
... e • 

AHl'b V. 

IAH1!ARIe -1938 - DeceMBRIe 

Ttpopalitl .CONCORDIAc Arad 



HOTARUL 
LITERAR - eUL TURAL - ARTISTIC 

ANUL V. Nr. 1-2 A RAD ranu<lrie-Febr. 19J8 

, r:oum;neCă' 30 Ianuarie 1938, a avut loc, într'o atmos-

feră care evoca măretia adunări/ar noastre nationale din 
timpul subjugarii, prÎmul congres al Federatiei Societătilor 

Culturale din Arad, menit să Înfătişeze, În complexul lor. 

câteva din problemele vietii culturale ale acestui colt de 

tară. în lumina imperativelor de ordin national. 

Consacrând prezentul număr al revistei noastre desba

teritor congresului cultural arădan, ne exprimăm dorinta ca 

desideratele acestui congres să afle o grabnică şi deplină so

lutionare. Gândul nostru se indreaptă mai ales către factorii 

cu răspundere ai vietii noastre publice. fără concursul cărora 

nu se poate vorbi de realizarea unei adevărate suprematii a 

culturii româneşti la granita de Vest. 
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~5'ramu/ 
Congresului organizat de Federatia Societa
tilor Culturale din Arad, la 30 Ianuarie /938, 

În sala de festivitati a liceului "Moise Ni
coara" din localitate. 

Inainte de masă, la orele 11'30: 

., Cuvântul de deschidere al dlui dr. fUST/N MARŞ/EU, preşe-
dintele federatiei 

2. Cuvântul P. S. Sale ANDREI MAGIERU, Episcopul Aradului 
3. Salutul oaspeti/or 

4. »Suprematia culturii româneşti la granita de Vest«, conferinta 
dlui praf. AL. CONSTANTINESCU 

După masă, fa orefe 4: 

1. »Monografia românească a jud. Arad« I raportul dlui 
dr. CORNEL RADU directorul spitalului de copii 

2. »Infiintarea arhivelor arădane« I raportul/o P. C. Sale icon. stavr. 
dr. GHEORGHE C/UHANDU 

3. »Rostul Palatului Cultural in promovarea culturii a rădane« , ra
portul dlui ASCAN/U CRIŞAN. directorul liceului "Moise 
Nicoară« 

4. »Importanta săpături/or arheologice În jud. Arad«, raportul dlui 
dr. LAZAR N ICHI. directorul Palatului Cultural 

5. »Infiintarea unui muzeu etnografic la Arad«, raportul dJui dr. 
CAIUS LEPA, directorul şcolii normale 

6. Discutarea rapoartelor şi propuneri 
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CUVANTUL 
"DE DFSCHIDERE 

al dlui dr. IUSTIN MARŞIEU, preşedintele F. S. C. A 

Incep<1nd din veacul al XIX-lea, Aradul a avut in viaţa rom,Înească 

-de clincoari de Carpaţi un rol de cea mai mare importanţa. 
Prin infiintarea renumitei Preparandii aradane, se porneşte aci o 

lupta neinfricata pentru desrobirea noastra bisericeasca, lupta in care 
Dimitrie Tichindeal, Moise Niroara, Paul Iorgovici şi Diaconovici-Loga, 
şi-auC'i'tştigat merite nepieritoare. 

In epoca dualismului, judetul Arad are în Gheorghe Popa un mare 
dpschLr.ator de drLllllUri, pe urmele activitatii realiste a căruia patrund in 
administraţie numeroşi notari romani şi ia fiinţa »Asociaţia naţionala din 
Arad pentru cultura poporului romc'lll«. 

ROIll<lnii din jud. Arad sunt reprezentati in dieta, in acel timp, de 
Gheorghe Popa, Sigismllnd Popovici şi Ioan Popovici-Desseanu. Activita
tea acestora e continuata apoi de o serie de barbati politici destoinici, 
In randurile carora s'au remarcat indeosebi Mircea V. Stanescu şi Nico
lae Oncll. Generaţia acestora, preocupata de grija consolidarii economice 
a taranimii noastre, pune bazele institutului de credit "Victoria«. 

M. V. Stanescu şi Nico1ae O!lCU far legatura intre vechea politică 
aradana şi politica inaugurata, la 1881, prin întemeierea Partidului Na
ţional ROImln. 

In anul 1897, centrul politic al Românilor din Ardeal începe sa se 
·deplaseze dela Sibiu la Arad, unde Ion Russu-Şirianu incepe atunci edi
tarea ziarului »Tribuna Poporului«. 

In pragul razboiului mondial, ziarul »Românuh din Arad întruchi
pE'aza crezul politic, care avea sa duca la marea biruinţă naţională, con
sfinţita la 1 Dec. 1918 in Alba Iulia. 

Dupa razboiu, Aradul a pierdut mult din importanţa sa din trecut. 
Anii de dupa. Unire sunt ani de desmeticire, de regăsire. 

In situaţia sa de paznic al românismului la graniţa de Vest, Aradul 
e predestinat sa devina de aci in colo un factor cultural şi naţional de 

, primul ordin, de care sa se lovească şi să se frângă toate uneltirile ne
faste ale vecinilor noştri d ~ peste Tisa. Când aceşti vecini, au pe fron
tiera dinspre noi două universităţi, la Seghedin şi Dobriţin, şi când oraşe 
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neinsemnate, cum e de ex. Ma'(lul. au institute de editura, din teascu
rile carora apar, cu nemiluita, tot felul de pubIicaţiuni cu caracter re
vizionist, Aradul, mândru de trecutul lui, nu putea sa ram{ma impasibil 
în faţa acestei acţiuni, al carei prim obiectiv este tocmai el. Din acest 
motiv, in anii de dupa razboiu, se nasc in acest oraş numeroase societaţi 
culturale, care, in anul 1936, reuşesc sa-şi puna în concordanta progra
mele de activitate, prin înfiinţarea Federatiei Societatilor Culturale din 
Arad. 

Aceasta federaţie nu s'a nascut dintr'o ambiţie vană a cuiva, sau 
cu scopul de a avea o societate culturala in plus, ci s'a nascut dintr'o 
necesitate inexorabilă a vieţii noastre culturale de azi şi dintr'un inalt 
comandament etic. 

Fortelor culturale locale, risipite şi neornogene, trebuie sa li se dea 
un ritm de muncă unitar, şi sa li se fixeze un obiectiv comun: transfor
marea Aradului intr'un focar de cultura şi de spiritualitate româneasca, 
demn de măreţia trecutului sau. 

Congresul nostru cultural de azi, convocat. de societatile culturale 
federalizate: "Astra«, Institutul Social Banat-Crişana, Ateneul Popular 
Arădan, Societatea anonima culturala "Concordia«, Carul »Armonia« şi 
Societatea corală -Lyra- din Chişineu-Criş, are scopul de a stabili primele 
etape de lucru, dintr'un program vast şi greu de realizat, cu concursul 
intregei obştii româneşti. 

Nadajduind că, coni'resul de azi va Însemna o piatră de hotar in viaţa 
culturală a acestui colţ de ţară şi un indemn la acţiune pentru toţi cei 
ce deţin in mâinile lor raspunderea pentru viitorul neamului nostru, adre
sez un călduros salut tuturor celor ce binevoiesc sa ia parte la ac est 
măret praznic cultural şi, in special, salut in faţa acestui congres pre
zenţa P. S. Voastre, care reprezentati aci cea mai veche şi glorioasa 
instituţie românească din Arad, in fruntea careia au stralucit atâţia pas
treltori de lege şi cultura naţionala. Rugând pe P. S. Voastră să binevo
iască a accepta preşedinţia de onoare a acestui congres, declar deschise 
lucrarile celui dintăi congres al Federaţiei Societatilor Culturale din Arad .. 
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CUVÂNTUL 
P. 5. Sale ANDREI MAGIERU. Episcopul Aradului 

Un congres cultural. - sinteză de preocupări spirituale, - poate 
părea ca ceva neobişnuit În zilele noastre, caracterizate tocmai prin 
diferenfiarea vietii obşteşti În congrese cu cele mai diverse desiderate. 
dintre care cele mai multe de ordin material. 

Congresul acesta este o urmare firească a federalizării societăti

lor culturale din Arad. Dacă el se fine, cuvântul de laudă se cuvine 
acelora cari au inteles să coordoneze acfiunea lor culturală, pentruca 
dela o singuri cârmă să fie indrumat elanul acelora cari stau de veghe 
la comoara bunurilor spirituale. ce formează zestrea noastră aleasă, 

Între neamurile pământului. 

In nestatornicia vremurilor, care macină cele materiale. schimbân
du-le repede fata, singure bunurile spirituale ale neamului, - această 

zestre strămoşească de veacuri. - au darul de a ne Întări Încrederea 
in noi inşi-ne ca popor, de a ne înfăfişa adevărata noastră personali
tate etnică, şi ină/tându-ne deasupra clipei trecătoare de a ne întări 

credinta În viitorul şi veşnicia noastră ca neam, sub soare. 

Un dublu sentiment Înviorează pe omul de cultură, care se ocup~ 
de bunurile spirituale ale neamului. Cel dintâi este sentimentul de 
pretuire proprie, conştiinta de sine ca neam. Al doilea este sentimen
tul de inălfare din care naşte convingerea că În posesiunea acestei zes
tre, apărarea gliei strămoşeşti primeşte un rost şi o definitie mult 
mai inaltă. 

Cultura natională este icoana sufletească Cli care un popor se Înfă

ţişează în fafa veşniCiei. 

(jeniul nostru cu plugu-i de aur brăzdează neîncetat Întinsul şes 
al graiului. slovei, cântecului şi al artei, scofând la suprafată din fi
in/a neamului perlele ei nepieritoare. 

Slova românească este ochiul mintii. lumina sufletului nostru, 
care n~ deschide orizontul lumii. 

Cântecul nostru deşteaptă în fiecare din noi acelaşi fior de plă
cere. de c~re aa tresăltat şi inimile înaintaşilor noştri. 
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Iar urmele trecutului mstru, păstrate în slovă sau în semne În
cremenite, sunt legătura văzută cu isprăvile părintiior şi cu istoria, 
care ne arată ceeace am fost ca neam. Cultura noastră înqemâneaza 
astfel fii/ar unui neam aceleaşi infrigurari şi aceleaşi nadejdi de viitor. 

Dela postul inalt de observa/ie, În fata omului de cultură zarea 
se lărgeşte. Privirea lui urmăreşte metodic cursul vietii ce se scurge 
ca într'o a/vie la poala muntelui, disecă fenomenele, priveşte în urmă 
şi inainte în lumina perspectivei, trage concluzii şi deschide carari 
gândirii şi actiunii. Acesta e rostul culturii călăuzitoare in viata unui 
neam. 

* * * 
Intrunirea noastră, în numele culturii nationale, In vremuri de 

sbucium, e porumbita cu creangă verde de maslin.. o floare a păcii-, 

ce incântă cu parfumul ei pe cei ce se ştiu infrati deasupra mizerii/ar 
mărunte; un pisc de munte din a cărui inăltime privind cele de jos, 
crăpăturile văilor dispar şi zarea se intinde netedă; un popas sufle
tesc de descretire a frunţilor şi de înseninare a giwduJui " un altar de 
înfrătire a sufletelor. 
. Dar mai este ceva: preocuparea de cinste cuvenită .stăpâllilot~ 

Sc/avit n'au răgazul acestor clipe de sărbătoare. In casa noastră li
beră, dreptul de a ne ocupa de zestrea noastră stramoşească. cons(i!ue 
totodată gestul de demnitate ce ne ridică fără supătare şi jignire în 
ochii altora. 

* * * 
Când inaugurăm o traditie, prin acest congres cultural, mie mi-se 

pare că Aradul românesc se Întoarce la un altar pârăsit. 

După O lungă absentă dela un ideal măreţ, întocmai ca copUi ce 
s~ revăd la mormântul unui părinte comun, - Aradul românesc. na
tional şi cultural de dinainte de răsboiu, purtittorul de făclie de odi
nioară, se regaseşte după un timp de o generatie. 

Dumnezeu, care conduce plşii popoarelor ca şi pe cei ar indivi
zilor să dea ta această solidarizate a noastră de astăzi, În gând. să 
fie preludiul solidarizării noastre d'? mâine la fapta românească. ce de 
mult ne asteapta şi dânsa la aUaml ei .. 
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SALUTUL 
dlu[ praf. TRAIAN TOPGICEANU, In numele "Astrei" 

DI Inspector general Sabin Evuţian, din motive independente de 
vointa sa, n'a putut sa participe personal la aceasta inaltatoare manifes
taţie culturala, pentru a reprezenta "Astra- Centrala ca vicepreşedinte 
al ei şi -Astra« Banatean<'I. 

Dsa, prin rostul meu, aduce un fraţesc salut tuturor iniţiatorilor 

acestui maret congres. 
Noi, Honulnii, care traim pe aceste meleaguri dinspre granita de 

apus a ţarii, suntem in masura. a aprecia toate eforturile vietii rom[lI1('şti. 

Ne-am luptat veacuri de-a-rc1ndlll ca sa ne pastram fiinţa nationala şi am 
facut sfortari uriaşe, pentru ca sa ajungem la triumful pentru care am 
patimit, cum n'a patimit niciun alt popor de pe suprafaţa acestui pamflnt. 

In aceste lupte ale noastre, Aradul a fost totdeauna la locul din1<'\i. 
Şi daca inaintaşii au creat o atmosfera de Înalta demnitate nationala ro-
maneasca in trecut, cu at<lt mai mult ne bucuram acum când vedem ca 
urmaşii persevereaza în lupta pentru triumful intereselor rome'tnisnlului 
de aci. 

.. Astra" Centrala, prin cOl1sfatuiriJe pe care le-a avut cu preşedinţii 
desparţamintelor dela graniţa de Vest, urmareşte in de aproape situaţia 

noastra sociala, Imţionala şi culturala, şi, desigur, îşi va face datoria şi 

acum, dupa cum şi-a facut-o neprecupeţit timp de mai bine de trei :,>fer
turi de veac. 

Prin manifestari ca cea de acum, dam mereu alarma şi am dori ca 
sa fim auziţi. Sa se precizeze cat mai neîntârziat o politica culturala ro
maneasca pentru toata graniţa de Vest şi ea sa fie urmata cu sfinţenie, 
caci numai aşa vom putea impune, cum se cuvine, supremaţia vieţii ro
m,lneşti. 

Sa nu se iniţieze nici o realizare in aceasta parte a ţarii, fara a se 
ţine seama de experienţa pe care noi, rt:'prezentanţi anonimi şi lllodeşti 

ai societaţilor culturale cu traditie în lupta pentru triumful rOIlHlnislllului. 
o oferim necontenit. 

Am dori ca stradaniile noastre de fiecare zi, sufletul desinteresat 
pe care-I punem la dispoziţia intereselor rom,'tneşti, sa se _sprijine pe un 
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ajutor material efectiv din partea autoritatilor administrative. Sa nu parem 
a fi mereu In situaţia de cerşetori ai diferitelor bugete, ci sa ni se dea 
In deajuns, şi apoi sel ni se ceara socoteala de ceea ce facem. 

Fara aceste ajutoare materiale, sprijinul moral ramâne neinsemnat, 
caci astazi trebue sa trecem la realizari nu numai morale ci şi sociale~ 

economice. A activa astazi numai cu vorba, inseamna a nu face aproape 
nimic. 

"Astra« impreuna cu Regionala ei din Banat urmareşte în de aproape 
activitatea Federaţiei Societatilor Culturale din Arad şi declara ca, pe 
drumul realizarii neintftrziate a sllpremaţi~i româneşti In aceasta parte 
a ţarii, ne gasim in cea mai deplina fraţietate. 



HOTARUL 

SUPREMAIIA eUL TURII 

ROMÂNEŞTI LA GRANIŢA 

DE WEST 
de AG. CONSTANTINESCU 

9 

. O graniţa se poate Intari Cli cele mai inexpugnabile fortificaţii de 
beton, acestea nu valoreaza nimic fara prezenţa şi rezistenţa viguroasa 
ti materialului uman. Zidul chinezesc a intrat de mult in leg~nda; japo
nE-zii, verificându-i odata mai mult inutilitatea, işi dt'schid drumuri spre 
inima Chinei. Ne amintim cu toţii de Verdun - şi ştim ca Verdullul n'a 
fost o simpla cetate inconjurata dp intarituri: Verdun a fost Franţil insaşi, 
eroicul suflet galic crispat intr'un suprem efort pe meterezele cetaţii. Dar, 
ca sa aiunga. let inţelegerea acestui sacrificiu, Franţa trebuia sa fie pre
gatita sufleteşte, sa aiba eonştiinţil libertaţilor pe care le apara in nu
mele ei şi al umanitaţîi - sa aiba conştiinţa superiorit<'i.ţii ei spirituale 
pe care, in raport cu trecutul glorios s'o transmită intarta posteritaţii. 
francezul a fost sufleteşte pregatit, Verdun-ul a rezistat, Franţa a biruit! 

In vara anului expirat, Primul ministru al Ţarii a inaugurat aici, În 
apropierea noastra, o serie de lucri\ri pentru intarirea graniţei apusene. 
Se fac sacrificii imense de material şi mtlllCf! pentru desavarşirea acestor 
lucrari. Când ele vor fi definitive, vom putea oare susţitH" ca. S'(I facut 
tot ceeace efa nec!:'sar pentru a ne pune In deplina siguranţa? Desigur, 
aceste fortificaţii I:;;i vor avea strajerii lor de paza şi la nevoie apara
torii lor. 

Dar noi, noi cei din dosul liniei de IlIpta, suntem noi pregatiti sufle
teşte pentru apararea avutului nostru stramoşesc şi u libertaţilor cucerite 
cu atâta jertfa dupa milenara opresiune? lata cum trebuie Inteleasa in 
finalitatea ci problema supremaţiei culturii romaneşti la ~ranita de \Vest: 
un singur suflet - toţi! ~ cu superioara inţelegere a situaţiei. Creiator. 
constructiv şi productiv În timp de pace, dârz, capabil de sacrificiu, setos 
de hiruinţa, In timp de razboiu. 

Cum trebuie sa prpgatim acest suflet unitar? 
Sa reCllnoa~tpm: În cei aproape 20 ani dela Unire s'au facut, cu 

toate scăderile vrt'mii în care traim, şi lucruri bune. Suntem prea ames-
1ecaţi in valma~agul de lupte şi de pasiuni marunte, pentru a ne da 
seama dintr'odata de progresul marcat in toate direcţiile dela razboiu 
Incoace. S'a mers poate prea incet. Se poate. De vina sunt şi condiţiu
nile economice de buna stare materiala care au deviat pentru foarte 
mulţi dintre conducCltori planul de activitate spre un egocentrism mai 
~ccentuat - de vina este şi suflul acela de umanitarism padfie pe care 
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revolLlţiunea rusa şi utopiştii Gem'vei, le-au Vi'Înturat pe deasupra naţiunii 
noastre Il1cadrate in hotarele ei fireşti dupa secole de umiliri şi suferinţe. 
Am ellTeptat progresul pe masura ce el ni s'a impus, fara ca noi sa-l 
forţam sau. macar. sa-i netezim drumurile. Aşa se explica dece statuele 
ungureşti au disparut de-abia anii trecuţi de pe pie\ile Aradului, dl'ce 
p,îna mai E'ri-alaltaeri reprpzentanţii Ullor oficii de stat te Jnt,impinilu in 
limba maghiara, dece dliar astazi strazile sunt numite cu vechile lor de
numiri nwghiiHe. nu numai de minoritarii batn)ni ci şi de copiii lor nas
cuti ClI 5-10 ani in llfIlhl. 

Stapânirea rOlmÎneasca a fost lipsita de acea aureola a autoritatii 
care sa impuna respret şi supUllerr, pentruca mulţi dintre reprezeJltan1ii 
ei de-aici ali fost lipsiţi ei inşi:;;i de conştiinţa acestei autoritati. Conştiinţa 
pe rare trebuia sa le-o dea nu numai continuitatei:l in (it'mnitaţile ocu
pate - pe dPasupra deosebirilor politicr, ci şi o trmelnic[l pregatire sufle
te(lsca armata de nazuinţa primordiala tir a rrplllH' elt'lllentul majoritar 
in toale drepturile lui de stapc"mitor şi de a evita orire transacţie şi orice 
compromis pe teren national şi cultural cu elementul minoritar. 

Fanlnd aceste cOllsideraţiuni grneralp, nE' g{mdil11, hreştr, Ia pro
('esul de evolutie şi tempinira illcht'gare sufletE'asca a paturii rO!lltllH'şti 
de pe toata intinderea granitei apusene. d{'\a Timişoara p,lna la Carei şi 
Satu-Marr - dar ne oprim in special 1<1 cer ace noi aradanii ar fi trr
buit sa facem pentru a ne afirma suprrlllaţia culturii noastre rom,ltH'şti 
asupra culturii, ClI nu tocmai vechi tradiţii, a concetatenilor minoritari. 

Date tiind proporţionalitatea etnica dintre Rormlni şi minoritari, pre
cum şi aşezarea ambelor elpl11ente, - RonHÎl1ii alGltuind o majoritate 
covârşitoare in patura rurala, iar minoritarii, cu excepţia c;itorva centre 
rurale afirJ1liÎndu-sp nUl1lericeşte şi economireşte in oraşul Arad - şi aei 
nu este vorba de minoritatt'a etnica maghiara sau şvaba ci in primul 
rand de minoritatea cosI1lopolita evreeaSl'a - date fiind aceste elemente, 
este uşor de inchipuit ca printr'o lIlai larga intelegere a situaţiei şi Cli 

o cât dr mica bunavointa, conducatorii politiei de totdrauna şi demnitarii 
oraşului şi ai judeţului, ar fi putut face enorm pentru asigurarea supre
matiei culturii rO!ll,inrşti in tinutul nostru. 

Cu izolate, cu efemere şi alH'!llÎl'e exct'pţii - onorabile !wnlru cei 
ce le-au marcat - lucrurilr nu s'au desfasurat asa cum le vf'df'Jll noi 
in plan ideologic. Şi astfel dupa indelungat~ diblli~i - unele eşuate al
tele continuate dar deviale, cele mai multe vremelnice dE'şi pornite ni 
inflacarare colectiva din rele mai bune intcntiuni - iniţii:ltiva p<uticulara 
şi-a croit mai IIlt<'ti fagaş, mai apoi ~~i-a coordonat eforturile, p{lIlil ce cu 
puteri unite, s'a substituit rrprf'zentantilor autoritatilor de stat, lupt,lnd 
de multe gri cu oarba lor neinţelegere - şi şi-a luat asupra sa primlltul 
promovarii culturii romclneşti in ţinutnl nostru. 

Congresul cultural de astazi nu este, cum li se va parea multora 
ramaşi departe de sbuciumul n05trll, lIJl punct de plecare, ci Ull puternic 
stâlp de beton cu care Federatia Socirtaţilor Culturale di!l Arad mar
cheaza primul popas al activitaţii sale. 

* 
Evident, cultura nu se bazpaza exclusiv pe ceea re pot Insullla ca 

,\r'tivitatp diriifltCl şi efprtiva soeit'tatile federalizate. lnstituţillnile funda
mentale de niltur<l - Bispri,'il, Şcoal:1, Armata - SUllt slIsţinute de' Stat 
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şi activitatea lor Îndrumata prin legi şi regulamente. Unii dintre noi supra
vegheaza şi executa in aceste domenii ceeace ni se ordona programatic; 
Atât! Procesul de culturalizare a maselor prin aceste Instltuţiuni, se 1JE>.: 
trece Înret dar sigur, cu atM mai sigur cu nH puterea executiva - adica 
Guvernul Ţârii - este mai sensibila la Inregistrarea imperativelor naţiunji 
dominante. ' 

Din acest (Jllnd de vedere ar fi util şi gri.itor un tablou statÎstic c'u 
procentajul tot mai al"Centuat al elementului rO!11iÎllesc faţi\ de rei etero
gen in şcolile secul1dare teoretice şi practice din oraşul nostru - şi din 
celelalte oraşe de pe graniţa de vest. 

Straier ia oficializata, ClI un ca racter pronlln ta t naţional şi kinestetic, 
cu o conducere centrala şi cu metode inca nedeplin conturate - scapa 
şi ea srerei noastre ele preocupari. Dupa CUIll nu intra in atrib1l1iunile 
noastre alte instituţiuni de indrumare practica, al caror rost este S(I supra
vegheze şi sa inlesneaza producţia, sa perfeetioneze mijloacele de munC,l 
şi sa valorifice produsele solului pentru a asigura bUlla stare material<'l 
- singura gilntnţie a perimtdt'lor de inflorire culturala. Camerele speciale 
de: agricultura, comert. industrie, munca, ne-ar putea folosi drE'pt cola
boratori utili - aşa cum cu mult slIccpsa i]lcprcat ciÎndva un pre:;;pdinte 
al uneia din ele - daca vrell1elnicii lor conducatori ar fi totdeal1na in
zestraţi cu larga inţt"legt"re a situatiei noastre speciale şi ar fi patrunşi 
de necesitatea coordonarii tuturor forţelor active penlru atingerea scopu
lui ce fiecare din ele il urmareşte. ., 

Elimintllld deci elin discuţie problenH'le de cultura ce cad in sarcina 
fie a instituţiunilor fundamenlale ale statului rie a instituţiunilor de in
drumare speciala - cu care şi ţinutul nostru este dotat - reducem 
tratarea temei propuse la conţinutul identic sferpi de preocupari a F('
deraţiei noastre. 

Aşadar, mijloacele noastre de acţiune pentru ridicarea culturala a 
nt('stui ţinut trebuie limitate la: conferinţe, teatru, publicistica, sprbari· 
~i biblioteci la sate, cercetari sociologice -- monografii, statistici, - (ldll~. 
nare de material fokloristic - poezie poporana, muzica, port naţional, -
toate urmarind doua sl'opuri precise: 

1. scormonirea trecutului rOlllilnesc al acestui ţinut pentru it 
stabili şi evidenţia llli numai vechimea noastra pe ace!ite 
meleaguri, ci şi procesul de înfiltraţillne a elementelor ett"ro-. 
gene; , 

2. pastrarea ullui permanent contact spiritual între inteketuali i 
oraşului şi ai satelor, pentru a creia acea unitate de illtele~ 
gere şi simţire, atat de necesare ÎnsllHeţirii pentru o idee" 
muncii ppntru promovarea unui interes obştesc, şi ~conştiitii 
de aparare a patrimoniului national prin iertin suprema q 
propriei noastre existenţe. 

Contrihllil~d la atingerea acestor doua ţeluri, dam viaţa fortificaţii lor 
de fier şi ciment de~alllllgul frontierii. 

'" 
Şi-acum sa cercetam pe rând caile ce 1 re baie sa le urmam in ve

(!Pr<>« scopurilor prollllSC, preclIm şi mijlo(lt'elc de C<lrp di.-ptllH'Jll in acest 
:-;ens, noi - Federaţia, 
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Acesta este de altfel insuşi obiectul congresului nostru, care, atat 
prin referatele ce se vor ceti cât şi prin diseuţiunOe ce le vor urma, va 
~nuta sa elucideeze problemele şi sa jaloneze drumul de urmat pentru 
solutionarea lor. 

Mie mi-ar ramâne sa insist asupra acelor manifestari culturale, care, 
deşi nu fac obiectul unor rapoarte speciale, joaca totuşi un rol hotarâtor 
in Îndrumarea spirituluÎ public. 

* * * 
Conferintele publice. 

A fost o vreme, acum cc1ţiva ani, când aceste conferinţe ocupau 
sala Palatului Cultural din toamna până'n primavara, Dumineci şi sărbă
tori de-arilndul. Intre diferitele societati culturale care solicitau sala de 
nmferinţe, era mai mult decât o emulatie, am putea folosi chiar terme
Hul economic de »concurenţa". - astfel ca directia Palatului Cultural s'a 
vazut nevoită sa intocmeasca dela începutul sezonului de toamna un ta
blou cu o justa şi echitabila repartitie a salii intre solicitatori. S'au adus 
":Hnferenţiari cu vaza: oameni politici de m.llla intâi, profesori universi
lari de inalta cultura, alternând cu figurile mai modeste ale conferentia
rilor locali. S'a puIut constata un fapt: publicul nu este atras atât de 
'Subiect, cilt de cel care-l expune, de personalitatea conf('renţiaru}ui. Sali 
aproape goale la unele conf('rinte de migaloasa şi indelungata cercetare 
- cu interes limitat la patura stricta a intelectualilor - şi sali pline pâna 
~a refuz când vorbitorul infrnnea şi calitatea de om politic. Aşad~:Ir inte~ 
resul publicului creşte pe masura ce tema tratata atinge, chiar numai 
1angenţial, actualitatea sub diferitele ei aspecte: politic, social, economic, 
linanciar. 

Concluzia se impune dela sine, odata cu indicaţiile pentru viitor: 
·marele public este atras de problemele de Cldualitate. In rândurile aces
lui public' intr.i deopotriva: intelectualul liber-profesionist sau funcţionar, 
mcseriaşul, tineretul şcolar. 

Asta nu insemneaza insa ca trebuie sa ignoram problemele pur ştiin~ 
,!ifice şi de cultura generala - hrana sufleteasca absolut necesara inte
lectualilor noştri - şi nici wnferenţf'le cu caracter educativ - religio!ţ, 
naţional şi social - adresate fie puhlicului ppriferic, în Casele Culturale 
~~t' se dara pana vadind I'n ochii şi care nu-şi deschid porţile dec<H pentru 
intruniri politice - fie publicului rural, - la sate. 

lata dar trf>i eategorii de conferinţe reclamate de necesitati diferite: 
tHimele doua cerute fie de patura restrânsa a intelectualilor, fie de ma~ 
rele public, - fie şi de unii şi de alţii - pentru eilleidarf~a problemelor 
~ ordinea zilei şi imbogatirea cunoştinţelor, - a treia categorie impusa 
~lOtlă, reprezentanţi ai societaţilor culturale, de obligaţia indrumarii spi
rituale şi educarii masselor. 

Câteva exemple pentru primele doua categorii: 
Marirea şi decaderea Societatii Naţiunilor, State totalitare şi State 

dpOlocratice, Constituţionalism şi dictatura - fa teme 2enerale; sau fU 

subiede re ne intereseaza in deosbi pe noi: Problema ridicarii economice 
şi culturale a Moţilor; Valorificarea produselor viticole - sau un ciclu de ex
puneri despre: Problema redresarii oraşului Arad - toate aceste chestiuni 

-
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fiind desprinse din actualitate, ar avea un enorm rasunet in sufletul ~i preo~ 
cuparile spirituale ale auditorului, - in afara de faptul ca cele din llrJua 
ar putea constitui un indreptar pentru demnitarul politic investit cu ranglY 
de primul cetatean al oraşului sau judeţului. 

In ceeace priveşte conferinţele pentru educarea mas!lelor: ele se 
pot sistematiza cu mai multa uşurinţa, pentruca se adreseaza unor oa
meni cu mai puţina pregatire - deci mai puţin pretenţioşi. Aiei totul 
depinde de buna intocmire a programului' (conferinţa incadrata de mici 
manifestari artistice, ce pot fi orânduite de invaţatornl sau preotlllres~ 
pectiv cu elemente ce~i stau la indemâna) şi da tactulvorbitorului. 

Programul ar trebui facut din vreme ~i afişat pentru 4-6 sau chiar 
mai multe asemenea şezatori in acelaş loc. Ar conferenţia rând 'pe r<lnd~ 
un preot, un profesor de limba româna, istorie, drept sau ştiinţe Ilatu~ 
rale (cu aplicaţiuni la fauna şi flora locala), un medic liman sau veteri
nar, un inginer agrotlom silvic sau viticol, eventual un arhitect. 

Inchipuiţi-va Dvs o astfel de echipa ai carei membri s'ar pednda 
unul după altul 4-5-6 saptam,lni de-arândul in aceeaş casa culturala 
sau şcoala primara din aceeaşi comuna şi'n faţa areilliaş puhlic suburban 
sau rural. inzestraţi toti cu material exemplifkativ - tRblouri intuitive 
sau, eventual, proiecţiuni - şi secondnţi de intelectualii locali cari, in 
afara de programul artistic, ar fi stimulati dela inceput şi controlaţi apoi 
de conferenţiarii urmatori, ca injghebarea ullei mici biblioteci - acolo 
unde n'ar exista - pe care fiecare conferenţiar ar imbogaţi~o cu ma~ 
terial nou, dat dela centru. 

Fară sa fiu pre optimist, cred ca ar produce adevarate mintmi. 
Aceeaşi echipa ar putea străbate In acelaş sezon 4-5-6 comune. 

O a doua, alte 4-5-6. Cu 2 echipe toamna şi alte doua pe la sfc\rşitul 
ernii s'ar putea asvârli sfumlnţa de vIaţa romaneasca, de rodnicie, de 
sănatate şi de voie buna în 16-24 comune, intr'un singur an de ac-tivi
tate. Şi nu la ÎnU\mplare, ei sistematic şi perseverent. 

Smulg gândul de pe buzele Dvs.: unde sunt oamenii? de unde banii? 
Oameni sunt I Oricând se pot gasi doi preoti, doi profesori, doi me~ 

dici, doi ingineri şi chiar doi advocati tineri - cari sa ţină aceeaşi cu~ 
vânt are in 4-6 locuri diferite. Dacă li se asigura spesele de deplasare 
- la care s'ar mai putea adauga un onorariu oricât de modest (c<lci sa 
fim inţeleşi: munca extra~profesionala nu trebuie iniţial depreciata, deşi 
fiecare are latitudinea să accepte sau sa refuze dreptul ce i se cuvine) -
echipa de probă se poate forma oricând. 

Bani? Ei da - bani! Mai ales noi cari deşi discutam atât de ideal 
lucruri ce nu par nimanui imposibile, a trebuit sa suferim trista expe
rieţă a primului an fara conferinţe organizate la Palatul CulturalI Şi nu 
din vina noastră! 

Bani, fireşte I Dar unele situaţi uni s'au schimbat. Ceeace eri a fost 
de neinţeles azi poate să fie mai uşor de inţeles. Şi~apoi, deaceea sun~ 
tem adunaţi aici să chibzuim cu toţii mijloacele şi să trecem hlamida 
raspunderii unui eventual eşec pe umerii celor ce şi-au asumat şi avan
tajul onorurilor. 

Nu vreau să neglijez un amănunt de ordin practic: necesitatea unei 
camionete automobil pentru deplasari în judeţ. Să fie atât de greu? Un 
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tt'nar şi foarte sarac partid politic arc pentru nevoile sale un astfel de 
mijlor de ]ocomotiune. S'ar putea ca noi cari reprezentam in particular 
şi 111 afara at.Hea partide politice şi at,ttea autoritati ~i instituţiuni sâ ne 
isbim de aceasta piedica? Ar fi sa ne dam dela Început un vot de blam 
- pe rare nu-l meritam. 

Deşi ar fi fost util sa ma opresc c<Heva clipe la organizarea birou
lui de conducere ~i la planul de activitate. re.lunţ totuşi dat fiind carac
terul gencf(\l al acestei expuneri şi probabilele discuţiuni ce se vor isr(l 
Cli onlzia carora se pot face precizari. 

Tr~ deci la 

Problema teatrului. 

o problema care şi-a gasit un ff'ricit început de soluţionare graţie 
concursului personal şi efectiv pe care P. S. Sa Episcopul Andrei l-a acor
dat tinerei asociaţii a publiriştilor romeini din Arad, ce şi-a luat asupra 
sa ingrata sarcina a permanentizarii reprezentaţiilor româneşti in teatn#\ 
nostru comunal. 

Deşi repetarea unor adevaruri cunoscute de toţi ar putea obosi, n'o 
cred totuşi nefolositoare. 

Teatru românesc permanent In Arad - nu putem avea! Nici acum, 
nici În viitor. A crede altfel In~eamna a ne amagi pe noi înşine. Expe
rienţele pornite din rele mai nobile intenţiuni, cu cea mai inflacarata In
sufleţire, la Oradea ~i Timişoara - pentru Timişoara aş putea adauga: 
cu cel mai larg, poate chiar prea larg, concurs material al autorita(llor 
respective - ne pot servi un ronl'ludent exemplu. Craiova - cetatea 
Banilor la propriu in ambele intelesuri - a trt'l~ut şi ea prin aceasta 
amarâ decepţiune. 

Şi nu este un secret pentru nimeni ca in insaşi Capitala Ardealului, 
centrul geografic, politic şi cultural al intregului ţinut de dincoace de 
munţi, Tf'atrul Naţional şi chiar Opera - agonizeaza! Daca n'ar fi sub
venţia Statului - acordata dintr'un imperativ de mândrie nationala nu 
numai regionala, poate ca Teatrul din Cluj demult ar fi inchis portile, spre 
durerea sincera a singurilor lui spectatori credincioşi ~i quasi gratuiţi: 
studenţii! 

Dece nu se poate menţine (} trupa de teatru permanent în provincie, 
vom deduce din consideraţiunile ce le vom face cu privire la Arad. 

Nu putem avea teatru permanent în Arad pentruC'il: nu avem actori, 
nu avem spectatori şi nu avem bani. 

Sa presupunem ca bani s'ar putea gasi - cum s'au gasit la Ora~ 
dea, la Timişoara, cum se gasesc la Cluj. Am face decoruri, ne-am pro
cura rechizita, am plati actorii o luna-doua, un an. 

Dar nu avem actoriI Sa-i improvizam din diletanţi? Ar trebui sa 
lnfiinţam pe deasupra şi un conservator de artă dramatică. Sa-i impru
mutam sau sa-i Inchidem dela alte teatre? Dar care actor bun ar lăsa 
Clujul sau Bucureştii pentru a se sbuciuma pe scena teatrului din Arad 
într'un rol de creaţie înconjurat de un ansamblu şters şi in faţa unei 
sali goale sau decorată pe ici colea cu spectatorii intrării gratuite sau ai 
biletelor de favoare? 
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Nul Nn plltem avea un teatru al Aradului pentruca nu avem public 
Simplu, dureros - dar e aclevarat. 

Cu tot Pllbliclll romfmesC' din Arad - vorbesc de cel amator de 
teatru :;;i care H dispus sa faca lin nH de mic sacritidu material - abia 
de poţi umple odata sala. 

Dovada: incercarea {aeuta auul trecut de comitetul de patronaj de 
a da doua reprezentaţii conseCLltive ClI aceeaşi piesa. La il doua repre
zentaţie sala era aproape goala. O dovaon şi mai C'ondudenta ne-a oferit-o 
Tanase in impreiurari sin1\lare. Pentruca de nenumarate ori a trebuit sa 
introduca scaune ~i în orhestra, aliata a anunţat din timp doua repre
zentaţii cu al'elaş spectacol. Rezultatul? A dGuit reprezentaţie, deşi 111 zi 
de sarbatoare, s'a fc\l'ut »111 famHie«. Şi cloar Tanase este rasfaţatul pu
blil'ului aradan din tot judeţul şi pe deasupra singura trupa teatrala care 
se bucura şi de prezenţa unora dintre minoritari. 

Lipsa publicului dela tentru nu trebuie sa ne mire şi nu poate fi 
condamnabila. 

Bucureştii dinaintea rasboiului avea 3 teatre la 2HO-300.000 locui· 
tori. Şi tiecare din aceste teatre dadea o premiera pe saptamfllla. Daca 
se int,tmpla ca piesa sa cada - şi nu era exclus, mai ales la Naţional 
care trebuie sa incurajeze literatura dramatica originala - piesa era 
scoasa de pe afiş dupa 2 cel mult 3 reprezentatii. Dar chiar pil::'sele ac
ceptate de critica şi de public injumataţeau sala dupa al 5 al ti-lea spec
tacol. 

Sa raportam acest fapt la pa tura culta rOI1l,lneaSca din Arad - care, 
ClI suburbii şi cu minoritari la un Joc abia numara vre-o 80.000 locuitori. 
Raportul se menţine cu o foarte uşoam înclinare in favorul Capitalei 
antebelicE', care insa pe atunci nu depaşea numarul de cinematografe din 
Aradul de astazi. 

Cu riscul de a obosi şi poate chiar de a indispune, trebuie sa adaug 
Cilteva cuvinte pentru apararea bietului intelectual rOJmÎI1 aradan, Omul 
acesta a ajuns prizonierul propriei lui situaţii sociale. Sunt luni intregi 
din an, il1 care nu el, nici familia, nici profesiunea nu dispun de el - ci 
societatea in care este obligat sa traiasca. Incep,lnd de Luni :::;i pima Du
mineca viitoare cmg invitaţii la: conferinţe, şedinţe de GOmitet, adunari 
generale, serbari festive, concursuri sportive, mese camaradereşti şi in
vitaţii insoţite de bilete, - câteodata adevarate somaţii - la: teatru, 
serate dansante, baluri, ceaiuri, reuniuni de binefacere; abonamente la 
ziare, reviste; cotizaţH de membru la asociaţii profesionale, societati spor· 
tive, duburi ... 

Nu. Publicul nu poate fi Învinuit că nu sustine cu prezenţa şi con
tribuţia sa baneasca un teiltrll permanent in Arad. Şi orice Încercare in 
acest sens ar fi dela inceput condamnata. 

Soluţillnea la care s'a ajuns prin aducerea periodica a trupelor din 
Bucureşti, este cea mai nimerita. Ralierea Timişoarei la aceasta acţiune 
este un şi mai fericit pas facut pentru permanentizarea teatrului de vest. 
Sforţarile comitetului de patronaj se pot indrepta acum spre Oradea, -
şi mai departe: spre Carei, ~pre Satu-Mare. Când direcţia generală a tea
trelor va reglementa trimiter'ea de ec hipe cu piese de valoare, instructive, 
cu decoruri. costume şi interpreti creiatori de roluri, pentru câte·o săp~ 
tamână de reprezentaţii de-alungul graniţei de vest - teatrul nu va mai 
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fi o chestie de "bun românisl11« pentru spectator, ci o manifestaţie de 
Înaltă, necesara şi reconfortanta cultura - iar pentru cei ce s'au stra
duit să-l iniţieze în felul acesta, o satisfacţie morala ca atât de chinui
toarei probleme a teatrului. i-au dat cea mai fericita deslegare. 

Aş mai putea adauga ceva ce ar putea completa o lipsa: reprezen
taţiile populare ~ ale pieselor. potrivite. - pentrtlşcQl~ril militari şi lu
cratori. Regia acestor reprezentatii - d~late - ar fi acoperita chiar 
prin preţurile de intrare, echivalente cu ale cinematografelor, iar partici
parea pentru şcolari şi lucratori s'ar putea organiza prin Stra}erie. 

'* * '* 
Paralel cu teatru, avem muzica - concertele instrumentale de tot 

felul, concertele corale. Avem in Arad 3 sau 4 societati muzicale dintre 
care una cu vechi tradiţii româneşti. Două din ele »Armoniet« din Arad 
ŞI »Lyra« din Chişinl:'ul-Criş111ui, fac parte din Federaţia noastră. Ca laic 
in materie muzicala nu ma pot amesteca in rosturile lor. Mi-aş permite 
insa sa le sugerez pentru marile recepţiuni festive - nationale şi oca; 
zionale - precum şi pentru unele eventuale calătorii de amuzament salt 
de propaganda, alcatuirea unui repertoriu comun. Federalizarea inseamna 
in primul rand o colaborare lraţească. şi o indrumare unitara. 

Mai cred că şi productiunile muzicale ale acestor societaţi ar tre
bui programate tot prin planul de activitate al Federaţiei. Aceasta nu 
insemneaza nici tutelare nici imixtiune ci o mai perfecta eşalonare a di
verselor manifestaţii culturale. 

Asupra concertelor instrumentale nu putem insista. Aceste manifes
tari culturale aparţin in parte oştirii, in parte Hlarmonicei locale şi spo
radic impresarilor cari comercializează producţiile artistice ale marilor 
virtuoşi - caror impresari noi nu ne putem nici intr'un caz substitui, 

Ramâne deschisa problema romanizt1rii filarmonicei din Arad, care 
nu de mult şi-a sarbatorit centenarul. Inceputul l-a facut tânarul şi ne
obositul dirijor al muzicei reg. 93. Susţinut de câţiva oameni de inima. 
s'a impus pe de-oparte ca dirijor al orhestrei filarmonice şi pe de alta 
parte pregateşte cu insufleţire elementele tinere din şcoală pentru a for
tifica prin ele pe latura românească structura Filarmonicei. Sunt sigur ca 
timpul va desavârşi opera incepuW. 

Şi pentruca suntem in domeniul muziceI, mi-aş permite o intrebare: 
oare de ce reprezentatiile de opera - destul de rare azi - nu mai au 
succesul rasunator de odinioară? 

N'ar fi bine ca prin Comitetul de Patronaj al teatrului să se incerce 
- de acord cu Timişoara şi Oradea - aducerea Operii din Bucureşti 
pentru câteva reprezentaţii oneste 7 Când zic onestă. inteleg reprezen~ 
taţie bucureşteană - nu de umplutură. 

* 
Chestiunile monografice, etnografice, istoriografice şi arheologice, 

formeaza obiectul referatelor speciale ce vor completa programul de dupa 
masă al Congresului. 

* 

I 

il 
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Presa. 

Ham{Lllf' s~i ma ocup, pt'ntru complf'tarea expunerii mele, de acei 
agenţi de informare şi de difuzare a Hlanift'starUol" culturale - ,1'1 şi a 
maniff'slarilor de tot felul ~ ce constituie publicistica In general. ziarul 
şi revista. In spt'dal. • 

h'ntru oglindirea starii de fapt ne-a venit pe nea~teptate in ajutdr 
par. Dr. Oh. CiuhalHlu care, vorbind despre "Congresul C111tural al Ara
dului(' in Ilr. 4 anul 62-a al Revistei "Biserica şi Şcoala" - decalla ne
contestata a tutllror publicatiilor din Arad, şi lIlIa dintre cele lllai vechi 
reviste din "ţara ~ ne pune la inclemclna un ndmirabil tablou sinoptic, 
cupril1z,lnd tonle efemeric\f'le aparute in Arad, dela 1802 şi p{ma astazi. 

la ta ce constata pari nte le Citi hnnd II ; 
,,{Je la 1 ~tj2, nî.nd incepe sfios firul pli blidstin'i ara dane şi 
p<1na la lYlH. adica În curs de 44 ani, in Arad au aparut 
sllccesiv l..! publicaţii. Din acest timp' Începe organul "Bi
serica şi Şcoala« ('u cei hl ani de viaţa traita, apoi foilf' 
noastre politice ".Tribuna Poporului" mai apoi prefacuta III 
»TribuIHl« şi "Holm\nul" azi disparute. Iar din ('poeei urma
toare de 19 ani numai, semnalam 55 - adica einrizt'eişi
rinei - demeride locale, dintre cari numai (j o mai duc. *) 
Iar restul de 49 foi şi reviste s'all cuhllldat In noaptea ne
fiinţei. dill care le chemase la l"iinţa un orgoliu sau interes. 
In cel mai favor"hil caz o suprapretuire naiva a condl'iului 
ce le urnea. 
AsemenE'a publi."aţii au avut de efect ca in eple din urma, 
s'a dezorganizat şi la Arad ca aiurea scrisul publicistic ro
m,'Lnesc şi totodata, s'a zadarnicit Iwbila lui misiune etica, 
poli tiea, naţiona la şi cultural.). 
Va putea tren' Congresul Cl1ltural aradan - se intreaba 
par. Ciuhandu - pe Ic'tnga aceasta problema, fara sa o sem
naleze şi sa exprime macar un deziderat«? 

Parintele Ciuhandu priveşte chestiunea - dupa cum vedem din ci
tatul tacut şi din cele ce vom mai face - din punctul de vedere etic. Dar 
etica in materie de publicistica - ca şi În domeniul politic şi tocmai 
pentrucă ziaristica este ~i astazi ca totdeauna în strclnsa conexiune cu 
politica ~ îşi are relativitatea ei. .. Ziaristul este un profesionist al scri
sului cotidian; "de pe urma lui traieşte. iar ziarul îi da posibilitatea sa 
traiasca. Deci ziarul este o afacere comerciala ca oricare alta. Pe acest 
lemeiu sunt concepute şi traiesc marile cotidiane de pretutindeni: te ser
vesc - imi plateşti. Ca şi in politica: »imi dai votul? te servesc", sau: 
»te-am votat, - eşti obligat sa-mi faci cutare lucru«. 

Vremea apostolatnlui in gazetarie a trecut de mult. La drept VOT

bind nici nu cred să fi existat vreodata apostolat In scrisul cotidian. 
Probitate, buna credinta şi puţin apostolat, - dacă ingaduiţi - la 

---~ 

nceste ti ~unt: 
ziarele: Ecoul, Ştirea şi Curieru!. 
revistele: Şcoala vremii :!şi Hetaml, 
rev. umoristică: Bwvo I 

Păr. Ciuhandu i-au ~căpat totuşi unele ade\"ărate efcmeride _. c(,re apar şi astăzi 
cum pot şi când pot. 
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,Biserica $i Şcoala,« la "Şcoala vremii" - la "Hotarul" - dar sa nv 
mergem mai departe. Fiecare din cele 2 cotidiane aradane, are o regi{' 
zilnica de 2-3000 lei, poate mai mult. De unde sa scoata cheltuelile zil- str 
nice? Din ce sa traiasca redactorii, pt>rsonalul? Din abonamente? Exclus. 

Pentru mine, omul acela care de 12 ani îşi plimba foaia dintr'un fa 
oraş In altul de-alungul frontierei vestice, tarbarind 1)(:' oricine i se pune ~i3 
cle-acllrm{'zişuJ, dar neîncetfmd sa apara - şi "celalalt care de 7 ani, laud" ln 
zilnic p~ cine-i iese'n cale, fara sa injure niciodata pe ninwni - dar con
tinua sti apara, - traind şi UTlul şi altul şi ceilalţi de pe langa ei, de pe 
urma acestei profesillni comercializate - au facut pentru publicistica ara- ief 
dana mai mult decat facem noi toti la un loc de atâţia amar de ani. Zi id 
de zi ei au Insemnat in foile lor nimÎC'urile cotidiene care peotrll cerce
tatorul viitor constituie oglinda fidela a starilor de fapt din ultimnl de- ro' 
reniu. E adfvarat ca in mintea şi in intenţiile noastre aceste situaţii pre- 1; 
zinta mai multa curatenie, mai multa fineţe, mai variata coloratura sti- .<lI 

listica şi chiar mai multa corectitudine gramaticala şi ortografka. Dar '1' 
toate acestea au ramas In sncrul depozit al bunelor noastre intenţii. Ei .~l 
au lucrat şi ne-au fotografiat inactivitatea. SI 

De lO-de 15 ani dorim ClI toţii o gazeta româneasea de cultura, 
cle informaţiuni, de lupta nationala. 

Unde este aceasta foaie? ,el 
Istoria presei româneşti la graniţa de vest în primele doua decenii (1 

dela Unire o scriu ei - nu noi! Bine sau rau, frumos sau urat, meritul 1 
este al lor care au fost singuri şi-au început din nimic - in timp ce noi 
toţi la un loc, n'am elaborat decât concepţii şi nu ne-am afirmat dec,H 
prin critica. "c 

Sa-i inlaturam - de acord: dar ce punem in loc? Foile acestea 
traiesc pentru ca s'au facut necesare. Cu ce umplem golul dispariţiei lor? , 

Mi-aş permite o paralela. Cu câţiva ani in urma, inainte de a se 
infiinţa Regia autonoma a C. A. M.-ului, piaţa aradana era invadata de 
ţigările ungureşti. aduse prin contrabanda. Fabricatele noastre erau in- " 
ferioare şi calitativ şi ca aspect. Ori cumparai, cu bani scumpi, tuburi 1 

goale, ori tutun Impietrit i'n I:'le. Erai fericit câ.nd un prietl:'n sau cunos
cut îţi oferia o cutie de Kedive s~1U Memfis - pe care le fumai in orele 
de tabiet. .. 

S'a Înfiinţat C. A. M.-uL Tigarile bune, fabricate cu ingrijire, admi
rabil împachetate au aparut pretutindeni - şi s'au impus. Curiozitatea 
I11f.i întâi, mai apoi buna apreciere a lor i-a facut clienţi pe minoritari. 
Şi-am asistat la scene care mi-au umplut sufletul de mândrie: mulţi din 
cei cari plecau peste hotare se aprovizionau copios cu ţigarete de ale 
noastre, luând asupra lor riscul reviziei vamale. Tigările ungureşti au 
disparut ca prin farmec - de~atunci' Sunt ani dee<:î.nd n'am mai vazut una. 

Tot astfel s'ar petrece lucrurile şi cu demult proiectatul mare coti
dian de informaţiuni şi lupta românească al nostru. Sa Îndraznim a-l 
scoate. Avem condeie tinere, bine pregătite, entusiaste. Sa ni le apro
piem, sa le folosiml Foile existente - prin nepasarea noastra - neco
respunzatoare, prin ţinuta lor, vor dispare din primele zile ale apariţiei 
acestui organ de vie pulsaţie a vieţii româneşti locale şi de Înaltă şi obiec
tivă ţinută etică şi spirituală - Întocmai ca ţigările ungureşti de acum 
câţiva ani de pe piaţa Aradului. 
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Pe aceasta linie ne unim din nou ni par. Ciuhandu {'('Ind constata: 
"ca publicistica româneasca e in plin proces de diferenţiere şi in

strainare dela misiunea sa cu adevarat nationala - şi ca: 
Un Congres cultural, ,a cel de-aici, nu va putea trece nepasator 

fetra sa exprime reI puţin un deziderat: de a se reda Aradului prestigiul 
~az€'tares{' de odinioara, prin creta rea unui cotidian eu adevarat naţional 
in sens superior'" 

* 
Acest cotidian împrNlIHl cu revista "Hotarul« ar forma cele mai 

'eficace mijlmwe de legatura Între oraş şi sat, intre indemn \şi faptă, intre 
idee şi creatie. 

"Hotarulif ar TE'flccta, dupa cum face şi azi, Întreaga mişcare lite
rara şi ,ulturala a ţinutului prin tot ceeace are ermai reprentativ, şi s'ar 
tace necesar, fara sa fie impus, chiar acelor abonati cari 11 primesc de 

.ani de zile şi continua sa-1 primeas,a fara sa-şi achite oblignţiunile catre 
administraţie. Este şi aceasta, ca atâtea alte maniff'stari negative, o lipsa 
,de conştiinţa cetaţene-asca prin contribuţia căruia nu ne prea putem atirma 
supremaţia culturala .... 

* * * 
Dup'ti cum nu ne putem impune În ochii concetatenilor minoritari 

. -din arest oraş daca nu ispr~lVim odata cu povestea acelui monument al 
I nnirii, despre c.ne numai eu aud vorbindu-se şi colectându~se de vre~o 
1 H ani1 

Se implinesc anul acesta 20 ani dela Unire şi Aradul nu are ind\ 
un monument public care sa simbolizeze şi să ateste in ochii strainilor 
.aceasta Unire. 

l Trei busturi - aUtt ne-am Învrednicit sa ridicam in aceşti aproape 
?20 ciI' ani[ Trei busturi şi o cruce comemorativa, 

Este cel mai umilitor certificat al paupertaţii noastre sufleteşti. 
Intr'un oraş C'u atâţia oameni cu stare şi cu politiciani cari pentru 

'iUll simplu mandat de parlamentar pun la bătaie sute de mii de lei - noi 
,_ 'n'am fost in stare sa adunam Sllma necesară unui monument al recunoş~ 
e tinţei pentru Regele Jiberator şi intregitor! 

Cclrpim strazile cu milioane anual - dar nu putem impodobi o piată 
I~ ,publica macar cu c<lteva sute de lnii în 20 de ani' 
a Iata, intre atâtea altele, strigatul de durere pe care nu trebuie s;1~1 
i. 'lnabllşe pereţii acestei sali in care se pune în ansamblu şi amănunte 
Il -,problema suprematiei culturii rom,Îneşt1 la graniţa de vest! 
le 
,ti COlll'lllziun'i generale 
a. 
I~ La sfârşitul fiecarui capitot tratat am exprimat sugestii şi am făcut 
-1 propuneri carora, dupa aprecierea Dvs, le puteţi da sau nu curs, Ele n'au 
J- pretenţia de a fi cele mai bune; nici macar bune: cel mult demn de re~ 
J- ţinut. 
ei Problemele tratate sunt toate de ordin local. Unele exclusiv locale 
c- - altele se pot impleti cu necesităţile similare ale oraşelor inverinate, 
OI Timişoara şi Oradea - spre exemplu: conferinţele din oraş cu subiecte 

generale, teatrul, opera. 
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Cred ca ar trebui. ca sub Illdel11nu[ initiativei private, sa ia contact 
intre ei înşişi reprezentantii autoritatilor din aceste oraşt', pentru ca im~ 
preunâ s~\ stabileasca modaHt<itile unei ciÎt mai efective colaborari. CiÎnd 
primarii municipiilor Timh;;oara. Arad, Oradea s'au pus de acord, in ceeace 
priveşte reprezentaţiile de teatru, spectacolele de opera şi ciclurUe de 
conferinte - permanentizarea acestor periodice manifestari culturale nu 
mai poate suferi nici 'O întârziere. 

Dar aceasta colaborare sa llll se limiteze la nevoile comune ci sa 
sustina şi alte nevoi pur locale, ai caror beneficiari putem fi indirect -
de ex.: Timişoara lupta de mult pentru un post de radio emisiune. S'o 
susţinem cu sinceritate şi caldlH~l, alaturi de Oradea, în aceasta justifi
cata pretenţiune. 

Aşadar o larga şi sincera nilaborare pe toate terenurile vieţii cul
turale - chiar şi in manifestaţiile sportive romr'meşti - tenis, canotaj. 
foot-ball - chiar eeînd ar fi vorba de interese pur locale. 

* * 

Toate problemele enumerate aici, şi cele de intE-res comun şi cele 
de ordin pur local, trebuie studiate în lumina posibilitaţilor materiale de
reaUzare, şi imparţite dupa aceste posibilitaţi în trei categorii: 

1. Acele a caror realizare e sigura 
2. " "" .." probabila 
3. ., " " " problematica. 

Şi sa purcedem imediat la aducerea la indeplinire a celor sigure. 
Pentru celelalte sa întocmim planul de lucru eşalonat pe un număr 

oarecare de ani. 
Aceasta eşalonare sa se faca pe etape in ordinea importanţei şi a 

necesitaţilor. Când vom atinge prima etapa, - aşa cum am atins etapa 
preliminară a dibuirilor prin congresul nostru de azi - putem avea certi
tudinea apropiatei suprematii a culturii romtine:;;ti la graniţa de vest. 

A.1. Cons'an'innc .. 

d 
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Jv10NOGRAFIA ROMÂNEASCĂ 
, 

A JUDEŢULUI ARAD 
de 0[, CORNEG1U RADU 

Intocmirea monografiei Judeţului Arad s'a impus ca o necesitate 
jnexorabila illca din primii ani ai desrobirii noastre nationale. Cu toate 
<lCestea, ahia in anul 1924 s'a facut primul pas roncret spre realizare, 
când primaria municipiului Arad a creat un fond al monogratiei, fond ce 
n'a mai fost apoi alimenk'1t dec.H in anul urmator, cu o suma tot atfit 
de modesta ca şi area initiala. In anul 1926 primaria, deşi n'a mai a<1au
gat nimic la fondul existent, n'a parasit totuşi complet câmpul unor 
asemenea preocupari, deoarece a subvenţionat merituoasa lucrare a Dlui 
Prof. Petranu asupra bisericilor de lemn din judeţ. Dar de aci şi pnnâ 
în anul 1932 nu mai aflam nici o urma ce ni-ar jlutea indica un interes 
oarecâre fie dIn partea publicului, fie din partea oricialitaţii Iata de aceasta 
problema. In sfârşit, In ziua de 29 Ianuarie 1932 comisiunea interimară 
,a lIlutliripiului se decide sa rupa valul uitarii şi sa itlstitue concurs pen
iru' l.:e .. lUiti buna lucrare monograHca ce s'ar intocmi asupra judetului 
'Şi mmridplului Arad, unn{lnd ra sarMna reda{'tarii precum şi eheltlliata 
de tiparire sa e suporte tot primaria. Decizia de mai sus n'a putut insa, 
cum dealtfe1 era şi Hrese, sa rezolve o problema atM de complexa, iar 
<le atunci şi pâfUl asta:â nu s'a mai Încercftt nici un pas pe calea inWp
tui rilor. 

Daca, In ciuda bun·elor intenţinni GMI, dupa elim am ar.rtat, n'au 
lipsit cu totul, nu s'a <tjuns înca la alcatuirea unei opere de necontestata 
importanţa culturala, nu numai pentru ţInutul nostru. ci şi pentru intreg 
neamul r(')mt'lIlesc, vina o purtAm deo~)otriva noi oamenii ca şi impreiu~ 
rarile; caci pe lelnga muWt truoa, îndaraillica perseverenta şi ad,lncn pri~ 
cepe re, întocmirea unei monografii de vaste proporţiuni şi judicioasa sin~ 
teza cere Ş:i o an:tbiallta sl'iritua~a, şi so('ia~a f)rielnica preocuparilor de 
profunda şi migaloasa analiza. 

Or, indata dupa sav<lrşire1'l sublimului act al unirii, marea massa a 
i,ntelectmdilo·r ttOŞtri a fost t'ajltatade organizaţia de stat, iar enf'>rgiile 
('apabile de ,ef'orhlrl şi realIzări culturale au fost absorhite fie de ob1iga~ 
ţiuni profesionale, fie ele cerinte1e vietii sociale. in plina şi neil1cetată 
fram,lntnre, dar mai ales de patima politicianismului, cuceritor de bunuri 
materiale ~i vrajmaş Înfocat al crea\lunilor spirituale. 

Deşi· demonul politicianisml1lui n'a incetat nici în zilele noastre sa ,0-
plpşeasca multe din sufletele inzpstratt' ClI puteri rreatoare, iar materia~ 
listllul calculat şi rece eontinua sa înabuşe cu aceeaşi cruzime elanul 
idealismului. Feaeratia Societatilor Culturale. atinsa de adierea unui suflu 
"proaspat şl înviorator re se degaja inca timid din frământările vieţii zil
nice, socoteşte ca a sosI I momentul prielnic pf'Jltru ca oraşul şi judeţul 
Arad sa-şi înteţeasca stralucirea nimbului câştigat in luptele pentru pre~ 
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gatirea şi desavarşirea mareţului act de dreptate istorica dela 1 Decem
vrie 1918, prin realizari de inalta valoare spirituala, intre cari un loc de 
frunte s'a rezervat monografiei ţinutului. 

Succesul oricarei acţiuni fiind În buna parte În funcţie de o noro
coasa alegere a obiectivelor de atac cat şi de o raţionala procurare şi 
utilizare a mijloacelor de lupta, ma simt obligat sa va îndrept atenţiu
nea În primul rând spre aceşti factori ClI .l1fluenţa hotaritoare şi a::;upra 
actiunii al carei drapel il desfaşuram astazi. Ca urmare permiteţi-mi sa 
va Intretin e<lteva momente, aratandu-va felul cum se contureaza In 
mintea mea principiile şi acţiunea luptei ce porneşte astazi pentru cuce
rirea unui blln spiritual ce merita toata osteneala. 

Ma VOill ocupa pe rând de cei trei factori cu rol determinant In 
evoluţia actiunii noastre şi anume: a) obiectivele monografiei, b) organi
zarea muncii, c) procurarea fondurilor. 

1. Obiectivele monografiei.. 
o lucrare monografica asupra unui ţinut oarecare întâmpina dificul

tati serioase, din pricina ca ea trebue sa reflecteze totalitalea realitati
lor materiale şi spirituale din acel ţinut. Greutatile adeseori insurmon
tabile ce se ivesc in calea adunarii materialului documentar nit şi let 
clasarea şi prelucrarea acestuia, ne explica cu prisosinta faptul de ce 
monografii le de vasta sinteza istorica-geografic~l-economica etc, sunt din 
ce în ce mai rare şi in schimb sporesc cele ClI obiective restrc1nse, lna
if!.te de a purcede la infaptuiri, trebue sa ne punel,l1 deci şi noiintretk'l-. 
rea, ce anume dorim sa realizam. 

Sâ luptam pentru monografia "totalitara" - apliccÎl1d termenul la 
moda - sau S~l ne multumim cu o serie de monografii parţiale, fiecare 
din ele limitate la diferite aspecte sau evenimente sau preocupmi ale 
vieţii sociale 7 Daca am fi conduşi exclusiv de criterii de ordin ştiinţific 
şi utilitarist, desigur ca ar trE'bui sa nehotmim pe li'tnga monogratiile 
fragmentare a cafor intocmire Int,ltnpina dificultati mai uşor de in\'ins 
decât aceea a monografiei totalitarti, iar ca valoare documentara st' pot 
mai uşor ridica deasupra mediocritatii, prin faptul ca elen1t'lltele dp' in
formaţie se pot culege, coordona şi analiza sau sintetiza În condiţiuni 
mai favorabile. 

Dat fiind insa că paşii noşt1'i sunt' calauziti de un comandament ma~ 
puternic decât arel al utili tarismului sugrumator de aV{Înturi creatoarf', 
iar orgoliul ştiinţific nu trebue sil inabuşe prin tirania ratiunii clocotul 
sangelui şi vapaia suHetului, scopul nostru nu poate fi are{a de a·face· 
ştiinţă numai de dragul ştiinţei ·ci. slujindu-ne de mijioaceM sale mul
tiple, să cO'nsacrăm vietii român·eşri din tinl:ltu/ Aradl1fili o operă me
nită să statarnicească drepturile imutabfle ale neamului românesc asu~ 
pra acestui pământ strămoşesc şi a ne afirma vointa dârza de a stă
pâni prezentul şi a bate cu vigoare tinere-ască la poarta lJiitol'ului, Daca 
tinem seama şi de faptul ca faimoasa monografie jubilara, intocmita pen
tru preamar.irea mileniului unei stapâniri uzurpatoare, a deformat tenden
ţios adevărurile istorice şi sociale" cu swpul vadit de a justifica o supre-· 
maţie politica, economică şi socială nedreapta, o atare infaptuire trebut'" 
sit ronstitue pentru noi mai mult deccH un cfesiderat:. o sacra clillor~' 
f(~ta ele imensa jertfa de sânge a înaintaşiror noştri.. 
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Or, restabilirea realitatilor modelate şi sugrumate in corsetul strâns 
al şovinismului maghiar nu se poate obţine prin lucrări monografice frag
mentare, ci numai printr'o monografie totalitara, intocmita cu respectareii 
adevarurilor istorice şi sociale, scrisa la Inţelege rea şi priceperea tutu"rora 
şi desfacuta din cam aşa de forţa a disciplinei scolastice. 

Evident ca o lucrare de asemenea proportiuni cere o munca inde
lungata, 1-2 decenii chiar, iar ca urmare o rabdare prea mare din par
tea . publicului, grabit a cunoaşte rezultatul eforturilor noastre. Deaceea 
ned ea, fara sa ne abatem c.:ltuşi de puţin dela principiul operei totali
tare, ar fi prudent ca redactarea şi editarea sa se fara in etape, pe fas
cicole sau volume, constituind unitati pedeet încadrate in marea opera 
de sinteza. In aceasta ordine ele idei, ma gandesr la efectul ce l-ar avea 
asupra tuturor acelora cari vorbesc şi simţesc româneşte aparitia, cu 
ocaziunea iubileului de 25 ani dela Unire, a acelei parti din mono
grafia Aradului, care ar trata contributia Aradului la actul Unirii, apoi 
situatia etnică-sodal-economică şi politică precum şi realizările geniu
lui nostru creator in sfertul de veac ce a urmat acestui act.' . -

Deşi lucrarile monografice restr,înse, ca obiect, scop şi mijloace de 
realizare, nu intra În preocuparile noastre, acestea pot aduce totuşi fo
loase Însemnate cauzei, prin materialul documentar cuprins În coţinutul 
lor şi analizat ('u pcttrunderea specialistului. Ca atare, pretioasele publi
raţiuni din cadrul istoriei bisericeşti ale I. P. Cucernieului Iconom Stavro
for Dr. Oh. Ciuhandu, scrierile monografice ale 1. P. C. Ieem. Stavr. Dr. 
T. Botiş, prof, Tr. Mager, prof. Gavanescu, I. Tolan, I. Moldovan, Olt. 
Lllpaş,:P. Tiurra, - Pribeagul, Cornelia Bodea şi alţii, mPrita toata atenţiu' 
nea şi reculloştinţa noastra. Deasemenea tot ce se va lucra de aci incolo 
in acest domeniu, va constitui o piatra mai mult la temelia operei ah.' 
carei contururi le tratam astazi. 

2. Organizarea muncii. 
o monografie de însemnatatea şi proporţiunile aceleia proectate de 

noi, nu se va putea insa infaptui de un singur om, ci numai printr'o co
laborare armonioasa a mai multor piOlwri, salahor! sau conducatori, elI 
toţii muncind după directive bine chibzuite şi aplicate.' 

Deaceea prima noastra preocupare 'trebue sa fie intocmirea unui 
plan de munca, care sa cuprinda nu numai scheletul monografiei ci în 
acelaşi timp şi distribuţia, gruparea şi sarcinile elementului liman angajat 
in acţiune. Spre a obtine intoClIlirea unui asemenea plan, putem rel'ilrge 
la urmatoarele sollitiuni: a) publicarea unui concurs cu premii sau b) În
sarcinarea cu studiul- şi elaborarea acestuia a uneia sau llHli,·multor per
nonaIitati cu reputaţie consacrata În materie. 

Odata ce ne aflam in posesiunea planurilor de munca, putem proceda 
fara inlarziere la lucrarile monografice propriuzise, cari se vor desfaşura 
in doua etape. Prima etapa va fi consacrata adunarii, selectionarii şi 
c1asarii materialului, iar a doua coordonarii, dospirii, intr'un cuv,înt ela
borarii mOllngrafiei. 

Prima etapa in mod firesc va fi stap<1nita de monograf.iştii salaho-ri, 
cari vor culpge din zor materialul documentar din vrafurile cartilor, ea 
şi din tainiţele sufletelor, din rosturile gliei, ca şi din farmecul c.Întece-
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lor. din intinsul· C<llllpiilor, ca şi din frunzi~lIl muntos al codrilor, ele pre~ 
tutindenea unde- viata omeneasca freamata, se zalIIisleşte şi se sting@<. 

fntru cât in cadrele monografiei se va face un loc Însemnat şi ilus
traril realitatilor sodale, economice, sanitarp, culturale, etc. din zilele 
nO<lstre, intrevad necesitatea, in lipsa unor elemente cu pregatire temei~ 
Ilica in tehnica culegerii materialului documentar, sa se recurga şi la 
serviciile intelectualilor dela sate. In acest scop: ('fed de bine ca din timp 
sa-i initiem in elementele de baza ale tehnÎCei monografice. Este adeva
rat ca iniţierf'il Illvatatorilor se face chiar în cursul şcolaritaţii, dar ele
obicei numai pe un plan teoretic, in schimb a celorlalţi intelectuali de loc. 
Demm:'ce illsa cunoştinţele teoretice şi dealt,ulll sumare nu pot Inlocui 
practica pf' terf'n, a~ crede util ca autorita1ile superioare ale bisericii 
şi Învatamiintului primar sa impuna tinerilor invatatori şi invatatoare, 
elevilor normalişti şi preotilor tiin jud. Arad, ca În moci obligatur şi re
partizati în serii sa participe la cursurile practice de initiere În tehnica 
monografie .. , cursuri ce trebue de fiei încolo sa fiinţeze pe l;)nga fiecare 
echipa a Fundaţiilor Culturale Principele Carol şi a Institutului Social 
Banat~Crişana. 

]ntrf'g materialul adunat In cursul lucrarilor monografice va forma 
parte illtf'granta din arhivele judetului, pentru a caror Illfiintare va des
chide astazi o lupta dreapta 1. P. C. Sa Of. Gh, Ciuhandll. 

Paralel cu adunan'(l matf'rialului documentar, se va desfaşura şi 
activitatea de selecţionare. In aceasta direcţie Institutul Social, prin spe
cialiştii sai în diferitf'le ramuri ale ştiinţei, ar putea aduce servicii In
~emllat(· ram:ei. 

Munca fir' adunare şi selecţionare terminata, Începe a doua elapa, 
in care Cf'ITUI 1ll1llH'itorilor seva restnlnge la puţinii chemaţi cari, re
traşi 111 liniştea si ngu reHa ti i. vor talmaci hrisoavele şi eli plome le, faptele 
~i evenimentele. patimile şi suferinţele. razboaiele şi epidemiile, belşlIgul 
şi foametea, pentru ca din amalganul acesta sa eristalizeze şi sa scoatâ 
let lumina adeval'ului rosturile existenţei noastre etnice pe aceste me~ 
leaguri. 

La reindul lor, rei mulţi dar nechemaţi la zamislirea (lcf'stf'i crea
ţiuni df'" pura spiritualitate, care aşteapta in tihna ziua cHnd se vor pu
tea df'sfa ta la comorile scoase la lum ina zi lei prin chi l1uitoarea fram,ln
tare ti frf'erului. IHH:ii vor uita de-o inalta indatorire şi allume de a ron~ 
tribui cu banul lor la eternizarl"a prin tipar a unei munci de Sisif. 

3. Procurarea londuri/or. 

Dupa calcu!{'"!f' aproximative, rheltuclile impreunate cu întocmirea 
şi editarea monografiei s'ar ridica la o suma de t'Înct milioane lei, suma 
enorma În aparf'nţH dar, daca ţinem seama df' faptul ca din ea se va ali
menta o aqiullt' CII o durata ce trece marginile unui deceniil, act'asta se 
va .uata ca masurata nevoilor reale. Astfel fiind, sa nil ne amagim eu 
iluzia drşarta, ca simttimiintul datoriei, la rare facem apel, sa aiba pu~ 
terea ma~ica rle a deschide pllnga cetateanului caci, bizuindu-ne numai 
pe efectele acestui simţămill1t, niciodahl nu vom ajunge În ş;ituaţia feri
dta de a vedE"a rasarind din teasrurile tiparului slovele menite a ne 
v('sti biruinta nizuinţelor noastre. Deaceea inca de cu vreme trebue sa 



HOTARUL 25 

(antam şi sa aflam mijloat'ele, pentru ca lipsa resurselor materiale sa nu 
constituc un impediment in desav<lrşirea operei în creare, Or, daca ac
ceptam principiul ca fiecare cetatean al judeţului are obligaţia de a con
tribui cu creerul sau cu punga, iar la nevoie chiar cu am,)ndoua la 
realizarea acestei opere şi, pe dealta parte, mai facem şi constCltarea ca 
imensa lor majoritate din nepricepere. insensibilitate sali din cauza ca 
stau sub stap<lnirea materialismului sterp al timpurilor, nu dau ascultare 
chemarii la datorie, nu vad o soluţie mai justa şi mai eficace pentru asi
llurarea resurselor materiale de cari avem neaparata nevoie, deccît aceea 
de a ne îndrepta Cll pretenţiunile noastre spre easieriile colectivitatilor, 
alimentate din contribuţiunile obligatorii ale aceloraşi cetateni, cari izolaţi 
refuza sa ofere un obol neinsemnat, în rolE'ctivitate insa sunt mai puţin 
refradarÎ. Cercetand bugetele municipiului. judeţului :;;i ale comunelor ru
rale din cuprinsul acestuia, cari Împreuna se ridica la o suma ele apro
ximativ 260 milioane Lei, vom ajllnge la concluzia ca, dara timp de zece 
ani slICCE'siv, ni s'ar acorda o cota de abia 2 la 1000 din aceste bugete, 
in cursul unui singur an am obţine 500,000 Lei, iar În cursul a 10 ani 
am dispune de cinci milioane Lei. Şi sarcina aceasta nu este atiit de 
mare incat sa n'o poata suporta ClI uşurinta pelna şi cea mai modesta gos
podarie cOlllutlala, Prin urmare llU e nevoie deccit de înţeleg~~ren capilor 
de totdeauna ai' judeţului şi municipiului şi suma necesara pentru intoc
mirea monografiei se acopera fara prejudirii materiale pentru gospoda
ria colectivitaţilor şi mai puţin pentru aceea a particulari lor, caci sar
\Îna ce aceştia urmeaza sa suporte e abia de 1'25 Lei la an pe cap de 
locuitor. Evident ca la nevoie se va face apel şi la contributia stattllui tot 
atat de interesat in mi:;;carile culturale dela grunita de Vest. ca şi jude
ţul sml oricare cetatean din acest tinut. 

Sumele obţinute vor trebui insa cu straşnkie pazite, spre a nu primi 
() [tita deslinatie dec,H aceea in scopul careia em fost oferite, Spre a pre
\'eni orice tenta tie de lnstrainare' sau deturnare, inca dela inceput se va 
întocmi un regulament de administrare a fondului, iar llul1lerarul se va 
pastra la Banca Nationala, unde se vor varsa subvf'nţiiJe acordate de 
stat, judeţ şi comune, precum şi toate eventualele donatiulli În nUllwrar 
sau efecte de stat. 

r,in rezumarea celor expuse p,lna in prezent, se degaja urmatoarele 
concluziuni: 

a} intocmirea unei monografii a judeţului Arad com;titue nu numai 
un desiderat, ci şi o necesitate culturala şi natiollala inexorabila pentru 
acest tinuL 

b) Monografia ce se va Întocmi trebue sa aibă un caracter totalitar, 
<ldecel sa reflectf'ze in intregime realitatile materiale şi spirituale ale tre
cutului şi prezentului. 

c) O monografie partiala cu privire la contribuţia Aradului la actul 
L:nirii, precum şi ilSupra realizarilor efet'tuale de geniul nostru creator 
in diferite ramuri ale astivitaţii omeneşti in cursul anilor ce au urmat 
acestui act, ar constitui cel mai vrednic omngiu pentru jubileul de 25 
ani al desrobirii noastre naţionale. 

el) Necesitatea intormirii unui plan de mtmnl amanuntit, se impune 
ca o condiţie primordiala pt'ntru inceperea lucrarilor sub bune auspicii. 

e) Munca specialiştilor trebue sprijinita de toata suflarea ronulneasca, 
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dar mai ales de invaţatorii şi preoţii satelor. Iniţierea acestora in teh
nica monografira, prin cursuri practice, este de reala şi necontestata uti
litate. 

In opera de selecţionare a matPrialulUi documentar, Insitutului So
ciat Banat-Crişana ii va reveni un rol de seama. 

Pentru acoperirea cheltuelilor ce se ivesc in legatura cu opera prEJ
eetata, e necesar un fond de aproximativ 5 milioane Lei, fond alimentat 
din contribuţia anuala a statului, judeţului şi a tuturor comunelor din 
judet, precllm şi din eventualele donatiuni ale filantropi lor. Administrarea 
fondului se va face cu cea mai mare scrupulozitate, pe baza unui r('gl\~o 
lament special. 

Uriaşele energii dinamice, deslanţuite de civilzaţia secolului al XX-lea, 
a imprimat o iuţeala uluitoare şi in faptele oamenilor. Numeroase sunt in
vinuirile ce se aduc acestui ritm nou de viata, ceea ce însa nu i se poate 
tagadui, este îmbelşugata revarsare de forţe creatoare pe care a priei
mlit-o. Deaceea, ca iJleheiere, sa ne exprimam dorinţa ca cel puţin pe 
terenul preocuparilor de astazi sa fim robii noului ritm. Sa nu :;;ovaim 
niciun moment, ci ehiar de acum sa dam impulsul de pornire aleg,lnd un 
comitet de acţiune, având îndatorirea de a îndeplini lucrarile şi demer
surile ce se impun În vederea obtinerii planului de lucru, fondurilor, -
recrutarea specialiştilor, Îndrumarea lucrarilor de ordin tehnic, fiind date 
unui comitet de specialişti, care se va constitui la timpul oportun. 

Comitetul de acţiune, propun sa fie ales chiar azi, in modul urma
tor: preşedinte, P. S. Sa Episcopul Andrei Magieru; membrii: Prefectul 
jud. Arad, Primarul municipiului Arad, Prinlpreşeclintele Trihunal111ul 
Arad, membrii comitetului federaţiei Soc. Cult. din Arad şi intelectualii, 
cari vor fi cooptaţi ulterior. 

In deplina convingere a birllinţii, indrept apelul mell calduros catre 
toţi aceia cari au legaturi trainice cu acest ţinut, sa fie la datorie. 

nI'. Corneliu Rad .. 
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ARHIVELE ARĂDANE 
de Dr. GHEORGHE CIUHANOU 

Intruniti in congresul cultural de faţa, lucrarile noastre propriu zise 
incadreaza, cum vedeţi, problema arhivelor, rari intereseaza trecutul 
romilllesc de aici, p<lna acum numai trait şi, In parte, uitat din pricina 
ca au lipsit Inţelege rea şi conditiile necesare pentru desgroparea lui, de 
a fi fost trecut in lucrari istorice şi, prin mijlocirea acestora, in conştiinţ.\ 
{)bşteasra. 

Prin urmare. congresul de astazi incepe cu Ull g,lnd, pe care sa-1 
dorim sa devina şi un program real de reparatie a intrelasarilor dt' 
p[lIla aci. 

De problema arhivelor fiind vorba. mentionez cu satisfacţie un mare 
şi binevenit ajutor moral primit la cel mai potrivit timp: Ull articol prim 
(dela 12 Aprilie 1937) al marelui cotidian de propaganda nationala "Uni
versul«, care plille problema grabnicei ·aduceri acasa il arhivelor şi a in
t regului material istoric, artistic şi şti i II ti fie, cari ne revin, dda Vif'na şi 
Budapesta (v. şi No. din 29. J. 1938). 

In expunerea mea, voiu arata cc1teva stari de lucruri cu privire la 
arhive, III special cele re privesc ţinutul nostru. Apoi voiu Infaţişa n se~ 
rie de solutii despre cele ce sunt de facut, mai ales pentruca arhivelor. 
dr cari dispunem sali vom dispune In ('llf(lnd, sa li se poata da graiu ~ 
prin cercetari istorice şi studii menite sa ridice conştiinţa ohşteasca il 

Românilor de aci, folosind şi istoriografiei rom<Îneşti in deobşte. 

Chestiunea arhivelor de interes pentru istoria ROOl,lllilor din acest 
ţinut - care, poate, este pilna astazi cea mai maşter tratata din toata 
istoria Romt\nilor. - m'a mai preocupat, şi pe mine, dar şi ·pe aJ.ţii. DiJl 
partea mea, trimit atenţia ('f'lor interesaţi la capitolele speciale, ce am 
inchinat acestei problellle intr'o monografie mai vasta- sroa5a pe cont 
propriu, în lipsa de> sprijin oficial - df'spre episcopii S. Vulntn dE-lit 
Oradea şi Gherasim Rat dela Arad (pag. VJJ-XXll). Prin urmare, din 
acest punct de vedere şi pentru a economisi ClI timpul in favorul celor
lalte probleme şi lucrari ce ne aşteapta, voi putea sa fiu c<ll mai rezu r 

mativ în expunerea mea. 
Incep printr'o comparatie în defavoruJ nostru. Istoria arestui ţinut 

cr fost scrisa, pe larg şi cu prisos de informatii şi foarte tendf'nţiaase, in 
favorul mnghiarilor şi din adins dosind trecutul ROIl1 il Il ilor. - sali cel 
mult scoţtlJld la iveala, in l1Iod tendenţios şi exagerat, ull1brel/;' din viaţ;':; 
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ROlllilnilor. Şi, pot sa Va marturisesc - printr'o experienţa personala, ca 
lrl arhivele, la cari am putut ajullge, se gasesc multe, chiar foarte multe 
,inruJllPllte, cu al caror ajutor se poate infati~a trecutul nostru Intr'o lu~ 
minii foarte frumoasa. cu pagini stralucitoare chiar, din cari se desprinde 
!1U numai diamantul suferinţelor rabdate cu buna nadejde, ci şi aurul 
~curnp al straduinţelor pelltru izbavirea noastra sufleteasca-culturala şi 
poli t iea -naţ ionala. 

Chiar aici in Arad, avem o arhiva eparhiala, a Bisericii noastre, de 
peste 170 ani, iar la judeţ o şi mai mar~ şi mai veche arhiva, ce Incepe 
din 1737, norocos r{'organizata şi aflatoare Într'o stare de perfecta or
dine. ce chiama pe orirare cercetator la o munca relativ uşoara in ra
;)ort cu cercetarile in alte arhive, 

De Arad fiind vorba, ne mai stau la indemâna nrhiva: una, cea se
minariala. exploatata În parte de par. Dr. T. Botiş, in monografia şcoa
]elor de aici, - ('ea de a doua e arhiva Tribunalului din loc. Şi. mare 
uaguba şi pacat. ca nu tocmai intr'un timp prea apropiat sau prea in
Jt'IMrtat. mari rantita1i de documente dela Tribunal au fost valorate -
nu ştiu din al cui ordin şi cu ce telueiu - la o fabrica oarecare de 
hi.l.rtie. 

Arhiva oraşului Arad, destul de mare şi de veche şi ea, sta, Intr'o 
toarte rt'lativa r<1nduiala, dar reI puţin intreaga - credem - În subte
numI primariei. aştepteînd o vreme de Intelegere şi de jertfe şi de pri
H'puti, pentru a orândui - cum a Început Oradea, cu a sa arhiva - şi 
:-:pre a o pune la dispoziţia rercetatoriIor istorici, cari, fireşte, nu se pot 
.mgaja sa inghita numai ei praful arhivelor. 

Tot aşa va trebui sa se salveze şi arhiva. ce a mai ramas la Tri
tHlJlalul din Arad. t) 

Dar fiind vorba de arhivele locale şi într'un sens ceva mai larg. 
\'iI trebui sa dam act'eaşi atenţie şi altor arhive din regiune, pentru a 
le salva din calea perirei şi ele a fi or{mdllite. Aşa de ex: arhiva Tribu
nalului de odinioara din Jneu, cu actele sale privitoare la Românii acelui 
titlut. Ba. sub un raport oarecare, arhivele noastre vor trebui complec
Hltp şi cu acte dela alte judeţe, de ex. din arhiva dela Deva, a judeţu
lui HUlledoMa, intruc<lt o seama din comunele de azi ale judeţului Arad 
;iparţilul11d vechilllui iudet al Zarandului, rare, intr'o vreme, se intindea 
pB Valea Cri:;;ului Alb in jos, pilna aproape de tinutul Giulei. Tot astfel 
~llutell1 interesati, nu numai la arhiva judeteana din judetele Bichiş şi 
{'pnad - dela Gillia şi l\'lacau, In special cu privire la arhiva din Macau 
referitoare la comunele ce ne-au revenit din jud. Cl."lladului. 

Mai avem şi arhive vechi parohiaJe - intre ele şi eeea a bisericii 
~arbeşti din loc, ('are ar trE'bui cel puţin studiata, - precum şi nrhivele 
mai multor comune politice, cari arhive Înca ar trebui adunate ele prin 
ty>durile primariilor. ca sa nu se piarda şi ele, cum a fost arsa, dupa 
o'tte auzim, o arhiva a administraţiei erariale dela Miniş, .- arhiva ce 
:-)utea sa ajunga şi pâna În vearul xvm şi exista p<lna de curfmd la 
şcoala de viticultura, a Statului. III localitatea numita, In scurt, trebuesc 

t) fn rcv. "Hotorol a din .\1(1rlic t !/34 (pog, 27) pusesem. discret, chestiunea arhivci 
,'eld Trihmtal. printr'o notita, propuncînd readucerea vechei (Irhivc la arhiva Prefecturci, 
,;,ltle Illai este loc, ori la Polatul Cultura!. ca sâ nu se risipească mai departe ,i suh 
~f)U! Pre~edinte de Tribunal. 
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facute tot felul de sondari şi ispitiri, pentru a salva re mai putem dir 
hfirtiile vechi, in cari sta (l!'i('uns trecutul nostru. Tot aşa trebue sa ne 
indrf'ptam privirile şi gri.ja de cercetari btorice şi spre arhivE-II:' celor
lalte jude te Iim i trofe: Cenadul, Bichişu 1 şi lllai ales 13\ horu!; dintre car: 
prostia omenf'<lsca a facuI sa se lase trecerea, in Ungaria,*) a arhivei 
Bihorului cu începere dela ltiSS-1S4S!9. . 

Ar11ivele episeopiilor s,lrlwşti elin Banat, ca şi l11ill'ea arhiva a pa· 
triarhiei dela Carlovit - ('areia i-am fost încorporaţi o lunga vrt'IlW (t7(H~ 
- ll'llA) şi de unde şi p,lna ari au fost scoase ('omori llepreluite pentru 
istoria Bomanilor. Şi - in imprejurarile politice schimbate de azi. - dupa 
cu rn aflasem print r'o experien ta şi ('ollsul ta ţie personala la Belgrad (i11 
1933) - ni s'ar putea face ('hiar llllpie Inlesniri pentru cerce-tari istorice 
la Carlovit, unde a ramas vechea arhiva :;;i dllPilce Bisf'rica ortodoxa dil~ 
Jugoslnvia şi-a mutat centrul de unitate administrativa la Bplgrad. 

Nu tot aşa de uşor am putea sa ne gilsim intrare insa, in ai"hivele 
episcopiilor unite (Oradea şi Lugoj). cari :;;i piln<l aci au refuzat dorillţi 
de cercetari istorice pf'ntru cer~~ctatori neeatolici. Dar in acreaşi vremt'. 
am ajuns, ca episcopia romano-catolica din Oradea, IllUIt mai indulgenta 
in ilceasta privinţa, sa-şi cleschiza imensa arhivil. de milioane de acte'. 
inaintea cercetatori lor noştri, in rare menţionam ari pe pasiorwtul t"x· 
plorator şi aduna tor ele material istoric, par, Dr, Ştefan Lup:;;a, profesor 
la Academia teologica din Oradea, care şi p,lna aci a adunat illlportant 
material din arhivelE' dela Viena, pus :;;i mie la dispozitie, la lucrari de 
ale mele. Iar, dintr'un sentimC'nt de reclInoseatoare pietate fac ari men
ţiune şi despre un alt t'xplorator de arhive, dela Budapesta. ('are este 
raposatul profesor de preparalldie aici, Dr. Avram Sadeanu. Şi. daca-mi 
îngaduiţi, voiu menţiona aci şi pe d, Dr. Alecsa Ivici, profesor universi
tar la Suhotira (Jllgoslavia), care a şi publicat, ref'pllt. Ia Academia Bo
milna, tin marlunchiu de acte din veacul XVIII-XIX, şi în parte privi
toare la cult ura rom{lJleasca şi la stari din Biserica rom,lneasca ortodoxa 
de aici, şi promite a continua cu asemenea bun serviciu pentru noi. 

Ce sa zicem apoi de marile arhive puhlice. de stat. din Viena şi 
Budapesta 1), din cari şi pana aci. printr'o explorare foarte partiala nu
mai, s'a hranit esenţial istoria ROlluÎnilor din fostul imperiu austro-ungar 
şi, in parte, şi din Rom;:)nia de ieri. 

Aceste arhive prezinta Ull interes suprem. nu numai prin faptul ca
ele - am putea spulle -- sunt inepuizahile şi tot pe atâta dp interes 
pentru noi, ci şi pentrucft - in baza tratatelor de pace .- avem posibi
litati de a recupera din ele partea privitoare la teritoriile deta:-,;ate dela 
Austro-Ungaria şi alipite ROIm1niei de ieri, iar posibilitatile acestea sunt 
legate de lin termen. aproape de scadenţă. fara ca sa se' fi mobilizat 
factorii ~ol11petenţi şi datornici, de a le şi aduce a('ele arhive acasa. pen-

.) La Beretyo Ujfalu. 
1) Din gruparea dela I1teneul popUlar arădan au mai ostânit, prin cercetări isto

rice localnicii: prof. Ed I. Gă vdnesru, avocatul Octavian 1 upaş Şi prof. Isaia Tolan, 
1) Mentionăm aci. ccîteva arhive de acest fel, din Budapesta: al I1rhiva Guvernu

lui ardelean, b) a Cancelariei aulice Transilvanene. e) I1rhiva fiscalli ardeleană, b) a COI1-
ventului din Cluj-Măndştur, e) partea pentru noi din COlectia de "Urbaria et cOllseriptio
nes" " a. In chestia arhivelor a se consulta articolul d. D. Prodon, in revista eluJeană 
.. Clân d r~Ol11âlleSe", fase. p!. lal1,- febr. 1934, reprodJs şi ÎI1 .Ci Qzela Qntirevizionistă" 
deJa I1rad (Nr. 12 din 1!l3;V la Viena avem altă scrie de arhi\'e de reclamat. 
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tru a le avea Intre noi şi la dispoziţia rerretatorilor noştri de mfline şi 
{le toata vremea. 

II. 
Dupa premisele rezumative de ptinC\ aci, propun urmatoarele soluţii 

pe cari le redau într'o forma ram desvoltata, in capitole, privind ches
tiunea arhivelor, de o parte, iar ele alta infaţişillld necesitatea de a ;.;e 
urni sistematic cercetarile istorice privitoare la acest tinut: 

J. Ca prÎvÎre la arhive: 
1) Se va cere intervenţia grabnica a Guvernului român, in privinţa 

"ducerii in ţara el arhivelor şi a tuturor obiertelor istorice şi de arta, ca 
~i de matprial ştiintific, dela Viena şi Budapesta, rari ne revin în baza 
tratatelor de pare dela St.-Germain şi Trianon, ca nu CUl11za sa ieşim din 
termenul scadent în acest an. Tot aşa se va reclama guvernului maghiar 
sa retrof'eeleze vechea arhiva a judetului Bihor (Hi88-1H48/9), trecuta 
ill cursul vremii peste frontiera, precum şi partea de arhive judl"ţene din 
:'vlacau şi Giula, privind comunele revenite Rom<'tniei, din judelele Cenad 
şi Bichiş. 

2) In privinţa arhivelor locale şi din judeţ: a) se enunţa necesitatea 
·de a se constata, macar şi Inumai relativ, numarul şi stClfea arhivelor, 
printr'o comisie care sa rap'orteze in cauza. 

b) Totodata se constata necesitatea, de a se concentra arhivele ras· 
lete, ale comunelor politice şi ale altor organizaţii, intr'un local potrivit, 
la Arad, eventual la Palatlll culturell deocamdata, pâna sa se poala gasi 
soluţia penru un Iorai propriu, ce va trebui sa intre in preocllpaţia vii
torului apropiat. 

c) Deoarece se apropie centf'IHlrtll revoluţiei din 18489, sa se if'e 
·demersuri pentru adunarea şi ortltlduirea materialului istoric, în ('illlza. 
ce ar putea fi adunat dela particulari, - In vederea unei monografii a 
evenimentelor din acea epoca. . 

d) Tot aşa, sa se faca apel ia toţi aceia, cari în allul 191~ de m<ln~ 
tuire natiollala au deţinut rosturi publice, sau şi fara de aceastH au dueu-

• mente de ale ardei vremi: sa le df'punn, la un loc ce se va designa 
mai t,irziu, eventual la Palatul cultural, ln vederea unei monografii 
de 20 sau 25 ani - dela înîr<ll1gerea jugului maghiar milenar. 

II. lJtilizarea archivelor actuale şi promovarea istorio
grafi'ei româneşti a tinutulai Arad: 
1) Şi pflllCl sa se adune şi organizeze arhivele dupa indicaţiile de 

mai sus, congresul constata necesitatea arzatoare, ca materialele istorice 
existente sa fie puse la contribuţie, prin cercetări cari sunt de a se 
urma. Drept aceea straduintele de pilna aci, de iniţiativa particulara, pe 
tl:'f€nul cercehirilor istorice locale, sa fie incurajate de autoritati şi de 
aşezamintele publice. Dar alaturi de incurajarea studiilor monografice, 
ilbsolut indispensabile pentru marea istorie de mâine a acestui ţinut, sa 
se deie preferinta tiparirii de colectii de documente. cuprinzând mate
riale istorice, din aceasta regiune ca şi din alte arhive, privind in gene
ral viaţa romiÎneasca. 
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2) Se vor rere conducerii eparhiei Aradului demersnrÎ d{' sistema
tizilH'<I catedrei de istorie bisericeasca la Academia teologica din lor, În 
a:;;a fel, ca titlliarul ei din viitor sa poata urma studii şi cercetari locale 
de istorie rO!11'ÎneasC'a. Şi, 

3) Totodata pentru a inlesni explorarpa materialului istoric impor
tan t, aflator astazi In (1 rhivele locale şi ramas necerceta t pâna aClIm, sa 
se cearh dela MinistNul Instrucţiunei, :sa acorde preferinta la catedrele 
dE' istoriE' dela şcoalele locale şi din aceasta rE'giune pentru candidaţi de 
aceia, rari s'ar angaja sa urmeze aici cercetari despre viaţa rom{measca 
il tinutului. 

4) Se constata ahsoluta necesitate, ca judeţul şi municipiul Arad, 
prf'clIm şi alte instituţii locale şi regionale sa-şi deie obolul lor I in forma 
de contributii permanente, prin bugete anuale, pf'lltru ('fermea condiţiilor 
materiale llecesare, de a se putea tipari monografii, precum şi colpttii 
de documente istorice privitoare la viaţa rOIll,lrleasca din trccut. 

III. Pentru Înlâptuirea deziderate/ar acestui congres: 
1. Biroul federalei societaţilor culturale e invitat: a) sa ia contact 

cu guvernul ţarii in cauza recuperarii obiectelor şi a arhivelor din straini, 
b) sa plIna la cale lucrarile de constatarea arhivelor lontle şi din judeţ, 
menite a fi salvate şi concentrate, c) sa ia contact cu autoritatile şi ins
titutiile locale, in vederea crpierii de subvenţii neCE'sare, pentru aran
duirpa, ca şi pentru cercetarea arhivelor, precum şi pentru publicarea de 
lucrari menţionate mai sus. 

2. Gasite mijloacele materiale in milsura suficienta, se va constitui 
un organ propriu, sub numirea "Comisiunea istorică a Aradului". ClI sta
tut propriu şi ClI sfera de activitate specific istorica (cel mult şi arheo
logica), aV;lnd şi eventual un organ de puhlicitate (»Buletin istoric«, even-

. tual şi arheologic), pent ru informaţii curen te şi pen tru lucrari mai mici, 
-despre acest ţinuL 

3. Infrucât se va ronstata, ca, dispunem de nUlterial arhivalic im
portant şi suficient, s'ar putea solicita Statului sa .infiinţeze la Arad o 
sectie a Arhivelor de Stat, trec.'llld astff"1 asupra Statului grija organi
z<lrii şi intre tinerii, mulţumilldu-se localnicii a inlesni - prin muncă, unii, 
şi prin jertfa. alţii - explomrea arhivelor, pU!lându-It" sa gJasuiase3, pe 
ntt se poate mai curând şi mai vihrant, pentru consolidarea conştiintei 
noastre româneşti despre re am fost aici şi despre ce trebue sa fim in 
viitor. 

* * * Cetisem rflndva, in tinpreţe, despre cuceririle de odinioara ale Semi-
Itlnei, ca ele mergeau paralel cu desvoltarea studiului istoriei Turcilor. 

In zilele de trezire naţionala, in al careia ritm am intrat, se cuvine 
sa ne straduim, sa nu rămânem mai prejos de experienţa Turcilor de 
odinioara. 

Pr. Dr. Gh. Ciuhandu 
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ROSTUL FAr~ATULUI eUL TLJRAL 
IN PROMOVAREA CULTURII ARADANE 

de ASCANIU CRIŞAN, directorul liceului" Moise Nicoara" 

Aradul este un oraş cu vechi tradiţii ele cultura rom,lneasra. Aşe
zamintele rom/ineşti cari au luat fiinţa aL'i in cur"ul vremurilor, incep<lnd 
cu cele doua puternice locare de cultura care au fost preparanclia şi se
minarul ortodox şi shlrşind prin rolul conducator pe care şi l-a dobandit 
ArculuI în ziaristica noastra antebelica, au contribuit intr'o larga masura 
la crearea acestor tradiţii, care constitue llll<l din ll1,lndriile oraşului Aracl. 
Este in acest chip pe deplin justificat orgoliul nostru de-a griji ca atmos
fera de inalta spiritualitate care a invaluit Aradul rom{lI1esc de Înainte 
de rasboi sa staruie şi pe mai departe, de-a cauta ca, intre imprejura
rile schimbate de astazi, c[md fiecare oraş de dincoace de Carpaţi de
pune eforturi mari pentru lnstap,\nirea culturii rormlneşti intre zidurile 
lui Inca straine, Aradul şi fara posibilitatea de a deveni un {'entm uni
versitar, sa-şi mentina caracterul de garnizoana a culturii romilneşti. 

Sub acest unghiu de vedere, sa recunoaştem ca Aradului nu-i lip
sesc posibilitaţile de rf'alizare. El are un public rOlWlnesc mai numeros 
c1ec(\t cele mai multe din oraşele ardelene, dar mai ales, dispune de in
stituţiunea eare-j inlesneşte peste masura posibilitatea de-a se menţine 
in linia tradiţiilor culturale de odinioara, Aceasta instituţiune e Palatul 
cultural. 

O mişcare culturala, oricfH de imateriale sunt obiectivele ei, nece
sita existenţa unuI nucleu material, In jurul caruia sa se condenseze viaţa 
spirituala, pe care o urmareşte. CasE'le culturale care sfârşesc prin a lua 
azi fiinţa chiar şi in cele mai indepartate şi umile sate, au acest rost: 
de-a deveni focarele care proiecteaza lumina culturii in toate direcţiile. 
invaillind Întreg satul. Prin sala de manifestari culturale, sala de lectura, 
biblioteca şi Radio, ele ofera atelierele În care se fauresc armele pentru 
marea schimbare la faţa a satului românesc: prin cultura la mai buna 
stare. 

Sunt puţine oraşele din Romilnia care se pot Imlndri Cli un Palat 
cultural ca cel din Arad. Cu adevarat, denumirea aci de Palat nu este 
o exagerare. Decât, in cazul de faţa, nu intereseaza atM clădirea, cât mai 
ales viaţa care pulzeaza Intre zidurile ei şi, cu deosebire, felul cum 
aceasta viaţa isbuteşte să reoglindeasca in trepidaţiile ei specificul cul
turii româneşti. Prin conferinţele care se organizeaza - durere de un 
timp încoace fara continuitate şi fara de un principiu calauzitor, - prin 
biblioteca pe care o pune la dispoziţia publicului dornic de-a ceti, prin 
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pinacoteca pe care caută sa o Înzestreze cu lucrări de artel romaneasca, 
Palatul cultural din Arad nu este o instituţie lipsita de viaţa. Ceeace 
trehue sa se facă in viitor este mai mult de~a accelera ritmul acestei 
vieţi, de a-i amplifica rezonanta, pentru El r~u;una c,H mai plin, c<it mai 
departe şi, mai ales, nU mai rom[mesc. 

Federaţia societatilor culturale aceasta o intent:oneaza prin intro
ducerea în programul primului ei congres problema Palatului cuHural, 
factorul de capetenie în promovarea culturii aradane. 

Deci ce este de facut pentru a integra Palatul cultural În adevara
tele lui rosturi de promotor al culturii rOlmlneşti, aci la cea mai expusa 
graniţa a ţarii? Cum vom isbuti sa-i intensificam puterea de stralucire, ClI 

repercusiuni cat mai pronunţate asupra vieţii culturale (tin ora~ul nostru? 

1. Tribuna Palatului cultural trebue sâ dev/nâ 
un permanent radiator de lumină. 

Viaţa culturala a unui oraş ce apreciaza dupa continuitatea şi cali
tatea manifestarilor de ordin cultural cari o anima şi dupa interesul Cli 

care populaţia se incadreaza in ritmul acestor manifestari. In privillţa 
aceasta Palatului eultu al ii revine sarcina, ca, fie prin cam i tetul sau de 
conducere - asupra acestuia vom reveni - fie cu concursul societatilor 
culturale existente, sa se ingrijeasca, ca acţiunile de ordin cultural sa 
aiba un curs neintrerupt. Sa nu existe saptam,î.na, în timpul propriu al 
activitatilor culturale, fara a se da prilej publicului de-a se interesa şi 
de cele sufleteşti ale sale. El trebue sa coordoneze lntr'un tot armonie 
toate initiativele particulare, cari urmaresc cultivarea maselor, veghind 
de-a asigura prin orice mijloace permanentizarea acestor acţiuni. Vedem 
cel mai mare duşman al însdrevenirii noastre spirituale tocmai in aceasta 
liPS~l de continuitate, din cauza careia o manifestare, oric<1t de impuna
toare, ramc'tne izolată, fara reperclIsiuni asupra maselor, inerte prin insaşi 
firea lor. A starui cu şi fară de vreme, a griji ca dela tribuna din sala 
de spectacole, sa rasune În fiecare Dumineca câte un cuvânt pentru instru
irea celor mulţi, iata ce trebue sa urmareasdl organul viu aşezat În 
fruntea trebilor Palatului cultural. In felul acesta gravitaţia publicului spre 
Palatul cultural va deveni ceva firesc. Ascultarea unei conferinţe, parti
ciparea la ceHe o serbare, etc. va deveni astfel pentru cei mulţi o nece
sitate sufleteasca. Publicul va sUirşi asHel prin a se preocupa aevea de 
mişcarea culturala ce se agita în jurul lui, o va trai şi aspira aevea cu 
toate antenele sufletului sau, fară a aştepta vre-un imbold din afara. Expe
rienţele facute În trecut, când conferintele dela Palatul cultural se orga
nizau după un program unitar, comunicat din vreme publicului, sunt în 
aceasta privinţă extrt'm de edificatoare. Despre felul cum trebuesc orga
nizate ciclurile de conferinţe la Palatul cultural s'a facut pomenire in 
conferinţa atât de sugestivă a dlui praf. Constantinescu. Noi ţinem sa 
complectam ca, la organizarea lor, o colaborare intimă cu societilţile 
culturale din Timişoara şi Oradea se impune În mod imperios din consi
deraţii mai ales de ordin material. Nu mai puţin e necesară reluarea con
tactului cu Extensiunea universitară din Cluj, intrerupt din lipsa de fonduri 
şi crearea de noi legaturi cu societatile culturale din capitala, pe care le 
preocuptl şi problema propagandei culturale in oraşele mari de provincie. 
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2. Biblloteca Palatului cultural trebue desvol
tata prin toate miiloacele. 

Dar viaţa culturala a unui oraş se apreciaza şi dupa interf:'sul pu
hlicului faţa de carte. Şi atunci e firesc ca un forM cuHural elim este 
Palatul nostru. sa depuna toată staruinta pentru n de~volta in populaţia 
oraşului gustul cetitului, pumlndll-i la dispoziţie o biblioteca ingrijit se· 
lectionata şi cât mai compleet inzestrata. In aceasta privinţă Palatul cul
tural din Arad se gaseşte intr'o situaţie destul de avantajoasa. Socotim 
totuşi ca mai sunt şi aci luca multe de facut. 

Fiind aceasta unica biblioteca publica din oraşul Arad, credem ca 
trebue sa se staruiasca îndeosebi, ca toate bihliotecile din oraş, cu carti 
vechi, cari azi nu se gasesc aiurea, sa fie concentrate la Palatul cultu
ral, fireşte cu respectarea dreptului de proprietate a fieşte careia. In felul 
acesta cerretatoml ar gasi in biblioteca Palatului toate raritaţile afla
toare in Arad, cari azi, din pricina ca aparţin unor biblioteci particulare, 
cari nu dispun de bibliotecar şi nu sunt deschise marelni public, sunt 
aproape inaccesibile pentru acela care ar dori sa le consulte. Un prim 
început in privinţa aceasta s'a facut cu biblioteca Desparţamântului Astra 
care, fiind depozitata la Palatul cllitural, sta azi la dispoziţia tuturor. 
Deasemenea, s'au indeplinit formalitaţile ca şi biblioteca )·Orezy«, care 
formeaza proprietatea liceului »Moise Nicoara«, sa fie fnglobată in corpul 
bibliotecii Palatului cultural, spre a putea fi mai uşor consultata de ama
tori. Trebue sa ne oprim puţin aci, fiind vorba de o biblioteca extmor~ 
dinar de bogata, - are peste 20.000 de volume, - cu o mulţime de ra
ritati cari nu se gasesc În biblioteca Palatului, catalogata dupa ce' mai 
modern sistem. Directiunea liceului tiind şi ea de parerea, ea aceasta bi
blioteca trebue data spre folosire celor dornici de cercetari, n'a putut 
primi decât cu bucurie ordinul ministerial, prin care s'a aprobat depozi
tarea ei la Palatul cultural. Or, la puneJea în aplicare a acestui plan, s'a 
constatat ca actualele incaperi ale bibliotecii dela Palatul cultural sunt 
neincapatoare pentru o noua biblioteca de dimensiunea bibliotecii »Orczy«, 
iar aşezarea acesteia într'o altei aripa a cladirii, fara a avea legătura di· 
rectă cu sala de lectura, ar însemna să mutam o biblioteca dintr'o clă
dire in alta fără a o face mai accesibila publicului. Am studiat situaţia, 
împreuna cu dl bibliotecar al Palatului, la faţa locului şi am ajuns la con
vingerea că problema aceasta nu se poate soluţiona deeeH prin evacua
rea subteranului care astazi, impropriu, ;;erveşte ca local pentru o şcoala 
primara. Aceste Încăperi ofera loc suficient pentru plasarea numeroase
lor dulapuri ale bibliotecii "Orczy«, iar câteva neinsemnate adaptări făcute 
in aceasta parte a clădirii, prin construirea unor seari care să răspunda. 
In sala de lectura, ar realiza scopul primordial al mutarii bibliotecii: po
sibilitatea de-a putea fi consultata de oricine şi in orice zi. 

Socotim că e timpul suprem ca Palatul cultural să fie utilizat ex
clusiv pentru scopurile pentru care a luat fiinţă, iar tot ce nu are o le
gatură directa cu aceste scopuri, să fie indepartat din corpul cladirii lui. 
Problema aşezării şcoalei primare din subteranele Palatului intr'un alt 
edificiu trebue sa preocupe indeosebi pe conducatorii de azi ai primariei, 
nu numai pentru a promova interesele culturale ale Palatului, dar şi pen
tru a aşeza o şcoala într'un local corespunzator, ferit de neajunsurile de 
ordin igienic atât de pronunţate in actuala ei aşezare. O spunem in pa~ 
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rilntt'Zil. Cil centrul oraşului are nevoie de o şcoala primara modernă. pla. 
sata intr:un edificiu anume cladit spre acest scop. dat fiind că azi nu 
ave1l1 În centru o şcoala primara. corespunzătoare sub toate raporturile, 
,eMa vreme unele cartiere dispun de şcoale dintre cele mai bine amenajat{?'. 

O biblioteca de o deosebita importanţă din punct de vedere româ
nesc, care deasemt'nea ar trebui facuta accesibila publicului românesc, 
dornic de cercetari, e areea a Academiei Teologice. Rămâne să se dis
cute cu cei in drept posibilitatea realizarii şi a acestei sugestii, prin de
pozitarea ei tot la Palatul cultural, cel puţin a operelor româneşti, lite
rare şi istorice, cari sunt azi atât de greu de aflat. 

Alaturi de concentrarea tuturor bibliotecilor de valoare din Arad la 
PalatLlI cultural, (1 carui biblioteca astfel complectata se va putea cu prept 
clIv,lnt numi BibJiotE'ca Centrala a Aradului, o deosebita grije trebue sa 
:"e depuna pentru a ţine biblioteca la curent cu tot ce apare În cursul 
tlnui an şi merita a figura intr'o biblioteca publică. Selecţionarea arestora 
trebue sa se faca Cli foarte mare grija, iar fondurile destinate spre acest 
scop, asupra earora vom reveni, eşalonate asupra intre gului exerciţiu 
bugetar. O biblioteca netinuta la punct, care se augmenteaza jnteimpla
tor cand sunt fonduri, lipsindu~se de carţi de valoare in timpul când fon
durile sunt epuizate, prezinta lacune cari scoboara mult din valoarea ei. 

Şi In fine, pentru trezirea unui interes cât mai viu faţa de cartea 
rom,lneasca, o importanta preocupare trebue sa fie găsirea posibilitaţilor 
pentru o dH mai vie circulaţie a cărţii. Pentru atingerea acestui scop, 
se impune O Gît mai buna organizare a bibliotecii de imprllmutat, şi ame~ 
najarea unei sali de lectura in subterallul inca neexploatat al Palatului 
;)entru amatorii de literatura beletristica, actuala sală de lectura folosin~ 
dl1~se exclusiv pentru cercetatori, cari, in munca lor, au nevoie de o 
neconturbata linişte. Prin exploatarea subteranului s'ar putea realiza şi 
,m alt alt desiderat de-o mare importanţă pentru vremurile de azi: atra
gerea clasei noastre de meseriaşi În orbita preocupărilor de ordin cultu
ral, cl'eindu-se o bibliotecă de specialitate şi o sală de lectura, anume 
()rganÎzate pentru trebuinţele lor. 

Pentru elevi, şcoalele dispun de biblioteci şcolare, în care carţile 
sunt st'lecţionate dupa severe criterii, astfel nu suntem de părerea ca 
aceştia sa (X)ata utiliza şi bibliotecile publice, cari conţin adeseori carţi 
prohibite de şcoala. Trebue să ne folosim de toate mijloacele pentru a 
'feri tineretul şcolar de efectele dezastruoase ale cărţilor rele. 

3. Celelalte aşezaminte ale Palatului cultural: 
Pinaeoteea, Muzeul arheologic, etnografic 
şi istoric. 

Dar Palatul cultural mai dispune şi de alte aşezăminte de cultură 
'Şi arta, cum e pinacoteca şi diferitele muzee: arheologic, etnografic 
şi istoric. 

In ce priveşte pinaC'oteca, avem puţine de spus. Colecţia de tablouri. 
in mare parte de artişti straini. trebue complectată cu opere de auten
tica arta românească. In privinţa aceasta s'a făcut un frumos inceput, 
ctlre trebue continuat. Trebue reimprospatata vechea incercare de a 
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determina Ministerul Artelor sa Inzestreze pinacoteca Aradului cu câteva 
pânze de valoare, fie donându-Ie, fie organizcllld in una din salile ei o 
expoziţie permanenta de pictura rom,lneasca. 

Nu mai puţin trebue staruit ca in bugetul Palatului sa se aloce ,an 
de an ceHe o suma mai importanta, care sa serveasca exclusiv la inzes
trarea plnacotecei cu lucrari de arUl romiineasca, datorite pictorilor şi 
sculptorilor noştri consacrati. 

Trecem peste muzeul arheologic şi cel etnografic, care formeaza 
obiectul altor doua comunicari din programul acestui congres, şi ne oprim 
asupra muzeului istoric. 

Aradul a fost centrul luptelor politice, care s'au dat pentru desro
birea Ardealului de sub jugul secular. Aci s'au pregatit lucrarile pentru 
marea adunare dela Alba-Iulia, şi tot Aradul a fost În anul 1918 teatrul 
celor mai înverşunate lupte şi masacre cu care se încheie calvarul sufe~ 
rinţelor noastre milenare. Estp dar foarte Iiresc ca aci în Arad sa ia 
fiinţa un muzeu istoric, care sa reoglindească, cu toată fidelitatea, aceasta 
epocă de frământare, dar şi de inaltatoare glorie: Muzeul Unirii. 

Să recunoaştem ca in aceasta privinţa nu s'a facut nimic, deşi am 
avut un model de felul cum trebue venerate relicviile unei asemenea 
epoci, in muzeul dela 1848, in care ungurii. Cli o sârguitoare grija, au 
acumulat toate obiectele cari puteau reaminti ceva din luptele petrecute 
acum 96 de ani pe teritornl acestui oraş. Fireşte aeest muzeu, tenden
tios prin felul cum e organizat, pentru noi nu are nici~o lnsemnatate. 
Dimpotrivă, prin o serie de obiecte pe care le conţine şi mai ales, prin 
steagurile ungureşti de~o mai recenta provenienţa, strecurate acolo In 
învtllmaşala evenimentelor din 1919, azi inlaturate, constiiue pentru sen~ 
s!bilitatea noastră românească o sfidare, care eu drept cuvânt a prins 
glas in timpurile din urma. 

Propunem deci infiintarea ,unui Muzeu al Unirii, in care sa se eo~ 
lecţioneze şi pastreze tot ce poate reoglindi ceva din marea epocă a des~ 
robirii noastre naţionale. Deşi ne despart de acele timpuri aproape 2 de
cenii, in care s'au distrus multe lucruri cari ar trebui să impodobeasca 
acest muzeu, infaptuirea lui nu este o imposibilitate nici acum după atâtn 
amar de vreme. Avem cunoştinţa că mulţi intelectuali baştinaşi pastreaza 
in bibliotecile lor o serie de scripte, manifeste, tipărituri de mare valoare 
din această epocă şi suntem convinşi că ei nu vor pregeta a darui cu o 
larga inţelegere tot ce deţin, caracteristic vremurilor pe care le-au trait 
atunci cu toate fibrele fiinţei lor, de indat~l ce se va porni o acţiune 
s~matoasă pentru infiinţarea mare lui muzeu al Unirii. 

Prin plasarea acestui muzeu in camerile cari adăpostesc azi inca 
relicviile ungureşti din 1848, se rezolvă dela sine şi mult agitata pro
blemă a desfiinţarii muzeului din 1848, din ale cărui obiecte s'ar putea 
păstra unele pentru reconstituirea epocei lui Avram Iancu, ca un prelu
diu al realiz[lrilor din 1918. 

Avem satisfacţia să constatam, că actuala comisiune interimară a 
Municipiului Arad, în şedinţa din 26 Ianuarie crt., a hotărât desfiinţarea 
muzeului de relicvii din 1848, prin împachetarea lucrurilor ce se gasesc 
acolo şi depozitarea lor intr'un loc ferit de umezeală din subsolul fnca
pator al Palatului.. Amintim, in paranteză, ca tot atunci s'a luat hotarârea 
de-a se porni o acţiune pe cale diplomatică, pentru recuperarea tuturor 
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obiectelor cari, În anul 1918. au fost trimise spre pastrare Ia Budapesta, 
şi care de drept aparţin oraşului Arad. Dat fiind ca termenul ingadui t 

·de tratate pentru redobândirea acestor obiecte - unele de foarte mare 
valoare - se apropie de scadenţa, socotim ca acţiunea pornita de Pri
marie trebue amplificata prin intervenţia energică şi st~lrllitoare a socie
tatilor culturale federalizate, accentuându-se că Aradul e dispus sa ofere 
in schimb Budapestei atât obiectele din muzeul de relicvii, cât şi cele 
doua mari statui demontate. Ne Wisim in ceasul al ] 1-1ea. Sa grijim ca 
pierderea şi acestui ultim termen sa nu ni se poata imputa noua. 

Mult urgisitul muzeu de relicvii maghiare este deci pe cale de-a 
se dt'sfiinta. Decât, noi nu ne putem mulţumi numai cu acest succes. Ni 
se impune datoria sa punem ceva in loc. Iată dar un motiv mai mult 
de-a depune toata solicitudinea pentru infiinţarea Muzeului Unirii, pe care 
Aradul prin trecutul sau şi-J revendica sieşi cu toata dreptatea. 

4. Administratia şi bugetul Palatului cultural 
Din cele de până a('um s'a putut constata, că programul pe care 

trebue să-] realizeze Palatul cultural este atât de vast şi prezinta aspecte 
atât de variate, încât e cu neputinţa ca infăptuirea lui să se aştepte dela 
un singur om. 

Este de neaparata nevoie sa se creeze aci un organ de conducere, 
alcatuit de persoane care se intereseaza de mişcarea culturala a oraşului, 
cu menirea de-a directiona toate lucrarile Impreunate cu înfăptuirea pro
gramului de munca schiţat sumar în acest raport, program susceptibil cu 
timpul la amplificari din ce in ce mai largi. 

In trecut a existat o comisie de supraveghere a Palatului cultural 
care, dupa ce s'a dovedit nespus de util, s'a desfiinţat hira motive serioase. 
Faptul acesta a determinat conducerea primariei din 19.31--1932, sa prevadă 
In Regulamentul intocmit pentru funcţionarea serviciilor primariei, la art. 17, 
instituirea unei comisii de cultura şi arta rare, pe l<'inga rezolvirea tuturor 
problemelor de ordin cultural şi artistic, ('ari ţit1 de Primărie, e menita să 
Îndrume şi activitatea Palatului cultural. Deşi regulamentul aprobat, aceasta 
comisie, din motive pe care Illi le relevam aci, pâna in prezent n'a func
ţionat, astfel nu suntem in situaţia de-a Ile pronunţa daca ea corespunde 
sau nu scopurilor pentru care s'a preconizat înfăptuirea ei. 

elim actuala conducere a primAriei. respectând regulamentul de func
ţionare a serviciilor ei, a ţinut sa institue şi comisia de cultura şi artă. 
propunem ca aceasta să fie urgent convocata intr'o şedinţa de constituire, 
în care sa se fixeze atribuţiunile ei şi sa se- desbata lin program de munca 
pentru anul 1938, in spiritul celor discutate la acest congres. 

Fiindcâ cele mai multe din problemele de ordin cultural aparţin 
Palatului, rTf'dem ca acesta este cf'l mai indicat de a sprvi ca local )entru 
şedinţele comisiei. 

Dar, alaturi de un bun organ de conducere, Palatul cultural, pentru 
ii putea prospera, mai are nevoie şi de lin sprijin I11nterial cât mai efec· 
tiv. Durere, o ştim din experienta, dintre toate instituţiile intreţinute de 
Primaria Municipiului Arad, când e vorba de fondllri, Palatul cultural a 
fost totdeauna ce] mai neindreptaţit. Sumele alocate in bugetul oraşului 
pentru Palat au fos.t .intotdeauna neindestulătoare pentru m· D' 

~\~\..'016 ; .:, J'ţ, ~J411t • 
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trebuinţi. Mai mult, chiar şi sumele derizorii prevazute spre acest S(:op. 
au fost adeseori cioparţite in cursul exerciţiului bugetar. c,înd anumite 
necesitati cereau deschideri de noui credite, prin reducerea prevE'derilol' 
la alte articole. Acest tratament de cenll:;;areasa, de care este învredni~ 
cita cultura in Arad, este întrllc,ttva explicabil: dobftJlziie banilor ·alo~:aţi 
in realizari culturale, nu se vad imediat, ori În vremurile noastre de 
criză satisfacerea nevoilor imediate primeaza faţa de orice alte trebuinţi. 
Socotim totuşi ca acest rau se poate cu uşurinţa remedia. Prin o raţio
nala gospodarie s'ar putea ajunge cu timpul, ca Palatul cultural sa-şi 
poată indeplini misiunea in Intregime, la adapostul grijilor de ordin 
material. Congresul cultural de azi urmarcşte şi acpasta ţinta: sa COIl

vinga pe conducatorii de azi sau de mâine ai Municipiului de datoria pe 
care o au, de-a arata mai multa solicitudine fuţa de problemele de ordin 
cultural, având convingerea ca orice cheltuiala facuta pentru promovart>a 
cuI turii prezintă un capital viu, ale carui roade nu vor intiirzia sa se 
arate in tot belşugul lor. 

Amintim ca incheiere, ca un edificiu ca acela al Palatului cultural 
trebue intreţinut cu mare grija, pentru a-şi pastra buna stare in rare· 
l-am luat În primire acum 18 ani. In aceasta privinţa nu s'a facut a
proape nimic:. Azi el necesită reparatiuni radicale, care nu mai pot fi aIml
nate. Adresam un calduros apel catre edilii oraşului, ca renovarea inla
untru şi afara a Palatului sa fie una din principal('le lor preocupari, pen
tru campania de lucrari din vara anului acestuia. Altfel nf'pasarea noas
tra va fi cu drept cuvânt criticata de acei cari, şi fară motive serionse, 
adesea ne fac imputarea, ca nu ştim sa pastram moştenirea de €art' ne-am 
făcut partaşi, prin marile transformari politice din 1918. 

Ascalliu Crişa .. 



HOTARUL 

IMPORTANŢA SAPATURILOR 
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de Dr. lJAZAR NICHI 

Când vorbim despre sapaturi arheologice, trebue sa ne gandim la 
acea metoda şi la acel mijloc de cercetare pentru cunoaşterea vremuri
lor trecute, prin care nemijlocit se aduc la lumina zilei lucruri graitoare
despre oameni vechi şi ni se dau unicele informaţii despre viaţa şi gra
dul lor de cultura. 

Straturile adilnci ale pamântului ateU de primitor, au pastrat in vis
tierf'le lor nenumarate amintiri in Iorma obiectelor create de om, din 
materie rezistenta stricaciunei. Aceste obiede nu odata ni se prezinta 
Într'o stare mai !,uţin deteriorata, decât cele ramase pe suprafata pa
mântului, care au fost sfarclmate de furia salbateca R razboaielor necru
ţătoare şi astfel au ajuns prada insolenţei şi a vandalismuilii omenesc, 
ateltea capodopere de arta. Aşadar pR III el 11 tu l tre bue considerat ca un 
imens depozit pEn de bogaţii nebanuite, ce aşteapta sa fie desroperite 
şi transformate În tezaur comun al ştiinţei moderne ~i al civilizaţiei. 

Sâpaturile arheologice in desvoltarea lor fireascil işi au anumite etape 
de diferenţiere, asupra carora nn ne vom estlnde. Amintim doar fugar, 
ca deja În sec. al XVI-lea ele erau puse in serviciul cercetarilor istorice. 
Astfel in Roma o persoană nu mai puţin Îllsemnata dedH llt'muritorul 
pictor RaHael Santi era incredintat cu conducerea şi supravegherea sa
paturilor ordonate de Papa Leo ni X-lea, cu scopul de a descoperi şi a 
reconstrui din ruine Roma antica. 

Dar dela RaBael şi pflna la Schliemann, descoperilorul Troif'i, caţi 
distinşi arheologi se Întrec a da acestor cercetari anumite norme şi re
guJe, stabilite pe un fond de experienţe preţioase şi ins~ructive. Aşadar 
sapaturi le arhpologice trebue sa fie considerate ca o disciplina ştlinţitica. 
(:ti legi bine definite. 

Importanţa sapaturilor arheolojlice a creat aproape la toate popoa
rele civilizate organe oficiale care, În baza dispoziţiunilor legale, indru
mează şi supravegheaza orice sapaturi intreprinse pe locuri Cli amintiri 
istorice. La Iloi de ex. este interzis prin sancţiuni severe, ca sa faca ci
neva sapaturi fara autorizatie dela Comisilillea Mnnumentelor Istorice. O 
masura căt se poate de salutara in a pastra netulburate locurile de Ct>f" 

cetare, unde oameni nepricepuţi, mânaţi fie de dorul vreunui c,lştig ma
terial,fie chiar şi ·numai de pasiunea nobila a unui intelectual bineÎnten-
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ţionat, dar neinitiat in sistemul ştiinţific al cercetarilor arheologice, pro
duc foarte mari pagube prin scormonirea straturilor şi prin procedeuri lipsite 
de cunoştinţe speciale, tocmai atunci, când ar voi să faca servicii ştiinţei. 

Trecând dela această atingere generala a importanţei ce au avut-o 
sapăturile arheologice la toate popoarele civilizate şi accentuând rolul 
insemnat ce-l prezinta mai ales la noi, cari stapânim o tara de tot bo
gata În amintiri din vremuri lildepartate, ne vom indrepta privirile spre 
teritorul judeţului nostru şi vom expune intr'o schiţă sumara ce s'a fa
cut pâna in prezent in aceasta direcţie şi ce ar fi de interes capital sa 
se realizeze în viitorul apropiat. 

Judeţul nostru, pe urma situaţiei lui geografice, era un teritor prin 
excelonta predestinat de a fi loc de vietuire pentru omul· primitiv chiar 
şi in cele mai vechi epoce ale preistoriei. Bogaţia În ape curgatoare şi 
in paduri asigura aci omului din epoca neolitica o viaţa îmbelşugată şi 
scutit.a de neajunsurile traiului asigurat prin pescuit şi velnat pe un teri
tor atat de binecuvantat de Dumnezeu. Iar materialul de piatra tare -
silexul şi opalul - oferit cu abundenţa în regiunea muntoasa şi delu
roasa, ne da indicii sigure ca judeţul nostru a dat adapost chiar şi 
omului din cl"a dintâi epoca de piatra cunoscuta pâna aci: din epoca pa
leolitica. Sa nu mai vorbim de şanturile romane (lîmes Dacicus), valul' 
lui Traian, ringul avar şi atfttea coline create rle Ill,Îna omeneascâ in epoca 
navalirilor barbare toate cu referinţe istorice, care sunt argumente pu
ternice şi dovezi incontestabile in susţinerea tezei, ca săpilturile arheo~ 
logice pe teritoriul judeţului nostru au o importanţă covârşitoare. Suntem 
da-tori deci a imbratişa aceasta problema cu toata stradania de a putea 
lumina trecutul locurilor, rare ne sunt atat de apropiate, ca cea mai 
scumpa portiune din patria noastră şi a patrunde in negura celor mai 
îndeplirtate vremuri, pentru a ne ctlnoaşte pa mântui pe care ne am năsw 
cut şi am crescut şi pe care trebue sa-I iubim cu un integral patriotism 
locaL 

Sapaturile întreprinse in trecut şi despre care am putut atla unele 
informa ţi uni, se pot grupa in 3 categorii: 

a) SăpMuri incidentale, 
b) Sapaturi arheologice efectuate de diletanţi, 
e) Sapaturi arheologice sistematice. 

Săpături incidenta/e, 
Noi numim sapâturi incidentale sapaturile intreprinse cu alt scop, 

decât acela de a cerceta conţinutul istoric al straturilor. Astfel de sapa
turi incidentale au rezultat descoperirea ringului avar dela Sântana cu 
prilejul cOllstruirei liniei de cale, ferata Arad-Brad (1t)77). O alta tra
sare de cale ferata pe linia Sântana-Chişineu (1887) a scos la suprafaţa, 
in hotarul comunei Şimand, numeroase obiecte preistorice, apoi vase şi 
monede romane. Deasemenea pot Ii considerate drept sapaturi inciden
tale lucrările de indiguire a Crişului Alb (1880), când s'a constatat, ca 
albia râului conţine o imensa bogatie de piese preistorice: nuclee, dife
rite scule din piatra şi din os. 

Cum aceste lucrari erau conduse şi supraveghiate de oameni inte
lectuali, in primul rând ingineri. intre cari cei mai mulţi aveau oareşicare 
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interes şi pentru arheologie, este uşor de inţeles. că numeroase obiecte 
au fost adunate şi pastrate in colecţii particulare sau depuse la diferite 
muzee, unde se afla şi azi. (Cele mai de valoare de sigur au ajuns la 
muzeul naţional din Budapesta, apoi la muzeele comunale din Timişoara, 
Arad şi Giula). 

Sapaturi arheologice executate de diletanti· 

Cel dintăi cercetator in domeniul arheolog iei pe teritorul judeţului 
Arad, care a dovedit un interes vadit şi o netăgaduita tragere de inima 
pentru astfel de preocupari, a fost un preot catolic in comuna Ghioroc. 
EI, in vara anului 1873, a facut primele sapaturi pe colina cimitirului 
vechi din Pauliş. Cu acest prilej a aflat numeroase piese de os (mamut). 
doburi şi vase arse din lut, .scule de piatra, obsidiane, nuclee de cre~ 
mene şi afanit. (Vezi Tort. Ert. n. 91-94 şi vol. III. 122-28). Rezll1ta~ 
tul sapaturilor, deşi conducătorul lor era mai mult un diletant, decât un 
specialist in toata forma, a fost apreciat in aşa masura, incM numeroase 
obiecte au ajuns sa fie pastrate in muzeu! de arheologie din Timişoara. 

Cu 25 ani în urma, profesorul aradan Ladislau Dămătăr intreprindt 
sapaturi pe o colina din hotarul comunei Pedea. aproape de drumul ca 
duce spre Semlac, pe locul nu:nit Şantul-Mare. Aci prima sapatura s'a 
lacut in vara anului 1898, mai mult numai pentru a sonda terenul; ea apoi 
in anii 1901 şi 1902 sa se continue in mod mai intensiv. 

Primele incercari au scos la iveala o mulţime de obiecte, care do
'vedeau cu prisosinţa, ca s'a dat peste o staţiune preistorica din epoca 
neolitinL 

Diferite scule de piatră şlcfuita şi din oase, nuclee şi obsidiane, va!'ie 
şi doburi din lut ars, apoi obiecte de aranU1, formeaza rezultatul acestor 
sapaturi. Obiectele se pastreaza In intregime in muzeul din Palatul Cul~ 
tural. 

Afara de aceşti doi arheologi diletanţi, au mai incercat şi alţi in
electuali ăâ facă sapaturi sporadice fie in apro[lierea uraşului nostru, fie 
i'n alte parţi ale judeţului. Cum insa materialul aflat de ei n'a fost veri
ficat nici prin publicaţii in reviste de specialitate şi nici n'a fost înre
gistrat in inventarele vreunui muzeu public, pe aceşti diletanţi ii trecem 

'sub tace-re. - . -

Sâpdtllrile arheoloRice sistematice. 

Dupa moartea praf. DOmotiir. cNcetarile rle-pe Şanţul-f\'Iare au fost 
intl'erupte pe un timp de opt ani şi pâna in vara anului 1910 nu s'a aflat 
un urmaş comrJetent pentru continuarea lor. In aceasta vara insa vine 
dela Cluj prof. Or. M. Roşca şi. eXf'cuHlnd s2'lp<lturi pe urmele defunctului 
proL aradan, se convinge ca acesta a descoperit o bogata statiune pre
istorica neolitkâ. Constata insa ca maţerialul adunat n'a lost preparat dupa 
perceptele ştiinţifice mai noui şi ca intreaga procedlll'a de cercetare nu 
~'a facut metodic, In darea de SE"aIlH\ despre sapaturi le sale din vara 
aCE"stuÎ an, publicata in revista arheologica din Cluj, el expune in morl 
~tiintific intreaga l'ia lucrare şi prin docunwnte neindoelnice arata ca pe 



42 HOTARUL 

Sanţul-Mare s'a descoperit cea mai bogata şi cea mai importanta sta
t illne preistorica llE'olit ica din judeţul nostru. 

Dela 1916 şi p[lIla dupa razboiul mondial IlU s'au mai facut sapaturi 
sistema tice pe acest loc. Abia în vara anului 1923, s'a reluat tirul intre
rupt. De acum inainte cercetarile intra intr'o noua faza. 

Ele primesc un caracter oficial şi un puternic avânt, graţie SprIjI
nului material oferit de Palatul Cultura! eare, prin alocaţii bugetare co
respunzatoare asigura continuarea sapaturilor arheologice in mai multe 
locllfi din judeţul nostru, toate conduse de specialişti. 

In acest interval, dela 1923 p{tna la 1930, s'a adunat un material 
preţios şi ca numar şi ca valoare, sporind colecţia muzeului arheologic 
din Palatul Cultural cu cea 10.000 piese (dela Nr. 2795 pilna la Nr. 12,~09 
Inventarul muzeului preistoric). 

Cercetarile patronate de Palatul Cultural s'au estins asupra mai mul
tor localitaţi din judeţ. AsHel in anii 1923--24 suntem iaraşi pe Şanţul
Mare. Prof. Roşea intovaraşit de prof. Şt. Manciulea şi de directorul PR
latului Cultural ca asistenţi, continua &'lpaturile incepute în anul 1910. 
Apoi In vara anului 1925 patrunde pentru prima oara În Valea Creme
neasa de l<îllga Iosaşel. Aci crede ca a dat peste urma omulni paleolitk,. 
afland pit'se de pt'atra şi instrumente de os din cele mai vechi epoee ale 
paleoliticului transilvanean (straturi din chelleenne şi La Micoque). 

In regiunea aceasta cercetarile se ţin lanţ in anii 1925-30, cu un. 
rezultat foarte bogat şi interesant, care Însa n'a fost indeajuns verificat 
şi definitiv aprobat de specialişti. Discuţiile pornite (vezi: Marius Moga, 
Paleoliticul Inferior in Transilvania iLl Anuarul Comisiunii Iistorice, Secţia 
pL Transilvania lV 1932-36) vor lamuri valoarea reala H materialului 
din chestiune şi îi vor determina cu preciziune şi E'poeel de provenienţa. 
Este peste orice discuţie un mare merit ca s'a dE'scoperit urma unei vieţi 
omeneşti dintr'o epoca at{H de indepartata de vremurile noastre. 

Nu gasim de potrivit ca sa trecem in cadrele stnlmte. ale acestei 
modeste comunicari toate localitaţile dPl aceasta regiune pe unde S'au 
mai executat sapaturi şi nici inşirarea materialului aflat şi invE'ntariat la 
Palatul Cultural. Mai amintim doar In treacat, ca tot in anul 1925 proL 
Roska a facut cercet<lri şi în câteva peşteri din apropierea comunei Mo~ 
neasa numite "hoance« In graiul localnicilor. De aci a scos câteva eia
huri aneolitice, nuclee şi aştii de evar1. col ţi şi masele de urşi de peş.~ 
tera din stratul diluvial. 

In cel din urma an al seriei amintite, acleeil. in vara anului 1930, 
praf. Ro:,ka asistat de prof. N. Covaciu, actualul bibliotecar al 'Palatului 
Cultural, intreprinde o cercetare In hotarul comunei Sorodor, localitate 
bogata În reminiscenţe istorice din epoca romema. Spre marea suprindere 
a cercetatorilor, in loc sa afle ohiecte din IUnlea romana, nun se aştepta 
şi elim era firesc, şi aci a fost dE'scoperita o statiune Jlf'olitica, de unde 
s'au procurat numeroase pie~e de os şi unelle casnice din lut ars. 

Cu săpaturile dela So('odor s'a rupt la!11ul cercetarilor arheologice 
patronate de conducerea Puhttului Cultural din Arad, din motivul c'(\ ma-
1t'rialul adunat şi preparat pf'ntru expunere in muzeu, a sporit in aşa 
masura, inrAt era cu neputi1lţa a-i da aşezare la locul cuvf'tlit, In Iipsn 
dettrall.iament (dulapuri, etajerf', etc.), urmând a se continua indata-ce 
posibilitatile materiale vor fi mai favorabile. 
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In aceste câteva linii fugare, am incercat să conturez vag istoricul 
rercetarilcr arheologice de pe teritorul judeţului nostru, ca prin înşirarea 
momentelor pozitive şi a rezultatelor gr~lÎtoare, problema importanţei sa
patllfilor arheologice din aceasta regiune sa se justifice dela sine. Tre
bue sa accentuez, ca dintre judeţele limitrofE' - cu excepţia jud. Hune
doara - Aradul este terenul rei mai bogat în amintiri istorice şi in sta
ţiuni preistorice, fie ca negândim la cele deja semnalate şi trecute in 
repertoriul controlat de lumea ştiinţifica, fie ca, pornind dela numeroa
sele numiri istorice ce traiesc in graiul poporului, banuim existenţa lor. 
ceea ce in viitor se va putea justifica prin noui cercetari. 

Federaţia Societatilor Culturale din Arad va realiza o lnudabila ac
ţiune daca, procurând fondurile necesare, va organiza o noua serie de 
cercetari arheologice, in vederea continuarii ~i a completarii celor reali
zate pâna ad. 

Fie-ne permis la locul acesta sa supunem spre aprobare un sumar 
program de munca, In linii generale, mai mult numai ca un desiderat al 
nostru, cu scopul de a completa materialul muzeal existent din Palatul 
Cultural. Propunem: 

1. Continuarea sapaturilor de pe Şnnţul-Mare, având drept scop fi
nal aflarea cimitirului pe această statiune. 

2. Cercetari »in situ" pe locurile semnalate in regiunea losaşel, prn
tru verificarea definitivă a materialului adunat şi a staţiunilor banuite. 

3. Organizarea sapaturilor pe locurile cu amintiri din rPoca romana 
(Şanţurile romane la Sâmbateni, Valul lui Traian la Socodor, etc.) 

4. Lamurirea ştiinţifica a provenienţei celor 5 coline drla Glogovaţ 
şi a celorlalte coline, ce se afla in mai multe locuri pe teritorul judeţu-
lui (Socodor, Sânmartin, Turnul, Vclnfltori, Mişca etc.) , 

5. Cercetări pe locurile cu amintiri istorice medievale şi din epoca 
turceasca) Bisere, Pâncota, Ineu, cetatile Şoimoş, Şiria, Deznn, etc.). 

Aci trebue sa semnalam un mare pericol pentru toate monumentr!e 
istorice, fie declarate oficial ca atare, fie neinregistrate, cari ele, In lipsa 
unui control eficace, sunt lăsate la discretia populatiei fara pricepere 
pentru astfel de valori. Lacomia omenesca da imbold la distrugerea lor 
prin faptul, ca se ridica materialul de piatra din zidurile vreulllli aşeza
mânt istoric, şi se Intrebuinteaza pentru scopuri partirulare. Ne-a venit 
la cunoştinţa, ca In comuna Ineu, localitate cu un trecut istoric de o im
portanţa eclatLlIlta, s'a Incercat a se transforma moscheca de acolo, intr'o 
biserica creştină. 

Credem, ca ar fi la locul sau sa ne alarmam de aceste neajunsuri. 
ca cei mai interesaţi in p,lstrarea patrimoniului istoric, şi sa sesizam fo
rurile competente, şi chiar de aci din acest congres cultural, calauzit de 
cele mai curate gânduri şi griii pentru interesele culturale ale oraşului 
şi judeţului nostru, sa ne înalţam strigatul de aiutar catre Comisia Mo
numentelor Istorice, pentru a ne da posibilitatea de a salva ce se mai 
poate salva. In cOllsecinţa, cer Onor. Birou nI F. S. C. A., iniţiatorul şi 
organizatorul acestui congres, sa solicite Comisiei Monumentelor Istorice 
din Cluj înfiinţarea unei subcomisîi sau agenţii ari In Arad investita cu 
toate drepturile legale in vederea înregistrarii şi ti tinerii în buna stare 
a monumente lor istorice de pe teritorul judeţului nostru. 
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Palatul Cultural se asoeiaza eu însufleţire la o astfel de acţiune cul
turala pornita şi patronata de F. S. C. A. şi umar la umar va colaboroa 
i'n vederea realizarii acestui maret scop cultural, spre cinstea şi mândria 
oraşului şi a judetului, ai carui conştienti cetateni trebue sa fim, Caci 
auzim clar rasunetul unui adevar profetic cetit undeva: "Poporul care nu 
are niciun interes pentru amintirile trecutului sau, nu poate să se inspire 
din faptele glorioase ale stramoşilor şi nu e capabil de cel mai sfânt sen
timl'nt al prezentului sau care este iubirea de patrie, Un astfel de popor, 
fara nicio posibilitate de a fi salvat, se apropie de pierirea sa şi este 
condamnat la o soarta pe care o merita pe d('plin.« 

Dt. Lanu Nichi 
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INFIINŢAREA UNUI MUZEU 

ETNOGRAFIC LA ARAD 

45. 

de Dr. CAlU5 lJEPA 

Solicitat de catre organizatorii actualului congres cultural de 11 re~ 
feri asupra necesitatii infiintarii unui muzeu etnografic în Arad, imi ţin 
de datorie a aduce elogii Federatiei Societaţilor Culturale, pentru a~şi fi 
pus in sfera preocuparilor ei şi problemele etnografîce locale şi mai ales 
pentruca, sesizându-se de alterarea şi dispariţia materialului etnografic, 
a recunoscut marea urgenta pe care o reclama colectionarea lui, atM 
timp cat mai este posibila. 

Inainte de a trece la problema propriu zisa a muzeului, cred ca IllI 

este inutil sa se ştie ce anume menire implineşte un muzeu etnografic 
şi ce importanta reprezinta pentru istoria culturala a poporului nostru 
obiectele pe cari le adaposteşte. 

In viaţa culturala a popoarelor civilizate, spre deosebire de popoa~ 
rele primitive, s'a produs de timpuriu o diferenţiere esentIala, prin care 
s'a ales cultura oraşeneasca, reprezentata de locuitorii cetaţilor. respec~ 
tive oraşelor, de cea ţaraneasca, ai carei purtatori au fost şi sunt ~.;atenii. 
Prima. datorita unor puternici factori, acaparand şi toate mijloacele de 
progres, a luat treptat o desvoltare, care a dus spre cele mai inalte culmi. 
pe cand patura rurala, in urma ullei mentalitati conservative, a ramas 
pe loc in desvoltare. pastrand cu persistenta patrimoniul ei cultural ere~ 
ditar. Tot ceeace ne releveaza istoria despre civilizatiile orientale, din 
Mesopotamia, Egipt, Siria etc .• se refera exclusiv la civilizaţia oraşeneasca; 
a ei este arhitectura. statuaria, scrierea şi tot ce sapaturile au scos la 
iveala. Despre modul de viaţa şi de gândire aţaranului ln8,l, lntamplator 
daca gasim vreo indicaţie, şi aceea indirecta. în vreo reprezentare pe 
vreun monument egiptean sau alt undeva, La fel stau lucrurile şi in lu
mea greco-romana a Mediteranei. Cu atM mai vartos trp.bue sa regretam 
sgârcellia ştirilor, precum şi marturiile palpabile ale civilizaţiei rurale ro
mane, cu cât verosimil ca, pe I;:inga limba romana rustica. am moştenit 
şi din inventarul cultural daca· roman al pa turei rurale, 

Paralelismul dintre cele doua civilizaţii in Europa nu numai ca se 
meţine peste tot Evul mediu, ci prapastia dintre ele se tot adânceşte, 
incât nu poate fi vorba in nici un chip de unitate culturală, nici la unul 
şi acelaşi popor, stratiticarii sociale corespllllzându~i şi una culturală. 
Totuşi nu lipsesc influenţe mutuale. Adesea se resimt în Nordul şi Vestul 
Europei influenţe burgheze in portul, stilul mobilierului şi al arhitecturii 
1ăraneşti, păstrate cu o incapatinare conservativă de care numai laranul 
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€ capabil, pe c{md curentul modei oraşeneşti de mult a trecut la alte 
forme şi plasmuiri stilistice. Influenţele în sens conlrar sunt mai mult 
din domeniul spiritual, ca: datini, superstitii etc. . 

Daca p<lna in secolul al XIX-lea. in urma fondului sufletesc comun 
şi a unor traditii adânc inrildacinate, se mai menţin anumite legaturii 
spirituale intre sat şi oraş, apoi de aci inrolo, in urma revoluţiei econo
mice produsa de apariţiunea marei industrii, se sdrunrina temelia socială 
şi culturala a popoarelor. In tarile industriale civilizaţia taraneasca a 
disparut ,q)roape CII desav<lrşire pâna la câteva reminiscenţe. In Sud-Estul 
şi Hasaritlll european, ca şi la noi, lupta este angajata, iar proresul de 
desagregare al civilizatiei rurale este in curs. In faţa supraeivilizatiei 
cosmopoJitp a secolului al XX-lea, ce niveleaza in detrimentul specificului 
etnic plina la uniformivare, civilizaţia rurala da îndarat pas cu pas. Regiu
nile lllai dosite, în afara de marile arterE' de comunicaţie, lipsite dar de 
contadul cu centrele oraşeneşti, sunt arelea rari intotdeauna au rezistat 
influenţelor din afara, pastrândll-şi formele de viaţa stravechi şi patri
moniul cultural nealterat. Sub ochii noştri ţaranul se oraşenizeaza. Na
tural, in primul rând şi mai lesne, a cedat tot ce e în legatura cu latura 
technka, materiala a vieţii, pe rând viata sufleteasca a taranului, deşi 
sdruncinata in echilibrul ei, totuşi îşi urmeaza ctIrsul mult puţin in făga
şul tradiţiei. Aproape ca nu mai gasim în mftna taranului sculele şi obiec
tele casnice vechi, produse ale geniului sau de nascocire. Produsele fabri
celor aa plltruns părut in cele mai ascunse sate. Doar la stâna şi la balta 
mai admiram imaginaţia inventivă a poporului, concretizată intr'o suma 
de ustensile, care de care mai ingenioase. 

Dar domeniul in care procesul OTaşenizarii ia proporţiile cele mai 
ingrijoratoare, este portul popular. F,lra a avea ochiul scrutator al etnf)
grafului, oricine îşi da seamă ca portul românesc autohton este serios 
amenintat. Taranca româna, scoasa din ritmul lent al vieţii patriarhale. 
copleşită de concurenţa marei industrii, introduce elemente straine in 
port chiar şi in provinciile etnografice cele mai originale. Aceste ele
mente strai ne, simple imprumuturi parazitare, hiră vreo lE'gatura orga
nica cu felul de a fi al imbracamintei ţaranE'şti, n'au efectill unor fer
menti re ar stimula la crearea de noi forme stilistire, ci acela de agenti 
disolvanţi, ducând la o totală destramare a unui bun cultural, ce este 
rezultflllta unei perfecte adaptari la I11E'diu şi a uflE'i sensibilitati artis
tice re ma rcabile. 

Fara il rontifllla serifl eXf'mplificarilor, oricine Îşi da seama ca sfera 
intreaga a civilizaţiei rurale este prinsa in curentul lInei prefaceri radi
cale. Aceasta preface re nu va intărzia sa angreneze şi întregul domeniu 
al vieţii sufleteşti, schimh!înd cu vremea temelia morală şi mentalitatea 
primititJă ţărănească. Este lesne de prevăzut, că nu vom plltea evita 
soarta Englezilor, Francezilor sau a Germanilor. Intr'un timp relativ scurt, 
va întra şi taranimea noastra, in sfera de viata cosmopolitică şi nu fara 
periclitarea caracterului nostru etnografic particular, care defineşte indi~ 
vidualitatea noastra etnica. 

Cu toata greutatea de a stabili gradul de originalitate a elemente
lor de civilizatie, data fiind marea lor mobilitate, în urma interpenetrarii 
curentelor de civilizaţie, totuşi ele sunt de multe ori singurele izvoare 
istorice documentare, pentru desluşirea unor momente şi fapte hotari
toare in viaţa popoarelor. Etnologia modernă, adaptând metoda istorica, 
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implineşte o Ill;lre laclIna a istoriei universale, care cuprinde in sfera ei, 
munai popoarele despre cari vorbesc isvoarele scrise. Cad ce ştie istoria 
universala despre originea şi migraţiunile relor mai multe popoare euro
pene '/ Ce ştie despre problema indo-germanica '/ In lipsa isvoarelor, nu 
.Iasă ea sub tacere o perioadă de 600 dp alli şi inca cea mai importanta 
din istoria noastra 7 Etnologia mod€'rna. folosindu-se de elementele de 
dvtlizatie, -- cum sunt uneltele şi toate tltlsco\'irile omeneşti din dome
niul vif'ţii materiale, precum şi de manifestari le psihice şi sociale ale 
popoarelr, - l'a de izvoare istorice şi-a luat greaua sarcina, nu numai 
de-a lărgi sfera istoriei universale in spaţiu, intillz,lnd-o şi asupra popa
relor aşa zise primitive, cari, cu toata lipsa izvoarelor scrise, îşi pretind 
drepturi de a fi in istorie, ci, având a spune ultimul cuvânt in cele mai 
obscure probleme istorice, unde istoria nu are putinta de investigatie, 
adânceşle sfera isforiei şi în limp. Iar etnografia, ca () disciplina 
~tiintifil'a mai mult descripliva, folosind şi metoda comparativa, se însăr
cinează cu studierea elementelor componente ale civilizaţiei rurale, 
(deci are raza de activitate mai mult 111 Europa), stabjle~te prin confrun
tarea lor, cel mult cu ale popoarelor vecine, originalitatea şi vechimea 
elementelor de civilizaţie, avânp 111 vedere şi raspândirea lor geograficâ. 

Studiul comparativ al materialului etnografic, este foarte mult înles
:lit prin colecţiile IlHlzeelor etnografice. Acestea nu sunt deci simple depo
zite de piese "interesallte«, salvate dt'la pieire. ci suat adevărate arhive 
de material istoric documentar de mare interes ştiintific. Iata dar 
importanta pe care o reprezinta elementele civilizaţiei noastre in curs 
de dispariţie. Aceasta importanta il lor creşte şi prin faptul ca ele sunt 
singurele elemente ale unei civilizaţii autohtone şi originale, in masura, 
bine înte les, stabili ta de etnografie. 

Concluzia logica a celor expuse pâna aci se impune dela sine: sa 
salvam ce se mai poate salva, Inhinţând muzee etnografice. 

Şi acum, trecând la Infiintarf'a muzeului etnografic aradan, se pun 
urmatoarele intrebari: Este Aradul în masura sa aiba un muzeu etno
grafic '? Ce anume material se va colecţiona şi din ce anume raza 7 Care. 
sunt miJloacele practice ale colecţionarii '? 

infiintarea unei secţii etnografice, a preocupat şi conducerea Pala
tului Cultural. Dar greutatile inWmpinate au fost probabil atiH de mari, 
incitt colecţionarea sistematica a fost de mult sistata. Lipsa de spaţiu, 
de mobilier, de fonduri, de personal ştiinţific şi technic, vor fi fost tot 
atatea piE'dici pentru desvoltarea nurleului ce formeaza secţia etnografica 
a Palatulni cultural. In tot cazul şi nucleul acesta este deajuns pentru 
a demonstra, chiar şi acelora cari nu cunosc realitatea etnografica a regiu
nei, posibilitatea de infiintare şi inzestrare a unui muzeu etnografic 
În Arad. O singura obiecţiune s'ar putea aduce, aceea că AraduJ, nefiind 
In centrul unei provincii de interes etnografic, aV<lnd şi o aşezare măr
ginaşa de graniţa, n'ar fi indicat pentru a avea un muzeu etnografic. 
Dar tocmai situaţia sa periferica, la interferenţa mai multor provincii cul
turale, data fiind şi situaţia periclitată a elementului cultural autohton 
in aceste parţi, cer imperios infiintarea unui mare muzeu etnografic in 
Arad, servind şi scopurile ştiinţei şi ale educaţiei nationale naţionale. dar 
şi propagandei. 

Cari sunt criteriile de colecţionare a materialului 7 Se vor aduna 
toate obiectele ce se aUă, sau au fost In folosinţa ţaranului şi sunt de 
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provenienţa taraneasca. Punc:tul de vedere estetir in etnografie este in
diferent, deci nu este exclusiv. Deci nu se vor colecţiona numai obiectele 
cari par frumoase colecţionarului. Elementple straine sau presupuse strainI"', 
nu trpbuese in nici un caz neglijate, caci numai ştiinţa, prin aparatul 
ei critic. arc posibilitatea sa separe ceea ce este autohton de elementul 
imprumutat. Greşeala ar ii analoaga cu aceea a iîlologului. care ar con
semna in dicţ ionar numai I'uvinle le pe cari le-ar crede autohtone. Căci 
elementele culturale au aria lor de răsvândire. care cuprinde de re
gulă mai multe popoare, precum şi un popor poate să apartină mai 
multor cercuri culturale. CeH priveşte rHza din care >Ia se faca adulUnei1 
materialului, e hine ca la inceput Sa nu depaşească limitele judeţului 
Arad, nu ca şi c{ltld e unitate administrativa s'ar acoperi cu lina cultl\~ 
rala, ci din alte motive practice. lesne de inţeles. Ideal ar fi, ca fiecare 
judet sa inceapa colecţionarea şi apoi materiet!ul ar urma sa se concen
treze fu muzee regionale. 

fara indoiala, partea cea mai grea el problemei este preconizarea 
mijloacelor pentru adunarea sistematica şi metodica, deri dupa toate ce
rintele ştiintiIiee, a materialului; caci de aceste mijloace depinde şi pu
tinţa de realizare a muzeului. 

ln aceasta privinţa am onoare a infaţişa onoratului congres, urma~ 
toarele prepuneri: 

1, Sa se intervina la Primaria Municipiului şi la Prefectura Judeţu
lui Arad, ca sa tie prevazute in bugetele lor, subvenţii anuale, pe o pe
rioada de 5 ani, pentru Federatia SocieUI\i1or Culturale, cu ° destinaţie 
inalterabiltt>l'villzpul etnog raIie«. 

2. Sa se porneasc~l o mare propaganda in judeţ. federaţia Societa
tilor Culturale sa aibă tot sprijinul autoritatilor administrative, al Revi
zoratuilii şi al Bisericii, rari sa distribuie organelor in subordine: primarii, 
şcoli primare, oficii protopopeşti şi parohiale, circularele tiparitt' de Fe
deraţie. Pe seama ţaranilor sa se tipareasca circulari pe inţelesul lor. 
Elevii şcoalelor secundare domiciliaţi la sate, mai ales elevii normalişti, 
vor ti de mare folos atM In propaganda C(lt şi la colec\ionarea materia
lului. Sa se iaca conferinţe de propaganda la sate, cu proectii. 

3. Federaţia Societatilor Culturale sa dispumi de un automobil, pen
tru deplasarea pe teren a cercetatorilor, precum şi de un fotograf. 

4. Materialul ce se aduna, sa se depoziteze provizoriu la Palatul 
Cultural şi sa se organizeze cu el, cu anume prilejuri: adunari eparhiale, 
congrese inviiţatoreşti, manifestari culturale şi naţionale. excursii etc., 
expoziţii de propaganda, la cari sa se aduca primarii satelor, invatatorii 
şi preoţii. 

5. Un muzeu etnografic fiind in permanenta creştere, va trebui cu 
timpul sa aiba un local propriu. Pentru acest scop poate sa fie adaptat 
de pilda localul fostului Cinematograf din »P~ldurice". Muzeul va trebui 
sa aiba conducerea şi personal propriu, 

Din discuţiunile pe cari le provoaca prezentul referat, probabil ca 
se vor cristaliza şi alte propuneri in legatura cu gasirea mijloacelor prac
tice, pentru atingerea scopului. 

Nu pot incheia decât cu intrebarea: fi-vor auzite aceste cuvinte 
acolo unde trebue? 1ş1 dau seama acei cari deţin destinele culturii ro" 
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m{mcţ;ti, eJ vor trehui sa raspunda in faţa posteritatii de comoara clll~ 
turala incredintata de stramo::;i? Caci daca n'au pntut fia o transmita vie, 
aveau datoria :sa o predea ca pC' nişte moaşte ~fil1te generatiilor viitoare, 
spre a se pefJwllla in veci, at<Ha vreme r<Îi numai va fi pronunţat nll~ 
mE' le neamului nost ru in istorie. 

Dr. Caias Lepa 

L. MUREŞIANU 
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Cuvântul P. 5. Sale Episcopul Andrei Magieru, .~ 

cu prilejul închiderii congresului 

Cu prilejul inchid~rii congresulu', P. S. Sa Episcopul Andrei a 
rostit o însufletită cuvântare, al cărei conţinut il redăm in cele de mai jos: ~ 

Acei cari am luat parte la acest congres şi am luat aminte la 
rapoartele ce s'au citit, am incercat două sentimente. .i 

inainte de masă, ascultând conferinta dlui prof. Al. Constanti~ 
nes cu , am încercat un sentiment de apăsare. Rechizitorul ce l~a făcut i

Dsa, la adresa vietii româneşti din aceste părti, a fost aspru. Cauza 
stărilor de lucru arătate de Dsa trebue căutată în destrămarea vietii 
noastre sufleteşti. ~ 

După masă, am încercat un sentiment de uşurare. Cei cinci ste
gari ne-au arătat. că este o solutie pentru reintegrarea vietii româ
neşti arădane in locul ei de cinste. 

Se cuvine un cuvânt de mUlţumită tuturor celor ce ne-au lămurit, 
În această privinţă. 

Părerea mea este că avem stegar;. E nevoie insă, ca oastea sa
urmeze. Să nu spunem. că suntem putini, căci credinţa face minuni. 

DI praf. Al. Constantinescu s'a ocupat, printre altele. şi de pro' 
blema teatrului românesc al Aradului şi de aceea a Monumentuluir 
Unirii. Fiind preşedintele comisiunilor respective. tin să dau câteva 
lămuriri asupra acestor probleme. 

Cineva m'a Întrebat nu de mult. la Timişoara: ce cauţi Tu, ca 
Episcop, în fruntea unei mişcări pentru teatru? Răspunsul meu a fost 
acesta: ca om al bisericii nu am nevoie de teatru. Ca român 'insă. 

afirm că este o chestiune de conştiintă naţională pentru a cuceri 
scena arădan.il. 

Problema teatrului a trecut prin focul Încercării. Sunt de acord 
că Aradul nu poate avea un teatru românesc propriu. Ne-am gândit 
însă să facem ceea ce e posibil in împrejurările actuale. Suntem 1n 
al doilea an de încercare. Dacă ne vom găsi şi in viitor in faţa ab
senţei totale de sprijin a autoritătilor locale. nu ştiu dacă vom mai 
putea continua. Trebue să spun că fată de această actiune a noastra, 
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l'a manifestat chiar o duşmanie. Opinia publică nu a reactionat. pen~ 

'rucă noi nu avem o opinie publică. 
Dela Vasile (joldiş ni-a rămas un testament: Monumentul Unirii. 

:ând am venit la Arad. am găsit un comitet şi o sumă de bani. în 
'ederea ridicării acestui monument. Cu toată lipsa de intelegere a fac
'orilor cu răspundere. s'a ajuns ca acest comite! să adune două mili
Iane lei. Trebue să accentuăm insă. că o chestiune care interesează 

'efele tuturora, nu poate apăsa numai pe umerii unora. 
Absenta opiniei publice a devenit o boală organică la noi. Dacă 

'om aştepta după opinia publică. se va destrama şi mai mult viata 
loasfra românească de aici. Opinia publică trebue să existe chiar din 
JUnctul de vedere al acestui congres. Ea trebue să fie un corectiv 
,entru conducătorii noştri dela primărie şi prefectura, cărora trebue 
a le impună implinirea desideratelor noastre nationale. 

Problemele discutate azi, În acest congres. privesc obrazul nostru ca 
ndivizi şi ca stăpâni. 

Să dea Dumnezeu. să fim mai norocoşi cu Încercările noastre de 
:zi şi să trecem la realizări vrednice de trecutul înaintaşilor noştri. 

Cu aceste gânduri şi dorinte. declar terminate lucrarile congresului. 
P. S. Sa Andrei. a fost indelung ovationat din partea congresiştilor. 

~entru cuvintele pline de adevăr şi curai. ce le-a rostit. 
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JV\OŢIUNEA CONGRESULUI 

La propunerea dlui Octavian Lupa:;. secretarul F. 5. C. A.. Q 
gresul culfural a votat următoarea motiune: 

Congresul cultural, tinut la Arad in ziua de 30 lan. 1918, I 
initiativa Federatiei Societătilor Culturale din Arad, luând in det 
tere o seamă din problemele capitl1le ale vietii culturale româneşti i 
acest tinut, după o ampLă examinare a acestor probleme, în fata re~ 

zentanfi/or vietii publice arâdane şi a delegatii/or din judetele înt;' 
nate, precum şi a unui insemnat număr de intelectuali, a votat, la 
aclamatluni. următoarea . 

Mo/iune 
Luând cunoştinţă de cuprinsul rapoartelor speciale, privitoan 

monografia românească a jue. Arad, la infiintarea arhivelor arad. 
la rostul Palatului Cultural În promovarea vietii culturale locale' 
importanta săpaturilor arheologice" in jud. Arad şi la infiintarea 1 
muzeu etnografic, Congresul cultural. insuşindu-şi în intreuime t 
gramul de activitate elaborat de F. S. C. A., adresează un sUrD 
apel către toti factorii cu răspundere ai vietii noastre publice. pf1i 
a asigura societatilor culturale arădane condittunile materiale nece. 
în vederea punerii in aplicare şi desăvârşirii programului Iora 
a cf.ivifa te. 

Congresul cultural incredintează biroul F. S. C. A. să facă det 
surile cuvenite, pentru realizarea tuturor desideratelor. exprimata 
faţa congresului. dat fiind că ele contribuie la consolidarea un, 
noassre sufleteşti şi la afirmarea supremaţiei culturii româneştj 
granita de Vest. 

I 
" 

~ I 
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= O n gres u 1 eul tura 1 a 1 Ara du 1 u j*) 
De: Icon om stavrofor Dr. GH. CIUHANDU 
membru de onoare al Sind. Presei din ftrdeal şi Bal1at 

c 
Era aşteptat, mai de mult chiar, acest Congres. 

1" Nu numai pentrucă era proiectat încă din anul 1936, ci şi din alte 
det,eiurLlntâiul şi cel mai de căpetenie era - şi este I - că, de o serie de 
;ti i încoaci, prea ne-am ieşit din tradiţiile de odinioară, politice şi culturale 
re~ Aradului românesc, al luptelor politice cu adevărat româneşti - schlm
'nVte cu cele de "partid" - şi al slrăduinţelor desinteresate spre lumină şi 
, lltură, invăluite azi, de multe ori până la nerecunoaştere, in pofte de 

ilipiruri. 
Şi, in al doilea loc, acest Congres vine, la timp suprem, ca să ne 

;:zească la conştiinfa datoriilor de vremuri nouă: de sinceră apropiere şi 

tar strânsă colaborare a tuturor fortelor româneşti, la aceasta frontilTă şi 

ăd.i ales In acest oraş, rn care, alături de fărâmiţările vinovate ale ener~iilor 
lle)astre, trăeşte un element minoritar, bine Inchegat spre cinstea lui. 
! I Primul scop al acestui congres este, deci, de natură morală-sociaUL 

e ; dad el va reuşi - să adune o seamă de fărămiţături din ce-am fost şi 

'in pună bază unui inceput de consolidare şi de solidarizare a conştiinţei şi 

pejiunei româneşti la aceasta frontieră, se va putea spune, că Congresul şi-a 
celOl principalul obiectiv, singura temelie. pe care să-şi poală rălima şi rea
(019 lucrările scrise in programa sa. 

* 
del Programa congresului, - b:ne intocmită de altfd, dar, p' ate, prea 
!atstă pentru referate şi discuţii şi luare de hotărâri inll'o sirgU!ă zi - cari 
Jnlpă aceea să şi fje realizate - cuprinde, intr'adevăr, problf me de impor
eş)ţă capitală şi de mare prestigiu naţional şi cultural. 

Nui dorim congresului cea mai deplină şi largă reuşilă Şi credem, că 
n acest congres, dimpreunA cu celece se vor hotărl aici, şi mai ales cu cele 
se vor şi realiza după Congrts, se va putea relnălţa Aradul la locul tra

ianai ce l-a avut şi i-se cuvine, mai ales la aceasta frontieră. 
Bine infeles, dacă se vor găsi următoarele condifii indispensabile: jertfa 

ban, fn care privintă autorităţile localnice au fost, in trecut~ aproape ab-
~) R!:producem acest articol din "~iserica ,i Şcoala- cu data de 23 lan, 1938. 
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sente; multe renunţări, ale celorlalţi, la atitudinile de criticastrî şi, la urmA, 
solidarizarea activă a tuturor forţelor intelectuale. locale şi din judet, pentru 
înfăptuirea hotărârilor ce se vor lua. 

Numai In acest chip va fi posibil Aradului cultural să se smulgă de 
pe povârniş şi, credincIos tradiţiilor sale deodinioară, să se apropie, cu ev
lavie şi cu conştiinţă fortificată, de brazda datoriilor de azi şi din viitor. 

Dm prilejul acestui congres, inchinat Slovei şi Culturei româneşti, vom • 
recurgt! la exemplificarea unui neajuns. care, durere, nu e numai al Aradu
lui românesc. 

Cine va arunca şi numai o fugitivă privire peste clişeul din articolul 
de fdţă. se va putea convinge În chipul cel mai real despre două lucruri: 
că pub icistica românească arădană e în plin proces de diferenţiere şi În
străinare dela misiunea sa cu adevărat naţională; şi că un congres cultural, 
ca cel de aici, nu va putea trece nepăsător, fără să exprime cel putin un 
un desiderat: de a se reda Araduluf prestigiul gazetăresc de odinioară, prin 
creierel unui cotidian, cu adevărat national În sens superior. 

Căci Într'adevăr, iată de ce este vorba. Dela 1862, când începe sfios, 
firul sfios al publlcisticei arădane, şi până la 1918, adică in curs de 44 ani, 
În Arad, au apărut succesiv pairusprezece publicaţii. Din acest timp incepe 
organul "Biserica şi Şcoala-, cu cei 61 ani de viaţă trăită, apoi foile noa· 
stre politice .. Tibuna Poporului~, mai apoi prefăcută În • Tribuna", şi II Ro
mânui", azi dispărute. Iar din epoca următoare, de 19 ani numai, semnalăm 
55 adică cincizecişicinci ei meride locale, dintre can numai şase o mai duc·). 
Iar reitul de patruzeci şi nouă. foi şi reViste, s'au confundat In noaptea ne
fiinţei, din care le chemase la fiintă un orgoliu sau interes, in cel mai fa· 
vorabil caz o suprapretuire naivă a condeiului ce le urnea. 

Asemenea publicaţii au avut de efect, că În cele din urmă - nu odată 
şi prin incercări tlnereşti de cea mai curată intenţie, s'o recunoaştem - ~'a 

desorganizat, şi la Arad, ca şi aiurea, scrisul publicistic românesc şi, toto
dată, s'a zădărnicit nobila lui misiune elică, politică ,i culturală şi naţională. 

Intrebăm, cu legitim temelu, deci: Va putea trece Congresul cultural 
arădan pe lângâ această problemă, fără să O semnaleze şi să exprime mă
car un deslderat? 

Da sau nu? 
Noi credem că nu va putea trece. 
Avem doar atâtea experiente negative, pe ţara intreagă, cu scrisul ga~ 

zetăres:, pe care-I vred reglementat, prin legiferare, actualul guvern, cu atâ
tia academicieni in sânul său. 

Cu drept temeiu, desigur, şi inc~ În două direcţii În aceeaşi vreme: 
Străinii să nil scrie gazete şi reviste pentru Români; - iar Românii, când 
le saiu, să ie scrie bine. 

") I~(oul: 1:l ani; Şcoala -:remii : -; ani; Curicml: 7 cItii; ştirea: 7 G!1i; revista 
tiotanll ') ani; revista umoristică Bravo [) ani împliniţi. 
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Şi Sili fie prevenite. in c!mpul publicisticei româneşti, cel 'puţin pentru 
viitor, ciupercile răsărite din câte o noapte de n{'odihnă a creerului sau din 
alte gânduri, - cerându-se, celorce vor să fie publicişti de un fel sau altul, 
anumite condHii şi garanţii: de califica ţie şi probitate, amândouă deopotrivă 
necesare. 

Noi punem chestiunea, absolut sincer şi cu cea mai desăvârşi,ă bună 

pedin~ă; iar congresul cultural şi, după el, opinia pu blică românească dela 
această frontieră, vor răspunde - acum şi 'n viitor - cum vor afla de 
bine. Din partea noastră, potrivit simţului datoriei morale, ca unul care de 
peste patru decenii am inceput a scrie aici În gazetele vremii, m'am simtit 
dator de a veni În ajutorul cauzei prin tabloul în chestiune") şi prin scrisul 
de faţă. 

Iar tabloul grafic ar fi de dorit să fie păstrat la Palatul cuHural arădan, 
ca o s'atornică intrebare deschisă, adresată minţii şi simţirii şi faptei de 
jertfă şi muncă pentru realizarea aici a unui organ la nivelul' impus de in
teresele şi prestigiul acestei frontiere româneşti, 

• 0) Lucrot cu concursul d-lul prof. Nes!or COVt1ClU, 
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"Congresul Federatiei Societătilor Culturale" 
SPICUIRI DIN PRESĂ 

Congres cultoral !el l\retd, 

va avea loc Ouminecă, în 30 tanuarie 1938, in sala de festivităţi a liceului 
.Moise Nicoară" din Arad, EI este convocat de Federaţia Societă1ilor (\;l!ll
rale din Arad. 

Vestim bucuros acest eveniment, de mult aşteptat in viaţa Aradului 
românesc. Şi invităm pe tot Românul de hine, să ia parte la congresul 
lcesta, menit să destelenească aici suflete şi să trezească indemnuri de folo
Jitoare lucrări, pentru prestigiul acestei frontiere in special. Organul eparhial 
Je i:tc3.dreazâ in preocupările congresului, încă de astăzi, prin articolul prim. 
ar in 11U1lărul viitor printr'un referat, ale redactorului nostru. 

("Biserica şi Şcoala", 23 Ianuarie 1938). 

Con~lresul ~ocict{ltilor culturale din nrad. 

DumineCă, in oraşul Arad - se va desfăşura cel mai de seamă eveniment 
:ultural dm anul acesta, cu ocazia congresului societătilor culturale. După 
!u;n se ştie s );ietăţi le "Astra", ,.Institutul Social Banat·Crişana" şi "Ateneul 
?opular" - s'au federalizat, cu scopul de a susţine o acţiune comună pentru 
propagarea cu lIuri i. 

Cu cadrele mărite şi cu vointa de a mun..:i sporită, noua federatie cui· 
:urală n'a incetat să-şi indeplinească misiunea atât de in semnată la graniţa 
je Vest a tării. 

Ce-a realizat până În prezent federaţia societăţilor culturale ~in Arad, 
le va vedea Duminecă, din programul bogat al congresului Membri n ercanţi 
li ei, vor ceti mai multe rapoarte, inaintea şi'n după-amiaza zilei, in sala fes
:ivă a liceului "Moisă Nicoară'4, unde îşi vor da întâlnire toti aceia care 
loresc să stimuleze activităţile culturale în Arad. 

Ar fi de dorit ca acest congres să se transforme într'o mare şi inăllă

oare zi de reculegere s )lrituaIă, astfel cum odinioară se desfăşurau con gre
lele şi Ş!z~torile culturale in oraşele ardelene .. Ele Însemnau cele mai curate 
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manifestatii de înfrăţire şi solidaritate naţionalA, cu rezultale care se cunosc 
atât de bine. 

Congresul de Duminecă trebue să ne reamintească de acel trecut fru
mos şi să fie un prilej de a Intruni laolaltă pe toţi românii, arătând ceeace 
s'a făcut şi, mai ales. ce trebue să se facă pentru ridicarea Aradului la locul 
de Întâietate dinainte de răsboi. 

Ştim că pentru intâlnirea tuturor intelectualilor arădani sub aceeaşi 

cupolă, ar tre ui să se producă o minune. Mărunte şi deşar:e neînţelegeri 
ii sep:tră pe unii, ,m;>ieJecâ[]d astfel o vastă activitate spirituală În întreaga 
regiune. Pisma şi invidia, fudulia şi unele răutăţi îi rod pe mulţi 

Congresul cultural esle o bună ocazie ca aceştia să se impace şi să 

lu.pte impreună, În cadrele federaţiei societăţilor culturale. 
Urmând calea armoniei şi intelegerii momentului prin care trecem, inte

lectualii arădani ar da un nou impuls societăţilor contopite. "Aslra " de 
exempl u şi-ar putea intensifica acţiunea la sate, iar revista "Hotarul" ar a pare 
în conJiţiuni exceplionale, cum apărea atunci când ArădanÎi nu se împărţiseră 
in direcţii opuse. 

Şi ftÎndcă de ani de zile, ziarul nostru sustine en căldură toale mani
fe;taţiilL! culturale şi naţionale din Arad, salutăm cu bucurie congresul de 
Duminecă, căruia ii urăm cel mai deplin succes, alături de toţi aceia care 
nu vor elita să ia parte la desbalerile lui. 

Vrem ca acest congres să insemne un moment hotăritor pentru activi
tatea vi It Jare a federaţiei societăţilor culturale şi depinde de generozitatea 
ArăJamlor ca, într'adevăr. cultura natională să strălucească şi mai viu la gra
niţa de Vest a tării. 

Con9resul cultorC1! dekll\rod, 

Ion I Pogana 
("E coul". 30 lan. 1938). 

s'a bucurat de un vădit inleres al publicului, care a urmărit cu atenţie des
baterile documentate 

Cu acest prilej, s'au rostit adevăruri crude; adevăruri pe cari le-am 
ştiut cu toţii, ni le-am şoptit şi le-am discutat la mese inlârziate, dar nu 
le-am spus răspicat, in auzul lumii.· 

D. prof. Alexandru Constantinescu, În raportul pe care l-a susţinut _. 
"Supremaţia culturii româneşti la graniţa de Vest" - a apăsat destul de 
tare pe rururlculul indolenţei noaslre, rrecizând că dela Unire până aCllm, 
nu s'a făcut pentru suprematia noastră cullurală decat planuri, proecte 
eforturi şi hotărîri rata1e. 

Şi aşa este N'am făcut nimic din ce- ar fi trebuit să facem, ci în câr
dăşie cu streinii am desconsiderat tot ce·a fost românesc, tot ce a fOlt du-
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fere românească.; am n<!gl,jdl fOlliticarea noastla sufletească men\inându-ne 
In cadrul unei false intelectualităţi, am neglijat satele, unde n'am merS de' 
cât pentru a cere un voi; am neglijat formarea unei burghezii româneşti 
bine pregătită sufleteşte, şi am dovedit că <nu suntem vrednici de luptele şi 

jertfele înaintaşilor. 
Nu ştim c sentimente a răscolit d. Constantinescu întle ascuJtători~ 

dar cete o datorie de ultimă oară, ca nepăsarea becisnică de până acum 
să se sfârşească, iar pentru granita de Vest, să inc~apă o viată nouă de 
fortificare sufletească, ce trebue să meargă alături cu fortifica rea materială. 

Teodor Alrnăşanu 
("Ecoul" 2 Februarie 1938) 

Con~Jresul culturClI <.II ltrodului 

plănuit să se ţină primăvara trecută şi apoi amânat pentru toamna ce a 
trecut, e vorba acum să se tină irevocabil - la 30 Ianuarie crL - un con
gres cultural fără doar şi poate interesant: al Federaţiei societăţilor culturale 
ale Aradului. 

Importanţa acestei frumoase manifestăTi se evidenţiază singură, prin im
portantele probleme şi proiecte culturale ce urmează să se dIscute. 

D. prof. Alex. Constantinescu, bine cunoscutul fruntaş al atâtor mişcări 
culturale şi publicistice din Arad, va desvolta chestiunea "supremaţiei culturii 
româneşti la granita de Vest". E o problemă care n'ar mai trebui discutată, 
dupăce se ştie ce important rol cultural a avut de· o pildă Aradul românesc 
In trecut; fireşte, dacă in aceşti 18 ani câţi au trecut dela desrobirea ţinu· 
turilor apusene, s'ar fi dat alt sprijin iniţiativelor româneşti, de cât acela -
s'ar putea numi pur şi 5;implu < meschin - care li s'a dat. 

D. dr. Corn>!liu Radu, animatorul acesta zelos al atâtor iniţiative 

frumoase, luate la Arad, in ultimul deceniu (amintim aci Îndeosebi truda ce.o 
depune la Institutul social Banat· Crişana, aleturi de faptul că nu lipseşte 

dela absolut nicio activitate a vreunei societăţi româneşti din Arad), va ra. 
porta despre chestiunea discutată de Arădani de vreo două decenii, a unei 
Hlonografii a Aradului. Se ştie că acest judeţ are trei rânduii de monografii 
ungureşti (fn total peste o duzina de volume, unele chiar uriaşe), şi că ne
socotindu·şi opera de falsificare a trecutului oraşului şi judeţului prin mo
nografii apărute dela 1891, incoace primăria Aradului a permanentizat sub 
unguri augmentarea anuală a fondului monografiei; uzul acesta s'a continuat 
şi sub stăpânirea noastră, primăria noastră a inscris an de an fonduri pen
tru o monografie, şi fiindcA. nu ,'a gândit nimelli să iniţie:r.e intocmirea unei 
mon )grafii arădane româneşti, iar scrieri de mai mici propOIţii, dar indis
pensabile la pregătirea nnei monografii, primăria n'a iubvenUonat niciodată 

in acesle aproape două decenii. fondurile acute a cu deslinatie fixă au fost 
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an de an deturnate de ministerul de interne pentru un scop sau altul. Cu 
toate că Aradul avea aceste fonduri, cari dacă nu se radiau sau delvrnau 
ar Însemna aproape două milIoane, si cu toate că se poale lăuda, dintre 
toate oraşele de peste munji, că a avut in aceşti ani de după Unire cei mai 
mulţi cercelători ai treculu lui românesc local - şi trebue adaos că şi· au dat 
multă osteneală ca s'aducă o informaţie cât mai temeinică 1- se află azi 
abia Ia inceputul discutiilor privitoare la pregătirea unei monografii, cu atât 
mai necesară cu cât se ştie că graniţa arădană e cea dintâi primejdu;lă de 
propa;:!anda ungurească revizionistă. 

Nădăjduim că se va porni la drum cu dreptul, mai ales că doi dinlre 
fruntaşii Federaţiei culturale arădane - d. dr. Radu, raportorul acestei ches· 
tiuni. şi d. Ascaniu Crişan - fac parte din noua conducere a primăriei Ara
dului. Pentrucă suntem Însă obişnuiţi cu obiceiul arădan al iniţiativelor mari, 
din cari pe urmă nu se alege nimic, ar fi poale bine să nu se Îmbuce la 
acest congres totul, deodată. ci să se purceadă cu bucăţica, cu editări mai 
mici fn continuare. Tare ne e altfel teamă ca plănuirile făcute la acest con
gres, să nu fie anulate de indiferenta conducerilor viitollre ale municipiului 
sau deturnă riIe viitoare dela ministerul de interne. 

Celelalte patru puncte din programul congresului glăsuesc deasemenea 
dela sine. 

Infiintarea arhivelor arădane, despre care va. raporta păr. icon om sta
vrofor dr. G. Ciuhandu, un cercetător extrem de zelos al trecutului românesc 
al Aradului, e strâns legată de chestiunea monografiei, şi e de o imperioasă 
necesitate şi din simplul puncl de vedere al conservArii documentelor privi .. 
toare la trecutul românesc al acestui ţinut de graniţă,:astăzi neaccesibile oricui, 
neclasate toate şi neasigurate în deajuns 

Aşjşderea e de mare importanţă infiinţarea unui muzeu etnografic -
despre care va vorbi d. dr. Caius Lepa - ştiut fiind că ţinutul Aradului pre
zintă o varietate etnografică impunătoare. 

O. Asean;u Crişan va desemna rostul Palatului Cultural În promovarea 
culturii arădane. Dupăce se ştie că acest Palat Cultural a fost sub unguri nu 
numai un centru, ci in p:imul rând un promotor al mişcărilor culturale ungu
reşti; şi că sub stăpânirea românească s'a mărginit la rolul de local pentru 
şezlUori şi conferinte, imporlanla acestui punct din programul congresului 
nu mai trebue relevată. 

Punerea În discuţie a importantei săpăturiior arheologice depe graniţa 
arădană, dat fiind cA sub stăpânirea :1oastră aproape nu s'au mai făcut, tre
bue aşişderea să atragă luarea aminte a celor chemaţi. 

--

Isaia Tolan 
r..Curentul" , 15 lan. 1938). 

.. ,r ... 'ir" ,1" .. "'" • ~ I ~,o- • .,r· 
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Un conqrc5 culturol 

Pusderie de Întruniri in toată ţara. Convoaie de maşini pe drumuri 
Sute de mii, şi milioane chiar, de sumane ţărăneşti sunt purtate din sat in 

. sat pentru a demonstra, pentru a convinge, pentru a pierde vremea şi so
coteala lor de acasă. Pungi de aur aruncate in vânturi. lnjunghieri înlte fraţi, 
defaimăTi reciproce În cel mai ordinar chip. Laudă, minciună, gând de că

pătuială. Treabă aproape deloc. 
Sunt acestea năbădăile politicianismului conrllpl. 
Şi din toată această c1ocoteală fără sens ce a cuprins deopotrivă pe 

ţărani şi târgoveţi, incendiind intreaga ţară, despnndem un gest de supe
rioară Învăţătură, aici la Arad. E congresul cultural. E întâlnirea acelora 
cari ştiu că poteci le de mântuire ale acestuI neam ru sunt acelea pe cari a 
apucat-o desmăţul unei politici needucate. E iniţiativa societăţilor culturale 
din părţile noastre. E racheta sclipitoare a culturii, aru~cată de câţiva sol
daţi ai ei, intr'o noapte cu atâta beznă politică. E semn de vn:me nouă, 

punctat de câţiva muncitori tăcuţi din provincie, cari s'au centrat pe acelaşi 

gând: ridicarea culfura'ă. 
E dezertarea câtorva din lagărul politic. Iniţiatorii acestui congres me

rită toată lauda. Şi o merită cu atât mai mult, cu cât fapta lor a presupus 
o incordată deliberare între tot ce se petrece în tară şi intre ce trebue să 

se petreacă. potrivirea acestui congres, ca dată, cu cea mai acentuată in
cordare politică, a presupus - În sufletul celor ce au initiat lucrul - o le
pădare de sine. Căci unii din ei sunt slujbaşi demni ai unor idei politice. 
dar niciunul din ei nu face politicianism În zestre personală. Aşa ne·o 
spune gestul lor. 

Şi e a doua faptă a acestor oameni cuminţi. O ştim şi pe cea dintâi 
care s'a vrut imitată. E FUZIUNEA de acum câţiva ani, a grupelor cultu
rale pornite disparate la lucru, intr'un pluton de muncă: Federatia Societă

ţilor Culturale di n Arad. 
Gândul unei victorii culturale a frânt, În conducătorii fostelor societăţi 

federalizate, toate veleilăţile, inerente ftrii omeneşti, când au rwuntat la 
gloria de comandanţi şi s'au incolonat in rândurile luptătorilor de rând. 

fapta lor de atunci s'a vrut imitată. că prea mulle biruinte culturale 
avem şi cu prea mult simt de egoism. Şi acest lucru mai mult in capitală. 

Dar enoriaşii lor nu s'au Învrednicit. 
Câţi înţelegeţi iniţiativa şi oportunitatea congresului cultural, vfnili să 

luaţi din el gând de faptă bună. E la 30 Ianuarie 1938, În ,localul liceului 
.. Moise Nicoară". 

Ion C. Laseu 

("Românul" 23 Ianuarie 1938). 
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Pe l1lar~]Inea unui conqres cultural 

La Arad, Federaţia Societătilor Culturale şi·a ţinut, Duminecă, primul 
<:ongres anual. In cadrul acestui congres. au vorbit P. S. Sa Episcopul dr. 
Andrei Magieru d. dr. [ustin Marşieu, preşedinlele federaţiei, şi alti cuvântători. 

Din rapoartele cetite, remarcăm pe cele făcute de d-nii prof. Alexandru 
Constantinescu: Suprematia culturii româneşti la granita de Vest, dr. Cornel 
Radu: Monografia românească a rudeţului Arad, Iconom stavrofor. dr. Gheorghe 
Ciuhandu: Infiintarea arhivelor arădane, Ascaniu Crişan: Rostul Palatului 
Cultural in promovarea culturii arădane, dr. Lazar Nichi: Importanta săpă

turilor arheologice În judeţul Arad, dr. Caius Lepa: Jnhinfarea unui muzeu 
etnografic la Arad. 

Iată atâ/ea probleme de cea mai mare însemnătate, care au fost pe larg 
discutate cu ocazia congresului de Duminecă. 

Din nou s'a putut face constatarea că Aradul ar putea fi unul dintre' 
cele mai frumoase focare de cultură, dacă politica n'ar fi năpădit până şi 'n 
ca.sele acelora care ar putea fi destinaţi unor scopuri mai inălţătoare. 

Şi când aceşlia ocupă apoi situaţii politice - uilă datoria lor de eri, 
ca să sprijinească manifestaţiile culturale prin sacrificii materiale, in loc să 

cheltuie sume pentru rosturi inferioare. 
Norocul face ca unii dintre aceia care au cetit rapoarte la congresul de 

Duminecă să facă parte din conducerea oraşului Arad. 
Au deci o bLlnă ocazie să arate În şedinţele comisiei intenmare, că 

Aradul nu va trăi numai prin măsuri administrative şi edililare, ci prin zi
direa unei cetăţi a culturii de care, isbindu· se, să se sfărîme orice acţiune 

potrivnică românismului. 
[n Arad, n'am ascllitat incă ciclul obişnuit de conkrinţe, ca in toţi 

anii, fiinkă societăţile culturale nu mai au fonduri. 
Ei bine, autorităţile din Arad au datoria să le acorde subvenţii, 

aşa cum oferă ajutoare pentru le miri ce fleacuri şi nimicuri. 
La congresul din Dumineca trecută, s'a arălat ce·i lipseşte Aradului şi 

puţinul ce are, din punctul de vedere al culturii 
Cerem iinplinirea dorintelor exprimate la congres, convinşi fIind că ele 

VOr fi bine făcătoare şi că vor contribui la sporirea strălucirii acestui fru
mos oraş, in totdeauna bine văzut şi strălucit. 

Să înceteze odală sistemul nenorocit de până azi, gratie căruia (U ba
nii autorităţilor îşi făcea oricine de cap, in timp ce societăţile culturale nu 
puteau plăti bilet de tren unUi conferenţiar. 

Nu acuzăm ci facem simple constatări, care ne ustură tocmai ftindcă 
sunt prea umilitoare pentru obrazul nostru. 

Silviu Faur 
r.,Timpul Provinciei", Arad, 6 Febr. 1938). 
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Congresul cultural arădan, 

jRtrunit Dumineca trecută aici, şi-a ţinut cele două şedinţe, potrivit progra
mei ce am publicat. Conferinta din şedinţa primă, a d-Iui profesor Alex. 
Constantinescu, cu largi lămuriri despre "Supremaţia culturii româneşti la 
graniţa de Vest", şi a scăderi lor noastre de moment, a fost, pe ici-colo şi 

un aspru şi bine meritat rechizitoriu. Celelalte cinci operate speciale, rezervate 
şedintei de după masă, deasemenea au fost lucrate şi înfăţişate bine, dim
preună cu concluziile lor. Congresul a primit. cu insufleţire, concluziile pre
zentate. Şi, În afară de aceasta, putem semnala. concomitent, că şedinţa de 
după masă - care, de regulă, la asemenea prilejuri e mai putin impoporată 
- a prezentat un fenomen inversat. Ceeace, f,reş1e, e un element ce dă 

nădejdi, că apucăm pe căile trezirii şi ale demnitătii. 

Congresul a votat o moţiune de identificarea sa cu propunerile rapar-
I torilor, avizând aceste propuneri, in atributia unui comitet special, care a şi 

fost ales pe loc, de a le executa şi de a face necesarele intervenţii la ceice 
au de a contribui, cu munca sau cu banul lor, la realizarea acelor deside
rate, menite in cele din urmă să refacă prestigiul cultural al Aradului. 

Pentru acum, menţionăm numai În general acest fenomen cultural şi 

social românesc, arădan, pe care aşa de minunat îl caracterizează şi cuvântul 
din fruntea acestei foi, al P. Sf. Sale Părintelui episcop, ca preşedinte de 
onoare. Şi nădăjduim că, in cele din urmă, la lumina intereselor şi datoriilor 
superioare de a activa în domeniu cultural, se vor mai astupa o seamă de 
prăpăstii, cari ne-au diferenţiat şi distanţat. Să dea Dumnezeul 

Şi până atunci adăogăm, că operatele prezentate congresului, dinpreună 
cu decursul lui, vor fi publicate într'un număr special al revistei locale 
"Holarul". Indreptăm de pe acum atenţia cititorilor noştri asupra acelui număr, 
care va oferi - chiar şi celorce nu ar fj abonaţii acelei reviste - un ma
terial preţios de informaţie culturală. Numai de I·ar procura, ceeace ar fi 
foarte de dorit. 

("Biserica şi Şcoala". 6 Febr. 1938). 

Congresul cultural dela llrad 

Duminecă, 30 lanuuie a. c.la orele 12 a. m., a inceput in sala festivă a 
liceului de băieţi "Moise Nicoară" din localitate, congresul cultural al Ara
dului, organizat de federaţia societăţilor culturale locale, care au in fruntea 
lor pe dl dr. lustin Marşieu. 

La această frumoasă serbare românească au luat parte, pe lângă mem· 
brii societăţilor culturale mai sus arătate, toţi intelectualii arădani in frunte 
cu P. S. Sa Episcopul dr. Andrei Magieru, care este unul dintre cei mai 

& 
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activi şi mai aprigi sus~inători a tot ce este este românesc şi ce tinde 11 

cimentarea noastră definitivă pe aceste plaiuri. 
Aradul :cel mare şi ispititor din trecut se redeşteap'ă, işi revine li 

chemarea lui adevărată. Aradul românesc cere cu multă hotărire munci 
şi afirmare pe toate terenurile româneşti. 

Merită deci toată atenţiunea IOţl aceia, cari s'au pus În această slujbi 
sfântă Merită nu numai recunOşlin\a opiniei publice, care te-a dă din bet 
şug, dar şi mulţumirea înaintaşilor maJi ai acestui oraş, cari au dat atât, 
belşug din sufletul lor românesc, pentru a se ajunge la supremaţia 1103-

stră aci, la graniţa de Vest. Marii ,bărbaţi de stat şi pianari neobosiţi , 
neînvinşi pe teren politic, ca Vasile Gold ş, Ştefan Ucio Pop, precum ~ 

marii cărturari ai neamului, ca Diaconovici- Loga, Ţichindea 1, l\loise Ni 
coară. etc .• n'au muncit de geilba. Umbrele lor măreţe astăzi revin iarăş 

printre noi, dau imbold şi Îndeamnă la muncă neplecupeţUă şi dătătoare d 
viaţă şi afirmare românească 

In spiritul acestui trecut şi pentru prosperitatea Aradului cultural dt 
prezent, s'a deschis primul congres cultural dela noi, care s'a bucurat dt 
un desăvârşit succes, atâl ca manifestare colectivă românească, cât şi tii! 
punct de vedere al expunerilor făcute in această întrunire. 

1. D. Dabich 

("Curentu/', 2 Februarie 1938). 
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