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ReÎnt.ona.ea 
~enti .... e"tali~.uul ... i ! ! 

Ne amintim cum d. Mihail Ralea scrisese cu mulţi ani in urmă un esseu, 

intitulat "Epoca senzaţiei". - Dsa spunea pe bună dreptate: .,Nopţile cu lună, 

castele!e oglindite în apa lacuri/or, melancolia vagă şi ipohondrică, toate acestea pe 

vremea când eram adolescent, erau mediocru gustate. 'lotuşi, sentimentul, dacă nu 

sentimentalismul. nu era complect detronat. In dragoste ca şi în literatură, doza. cea. 

mai mare ori mai mică de senzibilitafe care se complace în sentiment, era încă 

preţuită, în orice caz nu avea accepţia periorativă, pe care a luat-o mai târziu. Cf)e 

atunci lucrurile s 'au se himbat mult. Stau de vorbă. adeseori, din interese profesionale, 

Cu adolescenţi cari au acum optsprezece ani. Imi place să-i întreb asupra concepţiilor 

lor de viaţa, asupra acelei' melafizici Juvenile care le va forma programul existenţei. 

O trăsătură comună apare La. toţi. Se feresc ca de un teribil ridicol să mărturisească 

vrero slăbaciune sentimentală. eroţi sînt cinici, senzuali, materialişti, eletestă ma li

ciunea afectivă şi pe deasupra le place să fie luaţi drept canalii ahile, cu care nu e 

de glumit. Numai iubesc acele vaporoase Gretchen de altădată, ci numai femei 

pierdute. Nu mai au entuziasm social. ci arivism practic. Nu le displace să-i crezi 

uşori, necinstiţi, diabolici, extrem de lucizi intr'un fel de realism pragmatism. 

Toţi vor să devie ingineri ori financiari şi toţi rid de poeţi şi poezie" 

Minunata descriere a dlui Mihail Ralea nu are nevoe de verificare. Totul se 

verifică ~automat, prin conştiinţa editorului. Generaţia de după războiu a voit să 

dărâme o excelentă tradiţie, reuşind să-i distrugă prea puţin din ornamentaţie. Arta 

adevărată a încercat o groatnică sincopă şi din momentul in care apele tulburate 

voit, s-au limpezit, ţinuta luată cu împrumut a unui tineret developat grăbit 

intelectualiceşte, se nărue ca tot ce nu se fixează în deplină concordanţă cu legile firei. 

Şi cine a urmărit in intimitate, biografia acest~i generaţii, s'a putut convinge 

indeajuns, că excelentul psiholog d. M. Ralea a avut perfectă dreptate, când afirma, 1 
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că totul se făcea numai de dragul ca tineretul acesta să pară ceva mai bătrân decât 

era; pentru a primi cu un ceas mai de vreme demnităţi, pentru cari se cerea o 

anumită experienţă de viaţă. 

A fost o epocă a senzaţiei, de care mulţi nici nu vor să- şi mai aducă aminte. 

Roadele ei au fost prea dureroase, iar exponenţi acestei epoce prea ni s'au perma

nentizat în acţiunile ultimilor 15 ani, drept adevăraţii eroi ai falimentului nostru 

moral I - Afirmaţia se poate verifica cu mult mai bine prin prizma producţIilor 

literare, de după războiu. La prea puţini ani după 1918, poezia a fost condamnată, 

elementul pur imaginativ dispărând, iar cel discriptiv ffind nevoit să ia forme 

forţate. - Realismul afectat pe cele mai avansate tonuri a fost chemat să formeze 

primul material, de esenţă literară; sentimentalismul rămanând condamnat nu numai 

din punctul .de vedere al esteticu1ui ci şi pe tărâm moral. - S'au auzit atunci 

replici socotite "casaţie"~ când autorii de versuri 'erau taxaţi drept intârziaţi; tinerii 

susţinând sus şi tare că poezia este adevăratul motiv al dezastrelor, in toate timpurile! 

Piaţa literară a cunoscut o prefacere dem~ă de toată atenţia, pentru studiul 

unei epoci. Numai cine n'a voit nu şt'a văzut tipărit numele, în cadrul larg al 

articolelor de estetică; fie de avangardă, fie in domdniul deslegărH nouilor probleme 

pSiho-analitice! - Mulţi dintre verita bîlii scriitori, ingrijoraţi de marea prefacere 

anunţată, s-au grăbit să'şi edHeze ultimi1e lor opere sentimentaHstt, şi cazul 

apariţiei neaşteptatului roman "Intunecare", excluse restul controverselor. Sfârşind 

acest minunat roman, d. Cezar Petrescu şi-a închis porţile inimei şi intreaga-i 

operă literară de atunci incoace, a fost ţesută numai de imaginaţia creerului, pusă 

bineinţeles in slujba câştigului pur material. Exemplificarea sistemului devine 

inepiuizabilă şi majoritatea autorilor de după războiu, formează o intreagăpleiadă 

de rătăciţi, într-o lume streină de concepţia viitorului şi numai pe baze materialiste! 

Cetitorii să-şi amintească numele întâlnite sub diferite presupuse opere literare 

şi să le adauge azi Ia numărul celor remarcaţi prin opera propriu zisă. - Se vor 

convinge cu uşurinţă, că in arena artelor n~ a rămas decât cei chemaţi; restul 

practificând astăzi meserii cu nici un fel de afinităţi estetice. 

* 
Se întâmplă însă în momentele de faţă. ceva din cale afară de ciudat! - Strâm

băturile desacordate ale saxofonului, romanele cu pagini de senzaţional nejustif1cat~ 

picturile fără subiect vizual; se afişează din zi in zi mai lipite de interes! PublIcul 

abia de mai cutează să le treacă in revistă, oprirea în loc urmată de extaz devenind 

ridicolă! Teatrul. cu deslegarea problemelor freudiste, nu mai are de unde recruta 

snobi; în timp ce melodrama romantică incepe să se bucure de nepreţuite succese. 

Accentele romanţei II' Rămâi, o nu pleca, rămâi p~ răstălmâcită pe diferite arii, incepe 

a se prelinge timid in cântecul zilei, I)Să mă iubeşti numai pe -mine, că te iubesc 

numai pe tine~~, care deşi nefericit în versifica ţie, apare drept tendinţa stabilităţii 

dragostei, dupăce aceiaşi dragoste a cunoscut cadenţa celor mai mari trivialităţi. 
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Dar sunt manifestări multiple, cari ne întăresc credinţa, că reintronarea sentimenta

lismului e pe -cale de înfăptuire. - Cei cu velietăţi de inginerie îndrăsneaţă şi cu 

mari prefaceri financiare, înfierbântaţi de căldura provocată de războiu, au visat o 

apoteoză, clădită pe ascuţiş de creer; desconsiderând sentimentul, pe care catastrofa 

anilor 1914-1918 li-l impietrise doar! Sentimentul reapare astăzi sub aceiaşi veşnică 

formă - dragostea. cu toate nuanţele ei - şi pe noi, ca revistă de graniţă. faptul 

ne interesează cu atât mai mult. Realismul afectat avusese darul nefast să întunece 

până şi dragostea de ţară; dezechilibrând la maximum posibil sentimentul naţional. 

Ne aducem cu toţi aminte, că acest sentiment a cunoscut, chiar în rândurile celor 

mai buni dintre noi, infrângeri catastrofale 1 Să nu ne mai amintim de ele şi să ne 

bucurăm că acest sentiment incepe a se afişa din nou - de data aceasta, dar şi 

crtezător, - ca tot ce-şi are izvorul în inepiuzabile adân:uri sufleteşti. - Am avut 

ocazia să vedem acest sentiment, preschimbat intr-un sentimentalism, care se, 

complăcea in cadre grandioase, luând forma celui mai avansat umanitarism! - Ori 

in aceste ape, navele fiind obligate să-şi ascundă sub covertă, demnitatea naţion::lIă, 

navigatorii au avut destulă vreme să se convingă, că orice fel de prefacere implică 

sufocarea individualităţii; prefacere impusă de anumite tendinţe, nu din cele destul 

de clare. A fost, poate, singura dată când ereerul a iniţiat o acţiune, la care bătăile 

inimei i s-au alăturat cu cea mai repezită cadenţă. 

* 
"Epoca senzaţiei" este in decadenţă, senzaţia dovedindu-se şi ea tot un sen-

. timent, de scurtă durată însă. Omul începând să-i deslege forma, a ajuns la con

vingerea, că sentiment şi senzaţie, nu-i decât clipă şi minut; ori el vrea să-şi 

trăiască anii 1 Reintronarea senttmentalismului apare deci ca ceva propriu unei 

vieţi Uhnite şi sbuciumările nu mai pot recolta eroi! - La exploararea sentimen

talismului, chiar pe alte căi decât al senzaţionalului, nu se mai inscrie astăzi nici o 

victimă; epoca ultimilor lS ani, fonnând cea mai pilduitoare şcoală pentru aventuri, 

la care materia spirituală n'a participat. ca pretutindeni unde acţiunea aparţine unei 

imaginaţii bolnave. 
AL. NEGURĂ • 
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RURA.I.E _ .. 

IF IIID II ~1I1111rlU ID II ••• 

Seara cade alene. Lene de petale obosite de viaţă. 

La răscruciie sufletului pândesc gânduri neînţelese . . 
Prohodul zilei se cântase . . O linişte de braţe trudite 
cade greoae ca o ploaie menită să nu mai sfârşească ... 
satul doarme .. Svon de veselie bate dinspre cârciumă. 
Şi acolo, durere îmbinată cu cântec . . In liniştea de 
plumb, cântecul cârciumei, se intinde peste sat ca aripile 
unei buhe uriaşe. La o răspântie, două umbre inlăţuite: 
aripi tinere pe drmul sborului. Jn case: topire de suflete .... 

. .'. . . Cântec de cocoş. Pustiu peste tot .. pustiul 
trist al primei Jepădări . . In fiecare casă un Petru se 
dojeneşte singur. Dojană curată. Curând însă, foarte 
curând, se va repeta povestea evangheliei .... Şi deodată 
peste sat, peste liniştea lui, răsună trist, sfârşietor, prelung, 
urletul unui câine 

* 
Sărbătoare .. în biserică. Strana cântă strident 

şi fals. Bătrânele cu ochii la porţile împărăteşti: reazărnul 
anilor. Copiii vorbesc. Veselie care nu supără pe Acela 
care i-a chemat acum două mii de ani. Fetele împodobite 
au trecut cu gândul zidurile locaşului: vorba rostită 
aseară în treacăt de flăcăul mândru sau aceia şoptită 
cu inţelesuri de cel inflăcărat, cântă şi acum în urechi. 
Un bătrân bate metanii adânci inaintea icoanei: singura 
lumină pe care o mai vede. Preotul termină evanghelia 
fiului rătăcitor . 

* 
La joc: veselie şi cântec. Pe o laviţă, flăcăul 

Amarandei priveşte Întunecat: Întunericul inimei..., 
(oana a jucat azi şi cu alţii. O vede cum Gheorghe a 
lui Băcioiu o inlăţue cu braţele-i vorbitoare. Şi simte 
cum il roade ceva în el, tăcut, dureros. Vijelia tinereţei 
se ridică în el furtunos ca să ră pună tot, tot, afară de 
sufletul lui, afară de dragostea lui. . . Pumnul lui ar 
nărui fiinţe, mânia lui s-ar război cu lumea cea mare, 
toată • . . . Jocul se termină. Atunci Gheorghe a lui 
Băcioiu se apropie: "'oane, îţi joacă bine mândra «. 
Amarandei privi adânc ~n ochii lui Gheorghe. Ei nu 
spuneau altceva decât mulţumirea unui joc iscusit . . 
inima nu vorbea in ochii lui. Deodată furtuna se potoli 
şi cuvintele căzură liniştite, cu odihna sufletului în ele: 
"mi-e dragă, Gheorghe". 

ST. POPOVICI. 

Eminescu, despre· 
greutăţile familiei lui. 

Reproducem mai jos o copie 
după manuscrisul nrul 2255, pag. 
294, În care nenorocitul poet se 
adresează unul: prietin, in felul 
următor: 

.,Iubitul meu, aşi fi dorit ca să 
nu fi trebuit să-ţi scriu această 
epistolă nici pentru tine, pentrucă 
te espun la o supărare, nici pentru 
mine, căd ea-ţi va deschide fe
restrele spre a te uita intr' o casă, 
care n' aşi fi dorit s'o cunoască 
nimenea în lume, - a mea adică. 

"Nu ştii ce tată am. Sărac şi 
impovărat de o familie grea 
(şapte copH) - e cu toate astea 
inzestrat c'o deşertăciune atât de 
mare, incât ar putea servi de 
prototip pentru acest vidu, după 
părerea mea cel mai nesuferit 
din lume. 

"Măritându-se o soră de-a mea 
el i-a promis o zestre de două 
mii de galbeni. Este ridicul când 
un om promite in scris ceiace 
nici are, nici poate realiza, dar 
obligaţiunea faţă cu cumnatu-meu 
este pozitivă şi bătrânuI meu e 
ca şi ruinat. 

"Mai am o soră - un geniu 
in felul ei, cu o memorie ca a lui 
Napoleon I. şi c'o intelepciune 
naturală cum rar se află. Dat ea-! 
pe jumătate moartă, căci (e) lo
vită de apoplexie. 

,tAm fraţi: mai mari şi: (mai) 
mici decât mine, fără posiţiune'n 
lume - şi asta nu din cauza lor, ci 
numai a deşertului, care voia a 
face din fiecare din ei om mare, 
şi sfârşind prin a-i lăsa cu studii 
neisprăvite, risipiţi prin străinătate, 
fără subsistenţă; in voia sorţii lor. 

,,0 familie grea, ingreuiată incă 
prin deşertăciunea indărătnicului 
bătrân - şi intristarea mea cea 
mai mare este că eu ajut de a' n
greuia prin nefolositoarea mea 
asistenţă.. 

"Nu crede in să c'o fac din 
impuls propriu. Dacă dda al U
lea an şi pân'la al 20-lea mi-am 
câştigat pânca singur, într' o viaţă 
aventuroasă şi plină de nemulţu
miri - am făcut-o aceasta cu 
deplină conştiinţă a sacrificiului, 
msă nu din capriţiu copilăresc, 
precum protestam foarte des faţă 
cu cunoscuţii mei, căd voiam mai 
iute să. trec de un lucru rău, decât 
de ,.fiul unui om sărac şi vanH

• 
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Dela inima dascălului Grigoraş 
Şi-apoi eu. 
N'am gustat 

Iederă, 'Viit în sat, Busuioc. 
Busuioc 1 ... Ca al meu 1 Iederă. 

Zi-i cu foc. Cetera, 
Ceferă ..• ltfi-a lăsat Zi-i cu foc .. 

Ăl bătrân, 
Şi trecu: Bun rumân, E divin 
Viaţa mea, Fie-ertat J Când miroşi 
Dragostea, Ochi frumoşi 
Farmecu •.• Via cea Lângă vin . .• 

Mai de preţ 
CJinere, Ce-o vedeti Şe când trei 
Uite-acii, Pe vâlcea. Faraoni, 
De mi-i fii Ţin ison 
Ginue f Doamne rar Ceterei ! ... 

Aşa must, 
Cu trei popi. Plin de gust Hei ... Brânduş 
Cum vei şti •.• Şi de dar 1 Iţi frângea 
'Dar la vii Inima, 
Să mă'ngropi f Când dm teasc Sub arcuş !." 

A fâşnit, 

C'am iubit Am simţit Că-ţi ghtcea 
'Drept să-fi SPU11 Că renasc! Umbletu!, 
'Vinul bun, Sufletul 
Invechit! Până'n zori Dragostea ! ... 

cAm sorbit 
Şi-am iubit 
Ochişori ... 

POfMPILIU BARBU. 
5 
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Ultimele evenimente ne indreptăţesc să 
sperăm că şi ţara noastru se îndr'.'<lptă !5pre o 
organizare temcnică pc tercp.ul clllturaHzării 
Jrlll'iC;or. Congresul bibliotecarilor şi i(litorilor 
si altl' ('atenl nwnif ... stări de an'las fel, dau do" 
~'ada, că şi la noi. se simte nC\'oî~l organizării 
unui program de lucru pentru o ficţiune eul
tu!·aHi. 

T ntreg programul alcătuit sufere însă de o 
mare lacună, nu se vorbeşte niC<lcri despre bib
liotecile orils:lnesti. Oare aecstc biblioteci ",unt 
Mal de hinc '()rg<~nizate incM nu mai trebuie să 
ne ingrijim de de? 

Conform legii bibliotecilor şi muzeelor din 
H)32. fiecare oraş, capitală de judeţ, este obli
gat să intrepmi o biblioted'1. Cele mai multe 
orase au biblioteci, dl..'slul de bine do" 
tate' din punct de vedere' al depozit dor. După 
ci'tt stiu insii. nu exist[l nici un oficit! sau re· 
\'i~tă care să ne inf<"'ţ.işeze sta\'("1 sau să ne dea 
flatcJe necesare pentru o statistică a actiyit{tţii 
lor. Sunt silit deci să mă mulţulllesf' cu puţinele 
date ce le-am putut aduna din o singură bib
liolel'ki şi aci voiu în filţişa stal'l~a in care se 
arUi una din aceste ,,13ibliotc'lt PaJatului Cul
tural din Aracl«. 

1. Organizarea. 
Hegulamentui pentru organizaren serVlCIl

lor \lunÎeipiului la art. 55, prc.'\'cd·! lui re Insti
tllţiiIP pendentc de serviciu cuhuraf, in primul 
loc, Palatul Cultural. 

A('Caf,tă Instituţie este condusă de un di
rec;{o]' carc este tot odat[\ şi 'leful serviciului 
cultural, apoi de doi bibliotecari, UlltlI licenţiat 
în litera tură iar al doilea in ;lrhcologie,· un 
seel'ctar şi trei custozi. 

Acest person.al are sub imediati] sa supra" 
vcghert' o bibliotecă de impruUlut, o sală de 
Jcc1UI'ă. un depozit de cărţi. muzeele, o sală 
de concerte, o alia de expoziţie, etc 

Desigur că acest personal chid r comp1"ect 
fiind, nu ca de prezent, nu ar putea face faţă 
jntr('~ei activili"tţi ce se cerc unui Palat Cul-
tural: . 

De bine, de r[llI, el funcţionează, rezultatul 
il vom vedt'a mai jos. 

1 J. Activitatea. 
a), RibliotcC'a de imprumut. 
Tn 14 ani de aetivÎtate rOlllanească această 

hibliot('('ă a satisfi"H.'ut in mare parte eel'inţdor 
pcntn. care a fost creată, 

Dacă luam statistieele ultimilor ani obser
\'~Hn o crestere a nunUlrului cclitorilor româ
ni deşi nu' in mi\sura aşteptărilor şi a im
pQt'tanţ('i ee s'ar cuveni să o .aibă din partea 
tuturor intelectualilor rOlluÎni din acest ora." 

PE frontispieiul· acestui P'llat, inain~ de 
unire, era o inscripţie, care arăta udevaratu 

mcnir{' pentru care a fost cr~at: "A magyar 
K;izmiivc!l\des('nck« '" Culiurei maghiare? 

AcC'stei devize stăpiinitorii Ilost!'ii de eri 
s'au conformat intru toate, nu a ex!stat nici-o 
eafiC' romilnpusC'ă inregistr<~tă in b')gate1~ c<l1a
loage ale bibliot('cii. Aeti\"itatca lor m'ea a('daş 
ţinUi: difusnrea t'ulturei maghi~re, b sferele 
c<'it mai largi ale populaţiei. 

1. as fiee,lrui ronuln tIin ace,>t oraş, să tragă 
singul' eonduziile, şi să re eu noa~(';i ('el puţ in 
pentru sine, dacă şi-a fiicut datoria faţll de 
lnstllutia pe care ar trebui să o sprijinim cu 
toţii dIn toate puterile 11oasll'c. 

b), Sala de lectură. 
A cea stă sală creiată pen1 ru a putea pune 

la dispoziţia membrilor Palatului Cultural toate 
ziarele şi revistele de cari di~,pune biblioteeu 
şi ('ari nu sc pot împrUIlWla acasă. Zilnic 
u('es1<~ salii este cercetată de 60~j 00 cetitori 
eari în afară de ziare şi reviste ma: consultă 
diC'tionarele, IcxÎcoancJc şi en(ielopediile ce le 
stau la dispoziţie în aşa numitJ. bibliotecă de 
ffi::'nă. 

('). Depozitul de cărţi. 
Oricure vizitator laic, lăsând la o parte 

bibliomanii şi bibliofilii pot avea O mare mul· 
ţumire suiletească la vizitarea unl'i depozit d" 
eărti. Cate lucruri se pot vede,} aici? lnccp{md 
cu 'incunabulcle pe cari pentru primadată 
poatf' - e dat să le vadă şi sLlrşind cu ulti
mc!c noutăţi, totul i-se perânc1ă prin faţa ochi
lor, puiimd faec inC'âteva clipe, SHU să rezume 
in memoric, Întreaga istoric a cărţ!i. 

CMt' suferinţe şi cMe galldmi sunt În
ehisc în ele ... 

TJ 1. Posibilităţi de desvoltnre. 
Biblioteca Palatului Cultmal ca să-şi facă 

pc deplin datoria, să satisfacă c('rinţet~r şi 
menirei pC'ntru care a fost creată, ar trebui să 
aibă: 

J. Personal specializat şi suficient la dis
poziţie. 

2. Inmulţirea salelor de ledură (una pen
t re cetitorii de ziare şi reviste, alta pentru 
cercetători) , 

3. l\lărirea cotei bugetare, pusă la dispo
zitia dirccţiunei pentru noui achiziţii. 

Complectarca posturilor libt)re cu pcrso, 
(laI spC'~'ializat ales după o riguroasă selecţio
nare şi nu după alte principii, ar aduee cu sine 
o renviorare a activităţii ce se dcsfăsoară şi de 
prezent, dar cu puteri mai reduse. 

Prin evacuarea şcoalci primnrc ce se aflu 
adăpostită Între zidurile Palatului s'ar resolvn 
şi a doua problemă, acca a lmllulţirei sale101' 
de cetit. . 

Cum am putea ajunge la marirea cotei bu
gc1.are? Cred, că aici, financiarii ar putea să-şi 
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spună cuyântul: Tnct'I'c să dau C~l toale ac('stc~f' 
t'Mevu idei, curi, poate vor pult'!1 fi Iolosite. 

Orasul Arnc1 arc 65,000 locuitori, in('as~lnd 
dela fic ... -are o hX{1 anua]t\ de c1tc r, ki ar da 
o ~umil toială dc 82f>.000. Din ~e('a:.;tă sumă 
s'ar pt1tl'a intreţine nu numai hiblioteca şi mu
zeele ei intreaga cl{ldire şi din pund de vcdcI''' 
administrativ. 

Dacă această cotă acliţiona l~l ar fi incasată 
şi din judeţ, unde avem, ce 400.000 locuitori, 
am uyeu şi aici o sumă disponihiHi de 2.000.00(} 
lei. Din suma de mai sus am putea creia în 
judeţ, in centrele mai mari, case culturale, În
zestrundu-Ic cu toate cele nece~HH'C iar unul din 

: Iii " " ::: Lii" " " ii! " " " "Cii" "" "" SdS iSi" , " Iii , " " , " " 

învMiHorii localniei care ar urma cursul de 
bihl(oiecarÎ <lI' putea lua conducerea ci. 

Prin o chihzuilă gospOdCll'i._' din !larlc;.1 
centrului, adidl a bibliolecii din capitala jude
ţului, am putea ajunge la rcsulLlfc fouI,tc bune. 
Am avea în primul r<înd in 01':\, o bih!ioi.c<:iî 
ferite şi PUSti la uehlpost de cCI'-;;ttnrie, puUll1d 
~atisf3ce tuturor cerinţelor publicului. La sat 
am avea din cc in ce, tot mai multe case cul
turale hine intr~'ţinute şi condllf'c. 

Las ccJom, cari au. grija zilei d~' mâine, 
St. hol ărasctl dacă cele de mai sus se pot aplica 
sau nu, 

N. D. Covaciu. 

Stropi elin cascaela vieţii • • • 
Cea mai fericită mamă este aceea pe ai 

cclrei fii Biserica îi numeşte Sfinţi, iar Patria 
Eroi. .. 

Fiecare om e un »semTlul strigârii« al vie
ţii în faţa morţii ... .. 

A zice »eu« înseamnă .1 arăta lllmii altă 

Eroismul este semnul prin Cll1'e Providenta' lume ... .. 
incredin!ează istoriei: un newn, o generaţie, 

ori lW <;ingllr om, pentru mill!ă I.'reme ... 

• 
F-goislul n'are semeni . - ci contrari. 

.. 
F iaţo noastră naşte tol felul de idei. 1 dcile 

lW8C lot felul de vieţi. 
• 

Unii oameni sunt ai tut'li'Or, unii numai 
ai lnr I iar unii ai nimănui . .. 

.. 
Omul işi poate incl1ina prideT/ia ori lUI 

[sus, ori lui Satana. In aceastii posibilitate stă 
infPrioritatea lui -faţă de Isus ~i sllperioritalea 
llli faţă de Sa/aIIa. .. 

De {minţă şi de conştiinţă t(3 poţi clespărţi 
n/lmar prin patimi. .. 

Oare TlZI e aceeaş injurie a zice: [ln;l'mte, 

dă-ne I'iate! vecnică, ca şi a zir:c: Doamne, dă-ne 
moarte t7ecinică? .. 

Libertatea, egalitatea şi friiţielatea sunt 
braţele pe cari omenirea îşi ţfne destinul. 

• 
Impărăţia destinului: dela incePldul trecu

tului --- Până la sfârşitul viitorului . .. 
• 

Fantezia e )l fafamorgana ,( !'lIflelullli: ori 
cărlli lucru a/uns În ea, ii răsloamă poziţia ... 

• 
Amorul e egosim prozelit,. illblrea e al

truism botezat ... 
• 

Optimismul încearcă să urat" Înţelesul· 

morţii, pesimismul Încearcă să arale neîn-
ţelesul vieţii ... .. 

Sufletul nu are spaţii ci cuprins ... 
• 

Acel (leS Iii » crede şi nil cerceta «( , I)rimit 
ÎrI ştiinţă. ar fi nimicirea noaslră; alungat din 
rdigiC', ar fi osânclirea noastrc'î. 

• 
Popoarele fără şcoală Îşi absorb geniile, 

ca şi pustiul isvoarele ... 
• 

In timpul vieţii, copilăria e ;eonoslas. De 
crit" ori ne Întoarcem faţa s,bre dânsa, ni se 
Înalţă sufletul. 

• 
V iaţa dacă o pătrunzi e mai Înleresantă,' 

dacă nu o pătrunzi, e mai fermC'că(oare. 
• 

l: Pentruca să scăpăm omenirea elela rău -
:kea Ballllnin - -- chiar dacă ar exista Dumne· 
=.eu, ar treblli să-L desfiinţăm-·'. 7 
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- - Cât de ciudat lucrea::=ă bunătatea când 
nll-Î în<;oţifă de înţelepciune.. Poetul Lucia 
Rlrrga zice că; » Un copil voia ,.,ă scoată peşlele 

din apă, ca să nu se înnece ",', 
• 

Ce amărgire: ll1l':::iile pe cari ni le trimite 
viitorul, cu toale că pre::entul le transformă in 
deceNii, trecutul le transformă !':l regrete. 

• 
Inţeleptul aseamănă ",iat·z cu o mare, 

pentrll valurile pe cari le lJede în ea; leneşul 
pentru('ă poate pluti în ea; pesimisful pentrucă 
se lnneacă în ea ... 

• 
Sufletul e ca şi isvorul: uitândll-te in el, 

(;c:::i cerul, iar de-i răscoleşli adcincul se tul
bură şi nu te mai reflectează niâ pe line, .. 

• 
Amintirile tţi aduc UTl·?(,ri aMta linişte, 

alteori atâta apăsare, lncât sewmlnă mai mult 
cu nişte ţâşniri din moarte, decât din piaţă. 

• 
Să nu ne amăgim: noi nwrim, nu viaţa ... 

• 
lată cea mai mare ironie a vietii: un scep

tic pC' care ml-[ chinue scepticiww! S1ll, 

• 
Speranţa e arta de a reali:a continuu. 

• 
Un singur mijloc există ;JIJlltru a deveni 

virtuos: râona. .. 
Suferinţa e hrana idealurilor, 

• 
Sacrificiul e raza speranţei ... 

• 
Un copilplângea odată fiindcă nu era 

ol>iŞTll'lit Între oameni ... .. 
N e('esarul e tribului pe cart:? inţelepciunea 

il plăteşte vieţii. 
• 

Dacă ai o stea călăuzitoare Întotdeauna 
găseşti (1 peşteră ... .. 

In admiraţie totul e omenesc; În revoltă 

esl{.' şi ceva divin. 
• 

Linguşitorul e cămătarur cinste; altora. 
• 

Toate jertfele zadarnice le adllce in lume 
cllrajul) când vine singur. 

• 
Te-ai gândit că asemănâTldlr-le ClI alţii poţi 

să ofensezi? 
• 

Invidia e pasărea de prad.i, care se lrră· 

neste cu oameni. .. 
Visul e sufletul melancoliei ... 

.. 
Unii oameni cred că Sfinţii sunt. cum am 

::icc, plenipotenţiarii omenirii în împiîrllţia {'(>

Clnlra Pentru aceştia religia se reduce la o 
simplă chestie de diplomaţie.,. .. 

, Ori câtă apă ar fi într'o frlntdnă un isvor 
nou îi ridică nivelul ... 

• 
Iată ce înseamnă pentru illdai<;m faptul că 

Isus a fost iudeu: închipuiţi-vă o fâ1ltână al 
rărei isvor Isi aruncă toată a,ba afarii ... 

.. 
Colurile sociale, ca şi cele sllbterane, se 

umplu nl1mai cu propriile lor dâN;mături ... 
• 

Istoria ~-- faptele oamenilor vărsate in 
timp: teologia faptele lui DHlTmezeu vărsate 
În vecinicie ... .. 

Frumseţea e de pe pămijn!; bunătalea e 
din cer. Acolo unde s'au întâlnit ele laolaltă 

s'a Înfiinţat raiul, .. 
Unde picură sudoarea acolo e I1n sirop din 

fericirea futuror . .. 
• 

E practic să chemi amăgirea, e eroic s'O 

alungi din viaţă .. , 

Ciudat: viaţa o poţi trăi, dar nu o peţi 

pricepe. 
• 

Armonia vieţii o putem asculta numai cu 
inima ... 

GH. MOŢIV. 
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E=irJuri arădane 

Dionisiu Păsculiu 
Omul şi opera -

Tnteresul ce s'a manifestat in ultimul timp 
pentru Dionisiu Păseuţiu denoUI un act de t<Îr
:tic ~i in discutabilă dreptate din partea poste
rităţii. 

fvfllnuind cu bărhăţie cOllddul contra 
ar~aţî1or istoriografiei şi filo1qg;ei maghiare. 
atunci cund ne ponegrean grniul şi neamul, 
Dionisi\1 Păscuţiu s'a invrednicit a figura în 
analele culturale ale Aradului ron1flflese, dC'Şi 
s'ar putea obiecta, eventual, că li fo,>t învăţă
c('Iui marilor săi inaintaşi: Petru Maior şi 
Timotei Cipariu. 

faptul pă dânsul şi-a scris Jucrările în 
limha maghiară, cu cxcepţia unei singure luc
rări scrisă in limba latină, nu înseamnă numai 
decât o scădere. Dimpotrivă, pentru noi 
csl c o ml'lI1dric, că un Homan a înzestrat litera
tura map-hiară cu numeroase pagini de adev[l
rată antologie. 

Ceea ce se remarcă in speciai în scrisul 
lui Dionisiu Păseuţiu este spiritul polemic. 
Faţ(l de adversar autorul păstrenză O ţinută 
aristocrată, care nu-l împiedecă bineînţeles să 
devipil câteodată caustic. 

Dionisiu Păscuţiu va fi pomenit, alăiourea 
d(~ Iosii' Goldiş, ca unul dintre cei mai price
puţi filologi ce i-a dat acest colţ de ţară, S'ar 
cuveni după unii, poate, să tllnintim in acest 
loc şi numele lui Gheorghe Akxiei, Dacă n'o 
facem aC'casta e pentrucă îl consiJerăm defini
tiv instrăinat de neamul său. 

Pe ClÎnd Dionisiu Păscuţiu a pdstrat în 
lucrările sale scrise in ungurcşl~ duhul româ
nese, Gheorghe Alexici şi-a pervertit sufletul , 
şi minlea în şcoala lui Huulalv)', contest{md 
tocmai t:eca ce Dionisiu Pâscnţiu apăra cu în
focare: latinitatea limbii româneşti. 

Dionisiu Păseuţiu s'a născut la 1 Aprilie 
1820. lsvoarele ce le avem la îndemână nu pre
cizează însă locul naşterii 2). După informaţia 
ce- o deţinem dela o rudă de-a sa, Dionisiu 
hiscuţiu este originar din comuna Buteni, 
Jud. Arad. Terminând şcoala secundară, a 
studiat teologia la Oradea ;VIarc şi la Nagy 
Szombat. In 1849 a fost sfinţit preot gr. cat., 
fiind numit in acelaşi an profesor la liceul din 
Bciuş. Aici a stat până la 1853, când a trecut 
la c!atec1ra de limba română dela liceul din 

. 1) ef. Liviu jurchescu, Dionisiu Păscutlu .• Analele 
Bana1ului", IV. 2-~; praf. C. Rudneanu Un apărător al 
umanităIÎI noa,tre; Dioni ,iu Păsculiu, "Vestul", 111,679; 
Octavian LUP3Ş. Câteva date ucspre D. Păscuţiu, 
•. Vestul" 111,700. 

2) AI. Marl<Î "Bihari roman ir6k", 18~O; 1. Szillyei 
"Magyar ir6k clete es munkâi" 1905. 

()radca, dl'venită vacantă p'rin plecarea lui Ale
)o,.andrll Roman. 'Este demn de remarcat că pro
fesorul AI('xtll1dru Roman a înfiinţat la Ora
dea Mare, in anul şcolar 18;')1 '52, prima socie
tatc' eultnrah'l a elevilor rflmâni din Transil
,',mia si Ungaria. Ea se numea: »Sof'ietalca 
de lect~lrn a 'junimei romtlnc stndil"uo.c 1:1 Aca
demia de drepturi şi Arhigimna7.inl din 01':.'1-

el ('a ('. C ondut'l'rea efectivă a sodetăţii a r(>ve
nit, după Alex. Homan, lui Dionisiu Păscuţiu. 
In a(~('st timp, la 18[)4, societatea a l'ditat, în 
doml volume, 111crtlrile publicate într'o revistă 
scrisu cu m.lna şi intitulată: ,> 1\1as3 Crişiana,(. 
Primul volul11 avea titlul: "Vl.'rsuinţi Homâne 
ndc('(1 culesiunea versuaria din foHl' naciunale 
dt'la 1S;~8« iar al doilea: »Diorilc Bihorului, 
:\.lmanacu naciunal«. Este incontef.tahil că la 
pllhliearca acestor lucrări, Dionisiu Păscuţiu 
a a\'ut un rol hotărîtor, Lui i-se datoreşte dea
semenea publicarca »Poemei Munţilor Bciuşu
lui,(, scris ii. de. D. Meciu la 1816. 

Afirmaţia lui A1. Marki, că Dionisiu Păs
cuţiu a scris în tinereţe versuri, corespunde 
adevărului, dar aceste versuri, după cum re
cl11l0aştl' însuşi autorul lor, sunt Hi.ră nici o 
valoare 3). 

Dionisill Păscuţiu a funl'ţionat ca profesor 
la Oradea 1\1are până în Iulie 1301, eând a fost 
urmat la catedră de Vasilie Pop Szilagyi. Tot 
ÎI1 acest an a fost ales protopop în Genetea 
(Bihor). La tară şi-a petrecut timpul ocupându
se cu filologia, sculptura şi pictura. 

Xcputtindu-se însă împăca cu viuţa pat
riarhală a satelor. la 1864, Dionisiu Păscuţiu 
s'a lăsat de preoţie şi s'a apucat de avocatură, 
deschi:tându-şi birou în Buteni (jud. Arad) şi 
mai ti1rziu la Făget. 

Intre timp~ la 1880, îl aflăm <,xecutor ju
llPcătorcse la Vaşeău, în Bihor. In luptele po
litice nu a luat parte activă. »Nu sunt politi
cian, - spunea el într'o carte Il sa, -- nu m-am 
o(·upat niciodată cu această mesarie« 4). 

Anul morţir lui Dionisiu Păscutiu, nu-mi 
este cunoscut. Fapt e că la 1902 trăea încă 5). 

:1) "A roman (olah) nyelv eredete", pag_ 11~-119. 
.. 1) IJelll 

i,) In "Tribuna" din Arad, VI, 174 se află această 
informaţlc: " Dionlsiu Păscuţiu aduce la cunoştinţă moart!!a 
sotiei sale Carolm<l Saba, ltl elate de 67 ani, decedată la 
Buda pesta in 26 Sept. 1.,02 O jelesc: văduvituL 2 surOri, 
6 COpil (3 tete şi 3 feciori) 2 ginen, 2 nurori, 4 nepoate 
ŞI ::l nepoţi. A lost lnmormânlată la Pesta "Dealtfel, lOt 
tn 1902, li apare lui U. Păscuţiu ultima sa !ucrale; 
"Contemplatio Apocaliptica". 9 

--------------------................... ........ 
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Pe când era profesor ]a Oradea, Dionisiu 
Păscuţiu a publicat o ~ramatifă rOJmlneascii 
în limba maghiară, întocmită pen1 ru uzul func
ţionărimei şi al tineretului şcola~' G). Alexandru 
l\Jarki (op. cit. pag. 45.) greşe~11~ atunci când 
afirmă că, în această gramatică, D. Păscuţiu 
a stabilit un sistem ortografic nou, pentrucă 
sistemul utilizat este acela al lUi Timotei 
Cipariu. 

In 1880 tânărul' istoric un9;UI' dr. Ladislau 
Rethy, publicand in ziarul arăcbn »AHaId.,; un 
studiu despre origina Roman:lor, contesta ro
manitatea limbii noastre, pc baza unei execra
bile interpretări a documcntolol' 7). Aberaţiile 
tâni'irului istoric ungur fircş~e nu au rămas 
fără răspuns. Primul atac cont l'a lui l-a por
nit, cu răsunător succes, pl'o.fcsorul Ioan Gol
diş, mai târziu ajuns episcop al Araclului. Bie
tul istoric ungur, pus in faţa unor evidente 
probe ale latinităţii limbii rOlluÎne, a mers cu 
ridicolul p:lnă acolo incât a dat o declaraţie 
scrisă, prin care recunoşiea drumul greşit pc 
care a apucat, in timp ce profesolul 1. Goldiş 
primise un »laudatoriu« <Jin p,ll'Lc.l Academiei 
lHaghiare şi prile.iuise alegerea sa de memhru 
corespondent al Academiei Homi\.ne 8). 

Al doilea atac ce l-a primit l,adislau Rethy 
se datora lui Dionisiu Păscuţiu 9), b(('l'venţia 
acestuia în discuţie se explică prin faptul că 
dfinsul considera răspunsul lui l. Galdiş ne
cumplect. Pe când L. Rethy şi-a susţinut teza 
exclusiv pe baza unor daie istorice, L Goldiş 
fi dovedit latinitatea limbii noastre numai cu 
ajutorul fiJologici. 01', după părcl'ea lui Dio
nisill Păscuţiu, adevărul trebue a căutat avându
~c in vedere atat istoria cât şi filologia, si
muHan. 

Procediind astfel, Dionisiu P<'ISCliţiu, ajun
g<' la următoarea concluzie: naţiu:1ca noastl'ă 
e de origine romană, iar limba noastră e la
tină, fiind mama Umbii latine c~Mlice şi ca 
atare mama tuturor limbilor latine din Europa. 
De aci se vede, că Dionisiu Păscuţiu era acle
rentul tezei lui Petru iVlaior, cu privire la for
marea limbii române. 

In 1892, când profesa avocatura la F'ăgct, 
Dionisiu Păscuţiu a publicat: »A roman (olah) 
nvel" eredete«, lucrarea sa cea' mai valoroasă 
10). Şi de data aceasta autorul işi încrucişează 
spuda cu »celebrul istoric ungur« dr. Ladislau 
RUhy care, deşi părea a se fi desmeticit la 
188(1, după ~apte ani de trudă, şi-a reeditat 
maculatura subt titlul: »Az 013h nyelv el> nem
zei megalakulasa«. In afară de d'r. L. Rethy, 
Dionisiu Păscuţiu se mai războic~te in amin
tita sa lucrare şi cu unul dintre "critahilii grăj
rlari ai istoriografiei maghiare, ascuns 6ubt 
pseudonimul Ieremia TOrIna (ht'ean). Repro~ 

Il) "Ruman nytlvtan" Oradea Mar~. 1855 (3UI pagini) 
') "AUălj" din Hl80, nr. 254 ŞI 255, 
H) " Tribuna Poporului", VI, -57. 
9) Lucrarea lui se intitula: .. A ro,năn (olah) nemzet 

r6mai eredete cs nyelvenek latmsaga1ol" Arad, 1881 (35 pag.( 
10) E tipărită în LugoJ şi are 290 pagini. 

ducem a ci întreg titlul »operii~ ac('stui ca 
lomni~tor ordinar. pentru a ilust:'u mult tn'im
hil,aia » superioritate culturatî« a concetăţeni
lor no~tri unguri. El este următorul: »Tiz miI
li6 olt'lh magvar nemzetiinknck tOszomszedia 
E'ZE'r ('5\z'ten(lo' 6ta. Aki ezen reges-rl'gi t6szom
sz~djaink feJoI negy penzt eri) poIitikus tudo
manvt 6hajt szerezni, szert tchet rea az aran. 
elZV felIiter blido.., akovitânak. aminat az olăhok 
i~~nak. Olvassa el j6ran eszszeI ezt az iromanyt 
Uram eg Asszon,vom. Tiz garaş a7. ara: egy-egv 
gal'a~ jut mindcn millio ol<:lhra. Bl1dap,:,st t8Rn. 
R6zsa KCllman €os neje nyomdaj'l. Torma .Te" 
remiiis, a kitagadott mag,'ar nemzdi jclIcgnck 
iirVH llltoro«, sau pe româneşte: ;, Z(~f'e milioane 
de Valahi, vecini ai naţiunii maghiare de o mic 
de ani. Cine doreşte să-şi dtştige cunoştinţe 
politice de mare preţ despre aceşti vecini 
străvechi, va putea face aceastn cu preţul nnei 
vedre de polemică ce obişnuc'ic să bea Valahii. 
Citeşte-o, domnule şi doamnă, cu mintea trează, 
Costă zece groşiţe: câte o groşitii ajunge 
pentru fiecare milion de valahi. Budapesta, 
1888. Cu tIparul lui Coloman Rozsa şi soţia. 
Ieremia Torma, tutorul orfanal al dcsmoşteni
tului caracter maghiar«. 

Părerca lui Dionisiu Păscuţiu df'spre cele 
doufl ) opere« in chestiune era următoarea: 
»Cu privire la cea dintăi, in general pot spune, 
că nu aduce în interesul ştiinţei nici cel mai 
mie serviciu; problema afişată in titlu nu a 
atins-o nici măcar pe departe ba chiar a incur
cai-o. dacă bineinteles aceea ar fi de in"ur.c:lt; 
în cr.: priveşte stilul celei de a doua lucrări, el 
nu corespunde modului de a scri~ in veacul 
al xIx-lea, fiind plină de expresii dure, neciop
Iii e, şi de batjocuri usturătoar(', ohi~nuite de
altfel în literatura ma~hiară atuneÎ când e 
vorbn de naţiunea şi limba valahă: in orice 
caz aeest stil denotă omul« 10). 

Concluziile la care ajunge Dionisiu Păs~ 
cu ţin în această lucrare, cu privire la originea 
limbii româneşti, sunt identice cu acelea din 
»A roman (ohlh) nemzet romai eredete«. Şi 
anume: limba română (valahă) este mama lim
bii latine clasice şi a tuturor limbilor latine 
de azi 12). 

La sfdrşitul lucrării, autorul adaugă un 
pasagiu românesc, în care 5edeclară partiza
nu] sistemului ortografic stabilit de Timotei 
Cîpariu. » Acest principiu, - seria D. P., - s'a 
preJ{lCut în sângele meu; aceh îl susţin azi 
şi-] voiu susţine pânăJn finitul vieţii mele, în 
ferma convingere că oricât vor roti cărturaii 
noşl riin pri~inţa aceasta, in cere vicios vor 
roti şi la calea dreaptă cu fonetismul curat 
niei când vor ieşi; ci din ce merg.:.' mai rău 
vor întuneca tipul maiestos al limbii noastre 
materne, decât a fost în timpul regimului lite
relor cirilice, pentrucă atunci barem ştiam cum 

11) "A roman (olAh) nyelv eredete", pag 21-22. 
12) Vezi: op. pag. 264 şi unu 
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să scriem, acum Însă scrie tot insul de după 
placul său« ... »Dealtfel, - adăug.l. el, v -:- sun~ 
convins că toţi voim binele, numm calle nI 

sunt diferite; căile ar trebui unificate, atunci 
am prospera mai curand având ulla şi aceeaşi 
amhiţiune toţi, adecă' a vedea p.lorificată limba 
noastră străbună, precum i-se cade". 13). 

Ultima lucrare a lui Dionisiu Păscuţiu 

este: »Contemplatio apocalyptica aut meditatio 
intcrreli!!ionaris et religio futul'Î«, apărută la 

- 1 "-7 d .. Boldogh:ha, fn 1902. In ce e ,). e pagInl,· 
scrise în ir' o aleasă limbă Iatinca ică, se trec în 
revistă marile progrese la care a ajuns omeni
rea în a doua jumătate a veacului al xIx-lea, 
fiicfmc1u-se apologia liberalismului ~i a virtuţi

lor crestine. La sfârşit, autorul anunţă urmă
toarele > lucr5ri: despre Moise şi prima lui 
doctrini'. artificială, - despre originile creşti
nismului, - despre papalitate, -- despre căr-

----13)-'O~tografia am actualizat-o. 

2 

ti le ambelor alianţe, - despre celibat, - de
spre latifundiile ierarhice şi despre religia 
viitorll lui. 

Urme despre aceste lucrări, care erau 
proectate !'lă facă parte din acelaşi ciclu cu 
» Contemplatio apocalyptica ,(, mi am aflat. 
Probahil moartea l-a răpit pe DÎonisiu Păscu
ţiu, inainte de a le fi publicat. 

Numcle lui va fi pomenit însă 'in istoria 
Aradului şi fără consideraţie la aceste lucrări. 
Deşi paşii săi au blHătorit, dupit cum am spus, 
calca trasată de Petru Maior şi Timotei Cipa
riu, rolul lui nu a fost acela de simplu epigon. 
Originalitatea operii lui Dionisiu Pă0cuţiu 

con~t ă eu deosebire în aristocr~ţh spiritului 
său polemic, redată într'o admirabilă limbă un
gllrea~('ă şi încălzită de o mar0 şi devotată 

illhirc de neam şi adevăr. 

OCTAVIAN LUPAŞ. 
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SERE~A.D& 

MI scald in dor Si dorul e prea cald! 
E ca Si ochii tii, ca Si gura mea; 
SI-mi stimpăr dorul, intr'un chip, asi vrea ..• 
Si viu' in gandu-tl, astlzl si mi. scald 1 

Cu sufletul in glasul tremurind, 
M'apropii de fereastra'. care luna 
Clipeste palid, ca si'ntotdeauna 
Si rece-asculti glasul meu pUlngând. 

Cu suflet hârtuit si inmuiat 
Si risipit mereu in stropi de vorbe; 
De suflet, care negru ca un corb e, 
MI-apropii, sl'l mai scald intr'un păcat 1 

Streln de lume si nldejdi, iti cint 
Duios, sflsietor, epilalam .••• 
Ca bulglre, ti-arunc sufletu'n geam 
Si-mi cade la picioare'n două frlnll 

P. SELEGEAN. 

11 
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Traian Braica şade rczemat de 
gal'C! şi ascultă cum llîC{'l'el ulitii 
se resfiră pc tot cupdllsul satu
lui. b ceasul limpezişiuriJor de 
ziuă. Clocolitul sufletului. căZIlt 

de cu :,eară in trupll-i firav, IIU 
i-a dat răgaz s~r şi odihneascii 
oasele trudite. Şade )i i se Pll':.' 

că aude scârţâitul portii. Intoar
ce scurt capul şi desluşeşte Ul11!

hra uşoară a lHlUi trup OIlWI1CSC. 
--- »Ci'IW-i!«, şi flădiul trt'IHU

ră, Umbra rămâne locului şi 

nici un răspuns Qlh desplc:t tă

cerea. Traian Braica,. SPUllP o 
rugăeill'llC şi lipezindu-şi H('l'eit 

cu-o cruce se desleagă din înHin
tim'ea gardului. {jlllbrH se deşiră 
fum şi poarta a s(';Îr')l1it d~~ du
rere, Trâmbita răguşită a unui 
cocoş lo"eşle tăcerea in inimiI şi 

oftaturi infiorale de-aud prelu
tindt'lli. FIădÎul rămâne Ionllui 
şi mi pricPJlc dece zarea şi-a 1'i
dieat o perdea 1-ns:\llgerată ~ 

- ~ ~Ci:l1l' 1,0 fi omorît !C(, OftC:ljf~l 

Traian Braica şi simte sţl1lgcle 

celor 23 de ~~Ili răhufnind ia 
IndH'iturL Pumnii i ~e stnll1/{. 
prinz:înd in ei ura ullui sat în
treg. Ca;·c1e ~e desprind una c:lle 
una şi ochii lui sfredclesc cu
prin:,ul. 111C'hiz:l:Jldu-sl' obositi suh 
pleoape grele. 

,Ci,ne 1-0 fi omorit! 'i, 
Simtt, ClIl11 Ce\'a i se zbate i,n 

piept ~i"i ('slt' leam;l că un allul 
tră{'şle in el! Şi-ar aduce ml1inte 
cit' ce"a şi ollU şi il' de cc!, Colţu;

riie gurii se pleacă ingn.'uiate de 
piireri de rihl şi aude acum 1l111I'

mlll'ul unui gaud: »Dece nu Le-ai 
odihllit in noaptea asta!'?", şi bu
j""ele lui tremură »dcce nu m-ai 
fi odihnit in noaptea asta!« Cine 
fu ccl car,e intră pe poartă şi 

nu-l \'ăzui dccM doar umbră!'? 

Era Lot aşa de înalt ca el şi aYea 
toclllai cămaşa in care a fost 
omorît ~ .. , Dece uu mă uităi 

mai bine, să fi ;âîzut dacă mai 
era şi acum m:lmjilă cu s:1ngc 1. .. 

La g:l·ndul ilsta omul simte cum 
fiori reci ii ~nvolburează părul 

dzut pc frunte şi o sfarş{'ală ne
j.n!e!ea;;ă ii dărâmă trupul! 

C:llld s~a deşleptat l1nică-sa -
şi-a dat cu oehii de aşterllutul 

lui gol s-a repezit Î'llspăim:lnlal:'î 

ararii. Flik:wl dOl'llll'a în mijlo
cul ogr:lzii, eu fa!;, răstUl'nalti 

in I ăr ii. 11 ii. 

* 
E dus in casă sprijinit dt~ 

Ilra!('le uscale nIl' bătnlnci şi nu 
şi 1:' să-i spună cine l-a adus In 
cur[('. J:;;i freacă numai oehii 
grC'i ele :;oml~ 5i'şi ~('apăn,ă gân- I 
dlll somnulUI. Sp faet'a ca-l le
I1ălla badia Flon'a. lot aşa ca de 
mult odată C:Înd a fost boll1flY 
de rriguri. .011! boala :Iia. care 
m-a ti'llu! o \'arii'lltrt'a,~{l şi m-a 
sliH}iL pe tonUl \'ia~:t, d uici de 
armal ă 'Il-am mai fost hun!" Se 
"cde apoi vindecat. cu minLea 
\'('&l1ic însă apI'Însă, gata să 

umple cu o p:1rere 101 ce nu pu,
I{'a intelege dcplin. "De bună 

S{'amă vedeniile eiL'-alunci ali 
lr:lil lllo0nind in mine, ca să 

III i-M'-arale Llrăşi azi I «, şi Traian 
Braie:1 vede Jll~ntru a llU ştie 

dIa oară .. ('Place a \:lzul bine 
eu opt zile iu urmă: pe FIOl'ea. 
I'ratt'le lui mai mare lungit fădi 
\'ial:1, la ]"ăsp~Întea dnIlllurilor 
(h'la troi(a :\Ioroia'llului. Il giisi
~:('ră a~a eo~aşii n\niti seara din 
moşia Pupşli1ol', şi odală cu j :I·n, 

darmii ~ fugit şi eL FIOl'ea că· 

zuse Ia c:ili\'a paşi departe de 
Iroi!ă şi sfulge1e inchegal pe 
teată fata, îi a:;tupas(' ochii. Atât 
a văzut Traian şi pă urmă ni
mic! S-a dc'sleplat după trei zile, 
cuprins d~' friguri ca aLllnci câ·nd 
a fo:;t cupiI. Din ziua aia vedcJ 
niile nu-l mai I:1să şi simte cum 
ceva îi fierbe în cap, ba şi aude 
cum in t:lmplele lui mereu fier
binti işi toarce cântecul UII grecI'. 
nil gn'cr c:Îl un vârf de ac!. Din 
eltlteeul ăsta i se aşterne pesle 
ochi-i cuminti, un "ăi aei al
bastru, aci verde; lumi:llând din· 
colo de el o lume de basm, pc 
cal'e el ştie bine că nu mai cste 

văzută şi de al! ii! ... 
--, Bădie, biidie [ .. , cine te 

omori!'!" 
~- »El!', auzi spusa ullui gllllll. 
--- )Cine el !?~ şi flăcăul se ri

dică vrăjit, parcă. lşi fn\ngc 
pumnii şi simtind durerea oasc
lor slilbitc, ahia acum şi-aduce 

al11i,ntt~ că c In'az! Gânduri go
nil c de nu şi ie cillC i se op re se. 
pe l:împle şi-i pl:lng de milă. 

Traian Braica aude din nou 
d,ntecul gl~'rului n~l.iit şi ochii 
lui, sub ph'eape vinele, ('etese vi
sul ll'Ih'i clipe. Veue pe fratele 
mai marc, CUIU frftnge trupul 
unui slejar şi parcă frfUlge-uIl 
mijloc de fată! Vârful stejarului 
e 1>1'ea în 110ri şi chipul felii se
aseundt' ele după miiini îndure
rate! FI01'ea sărută sâni pietroşî.. 
şi crengile stejarului şi-au scutu
rat podoabele! .. , ))Ce-ai făcui. 

Florea'?<e, aude lfl:nguirea felci 
căzută''lltr-un polog de fân, şI 

cineva răsărit pe-un ":1rf de d,cal 
li răspunde ),1-0 plăIe.<;c cu, Mă
rie!" . .. Pe acel cineva îl aspa
mănă cu Andrei, flăcăul Talia
Ilului şi mai ,'cde apoi pe fralc
su cum stă plecat în fata trait ei 
:\[oroianului şi se roagă: ,larlă
mă. Domnc, că nu'mi mai e drag 
ce-am pâ'llgărit. . . iartă-mtL 

Doamne. şi goneşte-mi diu suflet 
pulert'a ne('uraLlllui~< Şi troH~d 
răspunde: »Hău ai filcut, 1"lo1'eo, 
rău ai f:l.cut! Grijeştc-te şi dă-mi 

lru pul să'1 cură~ de pă('alul P:'Nl
găririi! Te-am ·născut asemeni 
mic şi tu OI-ai îmbrăcat cu pra
ful aru,ncat ele vanturile rele ... 
in ,,~lnLuri să le risipeşti! Dă-mi 
ce-i al meu şi răll1iU ce-ai f'o,,<;t 
~nlotd{'aulla, nimic \ ", Vede apoi 
cum un' Arhanghel _.-~ desprins 
di'll trupul troitei - întinde de
asupra capului celui căzut în 
rugăciune, mâini albe! .. ' Traian 
Braica se cutremură Câ.Jld traita 
se răsloarnă mută peste trupul 
lui frate-su, şi'şi freacă nedume
rit ochii câ·nd vede IW cineva 
fUg~lld spre vârful dcalului l cu 

-



s('('ură însângerată, în nu'Hni 
galhl'l1C! Omul s-a opri! pe I'ul
me. Îngenunchează şi răsufl<lrilt' 
repezi ale inimii Înspăim:1 Il tate 
îi lo\'esc urechile! "I-am pIălit-o. 
~Iărie 1" ... şi Andrei al fahanu
lui rămfHle cu capul plecat pc 
muclH'a securii, ca un asfintH 
de soare. 
~ ) EI să le fi omorît, frate?« 
-- ') TarIă-mă, Doamlll',. cii nu 

mai pol îndrăgi ce-am p:"ingăriC, 
--- "Dece le olIlorl, frate ~ ?'Î 
~ "Hău ai făcut, Florpo, rău 

ai făcut! 
- ;,A-ndl'ei, Andrei, ce-ai fă

cut, AtIldrci'!!« 
- d-am plătit-o, :\Uric!« 

• 
Au trecut !;ias.e luni dda amo.

rul lui Flor('a şi ('..{'rcel:Îrile fa
cute n'au dus la nici Ull rezuJt
tai! Toti cei hă·nuiti. au putut 
dovedi că În ziua oll1orului nu 
erau În sat !;ii oamenii dnd le
('.eau pe 1<Î,ngă troija Moroianu· 
lui se Închinau cu teamă. Andrei 
al Talianului nici n'a mai fo .. t 
e!wmal, satul întreg fădnd miir
lurisirc că flăcăul fusese dus În 
acd timp, vreme dc opt zile, la 
coasă în ciairul Chiojd('nilor. 
~\Iaria a mărturisit mai întăi hu
\nichii. că se siInle însăreinaUi 
şi eHud a aflat mă-sa a'nceput 
să tremure: »Ce-o să zică laEi-tu, 
C;lnd o afla, mamă!,.. Ah! d'ti
nile, pan~ă'l văd că te omoara 1, 

Lui badea Tonder, deşi 1111'i 
spusese ,nimeni nimic, a'lljeles 
păcalul fetii şi oriclec,lle ori 
Traian trecea prin fala cai;,~i 
hălnlllul rumega injuriiLuri şi 
blesleme grele 1 

Fata c gata să nască şi mă
sa il1U ştie cum să'şi trimită băr- I 
balul, pentru câteva zile, de
partel .. , »Ah!, câi'llile, dinile. 
pareli-l văd cum o să mi-o 
omoare!«, 

'" 
Zăpada CaI'(' a început să cadă 

odală cu scăpătatul soarelui. 
a'ntius d~n nou punte alhii. peslt' 
ulilile satului, V fl'l1 luI ('iueră în 
lungul drumului şi lovindu-se de 
stl'('a!;ii·nile caselor, hoholeşlc pre
lung. Traian, cum sLă rezemat 
de gard, ii pare că aude în strc<1-
('ina casei aoclaş hohot, de cu 
ziuă, din spatele troild ... »Par
că alunci deavolul de vânt nu 
sufla!« . ,. şi flăcăul şopteşte me:
reu: }) Dia\'olul~ diavolul!... Ce
a'nvins el, să rîdă cu atâla por~ 
tă! , ., că doar numai atunci 
ride!?,. Ce-a'nvins!?«,.. şi 
g~l'lldurile i :;le desprind luate de 

!(Jale yânlurile ... ~Dece în unele 
s[n'a-:-ini "[Uliul tipă pl:1ng:llor 
şi dc<'C in allt'le, parcă. ride r '1<:. .. 
Ascultă hohoLul din slr;'a)illa ca
sei lui si-ar \Tl':l s:1 stil' elim isi 
struneşl'e at'ela(' \':Înt. c:ll1teclil 
În stn'aşina casei de colo, Uluit, 
nu pricl'pe. dece ard lumini a
('tim in puten'a nopjii! Cum lu
minilP sclipesc in geamuri, ii 
par chellliÎritt' cuÎya ... ha chiar 
aude cum cineva din el îi portlH'
c('~t(': . IIaidt'~" Po~rla, prins?i 
bine in cercul ei. se shate ca si 
elim cineva :_{' ojlinteşlc'n l'a s"o 
deschi<hl ... ,IIaide!,!. In j';l\a ('i 
a ră:·;iîrit () umlln! şi dud t'l:1eăul 
ajunge la poartă. umbra nu mai 
t" .. ' Ridiciî c~'n'td carc-o tille 
str:îsă de slfllp şi simtc',,! giHll'j 
arsura unui cui înfipt: poarta 
dt'~căluşaIă. lo\'iiii plllt'l'llic de 
\':I-Ilt. îi arunease o aschie in ll('
regată! Simle eiildlll:n s:îngdui. 
eum i :'it' p)'cliQlge in stllli ~i apa· 
să prsle rană un pumn de ză
padă. . . »Dia\'ollJl!" murmură 
I'lădî.ul şi glasul lui tr:'Jllură. sub I 
fiorii frigului. Şi sll'caşina casei. 
dea·.;upra rereslclor luminate, 
cum îl mai chiamă! ... O por
neşte în lungul ulitii şi lasă în 
urma lui hulgări de zăpa<lil Înro
şiti. Se uilii la ei, cum cad în mu
n'a albă şi'i pare c~l'n jurul fie
căruia ert'şle o umbră! .. , A a
juns În Iata casei şi c<Î·ntceul 
streaşi,nii, e-un (':lnt de'iIlIl1or
m:1nlare! ... Indurerat îşi duel' 
calea'.napoi spre casă şi vede 
hi'lle cum pesle fil'earc hulgărc 
insi\ngenl\. a crcscut un troiaH 
ro('u' ... Sflngl'lc colorează me
reu alti bulgări şi cuprins de ră
('.eala şirout'lor reci, cari ii cad 
di<l1 pumni, Bl'aica dă drumuj 
ră.Jlii să-şi preling:1 sângele'o 
voe! .. , 

• 
La portile casei. IUIl1 i·nate şi 

acum ziua, s'a adunat lume mul~ 
tă şi toţi se'ntrchă, ClI llcdul11(,>' 
rire, cine-a fost făplaşul! TJli 
au aflat că ~hria a fost omorita 
în curtea cn~i. cu o secure şi 
nimic mai mult! Anl1:l ucigă
loare a fost g~isită Ifln~ă ea, iar 
uruH'le ul10r paşi Irecuseră din
colo (k poarlă. Fcmeile plfl-ng 
cu palma peste gură, mama 
caulă cu ochi pierduti spre chi
pul supt <le sânge al fl'lii, iar ta
tăl 1"(>l11ură mereu, nqmtill1du-şi 
descleşla pumnul drept. Cinenl 
a g;îsit urme de SâHg(~ pe ulitit 
şi jandarm ii, clwmaji în grabă, 
s'au dus pâuă În curlea lui 
Braica. Cii·nd l'au ridicat. mama 
a inceput să tilJC, ca ieşItă din 
minţi pânace f ăcăul a liniştit-o 
cu vorbe drepte şi cuminţi. Gât-
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Iejlll sn·ngera ml'rcu şi sângera 
aş;l (h' laJ-e. că roşa\a lui p:Hrul~
spse prin hasm:Hw )r'gaUî în ju
rul g:llullli! Cfl·nd rau trecut prin 
fa\:l casei lui badea Toader. a 
prhil adullan'a. nCÎnlekgând ni
mie. <It, parett nici n'ar fi văzut 
IUlllinile de după geamuri! In 
('urtt'a casei era şi Andrei ... 
elim el căula pe all cineva, a vă,
zut pc hadea Toader, taUa :\Iru
I·il'i. cum îl privea rugător. I-a 
văzul plînă şi pumnul (h·,~pl ÎIl
('1l'<;lal şi nu prkqw3 dl'('C în 
('1 ar fi \inul. nUl'că, un hlllgăre 
(It> ză padil Însângerat:l! Pridn
du-l Illai ad:lllc, din huzele lui 
a (Ie:,prins un murmur: »IarIă
mă. TrllÎ'l1l' taUI!« 

.. 
După două luni. Traian Braica 

i'llln~hal de judecălor cum a să

\'!Îrsil olllorul, a î.nceput să de
şire o pon'sle frumoasă., ° po
\"(':~Ie ea pentru adormit copii. 
În ('are spunea de Isus Christos. 
de-o troitiî la răsp:lntii ele dru
Illurii. de-un vârf de deal după 
care apunea un soare cu chip de 
0111 .'5i numele lui Andrei reve
lH'a Îll fraze fără şir! Printre 
frazele încurcate grefierul a pu
lul scris. C[I i ne}wcre a frumoa
sei po\'c,li:·C,Înd mama a ador
mit. eu am eşit in curte să vină 
h:-tdia :-;ă'mi spună cine'l omorî. 
Cilnd l'am auzithălând în poar
tă, m'am găhit să'i deschid şi 

l':Îl1d mă \"ăzu, rn':! sărutat a!;ia 
<ll' Iare. eă m'a muşcat de ici! .... 
~i flădml îşi arătă rana din gât
lej, carc nu se ştie prin ce mL~ 

'IlUHl', 'nu se ,jndecase! 
-- "Da pe faLă cum 

rfll-o~?'", întrebă aspru 
torul. 

ai omo
judecă-

Traian Brnica zâmbi. căutând 
in sală pe cineva şi când îl văzu. 
pulu să zică alftt: ~Auzi, bade 
Toader, ce'ntreabă domimI jude
cător! :\Ialale trehue să ştii~ că 

doar ... « şi flăcăul simti arsura 
veche in gât!,., »Rău m'ai să

rulat, bădie Floreo!« şi nu se 
lllai pulu stăpu,nî din plâns. 

Curtea cu juri l-a achilat, ca 
iresponsabil şi din acea ZI, În 
salul din coasta unui munte, ră
Iăe('şlt~ 101 prin apropierea troitei 
~Ioroianuilli, un flăcău galben 
de spaimă, care nu cunoaşte pe 
nimenil 

Al. Negurii. :~ 13 
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INCEPUTURILE PUBLICISTICEI 
BISERICESTI LA ARAD 1) 

o sc.fjilă şi un cadru. 

. . . . . . Pentru a aprecia mal just începutu .. 
rile publicisticei româneşti dela Arad, c nece
sar să avem în vedere două lucruri. Tntâi: o 
schiţă, dovedind, ce periodice s'au înfiinţat la 
Arad după începutul pus (lS'i!) prin revista 
)J Speranţa «( a studenţilor teologi de aici şi, în 
locul al doilea, să fixăm cadrul, din care să se 
vadă, hronologic şi gcografic~7te, că pe latul 
întins al pămdntului românesc de atunci, când 
şi unde s'au ivit asemenea iocercări publicis
tlce. La lumina acesior constatări, se vor evi
denţia .şi mai bine frumseţea şi importanţa cul
turală, ale primiţiilor publicistice dela Arad. 

• 
Gazetăria arăclană a avut următorul fir de 

dcsvoHare: A început, cum spnocam,' cu re
vista )Speranţa« - înseşi numirea îi eraosem
nifieaţie, - a continuat cu cea.de a doua revistă, 
de asemeni bisericească, » Lumina", Ca organ 
oficial al Eparhiei Aradului, pentru a da loc, 
încurcând, la 1877 altui organ ofic;,,1 »Biserica 
şi Şcoala« de astăzi. 

Aproape în acelaşi timp ni-se înfiripcază 
şi puhJieistica umoristidi. Ea începe cu )) Gura 
Satului«, ('arc porneşte Ia Pcsta, pentru a con
tinua la A rad (1871-9), tipărindu-se după 
aceea la Gherla şi iarăşi la Ar"d. La 1900 o 
rcînvie publicistul Ioan Russu Şirianu~ pentru 
scurt:1 v reme. Aici putem face menţiune şi de 
umoristicul »Cucu«, pubJicat ce e drept Ia 
Budapesta între 1905-6 de Nicu Siejărel, care 
a fost dascălul nostru arădan Nicolae Ştefu. 

Dar armatura culturală-bisericească şi cea 
umoristică nu ajungeau pentru \"Hliditarea in .. 
tcresului nostru de progres, care ccrca să fie 
satisfăcut şi prin organe publiebticc politice, 
tot mai multe, pc măsură în car~ ~,Biserica şi 
~'3eoHla« îşi îngustasc coloanele pentru proble
mele politiC'c ale vremii. Astfel, între împreju
rări şi din motive cari nu pot fi lămurite aci, 
se înfiinţă, la Arad, în 1897 "Tribuna Popo
rului,(, în frunte cu redactorul maglstru şi băr
bat politic Ioan Russu-Şirianu. La - 1904, »Tri
buna Poporului« se prefăcu in)) Tribuna«, 
pentru ca la 1911, aceasta »Tribltnă« să obţină 
un tovarăş de luptă, mai bine zis un rival, pe 
»Românul" dela Arad. -

Din laturea vieţii d~scăleşti încă avem ceva 
de în"·gistrat. lnvăţătorul I031l Roman dela 
Şeitin incepuse să scoată acolo, la 1903, perio
dicul său »Lulllina şi Adevărul», pe care-l 

1) Fragment dln conferinta ţinută sub egida ,.Ateneului 
popularu din Arad, la "Ziua Presei" in febr. 1932. 

continuă pe o scurtă durată în Arad, din 1904 . 
DaI' tot în acest an scoase, pentru ·mai mulţi 
ani) învăţlltorul de atunci, azi inspector în re
tragere d. Iosif iVloldovan, un periodic dăscă
l("",(~ » Reuniunea InY<.l.ţătorilor u romdni' ort. din 
judeţul Aradului. 

Din partea' literară-beletristică, semnalăm 
) Pagini l.iterarc«, ale diui Victor Stanciu, pe 
atun'ci profesor şi director la Şcoala eparhială 
de Iete de aici. 

Se vede, deci, că în cei 50 de ani dela re· 
vista teologilor arădani şi pană la înfăptuirea 
Români('-i~l\1ariJ Aradul a dcsfăşorat frumoase 
stăruinţi publicistice şi a obţinut un loe de 
cinste, de care poate fi mândru. 

"l\1ai avem o indicaţie preţioasă în aceasta 
privinţă. La 1912 se publicase o "tatistică 1) 
C11 privire Ia întreagă publicistica românească. 
In România de atunci apăreau, i'n total 598 pc
riodice româneşti de tot felul; iar În Ungaria 
şi Ardeal 40 periodice române~ti de tot felul; 
iar în Ungaria şi Ardeal 40 periodice româ
neşti. dintre cari erau: 15 politic€', 11 biseri
ceşti-didactice şi 14 de alt caracter. Dintre 
cele 26 periodice ardelene, Arad,,1 de atunci 
ayea singur 4: »Biscrica şi Şcoalâ«", »Tribu
n8«( J »Românu]«, şi »Reuniunea Invăţătorilor«. 

A~a se vedc, deci, că la A"t'ud am avut, ne
conteniL frumoase pulsaţii pentru o viaţă ga
zetărească. 

• 
Şi acum. după aceasta schiţă, să vedem 

mai în Uti 1 străduinţele de gazelărie bisericeas
că şi din alte părţi ale pământului românesc 2). 

Până la anul 1869, publicistica biseri
cească la Români era foarte săracă. In princi M 

patul României din acea vreme, în partea iHun
ieniei de odinioară, exista seră succesiv vre-o 
18 periodice, dintre cari unele nu aveau ex pro~ 
fesso caracterul bisericesc, ci numai incidental, 
fiin(1 publicaţii cu alt caracter, şi numai în 
mod incidental -şi suplemcntar se ocupau de 
probleme religioase şi bisericeşti. Astfel a fost 
de cx. » Dacia Română« dcla Bucureşti din 
18r,6, »Ziar Politic, comercial literar şi re/i
gios«( ('are poat.e tocmai pentru lnultilateralita
tea problemelor ee avea pretenţia de a le îm
brăţişa, a sucombat după doi ani de viaţă. 

1) N. Hodoş - Al. S. Ionescu: Publicaţ;unile periodice 
lomâneşti, Tom, 1, pag. VI urm. 

2) Utilizam ace:aş op, şi scrierea dlui O. Gbibu: 
Ziaristica bisericească la RomâDl. Sibiu, 1910. 



Tot de acest fel fu şi ga7.eta )} LC'galitatca«, tot 
din aCt>-T ani şi tot din Bucureşti. g<:'..zetă » poli M 

Hen, religioasă şi literară, ştiinţifică«, 
Şi în cuprinsul Moldovei de odinioară se 

rcmareă. în aceeaşi vreme, publicaţii mixte, de 
acest feL cum a fost (18fl6-8) ,,\101dova>> dela 
Iaşi t foaie »politică, religioasă şi eomercialăc(; 
- sau ca »Originca c(. tot dcl." Iaşi, care fi 

triiit un singur an (1867) ca »foaie literară, 
ştiinţifică şi religioasli«, - religioasă chiar 
la urmă. 

In sfârşit, ştim să fim rccllltosc.ători, astăzi 
şi pentru asemenea, năzuinţi modeste de apo,s
tol~t religios, la care se gând'..'!au uneori oame
nii laici, prin asemenea gazete mal mu.1t laice, 
ale lor. 

Aceste năzuinţi ale laicilor isvoreau din 
conştiinţa necesităţii ccIor duhovniceşti; dar 
ele isvoreau şi dintr'un fapt real: că incercă
riIe de publicistică pur bisericc:'\scă nu reuşeau 
să se consolideze şi să dureze. 

In aceasta privinţă putem semnala că or
gane bisericeşti de publicitate, ca ») Vestitorul 
bisericesc. dela Buzău, dela 1839 şi »Ecoul 
ecleziastic« dela Bucureşti din 1852, au trăit 
d'abia câte doi ani numai, - iar » Prcdicato~ 
rul« din 1857, dela Bucureşti, deşi la condu
cerea lor erau persoane ecleziastice, ca iero
diaconul, mai apoi arhimandrit Dionisie Ro· 
mana. 

După asemenea Începuturi de publicistică 
biscriceasC'ă. ce nu se puteau consolida, se 
iveşte la 1874 revista de astăzi a S1. Sinod 
»Biserica Ortodoxă Română'(, care şi ea a 
avut o eclipsă de doi ani: 1878 -80. 

Jncercările publicistice bisericeşti din 
Moldova, de asemeni n'au fost mai noroc oase 
în dăinuirea lor. 

Revista »Preotul« dela Iasi, trăi d'abia 
in anii 1861-2; »Predicato;ul Moralului 
evanghelic«, tot dela Iaşi trăi d'abia intre 
1864-5; »Moldova« dela Iaşi, intre 1866-8; 
»Originea« un singur an (1867); revista »Bise
rica Homânilor«, tot din Iaşi, trăi d'abia două 
luni din anul 1867, - până Ce, la 1868, se în
fiinţă »Foia oficială a metropoliei« Iaşi. 

Până la anul 1869, al ivi rei publicisticei 
bisericeşti dela Arad, celelalte ţinuturi româ
neşti, rămaseră sarace nu numai În realizări, 
ci .":;Î Tn ce priveşte experimentele, nereuşite În 
publicistică. 

D'abia în Ardeal prinde viaţă o înfiripare 
trainică. dar nu ca revistă pur bisericească, ci 
cu organ militant, politic şi bisericesc, care fu 
).' Telf'graful Român« înfiinţat de Şaguna - la 
Sibi" în anul 1853. 

O surpriză, puţin aşteptată ne dădu Chişi
năul Basarabiei de sub Ruşi, exact in acelaşi 
an (1869) ca dela Arad, când se în fiinţă şi 
încă in caracter oficial »Oiarul biscricesc«, În 
limba slavă şi in cea românească, pentru a 
apăra interesele »comune« ale românilor şi 
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ruşilor sub raport bisericesc (O. Ghibu, pag. 
58). 

Românii uniţi din Ardeal, - fic' prin inspi
raţiile personalc ().~ ordin superior, ca în cazul 
lui Dr. Grigorie Silasi. profesor universitar 
mai apoi, ori în cazul lui Iustin Popfiu, un 
preot distins al bisericii unite, aecş1 in răsbcsc 
să DuhIicc două redsic: )Sio:1u1u l'omfmcscu« 
al lui Silaşi intre 18fl5-7 în Vima, restrân· 
gându-sc » aproape exclusiv la ştiinţa tcolo
gică«, cu imitaţii după romano-chtolici (Ghibu; 
52~-il); apoi "Amyonul" lui Popfiu, în 1878, 
la Pcsta, cuprinzând aproape numai prcdicţ 
cu cusur de limbă şi cu altul de dogmă, pri
mind infailibilitatea, proaspăt decretată, a 
Papei (Ghihu: 57-8). Dar nici una, nici alta, 
nu avură durată lungă. deoarece Şl lor le lipsea 
mediul f'uJtural necesar, ca la ortodocşi. Intre 
aceste două publicaţii bisericeşti, se ivi, stc
riUi ca oricare monitor oficial In 1868. )) Foaia 
Administrativă« a mitropoliei unite din Blaj. 

La atâta se reduC'. până Ia anul 1869, in
ceputurile publicisticei bisericeşti la Români. 

In asemenea împre,iur{lri, după ntâtca în
cercări, în parte eşuate. iar in altă parte lip
site de concepţii mai largi şi d(' temeiuri mai 
soHde. apare in febr. 1869 revista »Speranţa« 
dela Arad. Ea îşi zicea ) uniC'a şi prima foaie 
literară-bisericească a românilor ortodocşi din 
Ungaria şi Ardeal«. Deşi numai studenţi ini
ţiAtorii ci. revista aceasta îşi iea ca deviză 
) proţ:!rcsul «, eultura moraIă-religio.~\să şi ri
dicarea c1eruJui la poziţia şi demnitatea ce-Î 
competc În organismul bisericei noastre na
ţionule«. rn sfârşit era un progl'am bine fixat, 
larg- şi cuprinzător, din laturea duhovnicească. 
far lat1lrea naţională, evident nici aceea nu se 
negH.ia: din contra o subliniază. 

IT' acest chip Araoul, prin Iniţiath-a aces
tor studenţi În teologia ortodoxă, cari în râvna 
lor naţională, nici nu-şi afişau ca alţii, carac
terul confesional, trece pe dinaintC'a oraşului 
Cernăuţi] care d'abia la 1880 îşi înfiinţează, şi 
atunci numai ca »monitor oficial", »Foaia 01'

diniiciuni1or« eparhiale 1). 
CeY3 mai târziu după IVIrea »Candelei« 

cernăuţenc) care şi-a meritat aceasta numire, 
nu numai prin studiile teologice şi de viaţă bi
seric('as('ă~ ci şi pentru studiile d0 istorie bise~ 
ricească românească, apare în 18R6, la Caran
sebeş, organul oficial cparhial »Foaia Diece
zană«. 

Din cele de până aci se vede Hmpede, că 
Aradul arc titlul la o legitimă mândrie: pentTu 
că prin iniţiativa şi munca studenţilor săi în 
teoloşd.e, s'a incadrat de timpuriu în năzuin~ 
ţele vremii pentru creierea publicisticei hise
rkcşt:i, care la Arad a format şi început de acti
vitate publicistică in general. 

1) D'abia la 1882 se infiinţă revista ştiinţifcă
bisericească. "Candela", dupăcum şi in Ardeallârziu după 
aparitia "Telegratului Român", care nu era numai un 
momtor oficial, apare ,;Revista teologică" dela Sibiu (1907.) 15 
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Revista »Speranla« a leo
logilor dela Jlrad. 

Să vedem acum, ceva mai de~iproape, 

rosturile acestei reviste, în legătură cu progra
ma ce şi-o fixase şi cu viaţa românească şi 

bisericească a vremii. 
)Speranţa (( apare ca »org,lI1ul societăţii 

de lectură a teologilor rormiili din Arad", sub 
auspiciile superiorităţii seolastice, de două ori 
pe lună. Ea stătea sub redacţi unea colegială a 
teologilor Constantin (Constnnţiu)" Gurban, 
Ioan Besan, Iustinian Ccrncţiu şi Georgiu :vIo
rariu«. Iar insa ŞI societatea de fectură fu în~ 
fiinţată, cu un an mai nainte (186R), eând se 
ţinuse întâiuI congres naţional bisericesc la 
Sihiu, care întocmi organizaţia bisericească a 
mitropoliei ardelene, prin Statuinl organic. 

Aşa se vede, studcnţimea teologică dela 
Arad simţea, că are şi ea ceva de spus, dar 
mai ales de făcut, în aceea vrf'mc de nouă 
orânduire a vieţii bisericC'ţiti şi rOHHlneşti. De 
aceea dânsa se integreadl in ~;piritul vremii, 
prin crciarea unui organ de pll blidtate, deve
nit şi organ »oficial« sau monjj"or al eparhiei 
şi prin cuvinte de îndrăsneală. cari le făcea 
cinste şi rămăn pilduitoare pentru mai târziu, 
când organele » eparhialc« adoptă atitudini 
»ierarhice« şi »politicc« d~ opotrivă, mult 
mai docile. 

Pentru a ne face o idcic despre prestaţiile 
studenţeşti de atunci şi ale altor condeie, cari 
se aliituraril acestor tinereştî syucniri, trebue 
să aruncăm o privire peste eh(!.':liiunile tratate 
in coloanele »Speranţei«. In cele dintăi două 
numere chiar, se ocupă, din punct de vedere 
rommlesc, de două legi de stat. cu privire la 
reciproeitatea confesiunilor şi la legea de na
ţionalităţi De sine înţeles, chestiunile covârşi
toare erau cele privitoare la Ploblemele bise
riceşti şi cuhurale, cum era şi chestia şcoale
lor confesionale jignite de legiuirea ungureas
că: legea 38 dela 1868, din care pricină coloa
nele »Speranţei« inseilează şi un protest al 
congresului naţional bisericesc dela Sibiu, im
potriva politicei şcolare a Statului ungar. 

Alături dc chestiuni bisericeşti-culturale şi 
chiar economice, surprindem şi chestiuni dc 
gramatică şi filologie. Se gandcau teologii 
n05iri de atunci şi la strânger'..!u, timidă deo
camdată, a rândurilor lor între olalti'i. Ei pub· 
lidl aşa numitele »Actcle înfrăţirii« lor, adcca 
ră~punsurile celorlalte societăţi studenţeşti teo
logice, dela Sibiu, Caransebc~,? şi chiar Cer
năuţi) cu cari îşi schimbau reciproc procesele 
verbale ale şedinţelor lor, spre fi se informa 
unii dda alţii. In sufletul lor migea ideia unei 
uniuni studenţeşti, rezervată zilelor de mai 
apoi s'a vadă reaIizându-se. 

Pot să remarc şi încă foarte bucuros şi cu 
bun temeiu, un vădit interes şi pentru proble
ma istoriografiei româneşti şi bisericeşti, cum 

a fost scria de trei numere, în cari a fost re
produsă biografia mitropolitului nostru Sava 
Brancovici, după istoricii sârbcşti, necunoscuţi 

nouă până atunci. 
. T n două rân du ri se ocu pu »Speran ţa « în 

acelaşi prim an şi de o problemă curentă de 
pe atnncL a Românilor Maramur('şcni uniţi, 
cari se îndreaptă către mitropolH1l1·' Şaguna. 
pentru a-i primi in ortodoxie, ca astfel să 
scape de urgia episcopului rutean unit deJa 
l\hm(>aeiu. Cei ec solicitau aceasta primire la 
ortodoxie erau, între alţii, Toan Tiple jude 
ce,·cual şi Vasilc Manu, jurat comunal. 

Dar ), teologii" nostri, cari îşi ziceau nu
mai »români «, mai aruncau privirea şi peste 
frontiera de atunci a Carpaţilor. Astfel. în 
nr. 10 al revistei, se scrie pe dOH~ pagini de
spre tin prânz, pe care-l dăduse principele Ca
rol de atund, în toamna anului 1868. Făceau 
deci ~j puţinică politică, deşi revista lor nu 
era politicii şi nu depusese obişnuita cauţiune 
politică. 

Vom reproduce accasta notă ne atunci: 
»In Juna noemvre a. tr. (1868), Carol, prinei
r>dc Rom:iniei, şi-a compus un ministeriu nou. 
Rrătianu a dedarat că, deşi ar fi mare dife
renţa in principii. e gata a-l sprijini din pa
triotism şi din alipire către principele domni
tor Carol, voind a da spresiune bucuriei eg
cAte din împăearea partitclor, a aranjat o 
petrecere, la care a invitat pe ministrii vechi 
şi noi ... « Impărtăşim aci - zice »Speranţa« 
- notările unui martore oculur ... In mijlocul 
salei stătea Dem. Ghica, noul ministru preşe
dinte, conversând cu antecesorul său Brătianu ... , 
Brfltianu în. esterior, e plăcut, aşa zicand atră
găI ar: - nimenea nu ar preSllp'lne că acest 
hărbat de însuşităţi modeste, amicale şi no
hile, să fie conducătorul democraţiei celei mai 
liberale, în contra cărui"a mai toate cabinetele 
s'au fost înversunat. Amicul său Constantin 
Rosetti. redact~rul ziarului mai poporal, în 
('sh~riorul său nu lasă nici o observ?re, ce ar 
presupune un democrat roşu in înţelesul con
ceptelor noastre... In jurul acestor trei per-
60ane descrise se învărtese foşţii ministri ... 
(Apoi Carol, principele) cu. cea mai mare afa
bilitate cuprinde pe toţi cei prel.enţi şi fieşte
căruia ştie spune ceva plăcut ... «( 

lata, nota, aşa de românească -- pe lângă 
lulurcii religioasă şi bisericeasei a probleme-
101', cari preocupau pe tinerii nostt·i teologi de 
acum şase decenii şi mai bine. 

Şi totuşi nu li fu sortit să poată continua 
revista în anul următor. D'abia C3 obtinură nu· 
mai 10ti abonaţi, cu câte 4 flol'inţi de abonat. 
Astfel, s istară apariţia revistei cu inceperea 
anului 1870, pentru o durată de un an, până 
nu li eşi în cale cetăţeanu arădan Gheorghe 
Dogariu, ascsor eonsistorial, care le dărui zece 
acţiuni dela banca »Transilvaniu«. 

Astfel în Ianuarie 1871, revista işi reia 

• 
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apariţia, tot ca organ al sol?Îctăţii d(' lectură 
fi tcologilor, diriguită de studenţi şi ca organ 
de pu h1jcitatc şi pentru oficioaselc eparhiei. 
In "programa« revistei, se adaogă două lu
cruri: stăruinţele ce vor desvoHa pentru apă
rarea autonomiei şi constituţiei bisericeşti, şi 
că-şi vor fape » ohservările« şi )>În unele şi al
tele cauze decizătoare asuprn proE.pcrării no
astre religioa .. e«, ca nişte » plivÎfOl'i barem 
('at de mici în via Domnului,~. 

Să-i vedem deci cum se inşirue la »pliYit« 
şi cine erau aceşti» plivitori«? 

Prirnul redactor, dela 186::) al » Speranţei,<, 
fu teologul Constantin Curba'l, pecand era în 
anul al treilea de studiu; - acelaş, care în 
anul 1870, toamna, ajunge profesor suplinitor 
de teologie, o forţă a reyistei şi în anul ei al 
doilea de viaţă; protopop rnai apoi şi după 
aceea director al institutului teologic pe o 
scm·tă vreme, apoi deputat in emncra ungu
rcască şi protopop şi asesor conslstorial extern 
până la sf:irşitul vieţii sale. 

In al doilea an se remarcă la redacţie teo-
10211 1 de curs III. Gherasim Serbu, notar co
mimal mai apoi şi după aceea asesor referent 

, epitropesc în Consistor. După dansul, ajunge 
redactor teologul de curs HL :Mihai Sturza, 
vrednic: preot de rnai apoi, la Şcprcuş, şi care 
ceva mai târziu, pusese în coloanele organului 
oficial al diecezei, chestia căsătoriei a doua a 
preoţilor, pentru care milita 1). 

Iar la sfârşitul anului, redacţia fu încre
dinţată, unei puternice personalităţi între stu
denţi, clericului de anul II. Vincenţiu Mangra. 

Prestaţiile din acest an ale ~ Speranţei« 
erau ~i mai remarcabile. Insaşi re\'~sta era în
făt.i.~ată atunci (în nr. 23) ca » barcela ideilor« 
tinerimei clericale dela acest institut. 

Constantin Gurbanu, acum pJofesor supli· 
nitor, dela inceput se ocupă de »cbeia înain
tării«, din prilejul unui raport al ministerului 
un"gar de culte şi instrucţie privitor la învăţă
rn~'int. Şi nici el nu intrelasă de a privi peste 
frohtiera Carpaţilor, pentru a face o compa
r<:iţie. El constată, in comparaţie cu ungurii, că 
»fraţii de peste Carpaţi ne intind o dulce mân
găiere, când îi vedem pe calea învăţământului, 
atât de repede înaintând. Ei au infiinţat, ina
inte de aceasta cu 5 ani, o societate pentru în
\'iiţătura poporului roman", împărţită în rnai 
multE: secţiuni judeţene, dirijate însă dela Bu
cureşti (Nr. 2 pag. 11). 

Deja în al treilea nI'. al r~\'istei, redacto
rul student Mihai Sturza face observări »mo
deste.: referitoare la organismul bisericii no
astre. Până şi studenţii aveau atunci, curajul 
opiniei proprii accentuând, că » ..• chiar din 
partea vcneratului Sinod eparhial nu vedem 8 

1) A fost tatăl medicului prof. univ. Dr. Marius 
Sturza. La 1883, ca deputat In sinodul eparh., a propus 
strângerea materialului necesar şi prelucrarea lui. rentru 
a ne avea istoria eparhiei Aradului. 
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se ohserya pc deplin, in pertrndări ŞI In deci
deri, sfera de competenţă, chiar nici acolo. 
unde aceasta sferă este precizată «. Era adeca 
vorbi' de chestia calificaţiei aspiranţilor la 
preotie. de a fi primiţi numai cu 8 clase se· 
<'lInnarc (nr. 4 pa~. 25). 

Se mai ocupa revisla » ST)cranţa« şi de 
alt.. dH'stii curente bisericeşti de actualitate, 
cum erau: reducerea parohiilor şi îmbunătă
ţirea stării preoţeşti (nI'. 6), - şi tot pe vre
mea redactorului IVI. Sturza, intră in coloanele 
"» Speranţei « chestiunea privitoare la despăr
ţirea ierarhică de către sârbi (nI'. 14; 15 etc). 
Pe lângă chestiile profesionah' ';Ii bisericeşti 
din reYÎstă. apare acum, în » foişo:lra« ci, Ioan 
SladeÎ. scriind despre "Crc-;;terea... junelor 
(fetelor) române« (Nr. 8); mai apoi NI'. 10'; 
eksprc Şcoala noastră, care tr~hue să fie COlţ
f('sionnlă. în cOiltrasf cu ce~'- cOlllunală şi de 
slaL pc care o voiau un~urii. 

Hevista studenţească dela Arad, în care se 
fi'icCAU şi puhlicările oficiale ale eparhiei, Între 
cari şi o vestită împotridre a Sinodului epar
hial către ministerul ung-uresc, căruia ii soli
cită o suhwnţie de stat. potrivită, pe atunci şi 
ade d(' aceste se publicau, zic: revista» Spe
ranţa« avertizează (in nI'. 17, la pag. 139) pe 
» domnii asesori cari au onoarea ele a fi mem
bri în comisiunea ex"aminătoare« (la exarnenul 
de calificaţie preoţească) să fie l~ai punctuali 
la a Sl'menea ca zuri" . 

Asesorii, adcca, înaintea cărora se făceau 
examenele de calificaţie preoţe~scă, nu se pre
zcntau regulat la datorie. din curc pricină su
fereanu, şi cheltuiau zădarnie, candinaţii. 

Lui Mihai Sturza, care acum tcrminând 
şcoalv. teologică. se desfăcea de redacţie, Îl 
urrnează dela 1 Oct. 1871 studentul de anul TI. 
la teologie Vicenţiu, mai apoi in călugărie Va
sili(~ l\1angra. 

Sub impulsul şi conducerea acestuia » Spe
ranţa« sport'şte în fond şi in formă prestaţii1r 
sale găzetăreşti. 

Pe l:lngă problernele bisericeşti şi cultu
rale se adaogă şi probleme de istorie biscri
ccascn cu articole ca acele despre mitropoli
tul Maxim al Munteniei din nearn de domnitori 
&ârhi (NI'. 19, Nr. 20). 

Redactorului acestuia nu·i sunt de ajuns 
problemele bisericeşti curente, ci-I preocupă şi 
ideia despre» necesitatea reuniunilor religioase 
peste tot« (Nr. 21). cari, cum vedem, d'abia 
azi au ajuns să forrneze problemă curentă in 
Biserica 'noastră. Dânsul priveşte şi rnai din 
adins peste frontiera Carpaţilor şi se ocupă 
de starea bisericei în România. Are cuvinte 
precise şi grele despre unele stări r('~ret.abile 
când constată că »în România liberă ... preo
ţii ... nu sunt priviţi decat de nişte heloţi de 
jucăria unor oameni profani«. Şi se revoltă 
pentru cazul preotului Grigorie l\-1usceleanu, 
redactorul revistei »Biserica Română.:, care 17 
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fusese destituit de ministerul cultelor din func
ţiunea de preot, pentrucă în revista sa apărase 
drepturile bisericei (Nr. 23 pag. 182). 

Imediat în numărul următor revista (Nr. 
24 png. 190) păşeşte hotărât fllături de parti
zanii din Bucovina ai lui A. Şaguna, cari în 
» stărilE' deplorabilec( de acolo, »vor şti delă
tura stricăciunea ierarhică ce prepară acest 
episcop de 36 ani încoaci in biserica din Bu
covina«. Era vorba de episcopul Hacman, un 
potrivnic al acţiunei de desrobire şi organizare 
bisericească iniţiată de Şaguna. 

Revista » Speranţa« 1 în tinereasca sa por
nire de a căuta adevărul şi de a-i privi în faţă, 
ajunge şi la polemici până şi cu unul din ase
sorii referenţi ai Consistorului. Discuţia contra
dictorie se purta în legătură eu referentul şco
lar Gh. Crăcîunescu şi cu măsurile consisto, 
riale propuse de dansul, pentrll Înlăturarea 
alor cinci mvăţători, între cari şi bătrâni cu fa
milie, cari astfel rămâneau fără pâine. Nu ne 
interesează substratul litigiului, 'ci altceva: re
ferentul învinuit se justificase in coloanele ga
zetei "Albina«, iar combaterea justificării sale 
se face de către parohul şi asesor consistoriaI 
Ioan Domşa dela Seceani in organul studenţesc, 
care era şi monitor al Eparhiei. 

Dar alt moment şi mai ponderos este acela, 
că polemica se poartă cu mijloace urbane - în 
îond şi în formă - pornind dela vorba lui 
Lessing. că oamenii nici până astăzi nu s'ar fi 
învoit în nimica, dacă nici când nu s'ar fi cer
tat intre sine despre ceva. » Să ne certăm dară 
şi disputăm. decâteori vom obserY4l neadevă
rul ... să ne disputăm dacă avem cauze pentru 
ce, ~i dacă sperăm că prin disputa noastră vş 
dobândi dreptatea ... «: 

Polemica, deci, încă intrase fn coloanele 
revi~tei studenţeşti dela Arad (» Speranţa« NI'. 
23. 24), determinată de principiul adevărului 
şi dreptăţii, chiar şi când era vorba de actele 
oficialităţii bisericeşti eparhialc. 

Prestaţiile revistei studenţeşti au atras 
asuprt.~ ei şi atenţia mitropolitului Andrei Şa
guna tocmai în aceasta rază din viaţa revistei. 
i'\1itropolî1ul ţinea să încuraj~ze revista, prin 
aceea, că Ia 22 Noemvrie 1871 exprima episco
p111ui dela Arad, cu adresa oticială NI'. 337/ 
t R71, »compIăcerea« sa către redacţia »Spe
ranţci« şi trimitea totodată redactorului Vine. 
i\irangr~ şi preotului paroh 10811 Domşa - care 
trecus{' deja unieţi şi era un condeiu remarca
bil şi el - şi »corespondenţilor«. revistei o 
seamă din lucrările sale (Speranţa Nr. 23). 

Dar cuvântul înţelegător nI mi~ropolitului 
A. Şaguna nu se opreşte numai la acest act de 
apreciere personală a redactorului şi colabora
torilor săi, ci merge mai departe. La 1 Dec. 
adcce dă o circulară (NI'. 337/1871) către pă
ri.nţii protopopi şi administratori protopopeşti 
dm arhidieceza Sibiului - ea e publicată şi 
în »Speranţa« Nr. 24 - in care mitropolitul 

laud~ acest organ al "teologilor români de 
religja noastră din Arad« pentrucă » lăţeşte 
cllnoş1inţe temenice, de carc clerul şi cărtu
rarii nostri pot în avuţi ştiinţele lor bisericeşti 
şi ~eo]are şi cele istorice ale desvo1tărÎÎ bise
ricei noastre celei mult cercat,~ ... « Şi deoarece 
mitropolit ul vede. că aceast::! revistă »înain
tează (promovează) pc terenul bis€-ricesc uni
mea (unitatea) duhului întru l~gătura păcii şi 
a bunei inţelegeri«, de aceea recomandil aceasta 
revi~tii bisericească: »ca să ţină foaia aceasta 
şi să facă pe cărturari şi pe învăţătorii nostri 
se prenumere la ea«. 

Tn ciuda acestei aprecieri şi incurajări 
însă, studenţii teologi dela ArHd trebuiră să-şi 
înfăşoarf' steagul. La mijloc erau intâ'i de toate 
dificultăţi financiare. Deja Ia 1 Decemvrie 
(1871) revista îşi ameninţa »abonaţii«, pânit şi 
pc cei d(' pe semestrul prim al anului, că de 
z;u vor plăti abonamentul îi va de gol cu nu
mele (Nr. 23 pag. 187). Se vede că abonamen
tele restante nu au intrat, căci de ar fi fost 
încasate, revista şi-ar fi continuat apariţia. 

Dar în aceeaşi vreme autoritatea eparhială 
încă trebue să fi simţit jena de n nu avea 01'

?:nnul 1"ău propriu şi de a se folosi pC' mai' 
departe de » Speranţa« studenţilor săi, avizaţi 
ei de a lua lumină din lumina ~uncr!orilor ]01'. 

De aceea Încă în şedinţa dela 13' Decemvrie a 
Consistorului s'a autorizat o comisie din trei 
asesori eonsÎstoriali (Vicenţiu Babeş, Ioan P. 
Desseanu şi Iosif Goldiş) să pregătească un 
elaborat în vederea înfiinţării, deja cu anul nou 
ce era în prag (1872), a unui »orgnn oficios«. 

Noul organ care putu fi infiinţat d'abia in 
August al aceluiaş an, - până la care dată, 
după incetarea silită a »Speranţei« lumea ro
mânească de aici a rămas fără gazetă localit, -
îşi IUR numirea expresivă }) Lumina« şi fu in
credinţată, ca redactor, asesorului referent şco
lar din Consiator, Gheorghe Popa. 

Cu alt prilej vom putea să ne ocupăm' şi 

de această revistă ce a trăit sehimbându-şi re
dactorul, pană în vara anului 1875. De aici ur
meazp. iarăşi o pauză până la sfârşitul lunei 
IanuariE' 1877, când apare noul organ existent 
şi azi, » Biserica şi Şcoala«. 

Incheiem aceste lămuriri de ordin istoric
cultura] şi bisericesc, cu bine meritata laudă 
pentru generaţia de » teologi romam dela 
Arad" de acum şase decenii trecute, şi cu 
pioasă recunoştinţă pentru atâţiit lucrători cul
turali, cari s'au ridicat din ră~adul însufleţirii 
şi curajului celor de atunci şi şi-au inceput 
binecuvântata muncă de condela şi şi-au făcut 
\1pcnida atitudinei drepte şi neşo"ăitoare, in 
coloanele revistei studenţeşti »Spel"anţa«. 

» Vivant sequentes«! 

GH. C{UHANDU. 



Bâfrânul ma~ 
Pe câmpu' fără drumuri porni'-am de cu zori, 
Cu ,ârnăcopu'n spa'e şi-un plan 'a sub,ior; •.•• 
Eu ••• să'ura' de buchea căr,ii şi'n miezul fucrurilor psal, 
Să şfiricesc prin 'ară, fărâmu' ceIăla", 
Cu pasărea măias'ră .••• 
Duceam cu mine ş;-o colivie albas'ră •• 
Iar ca să 'rec hofaru' din're Rea' şi Vis 
Paşapo,fu' mi.' vizase chia, Mae'erlindl Maurice. 
In 'ara Nop,ii uşă deschis.am 'aine'o, 
e'o ,â,ă de aghiazmă şi iarba fiarelo,. 

Şi ani cu ani m;-au măsara' cărarea •••• 
Şi ,ană după ,ană brăzda'.au în mine disperarea ••• 
Adesea 'ârnăcopu' sub dune de nisip 
Sab .'ra'uri de pia'ră şi cirip, 
Mi-a desgropa' plecarea I 
Şi când şi când, in miez de vară 
Pe şesul nesfârşi' şi neschimba' de 'ară, 
In apeJe Inşelă'oa,e ca i,iză,i croma'e 
Se oglindeau ;aevea pala'ari fermeca'e ••••• 

Când am ajans cu barba să-mi imple'esc păşi'al 
In'orsu-mi-am cărarea unde mi-am fost pas pornilul. 
Acuma se inchină la mine in',e&! sa'ul : 
Mă cred că'n mine impăca'-am pe Damnezeacu Neca,a'ul; 
Că ,'ia să'mpar' in pafru fi,al •••••• 
Ce zeflemea I I I 
Din lang şi Ja'ul lumii, eu am cales doar "SouveniradH 

; 

Şi ,âd şi plâng ades sab capă, 
Căci, vaii din faina lumii n'am prins decâf abea 
O s'ea, 
ln,,'un ulcio, ca apă 1 

MARCEL OLINESCV. 
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INTRODUCERE 
la cercelare asupra Infeleclului Omenesc. 

de: DA. VID HVME. 

FiJosofia morală (moral philosophy) sau 
ş~ iinta dl:'spre natura omenească poate fi tra
tatu după două metode deosebite; ambele au 
meritul lor propriu şi pot contribui la distrac
ţie, învăţătură şi îndreptarea oHmcni1or. Una 
consideră PE' om ca născut pentru muncă în 
primul rând şi influenţat în hotărârile sale 
de gust şi sentiment, căutând anumite lucruri 
~i eviU\nd altele, conform valorii pe care ele 
par s'o aibă şi după lumina in caI"e se prezintă. 
D('oRrece virtutea se consideră ca cel' mai pre
ţios djn toate lucrurile, filosofii acestei clase 
o descriu în ceI(' mai ama bile culori, folosindu
se (k tot ajutorul poeziei şi ebcinţei şi discu
t:înd subiectul intr'un fel uşor şi invederat, 
ce(',1('C' place foarte mult imaginaţiunji şi evoacă 

, o mulţimc de sentimente. Ei aleg din viaţa zil
nicll ceJe mai izbitoare exemple şi cm;uri, pun 
intr'un contrast vădit caractcl'de opuse şi 

atrăgandu-ne spre calea virtuţii prin aspectul 
gloriei şi al fericirei, dirijează paşii noştri pe 
această cărare prin cele mai sănătoase regule 
şi cele mai ilustre exemple. Ei fac să simţim 
diferenţa dintre viciu şi virtut.e, ei. exdtă şi 

orânduiesc sentimentele noastre, şi dacă pot 
evoca în sufletul nostru iubirc~l probităţii şi 

a onoarei adevărate, atunci cred că au ajuns 
la ţinta tuturor străduinţelor lor. 

A doua specie de filosofi cari văd pe om 
mai mult în lumina unei fiinţ..'. cl1getătoare de
cat lucrătoare, îşi dă mai multă silinţă de a 
desvolta intclectul lui decât a-i îmbunătăţi mo
ravurile. Ei consideră firea om.~neal)că ca su
biect al meditaţiunilor filosofice şi fac asupra 
ei cercefiiri minuţioase ca -;ă afle acele prin
cipii ce np cârmuesc intelectul, ('xeită senti
mf:nte10 noastre şi ne pun in stare de a aproba 
sau desaproba obiecte, acţiuni SdU moravuri. 
După părerea lor toată ştiinţa merită reproşul 
"ă filosofia încă n'a putut stllbili, fără contra
ziccrt" fundamentele moralei, gândirii, şi ale 
jmlccăţilor estetice şi e nevoită a oiscut8. me
ren probJemele despre adevăr şi fals, vicin şi 
-virtute, frumuseţă şi diformitate, fără a fi in 
stare de a determina izvoarele acestor distinc
ţiunii. Când danşii încearcă aceasH lucrare 
grea, nu se lasă intimidaţi de nici o dificultate, 

şi pornind dela cazuri concrete la principii 
~enerale trec cu cercetările lor la principii 
mai general(' şi nu sc opresc până ce n'au ajuns 
la acele principii primordiale l~ care orice 
ştiinţă şi curiositate omenească trebuie să se 
oprească. Deşi speeulaţiunile lor apar abstracte 
şi chiar grele dt' înţeles pentru mulţimea mare 
de cititori, dânşii aspiră aprobnrca oamenilor 
învăţaţi şi inţelepţi, socotindu-se răsplătiţi în
dealuns pentru munca lor de o viaţă întreagă, 
dacă poi descoperi unele adevăruri ascunse ce 
contribui..,. la instruirea urmaşilor. 

E sigur că în general filos()fia uşoară şi 

obişnuită va avea totdeanna precădere faţă de 
cea exactă şi comp1icată, fiindcă e considerată 
dC' mulţi nu numai ca mai plăcută. ci şi ca mai 
!o]ositoare decât cealaltă. Căci această filoso
fic pătrunde mai mult în viaţa zilnică, mode
lează inima şi sentimentele, dic;cută principiile 
acţiunilor, îmbunătăţeşte moravurile oamenilor 
şi îi duce mai aproape de acel model al per
fecţiunii pe care o descrie. Filosofi:l complicată 
însă, bazându-se pe un fel de gândire care nu 
poat€' pătrunde în viaţa practică, se distramă 
când filosoful iese din umbră la lumiml zilei, 
aşa că principiile acestei filosofii nu pot avea 
nici o. inrâurire asupra purtării şi moravurilor 
noastre. Sentimentele inimei noastre, mi,,?carea 
pasiunilor şi vehemenţa afecielol' distrug toaie 
C'onduziunile aceste filosofii, aşa că cel mai 
proflÎnd gânditor e redus la r~n~ul unui 
simplu plcbeu. 

TrC'buie recunoscut şi faptul ('ă filosofia 
uşoară şi-a câş'tigat cel mai durabil şi cel mai 
îndreptăţit renume şi că, după cum se pare, fi
losofia abstractă s'a bucurat până şi in zilele 
dc azi numai de o reputaţie momentană în ur· 
ma unui capriciu sau a ignoranţei ~ontempo

ranilor: dar n'a putut menţine rcnumeIe său 

nici la urmaşii mai imparţiali. Un filosof pro
funeI poate uşor face greşeli in cugetăriIe sale 
subtile. şi o greşală e necesarmente izvorul 
altora, fiindcă filosoful continuă deducerile sale 
~i nu se abţine de la nici o concluziune, chbr 
dacă apare ciudată sau e în contrnzicere cu 
opinia generală. Un filosof insă care vrea să 
ne de<;cri{~ numai bunul simţ al oamenilor in 

I 
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culori mai frumoase şi atrăgătoare, nu merge 
mai departe, dacă din întâmplare carle în erori, 
ei consuItând inrăşi bunul simţ şi sentimentele 
naturale ale sufletului, se Întoarce la calca 
dreaptă şi se fereşte de iluziuni primejdioase. 
F'aima lui Cicero e încă vie, dar aceea a lui 
AriMotel a decăzut cu totul. Numele lui La 
Bru~"ere s'a răspândit peste ocean şi reputaţia 

lui se menţine încă, iar gloria luI Malebranche 
c milrginită la naţiunea şi veacul &ău. Şi Ad
dison va fi citit poate cu plăcere şi atunci, 
când Locke va fj uitat pc deplin. 

Filosoful propriu zis e un evracier care în 
general nu-i bine primit, fiindcă se presupune 
cit nu contribuie la avantagiile şi plăcerile so
cietăţii; căci dânsul trăieşte iznlat, fără comu~ 
nicaţic cu ceilalţi oameni şi ael;îndt în princi
pii şi noţiuni cari sunt tot aşa de străine con
cepţiei celorlalţi. Pe de altă p8rt<.' însă ignoran
tui e cel mai desconsiderat om; cacI într'o 
epocil şi la o naţiune la care ştiinţele sunt în 
floare, nimic nu-i considerat ca un semn mai 
sigur al unui suflet necultivat (illiberal) decât 
lipsa de gust pentru acele ocupatiuni nohile. 
Cel mai desăv{\rşit caracter tnsă se: presupune 
că (' între aceste două extreme: el posedă acc
laş gust pentru cărţi ca şi pentru cerinţele so
cietăţii şi afaceri, păstrează in discuţii acea 
exactitate şi delicateţă care se naşte dintr'o 
cultură superioară, iar in chestii de afaceri 
dovedeşte acea probitate şi preciziune care e 
rezultatul natural al unei filo"ofii adevărate. 

Pentru a cultiva şi răspandi asemenea ca
ractere desăvărşite, nimic nu poaie fi mai fo
lositor decât opere scrise intr'un stLI uşor care 
nu e prea mult îndepărtat de .... iaţa reală şi a 
căror inţelegere nu depinde de adancire min
tală sau reculegere, redând omenirii pe studiaţii 
plini de sentimente nobile şi pri:tC'Îp:i înţelepte 
ce sunt aplicabile în orice condiţiune a vieţii 

omeneşti. Prin asemenea opere virtutea devine 
amahilă, ştiinţa plăcută, societa t(·o instructivă 

. şi retragerea distractivă. Omul e o fiinţă În
zestrată cu raţiune; ca atar~ primeşte dela 
ştiinţă propria sa hrană şi nutriment. Dar aşa 
de limitat e intelectul. omenesc, incât puţină 
satisfacţie- se poate aştepta de la el, mai ales 
în ceeace priveşte extensiunea sau certitudinea 
achisiţiunilor sale ştiinţifice. Omul e şi o fiinţă 
sociahilă, dar nu totdeauna îşi poate găsi o 
societate plăcută şi amusantă şi nu poate men
ţine totdl'auna dispoziţia bunii pentru ea. 
Omul e in fine şi o fiinţă activă, şi prjn această 
însuşire precum şi in urma necesităţilor dire-
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rite ak vieţii sale trebuie să se ocupe de afa~ 
ceri. Sufletul însă are nevoie şi de odihnă şi 

nu poate suporta osteneală şi activitatI? neîntre
ruptă. Se pare că natura a stabIlit un fel de 
vlaţi"! mixtă ca cea mai potrivită gcnu lui ome
nesc, dându-i par'că sfaturi secrete să nu În
găduie prea mult nici uneia di.n inclinllţiunile 

sale, ca să nu devină incapabil pentru oelelalte 
ocupaţiuni şi plăceri. :. Să satişfaci pasiunea 
tfl pentru ştiinţă«, zice ea, »dar ştiinţa ta să 
fie omenească şi să aibă un rapod direct cu 
viaţa şi societatea. Eu iţi in1t'rzk meditaţiuni 
incurcate şi cercetări aprofundate şi te voi 
pcclepsi în mod sever atât cu melancolia tristă 
ce () provoacă aceste meditaţiuni, cât şi cu ne
siguranţa veşnică în care ele te încurcă şi cu 
o primire rece pe care pretinsd r! tale descope
riri o vor întâmpina, când sunt comunicate. 
Fii un filosof, dar cu toată filosofia ta, fii şi 

un om«. 
Dară o amenii în general s'ar mulţumi să 

prefere filosofia uşoară celei abstracte şi pro
funde şi n'ar critica sau dispreţui pc cea din 
urmă, atunci ne-am putea uşor împăca cu 
această concepţie generală. şi f;~care s'ar bu
cura de gustul şi sentimentel~ sale fără nici 
o opoziţie. Deoarece însă lucrurile adeseori 
ajun!! chiar până la respingerea absolută a 
tuturor meditaţiunilor profunde &au a ceeace 
in general se numeşte metafizică, vom încerca 
să examinăm ceeace cu drept se poate expune 
in fnvoarea ei. 

Putem începe cu constatJre:l că un avantaj 
considerabil ce rezultă din filosofia exactă şi 

ahstractă. constă în sprijinul pe carc-l dă filo
sofiei m~oare şi populare; căci fără acest spri
jin cefO din urmă n'ar putea nicio<lntă să ajungă 
In un !!racl suficient de exactitate a părerilor, 

principilor şi raţionamentelor safe. Toată li
teratura frumoasă nu-i altceva decut imagInI 
ale vieţii omeneşti în diferitele sale atitudini 
şi situaţi uni: ele ne provoacă diferite senti
mente de laudă sau dojană, admiraţiune sau 
râs, după calitatea obiectelor pc care ni le in
făţişează. Un artist deci trebuie să reuşească 
mai bine în întreprinderea sa, daeli pe lângă 
gustul său fin şi mintea sa ageră, posedă şi 
o cunoaştere precisă despre structura noastră 
internă, acţiunile intelectului, efectele pasiuni
lor şi despre diferitele specii de sentimente, 
prin care virtutea se deosebeşte de viciu. Ori
cât de ostenitoare ar fi aceste cercetări apro
fundate, într'o măsură oarecare sunt totuşi ne
cesare pentru cei cari vor să dl.!scrie cu suc- 21 

I
ii 
1
, 

i. 
ii 



--------,---~-----'----------._------------

HOTARUL 

22 

('Cfo fenomenele exterioarc şi ilwederatc ale 
vieţii şi morayurilor. AnatomisfuI ne arată 

cd C' mai urai (' şi neplăcute lucruri: dar ştiinţa 
S~ (' folositoare pictorului, chiar dnf'ă pictează 
o Venus sau o Helenă. Când dansul lntrcbuin~ 
ţcază culorile cele mai bogate ;tIe adei sale şi 
dă figurilor' sale atitudinile cele mai graţioase 
şi fermecătoare, trebuie totodată să-şi îndrepte 
atcnţiunea ~pre structura intrinsecă a corpu
lui omenesc, poziţiunea muşchilor, structura 
oaselor şi funcţiunea şi forma fiecărei părţi 

sau organ. In orice caz precLâunea serveşte 

frumuseţei şi judecata dreaptă serveşte senti
mentelor nobile. In zadar am lăuda în mod 
exagerat un lucru, dispreţuind pe celălalt. 

Pe lângă cele amintite putem observa la 
orice artă şi profesiune, chiar la acelea care 
privesc foarie mult viaţa practică, că simţul de 
exaetitate le face mai perreete şi mai rolosi
toaI'C intereselor sociale. Un filosof poate să 

se abţină de la afaceri, dar dad geniul filoso
fiei €' cultivat de mulţi, el trebuie să se răspăn

dească treptat printre toate so('icUHHe şi să 

producă acea exactitate în fiecare art5 şi vo
caţie. Astfel bărbatul de Stat vu împărţi şi 

echilibra puterile cu mai multă prevedere şi 

iscusinţă, judecătorul va aplica mai multă me
todţ. şi principii mai clare în argumentăriie 

sa le, ~i ~cneralul va proceda eu me,i multă re
gularilnte în disciplina o sa şi cu mai multă 
prcc(luţiunc în planurile şi opera~illnile sale. 
Stabilitatea guvernelor moderne faţă de cele 
vechi a progresat şi probabil va progresa încă 
în acdaş grad ca şi filosofia modernă. 

Dacă din acest studiu nu star putea obţine 
un alt avantaj deeât satisfacerel1 unei curio
zi15ţi inocente, nici asta n'ar trebui dispreţuit, 
fiindcă formează un adaos Ia acele plăceri si
gure şi nevinovate care sunt dăruite geniului 
omenesc. Calea vieţii cea mai pHlcută şi nevă
tămătoare duce prin aleele ştiinţei şi învăţătu
rii, şi ('el ce poate înlătura piedicile de pe 
această cale sau să deschidă perspective noui, 
trebuie apreciat ca un binefăcător al' omenirii. 
Cu toate că aceste cercetări par grele şi obo
sitoare. totuşi există unele suflet<, care sunt 
înzestrate ca şi unele corpuri cu o sănătate 

puternică şi înflorită şi cer lucrări grele, Iiind
dl işi găsesc plăcerea lor în aceea ce oamenii 
în general consideră ca povară şi osteneală. 

Ob~('urit3tea e într'adevăr tot aşa ele neplecută 
sufletului ca şi ochilor; dar a scoate lumina 
din această obscuritate, oricum ar fi munca 
pentru acest scop, trebuie neapărat să fie o 
mar(' plăcere. 

Trad. din engleză de: PlOI. S. Katz. 
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ORAŞ NOU 
Oraşul nou, zidit din temelie, 
Imi dărucşte'n calea mea, pe străzi pavate, 
La dreapta şi la stânga, noui palate 
C1ădite pentru o vecie . .. 
Şi prin balcoanele Cll plante-agăţătoare 

Vor sta femei şi blonde şi brunete, 
.4 căror fine, mlădioase si/uete 
S'or imbrăca in haine noui, de sărbăto;re . .. 
Prin parcuri presărate cu flori şi cu alei, 
Perechi s'or strecura'n amur'gllri nuoi 
Şoptind în forme nuoi, in câl~ doi, 
Că ea va fi a lui şi el va fi a ei. .. 

• 
Jar eu, in vid, cum trec in astă seară 
""lă'ntreb, cu fruntea increţi/ii, 
Pe unde? Şi în care colţ pitită 
Imi voiu găşi mansarda solita,ă. 

PETRE PASCU. 
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SPRE UN REGIOltALISM CULTURAL 
1I*) 

(Un apel pentru o reunire a intelectualitătilor arădane.' 

Constatarea inferiorităţii aportului cultural prezent al Aradului, faţă de cel al 
înaintaşilor noştri, nu implică in sine şi recunoaşterea unui pauperism intelectual. 
Din contra, împrăştiaţi în diferite societăţi culturale - în majoritate inactive - sau 
izolate Într'o singularizare voită, dar neproductivă - datori te în mare parte intrigăriei 
provinciale şi mizeriilor amicilor - personalităţile noastre culturale -- sau intelighenţa 
cum i se spunea atât de plastic în trecut - se risipesc în acţiuni mărunte, bu..-:ătăresc 
inutil nişte statute fără viaţă sau vegetează egoist şi mulţumit în detrimentul şi 
al lor şi al culturii. 

Poate nu e de prisos reînşirarea argumentelor pentru strângerea jntr~_UILs.ingur 
mănunchiu ~uturor_p~IsoQ~tităţilQLin1cle.ct!!ale. spre inviorare;- culturală a faimei 
trecutei culturi arădane. Intărirea voită şi exagerată a culturii minoritare din aceste 
părţi, tocmai pentru a aduce apă la moara revlzionismulului, inferioritatea numerică 
a ziarelor (7 cotidiane ungureşti faţă de 2 româneşti) a revistelor şi a societăţilor 

culturale ungureşti faţă de cele romaneşti, ar fi poate de ajuns să redeştepte în 
sufletele personalităţilor culturale din Arad, vechiul spirit de luptă al pionerilor 
noştri culturali. 

O strângere a forţelor culturale constructive e Insa cu atât mai dorită în 
Aradul nostru vestic, cu cât astăzi ei au de luptat pe două fronturi. Dacă în lupta 
de intrecere dintre noi şi cultura maghiară, spiritele noastre sunt oţelite prin 
continuarea unei tradiţii, să nu neglijăm că în casa Culturii româneşti noi nu ne 
putem prezenta sărăcăcios. Trebuie să ţinem seama şi de adevărata· cultură şi de 
adevărata artă. Şi mai ales de cea românească. Să nu uităm însă, că cultura unui 
popor e cu atât mai reprezentativă, mai durabilă şi mai apropiată adevăratului sens 
al cuvântului, cu cât exprimă mai reliefat caracterele specifice ale fiecărei regiuni. 
E în deobşte cunoscut aportul destul de reliefat al Moldovei (junimiştii "Convor
birilor Literare" J poporanismul "Vieţei Româneşti") sau mai nou al Olteniei 
(grupurile Ramurilor, Arhivei Olteniei şi Datinei). Dacă îIl polit~ re~?nalismul 
e dizolvant, în cultură e din contra constructiv; Culturile locale sau regionale sunt~ 
pietrele ce (mrtfaCoî1Str"u-cţia integrală a Culturii naţionale. 

Noi vrem să imprimăm "Hotarului" un regionalism cultural. Noi nu vrem să 
ne socotim Arta cn~,A"- inare,singura, unica şi cea mai bună din cuprinsul ţării 
româneşti. Nu 1 Noi vrem -' cu singura vanitate ce ne-o mărturisim - ca la 
înălţarea edificiului Culturii noastre naţionale, Aradul să-şi aibă partea lui modestă, 
dar trainică. Şi În acel aş timp Aradul să-şi aibă cultura lui. 

Deaceia ne-am tăia noi singuri creanga de sub picioare, dacă am mărgini 
"Hotarul" numai la cadrele Ateneului Popular. Noi nu suntem bisericuţă. Deschidem 
larg i:oloanele acestei reviste - pe care o scoatem cu sacrificiul material al 

*) Continuare la articolul: nlară noi, noi epigonii . o o oU publicat În numărul 2. 23 
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membrilor Ateneului Popular - oricărei personalităţi culturale constructive, din 
orice societate culturală sau bisericuţă literară s'ar afla şi mai ales acelor persoane, 
cari s'au izolat in sine, demni, dispreţuitori, dar sterili, 

Noi ne .,şimţim încof-po@ti Aradului, ori unde ne-ar fir> locul naşterei, căci 
spiritul local nu~shapâtă prin naştere:cT pnn inţălegere şi :prin identificare- spi
rituală. Topârceanu, unul din cei mai expresivi poeţi moldoveni . , ... e oltean. 
Eminescu bucovinean. Vidu, cel mai tipic reprezentant al muzicei bănătene e născut 
În judeţul Arad. Exemple se pot găsi cu duiumul, atât în literatura noastră cât şi'n 

cea streină. 

Cu atât lŢlai mult chemăm la noi pe acei cunoscători ai spiritului, ai 
specificului şi ai trecutului românesc din acest judeţ şi din acest ţinut al Crişanei, 

pe toţi cei cari şi-au pus pana în slujba unui ideal, unei credinţi. 

Să nu uităm însă, că noi românii suntem înţălegători, deci iertători şi bună 

gazdă. Am deroga !!.eIa firea noastră românească, dacă am închide uşa oricărui 
strein de regiune şi de neam - fie ungur, fIe ge-rman - care ne-ar cere ospitalitate. 

Ori cui vine Ia noi, ii zicem: Bine-ai venit! 
MARCEL OLINESCU. 

"""""""A3bt""" 35i" h II ii "333: 3: "ee""" 3: '" iA""" 1b3" ii 3: 311 ii" "''''' 3!3'" 3: 3 3 3 2 3""" 3 2 as:" ii""" bCI: "''''' ii'" 

Taine în adânc 
Apele Cri,ufui duc vremea pe va'uri 
Spre veac fără semn, 
Scă'dând umbrele noui de pe maluri 
Şi I!â'~âind vechiu indemn. 

Noap'ea, când 'urnu,i Întinse spre ceruri 
Săru.ă liniş'; din sbor~ 
M'apropii pas din sumbre misferuri 
Şi I!ând in adâncuri scobor. 

Ce g'as de sfrăbun m'a ehemafpesfevreme 
Pe ,ărmul aces.a de neam 1 
S'au desfrăma' şi.' aseu" cum lIeme 
Ca răni'u' opri' sab li!eam. 

Din răni i· au fâşnit avân'ari rebele 
De cuget muriband 
Şi picurii de sânge, ca pietrele grele, 
S'au vârfe;it la 'und. 

Vibrează pe argint de 'ainice .'rune 
Cântec, scrâşnef, suspin, 
Şi joacă'n vâ"oare s'a'ii străbune 
Pe umbra căror mă'nchin .. 

Georae A.. Pe',e. 
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In fond toţi oamenii sunt la fel. Dacă 

acest lucru pare un paradox la prima vedere, 
studiat mai profund, devine un adevăr irefuta
bil. Ne găsim tot pe urmele marelui teoreti
cian dela Geneva, pe care-l vom corecta in 
sensul că, omul nu se naşte bun, ci doar om, 
nici bun. nici rău: o piesă standardă, căreia j 

s'ar putea da orice utilizare, dacii. nu l-ar 
schimba mediul înconjurător, nu numai socie
tatea. 

O privire fugară, aruncată asupra societă
ţii, e suficientă să ne-arate că, departe de-a 
fi un mozaic de piese standarde, ea se pre
zintă ca o frescă bizară, ce pare sii verifice 
ipoteza lui l.eibnitz, că nu există pe tot glo
bul două frunze la fel, totul fiind variat, sau 
să se învedereze ideile altora, cari susţin că 

cterogenitatea este o caracteristică a vieţii. 

Zic numai pare, pentrucă realitatea c alta. 
t'âcând contacul cu Lamarck şi Taine, vom 
găsi şi explicaţia acestei diferenţe dintre indi
vizi: e mediul înconjurător, ambianţa. Odată 

ajunşi. aici, intrezărim posibilitatea unui acord 
între cei doi de mai sus şi l.eibnitz. 

» Monada omului, ca şi a celorlalte ani
male, - spune el - e fără uşi şi făr[, ferestre, 
iar omul e un mormânt închis în sine şi în el 
vom găsi fenomenele sociale.». Gtlndul ImI 
zboară la un joc din copilărie, c;\nd mai mulţi 
inşi formau un cerc, iar când unul Cl'3 sur
prins sau înpins în mijlocul cercului, cel din 
imediata lui apropiere îi imprima o mişcare 

intr'o anumită direcţie, iar el, fără a putea re
zista, - inpins din toate părţile ca o barcă pc 
marea furtunoasă, cădea victima tiranilor cari 
formau cercul. 

In afară de mediul proplU zis, ceiace 
sehimbă pe om sunt întâmplările, cyeniruentele 
ce i-au străbătut viaţa, cari au dat naştere la 
anumite deprinderi şi au ţesut in el o anumită 
»ştofă«, fără ca el să poată rezista. »Voinţa 

omului, spunea Vâlsan intr'o conferinţă, e un 
licuriciu care se plimbă sinWl1' in imensitatea 
nopţii«. t'ixat într'un anumit mediu, de ale 
cărei influenţe vrea să se eschiveze, in mod 
fatal individul va trebui să suferI.! influenţa 

noului mediu, oricare ar fi el. Ori încotro ar 

lua-o licuriciul, el se va zbate zadarnic, fără 
să poată evada din imcnsitatea nopţii. 

Ce influenţe anume se exercită asnpra in
dividului? Sunt două: mediul şi obişnuinţa. 

Mediul are un dublu aspect: mediu individual, 
în care trăeste individul considerat şi mediu 
atavic. nume pe care noi l-am dat aşa numitei 
eredităţi, deoarece ca tran5mite structura 
pred('ceo;orilor - ei însişi produsul mCfliului 
- şi deci în ultima analiză creditatea e un 
mediu » sui-generis«, căruia ii zicem atavic. 

Mediul individual se manifestă sub forme 
diverse. Astfel el este influenţat de 'dimat, con
figuraţia ~cografică. şi producţia solului, ali
mentaţia. starea materială, etc. 

Fiecare zonă de climă produce un tip, iar 
raportul dintre capacitatea lui de munc.ă şi 

climă, este invers proporţional: cu cât elima 
c: mai favorabilă, cu atât productivitatea indi
vidului este mai mică şi im'ers. Clima, în afară 
de zonele stabilite pe glob, mai estc determi
nată de altitudine (deosibirea dintre muntean 
şi câmpean, este evidenţă), de mări, sau cu
renţi, etc. 

In afară de climă, viaţa individului este 
strâns legată de conformaţia solului şi de pro
ductivitatpa lui. O expunere mngistrală în 
aee!'l spns găsim în opera dlui IL Sanielevici. 
Dsa face o intimă legătură intre nlimentele pe 
care le consumă un individ sa!l un popor, şi 

intre caracterul şi temperamentul său. Astfel 
MoldoV(>anul e contemplativ şi p~.,nic, pentrucă 
se hrăneşte cu fructe şi peşte; iar Munteanul 

~i în deosebi Olteanul - e realist, practic 
şi darz, pentrucă trăeşte cu :::!epe, tuberculi, 
anlei şi in trecut cu cai sălbatici. 

O grupare socială stabilită în aceiaşi climă, 
pC' un sol egal de productiv, este ea formată 
din indivizi la fel? Nu, pen.trueă posibilităţile 
dc trai difcră. Cel care trebue Sll lupte pentru 
bucăţica de pâine va fi deosebit de cel care 
trăeşte din rente. Săracii ca şi bogaţii nu sunt 
toţi la fel de săraci sau de bogaţi şi de aici 
rezultă noui deosebiri. 

In afară de mediul cosmic şi fizic, mai este 
şi mediul social. Intr'adevăr, cei egali in avere, 
situaţi ;pe acelaş teren, în aceiaşi climă, nu 25 
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sunt toţi la fel, pentrucă diferi.! mediul social. 
Trăind între artişti, vei avea Îndinaţiuni ar

tistice, după cum fiind intre excroci, vei avea 
dcprindcrile lor. Prietinii, societateo frencven
tată, pot distruge şi pot înălţa. Duşmanii cu 
cari individul luptă, influenţeaz~i de-asemeni 
struciura sa. (Funcţiunea creiază orp:anul). Un 
alt fador de căpetenie în viaţa iudividului este 
ereş1crca. Un copil crescut in s('y<.>ritate, va fi 
echilibrat ~i rlespectos când ea e dreaptă; va 
:Fi un timid şi un revoltat când scveritatea e 
tirflnidi, nedreaptă; va fi uşuratic şi vici05, 
dadi a fost răsfăţat. 

Familia este chemată la un rol social inalt, 
dar CHţi dintre părinţi ştiu să dea o bună 

cre~tcr(' cetăţenilor de mâine? Când copilul 
se dc,>prinde din sânul familiei şi intră în 
~coaIă. ('ontinuarea grei ei sarnici îi revine ei 
şi ş('oa]a are datoria să pregătea.seă oameni, 
~i ml pose."orÎ de diplome. Dar oridt de ideală 
ar fi şcoala, se poate întâmpla ca părinţii, în 
timpul petrecut de copil în sânul familiei, să 

dărâme tot ce a clădit şcoala în el. Pentru În
lătllrarp8 acestui rău trebue să exi.-;te un deplin 
acord Între părinţi şi profesori, fiind nevoe de 
încrederea acordată. Ori, cum chestiunea in
H\mpină dificultăţi, reluăm pe d. Clopoţel şi 

cerem să se înfiinţeze căminuri, in care copii 
de fi căror educaţie în familie nu se poate ga
ranta, să-şi petreacă şi timpul liber. Căminul 
acesta ar trebui să fie un exemplu se viaţă mo
del. organizată şi raţionalizatiî, iar elevilor să 
li se' dea îndrumări practice şi să li se fixeze 
profesiunea de urmat in viaţă. 

Acesta ar fi mediul individual, sub triplul 
său aspect: cosmic, fjzic şi sodal. 

R epercllrsiunile mediului atavic, în struc
turfl psihică a individului, de}i existl), ele pot 
fi anihilate de mediul individual. Ceiace nu 
poate fi. d<'sfiinţat decât anevoe, este rasa. -
Ra!'a, specificul rasei, se cere respectat şi el 
nu trehue violat de nimeni. La baza oricăror 
reforme sociale, trebue să stea principiul pu
riUiţii naţionalităţilor. 

Un alt factor preponderent este obi..,nuinţa, 
care stă alături de instincte şi 3~enţîa tuturor 
educatorilor, trebue îndreptată asupra deprin
derilor. lVIarele savant Edison spunea să ge
niul este 99~/0 transpiraţie, adică muncă ŞI 

ahia 10/(\ inspiraţie, şi e fapt controlabil ori
când că ceeace unii nu pot face numai prin 
inteligenţă, altora le reuşeşte prin muncă. Care 
profesor n-a intâlnit în decursul carierii sale 

elevi mediocri, sau slabi chiar, cari s'au impus 
mai 1ârziu prin muncă, şi elevi inteligenţi dar 
leneşi, cari n'au făcut nici o ispravă? E la 
miiJoe deprinderea şi alături dc ea, creşterea. 
Pen1ru a ('analiza dcprindcrile este nevoe de 
stimulentc şi pentru a da stimulente se cere 
('a şcoala să se schimbe radie>11. Ea nu trebue 
să terorizcze elevii; să-i înpingă la sinucideri, 
ci trebue să-i atragă, să-i înlănţuc, să-i facă să 
simtă necesitatea unei cât mai intime legături 
cu ea. 

Trăim într'o epocă de civi1i:wţîc bazată pc 
diviziunea socială şi tehnică a muncii, dat fiind 
că nu poate fi nimeni omnipotcnt. Omul e fă

cut sa_ trăiască într'un cadru stnlmt, într'un 
orizont îngust şi O lărgire a .. ferci de acţiune 
nu poate fi decât fatală. Cu alte cuvinte, în 
angrcnajul social individul e chemat să În
deplinească un singur rol, pluralitatea de roluri 
fiind t'xclusă. Ori în zilele noaRtrc se observă 
o total? intervertire a rolurilor ~lOciale, pentru
d. lipseşte o specializare. Viaţa economică c 
zdrundnată şi reclamă imperios, ca fipcnre su 
se găRescă Ia postul său. 

Consecvenţi ipotezei admise, că omul se 
naste cu un bagaj egal de facultăţi, dar că me
diul şi obişnuinţa formează tipurile, va trebui 
ca educaţia să înceapă chiar dela naştere, ca 
astfel SR formeze tipuri menite să înd~p1inească 
un anumit rol social. Educaţia începând dcla 
naştere, nu are de luptat decât cu ereditatea, 
ceiace nu apare drept imposi.bil. S-ar putea 
înohiJa şi perfecţiona omul, crdndu-se medii 
special pregătite, care să dea po,sihi!itatea in
dividului, a se desvolta într'un anumit sens. 

Dela naştere - dacă mam.1 e în imposi
bilitate de-a-şi hrăni rodul, - copilul să fie 
luat şi internat într'un astfel de mediu. Mediile 
trebuesc alcătuite pe profesiuni: mediu de me
canici. de comercianţi, de oameni, de afaceri, 
etc. De când începc să gângllrcască, fătul să 

se găsească deja în mijlocul mediului, căruia 
i-a fost destinat. Aici ar fi dc dorit să se caute 
cât mai multe stimulcnte, cari să-i facă plăcută 
cariera şi tot aici trebue 51 facă şcoala. Se 
poate face odată cu teoria, filowfie, literatură 
şi ştiinţă, cu aplicaţiu1)i în bmn~a respectivă, 
după un program care să aibă -- ceiace n-au 
programele noastre - stabilitate. Crescut În
tr'ul' astfel de mediu, individual se va simţi legat 
toată viaţa de meseria sa, pentru care va avea 
competinţa necesară. In felul aCesta fiecare 
profesiune îşi va avea poeţii, teoretecianii şi 



practicienii Sal, laI' drumul spre progres va fi 
larg deschis. Nu poate fi vorba ail'! de f) şt ir
hirc a prestigiului bipedului raţionaL deoarece 
vremurile cer: lU7Ilraşii pe apele tlllb!lri trebue 
set dispară. .. 

Ne dăm perfect de bine seama ca In clipa 
de faţă această propunere ar intra în cadrul 
utopiilor, şi din această eauză propunem o 
50h11;ie tranzitorie, aplicabilă şi la noi. Să se 
dea 'instrucţiuni asupra moduhi cum trebue 
crescuţi copii. Concomitent l'U aceasta, să se 
aldHuiască fişe de profesiuni .- chestiune pre
conizată şi comentată de d. prof. univ. Stelă
ncscu-Goangă, - bazate pe principilul mun
cii raţionale' (Taylor). Odată intocmite fişele, 
să s(" facă analize psichologice asupra tuturor 
tinerilor şi să li se indice cadem de urmat, 
iar dacă nu are cineva posibilitatea, să i se 
dea. Bursele au fost suprimate tocmai acum, 
când e mai mare nevoe de de. Să se limiteze 
locurile după numărul posturilor vacante, iar 
şcoala să se îngrijească şi de plasarea celor 
căftăniţi de ea. 

Invăţlimântul primar trebue făcut în camI
nuri, după iniţiativa dlui Clopoţel, iar scopul 
lor trebue să fie nu atât instruirea, cât forma
rea de caractere. Excrocii sunt oameni foarte 
inteligcnţi, dar au O singură vină, aceia că. sunt 
excroci şi slavă Domnului că noi numal de 
lipsă de intelectuali nu ne putem plânge. Ne 
trebue însă caractere. 

Căminurile nu trebuesc fondate din obolul 
comunităţii, cum spune d. Clopoţel, pentrudCă 
ar insemna ca satele sărace să fie private e 
cultură şi în afară de accasta, in g(,neral banii 
rezultaţi din colecte, se fac ne\'ăzuţi. Ţara O 

ducc greu şi renunţă mai curând la şcoală de
cât la via ţă. 

HOTARUL 

Cei cari n-au făcut nici o şl'oală ce fac? 
Rămiine o singură salvare: armai a. Armata, 
mai mult ca oricarc altă instituţie, implică o 
reformă grabnică şi radicală. Armata trebue 
sil fie o şcoală model, ultima sită a analfabe
tismului, o şcoală de patriotism, de cinste şi 

de dreptate. In afară de carne de tun, ostaşul 
mai trebue să fie şi un bun cetăţean. Scopul 
armatei se cere a fi altul, decât acela de-a În
văţa pC' soldat să facă instrucţil) şi să tragă 

cu arma. Aci, nu severitatea drac:onică a pe
dcpsclor trebuc să facă disciplina şi cducaţia. 

T ermcnul de instrucţie şi teorie, 8:1 fie suspen
si\': să se stabilească doar maximul, pentru 
cei grei de cap, iar ceilalţi să facă educaţie, să 
lucrezc, fiecare la ce se priccpc~. Dar pentru 
acestea se cere schimbarea şi înlocuirea ime
diată a gradaţilor; începând cu majoritatea 
subofiţerilor. Primc.'llirca cadrclor ar avt'a darul 
să restabilească ordinea socială. Sunt aHiţia 
baca laureaţi, învăţători şi liccnţiaţi, cari ar 
schimba bucuros cu un plutonier. 

Ca încheere, vom spune şi noi copiind pe 
Tolstoi, că oamenii poartă în ei germenii tu
turor calităţilor şi viciilor, dal' se manifestă 
numai unele dintre ele, Ia unii mai des~ la alţii 
mai rar. Totul depinde de circumstanţe, de 
împrejurări fericite sau nefaste. ExisH't multe 
valori ascunse, dar ceiace le facc să zacă în 
anonimat, e lipsa de stimulentc şi de posibili
tăţi de validare. Să nu ne lăsăm ademeniţi de 
strălucire~ bobului de rouă desmcrdat de ra
zele soarelui, ci să scormonim gunoiul şi să 

rcaducem la viaţă diamantul veritnbil. _ 
Am fi fericiţi, dacă am veden pornind dela 

acest hotar îndepăratat de ţară, flacăra sal
vatoare. 

I. V. RACEA. 
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Pe .... a.Si .. ea .... ei ca.,_ 
de educatie .mo.ala- 1) 

(Continuare şi sfârşit.) 

Mai mult chiar. Văd În foştii lor dascăli nişte 
şa~latani cari le-au Înşelat bunacredinţă a copilăriei 
sau, În cel mai bun caz, ii consideră la rândul 
lor drept nişte biete victime, incorigibile în idea
lismul lor. Pentrucă şcoala ii trimile pe tineri, pe 
frontul vietii, Înarmaţi cu armele moralei lui Crist, 
iar viaţa îi primeşte cu armele teribile ale unei 
morale ce nu mai cunoaşte Dumnezeu. Pentrucă 

viaţa nu se lasă cucerită numai de dragul unor 
frumoase formule de morală divină, învăţată în 
şcoală. Pentru aceasta se cere ceva mai mult. 

Nasc astfel dezaxaţii, sau inadaptabilii, sau 
apostolii, sau, in marea majoritate a cazurîlor, 
adaptaţii. Societatea îşi recrutează, din aceşti din 
urmă, un nou lot de membri, pe care-i asimilează 
impunându-le legile ei. Munca şi bunele inteţii 
ale şcoalei au fost zadarnice. Lumea este cum 
este, şi suntem obligaţi să fim la fel cu dânsa. 

Dar mai este ceva. In situaţia aceasta, pres
tigiul şcoalei şi al educatiei morale este compromis. 
P. S. S. ar vrea să nu-i lăsăm pe tineri să vadă 

în viaţă desminţirea principiilor mora le. Să nu-i 
lăsăm. Dar cum Il Cîne îi poate orbi până 

într'atâta? Şi admiţând, că vom ajunge la acest 
lucru, nu vor vedea totuşi, deîndată ce vor părăsi 
şcoala şi vor păşi in viaţă? 

Se va obiecta în cazul acesta, că şcoala Încă 
nu a ajuns să formeze caractere morale destul de 
tari, rezistenţe, de granit. Din cauza asta tinerii 
sunt ingenunchiaţi de spiritul vremii. 

Să fim serioşi. Astea sunt vorbe. Cu totii 

ştim ce curăţie sufletească şi ce gânduri frumoase 
ne-au luminat tinereţea când am părăsit şcoala. 

Câti din noi mai urmăresc sborul magic al pasării 
albastre a idealului? Rezistenţă? Dar rezistenta 
inseamnă În viaţa de astăzi sinucidere şi, in defi
nitiv, trebue să se inţeleagă, că tineretul vrea să 

trăiască viaţa care i s'a dat şi la care ţine. Nu-i 
putem pretinde să refuze condiţiile impuse de 
viaţa socială. Instinctul de conservare îl Învaţă să 

se adapteze. Dacă se adaptează unor condiţii 

contrare moralei, nu e de vină nici tineretul, nici 
şcoala, ci societatea, care este aşa cum o denunţă 
Episcopul Grigorie. 

Dar atunci, ce este de făcut? 
P. S. S. propune ca solutie formarea carac· 

terelor morale la tineri sub aripa religiozităţii 

creştine şi schiţează pentru acest scop un vast 
plan de activitate educativă, dela şcoala primară, 

până la Universitate şi armată. 

Credem totuşi, că soluţia este parţială. Pentrucă 
vizează numai formarea tineretului. ar, răul nu 
vine dela tineret. Răul există în societate. Care 
trebue supusă unei severe acţiuni de epuraţie. Se 
impune deci o vastă campanie de înfierare şi 

înlăturare a tuturor elementelor dovedite dăună

toare. O campanie la care trebue să ia parte toţi 

oamenii de bine, toţi cei ce sunt recunoscuti ca 
neîntinate personalităţi morale. Aceasta, paralel cu 
acţiunea de creştere a tineretului. 

Şi nu se poate să nu se ajungă la ţărmul 

biruinţei. 

1) TineIetul României, de dr. Grigorie Gb. Comşa, Episcopul Aradului 

• 
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Pen'ru "Clubul A,ădan Gloria" 
- o ini/ia1ivă şi un îndemn -

A devenit din nou actuală chestiunea 
acelui fantomatic şi de mult visat club, 
care să intrunească sub acoperişul său 

toată suflarea intelectualităţii arădane. A 
făcut-o actuală un fapt banal: criza prin 
care trece singura societate sportivă repre
zentativ- românească: Gloria-C. F. R. In 
dorinţa de a asigura permanent existenţa 

şi prosperarea acestei societăţi şi de-a o 
pune Ia adăpost de fluctuaţiile pecuniare 
şi de .,fedingurile" avântului capotat prin 
desinteres, o mână de tineri insufleţiţi au 
incercat zilele acestea să pună echipa ro
mânească sub protecţia tuturor Românilor 
din Arad. Şi pentrucă Arădanii noştri 

sunt impărţiţi in tot felul de c1uburif cercuri, 
societăţi şi asociaţii. avânta ţii tineri au 
lansat ideia unui f,Cerc al Gloriei4

' - după 

modelul demn de imitat al orădanului 

HCerc al Crişaneill• - In acest cerc sau 
dub sau asociaţie - sau ziceţi-i cum ii 
veţi zice 1 - ar urma să intre ca membri, 
oameni din toate categoriile sociale şi din 
toate profesiunîle: clerici şi mireni, mili
tari şi civili - dela modestul funcţionar 

al cută rei instttuţiuni până la inaltul ma
gistrat al justiţiei sau al reprezentanţei 
poporului, Episcop şi General, profesor, 
inginer, advocat şi sublocotenent, - toţi 

cu aceleaşi drepturi şi indatoriri, toţi 

laolaltă aşa cum laolaltă se găsesc toţi pe 
terenul sportiv, in ZIlele mari ale frumoa
selor şi pline de mândrie intreceri sportive 
româneşti aureolate de biruinţă! 

Dar ceeace este mai demn de remar
cat in iniţiativa aceasta o constituie faptul 
că ea urmează să fie aşezată pe baze reale, 
comerciale. Iniţiatorii au înţeles să renunţe 
la liste de subscripţie t la chetă, oboluri şi 

"suprasolviriu primite cu mulţămită -

mutuală sau manifestă! - Odată cu in
scrierea individuală ei au inţeles să lan
seze un ,tprosp~ct de emisiune" a unor 
acţiuni in valoarea nominală de lei 250. 
acţiuni ce se vor subscrie ad-libitum de 
către fiecare membru; capitalul aştfel 

adunat va fi investit cu chibzuială şi cu 
socoteli pur negustoreşti in intreprinderi 
lucrative caref pe lângă că vor ti producă
toare de venit, vor fi puse la dispoziţia 

acţionarilor şi membrilor clubului sub formă 
de: cafenea, restaurantf sală de dans, de 
jocf etc., in condiţiuni cu totul speciale. 
In felul acesta clubul românesc n-ar mai 
consta dintr' un registru de membri.. un 
registru chitanţier (cu chitanţele nerupte 
luni de-arândul) din câteva săli colbăite de 
vreme cu fotografii de-ale trecutului atâr
nate la loc de cinste şi. cu personal de 
serviciu adormit prin colţuri, - ci ar de
veni o realitate vie, mobilă, productivă, 

creiatoare de amiciţii, mijitoare de simpatiif 
zămislitoare de energie ..• 

Imaginaţi-vă "Cafeneaua orăşenească" 
cu toate dependinţele ei, - (inclusiv actualul 
nCerc românesc"), -- acest admirabil local 
situat in inima Aradului, cu minunata 
perspectică a intregului bulevard până 

hăt 1.. departe spre gara electricJ, închi
puiţi-vă această clădire, - azi inchisă, 

aproape părăsită, - plină de forfotindă şi . 
şi mişunândă viaţă românească, accesibilă 

din zori ş~ pănă noaptea târziu atât local
nicilor cât şi vizitatorilor ocazionali, 
fremătând de vuet şi de mişcare 1 Inchi
puiţi-vă această clădire, infrumuseţată pe 
dinafară şi amenajată in interior - loc 
uniC de întâlnire, de afaceri şi de petrecere 
a întregei lumi româneşti. - Intre Lloyd-ul 
evreesc, , .. Crucea albăH a lui Korniş, 29 
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"Dadau lui Leipnjker, AKE, Hei las şi 
atâtea altele, închipuiţi-vă că s'ar ridica 
majestos pe ruinele actualei I,Cafenele 
orăşeneşti ţ , falite şi părăginite - clubul 
nostru, locul nostru de întâlnire şi de 
petrecere, căminul nostru 'şi al tuturor 
celor din împrejurimi şi din departăti: 

un bastion al sufletului românesc' intr'un 
Qraş ce nu se vrea românesc şi in care 
noi toţi, neglijenţi sau nepăsători, facem 
prea puţin că să-I vedem românesc. 

Vor inţelege oare Românii din Arad, 
că ei nu au club,. că "VârosH-ul n-are 
stăpân şi că timpul nu stă în loc?! 

Vor înţelege oare că foot-bal-uI ro
mânesc de care altădată au fost mândri 
şi care in momentele lui glorioase le-a 

inoculat entusiasm şi nebănuite satisfacţii, 

- aZi, în momente critice pentru el, le 
oferă prilejul de a-şi strânge rândurile şi 

le cere sacrificiul de a se solidariza, 
salvându-l? ! 

Vor inţelege oare Românii din Arad, 
că negustoria şi sportul nu sunt nici lucruri 
de ruşine, nici apanagiuI exclusiv al străi
nilor? 1 Că blazoanele feudalismului de eri şi 
ierarhizările plutocratice de după războiu 

trebuie puse la naftalină - şi că intâie
tatea se cere azi cucerită prin avântul 
germinator al colectivităţii şi prin meritul 
reaJizării individuale pe teren practic? 1 

Dacă - da 1 cu toţii in jurul .,Glorieiţ , 

cu toţii în clubul românesc arădan 1 

AL. CONSTANTINESCU. 
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INCEPUT 
Era pe când zici cocostârci, nici rândunici, 
Nu se zăriau plutind În zări, 

Căci stolurile lor că1ătoriau slJre calde ţări, 

Purtând în suflete regretul cuiburilor mici, 
Lăsate'n ţara mea, in care toamnrl a sosit ... 
Era pc când plollall mărunte stelele de brumă 
Şi-un pelerin cocor, întârziat şi ralăcit, 
S'a abătut cu sbor domol şi gârul neprihănit, 
La casa'n care am descins ca idol mic de humă, 
Din nava lui cu amăgiri de vis semin . 
• 5i-o stat acolo până s'au golit pocalele cu vin 
Si vântul a cântat la geam şi sub al toamnei dom, 
O melodie ce plângea intunecat cu glas de om. 
Apoi s'a'ndreplat şi el spre soare vecinic ,.d.~âl'it, 

Liisându-mă cu toamna şi cu voi, 
Iubite mârturÎi ale acestui basm de Început, 
In care primăl'ara mea e toa:mlHI cu tristeţi şi ploi 
Şi toamna mea e primâvară şi e scut. 
De·aceia mr mă tem de vremi cu lOl,ilHrÎ de cnut 

Şi nu mă dor durerile de suflet şi de lut. 

PETRE BORTOŞ. 



Cu ochii pIini de soare şi nomol, 

Cules pe plajea dela TechirghioI. 

Mă împrăştiu spre zări caniculare 

Căzute'n vid din lumile solare 1 
Din drumul răsturnat pe plajea mării, 

Mi-a rămas doar suspinul evocării 

Albastrului de cer impurpurat; 

Când soarele ieşea, grav, la scăldat, 

Să-arunce'n valuri sute .de stilete, 

C-apoi, ca raze ultra-violete, 

Să cadă' n noi, - pe plaje răsturnaţi, -

Ca pe-un grătar o mie de cârnaţi 1 

Cu ochii plini de soare, cresc in vid 

Şi imi ucid 

Săptămânal elanu, 

Cu cronici de Al. O. Teodoreanu 1 
De-Arghezi sunt sătul, ca Philippide, 

Cetind cotidian "EfemerideH
, 

Răstălmăcind profund pe Crevedia. 

Păduri de păr mi-au invadat chelia; 

Jar "Cartea NunţiiH, m-a făcut să zic ! 

"Credeam pe autor ceva mai mic 1" 
Senzatii fistichH îmi dă Alan, 

HOTARUL 

Şi am ce am cu M. Sebastian. 

Nu doar că scrie prost, ci că prea scrie 

Aşa cum rabdă doar biata hârtie 1 ••. 

1. Minulescu-mi sună a pustiu, 

Ca un ecou pornit spre .,mai târziu", 

Iar cu Botez păstrez o legătură. 

Decând prin el făcui literatură 1 
(Nu ştiu in care an, dar spun încet: 

Pe-atunci Stamatiad era ••. poet 1) 

De proza Papadatelor Bengescu, 

Lucîa Mantu şi Cezar Petrescu, 

M-am vindecat, pe toată dând-o gata. 

După o cură scurtă' n .•• Căciulata ! 

Cu ochii plini de soare şi namol. 

Privesc in jurul meu imensul gol 

Şi mă crucesc de-aşa minunăţie: 

Corneliu Moldovan şi poeZie 1 ••• 
Când săvârşitu-s' a atâta făr de lege, 

Cu toţii, siguri sântem, se'nţelege ; 

Că' n anul viitor, va cădea harul, 

T arnan peste. .. Vasile Militaru! ••• 

PAN. 
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GEORGE SOFROr-.lllE: 
.~ 

TDA.T~TlJl.. DE~.& TRIA~O~ 

Broşura d-Iui profesor G. Sofronie, pe 
hlng{t faptul că este foarte argrdTIentat scrisă, 
este tot ai~ît de bineycnită, pentrucă, revizio
nismul nu poate fi combătut numai cu tirade 
naţionaliste, ci cu doyezi contrarii, armele cele 
mai eficace. 

Tratatul dela Trianon, admi.rabil comentat 
de autor, s'a încheiat conform principiului na
ţionalităţilor şi în urma pIchi sdtului dela 1 
Decembrie 1918, ţinut la Alba·lulia, instituit 
în virtutea, dreptului de auto-determinare al 
popoarelor, celebra formulă lan:;ată de dece
datul \Y. \\1ilson, fost preşedintele Statdor
Unite. 

La semnarea acestui tratat, Ungaria a re
nunţat la stăpânirea Ardealului - în schimhul 
asigurării unui echitabil tratament p0ntru mi
norităţile rămase la noi. clauz,ă inscrlsă într'un 
tralat suplimentar pentru prol ccţia acestor 
minorităţi. Iar Rom~\niei i s'a consfinţit un 
drept ec-i aparţinea de veacuri. 

Prin acest tratat s'a crdat o situaţie juri
die:i'l nouă, obligatorie pentru părţi, deci revi
zionismul trebue analizat din acest punct de 
vedere, spre a-i afirma sau nega temeinicia. 

Punctul de reper al revizionismlllui ar fi, 
după Ungaria, stipulaţiunile articolului 19. din 
pactul Societăţii Naţiunilor, adecă ideea după 
care adunarea acestui for ar ave:) dreptul ca, 
la intervale mai lungi de timp, s,ă examineze 
cxeeuţia tratatelor şi a decide ajustarea sau 

desfact'J'{'a lor, în cazul c~înd s'ar constata că 
au deycnit periculoase, sau atunci ci.lnd unele 
stipul~ţillni n'au fost respectate. 

DI. G. Sofronie dovedeşte că intregul an
samblu al tratatului a fost perfect realizat, iar 
chestiunea unei eventuale revizuiri nu se 
poale vota decât cu unanimÎtaic<1 de voturi, 
daUi de adunarea Ligii Naţiunilor, însă, Româ
nia, nu \'a consimţi niciodată să voleze pentru. 
Cu fi lte cuvinte, revizuirea tratatului dela Tria
non, nu se poate concepe fără asentimentul 
Firii noastre. 

Din punct de vedere juridic, Pngaria cere 
revizuirt'H tratatului bazată pe următoarele 

motive: 1. A fost inspirat din ideea de pe
deapsă, nu de drept, 2. Au fost ignorate prin
driiJc lui \\'ilson, ne cerdndu·se asentimentul 
minorităţilor maghiare, şi 3. Tratatul a preju
dccal interesele eeonomice ale Europei. 

Pentru a contesta temeinieiil acestor' ar
gumente, dI. G. Sofronie invoacă articolul 161 
al pact ului fundamental, prin care Ungaria 
c:-;te declarată vinovată de provocarea l'ăsboiu
lui mondial, alături de puteril~ centrale. Tra
latul, cu toate U<.'estea acuzaţiuni, n'a fost in
spirat din ideea unei penalităţi, ci conform 
principiului » responsabilităţii eh ile\(, dedus 
din dauncIe cauzate continentului. Desmembra
rea Ungariei, declară autorul, se datoreşte şi 

unui alt principiu înscris in tratat: li) dreptul 
imprescriptibil al naţiunilor de a se alipi sta-

-



(ului în care o aceeaşi naţiune es1.c dominant.ă«. 
Principiile wilsoniene, d(~aS('11H.'nea, n'au 

fost ignorate. D1. G. Sofronic ne arată că s'a 
avui î~ vedere yoinţa poporului. exprimată prin 
plehiscitul dela Alba-Iulia, cart'. fireşte, nu se 
putea organiza de Ilaţiunea învinsă, pentrucă 
n'ar fi oferit garanţii sufieÎctltc de lihertate. 
Au/orul analizează câteva doctrine priYÎnd 
acest plebiscit, recomandabil atund când voinţa 
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mulţimii parc îndoclnică şi examinează alte 
cazuri similare, cari toale probează felul cu 
totul de natură juridică după CHre s'a semnat 
tratatul dela Trianon. 

1 n ceeace priveşte afirmaţi lIll ca că econo
mia europeană a suferit mult pe ul'lna tratatu
lui, d1. G. Sofronie o declară complcct nea

. dC'\'ărată. 

FRO~T .&~T.REV.S.O~.ST 

Cartea d-lui C. 1. Codarcea complectează 
admirabil pe aceea a d-Iui George Sofronie, 
pl'l~zcnti\ndu-ne o serie impresi'vwntă de ar
gumente, toate fiind împotriva atitudini.i pro
voC'ătoare fi Ungariei. 

DE-Ia început, autorul declarI} că o dH'stiu
ne a minorităţilor va exista intoldeauna_ fron
tierele ne putând fi fixate în mo.! ideal, dar noi 
avem drcpturi istorice asupra Ardealului şi 

numeric Întrecem totalul populaţiei minori
tare, astfel că actualele front icre sunt mult 
mai aproape de perfecţiune. 

Hevizionismul este de dată veche. Alături 
de Ungaria, O seamă de revizionişti există şi 

in alte ţări, cum ar fi acei IOl'zji englezi, despre 
cari dl. C. I. Codarcea ne spune că n'ar ad
mite revizuirea la coloniile pe cut: Anglia le 
stăpâneşte în mod arbitrar. 

In capitolul » argumentul etnic«, autorul 
ne prezintă câteva cifre statistice, întocmite de 
unguri prin HHO, din cari reese'că, judeţcle 

Arad, Bihor, Satu-:\1arc şi Timiş, aveau atunci 
o populaţie românească mult mai mare dec!lt 
ungurească. Aceste judeţe le reclamii pentru 
Ungaria lordul Hothermere. 

Un revizionist maghiarofil, Fr. Vcllani 
Dionisi, cere pentru Ungaria ;lli,~ Jucfeţc arde
lcnc, populate cu români dela 50- -80 % faţă de 
maghiari. Datele expuse de auto!' fiind tot din 
1f!10. Unde este atunci »ncdreptatca«? se 
in1rcabă dI. Codarcca. 

Argumentelor că, oraşele ardeknc, sunt 
populate de minoritari, autorul le răspunde cu 
două documente din care aflăm cauza acestui 
fenomen. 

Vorbind despre afecţiunea ungurilor faţă 
de Italia, di. Codarcea roproauce o serie de 
articole din ziarele pestane, scrise în anii 1915 

-16, în cari cuvintele »tălhari« şi » ţigani« 

abllnrlă. După » Az UjsaW< din 1915, marele 
D'A nllllnzio ar fi un » găinar-< din Ungaria. 

Pentru ca să ne arate pân~ unde merge 
îndrăzncflla Ungariei, autorul ne prezintă nişte 
hărţi ale ţărilor din apus, redat.e altor state 

pân~i în jurul capitalei, cu menţiunea » Aţi ac
cepta yoi, o asemenea pace?« Jntrcbarea este 
pllsă Italiei, Franţei şi Angliei, ca c;i când rea
lipirea Ardealului la România ar fi un act si
milar cu trecerea regiunilor oraşelor Torino, 
Neapole, sau a Lyon-ului, in Etăp;lnirea Ger
maniei. 

Trecutul faimoasei societăţi culturale 
» Emke« ocupă un capitol intercsant în această 
lucrar<.'. 

» Valahimea« s'a bucurat de o largă aten
tiune din partea acestei societi:'tţi, care se preo
cupa de ideca maghiarizării numelor şi stăr

pirea graiului românesc din Ardeal. Spicuim, 
dintr'tm raport, următoarele cuvinte' » S'a dis
culflt cât de mare nevoe ar fi in Ardeal de o 
socktatc de maghiarizare« ... San altele: Con
form punctului 6 al programului nostru de 
nluncă, s'a infiinţat şi la Cluj o com:siune per
manentă de maghiarizare dc nume« ... 

A ~~ se explică faptul că, din anul 1840 
pllnă în anul 1910, populaţia Ungariei a crescut 
dela 4,812,7i19-la 10,050,575, cifre luate din 
tahclelc de' recensământ maghiare, iar popu
laţia românească nu s'a mărit decât cu 700 mii, 
ne arată dI. Codarcea. 

Despre »libertăţile« minoritarilor în fosta 
monarhie, cităm după autor un singur exemplu: 
La cert"rea pentru aprobarea unei secţiuni a 
» Astrei« la Sighet, s'a primit următorul ră

spuns: »Soc. Astra« îşi are scopui recunoscut: 
răspândirea culturii româneşti. Răspăndirea 33 
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(·nltm·ii unui neam strcin împiedecă întărirea 
ideii de sta1 unitar m:tghiar«, adec5 cererea a 
fo~t respinsă. 

Prin t H t 8. o trupă tcafrah, (lin Bu('ur('~ti 
intenţiona să trea61 in :\rlka1. y, F ... tibp« din 
Cluj scria: »Trupu, banda aceasta de derhe
dei ... vine nUlnui să m~t'~zcase<l dl'un,ul "ala
hilor extremisti. Ce fac la Budap<.'sta cci cti
ţi\'a ... smintiţi«? .. 

Comparaţi accste explozii eu trai amclltul 
de care se bucură trupele dc teatru IlKlghial'e 
la noi. " 

In privinţa lihertăţii învătăm:1T11ului, pre
latul I. l\leiscl, propunea: » Cel care vl'ca să se 
instruiască. să poftească să înveţe ungureşte. 
Numai astfel se poate avea drepturi C'etă
ţene~ti«. 

In restul broşurii. dl. Codarcca vorbeşte 
despre pacifismul maghiar (10 eri -:;i de azi, 
reproduC'ând fragmente din discursurile Inturor 
»paC'ifi1:'tilor« Ungariei, in frunte cu dl. Bctlen 
şi Goemboes. 

Lucrarea autorului a fost tipilrită cu oca
zia congresului fostilor voluntari ::li \Iicii L\n
tani (' si ai Polonie'i, deci, cU. Codarcea, s'a fo
losit eie aC'cst prilej înc\emnund conduc[ltorii 
acestor state să pună bazele unui fnmt anti
revizionist, sinWlrul capabil s:\ z[tdărnicească 
tendinţele de azi ale C ngarici. 

Această broşură g C'onsiclerăm aUH de do
cumentat şi obiectiv scrisă, Înc:lf credem că 
ar fi foarte util să fie tradusă in CHCV8 limbi 
europene şi răspandită gratuit. 

IOAN POGANA 

N. CHE\ EDIA.: Bacalaureatul lui Puiu I 
(editura Cugetarea, lei 50). 

N. Crevedia a călcat în literatură cu pi-

ImIE'o/II~1fIE 

~.ARIIJYELE OLTE:'\iIEl«. Anul XJJ. l\'lai 
-August. Insuşi numărul anilor c:\.lstenţei o 
indică ceia ce este: o cetate de str~icllljnţe [ru~ 

moase, un centru de preocupări spirituale, cum 
numai cetatea Banilor putea să dea. Directorul 
revistei, d. prof. C. D. Fortune .... :!L continuă să 

opună dezinteresării culturale de azi, truda sa 
de fiece zi, pe care fiddii săi colaboratori in
ţcleg.îndu-i-o, contribuesc număr de număr cu 
preţioase documentări ale trecutului Olteniei. 
In numerile 67-68, trimise )} Hotarului«, 
atenţia profesorului Forlunescn dela Craiova 
ne onorează - paginile »Arhivel()r« sunt ocu
pate cu preţiose studii de specialitate; iscălite 
de el. 114. Stăureanu - » Con~!'ibuţiunea Olte
niei la răspăndirea eul.turei clasice în Tările 
Române«: Ioan Donat, cu »Pcscr..riile vechi 

dorul drept. După un dehut, înconjurat de 
misterul eu care l'a lansat Crainiclll "G[mclirii ({ 
si ctHe-va frac;mcn1c eli nt r'un rOJllall în revista 
)~ Azi «, apare' deodată pc piaţ,l c{lrţii cu două 
volume: BaC'alaurea1ul lui PUi1l ş: Antologia 
Epigrumii. ' 

DI. Crevedia porneşte de la Cwagiale, de 
la CUl'(' a moştenit darul de a prinde croii 
»"tlr le \'if", simplitatea st.ilului şi vioiciunea 
dialogului. IIumorul domnului Crcyedia e insă 
cu to'tul personal. Arc savoarea unui măr dulce 
acri~or. In » Baealaurcntul lui Puiu« ne pre
zinUI cat se poate de sugestiv dudi1ţeniile co
misiilor, int('rvenţiile nesBrşite şi inevitabile şi 
lllni ales tipul adoles('·~ntului nostru sportiv, 
agnost, fccior de hani gata. trecut prin toaic 
necazurile si bolile lumesti si eu multiple mu
tuşi. Admir~bil » Zece l\'I~i«;' »Dragoste vcch('« 
rustică şi tarc ca un sân pietro.:;. de fată, grlbjit 
intr'o scară la coasă. 

Dt Crevedia a călcat hoU'rfit cu piciorul 
drept. 

NYVROZA INSTINCTEUJR de Ionel 
Roda. Un roman ce rcJidcază însuşiri psihilo
giec din partea autorului şi tendinţ! moraliza
toare d'irţii. Autorul parc dl pocneşte de la o 
ideic preconcepută: aceea a imposihilităţii prie
teniei dintre un băiat şi o fată şi a sensualis
lllului animalic al »băieiancÎ« stlldente. E o 
cart<.' puţin cam pătimaşă, dar scrisă cu nerv 
şi indică autorului posibilităţi de viitoare re3-
li zl'iri. Subiectul se jnvârte în jurul» prictcniei« 
t~lnilrului lIarry 'Vest cu studenta Tatiana. 
Prietenia sc sH'irşeşte cu un viol, iar dragostea 
cu un foc de revolver. 

E un roman promiţător. 
M.O 

ale Oltenici«; A. i'tl. Pârvulcs,,"IJ, Cll »Contri
buţinni la Hevoluţia dela 1848 din Oltenia. 

R olu 1 preotului Radu Şapcă şi al altor feţe bi· 
scriecşti in această mişcarc'(; Jlie Chiriţă, cu 

un minunat studiu despre » Grigorie Brânco· 
vcanu«; Pr. T. Bălăşel, cu » Vechi texte găsite 
prin Oltcnia« şi D. Tudor, care ocupă 25 de 

pagini ale revistei, cu principalul capitol inti

tulat »Oltenia Arheologidl<', din c~re desprin
dem 'titulatura capitolelor secundare de: » An-

tichi1flţi creştine la Romula. Naui monumente 
mithl'Îac(' dela Romula. Paza Romulei şi a 
imprejurimilor ei. Oltenia Istorică, ca şi Olte-

nia Culturulă, ocupă spaţiu larg, iar 
Note şi Comunicări, precum şi pentru 

Zll, colaboratorii »Al'hivelor Oheniei«, 

pentru 
Rcccn

dove~ 

I 
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ell'SC perfecte şi documentate cunoştinţe. Dar tru culesul adevărului din litera scrisă. Rcdac
pl'ntru opera pe care profesorul C. D. Fortu- tată sub cea mai îng-rijită form:'i li10rnră, N'

ncseu, o face la Craionl, ca demn urmaş al YÎsta hucureşteană captează co1pcţionari de 
fondatorului ci, mult regretatul elI'. Ch. Laugicr, spirit corosi" şi g-ust artistic din cel mai ales. 
ne luăm angajamentul unei expuneri de alt Cltimul număr aduce o inofesi"ă dar ustură
spaţiu, decut cel pe care ni-l rczcl'vă rubrica toare caricatură a ministrului nostru de fi
de faţă, şi aceasta o vom face \fi numărul nflnţc, cnmpleda1ă cu un prim articol, isdilit 
viitor. de d. C. .4. DOT1C'SCU, intitulat }) Cu bata, dupi'\. 

»SOCIETATEA DE l"IAINF>. An. X, _ eontribuahil«. Pag-incle »Yiaţa internaţională« 
Iulie-August şi Sept. HH~3. - Cu numărul şi» Economice - Financiare«, suni redactate 
triplu, primit la schimb, re\'ista dlui Clopoţ('l, cu perfectă do('umentare a prohlemelor, iar 
ne aduce şi-o dojană. » Hotarul aduce colabo- » ('ronica Likrară" , is61lită p::-rtnancnt dc d. 
rări preţioase. Am dori-o mai in ritmul vremii Pomi/ill C'onsfal1lincSell, c to~ n1~~~ d0 in!erc
şi mai tinerească«. - Nu ne mai putem aminti sanlfl ca totdeauna. I': o rcvishl, pe care măr
de primele numere ale » Societăţii de 1\Hine«, turisim că o aştepttun, şi o edim. 
daI' bănuim că ritmul perfect stur-ilit de azi şi - » ADEYAIHJL UTER \R ŞI ARTIS
I-a imprimat numai cu timpul. Dacii » S. d. M '(, TTC«. Ultimul număr işi dcschide coloanele cu 
trece azi pc primul plan al revistelor nu numai articolul dlni Paul Zarifopol, adI'l'l"at dlui G. 
din cuprinsul Ardealului, totul se datoreşte Cillincscu şi intitulat » Poezie germană oarc
sufletului pus în paginile ei de-un dircdor atat ca1'('«. - D. Tudor Arghezi, ocupă două co
de preţios ca d. L Clopoţel. In paginile revistei 10[lnc, bine incheiate cu » F<~tndn", un imn de' 
c1ujenc, adevăratul material de specialitate al slm'li inchinat palatului »Adevărul«. Reţinem 

titulahlI'l'i, îl formează numai di~cuţia în jurul din scrisul autorului ultimul aliniat«.» Intr'o sin 
problemelor sociale şi autorii lor se intrec în gurii zi coli,yia uriaşă a sch;:lclor a căzut şi 

expuneri tot mai savante; restul form~lnd ca- s-a des<,opl'rit faţada: patru hraie verzi, tărcate 
drul tuturor revistelor, mai mult sau mai puţin Cli patru bdie galbene şi şaple bl'<lie albe. Bu
culturalc. Cuprinsul numărului recent apărut, curf'stii şi Sărindarul au cel mai VIU, mal 
este format în majoritate din studiui proble- nl'H~t<'ptat, mai elastic şi In.), original mo
melor socialc, ale căror pagini sunt iscălite de nument. 
dd: Ilie Cristea, Al. Ciura, Traian I!crseni, T. F palatul Adevărul, isca~ În 21 de ore; în 
Rudu şi Ion Th. Hca. - Ultimul autor de stu- şase ani deşcleştaţi din \'cac, pc minutar odată. 
dii sociale, cunoscut nouă numai din versuri, » Adl'vărul Literar şi Artistic«, IW face impre
aduce accente de deplină serioJ:iLale in studie- sia c{1 inUlrzie să fie ceiace noi aşteptam, maj 
rea vieţei muncitoreşti din valea .Jiului şi nu alcs in rubrica "Cărţi şi rc\'iste«., 1IIule nu in
gre~im când afirmăm, că d. Ion Clopoţel a re- tălnim decât pilreri asupra căr'ţilor streine, 
găsit în tânilrul I1ea, pana unui alt colaborator I sau nici măcar atM. Totuşi, din rN.pect pentru 
de prohleme asemănătoare, acch care a fost I cărturarii redacţiei din strada Stlrindar, avem 
Ion j\Jehcdinţ{'anu. Hcstul makrinlului cstc i5- i ind, r5bdarea în năde.idiile puse; fiind tot 
dllit dc del: Prof. Ion Lup'a.,., dr. N. Bărbu-

1 
oclahi şi revista Capitalei cu cei XII. ani de 

Iescu, Iosif Schiopul, Ion TOIllllţa, Ion Dicu- existenţă împliniţi. Ne dfun seama d preten
Comănic, dr. Axente Iancu şi Se Crişan. Di- ţiilc noastre nu impresionează o rc(bcţie, ca a 
reclorul revistei d. 1. Clopoţel, deschide rubrica ~'A. L şi A.«, dar tocmai acc'st permanent 
»;\ctualităţi«; (,oIllplectând toialitatea ),Discu- di<;prc.'ţ aducc în zvonul public cc.ouri nu dintre 
ţiHor şi recenziilor«; pentru a ne r(~apărca in c('k mai laudabilc pentru tirajul multora dintre 
»Actualitatea «, - »Contra bil'oert.ţici admi- re\'istcle noastre. Şi iarăşi sunt~m nevoiţi să 
niştrative«) cu pseudonimul cunoscut de Horia ahrm{lm că »Primii paşi« cuprind tot mai 
Trandafir. Paginile literare ca niciodată maI mult spaţiu, ceiace înseamnă eă tendinţa dc
bogate, eu prea puţill conţinut mtistic Însă. schiderii ferestelor câştigă tot mai mulţi ade-

_ ), VREi\vIEA«. Revista magazin, de sub renţi şi că în contra sistemuÎui de aeresirc nu 
direeţia dlui Vladimir Al. Donescu, se afişează este nici chiar maestrul Argh~zi. 
din număr în număr mai intcn~ş3ntă. Prizand - » BHAŞOVUL LITEHAR ŞI ARTIS· 
admirabil culoritul zilelor dc 87i, »Vremea« TIC«, - E proprietatea maestrului Cincinat 
dcsprinde cetitorulul un interc,> dt'oschit, pen- Pavelescu, In ultimul număr colaborează dd: 35 
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Cineinat Paveles('U cu două studii asupra Con
tesei Ana de Noailles; şi a lui Francois Mau
dac, cu ocazia alegerii sale la Aead('mia Fran
cc;ă~' - D. Ion Focşeneanu continuă publica
ref) » Elemente pentru îndreptar«, yorbind de 
astă dată despre opera poetului şi filosofului 
Lucian Blaga. D. Niculae Canlonieru, publică 
un fragment de roman, iar Paul Constant, o 
admirabilă schiţă, intitulată » Cum a murit 
Ghcnarie Georgescu',. Pagina versurilor aduce 
numele poeţilor A. Coiruş, Emil Giur-.;inea, Şte
fan Baciu, Erastia Pcretz şi Aurcl Marin. In 
afară de poezia dlui Cotruş, p:.! care am mai 
cetit-o de nenumărate ori şi în alte publicaţii, 
d. Emil Giurgiuca arc o frumo:lsă iespiraţie 

în strofcle intitulate Pun. Cronica - dări de 
" seamă despre cărţi şi reyiste - este foarte 
bogată, autorii înşiraţi mai sus, adud\nd pre
ţioase colaborări şi in domeniul critic. »Braşo
"\luI Literar şi Artistie'{, incheilldu-şi un an de 
existenţă se adresează astfel celor cari ştiu 

preţui truda redactării unei publicaţii pur cul
tura le: )) Dacă cei cari deţin in mâna lor te
meiurile pentru apariţia mai departe a unei 
revistE' mari, vor deschide mtina şi sufletul lor 
numai o clipă, nu vom pregeta să ne reorgani
zăm şi dela toamnă să reîncepem transforma
rea banului nostru in şiruri cllvilntătQare, în
nălbind nopţile la flacăra unui ideal, care de 
mii df! ani chezăşueşte cultura UIlH\llit:lţii«. Din 
parii-ne dorim )) Braşovului Literar« reluarea 
activităţii, pe care o aşteptăm rodnică şi plină 
de noui avânturi. 

- li CELE TREI CHIŞUHI'. Străduinţele 
supraomeneşti ale colonelului George Baea
loglu, au dus aceste » anale eulturalc«, in al 

. 14-le8 an de existenţă. Este un merit, numai al 
omului şi a celor prea puţini cari s'au trudit 
să-I înţeleagă. Ultimul număr a apărut într'o 
haină cu totul specială, fiind lJlchinat Italiei. 
Atenţia directorului revistei »Cele trei Crişuri« 
pentru anumite evenimente politice şi diploma
tice, ne este destul de cunoscută şi nu putem 
decât să-! fe1icităm. In afară de materialul 
publicistic, numărul închinat ltalîci aduee ŞI 

numeroase clişee din viaţa cuntemporană şi 

din trecutul surorei noastre mai mari, a cărcj 

conştiinţă pare umbrită în momentul de faţă 

de-o atitudine, pe care o dorim cât mai vre~ 

melnică. 

- ~Fr.ORI DE CRANG«. Apare tot la 
Oradea i\Iare~ sub direcţia dilli El. G. Geor~ 
gcseu. Scrisă destul de ingrijit, totuşi ni se 

parc că nu selecţionează indeajuns materialul 
bcletristic. » Flori de crâng« apărând la Ora
dea :\'1arc, umple acolo un gol, pc care l-am 
dr>ri culth'at eu mai multă priceper(' estetică. 

fa n.) 

- " ABECEO\R" , an. L, Nr. 1:)-16. Sub 
ingrijirea d-lor Emil Giurgiuea şi George Bol
dea, apare la Turda o publicaţie literară. carc. 
după wâsta majorităţii colaboratol'ilor, poate 
fi considerată drept un organ al tinerei gene
raţii scriitoriceşti din Ardeal. )' Abccedar«-ul, 
el' dimensiuni tehnice similare cu ale fostelor 
» Biletc de Papagal«, aduce săplămunal un 
scris cumintc, proaspăt şi substanţial în idei. 

In ultimul număr semnea:J;a el-fiii: Emj] 
Giurgiuea, Grigoe Popa, M. Beniuc, Pavel Dan, 
Lucian Areşan, Silviu Bardcş şi Tcodor Mu
reşanu. 

D. Grigore Popa publică un studiu docu
mentat despre » Autonomia es1etkă«. Pornind 
dela constatarea că actualmente asistăm la O 

cumplitii răsturnare a valorilor, economicul 
predomimlnd spiritualul, dsa. accentuează ma
rea datorie şi responsabilitatea tinerei genera
ţii de a protesta împotriva subordonării spi
ritului creator. ridicat prin ace~sta pe treapta 
însol'ilă a primatului. 

- n. Pavel Dan sch!ţează în ») Noaptea« un 
admirabil crâmpeiu din sbuciulllui unui stu
dent ardelean, sortit să îndure in căminul pă
rintesc dela ţară, morăcănel le tatălui său ne
înţelegător şi să se frângă sub copieşeala ade
vărateÎ dragoste de mamă. Stilul dlui Pavel 
Dan este remarcabil indeosebi printr'o simpli
late rustică. 

D. Mihail Beniuc, fiu al plaiurilor noastre, 
pe care-l ştiam dus în streinătate pentru spe
cializare în psihologie, debutează, spre surprin
derea şi bucuria noastră, cu un " Cântec de 
toamnă«. 

. Aprecierea dlui Silviu Bardeş despre car
tea dlui Ion Chinezu: li Aspecte din literatura 
maghiară ardcleană« este JUSUl şi binevenită. 

Cartea acesta s-a bucurat într'adevăr de prea 
puţină atenţiune, deşi e »fructul unei bogate 
lecturi şi al unor serioase cercetări«. 

(o. 1.) 

- "LVMEA-NOUĂ« No. 8, luna August. 
Revista corporatistă, condusă de dI. tVlihail 
:Manoilescu, îşi continuă regulat aparaţia, mi
litând pentru realizarea statului corporatist in 
locul celui democratic de azi, făcut răspunză
tor de toate crizele sociale . 

D1. Mihail Manoilescu semnează un articoJ 
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despre rolul inginerilor in statul preconizat de 
eI-sa. Autorul declară că nimeni nu esie su
ficient pregătit pentru funcţiuni în acest nou 
stat. Inginerii, Însă, sunt mai privilegiaţi, po
sedând o pregătire pozitivă şi sunt inzestraţi 
cu faeultatea de organizatori. Acestui corp 
insă, i se impune şi o serba să cuHllră gene
rală, adecă va trebui să renunţe la cultura 
specială într'o măsură oarecare, inginerii fiind 
elementele cari se pot utiliza în multe domenii. 

industriale«: şi de aiC'i necesit ~tea creierii unei 
puternie<" industrii naţionale. 

Tinând seamă de imensele bogăţii ale ţării, 
o a~eIl1enea industrie e posibilă şi o vom avea. 

Statul însă, va trebui să creieze şcoli de 
meserii, bine inzestrate cari să furnizeze de
mentele necesare industriei, pe h'mgă bogiiţiile 
solului. 

Restul articolelor le semnează d-nii: Ing. 

Un articol al d-Iui E. Otcidişanu, se inti· 
tulează ») Pentru o industrie nuţionaIă«, O-sa 
ne spune că »0 ţară pur agricolă este condam
nată a fi continuă săracă şi tributară ţărilor 

Cristea Niculescu, 1. P. Petrescu, Ion Veverka 
şi dona Elena \1anoileseu. 

O bogată scrie de note, sub CtIui general 
» Pe linia vremii noastre«, complcctează nu
mărul revistei. 

(i. p.) 
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II ~§IE ~"'11 ~Ălmll 
GARABET IBRAILEANU, laereat al premiului naţional de proză. 

Prellliile nationale de pc){·.zie 
~i proză le-am putea considera 
drept con:.;al·r~u-ea ol"icială a Ul\ll!' 

\"alm"i literare, adică un f<'l de 
apreejere academică, ce se rfis
fningc spontan asupra celor IIlai 
illdieati s(;[·iilori. Juriul inslituit. 
pentru dec.ernarea accstor ('on
Saerăl"i. ni-! inchipuim judt'c:lnd 
cu toiul pe (iL'a:,upra unor cri
lerii suhiee\Î\·e. adecă străin de 
selectii o1-<lmluile in prealahil 
după afecţiuni personale şi ClI
noscător pedt'd al operii aulori
lor cari beneficiază de 1 aurii 
ace:,t IIi premiu 11a~iol1al. 

Xu-i mai putin adc\·iirat. îm;ă, 
că Ull scriitor poale trece la l1l'
tlIurire şi nil'il aun'ola Ullui pre
miu ,naţional. garnisit cu sunw 
(k~ 100,000 Ll'Î. După CUlll, dea· 
S{'m011ca. este posihil ca un serii
lor "ă ,nu r:lm,lnă Il('lllurilor, 
de,;,i iu"estit cu o asclllenea 
distinetie. 

Tot astfel. putc'm judeca şi 

faplul dacă un literat a fost sali 
nu membru al Academiei-Ha
mâ,nc. 

Ne g,l.ndim la loate acestea 
acum, când o Cullsacral'e lârzic 

a n~llit să. tulhure liniştea soli
Iară a ullui mare ieşean: eri tinu 
(;arabet IImli1cRnu, o figurâ de 
ari:>locralică \.inută a lit~raturii 

noastre. 

Despre molodologia critică a 
profe:,orului G. Ibrăileanu nu ne 
Încul1letăm să yorhim. O asc'me.· 
lH'a Încercare dqJ~i)~'~le po;ihili
U"I\ilc noastre. Yom s[ltllH' d03r 
că i-am cili! luminile Încond:'inlc 
all' mintii in p:lgindt> l'e"islCJ 
)1 "iat:l HOll1âneasf:lI.·, jnlr\1ll \"0-

IUll1 al eărui titlu a EiClit multă 
,'fd"ă şi mai cunoaşlem alte ma
nift':,la\ii ale el-sale. 

Dar rIl. .f~. Ihr:lill':Hlll a 1111'
I~ălni·nit Între cărti, rCÎnli,llcrfm
du-~;i, i·n ac~'laş timp, Jleincetat 
faclIWîtile spirituale in lahora
loru l el-sa\(' ermetic Închis şi 

in conlactul tentant cu iJle:>{:'cala 
căldură a liIerilor. căci mae"tl'lt! 
şi-a tipărit de curând un romall 
cu titlul semnificativ ,'Adela«. 

In acest refugiu al gândirii 
dela Iaşi, eli. G. Ihrăileanu lro
nează ca savantul G. G. Mart.
iH.'SCU în laboratorul său .ueuro
logic, ca dl. N. Iorga în cetatea 
istoriei, şi ca dCt.-edatul Al. Pilit-

lippidt' peste dictionare. Criticul 
\" ielii HOll1iineşti « este un sa

yunt al lileraturii, Bici lin colI 
al ac(':,lei imense comori spiri
tuale ne fiindu-i Hhnuil. 

O muncă uriaşă, o pasiune 
)'ară cit' a cuno3şte. iată alte ma ... 
!'i calităti ale criticului prol"um! 
şi gt'IHTO:, G. Ihrtiileanu, al că

rui caZ poah' fi CitHI ca exemplu 
de magillificrl perse"eren\ii şi 
hizar~l uitare d~ sine În dome
niul el'lui Illai nohil gl'll literar:. 
critica. 

l.'x :.\1:\(,. AL EFH~IIL()H. A 
murit. în lunile trecute, aeade· 
micianul Mihail SlItzll, Ilonage
nar in nlrstă, pasionat ccrcctă .. 
tor al celei mai meschine ştiinte: 
banii. adecă Illmli:~matica, pe 
care a iuhil-o in sensul ei docu
mentar, nu practic. 

Aproape trei sferturi de veac. 
jlihail Sutzu şi-a dedicat viata 
descoperirilor arlwolegice şi mo
netare, tiptirind o sCI"ie de Vo
lume de \'aloare universală. ope
re carc, azi, nu pot fi găsite de
c,lt in marile bihlioLeci. 

Printre lucrările decedatului 
se citează: Despre originile mI)- 37 
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l.lctare. o privire asupra trecu· 
tului Dohrogei, Tezaurul dda T, 
~Uigurele. L;~ntlll de aur dela 
Gr~ldiştioara. In Umha fram'C'zll 
a tipărit: Systl'llles lllo11Jlctairs 
primitifs ele' L\sie, Etalons pon .. 
dereaux primii ifs el Hngots Il1011-

netaires, Elude sur les I1101Hlaif'~'" 
imperiales romai-ncs, Essai de 
classifiealion d.,' 1110ll1Jaies de 
bronze l'mise<; I'n Egyplc, şi alte 
,..cei de studii asupra vcchilor 
efigii monetare, cari i-au adus 
titlul de academician şi reputat 
numismat. 

ALEXANDRU PIllUPPIDE 
- UN :\IARE FILOLOG, Dictio
narul limbii române, întacmit 
de Academia ROllul.nă, este apro
ape gata pentru tipar, gratie 
muncii d-Iui prof. Sexlil Puşca
riu şi colaboratorilor săi. 

O tristă co1ncidcnţă a făcut 
ca, tocmai în momentul acesta 
de supremă î·ncoronare a şlitn· 
tei filologiei noaslre, să moară 
unul dintre cei mai importanti 
colaboratori ai a{'cstei opere mo
numentale şi titanice: savantul 
Alexandru Philippidc, fost pro
fesor al universitatii din Iaşi şi 

membru al Academici-Homi1ne, 
un conlinuator al marelui B. P. 
Ila~dcu la culegerea datelor 
pentnl dirtionarul Academiei. 

Alexandru Philippidc a fost 
un cărturar în cea mai gene
roasă acceptiune ti. cunlnlului, 
carc şi-a petrecut viala exclllsh' 
hl bihliolecă, in acel laşi pito
resc - unde D-rul Nicolae Leon, 
Alexandru, Philippide şi Gara
het Ibrăileanu reprezentau încă 
gloria unui trecllt, lntrat în le
gendele culturii noastre. 

Opera capitală a savantului 
Philippidt> esle "Originea Homâ
n ilore, scrisă in 2000 de pag~ni 
~i în două Yolume. apoi "Istoria 
limhii române\: şi alte câteva 
zeci de lucrări filologice. 

Pentru dictionarul limhii ro
miine, decedatul a scris peste 11 
mii de pag~lli şi şi-a abandonal 
vasta oJleră în urma unui COIl

flict cu comisiu nea academică. 
l'iOUA SESleNE A R\CA

LAUHEATULUI Sistemul baea· 

laureatului fnee parte din scria 
prohh'melor culturale de cpa 
mai "iL' aetualitate, aC('Sl eXll

IlWll fiind un pre'>llpUs cril('riu 
cir' sc!ectie la intrarea in uni "er
sit ah.', Putem, dt'ci, să-i aeord;-im 
alc-l1nullca Ulwi scurle discutii. 
după ce s'au eliherat, in vara 
aceasta. eMeva mii d{' diplome 
~i ne afhlm în preajma unei 
noui sesiuni. 

Baealaurt~alul, (] spunem ală

turi de multi altii, este un sis
tem ce se înrudeşte cu 'loteria: 
se ohti:ne după noroc, în cele 
mai mullc cazuri, ~i se refuză al, 
tora pe·nlru un răspuns insufi .. 
ci<,'nt, pe eare l-:u fi dat aproape 
toli candidatii dacă. trebuiau să 
răspundă la întrebarea rcspec
li"ă 

Odată cOI1n'nind că, printre 
cei -ueadmişi, Sl' găsesc elevi cari 
n'au fost nUlllai decftt mediocriL 
cOllsidC'răm baealaureatul drept 
un examen car{' ·nici II1U consacră 

un licpan. şi nici tt1U sen'cştc uni
versilătilor, cxamenele de ;tdmi
tere fiind mai iItdicate să desco-
1}('1'C aptiludrnile celui care do
reşte a urma o facultate. 

Este Ull nOll-sens să ti se re
fuze o diplomă de liceu, care ni 
conferă dreptul de a deveni stu· 
dC'nt, odată ce ai promo\'at toalc 
clasel<' li c..ca le. 

Ori ai fost capabil să treci 
prin liceu, şi atunci bac al aurea
lui este de prisos, ori -- dacă 

n'ai fost capahil - faptul Pl'()· 
mo\'ării cursului superior de li·· 
cell constilue o mare lacună a 
îu"ăiăm:lntului secundar., care 
nu se poate remedia' printr'un 
examen suplimentar, fie c[tt de 
draslic. Şillid reabilita. 

In locul bacalaureal ului, :,im, 
plă c!w:,lic de 'lloroc, ar trehui 
j.năsprWt Pl'ollloval'ea claselor' 
superioal~'. eleHtl -Ill.'pulâml con
limlU lHl11ă ('~Îlld nu se do\"c!lcţ;le 
capahil de cl:lsa urmată. In ca·· 
'zul acesta, după terminarea li
ceului. ori ce alt examl"11 dc"ine 
inutil. Iar la facumlti să se insl~
tue examon(' de admilere, dacă. 
azi, bacalaur('utuL vizează nu
mai î·ntrarea în iU\'ătăm:lulul su' 
periar. 

(i. 1'17·) 

ORIENT.\HEA HNERETU
IXI AHDELEAN. Tinerelul ar
ddc3cn. care Il-a alins ~neă li
mita ullui srert de vcac, îşi caută 
drulll spr'e luminii. C:lnd vorbim 
de tineret, ne grlndim desigur la 
acela convins de suprematia spi
rilualului şi strci:n de hărmălaia 
politicianismului ef.emer. Căci 

dela tinerii eari au invadat a-nli
camerele Cluburilor politice, Ar
dealul -nu alOC de 3'Ştcptat nimic 
nou. Ei sunt imbătr:llliţi atM in 
credinţe c{ll 'şi in metode. Noul 
suflcl al Ardealului se pIăI11ă~ 

deşte cu lolul un altă parte. 

Pulsatia lui am avut deja oca
zia s1i o simţim în viguroasde 
n'!<nduri ale dlui Grigoe Popa, 
apărute" 1ntr'un număr recent al 
revistei »Abecedan. 

Socotind crezul formulal de 
prit'tonul Grigorc Popa drept o 
piatră de hotar în ideologi a ti
Berei generatii din Ardeal, ne 
permilem a-l reproduce in în
tregime: 

»Pou('slea cetăţii ermetic în
cl!isii s-a sfârşit, Zidurile au fost 
dărdmate şi peste ruine inflo
n'şfe entu::iasmlll şi vigoarer1. 
j)ln umbra arborilor bătrâni nă
ZIl"SC spre limpezirea Însorită a 
culmilor, lug('ri primăuâratici. 

alimenlaţi dl' sel/ă nouă şi pd
frunşi de mândria virilă a il'O

fecior srrâmoşeşti. Sunl des vă
luiti şi sănătoşi: din !('(ele lor 
dOf/or1te de para incendiilor ce
rebrale se desprind îni(iuliue fe
ricite. Vor sfărâma masca d.e
mocratisn11llui ipocrit. acoperind 
cu c,?nu~a llsturâloare a dispre-
(ului. cangren-ele demagogilor 
ocazionali. flnunţă venirea unui 
P('QC nou, oare va creşte întreg, 
sponiall ŞI' lib,'I'Otor din oscila
(fil,? cen/emporaneitâ(ii. Nu fram 
lip.~ifă (/(, m 'ez a paia(elor COCf)-· 

ţale în piscul piramidei sociule, 
Cl cuvântul cald, r(,l1clator, ua fi 
mijlocul dr' comuniune şi con· 
vingere. 

A.rdealu[ a avut totdeauna de
schizători de drumuri. Impresia" 
nant,?/e fIguri ale trecutului au 
fecundat. prin slolJă ~i sacrificiu. 
actele inovatoare ale conlempo-

I 
t 
I 



ranilor, (Nu e tJOrba de bifJrr I 
deie combinatii ale !l0lifiâl1ls
mlllllÎ 1. lJacâ uW'ori IIflyhiul reu
Iitâ(ii s-a deplasul. alunecând 
in ('.rGgerări dt' Or(/olill (miiI/iI
dual. echilibrul s-a j'{'stahilit fă

rel ('zifare. Prc:entlll. Cil toale 
Iri/mlafiil.·' şi pro/e(iile sumbre 
ale uJlora. ne o/cră pilde /1ii. Siar 
fllIl'1I1 paicol imincJlt eslc poli
liejanisl1llll eOlJlpromiţâfol' şi de
poranl, care i Ilyilile cu /()~!l1l(' 

IwrJ!agonicâ, (Jurul pur (II lIân' 
joo.~elor fJenera(ii. Grija lullmrif
loo['c a ::ilei de mâinc, mizcrie, 
le slJ1lllye, CII i'ndârălnicâ hcstiall 
laI", ie/ral Il 1 plămâdil sub bol(i 
fiâdurene, concre,~cllt CI1 rume
/1('ala sl,ie,"'[o[' plinI" .. 1Cllm nll s/~ 

mal peaf(' vorbi de desrădâci

noţi: ei cuprind Î71 TJi z{d urilf' 
lor riisll/letul Înlregll/Ill lut ro
mânesc. Sunt tiesiitorii ::ori!or de 
mâine. Imbră(işf!{v:::â caleyoric şi 

a/irmunt co11lJll(,;l'ul tutu/'or pro
blemelor actualităţii. Sunt, după 
('xpresia virulenlului romancier 
şi esseisl ,li ircrQ Eliade. gencm-

(ia sintezelor: I 
Re(fional ismlll 11OtarJ1icit de 

amhi(ii indipidllal,', 'Idmirahil 
a/lac/'ollÎ'T1! Il"lltr/l (whi/ll ahi"'l 
scrllliilof'/lTlJi d .. rf'olitâ(i acfu'lle 
pa lip.~i din sl,'ma fllltfllr'l11tâ [l 

rJr'!1era(id melc. Cillwcitafea a/i
nilar rom(}l1,'Q.,Ccl se mâr"'şic pi
j...ij()S, zy/UJuind zidurile durate 
d .. ' pr("'llTJll$I'[C P('I"'oJ!rr!ifii(i Tu'ri' 
ferice. Speclll([/orii bllnei cre
dinţe a co1ecfil:itâtii. ccllâ/orind 
Cll aiere de iero/an(i. pe nwjori" 
la/t'O. sCJ'lllinllllli, uor fi sllrghill' 
nifi din crllc.'ac!(l cuct'ri/ori/o!' de 
mâine. 

Suntem hrăniţi până la satu
ratie de promi.~illlli şi forme go
ale. Vrem sâ sdrhâlorim Ideea: 
car.-' c.ere s/or(iif'l trlldnice' şi 

sudoarf' de sânqe: vrem sd aprin
(/.-~m focul p[a/lului stimlllator lip 
ellerqii; l1/'em ... ii I'('stim prin 
fllas de lulnice. JlJ'iibllşirea zidu
rilor muceqâile. 

Surprinşi, explora/arii pesli
[('nţiali ai norocului. por abdica. 
.{,,(in/ul şi lumina d,~schisă ii 
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orb('.~c. Sllnt CliClluâile nop(ilor 
iJltlllu'Coo.~e. l,~ :Illzfll !lerhllllli 
SinC{T, rostit, CIl draqosff'(1 sim

pIri. a /mtelui mui mic. se vor 
prăbuşi depc soclul trepiduJ11 al 
c/el1lf'rlIlui. 

Daţi-ne Ideea. În lHlflitafea ei 
nealterată, s-o ;ecundâm. 

Dati-ne drafJo.~/e(/ frăţească 

:;::r1mhitoare de minuTli. sd În/ld
llIC ÎI1 foile ei iTll[iârilIitoare gâllf
dlll nOstru J1."in{rlÎnf de pisc/lri 
şi Îndoeli! 

Slol)o:i(i ritmul lIital al PoP(~ 
l'llllll slrrili::af de politidanis
mul fărâ su/ld! 

Şl pom fi colaboratori la graTl
dioa.'~a op('rr! cc ne ~rşt('(11Jtâ. 

AJlfcl, drumul nostru. fdiai 
prin stânci .şi aSP1Îrlif p{'~/e pră

păstii, ua continua (JC('eaşi pos
tură de dâr::ii. şi imli!acalJilâ PIl' 

rificare, creindu-şi idolii uiitoru
lui, nu din nwsa incolll'r'Jlllii. a 
nisiplllui, ci din apl'le a::uJ'l!/ui, 
fecundate e/(' binecll/l(infarerr spi
ri/ualitliţii crceafoare.« 

(o. 1.) 
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STCDENTII :\HDELE:'\I de I 
la l.] niH'rsil alea şi Şcolile Supc
rioare <1111 Bueurcşti au tinul in 
zilele de 20 şi 21- August la ArME 
primul lor congres, C~I un pro
gram imtJră\is;'1uu un cUll1pL'x 
de prDbll'lllc de jnL('I'es g"Jll'ral. 

:\[anifeslatin. 1 illt'rdu lui anlc
I<'atl, e.n.rc, lllfrunUl'Jl({ regi()lul
lismul hălrll'llilor, Illerg·c (Jireet 
la isvorul culturii '1lo[lsln' na
tionale spre a se împflrl[t~i ne
mijlodt din spiritualital('a ce se 
elahorează in Capilal~l mai pur:l. 
ea oriu'lld~'. COllsl ituic 1111 gl'St 
ce se cere subli'l1ial" dinte-m1 
~lldoil moLi v. 

Ea \'i·nc, odată să afirme din 
nou leg[[lura strilnsii şi in dt'
slruelibilă ce se reali7-cază pr~n 
mijloacde dcfinitiyc ale cultu· 
rii, i:nlre tinulurile tării, cu ten
<Hnta de a infăptui acea unitate 
de cultură şi cn'alic carc trehuie 
să fie mereu idealul nostru ca 
popor. 

~ (Q) 1r lE 
In al doi!pa r:lnd, aCe'st făgaş I 

al spiritllaliUîţij romdn,'şti Cl' se 
ad:1Jlct'~lc in regiunile unde dt' 
al:1len ori a,-cm incă prpz<'llt, sub 
\'·el'siy şi proli\'niC' IC1Hlin(l'lor 
IJmhl re dl' 11l':Ull. li n ClIl'p,nl '11('

prielin. deschide drumuri noi 
pentru t'1H'rgiile (\' impillg' spre 
ziiri proasJl<'lc portile yiilonliui. 

.\sll'el, gCllt'rat i:l car{' hi pli
Bl'-:;Ic roslnl ahH ele c!llIşlicnl \'CI 

lrebui :.;ă gii<;pasdi mtllll' in "iaUI 
~: pelllru propri:1 :.':1 mulţumirE: 
roadele :'('lllioJl\ci ce aru neă azi Cll 
atilla <,lan. 

PEXTHF ST.\HEA CFLTU
RAI.A a a("(':.;lor ti'l1uluri.. am gă
sil inlr-o înt:împlarc, o carnete
l'istiLă pe cm-c cată să o reti
Ut'Jl1. Am colindat lihdriile u;'
Ix'i noa:.;t1'e carc deserY('Şle un ti
nut (k'slul de mare, de hogat şi 
de frllma.;, -~ în ne\'oia de a g;lsi 
o carle. Cartea eSie, ca să zieelll 
aşa, dc 110lorictate in lumea lile
rilor şi ti<' (1 inaclualitale distan.
Iii. Era vorha despre opera unui 

oarecare Sbak{'sJl{'~tre el<,sl)l'e un 
zis prinţ al IhIJL'murc('i. 

Să ins~'ml1ălll deci rt'zu It'aluI: 
în nici una dilllrp pr:"'tdliîle 1111-
jlm-ărulc eu cani arid,,! (li! igr1~ 
Ilianii nu um gthil ae~'astă luna
re. Şi sil prceis,im: in nici una 
diHlrc limht'le in care se ecleşle 
pe aci. 

Carlea ({<, CăPfll:1i a unor genr
raţii care au rodil in spirilualit
laic, a fu:.;[ p1'i'l1 urmare ureală 
în pod sau colmrftlă la rehul, nu 
cii Il YÎna cOJ1H.'rciaIlWor cari suuL 
tiHu\i la le~l'a ol'l'rlei_ 

Adl'\'ărul c,;le că \'iata intelec
tuală ,-;-a cohorât şi (~a la un ni
\'el al \Tcmii. 

Pe măsura in care. în ordine 
(>(,ollomică. am schimhal aurul 
in lilliclll'a, h:Îrlii şi eOIl\'cnţii 
j'lIlerna\ionale, ~ 1:(1 spiriluali
tahl am dc!-;ertal de la valurile 
masive şi luminoase eul ycacu
riie, spre' a -ne ataşa lucrurilor 
măruntr.', sonore şi f,lrii conţinul. 

Pelltru a:~la Hamlet nu se va 
supăra. 39 
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Dar gr-IH'rfltia care a trecut 
pragul eril .. elor de lol soiul, "ă
Il1:im' goală de un ideal, sub 
poyara ahÎlor minciuni şi suro
gate care îll lipsa ulIui dort 
('1'(''1101'. s,c grăm:1desc la portile 
sllr!ptului. 

Este gelll'l'fI\i:1 ]1Nltru can~ ti
nieh,'aua :1 eOllstitllit n unitate 
!Il' m;'\:.;ură, şi carc spiritu:1Iie('ştc 
rhcă să r{llHi'tnă in afară de 
adc\'itr şi cr~a\ip. 

DESPHE DIW\nrm. se poate 
\o!'hi acum, ca dl' un lucru de 
yaeanUl. 

T\\rbl11uL ablt de a"ansat şi 
hine o l'ganizat în jurul nostru. 
la cOllceliîlcnii de altă limbă. 
Jll'nlru noi care 1](' socotim natie 
legal:l clL' glit'. es[{> o 'lllltiu ne 
hiri'l gn·ulate. Un sport. 

1) ar. este destul să Încet'dm 
o ('\'alTare di,11 colidi:mul tinul in 
linie monotonă. spre a ne găsi in 
pl in nceUlloseuL In at'adi de că
răt'ile intereS<'lor mărunte, ·nu 
mai ştim .nimic. Di Beolo. păşim 
in vid. OI' accst necunoscul este 
o l'{'a1ilnJe' care ne apartine În 
i'lltregime: cste ţara cu toale 
drumurile. zărik şi suişurile ei. 
Dacă no~iun('a de p:llrie - de~ 
al:lknori IU:1U'i Î>tl dl'şert - - nu 
găseşle In tvate slll'lelpie o rcso-
11an\ă inwclială. in schimh pă
I1lf~ntul pe care îl locuim, în ha-· 
tarc cu mări şi munţi. esle al 
nostru. A-l ignora esle a ne in
toarce imlloh;iva ,noastră. A-I cu· 
noaşte, a- apropia in-;eamnă a-l 
lua În jJosesie spiritualiceSle ca 
pc o comoară din care s~l ne 
hrănim in zill' de răspi\.l1tk~. 

Astfel turismul, ca o I11f'rgere 
in'ipre rl'alilătilc rmnfll1eşlL nu 
este un eaZ de snohism. El aparf.: 
ca o neyoie pe care trellUie si! 
o plinim spre a cunoaşle. cert 
şi propriu, p:II11;\l1lul 3ş"ziirilor 
romfll1cşti. (1. II.) 

• 
\lIHAIL SOHBlTL. AUTOR 

nE RO:\L\:"J. D. ~lihail Sorhul 
pe eare 'llOi îl ştiam numai 3ulor 
dramatic. cu r('ale Succ('se in 
ael'astă directie, a dew-nil ,i au
lor de romane. Primul capitoi 
d1n romanul sriu, intitulat ,,0 
iuheşli'!,. a rosl pHhlicat un ul
timul număr al ,Adcyărului Li
terare. Din cele cetite. ne face 
impresia că autorul • Pali mei ro, 
!:iii" reia "echiui rir al psilwna;
lizd, in care a dowdit dibăcie 
şi talent. 
. -~ lOD DE A~I DELA NAŞ

TEREA LUI VASILE POGOn. 
La 20 AUhfUst în acest an. s'au 

implinit 100 de ani dela ;naşlCl' 
1'('a lui Yasilc Pogor. mort la 20 
:\1 arI il' ] !1(Hj, Ct';) Illai vie icoană 
a jUllimhlului dela laşi. ne-a lă
sat-O (dl, l'allu, in cclehrele sale 
volume »AminlÎri dela Junimea-. 
YHsile Pogor a rosi pentru .,lu" 
njl11l'a', iz-,·orul adc\';u'atului :.pi
ril r(Jm~h1('sc, sponlan şi sănll
to'. In dictionarul .Tunimii,găsim 
unnălom'ele aprecieri, Ll adresa 
edui născut in urmă cu 100 de 
a-ui: 

))l'lllll din eri cinci fondatori 
.>ldlpi de ga:dâ a lllllimii. Ca
llltl c"l mai fUJlt'1!;( ie Înt forie. 
hl1I'1/lzt':lll cel mai pro-:aie În 
pra~·ticii. J, illbit !{'Ineile, dm: a 
UrtÎf lI;md .. tutorlil tU(l/rol' prO' 
!·etclor nereali=abile şi a trei 
])(Irţi din poreclele şi =Îceri din 
care se compune acest dictionar. 
Omlil cd mai corosiu din lume. 
sc/rimbândll-şi idr'ile după iie
(,(II'C carte nouă ce ccfeşte şi ('~ 
(I/::iasmaf de /iemre de-a din
dul. ProplIJliÎnd n('sfârşit diferite 
lucrărz com/JIU', dar uitdml ace~
te propuneri, a doua :i d"pă cc 
le ldcuse«, 

Cine cunoaşte ('li tle-.\mănun
lul. dedesubturile Junimel, in 
cadrul dirt'ia între Vasile Pogor 
'ii bi ()ffl'at' li 1 siiu de mai sus 1. 
~ egnl';;zi, erau vCş'uice elonc!ă
ndi. va recunoaşle că Ne
gruzzi, s'a aDt iuut în <Holde bi
ooraricc de-a scoale în reHef şî 
n~arile calită\i surlelc)li ale ce,· 
lui pc cal'e l-u supravetuit. După 
Kieu Gane, izvorul de spirit al 
Juninwi el:a un »nătitng«. iar 
după N. Yoh'uti. un "mare l(~
,j1('S<c. Sunt deslule ac('>.:c dO\lă 
caracleristice, ca noi s:'î-l crc()(>m 
cel mai (k.;ăvâl·şit pnl?l!ll JlI
nimei. 

~- PHE\UUL DE ,1000 LmE 
AL ACADE:\lIEI ITALIEl\;E. a 
fo:.;t dec,erllat in acesl an poetUl" 
lui 1.iol1ello Fiumi, lWJ1trn opera 
inlegrală de poezii. Noul laureal 
esle pri,~it de huna critică ita· 
liană, ea cel mai personal 
reprezc,nlant al Italiei de azi. 
Li OI li' Ilo Fiumi mai esle şi auto
rul, in colaborare cu francezul 
Fugenc Ikstaux, a unei exce
lenle anlologii de versuri şi pro.. 
ză, in care au fost lrecuti cei 
mai reprezclJlalid nutori ai scri
sului italian. Antologia a apărut 
in limba franceză. 

- CE SE A~UNTA IN VI
TRINELE DE TOAMNĂ După 
o yară, înscrisă doar in calendar 
drepl anotimp călduros. edilu-

Tipografia CORVIN, Arad. 

riie hll('ureştene anunţă o activi
late dincolo de a::;teptări. 
~ D. TUllOH AHGHEZ1 a 

rcu::;il să ill1PUllti ediLurci Cior·· 
nel rC"I~edarc:l conlractului, ]leu 
lru lipăril'l'u mult aşlepL\lului 
H11ull1 i.ntitulat )'J';lra Kutty" 
deS{H-C care s-a vorhit atât de 
mu t In ultima yreme. 

- D. ?\[lRCEA STEFA~ES
CU,: asiduul colaborator al revis
tei »Vrclll('a", şi rceHIlOSC\lt au
tor dramalic. 5H1. pus de g:lnn 
ca în decursul acestei ierni. să 
scoaLă de sub li p:1r numat (!) 
cinci \'olumc, pe care le-a şi inlu-. 
lat: »Fruclul opril« (schite u-:;oa
re), »Cinci comedii într'un 
aci ~ - ,ScNlcLe inspirate« (dll" 
prl diferiti aulori rondni şi stl'cî
ni); )(~reva il1('ornora1ilon (ro
man) şi )) 10 vieli rom anţ ale« 
:'Dumnezeu; Adam şi Eva; OIim
pul; Făt Frumos: C()lomhiHa; 
Azorkă; Beţivul; Moarte). 

~~ D, (~EORGE ~lIHAIL ZA~J
FIHESCU, îşi va eontillua publi
CtlI'Ca celul de-al uoilea volum uin 
ciclul » Bariera ", pe care-l va in
tit nla »HeI. fratele lui. Isus« şi 
nu "Sfânta mare 'neruşLnare« 
a~a cum Iuscse anunţat. 

- D, PETHE COilfAHNES
CU, mulţumit de succesul de 
librărie al volumului »HOlllO 
AmerieaJlus«, apărut în a doua 
ediţie, va scoale un nou volum 
de esscuri şi impresii tot despl'e 
America, eare va purta Utlul 
~ America yăzulă de un tlÎnăr de 
aZi«, 

- D. OCTAV SULUŢIU, este 
in căutarea editorului, pentru r()... 
manul transcris dej a pentru ti
par, ~ntilulnt »Virglnitale«. 

- Poetul arădan A, COTHUS, 
lucn'ază la o alegere de poezii 
dUH eUllo:,eula-i operă, pe care 
o \'a publica într-o edilură po
loneză . 

- In sHirşit editura ))CultlIra 
:\atională,; anullţă aparitia unei 
edilii monumentale a pocziilol' 
lui :\Iihail Em1n{.'scu, după tex
lui stabilit de d. C. Botez; text 
care a fost intn~l11it in colabo
rare, la inceput, cu d. G. Ibrăi
leanu, şi deo.;prc care ni se splI'tle 
că va fi cel mai origtnal al pDe
zici eminesciene. 

Poczia primului nostru poet 
de largi orizonlurL prea :l fost 
inLerprelală după bunul plac al 
aUtor socotiti m:IPşlri, cari s'au 
dnw. lit Hcprif'cprtlori în arla 
scrisului lui Em~ncscu. 

(a. n.) 

• 

• 
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