vină )'ppede o autoritate ~i fu 
indicat pentru anmnitl' clemnit~lti. 

Astfel in 18H8 fu al(,8 nlrmhl'u al "Aeadrmiei d!.' ~tiin
te morale ~i politir<,", în 190:2 dil'eClol' al Fundaţiei 1'11ier8, 
iar in 1912 tl'ecu În nÎndull1f'Illurltoarelol' /.rlorii ale cugetă
rii, prin all'gerea sa ea memhru al AcaLll'miri fl'al}('('ze. Dupel 
c(' urcase toat!.' t rC'ptele a v{ml ul Ili spirit ual ~i Sf' eomphl
euse în tÎl'taeul du\('e al cugetării solitaJ'c, <1upc'iec ur
case -- ca o glol'ifiral'(' a al't'!"lol' mC'l'ite ~ ton!p tl'''ptC'le 
sol'ialC', JlPllluritorul Boutrollx închide şi ochii penfru 
w~lIidp În 1921 la Pal'is, ol'a~ul în eare-~i (lesfiişurase 
rodnica sa aeti\'itate. 

Ca fruct al ~peeulnti('i sale ilie-a I<lsat ul'miHoarele 
luni\1'Î: 

De veritatibus aeternis apud Cartesium, 1874. 
De la ccntingence de lois de la nature, 1874. 
De l'idee (le loi naturelle dans la science et la philo-

so}: hie contemporaine, 1895. 
Etudes d'histoire de la philosophie, 1897. 
Pascal, 1900. 
ScEence et religion dans la philosophie contempo

raine, 1908. 
'.WUliam James, 1911. 
QUf'F.HOns de morale et d'education. 
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î.'ideal scientifique des mathematiciens dans 1'al1" 
tiquite et dans les temps modernes, 1920. 

In plus, a puhlicat ÎlI allii de ucenicie pe tăl'flmul filo
sofiei dou<l f'lilW l'!asiee ale Monadotogiei lui Leibniz, pre
cum ~i primul volum din Filosofia Grecilor al lui Ed. 
Zeller. 

Dactl viata particulară a marelui gânditor francez nu 
conţine evellinwlIl.e pl'ea 1':lsumHoare, ac-casta se tiatore~te 
faptului că ~i-a consacrat-o în Îlltrcgimc medilaţiei filo
soficE'. 

Ca clev al marelui J. Lachelicr, a suportat nu numai 
pecetea cugeUlrii acestuia, ci prilltre mae~tl'ii al cfll'or 
eCOU spiritual l-a avut de suferit se Ilum<Wă în linia 
îllainta~i1ol' filosofiei: Aristot, Leibniz, h.ant, Schelling, 
Mainc de Biran ~i Havabsoll. 

El sc raliaz{l cOllvin!;erilor filosofice spiritualiste pen
tru care mecanismul nu reguleaz::l dedtt suprafata lucru
lilo!', ascunzâlld raporturile mai profunde de finalitate, de 
aldin spil'itual. 

Atund care poate fi obiectul istoriei filosofiei? Este 
el o si.mplit adunare şi c1asare, dupa geografie ~i crono
logie, a faptelor e,lrora le convine epitetul de filosofie? 
E::,te cumva. simplfl rapOl'tare a ficulnlia. din an'stc fapte 
la pa!'lleulal'itfl\ile mcdiului rure le-a produs, ca la ade
v<lratrle lui cause? 

Sau poate filosoful est(' un illslrumellt docil al unui 
spil'it iIllUJlCnt ~i ullivl'rsal? 

Nu. Ubieetlil istol'il'i filosofiei este de a lua fiecare 
dodriml În toutil eompll'xitaU'a ei ori un am.unit ansam
blu de idPi ee formează un tot, a discerne raportul logic 
pe cal'e filosoful l-a stabilit îlltle ideile principii şi cele 
ce au decurs din ele'. 

Ohiectul istoriei filosofiei nu este nici fiiosofia in ge
neral, în ansarl)ulul desv.oltflrii sale, nici evoluţia psiholo
gic~l a fiet,.lrui filosof în pal'ticular, ci doctl"incle conce
pute de filosofi. 

A cunoa~te şi înţelege bine aceste doctrine, a le eX
plica şi expune Îu spiritul şi pâna la un punct în stilul 
autorului, aceasta este menirea esenţială a istoriei filo
sotiei. 1) 

D('sigur nu trebue desconsiderat nici omul căci de 
c('le mai multe ori ne explic[t opera, dar esenţialul este 
studiul doctrinelor. Fie6lrei uoetl'ille trebue s:1-i căutăm 
pal'tiLularitatea, individualitatea ei il'ed uctibilă. 

Adev .. lrata ~i ol'ig-inala sa geÎlluire se Înveîrteşte insă 
în jurUl problemei valoarei mecanismului ~i detel'minis
mului ~tiillţific. 

. In leza lui de doeiorat din 18Î.{ îşi pune în mod S('-

1) E. Boutrollx; Etlldcs d'histoire de la philosoplllc, p. 29. Alcan, 
18U7. 

9 



...,',,>' p , 

rios pl'ohlei11a l)('c(>sitătii şi ajunge, la concluzii carp m~·· 
riUl îutn'uga noastră atf'nţie. 

Sp pri\'t':~te t!pohiedu, spune Boutl'oUX, ştiill(a ca 
desl'opclind ll! tl'l' f ('U0111e11e relatii de l1('(~esitate absolut ;-t. 

In lumea aceasta care ne e daUl, sustine Boutroux, 
nu se pontp ... orhi de o llccC'sitatc ahsoluHi. deoul'E'l'c aCf'st 
fpl dr npces1tale exclude raportul de suboruonare al unui 
lucru la allul, ca la o conditie. In IUl1wa care ne e dai ti 
putem vorbi llulOai de o necC'sitate rE'lativă căci admite 
dependenţa 1 UCl'urilor, In gcnel'al, necesitatea al' putea fi 
l'Nlus{1 la trei dpuri. 

Primul tip l-ar constitui necesitatea anali ti cii, o nece
sitate PUl'~l, absoluttl, care IIU pare a aparţine (\c('tH axio
mplol' logice !;'i Încă cu conditia l'a acestC'a sti l'<1I1u11l;i 
vide de orice materiaL F'rototipul acestui fel de 11ccC'si
tatc al' fi principiul identităţii: A = A. 

Fn al doilea tip ar fi llecpsitatpa sinteticii' a priori. 
în fruntea ,,[treia se numără causalitatpa ~i, în fine, al t1'('i
It'a tip I'ar c01Jstitui necesitatea sintetil'ii a posteriol'i, un 
tip inferior ue n('cesitate a ci'in'i ol'igină este expel'ipnta. 

Inarmat cu aL'eastă tripl:"l COIH'ppţie a necesitătli, 
Doutroux exalllilleazh fiecare domeniu al naturii sprp a 
vNlea dacă se P:{ISP~U' Jlet'('sitatea sub aceste forme diver
se sau cel puţin sub una din ele. 

Tipul ('el mai pcl'fect al unei inlfintuiri necesal'p e~!(' 
silogismul potri\'it căruia o proposililllH' particulară )'P

:mltlt flintr\llla g('neraHi. care o contine la rfllldul ei ÎlI 
mod implitit. Silogismul este dt'l1lollstratia unui rapott 
hllalitic ce exisl:"! între gen !;'i specie, eu nota sa caractc
rislidt de a fi pur formal. 

Daca - potrivit acestui caracle,' formal - se întiim
pUi ea proposi\hllH'a general:"l sfi fie contingcnţă, acc."t 
caracter de l'olltingPllţă Sf' transmite ~i particlllarf'i. Ku
mai în cazul n1nd cOIlciuziile se a1ipcsc unei ma.iorf' lW

("('sare se poatf' ajunge prin silogism la demonstrarNl 
u11ei necesitfltii reale. 

Singura PI'Oi/osiţillllP necesară În sille, am spus c{\ 

este, după Boutrollx, principiul identiUltii: A = A. . 
Este însă posihil a reduce raporturile partiCiulare la 

prineipiul A = A? 
Cu alte cuvinte se poate realiza o necesitate ra(]i

ca1ă? Ku, răspunde Boutroux. căci silogisl1ml nu (\pmons
tl'pază deeflt o llCl'(>:-;itate derÎ va Ui, iar necesitatea r8.d;
cală nu e posibilit dpcât dacă. clesvoltă o sintesă necesar:l. 

E drept l'~l expPl'iellta ne arală raporturi cotlstallll" 
însă iar{\ş e drept că aceste raporturi nu sunt necesare. 

O sintes<l, mai înainte de a fi necesară, trebue să fie 
CUlloscut(l a priori. Care e semnul după eare se recunoa::;Î(' 
o judecată ca a priori? Tn'buie ca ea să nu PI'OvÎlHl din 
t'xperienHi Biei direct prin intuiţie, nici indirect prin 
abstracţie. La rândul lui un raport pentruca să poată fi 
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considt'rai ca a priori el tl'f'bue să se deosebească radical 
dH ceeace lie prezintă C'xperienţa sau de cceace noi putem 
ceti in datele sale. 

Haporturilc ce pot exista Între doi termeni, în mod 
ohicctiv, se pot rN1uee la patru: raporturile lIcia cans[t 
la t'feet, dt'la mijloc la scop, dela substantit la atribuÎt ~i 
dela tol la parte. 

HaponurJlf' (}('Ia cansă la efect :;;i dela suhstant,l la 
atribut sp pot l'('duce la principiul eausalit:ltii, epic dela 
mijlo': la seop şi dela tot la parte pot fi reduse la prin
cipiul finalit<lţii. 

Iti raporturile de finalitate nu se poate \'orbi Însă lle 
necesitate, deoarece IIU se poate spune despre niciun 
scop că el trehue stL se realizeze în mod necesar şi chiar 
c-ând ar trebui s~T Se n'alizpzc acest scop, totu:;:i mijioac('\e 
utilizabile pot fi infinite. 

Healizarea scopului prin mijloace, presupune ÎllSrt un 
agent capabil de a cunoaşte, prefera şi Îlld('plilli ceva. 

Din cele spuse rCI'Se ('[l t'illaJitatea nu este necesar:l 
in sine. 

Tipul cel mai perfect al necesitflţii pl'imOl diaHi ar fi 
cRusalitatea propriu zisii, Îns[l 111 lumpa dalrl nouii, nu 
Se poate vorhi de O ll('('(':-;itate radical:1., deoarece chiar 
cftnd unde sinteze implic'Ht<, în experienhl ar fi necc
sară în sine, spil'itul lI'ar fi in stare a se asigura de 
acest fapt. 

Sp admite, e drept, 61 sint('scl(' particulare pot fi re
duse mai ~(,I1l'rale. accstea la altele şi a~a mai dpparte, 
Însa aceste formule gC'lH'Jale, care sunt fmulate tot pe 
exp('l'irnt<i, nu pot fi lIN'C'Sale În sin('. Aşa Înc.H nici la 
eausalilate nu 1'\(' poat(' vorhi de o l1pcesitatc radiral(l. 
.:\şadar, pf'stc tot Înlilillim numai cOlltillg"euţrl. 

S<"t ne aruncllm privirile asupra existentei însăşi spre 
a vedea dac[t llll cumva vom put('a descoperi aci necesi
tatea. 

ldeea cea mai l'lementarrt pe care ne-o put~'m faee 
despre univers este 61 ('1 exisUL Existenta poate fi îns:l 
demollstraUl in mod necesar'! H{I~PUllsul llU poate fi de
rîll lIP~<ltiv, dupii Boutrollx, deoarece înaintea existenţt'i, 
nu {'l'a dec,H purul posihil, iar a demonstra lll'ce~itatea 
l'xistelltci Înseamnă a presupune ('li ('xistrnta derivă în 
mod I\Pc('sar din posihilitate. hiN'a exi~tellh'i prpsllpUIlC 
Î 11:-; rt un plus fatr. de posihil, ea e:-;te ideea posihilului 
plus ('('va. Fiind noţilllli opuse, l't'latia dintre cle este Sll
gNa1<l. de ('xpeJ'ientll, iar ('xlwl'ipnţa nu poal(' arMa c:\ 
posibilul dt'villc în mod necesar l'xisten(<l, ÎlItl'unH posi
hilul t'uprinde infinit mai mult deciH existenta :;;i nu tot 
('N'are e~te posibil este sau poate fi real. 

Concluzia care se despl'ÎllLle de aci al'ah'i c,l exist('nta 
nu este ll('eesarii îll sinl" cu alte cuvinte nu ('l'a necesar 
ca ceva să existe. Analizânu însit:;;i natura existenţei ne 
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vom convinge cit ea nu contine necesitatea. Acest fapt ar 
ii pU:SJbil lIUmal dac[l loate fenomenele uni"cnmlui ar fi 
legate mire ele prm legea causalităt.ii. 

Hapol'tul deja cuusa la efed llU e:-ilC Însă analitic de
oarece in idpea c~i Ull f('HUmen exist<\ sau se produce nu 
pul ga!-\i ÎJ\ mod aHalJlil" ideea ullui alt te-Humen care l'aJ' 
II ffleut să fie, Contrar opilliei hantiene, uup[t carc pJ'in
eipiul t'ausaliUtţii estc o {onn(\ a priori, 13outl'OUX îl do
ducc' din cxperiell\ă. 

lHtl"adev~ll' OrH'e s!'himbare apărut,l În lucruri este 
legaUt de o alUl schimbare ca de o eondiţic ~i allume de o 
schimhat'c c.ktel'millat<l, lns.l clenwntple unui atare l prin
cipiu par împrulllutate elin exppl'iell~il :-;;i prin urmare 
principiul ca w-ial it il ţi nu poate veni dcl"Îtt din expl't'iPllt:-l. 
erejudou\l'ile apl'iol'istc au fost isgonHe gratie expl'rien
ţei. A:;;a dai' nu 8e poate admite c<-. prilleipiul eausaliU\.ţii 
este o formă illlPUS:\ de spirit lunul'ilor. 

ld~'ca de lausalitate llU estc un pdl1cipi~l a priori, ei 
cste forma abstractă a raportului ealC există între ln
Cl'uri, "ca este expresia eea mai general[l a raporturilor 
cure del'iv<t din lIatura obscrvallilil a IUCTurilol' date". 

Primum movens al l'ausaliUqii este experienţa, ea 
este aCt'ca ca1'e-i dIl prima idt't~, ÎlIS;\ \'x})erienta nu este 
capalJila a proba {'~i efectul al' fi În întregime tlett'1'mi
Ilat de cansii. 

Dacfi efectul ar fi identic cu cansa atunci n'ar mai fi 
un efed .. 1 'entrura o (UUsii S[l eOllţllla eu adev,'lrat lot Ce 
tl'dmc spre a explil'ft. efectul, ca trelmic sit conţină ~i 
:ieel f<lpt prill care cfcelul se deosdJe:;;te de ea, ('.(tci llumai 
apariţ.ia areslul clement HOU este cOliJiţiu ind1:;pcllsauilil 
a ullui raport de t'ausalitate. 

l\1ccall1:;;tii aIil'mă că în univers domnc:;;te prinC"ipilll 
eOllserV~ll ii ellergiei, potrivit ('[lruia nimic nu se piel'tIe, 
nimic nu se Cl'l'::l.zt"l. lshiţi de aparE'llţa Ill'lmaneu\ei, ci 111-
chitI ol'ilii la o all[t apmcnţil :-;;i mai v[tdîUl care c:;te Jll'În
cetata reîlloirc a naturii, vCţ;llica schinlbare universaEi. 

~tiinta afirm~l, desigur, că în rea.litate nimic nu se 
('I'ceaza ţ,i 6t :suh aeeasU:. ve~ni('fl scurgere raporturile ră
mtlll constante, insii nu o poaLe proba eu m::nmri illciiseu
tauile căci se pot admite tottIeauna miei variatii, infime 
creatii ce scapă măsurilol' noastre cantitative. 

E probabil ca şi relaţiile dintl'c ff'llOmene atleeil l('~.;i
le să se fj(himbc ea şi fenomenl'le, de!;\i lent şi. ilHwnsibil. 

Probat l'amâHC doar faptul că schimb:irile natuJ'ii 
depind U1wie de altele, dar nu c(t sunt exact neterminate 
unele de allde. 1) A::;adal' este inexact nl ]e/{ill"' llomin{t fc
nOll1ruele, iar aceslea s'ar impUlIE' docil intl'ausigt"nţei lor. 
Legile nu sun! pu:-;e ÎnaillLea lucrurilor, ci le prc~mp\lll, 

1) D. I'al'o(li: La philosophic conlclllpondnc '.'U francI', p, 172. 
Paris, Alcan, 1\125, 
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('le nu exprimă decât raporturile pe car(' le d('rÎvă din na
tura 101' l'ealizată în pl'f'alahil "kgilf' sunt alhia pl'in care 
trece tOl"entul faptplo)' ... ple au s:)pat-o de~i o l1l'mN\.zft".1)· 

Trecerca de la o form;t de ('xhit!'lIt~l la altă fornut mai 
îllaltă conţine lotdpauna un e)Pil1eut de eontingf'nţă. Şti
inta llU poate pxplica 110cesHatl'a l'ig-uroas:l a acpstpi tr,'
C('ri ~i daLă E'xisll'nta este ceva eonlingl'ut, continf('enta e 
':' i e x i s t (' 11 ta g{' lIU ril 01'. 

Prinl'ipiile matr-matiec omul nu l('-a lleseo]wJ'it dill
lr'odat~i, ci p[mu să ajungă la ('le a tl'pbuit Sit ci ihuiasc;l 
multă "1'el11(,. Principiile matpmatiec nu d('riv;\ în mod 
logic din noţiunile antl'1'ioa1'e; ele nu sunt neCf'Sare df'('î.t 
în ranOl't cu poslulatelC' a C:lt'or nN'esitaie ('stf' iwlplTlOll
strabilă şi astf!'l l1pcl'sitat{'u lor nu este în ultima instan
t~-l u('c[.t tot ipotC'tică, 

.'\c(')('a:;;i concluzii le putem trag'p :;:i in cecace pl'iv(':-;
t f' ]pg'pa consC'!'văl'ii Pllf'rglei corI' nu poate avea a lt:1 ori
p-ină rlf'f'l\t tot in ('xlwrientă. intl'udt nu H'PSP de nicc'i
i('1"i r:l ar fi expresia lwcpsanl a naturii lucrurilor. 

At'l'stpa au 1111 fond de vi('at.1.:-;;i schimbare carc nu se 
{'pui7.paz~i lliciodată. 

In lumea vie. in IUmNt 1,iolo!.tică, elrrnplltul schimhii
l'ii dC'vine ~i mai accentuat fiind cu desiivHl'~ire f'xelusă 
nasi hi lit att'fl p('rmUllPnt f'i t ipurilol'_ atf! t a vreme eft t na tu
ra vjp(ii p::.;t(' ill:"-1Şl mişcal'pa şi sehimharPR. 

Ac"sl ('ol1cpnt al permanentei. al imutahilitătii. nu ('s
tI' Ilf'eât 1dol111 favorit al und ~tiintc ce se ('omplaCf~ in 
abstractii rigide. 

]n ('lIl'sui profl'sat la Sorhona in all111 1R92-1R!"-l~: 
L'idee de loi naturelle dans la science et la philosophie 
contemporaine, 1~9!~, r(>ia ae(>f'aş dpmonsfraţip. 

t\If'toda de acum dif-rrii considerahil de acea utilizaUi 
în 1874 carc rl'a r1educt1vă . 

. ,Teza deln 1R74 pl'oc('{la pdn derluctie' şi critică ah
slradă, prin discuţie a priori de la noţinni ]HlI'C' ~i ajun
g('a la o rrarhi{' de forme: posihilu L l'xistrnta, lloţiunea, 
materia, eOl'purilt" yiul, omul. 1n 1892 chcstlUilPa e rf'lua
t:1 prin analiză şi inductie".2) .-

Al'uJ1când pl'jyil'ea asupra diferitrlor :;.tiinţl' şi ]pgi, 
cOJlstatăm C'xistenta a două g'rupe. Prima grupă o for
meazfî. l{'gil{' şi ştiintele carc SI' ocup11 cu statirul, ajuJl
gi-lud la n'latii de co(>xist('ntil şi constanV't: şt. mecanicC', 
fizice şi chimice. 

Aci înUilnim o n('ct'!'itate ahsolut rigilli'i, dar hipote
tică dt'oar('cc l1C'gllj('ază în lucruri cali1 a t ca şi principi1l1 
sehimbi'trii spontUllC', detaliul r;lm[lwÎnrl comlJ]('t llr(]ptpr

minat. Am putea spune c:\ lrgile ştiinţifice formf'az:l un 
fpJ el", bari{'re largi şi îndepărtate spre a ne da posibilita
tl'a a lucra lIt voie. 

1) De la contingence des lois de la nature, p. 39. (cit după Parodi). 
2) D, Pal'Odi, op. cit., p. 177. 
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Legilo logice dovedesc acest fapt în mod slriUucit, de
oa1'p('e JaR~l llpdeh'rminate lucrurile dirol'a se aplică df\1l
du-ne pm-libilitaH'a a gtllldi r.I H'alitatea poate fi contra
dictoriI' eu ca in,;;ru;,i întrucât "când zic A = A nu-mi il1-
tct'zie nicidecum a Pl'psupul1e ei A este În sine lipsit de 
identitate ". 1) 

Astfl'} Il('('('sitatpa logică de~i ahsolută "st:\p:îne~tc su
prafata lucrurilor îns,) nu 1p dptpl'mim'i natura" :'). 

A doua ~n'up:l !lp ~tiin((' - ('ele biolop:k~', psihologice 
ţ<i sociale - au l'a ohiect COIHTctUl. Ele nu pot avea llid
odaUi gradul de po~iti\'itate pe cal'l'-l au })l'inlPle c[ll'i eOll

sidcl'tl1ld detaliul şi palpahi/uI, kgile lor vor fi de sehim
bal'<' san evolutie :-;;i llU vor putea închide în sine pcnna
IlPllta ~i iclpllt.ita t <'a pl'imci grupe. 

Cu cftt nI' apropiem de vipat:'i, de COlH'l'(>t Îm!pptirWn
dn-ne de ahstracţiile logice :;;i maU'matÎl'e eu atât lueru
riie sunt Blai hine dd('nninate în detaliile :;:'1 tnls,\turile 
101' parI Î<'ulal'C'. l\~auar eontillg"f'llt<l. pc-ste toL Ceva mai 
mult; nu Jlumui eil tlivPl'selc tipuri d(' legi sunt contin-. 
FPu{e UIlP)l' în 1 aport cu alte!<" dHl' ele cl('vin ţ'i mai {'on
tillgelll.C' ÎIlII'U(',Ît ne apar ea invl'llţii ale spiritului nostru. 

A ('('sI fapt ne duce la eOllcluzia c:"\ divcrsp!(' fe)uri <Il' 
I<,gi nu sunt nici pur a priori, uici pur ('mpil'ice ci ,,<,1e 
sunt un amestec tIl' a priori şi de aposteriori".:» 

Ele sunt. un fel de artificii ale spiritului spre a g}în
<li lucru riIe. 

"Co\lcpplu] de lC'g<, <,stc produsul ('[ol'tu]lIi pC' ca1'('-1 
fac(,111 8p1'(, fi adapla 111rrUl'ile la spiritul 1\Ostru".4) 

In "Science et Reli~ion" ucc('ntuiaz{l :-;;i mai mult cee
ace afil'ma:-e în erlplalte luer<ll'i: rduzlll de a VedN\ Îll 
ştiinţil ('('va t<,aplln, îIHT('mf'nit, eăd spiritul ştiintific se 
formeazii tl'C'ptat pc m:lsur<'i ee :;<tiillta se creează ~i pro
gre$('ază. 

HatiuneaÎnsăşi est(' conlillgellUi, progresivă, lihel'ă, 
el'catoarc tic ~inp ~i dc o]wrile s}))P.~) 

C('-a 1'('[I]izat acest suhtil gtl11dHor cal'(, şi-a irosit \'ia
ta :-;1'1'(' a-şi SllStÎ11f' contingt'nta tuturor ]pgilol'? 

l'l('(',î.lId dela :;;tiinţ:t, care Sp impUl10 l'a un fapt. a 
(',ll1tal să Hl'at0 eă ro lIU contrazlc(' notiunile de ilH1ivi
dnalilatc, finalitate şi lihertate ei dimpotrivă le presu
pune. 

Dl'shaWnd prol11pma llecesiUitii naturale el a.iunge Ia 
cOllving('l'PR efi If'gilc 811nt fap(t' nu principii. 

)nl1"o onre('urc pri\'int~l l-am putC'a aspmăna ('u r. 
Kant, t!('Of1l'(,('C' amtllldoi vor eonei!iel'ea ştiintrj cu cret{iu
ta, gratie unei critice prealabile a cunoştintei. 6) 
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1) E. Boull'O\lx: bc !'idee de loi nall1l'elle, p. 17. Alc'lll. lb~);'. 
2) Idcl1l, lJ. 19. 
:4) E. Boutroux. op. cit. p, Hl. 
4) C~t,ll după D. Parodi, op. cit. p. lR:l. 
ii) Citat după n. parodi. 0]1, cit. p. lS1. 
Il) P .. \rehambnuldt. EmiIc BouII'OUX, p. 12, Rasmussen. 



De aici tnainte incep deosebirile, căci pc când l\ant, 
impregnat de l'aţionaliRll1ul wolIiall, uu vede în lumea 
l'cpn'zellUlrii deeii.t necesitatea, şimlilldu-~e obligat a stl'lL
muta pc Dumnezeu, Sufletul ~i Libertatea într'o lume su
}Jl'ascnsibila, inaecesihilă l'atiunii, lloulroux, liberat tie 
OIi<e dogmatism rationalist, vrea Set le g[u,easca actiunea 
suprcm~i în chiar IUlTurÎle date. 1) 

Deţii BoutrollX a avut ambiţia unei concilieri a ştiin
ţei cu principiile spiritualismului pc baza contillgenţei, to
tl1~ ideea contingent!'i l'tlInânc echivocă, iar ideea liherUitii 
nu o I:'imurc~tc decât in parte *i insufident. Operele lui 
SL urte dat' alJunLlrllle în idd fructuoase al' fi putut lua o 
desvoltaJ'c mai impresionantă, lămurind multe idei care 
au rĂmas doar Sn'llltcpri ori"dnale. Oricum însă, Boutroux 
r[llmÎ ne o figuriI mareaţă în galeria cugctătorilol' epocei 
~:ontempoJ'aH(', fOlmfll1d pelltru viitor un permanent i8-
vor de idei filosofice. 

Prol. Şt. Zissulescu 

Chemări ... 
lWsPI"iWlld ale IrcclIlulai chcmiid, 

SllIlse de valuri sJlllmcydnde in larg, 

CaIHI visuri, i/ll::ii dc·ajJW'fwi se sparg 

Pc rmâe de ape '11 ttislc depi1I'Ui r i ... 

lmayillea-/i claNl, tllll/1n1 de catarg 

neillVi<1~(l via/a-mi de uiMri 

CII IOfllil ţăI'l1(1 wn/J/'oasc/ol' c'ilriî"i ... 

• 5; ItWH'(! ce parc s/onlil de şarg ,. 

Te chem din /1I11IC(I şoaple/ol' de ape, 

Din umbrele p(I<1ul'i/ol' sllÎllcouse, 

lJin CC/'U/' depărial sali din lzârl'lare .. 

Cilel1!w'e varul. clwinlrle ~coasc ... 

Tu ('9[[ din lumea pc C(l/"C /l'a p(lll'lmd 

Cu 91mul lllCU llăscul din f(lma de prunci! 

f'MlE GEO PAJIŞTE 

1) Ibidem, pag. 42. 
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citile la ş('zătoarea literară a grupării 
,,1>1'0 Arte" 

Introducere 
Epigramc-am ('11 teva 
Drdiratc multora 
l\lit voiu adl'f'sa, dpei, cui? 
Katural... maestrului 
~i v{'ţi asista se parc 
La o mi!';"\ 'mpolld~are 
1 In duci intr!.' ~l. Ar. Dan 
Atacat ele R. Gorgan. 

l\!aesll'1l1ui M. ,\1'. ])UII. 

,.endc ne sunt vis.1torii'?" 
S!.' '11I1'l"ha unul cu-alran 
Iată-iL. Puhlicul din sah1. ... 
A citit versuri l\1. Ar. Dan. 

Drci F/nrrea Ciura, care a publicat în numărul 
de Sfllnbătă 16 Ianuarie a. c. al .,Ecoului", 
poezia "Cilntce trist". 

Ai văzut că nhlgc 
Si te 'ntrehi pl'Îpit: 
Oare ... "cinc pl<1ngc?" ... 
Noi... că te-am citit. 

Unuia ('are sustine că la un alac din partea 
unui f'pigralllist ar fi improvizat un ('atrcn. 

A muneit O hll1ă 'ntreagă 
Persoana vizat:1 
Epigrama sa să. fie 
Ar,i.., improvizată. 

lJ/l1i .Uirc('(1 j)rlmiall. care a S('05, ·Ia inceputul 
:lI1Uhli aCt'sla, romanul "Onf' 

CI1\·~îlll.ul "om", subt al s[iu nume 
E st'l'is, pe-o cart e eli Il i'lst an 

• ~i-aflal'illn, ('hia .. printr'o minune, 
e:-\-i om ~i Mirc('a Damian. 

D-lui BOrI!I'(IS, anim'liorul gl'llp:'irii "Pro .\rlc" 

Fiind cu Academia 
Ai intrat, v[td, la. "Pro Al'te" 
B[muind, se vede treaba, 
Ui e vorba de .. , p r o par t P. 

REJJUS GOHG.LV 



TU. JIAfiER 

Notiu~~a de "tinut al Hălmagiuluili 

L~na dintre porţile naturale ale 1\ltmţilor Apuscni o 
formeaz~l defileul Cri~ului Alb În porţiUlH'R Gurav[tii-
Yflrfurile-Hiîlmagiu--Ol'iu. Importanta stl'ategiul a ace
stui uefileu SPOl'p:;:.tc l1rill faptul eil se leagă u:;;or cu bazi
nul Cri:;-ului 1\C'gru prin pasul dela Dealul ~Ial'C' str11bă
tut din vechi timpuri Lie o :-;;osC'a bine practieabilă, ;;0-
sl'aua Deya-Brad~\'a~eău-Beiu:;:.-Ol'adea, care la \'<'11'
furile cade în Caî)ul' altei veehi artprc de comunieatil', :;:'0-

f>!'auai\Iicălaca (:\rarl)-Y,îrfurile, duhlatA acum de linia 
f(Tată Arad-Brad, ţinitnd amlwle ('ursul Cri:;:.ului Alb, 
spre odgillilc lui. le~ind din Ardeal, după un popas f~\('llt 
îll tabrml 1 fll1 gtt Il<llmagiu la () Dpc. l(iOO, lH'stc Vflrful'ile 
~i prin pasul d('la DNl.lul :\lare a trecut Mihaiu Viteazul 
cu suita sa spre Beiu~-Ol'adpa, în drum spre Vipna. 1) 

Aceste condiţii geografice au dictat regiunii H~11ma' 
goiului o situatie de gl'anit~i politică plină de slntcium o1'i
tlrc~HC'ori autohtonii llnmUlor s'au ga~il fată în faţă cu 
cetrlc năviliitorilor din (".lmpi('. Şi IWnll'u ap:'h'area LH'('I'

tui defileu fi, f'xistat. pOIIwnită dill evul llw(llu înc('ph,nd. 
O c('late în H[tlmRRiu şi pe cftt sp parc, ~i la Vi'lrful'iI('.:?j 

Pe la \ {ll'ful'il(> (<:il1\1u) a tras prtlan(,~L Nicolae Ciu
cpallul (Tschlltsehy) :~) la 1i1!Î(), sUivi\ind invuf.1iunra Tur
cilol' în restul Zărandului. Si 8nh intrl'ag-a (llll'ata a oeu
paţiPi tu}"{'pşti în Ungaria, (tin pricina sHllatif'i <lI" grani
Ui na!ll1'ală a avut să suferp iobngii l'om:înţ de alei. atlH 
incursiunile paşalplor, n'lt şi p(> ale nemp~ilol' unguri re
fugiaţi suh ocrotil'C'a prinl'Înplni ar(}('!ean, 

La HiO,1,. drla inceputul anului şi pflnă nrin Maiu, 
trahantii lui Horv~ith flU pustiit tinntul II. J)unăe(l aII 
11l':'ldat satelp. au aSf'{liat ('{'(aU'a în carC' Sf' rpfug-iasf' o 
parte a nopulati0i. Cf'tat'rR a sdtpat de pustiire mnnai În 
~whjmllul unui trilmt. 4) 

Tn anul ul'mător. 1G05, nasa din Timiso81'A n if'fll;t 
în <louă rilndllri sat('l{' de aici până la Hai~ (lp Cl'is, I..:i 
aeum cetat('a H. numai cu greu a st'ăpat ned:lnlmatiî') 

11 Iil11'm1l7ald. 41. na!!, 22n-,~t. Scr'so:1rea ltli \1ihail1 V, di1re 
căpitanul O":Hlipi, flatatli Lhl!'ă I1ălmagiu (lH'tWS n") 1:1 r. 1)Pc', 1WlIl, 

?) Mdr-J .. i SlindrH', !\r!HIY,innepw ('S A]'''fl sznh:1d kirMvi vâros 
tiil'trrlPte L\rad voI. T. 1Rfl2: ,"oI. IL 1R%) voI. 1, pg, 1,')0, • 

l'l) S:,oI01J, Fr(l(;]v PS a 1101'1:1, nI!, 1 ţi. 
4) Rr/1!IC/l, YI. ;'2-4, DlInă, J/rir"ki, IL 1)<1 11-''. 
o) [\o::/l1a Pal, Zarand-vflrmegyc lt'il'{\sa, Cluj, 1818, pg, 90. 
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Pentru apărarea strâmtorilor dela Hălmagiu, la 1705, 
principele al deleall himite oaste rom[llwaseă tiin ('omita
tul Ilunedoufci. Atunci, în luptcle curuţilo)' împotriva la
bontilor, fu disll'US[l pană la pământ celalea IHdmagiu-
1 ui.t) 

Hpvellim la timpurile mai nouă. La HH8, Ungurii 
porniţi dda Arad ~i-au a~C'zat tab,\1'a la losA~el, iar ('ei dc
la Oradea la !,:,anţ pc Dealul 1\1 are, urmHnd 8<l se înW.l
I!cast';I la VârfurUe în fata IliHmagiului, exact pe ace
lea~i poziţii ea :;:i în recentcle evenimente d('la 1919, când 
depe at'('ste locurÎ ~i-a pO\"llit annnta romrmă ofetlsiva 
pe valca Crh;;ului Alb, cât :;;i peste Dealul Mare, coborînd 
În valea Cri:;:ului I'\egru. 

Cunosnlnd prea bine importanţa strategică a acestui 
df'fileu, au sUhuit l.'ngurii s~l 0})01\(1 la tratatul de armis
tiţiu din 1918 trecerea liniei demarcaţionale, Est de lUll
magiu. ~i tot din acest motiv, colonelul Hăzoviceanu din 
Divizia Il Vânători, exploatând un moment de slăbiciune 
al adversarului, ocupă la 31 ~Iartie 1919 llălmagiul pc 
propria ră~puml€'re, u:;;urând mult prin aceasta operatiu
nHe ofensivei, ce începu ahia peste două săptăm;;îni. 

Tot in virtutea condiţiilor geografice specifice, jude
tul Arad a putut contribui efectiv în lupta pentru desl'o
bire numai prin concursul populaţiei din tinutul H., in
regimentatcl in corpul voluntarilor "Boda". 

Tinulul II:i.lmagiului Î:;;i arc numirea dela localitatea 
cu acela:;; nume. Definiţia aceasta i-o dă :;;i geograful ?\la
lhias Bell la 17Î7.~) 

lli\lmagiul a fost ora:;; - .,oppidum" -., infloritol' în 
veehime: c('lItrul UlH'i illLlustl'ii metalurgice, centru co
mercial În situatia sa de punct vamal de froIltif'ră, cen
tru administrativ, militar ~i cultural, fiind pomenit ea s{'
lliu al unui voevodut românesc :;;i pe la mijlocul sec. XV, 
dupăcum se va vedea la locul siiu. 

Despre ţinutul II. Se vorbe~te mereu, încC'prmd din 
evul mediu, ea unitate eonstitutiv:! a comitatului Z;lrand 
apartinător l1ria~ului domeniu al (,f'făţii Şirici. 

La 1444 lI~llmagiul se .. nUllH'I'R între (,pIc 7 districte 
româneşti din romitatul Z[il'andului, pe care Ioan Hu
Iliadi le prim('şte r\('la Brancovici.~) 

La 10 Aprilie 1451 aCf'laşi Ioan lIuniatli confil'm:'i pe 
voevodul I.\loga din lli\.lmagiu în drepturile sale de voevod 
al Homânilor din r<,giunile: Că.p<Una, Hellmagiu ~i Băiţ.a.41 
Ne l'5unt atestate cneziatele din ţ.in.utul II. şi în sec. 
XVIlLn) Ele se ori('ntcază dup:\ văile celor trei aflucllţi 
~----

1) T/wly. lII. G:n--8. După, ~I;\rki, II, pg. 283-285. 
:.:) COl1lpendiul1l. IIullgariac gcographicum, pg. 2iG: "I1almagycnsis 

(jlt"OC'l'SSUS) ;Ib oppHlo, l(uod laxe ambit, sic adpellatlls". 
3) D'ploma DLXXXS., Ilunuuzaki, 1 2, pg. 6\.16-098 . 
.:1) l.l.l. .:1ll188, 111 iu·.ki, o. c. 1, pg. :!i\O, j01. 
5) ~lulU Vrugomu-, Istoria desrobirii religio;lse, S biu, H120, yol 1. 

Anexa ':1: "l~roto('ollum yisitaHonis sen invcstigationis llalmagycnsis 
In ncgahv ulllonÎS", datal în Ilălmagiu la 1754. 
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care 8e varsă in Criş pe la Hălmagiu, Ciuriu şi Aciuta şi 
se 1l\IIl1esc: clleziatul IWlmagiuluî, al (juriului ~i al Adu
tei. Al patl'ulpa se l1l1mf'::;te eneziatul mOlltan 11 !;'i cuprin
Je sate tot depe valea Ilălmagiului, însă pc eeie dela ol'i
gltwa ptll'aelor, auidi uin l'pgiunea superioarft muntoasî\. 
Intf'l'esant de reţinut că populaţia comunelor pomenite in 
enpziatul. montan, ca Brusturi, Lunc';\oara, V;îjdog-i, S,îrbi, 
HIî.lmtlgd se uposcheşte în port piin<i în pn'zent. Brll'haţii 
{le aid au ţUlHlre seurte ~i llcgre, in opoziţie ('u celelalte 
sate, unde se poart:\ tundl':\. alh;1 ~j lungă. 

In compozitia sa vcche Z~lrallliul consta tiin liistric
tele: Z[t1'und, ] IlNl, lIftlmagiu ~i Brad.::) 

Timp de 1;)0 aHi (sec. XVI-XVIII) în teritoriul oeu
pat de turci comitatele nu mai fU/lcţiolleaz[l. Drpc atunci 
Zărallllul se împarte în ngillllea infcl'Îo31[t de :;>es ---:
IncuI ţ;i Zărallllul -, ajunsA sub ascultarea directii. a 
Turcilor ~i În regiullea superioară muntoasă - HCllma
giul ~i lli'adul - care formează olJiec;t de liti!-riu între 
Turci ~i prindpii ardelC'lli pe dl'opal'tc ~i între amllii fată 
ti(, l'l'g"ple ungar, IwdC'altăpartc. Pucea c!pla CaJ'lov.'iţ dt-la 
1(;99 pUtle eap,\t stăp[mil'ii tUl'('c~ti. Această regiune, ~i-o 

l'cvcndieă acum împ:'tratul eliberator pentru coroana Un-
gară, .~~ 

Astfel, la Hi97 prefectul cameral instituit la IHtlma
giu, întreprillsNH' o investigatie asupra apartinenţ.elor 
rlistrietului IHtlmagiu pentru astahili cari comune apar
tin aici. 3 ) 

In 1700, comisiullea pentru stahilil'ea gl'aniţei într(' 
Ardeal :;;i Ungaria propune ca districtul Hălmagiului sfi 
Se al1eXPZ<, la Ardeal. 4) 

La 1î03 tinntul H. intră in eonfiniui militat' arădan, 
având gamizoanii în Hrllmagi. il) 

Dppe acum II. are ofiriu vamal. TTlirminţa.·;al1 dela 
vama II. fu Si~dsmnnd Ed<>lspachC'l' dela 1709 p:lnă la 
1713, eelnd este numit prefrd cameral al Arad-Zfll'andu
lui. Stia ~i l'omelnp~te. ) 

nupă fntl'o<lucprea lui de prE'fpct al Aradului, p]p('ti 
imPlliat la IHllmagill. astfpl eomitatul l'.>imasp fără cap 
torm ai 11(' ti mpu 1 l'ă:'\cua l pi lui Ppl'o.7) 

La 171;) siaturile Zăl'andului se pllîng că ill:,,-peC"torul 
din SpgllPllin a alungat pe nemc:;-ÎÎ depe domf'niul ţ;i din 
satele Hftlmagiului, cerând regelui să fie repuşi în 
dt'f'pturile lor. H) 

1) In la!irwş!{' sunt J'l'dall' astfd: kil1{'sia h~11magyel1sis, k. monta
na, k. eSIH'sl'nsis, k. aosuesensis. 

2) Ii.o::ll1a, 0, ('. pg, 6. 
:l) Jldrki, manuscris, Iklysc'gnevlill', pg. 52f. Biblioteca Pal. Cul-

tural, Ara(l. 
4) Jldrf,.-i, o. e. Tlg. 270. 
fi) Idcm. pg. 274. 
6) Jlrir[':i, o. c. II, pg. 301. 
7) ldrm, pg. 296. 
il) Idrm, pg. 318, 
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II rth • . ... .j ...... ...:z.~' .. ~ • .,.·.H ____ _ 

Situaţia de drept comun a Zărandului, care trebui~ 
sJ se frâllgă pe la llălmagiu, îlls~l nu e clară. La ~715 ,:;'1 
1720 Zărandul este recenzat în Ungaria, compus dm d1S

trictele: Zărand, lneu, rUllmagiu ~i Brad. ,) 
La 17·H,~) circumscriptiile Zarand ~i Ineu se allexează 

la jud. Arad din l'ngaria. Zărandul se restnîll~e de aci 
inainte la ('('1<, doua regiulli muntoase, apal'tini'tlld Al'dra
luluL Prin ac('asta ţin. Il. ajun~e ~ranit:I între Ardeal ~i 
Cngal'ia, a~a cum fusese în mod ilicit ~i pe vremea Tur
eilor Granita trece Y<,st dela Hălmagiu, prin comuna 
Guravaii. Drept capitală s'a decretat Baia de eri::;;, ca 
af!i'tllUU-RC în centrul comitatului. 

Dupi'i revolutia dE'la 18,1,8/$1, sub absolutismul austriac, 
dela 18flO p[nHl la 18(il, ('omitatele fiind desfiinţate, pre
tura H:'Llmagiului, mai adi'iulnÎlHlu-i-se câteva comune la 
Est, apartine prefecturii din Oră:-;;tia.:") 

In epoca frumoasă de viat:'i rom<1nească a Zii.randu
lui, dela lf'Ol pimă la 1876, H,llmagiul fiind al doilea Cen
tru al comitatului, pr('tura Il. era considerată ca suhpl'e
ff'dul"ă, cOllgreţia comitatensă tinând\Hşi ~e'dinklc ~i în 
II'tlmagiu. 
_ La 1876 Ziirandul, aeest vechiu şi romtil!('SC eomitat, 

fu desfiintat d) tocmai din pricina manifestărilor naţiona
liste. 

Cele 34 comune ale preturii Hălmagiului au fo~t ane
xate la eomitatlll Aradului. rpstul Zfirandului trE'c~lnd la 
1 ItHlNlo Il l'a. npla ;nceastii dat:) e('l'('ul Hillmag-iulu:i fOI'

mNlz~i eotui c!p1a extrcmltatC'a flp Est a comitatnlui Arfld 
în Cll~m'ia, PClm'i la HHR (',lnd intră sub impC'riul romn
tll'SC. llumint1u-se plasa H. 

ln era rom{uwasnl, prin arondarea f:1cută la 19:25, 
plasa Hillmagiului mai primeşte în sine notariatul Gu
l'ahonţului cu 8 comUIlE' şi pe al IosăşC'lulu\ ('u 4 comullP. 
lIumfmînd in prezent 45 comune. l ) (Din 1!108, Viijclogii 
s'au unit cu Luncşoara), 

Iată de ee nu vorhim de plasa H, ~i peste' tot de uni
tatE'a administl'ativ:'î. care se poate 1~ll'gi Hau l'~'slr[nlgE" pe 
Ull timp oal'ccare; ci ne vom ocupa de ţillutul H.l1magill
lnÎ, complexul e{ern ::;i viu al unitătii geografiee, rare, ea. 
ereiază ::;i ullitatpa administrativă, economică, cultural:'i 
~i implicit i8tOl'ică. 

Cuprindem sub noţiunea de ţinut al Hiî.lmagiului 10-
ealiUitile rare Înglobtll1du-se in ace('a~ sfel'ă de atractie 

1) ::\iagvarol'szăg nelll'SSt'ge a Pragmatica Sanctio kor{lban. Ed. Of. 
de statistirii ung. voI. XXII, Hudarwst Umlî, nI!, 3\17. 

?) Articolul de lege ul1j.fară. XYIII din 171l. 
R) Ore!. LI/tn fi l\lin. de inl(·['nc. iustitie si finante de'1a 4 Iunie 

lR'),I. - "Foaia pentru minte, inimă şi literatură" No 23 din 27 Illn'lc 
1854, . • 

4) Art. de' lege ung. XXXHI din 1876. 
. f,) ~('(Tellll regal NI'. 2,165, publicat În Monitorul Ofidal NI'. 220 

dlll 192.3 .• \rea1tă aronclare a intrat În ,'igoare la 1 lan. 1926. 
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geografică, ca atare, au apartinu.t mai mult timp autari
trlţii administrative din IlrllmaglU. Acestea sunt cele 3/1 
comune pe care jud. Arad le-a primit la lR76 prin des
fiintarea Z~\I'aIHlului, adecă fostul C('I'<', mai apoi plasă 
a Il,Umagiului pilnă la 192fl, care sunt gl'upa~e în urmă
tmu('lc 5 11otariat(': 1. Hălmagiu: Thm, Trll'mut'('. I011('~ti, 
Ol'i~OI' ~i Odu; - II. Hăhnăgel: Poi0nal111, Tohe~ti, Till'
nltyiţa, LUl1e:;:,o<l1'U :;:.i S,hhi; - III. Băne!;ti: Crisie:;:.ti, Bl'll

slmi, Bode~t i, Me rn1l'~t Î, LC'asa ;;i L(':;;l ioara; - IV. Vâr
furile: :\Hignllc('a, Lazuri, Gro:;:.i, Vidla, Poiana :;:i Asram 
lamu; -- V. Ple~cuţia: Gurav:lii, Aciuţa, 'ntlagiu, Bude~ti, 
Dumbrava :;:i Hăstoci. 

In aeeastă compoziţie tinutul Hă.lmagiului se intinde 
pe o suprafaţă. tie 42,525 ha., num[lrlllld IZ0,all suflete în 
anul Hl:1U. Cu exceptia unei slahe infiltraţii de eleml'llte 
funcţiomll'e:;:ti, meseria:;:.i ~i eonwl'cianti, întreaga popula
tie b{l;;tina~ă este curat I'omimea~61. Tinutul IL se măl'
gil1e~te la Sud ~i Est cu jud. Hunedoara, la Nonl-Est cu' 
'funia, la ]\j'ol'd cu Bihorul, iar la Vest 8pl'e interiorul ju
dt>ţului cu regiunea Gurahonţului. Hotarele urmcaz:\ cu 
predilecţie culmea masivului Bihoruilli la Nord, a Mun
ţilor iVletalici la Sud; iar la Est ~i Vest culmea alvallcJOI' 
coborît oare în eri:;; a le acestora, I{ls{md u-se uneori, aici, 
:;;i pe firul ap('i, illgrldnind păstorului 8[\-:;;i adape vitelC'. 
Privind din piscul Pietl'ile Aradului (l4:!7 m.) spre Sud, 
avem dintr'o ochil'e întrcg ţinutll]. Coloane de munti bo
gat împ{ulul'iti pUl'('ed din trunchiul Bihorului di!'r("t 
sau dinl\[oma în directie Sud-VesHert spl'e Cri~. Pe m:'i
Stirii ce Îuaillt",az{î., slAhesc pădurile şi dealurile devin 
mai pl{'o;;tite, hrăzdate de ogoare, pfmi"iec se pierd în lunea, 
putin pronunţată incil a Crişullli. 

Oricntându-ne după Criş, la Plinc·a superloarii ţi în
rerioar[\ a lum'ii, mai ales pc la Yilrfurile, ramificatiile 
coloanelor î~i lecap:Ui't energia :-;;i, retezate de apple C1'i
~ului, produc adevărate chei, c{lei în fatrt GorgulIPle din 
:\hllltii :\Ietalici rilsar brusc chiar din albia rtnllui. Pc 
~Wnga Criţul nu are aici afluenti de spamă ~i niei lunci. 

1'l'aven;;tmd cu piciorul regiunpa dela Est spre Vest 
vom g:bi trei viii. Cea mai largă este valea llftlmagiului 
cu trei ramifieatii, pc care se află notariatele BiUmagiH, 
IIfllmitgel şi n,lne;;ti. A doua este valea Vârrurilol' eu no
tnl'iatul \'â1'furile, A treia ('ste valea Adutii; în îrecut 
cHeziatul era în Aduta, acum materialul se afl:1 În comu
na vpcin(t, Pleşcuţia. Am avea deci trei unităti geogra
fice. 

Privite însiî. dela înălţimea şi distanta ce nr-o oferă 
Pi('tri!p Aradului, dealurile Aduci (Avr. Ianeu), Glcmeie
h~, II('l'{'a(\ul şi ~ol"toeul, aproapp nu Se mai rplief('az:, din 
planul lUl1ci!or, cari toate devin una cu a Hălmagiului, 
înf[lţi~ând a depresiune de formă avală mai ltirgită pe la 
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Ili1lmagiu, indicând astfel centrul geografic al Întregii re
giuni. 

In urma. acestui privilegiu natural, a devenit 11:1]
magiul din ('ele mai vechi timpuri centru politic-adminis
trativ-militar, economic, cultural şi prin urmare şi o no
ţiune istol'ic[l, pllstnlllldu-şi prerogativele J)iillii '.În pl'e
zCIlt, În caiilate ele sC'diu de plas<'l. 

~i Ilotiulwa de ţinut al IHUmagiulul tl'~le~te intens în 
con:;:tiillţa. localnicilor. Munteallul dela Lazuri, dela Brus
turi, sau din orican~ localitate de aiei, pUl'tându-şi "în 
jos" c{ll'uta cu lleg-oate de fructe, ciopli.tură :;;i diverse al'
ticole de l('mn - ea şi intelectualul rfitflcit pc alte melea
guri -, va spline totdf'auua, (,~I e "dela lhilmagiu". 

Tr. Mager 

BOBOTEAZĂ 
Scutunl. cerul ciorchini de lumiwl .. , 

- Al'haIlghelii 'n zare, sburiînd, se Închillă ... 

Pe-aproape, pluteşte-un porumb în văzduh ... 

E pas'-tre vie, sau c Sfântul Duh? .. 

Din inimi ţâ.:;:ne~te elan de mister, 
La margini de ape, sub mijloc de cer ... 

Gh. Moţiu. 

STROPI DIN CASCADA VIEŢII ... 

Iubirea rămâne numai acolo unde umple, .. 

* ". ". 

"Eu sunt alfa şi omega". Dar vorbele acestea le' au 
auzit analfabeţii ... 

"Eu sunt începutul şi sfârşitul". Dar bieţii noştJi ochi, 
nu pot cuprinde atâta distanţă, .. 

* ... . 
"Extremele se ating". Dar numai în sufletele cari sunt 

stăpâne pe toată distanta dintre ele. 

* ... .y; 

Depărtările din lume sunt 101 atât de' cuprinzătoare cât 
şi lumea din depărIări ... 

Gh. Moţiu 
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TEODon T. ŢIUCRA 

TENDINŢE DE ARTĂ LA ARAD 
P1astica al ăuanli a d('vcnit in ultimul timp un fenc

men impol'lallt ~i ne bUCUl'klln de-a constata că al'ti:;;tl1 
de aci, se so('ot('sc depe acum prilltre eei mai harnici din 
gcneratia nou.l. 

O expozi ti f' colectiv (1 preconizata de mine În eOlOall('l e 
acestei Jeviste, 1) s'a înfăptuit in cadrele unei grupru'i 
"Pro-Arte", tot atât de feeundrl ea :;;i programul ei. Expo
zHia ac('asta ne-a dat in aCE'laş timp un tablou caracte
ristic al dt'svolUlrii tinerilor şi nesiguranţrj eelor mai b<l
tl'1Îni în drumul ('ereeUlriJor Întreprillse. A fost Ull dis('{>I'
Iliimâ Il t al valorilor creatoare, Ull mijloc admil'ahi I d e-:1 
vedea pJ'ezentul :;;i de-a cUJloa~te viitorul, lumina nouă îll 
care va străluci op('ra de al'ici roma1lească. 

Nota de ansamblu a expoziţiei se 'ndreapt:l spre o 
impulsiul1e accentuată de modernism. C~ltiva expozanţi 
ÎIIS[\ se diferenţiazrt prin factură; unii sunt realişti, alţii 
impresioni:;;ti, aşa că arta lor ocupă un loc particular În 
viata plastic:l uiu ora~ul nostru. 

l'idUJa lui Olinescu, impresionistă pentru ca să dN1. 
sinteza lucrurilor în apariţ.ia unui moment, se g{ls{'~te îll
t1'O fază de transformare, de tranzitie spre o semnificare 
mai precisă din punct ue vedere tehnic. Ea cedează locul 
gl avurei, unde Olinescu a definit un stil propriu,· original 
prin inspiraţie ::;i ext'{·utie. 

PictOllll Silviu Costin este nou venit printre noi. 
Estc un interpret sensibil al naturii. Arta lui, ne rnărtu
risp~te o fOlt,l notul, o analizrt meticuloasă a lllminei ;;i 
umbrei, a aef'Htei lumini carc este concentrată pe o fiffll
ră, sau care este proprie uuui iuterior ţ.ărănesc pictat în 
lini:;;tea unei zi de vară. 

Arta D-:;;oarei F. Păcăţianu posed:I luxul !$i farme('ul 
discret al mediului de unde se inspiră. Ea este peisagistă. 
Ptll1zele ei sunt eonc('pute cu multă vivacitate şi grijă 
artistic'-'" Paleta lui Soos este bogatii În culori, poate ('ca 
mai bogaUl. Lucrările :·;ale ne reamintesc o ;;coală mai 
vedH', eu principii rigide, care astăzi însii numai au nici 
viată niei put{'re de inspiratie. Toader jun. este decora
tor. Exput!t' pentru prima dată în oraşul nostru. Genul 
mitologie ;;i rpliffios, îmhracă. la el un caracter monu
ITll'ntal, de care se poate mfllldri. 

1) Hotarul, no .. 6, 1936. 
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Ptmze}e lui Petru Feier, Nicolae Chiriloviciu şi An
drei Virallyi, l'dlecUi noua Nlificare plastică În arta eOl1-

timporaniL O sinceritate tinerească spontană, o simp!id
tatp extl aonlinară, pl'PC'um ~i Ull desen VPl'idic, ii e!asea
Zrl )H illtre cpi mai fpbl'i1i modcrlli~ti. 

La F'eier, individul nu fOl'Jl}0azii dCC[lt O pată. colo
l'atf\ si nu-l intel'('s('az;'\ t!el'llt e)PIlleut lip eompoziţh'. In 
"cill~'; Il1i, ol!sPl'v[lIn ('11 intentionat modelatul ('str sllbOl'
donat compozitiei armonioase a liniilor :;;i atit lldillplol'. 

Alte pilllze, în sehimh sunt Ull'tl suhied :;;i rru'(\ a('
tilltle. O stl'adtl ia sub pendul lui Fe1er, aspectul mHU 
liceo!', ulh'i compozitii, pI'ill care cauUi o expresie sinte
tita, simplii ~i laCOlllca a l:uJorilol'. Peutru a reda sensul 
rualitiitii, el cauUi formele :;;i culorile c('le mai simple. 
Accasta cste caracteristica artei lui. Fcier', se '1Hlreapt<\ 
spre cOJ'{:etarea suprafatelor mari colorate, pentru care 
:;;tie bille să constl'uiaseft spaţiul ţ;i formula sintetică. El 
ia ea PUIlt't de plecare natura, dar din bog1\ţia ei vivantă 
:;'1 coucreta, el nu retine decât apal'ell\a dceol'utlviL :;.i cu
IOa! ca. Acest d(~earatlvism este modern pl'În Iaetura lar'
gtl, ~i savUJ'oasă; ca şi artiştii mOderni, l'eÎer diformeazfl 
llltenţionat fIgurile sale, III proIltul unei intcrpreliil'i ul
traulHcctive, ~i nu caută dcnU rafinamentul formei, ui
trllut semmflcarca intrinsec~i a. lumii exterioare. 1 at il. 
Esthera. Vedem aci, în mod admirabil, reprezentatii noţiu
nea cOllstructiei suhiectului ~i a locului S~hl in spaţiu. O 
ptltlză mare, sulJlilli('z acest lucru, pentru ea srl arfit ca 
aviditatf'a extremă a vederilor :;.i simţurilor sale, nu Se 

las.\ inehisă în cadre mici. 1<'eier are lH:~voie de suprafete 
mari pelltru a-:;;i dC'sfă:;;ura tot elJt uziasmul Înaintea ullei 
culori sau unei impresii carc-l obseuează. 

Viranyi, consacră o aten~ie particulară colorit ului. Cu 
Ull Sens foarte desvoHat al culorii, artistul se serve:;;te de 
{'ulori tari ~i nu-i e frin'i de contraste. Vil'{lIlyi împreunţl 
dou[l culori diferite, eu totul opuse, Iimitându-Ie net :;;i 
ffln\ atcm.I~11'i. ACl'asta coloralie violentă, prepară în arta 
lui Vir{myi o orientare principală care nu va întârzia să 
corespundă exigentelor esteticei noastre eoutimporane 
Vir{myi, este cel mai Iliodern dintre expozant·i. Pelltru a 
obtine o ~i mai lnal'e forţă de exprC'Hiune, el l'ellunHi la 
culoarea reaU'i a ohiectelor, ca să le interpreteze pc ac('s
tea numai ~i numai prin prisma veder!lor- sale personale, 
AIt{'ori Însă, arta lui Vil'{lllyi este mai realistă. Există un 
punct de contaet între arta lui Vir{tuyi ~i Ff~icr; acesta 
din urmă, are doar o gamă mai deschisă, insa ohs{,l'viim 
a('ea~ factură larg~1 :;;i (}etc1'lninaUi la amilndoi. 

~n p.ol'tl'ptele sale Yininyi inceal'că s;'i ajung'ii la f'X

Jl.l'e~'la IHdurală, aWt prin ansamblul eoloritului S:111 elÎt 
:;;1 Pl".ill gl'ijfl particular[t pc care o dă facturii sale. EviUl 
l'a ~l Fcier efectele superficiale, se sCl've:;;te de-a paleU\ 
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sobra, l'ănulmllld insă foarte subtil cât priveşte calitatea 
executiei. 

la desen, el nu se poate încă despărti pc deplin de 
illfluclJ(a ~colii ~i poartă astfel dualismul între un ('urent 
se\cl' ~l un altul mai libel' care-i va lua locul. 

Desenul lui Chirilovidu, este cu totul deosebit de 
acela a lui \'ir{lllyL Primul este piltrunz1Hor :;;i expresiv, 
al doilea precis :;;i academie. In această disciplină a ~coUi, 
selltimentul individual parc să dispară din lipS~t de ac
('cut 1:'i de illterprf'tare. Desemtl sodal alui Chiriloviciu, 
estc tratat eu multă pătrundere. 

Nu de mult Chiriloviciu a expus pânzo a ('<11'01' fac
tur~1 l'au clasat mai mult Între clasici, dar diu contaetul 
artistic cu pJ'ietcnul siiu Feier, s'a format la el lUl drum 
llOU, o artă liJ)('nl, de a carei originalitate nc-am l'onvills 
depe acum. El a ajuns asUlzi la o pilHă posesie a acestui 
curellt uou În ar·tă ~i credem c,l îl va perfectiolla:;;i 
mai IlllliL Gfl~im aei o {'stetiră Il0uă, rare se na~tc din 
Îmbillal ea liniilor, îlltre care formele nu sunt mentionatp 
dc(',h pl'intr'o tonalitate foarte legcră. ExtremA ecalaltă 
a ae('steÎ metode coloristice, o l'f'pn'zint{t picturil€ lui \'i
uinyi, cal acterizate pl'intr'o colora ţi ulle putel'nică şi COtl
tra~tat;l. (iarna atenuat[l alui Feier fOl'ffieaz<1 însă cle
n)entllj illtermediar între aceste trei palete. Toamna lui 
Chiriloviciu, c ahia colorată - vf>dem ad mai mult un 
sfiln.dt dE' toamlH1, etÎnd nu mai sunt culori. dind totnl 
e pal ~i mctalie. Feier colorează m~i mult tablourile> salt'. 
Conceptia estptică a act'stuia din urmă se eaJ'acterizcaz[t 
pin df'S('llul liber ~i clartf'ta stilultri s[w tn compozitie. 

Expozitia şi-a Închis porţiI!'. Lectia valo,·oasn. de ca
rp a fost însărcinată, a îmJ1{II't{l~::it-o tuturor fU acela~ in
trrps (,f'-l poartă. pelltru frumus('ţC'a ~i perfecţiunea spiri
ttllui omellPsc. Cine va urma oare învl1ţi'itul'i1e sale? Do
rinta de pf'rfccţiunp a avut întotdeauna misiunea de a 
ci vili:m 1 umea ahi igfi nd li-O s;l-~j sti'lIxl neasră insI inete le 
pe rare le pune în serviciul idealului său. 

Teodor T. Ţiucra 



lNSTITlJ7UC SOCIAL 
BJlNIlT.CRIŞIlNA 

Dare efe seamd despre actlvJiatea des
părţămdntu1ul .Ilrad. pe anll 1935 şi 1936 

D;l]'('a (le seamă despre activitatea institutului nostru, pe l1llii 1935 
ţ,i lD:;H, incepe cu trista pOIl1elJil'c Il celor plecap pentru totdeauna 
din nîntlurill' 1l0;lstIT: Ep·scopul (;I'igorie CO[H~a şi profesorul T['odol' 
:'Ilariş, două figuri cari ~lll ilustrat ('II vrednicie ac~iullea l1o:lstl'ă dc 
cunoaşterc şi ri(]:{,<1re a salului rOllliÎIll'SC, 

Rl'grdutul Episcop Grigorie, fost IJlTşedillle de OJloal'C al institu
lului noslru - - titlu ('{'-l pIlI'ta cu lll,lm\rie sub sClllniltul'a sa de pc 
)lublkatiile valoroase ce le'a scris pe senma poporului -- s'a intere_ 
sat nenpl'oapc de bunul mers al aclivitiilii noastre ŞI ne-a lăsaI tutu
ror:l un bun indrcptar În lupta de J"idi{'are cultunllă a satelor, prin 
lucra rr;J sa "Cllltura satdor noastre". 

l'l'Orl'~orul Tl'odOl' l\lariş, om de o nll'ii distilH'\ie sufldeasd, a 
fost ])]'('7,('nt la toate "l'!iunil!' instilului nostru, lW11H1 parte arti,';' la 
luaărik mOllogt'afic-e Într'epl';nse la S,lllJbiitl'lli şi adun,înd aci un 
pl'ctios malC'rial doruIllcnlal' cu p!'iYil'c la dt's\'otarea inteligcn\ii co
piilor şi adultilor din comună. 

Fie l'a sufklele ('('lor <Ii)i mari rlispăI'u!i al institulului 110S \ 1"11 să 

~!' buctll'e dc odÎhJl~l veşn'că in lii{'<!ojllrilc dl't'plilof, iar memoria lor 
să !'ăm;tl,ă pururea llcştearsă in inimile noaslre, 

• 
Dela data deci .\pl'i1ie 1\1;)5, dud a anlt loc auuuarca generală 

precl'denla, şi pană in prezent, despărtărmlntul nostru a deslăsunlt, 

in linii gl'nerale, Ul'l1lătO<ll'ca acliv,talc: 
La ct Aprilie HI:~5. dl. Ion D. Popescu, preş, de triIJlIlIal, H cOllfe

j'('n\ial despre "Dreptul in afară de Il'gi". 
La 14 Aprilie H135, <Il. Yas.1e M. llil1lill'Îu, consilier la Curtea de 

.\pd Timişoara, a tinut la Palalul CullUl'al o conferinţă dcspl'c .,Avor
tul in noua lcgiuire penală", 

La J/-: Aprilie 1B35, dl. dr. Cornel Grofşoreunu, fostul prim'll" al 
f,mişorii, ti confel'l'nliat despre corpornlism, inl' dl. avocat <lI'. Clpiu 
Popa <lherl'chcanll a conferenpal despre "Efeclele aplieatillilii legii 
('ollYl'rsiunii în jud, Arad". 

La 31 l\1ai 1\1:15, condetul d('spărtămânlului llostru a întocmit 
penlru vara anului 1\l:l5 un program (j(' aeti\'ilate, polrivit căruia ll'e
huia cl)ntilluală şi cHlUpnnia mOllogl'al' f'ă cleJa S.llllbăteni. 

Dat fiind că valoarea cerretărilor noust!"c monografice din anii 
lH;l3 şi 1!:l3·j a ajuns să fie apreciată din partca FlIllda!iei Culturale 
Regale "Principele Carol", in "ara anului 1935 s'a trimis la Sâmbă
ten1 o echipă studenţească, pentruca să se continue cU şi mai mult 
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dan, şi mai aks din punct de vedere al realizărilor practice, acUu
_ nea de ridicare a comunei S~îmbăteni, la un nivel de \'iată mai înalt. 

Edlipa Fundatiilor Hegale a stabilit O colabol'aJ'e strill1să cu instI
tutul nostru, elI, dr. C. Badu si subsemnatul fiind numiti inspectori 
ollorif:ri ai echipei şi ca atare lu,ind parte activă la lucrările echipei. 
lkali7.ărilor eehipei rcgale din S;Îmhflteni li s'a d:1t o atenlie deosl'
hilă prin presă şi ele au fosl expuse şi publicului din acesi oraş, {ll'in 
organi7!ll"l'<I expo7.iliei ce a avut loc in l'lIw !lIartie 1\)35, la Palatul 
Cultural din Ar:1d, astfel efi ar fi superfluă o nouă inşinu'c a acestol' 

realizări. 
In vara anului 19:1G, institulul nostru şi-a rrînccput colahol'an~a 

cu FtlJHbliile Hef(:Ilc', fărtllldu-ni-st' deosehita einslr e:l, din r[lIldllrile 
membrilor institutului nostru, să fie recrulaO de data aceasla condu
cillorii alo]' 3 echipe regale şi <HlllllW: al C'chipei din Sillnbilh'ni, 
Y;irfllric şi Cuycşdia. Inspector a1 echipd (lin Sillllbiileni a fost nu
lPit (li. elr. C. H:ulu, :11 echipei din Vfll'furi ciI. TI'. 1\lag.>r, iar :11 ['chi
]lci elin CUYeşdia dl. ~1. Olil1cscu. Tonic trei echipele, adnd În frun
tea 10]' pc dl. dr. Sahin 1\fanuiIă. au des\'oltat o rmlnidi :wli\'itatc 
~lsupra eiî]'('Ja socol im ('ă iarăşi nu (' cazul să insistitlll Cl! mnilnunlC'. 

(;('('a ce dorim 1n rh'oschi sil expuncm în prezenta noastră (In re 
dl' seamă, este aportul ce l-a adus institulul nostru in echipa cultu
rală di 11 Sfllllbăleni. 

Inti\iu rle tO:llr, Irehuie să prrrilăm, că echipa rcgală din Silltl
hiileni ~i-a hazat lucrării!' ~a lr cir ordin practic pc drltrlc monogrn
fice culrsc de institutul nostru. Pe lilngă cercl.'l rtrilc făcute cu ['chipa 
dr elf'yi not'lnalişti in 1~:~·1, sl'clia medicală a dl'spăr\i'im:llltului nostnr 
:1 f;'\eut o man' anchetă sanit;lră în Sflmh:llC'ni, la care au pm'licipat 
d-nii rlrii: C. Hadu, D. Cosmn, SI. Tiriac, C, 1\hlllta, Hadu Ion, Mager 
,\,' Cllindll'r L, E. Pneu şi elI'. Nica. 

In afară dp accasta, membrii despăr\ăm.intului nostru s',m inte
resat de aproap!' de hunul mC']'s ;lI echipei regale din S;lInhăteni, fie 
lu.înrl pal'lC' dircctă la luc]':'jdlC' r('hipci, fir sprijinind numai actiyi
lac!!'a :1('('steia. Se cu\'ine să amintim În aCl'st loc, numele d-Ior: n, 
Cosma, \L Olinrscu, Ion D. Popl'seu, dr. SI. Ţiriac, fII-. elpiu Popa 
c'herpcheanu, l'\l'slor Covad, Nestor Blaga, d]'. Caius Lepa, 1. Tonder, 
Gh. l'iHinc;Jş, elr. Livia Boariu. de. 

1I1allTinlul monografie cules dC' institutul nostru a fosl unanim 
.1pr['cial de loii cei ce au a\'ut prill'jnl sil-l cunoască. Cu oeaz:a expo-
7Îlid t'chi[H'lor ce a avuI loc la nU('tt1'e~li In Fchr, Hl:1G, )'C'vista "EI'a 
Nouă" conslala următoarele: "Comuna Stllllbi"itl'ni se bucurR in C'xpo
zilic de cra mai hogală şi eompll'etă expunere {lublică a m:111']'i,dulul 
sociologic din luc'l'ările l'chipci". ])t':lHfd materialul nostru monogra
fie a rost 'lJJl'('cÎat de insuşi fII. prof. D. Gusti carC', eu prilejul vizi
I['i s'llt' din S,Llllhăll'ni, la H August 1H:lS, a insemnat în cronic-a {'chi
pei urmTtloat'e!e r;Înduri: "Vizita mea la S,îmb!itC'ni mi-a produs o deo
sebit ele mare satisfactie prin acti"italea dC'sfl:işuraIă de InsI. Social 
"\rad pe tărfllTIul monografic, dt şi pI'in rodniC-li actitme cnlturală a 
echipei regnle. U]'e7. ca rxpozitia lucrărilor cleln toamnă să reuşească 
fi !"C'<!a lweste 2 actiyită~i, penlru mândria Inst. Social şi li Fundatii
lor HrgaIe". 

Expozi\ia dela Bucureşti, ca şi cea din Arad, gratie muncii asidue 

27 



n d·lu! dJ'. S. l\fanuilă, a reuşit intr'adevăr să evidentieze intr'un mod 
('II lotul strălucit activitatea desfă~urată IH S,\mb:lteni. 

După infol'matiullile ce le de\Îne!1l, În 1\)37 va Yl'ni o nouă echipă 
la Sfunb:tlt'ni, unmilld ca de data aceasta IUC1'ările Începu le acolo să 

in sf<irşll, 

E"idenl, chestiunea {'ca mare care SI' pUrlC În discutir estc •• {'era 
clacă tfl;l1C eforturilp ec s'au dt'IHls :lI1i de zile de a f;IJldul au fost 
S;1Il Illi justifiC'atc. HăsPllIlSlll, după parerea noastră, nu [}oate fi de
.<It af:n1wliy, pentrucă schimharca yietii unui sat e, În primul n1nd, 
(1 (')ll'stiunc de timp. in al doilea r:înd. munca de ridicare a satului 
IrdHtic să SI' desfă~ll1"e pc baza unei metod(', e:1I'(,. oriC'<ită yaloarc 
h'Ol"('tiC'ii ar awa, int,\rnpină glTk obstacole atullci dnd este apli('ată 

pr ten'Il, Socotim ciI primii ani dc cercetări monograficp dela noi din 
Iară au :1\'ut un bOf.(llt rezultat mai ales din punct rlP ye<lcre meto
dologie, Institutul nostru. illtegr.lnclu-se cu cuy('nită mo<l<'slie, În angrp
n;ljlll de refacerI' il viptii si'itcş!Î initiat ciI' InsI. Socinl Rom.in şi Fun
(Iatiile Hegale, poate fi multumit di, dup?i treÎ ani d(' activitate, a 
n'lIşit să aral(' drulllul pe carI' trphuie să apuce toli ('ci ce (lorp5(, să 

cUlloas('ă realiUitile ,,:etii din accst colI ele tal'il ~i să conl rilmie Ia 
ridicarea rÎ. Prin cOlltactul c(' 1-;1l1 ayut unii nwmhl'i ai illSt'tlltlllui 
l'OSll'll CII echijJl'le ~tlldpntt'şti, ,llll iljuns să d'splll1rm a~i de fortc, 
cari si-'llI însuşit o l1lptmlă ele luc'l'u de p)'imul ord in. E sufieient să 

:lInintim. În ace;)stă nr;"injă, un singur ami'inullt: ideea dr a utiliw 
În cchip!'le monografip(' elevi nornwlisii fi POl'nit dela institutul nos
tru şi ea n găs't apl'Obare chia)' la Millis!rrul Educatiei Nationale, 

Cli lot caractel'ul d<' expprit'njă al prinwlor nOilstre cpreetări de1a 
S;Îmbăleni, Ir('huie să sp ştic cii dispunem de un valoros material do
cument:II-, car'c aştcaptil să ril' prplU(T:lt. In )J1'Î\';nja pr('lllcnlr-ii aees
tui matel'ial, noua conducere a (\espiîl'Iămtlllllilui nostru Yr\ trehui să 

Î:l con!ilclul cu Fundatiile Regale pentru 11 stabili decă FUl1rlatij)r Ht'
gale Îllte]Cg s:l ia asupra lor ]"('d~cta]'('a Întregului material cules la 
S~ll1hăteni, sau socotesc ('a o parte din aprst matprial să re redac
tată dp institutul nostru, 

Chiar în ipotew, cii FUlHll1[iile Rpgale ar lua asupra 101' I'rdae, 
larea în Întregime il materialului monografie instilutul nostru ITP!Juie 
să organizeze un ciclu de cOlllunicări prin care să faeii cunoscut, cel 
putin în linii gcnerale, realizările r)ph S,tll1hiitcni. 

Alăturarea de eelTetările monografice dela S:imbiHeni, În eadl'rlc 
institutului nosll'u <;'a Întreprins din partea d-Iui prof, Tr. \rag"r un 
studiu monografic aSUjll'a tinutului H7îlmagiului. Celc ~ volume al(' 
hHTării d-ltli prof. Tl', M<lger l'('levă mnrea grijă cc o poartă dea jinu
tului JUilmagiului şi evid('nliază aptit,udincl<' d-sale de hun 1110110-

grarist. 

Trrhuie să suhliniem, în cadrul acestei dări de seamă, ră în anul 
H13;-. inslitutul nostru nu a primit dela nimrni nici o subventie, iar 
în H13,f) singura subventie cc am primit a fost ace('a acordală de Cil
mera de Comert din Timişoara, în sumă de 10,000 lei, prin bună

vointa d-lui dr. C. Manuilă, căruia îi exprimăm şi pe această cale 
multumirile noastre. 

Evident că, într'o atare situa!ie, lipsiti de sprijin material, am 



luptat CIl nwri greutăIi, fiind adcseol'i obligrqî să renunjăm la unele 
platltll'Î de mundi. 

CII toale aCl'stc greutăti, conducerea acestui insCtut arc satisfacţia 

sil deda re t'ă, după trei ani de trud,1, a filcul 101 ce Î-a fost În pu
tintă penlruea il1~titutul nostru să fie 1111 puternic focar de IUlTvnă 

~i Ull illdreptar pentru toli cei ce doresc ddicarea satelor, prin difu
zarea ('ulturii. 

A\'l'Jll regretul să vă m;ll'!urisim in~ă, că nu am pulut ]'raliza lot 
re lle-,lIl1 pus in g,ind. :\101. \"ul il l:'I..,ăm p" semna, :I!tora s,i îl ols('ule, 

Nu ne Îndoim, că noua ronduce]'e a inslitutului, (;11'(' UI'!l1l':lză a 
fi aleasă azi, "a conlinua CII şi IlIai mult dan lii ('II deplină 'sbfllldil 
Illllllf'a de cercetare il realiWlii rOmflnl'~li d Il ,t('('sl tinut. 

E făl'il Iildoial;'i o muncă grea aC'l'asl:I, o lllulIcă de llligaJ[t şi dr 
stăruinlii, care Ilu-ti aduc(' utll'ol'i nic' lin SlH'('l'S persf)ll:d, Irl'])uind 
s!1 te iJitegn'7Î într'o llflllal~' in can' indi\'ldul dispare. c: Ilf.' :11' JlU

lea spune însă, că aCf.'astă lll11nrii nu Înseamnă o splendidă şi re('O:l· 
for'lantă disc'ipJ"Ilă, un minunal prilej de a-Ii inchina vointa de munci! 
binelui obştesc? 

.\c'tuala eonduc{'re a clf.'sp:ll'\i"im:inlului ul'cazil conducerii viitoar(' 
~ă dudi la bun sf{lrşit ac('::sIă muncă Închinată obşlei romfll1('şli. 

STROPI DIN CARnADA VIEŢII ... 

Oct Lupaş 
secreta,.. 

Sunt oameni cari refuză adevărul numai pentrucă nu-l 
găsesc singuri. 

* .,. .,. 
Ca să te poţi apropia de oameni, totdeauna trebuie să 

fii insotit de Dumnezeu. Singur, niciodată nu te poti apro
pia de ei ... 

* .. .. 
Dacă nu pierdem moartea în viaţă, pierdem viata în 

moarte ... 
* .,. .. 

Numai umilinta poate satisface iubirea, fiindcă n1 moi 
ea nu nesocoteşte nimic 

* 
Mândria e cea mai puternică solutie de nimlczre a pro' 

priei tale valori: cum iti atingi valoarea cu puţină mând,ie 
o şi nimiceşti. 

* .,. .. 
Acela iubeşte lumea mai tare, care se depărtează de ,a 

mai mult: - se teme că va păta-o ... 
Gh. Motiu. 
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<C Ă J:R~ T ]![ 

,1.. (iul.andu: Comercianlii "greci" in Părlile ungurene 
ŞI în special în Ţmulul AraduluI 

In boganJi ,'olu'lll olllaglal orcrit [ralilor Lapedatll, În eadrul săr
h:Horil'il dela Bl'il~OV, [liirintde dr. Gh. Clllhandu aduce pn'\HHlsC COII

tl'iblllÎi (u pr,vire la c~onH'r\1I1 excl'cilal de aceşti negustori, de cde 
Illai multe ori ambulan\i, cllonscu\i, in gellcrul, sub nllllHJe de 
,,(~reCl", numil'c Cl" ingloba şi pc HOI1l~\llii M,lcedoncni, "cnili pană In 
,a:csle rebiul1l vestice ale Transilyanil'i, ha chiar şi mai departe, p:ln:l 

in nordul Ungariei. 
Lind T.-allsilvan: .. ajllnge sub Ausll'iaci (dela Il;!;7), Aradlll avea 

r <,glls[ol'i siirbi şi eVITi. Dar centrul impol'tanl cOllwrcial al aceslld 
tinut nu er,\ ,\lei, sub Turci, ci dincolo, la lncu, Aradul se ridica sub 
.\lIstriaci, dl'vcniml un ('t'ntru al alÎmilllsll'a\lei coml"IT,ale şi dela liU:! 
se \111 IreL tîrguri pe an. 1), Noi adăugăm că eI.nlr·un doculllenl dinspre 
sfiJl'şilul \'cacului al XVII1 (din 21-1 Februarie 17:->5 Arad) se const;llă 
că t':lrgul (le ":1ră era la 5 Iulie st. n., iar cţl de toamnă, la:!5 Oc
lomyrh~ sl. :1.2). Vom mai adăuga ca o complcctal'e că tot din primii 
ani ai veacului al XVl1l, după aşezarea Austrlacilor aici, se constată 
şi ('ea elinl;Ji şeoală primară arădană catolică, infiinlată pela 171)7 dl' 

dllug{1I'I11 minont Call1i] IIi>Hlich. :3). 
In pl'iml'lc - decenii ale ac('slui veac Sarbii sunt intr"o situa\Îul1~ 

privilegia1ă, ca o natiune militant, cu un cartier apdl'lt' in oraş ~i ca
re au in largă măsură şi eomcr! Iti în miinii, eăei, după 17:«;, e vorba 
şi rle o comp:.nil' a lai" rIe comeJ"t- <;;Îl'bească. 4). Dacă răsuţ,lirca hti 
['cro ~eghcdinat şi Illutarea granitei CII Turdi dela i\Iul'eş, la Dună
re a(lue o diminuare a impor'Um\l'i politice şi mililarc fi acestor Sill'bi 
cl .. la noi, nu e mai putin adcyănlt că ei detin comertul sali un anu
Illit fel de comert, căci Hom;'lnii sunt ma I'ii ll('gustori de vile şi de 
produs(,lgl'ieolc. Dar ~11ătul'i de aceştia se înriltrcazil şi "r.r('eÎI". Ia 
înc<,pul IIll1hhînd din loc în loc, Cll mărfurile lor "turceşti". ci in
;;jşi fiind Yl'ni\i din TilUi~oara". Ii inhllllim (iL'opolri\'i\ şi la Arad ('a 
şi in ('0111\1[1(' ca I'etl'iş, Şnimoş, Piillliş, Miniş, Ghiol'OC, r.uvin 'iau Pc
ei('a. Şic-IăII, So('odm', Chişineu, Zl'rind,5) şi după numele pc (',II'e le 
~1I, multi dintre accl$lia se pol identifica ca Aromfmii: un COl1stanllll 
Nieolae la Arad, Ioan Dima, la ZC1'ind, Teodor Suma, la Şi!'Îl1, Costa 
Nico!;w, la Şkl;lu, elc. rl). 

Jslol'ia vc,1('ulni al XYlIT, dela InG Încoace, se 111'(,7.inl1\ ca un 
pl'rmaTH'llt conIlid Între e('le două companii, a Sflrhilor, ('LI privilegii, 
Înl:kitc incă prin legea din 1711; şi a arl's10r negusloJ"Î, linii HŞ<'-

1) O. c. p. 230. 
2) Scrisoarea Comit. Arad. calre Comit Taronle! In Arhiva jud. Arl\d sub f. 9. No 69 A 1785. 
3) ef. Anu~ml lIl. al liceului .Moise Nicoarll" dm Arad pe anul şcolar 1921-1022, publicar de 

Ascaniu GriŞlln "Concordia" Arad 1023, p. ! L • 
4) ah Ciuhandu O. c. p. 240. La 1744, St'!rbii sunl deja cons!l!ulli In "Teh" - adica bre,llI. 

Ibid. p. 241. . 
5) Ibld. p. 2.30. 
6) [bid. p. 240. 
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7.aji cu familiile aici, alţii singur, v{'niţi numai cu mi'irfurile lor, ca si'î 
se in{'oard apoi, acasă, în Im!lC'riul Otoman. La 1745 acC'<!stă luptă 
('ollle['eiaIă lu ,\rad e aşa de violcnlă, indl în varu acestui '1Il S:îr
hii Opl'!'SC intrarea la nordul dc valm! de peste l\IlIl't'~, inlr:ll'ea 1J('glls
torilor Greci, la t:îrgul dc tară de aici. 1). 

Intenint' Comitatul, care ia llpill'area acestor negustori şi el se 
Întemeia in ;lreaslă pl'o{'edarc de "dispensck", pe care şi alte COlTIi
tale le acordaseră (;rl'ilo1', ca o derog,lre dela il'gca din lill, lntiil',Iă 
prin dispoziţia repetat:. Ia 12 Marli~' 17.11. '), " 

l'nnal'l'H c că :H'('!$li ,,(~reci" Ileaş('wti Î!lCi\ făgădllinll Comitatului 
arădan să-şi nducă famiLi](' din Turcia şi "il se 3}l'U' dt'finiti\' airi, a, 

In lupta lor comcl'CiaIă. ei ln"inuiseră pe Sflrhi. pl'in yarietalt';l 
mărfurilor pe ('an~ le furni7 .. au şi prin pl'.('elwrea 101' iI('gustoreas":l. 
I)"nerc aC(''iti ,,(;I'Cei" -- :\la('edo-Hom:îni ~ s'au ridic:lt ]Jul('rnÎ('('k' 

r .. milii ca (;ojtlll. (~ayr:l, \'u;<1, negustori bogati din l'<lndul ('ărora s':nl 

rccrulat alfllea e]t'!1l('nf1' de condllc~'re inte!rctllahl ~i eeonomică a Ar
d('alllhi, - ca 1111 .\ndr(·i Şaguna sau ca, siirbătol'itul de dl'unl1zi. I';lr
tl'nie Cosma. Studiul p:'ir. tir. (;h. Ciuhal1du a nellls ('onll·ibu(ii inle
("('sanIe mai ales pcntru noi ihiidanii, la un capitol Încă nu depli', 
l'ercelat, anUTlle la rolul eO"lu'şitor pe eal-1' I-:HJ jucat ace~ti rllligranl i 
;\l<lccdo-Hom,Îni, pc leritOl'iul Transilv:lIliei. 

Ed. 1: G. 

Aleundru Roşea: Orientarea profesională a anormalilor 
Cluj, Editura Ins1Hulului psihotehnic 1936, VI + 95 + p 1 tablou 

(>ll'l('a el-lui .\. Hoşca despre orientarea pl'ofe::.ionalii " anorma!i
lor e o lurnlre ce trebui:! să apară, o lucral'e care pornind dela fapte 
j'ollcr"te, ajungI' nIL nUlllai la concluzii şt.inirike, ei şi mor:dl'. Cill'i 
a te g:îndi la soarta unor oameni SO('lili, a răm:îne toată viata prada 
\llIei mizerii la carc ei n'au conlrlbuil eLI ninllc, este Înlr'adev:ll- şi o 
pl'ohkm:"i mondi'i. F rul eonduc:1!ol' al iunării ('sLe natural şi practic: 
pl('C;lllfl dda stuuiul anomaliilol' ('u (':11'<1['lc'r durahil, de ordin SI'I1-
snrÎal, minlal şi emolivo-aeti,' se .ndkii apoi cart' al' fi prof('sia cea 
Jllai cort'spunzătom'e aptitudinilor illd"idului în CHusă şi se eonlr:1-
indiei'i profesia nt'adl'l)llali'i aptitlldin.lol', S~1 luălll lin exemplu din 
flolllt'lliul sensol'Îal: Miopia, Profesiile cele mai indicate penlru o per
soană iovită de Hecasl;1 anom:liie sunt: desenator, stl'nogrnf, tip'lgraf, 
Iilograf, gp1\'or, \'tc., iar Iwntrll Uil II pennell'op: pildul':ll'. păslor, 
şofer. <'te. Adesea, auloml nu mai specifică şi conlraindieatilir în 
cursul tratării, dupăcum dr multe ori llU ~pecifieă nici indicatiile 
ci toa!e aceslea sunt consemnate Întl"UI1 tablou general !n Cinele cărtii, 
llllele se pol găsi destul (It' aml1nulllit 

In c('('ace priveşte debilii m' ntal!. se poate eon(']ude că cei eli o 
inlrligenlil. de patru ani s"u mai micl1 nu pot fi utilizali, problema 
gilsirti ullci ocupatii ncpuniindu-se dcdt prnll'u indiyizii cal'c de o 

păşl'sc ar('asti\ \'lÎrstă. Aci indică une!r el'rcelill'Î ale lui IL ]1. C.ollan! 
si A, ". B{'ckh:lIl1 la alt' el1ror concluzii se si oprestc. La rc a('li\'j
tilti poal(' fi pllS de pildă lIll imbecil "sIIJwrior"? :\1 ici Însă,'cillill'; în 

1) lbid. p. 243, 
2) lb:d. p. Z13 
3) lbid. p. Z40. 
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casă, şterge praful. (II. fI. Gottard). Anomaliile emotiv-active sunt dca
semefwa indicate sumar, dar sugestiv. 

Hellll'dicrca acestei stări de lucruri este înfiitareil de şcoli profe
sionale spedale. Aci d-Iui A. {{OŞCiI îi scapă ceva. Sarcina societăţii 

nu se tCI'llJillil eu aceasla, deoarece aceşti anormali pOl fi foarte bine 
('dllcali şi !oltlşi să n'il11flnă neangajati. 

Decp? I'l'ntru<'il trebuie ~ă cduci'ull şi Il[' patroni şi să Il' insuflăm 
Încl'eden'u ~prc a accepta pe aceşti indivizi de cal'c se fel'esc a-i 
ang;ljn. 

NUlllai după aceasta răul se poate socoti a fi pe calc de Înh1turat, 
altfel VOI' rămime ea şi Illai înainte acci;rşi Jll'llorodti ai sourtei. 

v 

II ~~ S llE ~\1;( N A li~ IiI 
(u,"infe de5pre .e-ahu 

"GI'ija de căpetenie a neamului 
rom;ÎJl!'sc, tot aşa de hotărflIoare 

penlru fiinta lui ca ~i conserval'ea 
rizkă, - spune dOlllnul profesor 
L (~ăvănus('ul - este afinnare;) lui 
în sfel'a vietii ideale a omenirii". 

Operrle din domeniul dramatic 
cOIlstituiesc o pal'le din afirmar"a 
spirilului ('realar rom:inesc În sfera 
acesl('i vieli ideale. Penlru instrui
re, însă, este necesar să cunoaşlem 
şi operele de valoare ale autorilor 
slrăini, 

Acesle 01)('1'!', penlt'u a-şi îndepli
ni rostul lor, au nevoie să fie el!
Ilosrute de tin număr c.ît I1lfli ma
re de oamel1l. 

Inslitu!iunea care incl!'plinc5te ro, 
lui de difuzar al acestor opel'e ale 
geniului national şi stl'ilm, este lea
trul. 

El populnl'Îzează tOi ceea ce ~'a 

pl'odus şi se Jlroduce În toate ra
murile geniului dranUltic; este, 
('\('ci, un I'ăsp<Înditor dC' cultură, o 
institutic cu o deosebit de impor_ 
tanl~l fune!iune În cnclrul vietii rul
lur:lle natjonale. 

Dai', am spus că arC'ste 
pentru a-şi Îndeplini roslul 
Ilt'voie să fie cunoscute de 

opere, 
lor, au 
un etil 

, mai ma!'e numii.!- {lr oamrni. 
SI' şlie, în f1cC'Jaş timp, că publi

cul "fi lua parte Ia un spectacol 

Prof. ŞI. M. Zissules{''f/. 

numai Înlrudtl va ~l\'ea rertitudillca 
eă piesa ce se jourij esle în accep
tiunea gustului său. 

Deci, un leatru, ca sd a:hă succes 
moral şi material, îşi va alcMui J'l'

p('rtoriul după cum Ct'l'e ,,:'Ilaiesta
Il'a Sa" puhlicul. 

De ac('sl adevăr a fost pălrllllsii 

şi ".\socialia ziarişlilor" can' sa 
străduit să alciHuiascii, penll'll !l'a
Irul perllwtll'nl nI .\radului, un r'l'

Pl'l'tariu din eele mai alese. 
Pil'sl'le C,U'(' s'au jural Cll ~IWl 

slI('ees pc srena Ic'atrului noslru, 
slln! o miir'!ur:c yie cI!' eonştiilleio;t

sii Îndeplinirc li daloripj din f>;ll

h'a acelora ce şi-au luaI sarrirw de 
3 populat'iza opert'lC' dc' ~ealll:: alt· 
geniului rom,lllrsc şi străin. 

Heuşita stagiunei teall'lilui per_ 
manent, ne bucură pe lo!i deopotri
vă, căc-i, daeă în rapilaln Iării, În
fiintareH sau disparitia unui teatru 
rsle lin fapt obiştluit, C;lre nu ah
gajează dec;ll maleriallreşlr, şi nu
llIai pc cei ce s'ml Îllrum('tnl a pu
nc pc pi('ioare o astfel de insUl LI

tiulle, în provincie - În pr-oVillC'li!{' 
n'alipilc, numai ehestiunea ia 
asp!'ctul unei pl'ohlrlllc: arrCa a \Î-

1l1lil:ltii spir'itului ('real ar rom ,'trH'sr, 
şi ;lfil'lllarl':l rOllli'lI1isll1ului Î1l tol 
ce are el mai de valoare. 

It G. 
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:~. "iala ]lasarobici, Chi~in;lu: Oct. 

.1. SelÎn/cir/, Gherla: bn.--Frbr. 

5. S(/I//[, Bucureşti: Dec.-- Fehr. 

G. Eli ~i EUl'opa, Dn-a: Dec. 

7. ,..lu1II1I1'O rerdc, Bucureşti: 1:\11. 

R. ,';c(iula 1'remii, J\rad: Dec. 

9. Plaiuri Sl1cclclle, Silcelc: lan. 

10. Illpii/lHol'l!l mÎniilean, Lll~Oj: Febr. 

11. (;ânâ sEre j(/rese, Cluj: Dl'c. 

12. ]}urul llos!nr, .\r~ld: NI'. 5-(i. 

1:3. PI/liuri, BlH'U1'l'Şti, Febr. 

11. Fl'li/l C('II, Til1li~()ara: An. III, ~I'. 50, 51-52, An. IV. NI'. 3-8 

15. restul. Timi'ioara. 

111. '\/'lÎllflll, l'droşani. 

17 . .'iII/iri nOII. C0Il11o~111-:\l:!r(': (·'t'br. 

18. ]>(lmdnlul, r.iîlill':l~i. 

19. (;11::('111 nlt/ilol', I'loie~li: Dec. 

20. lJrapelul noslru, BlIClI]'("iti: lan. 

21. Rn,isla Dn/lroycflIlll, COllslan!a. 

22. lllliÎlllc, Buellreşti: lall.-Febr. 

23. Semne. B!l('lJl'eşti: Fehr. 

21. 1'1ImflcI, laşi. 

25. jirllwH'a, Hoşiol'ii de verde: lan. 

2G. Film, Timişo~lra. 

2i. ]Carul (;/'1'$1 in, Arad. 



TIP. LOVROV, ARAD-
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