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ANUL IV. Nr.9-10-11. A RAD NOEMBRIE 1937 

Octomo,.ie şi-a Încărcat chervonele decuseară 
Şr-a pornit-o. odată cu ele, prin lot de foră. 
In Bărăgan o Iăsaf munti de poe şi vrafuri de coceni; 
Olavă fragedă şi linişti. a descărca! În poeni! 

In auf' şi purpUf'ă pădurile a Îmhră:;at, 
Dealuf'i/o,.. covoaf'e de pret. pe nimica le-a lăsat ... 
Muntii Îngf'ozifi de risipă. şi-ou cutremura! fruntile, 
Şapte chervane, peste şapte ape, ou rupt puntile / 

Oefomhrie şi-a dat lot -- ca omul hun la hetie _. 
Şi !llândlJ-şi lumedn cap, de nimeni n'o mai vrea să ştie!.. 
Rcllm rabdă de sete şi de foame, din pământ muşcă 
- Şi-o vezi dimineata, suh garduri, cum tremură gaa/ii puşcă / 

R/';. NEGURI! 
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Ceru'ntreg s'a catranit şi munţii s'au posomorît. 
Padurea se jeleşte să-i treacă de urât. 

HOTARUL 

Păraiele plîng mijind pe sub bolovani 
Şi motii 'şi tragană· pe drumuri jilave necazul din ani În ani. 
Popa din Albac şi-a uitat desaga În curtea unui holoangăr unde 

la mas 

Să slujească pentru nevasta acestuia un parastas. 
Muierile culeg znopi de lacrimi În colţuri de năframă, 
Pentru fata holoangarului ce-i de pe-acum orfana. 
60rnicul Partenie, palid şi sleit. 
De gânduri, de lângă cădelnită a 'nlemnit. 
Cetinele nu mai cintă pe strimtele poteci, 
Haiducii şi-au strunit paloşile 'n teci. 
Numai Gelea VÎrvoară suspină din splină, 
Că n'are 'n casă o coaje şi n'are să-si tae pe iarnă, un 

[purcel de slănină. 

Măriuca se tÎngue şi blastămă 'n sudalme 
Că lui Pătru i-a pierit vlaga din pBlme. 
belea 5avetă mai cuminte, roa~ă Precestea. 
Să scoată pruncului, ce-i pleacă 'n streini, o altă si mai no

[rocoasă stea ... 

Albac. 15 Oct. 1937. 

COPIGU CHIATRĂ 
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Al. PETDEI 

~oncle/ 
Domnului Emil M011/ia 

Trist e omul câte-odată; 
Viata'n vin e sămănată. 
Deaceea noi bem într'una, 
- Cană plină mai e vr'ona? 

Pivnite avem, şi casă, 
T ofuşi nouă nu ne pasă. 
Noi bem şi zi şi noapte, bem, 
In câte crâşme'n cale-avem. 

ftsta-i lumea noastră, asta, 
Cum ne-aşteaptă-acas nevasta! 
E Iimbută rău femeea ... 
- Umple-mi şi ocaua-aceea! 

Sună măruntişu'n pungă 
Nu fiti trişti: o să ne-ajungă: 
Tot n'o să vedem noi sfinţii, 
Numărând pe rând argintii. 

Deaceea haideţi, măi fărtati, 
Paharul plin să nu-I lăsaţi, 
Să bem şi zi şi noa pte, bem, 
In câte crâşme'n cale-avem. 

In româneşte de: 
PETRE PASCU 
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cSfampă 
imi 'nalţă 'n zări amurgul 
uita t colţ de Bihor: 
Spre văi desface burgul 
COlJoare de mohor .. 

şi'n plină dimineaţă 
cu cer rănit în stânci, 
dumbrălJi muiate 'n ceaţă 
sclipesc cărări adânci. 

urofita - stropi de soare 
îşi plimbă caii dragi 
în peisa; prea tare 
de tară cu iobagi .. 

şi'n trap de glesne fine, 
pe-aleile argintii, 
aduce SlJon cu sine 
de nălJă/iri pustii ... 

Din calea-i fără modru. 
cu armele 'n oblânc, 
se pierd haiducii 'n codru .. 
adânc, tot mai adânc. 

P.BOODAN 

HOTARUL 

Joam!Jă 
P/ângând, se pierd in zarI cocorii, 
Bătând încet din aripi sure 
Şi'n urma lor se'na/tă norii, 
De dup'o geană de pădure. 

Ţarani. cu feţe 'nbu;orate. 
Despoaie-al holdelor tezaur 
Şi'n urma lor. zac răsfira te, 
Printre coceni, grămezi de aur. 

Pădurea tristă despletită. 
in fata lJântului se'ndoaie 
Şi ca o mamă istOlJită, 
il roagă mult. să n'o despoaie. 

Şi el păgânul, nu se'ndură! 
Natura. geme'n agonie ... 
Nu simti in tine o frânfură. 
Sărmana inimă pustie? 

IOAN /LUNA 
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.J(dscumpăTaT~ 
Munţi suri 
Din adâncita zare 
N'ascundeţi razele de soare . .. 
Lăsaţi-le, 
Mai repede să vină, 
Să-mi Încălzească boarea din suflare, 
Să mă inunde În lumină . .. 

Era aşa de-adâncă noaptea! ... 
Şi zările erau de scrum; 
Iar visele' nnecate 'n fum 
Se svârcoleau neputincioase 
Să prindă iară iarăşi aripi . .. 
Cărările-s Însângerate ... 
Şi gândurile sfârtecate 
In bolta mea de lună, 
De spini şi ghimpi 
Ce m'aţineau 
In crug de timpi 
Cu vreri ÎnCătuşate 
Şi trăznet de furtună . .. 
Dar azi, 
Posed răvaş de îndurare! . .. 
Şi ghiaţă, 
N'o să mă mai bată'n fată. 
Dela poiana din răscuri 
O mână de haiduci, 
Trimit solie un porumb 
Din vânătări de cer 
Spre gândllrile reci, de plumb . .. 

Cuvintele vestale 
Mă fulgeră'n înviorare; . 
Mă prevestesc 
Că »zorile-s pe cale! ... " 
Deaceea azi, 
Mocneşte'n spuză năzuinţa 
Spre opintiri neostoite ... 
Deaceea azi, 
Munţi suri 
Din tremurări 
De depărtare, 
N'ascundeţi razele de soare . .. 
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Lăsa/He, 
Mai repede să vma 
Să~mi încălzească boarea din suflare, 
Să mă inunde în lumină . .. 

LăsatHe. 
Mai repede să vma 
Poteca mea de ani 
S'o crească floare de lumină . .. 

SILVIU HOTĂRANU 

Chinuitule, îţi îmbrăţişez memoria 
Ca pe-o inimă dragă, de nespus. 
In tine omenia şi~a prăznuit gloria, 
Flori/e-i sfinte . .. 
Fraged crin de argint e 
Steaua ta albă. în marea de Sus-

HOTARUL 

Binecuvântată fie madona dunăreană, 
Care-a născut lui Dumnezeu un aşa bun fiu! 
Dar găteşte-te lume cu viaţă sărmanii. 
Pentru Sărbătoarea hienelor şi-a reptilelar, 
Căci omul sfânt a luptat în pustiu 
Şi Cerul tău va fi un giulgiu de sicriu, 
După triumful beznei asupra zilelor. 

POMPILIU BARBU 
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(j. C. BĂISAN 

De mic mă parguiam în soare 
Arând cu plugul pe corhană, 
Sorbiam seninul din isvoare, 
Dormiam cu fruntea pe cormană. 

In primăvară când duşmanul 
Fugea urlând pe strunga văii, 
Cu ghioaga 'n mână si sumanul 
Eşiam la treabă cu flacăii. 

Şi boii mei - aveam doi boi, 
Ca două flori de toamnă lungă, 
Cum n'avea nimic 'n sat la noi,' 
Acel din hais ştica să'mpangă ... 

Puneam căciula pe-o sprinceană 
Când mă 'ncerca melancolia, 
Svântam o lacrimă din geană 
Şi mă 'ntreceam cu cio câ rIia. 

Dar Într'o zi, cum stam la plug, 
Răcni un glas În gura mare,' 
»Săriti că s'a Încins un rug 
Şi arde groaznic la hotare 1" 

lăsarăm plugul toti voinicii,' 
Sunase goarna de războiu. 
Ne-am dus la moarte, doar calicii 
Au mai rămas În sat la noi. 

Târziu, când m'am Întors din luptă. 
Mă tot opriam din loc În loc,' 
Eram schilod, cu fata suptă ... 
Flăcăii toti murise 'n foc ... 
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rzJ/ .. J-ulgaru 

N ădejdia toată nH la voi 
. Plugari cu fruntile 'n sudoare, 

Voi scoateti aur din ogoare 
Şi duceti greul in răsboiu. 

Pe timp de secetă pe sloată, 
Voi nu slăbiti din mână plugul, 
P[ăvanii veşnic poartă jugul 
Arând din greu moşia toată. 

De n' ati fi voi umili plugari. 
Din leagăn infrătiti cu juncii, 
Să duceti jugul greu al muncii. 
Răsbind prin timpii seculari. 

Noi n'am avea nici grâu, nici poame. 
Nici păsări gra~. nici purcei 
Şi nici mie/utii cu cercei: 
Oraşul ar muri de foame. 

Te cred o du 1ce auroră 
Din slava cerului senin 
Şi veşnic te-am crezut o soră 
Chiar când am fost lovit hain. 

Dacă vre-odatată ţi-am greşit, 
Durere, tu să nu mă cerţi, 
Din fire poate mi-am ieşit 
Şi ca o soră să mă ierţi. 

Şi de-oi muri, ma rog de tine, 
Să mă ridici uşor pe mâini, 
Să sfâşii inima din miRe 
Şi'n stradă s'o arunci la câini 

HOTARUL 

G. C. BAISftN 
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CORNELl" C. BODEA 

ACUM O SUTA DE ANI' 
M. NICOARĂ, ALEX. GAVRA ŞI PGANUG UNUI 
INSTiTUT BIBGIOGRAFIC ROMĂN 
- Cu şase anexe -

Când scormoneşti printre hârtiile rămase dela Moise Nkoară şi În
cerci sa deslegi din ele enigma vieţii lui, fiecare oră, fiecare zi ce con
sacri in acest scop, aprinde o candelă cu proectări de lumini nebanuite 
asupra sufletului şi personalităţii lui. 

Descoperind o ştire noua, o scoti din intuneric şi ca pe un obiect 
insufleţit o ştergi de praful uitării şi-i asculţi glasul secular, - care 
adesea e timid şi nesigur, dar de multe ori e aşa de bogat, încât inter
ralarea in asamblul studiului ce pregatim, primejduieşte proporţiile a
cestuia. 

lată dece din când in când dam publicitaţii fragmente din viaţa şi 
gandirea JuLI) 

In cele ce urmeaza este vorba de legătura lui Moise Nicoară cu 
Alexandru Gavra. profesor, apoi şi director in Arad (dela 1824-1877) 
<În craescul, impăratescul institut pedagogicesc al natiei de legea gre
ceasca ne unită românească, din imparaţia Austriei». LegMura aceasta e 
bazată de comunitatea de sentimente şi spiritul de sacrificiu în ridica
rea naţiei lor. 

La îndam;'\nă avem un schimb de scrisori eu anexe. Din ele reese 
pe deoparte avântul intransigent inrrezator in forţele şi răbdarea mai 
putin incercate ale dascalului aradan, in contrast .u spiritul masurat, pre

, razator şi prea incercat al expatriatuJui Nicoara, care in drumul idealu
, rilor a fost doborat in repetate rânduri la pamânt, şi acum dupa dure
, mase rani deschide ochii mai mari, mai circumspecti spre oeolirea ob-

stacolelor. 
Prima scrisoare are data de 13 Mart. 1837. Ea este Ull raspuns al 

lui Alex. Oavra la o aWt scrisoare, ce-i fusese adresata de Moise Ni
,roara, cu două Juni inainte. Cuprinde istoricul cronologic al nazuintelor lui 
\'ane, de a pune bazele unei societăţi pe acţiuni sau - «ortacii» - pen
Iru tiparirea cartilor româneşti. 

Societatea avea sa poarte numirea de «Institut bibliografkesc» sau 
Cabinetul mllzelor romane» şi intenţiona să publîce, an de an, câte două 

de carţi romaneşti. 2) Scopul urmarit era impatrit: «u) a tipari carţi 
i----

1; Vezi I-Iotarul Nr. 5.19;\i şi studiul 1l0S'ru: .Les r~flexions d'un roumain sur 
ip()que du tanzÎmat ell Turquie" - (precedat de un :<.(udiu biografic în Revuc Hlstorique 
. Sud-est Europeen. Portea I. No. 4-6 xrv,. 

2) Bogdan-Duică, In .Ioan Barac" B:Jcurrş!Î 1933. pag 31. pomene~te şi de .ftte
. I [~omân". ziar ee ar fi iost sortit să fie reflexul gândirll româneŞcti din părtiJe ungn

Confirmarea afirmatiei prin trimiterea la "foaia pentru minle.,.4 1838, pag. 138 nu 
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Românilor spre folos; b) a laţi lumina cunoştinţei; c) a indemna pe cei 
invataţi spre ascultarea şi spre talmacirea carţilor; şi d) a mijloci cu 
carţile O neguţatorie foarte roditoare, în care nici cum acţionarul nu 
să poate pagubeasca". 

Manuscripte aşteptau gata de tipar inca de' prin 1830. Lucrurile îşi 
urmau cursul normal spre infaptuire; dar s'a ivit reactiunea contra in
locuirii in tipar, a slove lor vechi - totuşi un vestmânt strain al Iim bei 
noastre - prin cele latine. Reactiunea era susţin ma de Gavra şi de Of
todocşii ardeleni, care îşi dadeau seama, ca Ia acel moment o carte cu 
litere latineşti nu era pe întelesul tuturOf. 

Din inalteJe foruri. rezolutia Craiasca venea partinitoare; ea impu
nea in să aprobarea Arhiepiscopului de Carlovat. in ce priveşte alegerea 
caract€'relor tiparului ... Aprobarea a taraganat. contribuind simţitor la 
lâncezirea rezultatului şi la micşorarea prestigiului initial. 

In tergiversari de tot felul se SCUrsera cinci ani lungi şi grei, cari 
subtiară economiile personale ale idealistului, prea idealistului profesor. 
La rascruce işi indrepta speranţele spre plaiurile insorite ale fraţilor de 
dincoace de munţi şL incerca sa-şi destainuiască pasul, catre cel mai 
mare din tara; il aşternu pe holrtie şi, in Mai 1836, Il trimise ca memo-

-riu, Domnului muntean Alexandru Ghica3) {lS34-1842), un om cu in
tenţii bune, dar nu şi cu destula energie şi sinceritate. Poate scrisoarea 
nici nu i~a parvenit. câci Domnul «nu~şi descoperi voia şi nici visteria 
nationala ... " 

Vestea se răspândise probabil şi prin ziare sau legaturi personale. 
căci un palid rasunet de ajutor şi colaborare Iu concretizat într'o listă 

- cu acţionari: "Aleşii gintei romane de astazi şi Iundatorii institutull1i bi
bliograficesc«.4) 

E revelatoare parcurgerea numelor acestor "aleşi" din Ţara Ungu
reasca, din Ardeal, Ţara Romtll1easca, Moldavia si Basarabia. Sunt 40; 
puţini. dar sentimentul naţional li-a fost mare. Din Muntenia e numai 
librarul bucureştean Iosif Romanov, din Moldova: Bojinca, paharnic şi ju
risconsult In Iaşi, iar din Basarabia cunoscutul poet Cavaler Costache 
Stam ati. Lista Ardealului o inaugmeaza Episcopul ortodox V. Moga 
(1810-1845), om blând dar fara mare energie; pe când în Ţara Ungu
reasca acel anonim din capul listei, cu 2000 FI., nu e altul decât Samuil 
Vulcan, Episcopul unit al Orăzii, acel Mecena al timpului S~llI, ale carui 
ajutoare - fie şi din interes de propaganda - se rasfrangeall din bel
şug. In rândul marilor donatori intra, pe lânga Consilierul Cernovici de 
Macea - cu 1000 FI. - şi latifundiarul Grabovschi din Pesta, Episcopul 
Aradan Gherasim Raţ (1~35-1850) şi, fireşte, profesorul Gavra ... Nu-i 
lipsită de interes menţiunea "localnicului Ghiba de lângă Arad", desigur 
din neamul lui e aceea protectoare a culturii aradane, care a fost Elena i 
Ghiba-Birta. 

* 
Lipseau insă de pe această lista atâţia naţionalişti din Arad şi 

judeţ; lipseau a tâţia corifei ai culturii româneşti! Sufletul lor n'a vi brat 
de bucurie la vestea acestui inălţator proiect? Cată viaţa romaneasca ar 
fi inflorit atunci În Arad! Şi câte minţi rOl1uî.neşti, fascinate de "fata 

3) Nu unui simplu _prinţ", cum credea Bogdan-Duică. lbid 
4) Vezi la anexe. 
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morgana" a culturii mnghiare, nu s'ar fi intors cu prinosul lor la altarul 
afirmarii naţionale! ... 

Doar cald şi soliritator invita Alex. Gavra să intre in societatea 
"lui" pe "oricare naţionalist de cinste, care vrea sa derapene ceaţa de pe 7~ 
natia românească, şi care are şi alte slujbe precum sunt Domnii de Co~ 
mitat, protopresviterii, districtualnicii directori, profesorii localnici, direc~ 
torii. parohii, notarii, negoţitorii, invatatorii şi alţii; fiindcă la casele 
acestora intorcându-se multi oameni se presupune despre ei. ca mai bună 
ocazie au de a impraştia carţile printre popor". 

* 
Aceasta abţinere a lor o găsim explicată, in parte, în criticele cel 

i le comunica Nicoara prin scrisoarea - raspuns cu data de 16 Apri! 1837 
în zi" de Vinerea Mitre. 

Având sub ochi scrisoarea lui Alex. Gavra, impreună cu anexa 
catre Inaltul Prinţip, planul ortadei, lista contribuitorilor, titlurile şi nu
marul manuscriptelor l ) adunate in acest scop, Nicoară nu-i trece cu ve
derea nici parţile bune, nici partile rele. 

Pluteşte peste intreaga scrisoarea lui un strigăt înăbuşit al omu
lui doritor să lumineze alte minţi, dar pe care soarta l-a incatuşat şi l-a 
impiedicat sa-şi corectizeze idealurile. Să fi simţit o cât de mica protec
ţie a zeilor, el ar fi pornit la muncă şi ar fi scos foc şi din perete ..• 
Resemnat, ca în faţa adevărului din cartea Cronicarului "că bietul om e 
sub cârma vremii", coardele sentimentului său patriotic vibrează, totuşi, 
adânc la gânduJ că sfatul i-ar putea fi luat in seamă şi deci, indirect. tot 
serveşte neamului. Deareia se opreşte asupra fiecărui punct din planul 
ortadei, îi cântareşte valoarea, iar sfaturile ce le dă - inspirate din dra~ 
gostea şi dorinţa nemasurată de ridicare a fraţilor - sunt ca dictate 
unui alter ego al sau. 

Ceeace reproducem noi mai jos, el5te numai dorna scrisorii trimise 
lui Gavra; deci cu stilul mai puţin ingrijit. O scrisoare lungă, în care gă~ 

"\ sim: profesiune de credinţă, răsvrătire. ponE'grire, critică şi sfaturi din 
sacul experienţelor lui. Este ancorarea pe hârtie a gândurilor ratacind in 

\ abstract, ce-l munceau şi-l chinuiau prin imposibilitatea de a deveni rea
litati. Anul 1837 era al 53-lea din via1a sa. O parte din firul noduros de 
epopee se depănase, irosindu-i puterile şi energia necesara hazardarii in 
necunoscut. 

Şi, totuşi, dacă ar fi fost initiatorul acestei opere de luminare a 
aeamului, litere de aur ar fi transmis-o posteritatii. 

Alexandru Gavra arborase ca leit-motiv al planului sau de muncă .. 
1 un caracter practic, mai mult comercial, care-l copleşi la un moment dat, 

\ 
impiedkându-l sa lărgească orizontul intelectual şi spiritual al operei ce 

; intreprindea. Ii lipsea lui Gavra - şi Nicoara i-o spune - pânza de pa
Ilanjen, cu care ar fi unit toată elita păturii intelectuale din Ardeal şi 
iPrincipate. Ajutat de Nicoară, sămânţa ureată de ei ar fi trecut şi gra~ 
iliţele in pamânturi roditoare; in Constantinopolul diplomatic, de exemplu 

idr fi satisfacut şi pretentiile celOr c~ ne reclamau dovezi de vitalitate şi 
i'ie afirmare culturală. Perspectivele l-ar fi ademenit pe expatriatul Nicoară. 
I,Dar sufletul lui sângera incă de ranile căpătate cu 12-15 ani în urmă, 

1) Lista lor o publicăm mai jos; la anexe. 
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când îşi jertfise tot, absolut totul pentru fraţii sai, pentru o cauză sfânta. 
Atunci, desnădăjduit, a plecat pentru totdeauna dintre ai sai, ca tot pen
tru ei să lupte, dar nu cu ei. Acum sta la o parte şi nu intra În tova
ră.şia lui Gavra; nu se poate abţine, Însă, de a nu-i da sfaturi. Il sfatueşte 
pe calea cea buna - calea fără planuri .,himerice şi vâturoase" de 
"tratate şi ortăcii". Accentueaza cu mflndrie, ca intreprinderea lui Aiex . 

.. Gavra "inseamna un pas hotarit in evoluţia culturii româneşti" - şi că 
.. cu atât mai mult învingerea piedicelor va trebui sa formeze imboldul 
catre săvarşirea ei". Dar menirea unei carţi este mai sacrosancta decât 
să se poata transforma în negustorie ... 

Cu cuvinte de cald suflu naţional vrea Moise Nicoara sa-i Înfîl
treze şi sa-i treacă moştenirea avânt ului sau dezinteresat. "Pe dumneata 
te aşteaptă lauda şi mulţumirea veşnica. Nu le lasa din mâna, ca ai pa
catui. Şi pentru un rezultat ca acesta nici O jertfa nu-ţi fie prea mare 
pazind cinstea şi interesul naţionaL .. Şi poţi face aceasta şi fără societate. 

"N"u toate pentru toţi, nici toţi pentru toate" este quintesenţa sfa
turilor sale pline de bun simţ. Incercând cu analiza scrisorii catre Inal
tul Prinţip muntean, Nicoară o gaseşte prolixa şi confuza. Un suveran 
n'are timp sa citească; sau daca şi citeşte, vrea o expunere clara şi con
cisa. Ori dupa un lung preambul in care "nihil ad rem", prea era naiv 
in credinţele sale profesorul Gavra sâ creada, ca poate indupleea pe 
Domnul Ţarii cu tonul poruncitor, in propunerea ce urmeaza: "Fiindca 
eu pentru departarea locurilor nu pot avea intinsa comunicare cU Ţara 
Româneasca şi pentru aceia nici ma pot inţelege cu Ţerenii de acolo, 
aşi pofti ca cu Ţara sa fac deschilinit tractat şi aşa Jl1'aşi ruga ca sa 
binevoiască reprezentanţii aceia a lua acel lucru sub acoperemeîntul sau 
ca apoi toata tara sa se poata folosi de binele carele eu de aici Il faga
duiesc ţării·' şi mai jos adauga; 

... ,. din ceva fundus de acolo, sau din nişte jertfe a unor cinstiţi 
şi râvnitori boeri 5<:1 mi se trimita de acolo, de odata şi cât mai degraba 
1000 de galbeni, şi vor căpata in schimb in decurs de cinci ani 5625 de 
exemplare tipărite", 

Gavra cerea nu numai patronajul lnaltului Domn, ci insaşi cola
borarea lui efectiva. Incredintat ca va fi ascultat, il magulea cu speranţa 
ca toate stradaniile lui vor fi publicate În prefeţele cartilor, pentru ('a 
Europa intreaga sa proslăvească. pe protectorul culturii rom,lneşti. i 

O atitudine de egocentrism se desprinde din intregul plan de ti- 1 
părire. M. Nicoară o califică de dictatoriala; desigur nu este voluntara ci II 
formeaza colorarul unei lipse de simţ practic. Din moment ce voia socie
tate cu acţionari, Nicoara il indemna sa renunte la noţiunea de "eli" re 
domina tot planul de munca, lnsuşi termenul de ortacie - cuvânt turcesc, 
cu înţeles vulgar la turci - il gaseşte nepotrivit. De ce atâta amalgam 
de tot felul de: acţiuni, _. acţionari". cu preţul carţilor tainuite şi la voia 
v<lnzatorilor .'. toate aceste lucruri fac sa scada din entuziasmul unui 
adevarat OJl1 de cultură. Prea multele complicaţii 11 vor incurca şi pe 
Gavra şi se va face vinovat de ele in faţa "ortaciei". De aceia priete
neste, Moise Nicoara il sfatuieşte: sa por~~ şi pe un drum mai 
sigur. Ce nevoie mai poate avea cre s(1cietate pe acţiuni, când o carte 
buna şi folositoare se rasP[!!!c!~J'~ra~flo!ii~:l o:rezinta. De ce vre~ 

~ acţionari, când, cu preţuri cuviincIOase, 1S Ofla . lain sau Cronica ~U1 
Şincai ar forma catehismul naţional al atâtor insetaţi de cultura. E destul 
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sa se gandeasca la seriile de "preparanzi" eşiţi din Preparandia aradană; ... 
la pretiosul sprijin al unui ~1iade Radulescu, al ardeleanului Belaşcu (Ni
fOII Balaşescu), profesor la Seminarul metropolitan din Bucureşti, şi Încă 
alţii, ca sa se asigure de răspăndirea carţilor. 

Sa profite dar. de pretioasa donaţie din partea marinimoşiIor Cer
novici şi Vulcan, să convinga şi pe cei ce au subscris sumele de mai jos 
sa le lase ca donaţii, şi aşa sa ince-apa o munca serioasa cu material 
selecţionat. Pentru prealabilele.--irtdrumari tipograficeşti sa se adreseze 
tipografiei din Buda. Din seria manuscriptelor ce a adunat sa disr:earnă 
studiile serioase dintre glumele uşoare şi sa inceapa cu tiparirea celor 
mai valoroase. ,Str potriveasca in aşa tel preturile incat orice carte sa 
fie accesibila şi sarăcimii culte. De apari~ lor sa dea ştire prin ziare 
şi va fi sigur de concursul lui Eliade J~adulescu, ca redactor al «Curie
mlui R0l11'1nesc». Cheltuelile ii vor fi acoperite cu C<lştig, ceiace îi va 
permite mai t<lrziu şi publicarea.- de traduceri, literatura dramatică sau 
bucaţi mai uşoare. Perseverenta sa,..aiba, caci daca opera ce o între
prinde ar fi uşoara, de mult aţ fi aparut la lumina, atatea manuscripte 
preţ ioase, ce erau sortite luni iMrii neamului nostru, şi nu odihnei veş~ 
nice in intullericul şi praful lazilor. 1) 

Aşa sfatuia luminatul Nicoara pe energicul Alex. Gavra, in prima~ 
vara lui 1837, acum o suta de ani ... 

Cine ştie de ce n'a fost intocmai asrultat. 2 ) 

Anexele: 
l. 

Alex. Oavra catre Moise lVicoară 

Arad in 13 Mart. 837 c. Il. 

Domnule! 

I Cartea Domniei Tale din 13 Ianuarie, cu bucurie am primit-o in 5 
\ Febr. 837, spre care îţi raspund pre scurt: Cum ca la anul 183213 am 
\ propus planul aresta ce-I vezi aci, spre care curând mi se adunara ma
l nuscriptele, a carora titule le alaturez aci. Şi aşa umblam sa ma apuc 
!de tiparit. Insa prin ConziliumuJ Ungariei, in 10 Sept. 1833 sub No. 

\
24050, fui uprit, şi mi se porunci ca sa arat tot lucru acesta şi toate pa~ 
surile mele Ca binetului, şi sa aştept rezolutia craiasca. In 3 Mart. 834, 

: sub No. 259, Comitatul Aradului trimise actele mele cu opinie părtini
IIQare, zirâlld: cum ca propusul e bun, Însa Comitatul să roaga de Impă-
ratul, ca sa porunceasca, ca, carţile Societaţii noastre Sil sa tipareasca 
'u litere latineşti. Eu m'am rugat de Comitat sa nu ne sileasca a tipari 
'U acele litere, insa nu fui ascultat. Conziliumul, in 29 April 1834 sub 
~o. 11057, trimise acest lucru la Arhiepiscopul dela Carloveţ, şi acesta, 

1) De exemplu "Dictionarul lui Crişan' de care pomeneşte Nicoară în aceasta 
~{risoare. 

2) mex. Gavra s'a nc1s\'ut -Ia 18 Dec. 1797. în Oradea f'i fost pmfesl'r la Institutul 
:(dagogic din llrad, mai mult de cmci zeci de ani, în care timp era sufletul mişcării 
JiluT(l!e an.1de.ne. l1 murit la 87 de ani (l88.ţ) în fhod Vezi I Vuia: frogmente din 
'loricul pedago~]icului \Ollfesional ort. din flrad, p. 40-44. PaSSlll1: 1. ColtUl: • Viaţa şi 
~cra IUl Ioan lkrac" 1~29 ,i 8ogdafl-Duicii: Ioan Barac" Ducureşli 1933. 
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dupa ce-I ţinu la sine vreo câteva luni, pentru care in 29 Iulie 834 sub No. 
225()O, a dooa oară de ace 1 conţinut fu grăbit, arătă Conziliumului cum 
ca d<\nsul nu e părtititor Soţietăţii aceştia, dar pentru aceea imparatul 
facă cumu-i place, însa. totuşi să nu ne facă silă cu litere Iătineşti. 

Conziliumul în 14 April 1835 sub No. 9279 trimise cauza noastra 
la Canţelarie cu aceasta parere: cum că lucrul prin profesorul Gavra 
propus e folositor şi e vrednic să să intereseze Inalţia Sa Impâratul pen
tru el, deoarece mult folos poate să aducă cu vremea Romanilor şi Şcoa
lelor. Inalţia Sa Imparatul după o decurgere de câteva luni, trimisă 'na
poi la Conzilium lucrul acesta, poruncind -Să mai intrebe odată de Arhi
episcop: din ce pricină nu vrea să părtinească Soţietăţii aceştia 1 

Arhiepiscopul dupa ce in 29 Dec. 1835 sub No. 3d179, iară fu do
jenit sa grabească cu raspunsul, arată "Cum ca el nu mai are să mai 
raspunda nimic». 

Conziliumul in 15 Mart. 836 sub No. 7458 iară i-au trimes 'napoi 
lucrul acesta, oruncind de iznou, ca de oare ce dânsul in intlie arătare 

. _ au zis ca nu e partinitoriu soţietăţii. ne înconjurat şi hira de nici o im
parţire sa arate pricinile pentru ce nu vrea să partineasca soţietaţii a
ceştia. Insa Arhiepiscopul ne mai raspunzând, ba în vremea aceasta şi 
murind. agentul meu in 28 Dec. 836 imi scrie. cum că provocaţia ad 
N-um dato 15 Martii a. 1836 au poruncit Conziliumul Conzistoriei Arhi
episcopeşti Să-şi faca odata aratarea. Tot in treaba aceasta eu inca alal
taeri scrisei Administratorului Arhiepiscopesc, Domnului Stefan Stancovici 
ca sa expedeze odata acest lucru. 

Acuma dara am nadejde ca poate mai în graba să va lua in Con
ziliu, şi ca sa va arata Inaltului Imparat. pro finali decisione. 

Aceste sunt Domnule! bai urile mele. Destul ca pre mine mare na
dejde ma hrăneşte, cum că deşi mulţi impedicatori puternici am totuşi 
cu. laudă sa va savârşi acest lucru. Iar de s'ar intâmpla sa nu urmeze 
ingaduinta a sa alcatui aceasta soţietate, atunci voi lua înainte calea pre
nurneraţiei, carea nimanui nu e oprită: Însa pina atunci tare aşi voi sa 
mă înţeleg şi Ctl Prinţipaturile româneşti. ca cu atâta mai ţapene radă
cini să prfnza lucrul nostru şi mai tare să să indemne Românii spre ocro
tire. vazând că şi Craii, Prinţipii şi persoanele cele mai de frunte să in
tereseaza. 

Dar Domnule! bine vei şti că treaba aceasta, care acum mai de 5 
ani ţine, nu puţin bani mi-a scos din bujnari, insa nimic de aceia, doara 
ma va ajuta Dumnezeu şi-mi va mai da vr'o doi criţari spre acest sfârşit 

Din aceasta pricina in Mai 1836 mă întorsei cu o rugare catră in
vătatul Prinţip alO-lor Voastre; carea rugare o alaturai aci intra scrip
tele aceastea in copie; ci nu ştiu din ce pricina nu-şi descoperi voia, 
spre ocrotirea acestui marp. dar, şi nici visteria naţională. 

Care este propusul meu? Acum cred că vei pricepe mai de ajuns 
din alaturate le insemnari; pentru aceia te rog binevoeştă a clati la Curte 
şi a pune în mişcare toată treaba aceasta naţională, şi pre mine a mă 
inştiinţa. D-I Karcaleki au vazut la mine manuscriptele şi s'au încredin
ţat. Placă de a intreba de Domnia-Lui. 

Din acestea insemnari ale mele vei binevoi a vedea şi areia, cum 
că noi nu scriem. nici nu tipărim Biblii. ci alte felurimi de cărţi: Liber 
enim graece significat: .( 1'-". 

Despre tipărirea contrafii (1) Domniei-Tale de-ţi va fi cândva cu 
placere ne vom mai putea sfătui. 



HOTARUL 297 

Pre nepotul Domniei-Tale, Patru Suciu, n'am norocirea a-I cunoaşte, 
nici să afla în parţile aceastea; Însa incă voi lua ustaneala de aci 'nainte 
a ma cunoaşte cu familia D-Tale mai de aproape. Aceastea scriindu-le, 
recomandat dragostei nationale şi aşteptand grabnicul raspuns ramân in 
Arad ca mai sus. 

AI Domniei-Tale umilit serb 
(ss) Alexandru (javra 

f urmert::ill 

(07 LÎ Î .. J n .1 uLgeiazea CLlpel.' .. 

In fulgerarea clipei fugurc, care piere 
Lăsând in urmă chinul 

Ekrnuilli regret, 
In fulgerare-aprinsă de doruri demere 
Se tdllgue suspinul 

Eternului regrd. 

* 
Şi 'n dâra-i trrmurândă ce prelungea 'ntristmea 
Intr'o cascadă nC:'ogrtr 

Ca zbuciumul de ieri, 
Şi 'n dâra-i Icîncezcîndă ce alunga uitarea 
Plcîngea durerea 'ntreagă 

Şi zbuciumul de ten . 

• 
Spre urmele pierdute, de mult, în neagra cale 
Şi azi Întorc privirea 

Cu-ace/aş dor nestins; 
Pe urmele trecute, încremenite 'n jale, 
lşi duce omintirea 

llce!(!ş dor nestins. 

VOCHIŢri J~LEll I 

I 
...... ------------' 
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Sfârsit de an scolar , , 
de Al!. NEGURĂ 

Pâlcul de lume, adunat in curtea şcoalei primare No. 13 parea o 
enorma cloşcă pestrita, cu puii razleţiţi pe toata intinderea dintre gar
duri. Şi pâlcul creştea tot mai mult, copii galopând ca nişte mânji sca
paţi din grajduri. . 

Se sarbatorea inchiderea anului şcolar şi mahalaua setoasă de-un 
spectacol gratuit, ţinea sa-şi afişeze prezenţa, pusa de asta dată in sar
cina unui eveniment cultural. (Cartierul era recunoscut prin numeroase 
formaţii culturale. cu un singur preşedinte activ şi cu foarte mulţi pre
şedinţi onorifici, in persoanele tuturor fostelor şi banui te lor viitoare oficiali
tati dela centru!) 

Serbarea, deşi anuntata la ora 4, n'a inceput decât dupa ora 5 şi 
asta din cauza dlui preşedinte al comitetului şcolar, cel mai rasarit ex
ponent cultural al cartierului; care era unul şi acelaş cu preşedinţi activi 
ale tuturor formaţiilor culturale din cartier. D. preşedinte trimesese vorba 
directorului şcolar cj-i ocupat c-o recepţie de sare. (Dsa. era şi condu
catorul depozitului de sare al intregei regiuni şi cum era socotit "spe
cialist in materie", fusese adus aci dintr' un colţ al ţarii, exact opus ce
lui in cari se află acum). 

In cartier i se zicea simplu d. Brlrladeanu, dar tocmai simplici
tatea pronuuţării numelui Însemna un respect dus pâna la veneraţie; 
dsa. fiind socotit o adevărata »forţa oculta«, gata să rastoarne oraşul şi 
capabil să provoace chiar crize ministeriale, - bineinţeles daca ar fi 
vrut! 

Pentru numeroşii preşedinţi onorifici din centru d. Bârladeanu era 
una dintre cele mai reprezentative figuri culturale ale oraşului, iar pen
tru locuitorii cartierului; »un om tare deştept«. 

Directorul, dupa un consult de forma cu mem brii corpului didactic, 
a ordonat începerea serbarii, cu atât mai mult cu ceH punctele dela in
ceput erflU rezervate unei manifestaţii strajereşti, cu care persoana dlui 
Bârladeanu nu facusera dovada niciunei legături comuue. Totuşi, pen· 
tru a dovedi importanţa lipsei dlui preşedinte, un scaun a ramas neon1' 
pat, potrivinduse sa fie tocmai cel aşezat in mijlocul membrilor cor
pului didactic! 

In afara de parintii copiilor. raspunsesera la apelul dlui director 
şcolar şi alte figuri culturale ale cartierului; bineînţeles de-o mai mica 
importanţă, printre cari şi şeful circumscripţiei poliţieneşti. care entu
ziasmat de maretia spectacolului a adormit chiar in momentul 111 care 
corul strajerilor intonau cuvintele: »şi ne iartă noua greşelile noa5tre·, 

Aparaţia dlui Bârladeanu, in pragul porţii, a dat naştere unui pu
ternic freamat şi dsa. mişcat de imporlanţa rolului ce-i recunoştea 1n plin 
public şi chiar de public, a uitat sa ocupe scaunul preşidenţial, aşezân· 
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du-se pe-un scaun marginaş, oferit de-un membru al corpului didactic, 
pe faţa caruia s'a putut ceti o mare mulţumire interioara! 

Serbarea şi-a continuat cursul cu: recitari, exerciţii de gimnastica 
şi la cererea dlui dreşedinte. câţiva elevi şi eleve - şcoala No. 13 era 
şcoală mixta - au facut dovada unor talente de mare viitor, in direcţii 
cu totul extra şcolare. Aşa de pilda, un ghindoc imbracat în costum 
străjeresc, a cântat un cuplet de revistă, iar o fetiţă, cu ochii impăen
jeniţi de-o tristeţe explicabila, a jucat rolul copilului ai cărei parniţi au 
căzut pe frontul Oituzului. 

Lumea s'a inveselit de cel dintăi, ca să fie apucată de un plâns 
cu sughiţuri, la refrenul miorlait al fetei: »sunt copilul orfan dela Oituz«! 

Comedia fiind complectată şi cu elementul melodramei, d. preşe
dinte s'a declarat multumit, fapt care a fost interpretat de d. director 
şcolar prin punerea punctului la programul »pur artistic«. 

A urmat darea de seama a activitătii şcolare, rostită liber de d. di
rector şi care abia după câteva fraze s'a transformat intr' un elogiu di-

. rect, adus "priceperii şi muncii dezinteresate;« într'un imn de slavă in
chinat »minţii luminate care a facut din cartier un adevărat nerv prin
cipal al oraşului". D. Preşedinte Bârlădeanu inţelegand figura, s'a miş
cat in scaun, ca gâdilat de-o mână nevazută şi reuşind să prindă, pentru 
un moment, privirea directorului, i-a mulţumit printr'o uşoara înclinare 
a capul ui, su bliniată de un zelmbet nostalgic! 

Elogiile au continuat, ratâcind in lanţul lor şi pe membrii corpului 
didactic, din care cauia frazele au luat forma unui potop de vorbe. in 
care firul principal nu mai putea fi urmarit, aşa cum nu se poate des-

I 
cifra o convorbire telefonică, când vorbesc mai multe persoane pe-un 

. singur fir. Incalcit in potopul vorbelor a preferat sa-şi sugrume "nu\
. reaţa operă de gandire«, aşa cum o credea Înainte de-a vor bi şi-a trecut 

\

' subit la distribuirea premiilor! 
D Bâ~ladeam, surprins cu totul nepregătit de noul rol al directoru-

II

. lui, l'a invitat din ochi şi dupa câteva cuvinte schimbate, însoţite cu ges 
turi de exagerata politeţa, directorul a strigat, sa auda chiar cei de 

\ 
dincolo de gadul şcoalei: »d. preşedinte Barladeanu, vrea sa spună două 
cuvinte« 1 

'. 
Şi după un nou freamăt. d. preşedinte al comitetului şcolar s'a ri-

dicat solemn din scaun, rostind cu voce şi mai solemna: »Doamnelor, 
domnilor şi iubiţi şcolari« !! ... 

Cele două cuvinte au luat, încet, incet, forma unui discurs de re
cepţie, rostit intr'o lume cu totul streină de conţinutul lui 1 A fost, mai 
intai vorba de civilizaţia popoarelor antice, pentru a se opri la descoperi
rea celor doua Americi, unde multumita uIlui organizator de geniul lui 
Wasington vorbitorul susţinea că domneşte azi cea mai avansată civili
zaţie, niciunul dintre locuitorii acestui con1inent nemai având in limbajul 
curent cuv{lntul »s~lrăcie«! Şi pentru a convinge şi mai mult pe ascul
tatori, că .nu exagerează cu nimic in tot ce spune, - d. Bârlădeanu 
observase pe feţele multora, o accentuată nedumerire - şi-a dat cu
vântul de onoare, că nu minte! Acest argument a fost suficient ca lu
mea adunată sa se simtă nenorocita, eri nu s'a năcut in una din cele 
ioua Americe, când glasul dlui preşedinte a adus o noua tresarire in 
ânduJ celor de faţă 1 
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Dar, doamnelor şi domnilor, ţara noastră Îşi are şi ea În momentul 
de . faţă un Wasington al ei. ce-i drept ceva mai mic şi care convins 
ca numai drumul uriaşului inaintaş este cel adevarat, pentru propaşirea 
unei Naţii, a inceput sa ne îndrumeze pe el, aşa că .. " Seful strajerilor 
bănuind aluzia a facut un simplu semn, la care mulţimea de faţa, se 
pregatea să se ridice in picioare! .... dar cuvintele ~Alllerica" şi "Wa
sington« au continuat sa fie repetate ca un refren de cântec, dus la ob
sesie, fară ca d. preşedinte să reuşească a se fixa asupra persoanei pe 
care o viza În organizatorul celor doua Americe, descoperite dupa soco
teala vorbitorului în urma cu vre-o tn?i sute de ani! 

Şi pentruca şi dsa sa fie în tonul directorului, vorbitorul a adiat 
câteva cuvinte de laudă şi membrilor corpului didactic, in rândul cărora 
ochii continua să se marească, căutând parcă să vadă dacă figura direc
torului avea ceva din profilul lui Wasington, sau dacă in expresia dlui 
preşedinte Bârladeanu, se poate ceti o cât de vagă caracteristică a ge
nialulu organizator american! 

D. Bârladeanu a revenit la figura măreaţă, care a prilejuit Istoriei 
unul dintre cele mai frumoase capitole şi după iarăşi »doamnelor şi dom- . 
nilor, ţara noastră îşi are şi ea în momentul de faţă un Wasington al 
ei, ce-i drept ceva mai mic şi care convins ... « (de data asta s'a putut 
auzi cum dirijorul corului dadea notele pentru întonarea »Imnului Re
gal«) ca să arunce boma: Wasingtonu1 Americii, se reincarnase in bie
tul director şcolar al acestui cartier! 

A fost un moment de adevărată panică şi situaţia a fost salvată 
de-o simplă întâmplare; Un scaun ce dând sub greutatea dlui şef al cir
cumscripţiei poliţieneşti, importantul » factor cultural« al cartierului s'a 
prăbuşit in hohotul spectatorilor! 

Ratarea contra-elogiului dlui preşedinte Bâr1ădeanu fiind categorică. 
dsa a dat expresiei o scârba de tot ce-l înconjoară şi bolborosind alte 
câteva fraze lipsite de patetic, şi-a încheiat vorbirea, ca o rupere de 
coardă in toiul cântecului! 

- Ce~a vrut să zică, dragă, cu Wasington ăla!? 
- Ei, asta!... Pe-aşa caldim\ ce putea să spună omul!... 
- Deştept om şi domn Bârladeanu, mă vere!... Cunoaşti istoria 

Americii mai dihai ca p-a ţarii româneşti 1... 
- Pai 1... Da cine-o fi, mă, Wasiton ăla!? 
- Da prost mai eşti şi tu 1... Al mai mare imparat pă care l-a 

avut America! 
Nu departe de ·poarta şcolii, un părinte şi-a smuls copilul dintr'un 

pâIe de elevi, cari făceau unele exerciţii de gimnastică la comanda unui 
elev ceva mai rasă rit ; »Hai acasă fira-i al dracului l... Dupăce mi-ai ră
mas repetent, vrei acum s-o faci pa americanu!... Lasă că-ţi dau eu ţie 
Vasiltoc!« 

IAL. NEGURĂ 
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ITALIA IN OFERA LUI 
V. ALECSANDRI 
de GEORGE HANGANU 
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Din prima calatorie in Italia (1839), Alecsandri scrie legenda »Mun
tele de foc» şi "Buchetiera dela Florenţa«. A doua călatorie va lasa in 
sufletul poetului rezonanţe adânci, cu mult mai profunde, deoarece la Ve
neţia, va intâlni pe Elena Negri, pentru care poetul nutrea o înflăcărată 
dragoste. 

In 1845, poetul plecând dela Galaţi spre Constantinopol, îşi va scrie 
impresiile in aşa numitul »Memoranda« pe care-} vom analiza din punc. 
tele noastre de vedere, atunci când vom studia Orientul in poesia lui V. 
Alecsandri. In Martie 18462) poetul demisionează din funcţia de spatar, 
astfel că făra nici o grijă, poate sa se indrepte din nou, spre meleaguri 
mai calde. De data aceasta, aşa cum ne arată DL Marcu 3), Alecsandri 
ajunge in Italia prin Orient. -

In Italia, soseşte in Septemvrie, stabilindu-se la Veneţia, unde avea 
sa regaseasca pe Elena Negri. Cei doi îndragostiţi locuesc in paJatu
Benzon - celebru incă de veacuri. Se pare ca tinerii logodi ţi, au petrel 
cut clipe de adevărată încântare, după cum ne dovedeşte şi poesia 
• Veneţia« de colorit pur lamartinian, după cum vom incerca să de
monstrăm. 

In timpul şederii sale la Veneţia, (1846) poetul ma; scrie: Barcarola Ve
neţiană. BiondineUa, O seară la Lido, Gondoleta, din care se desprinde o 
stare sufletească de calm, de fericire, în care clipele sunt destinate, 
sentimentului divin al iubirii. 

Poesia »Veneţia« este o meditaţie. In prima parte poetul ne arată 
forţa magică a ochilor Elvirei, care potoleşte orice durere în sufletul 
lui Alecsandri, deschizându -i in vieaţă, prin forţa lor divină, orizonturi 
dar luminoase. 

"Căci ziditoml lumii in dulcea lor pril1ire 
Vdrsând văpae iirul, şi farmec de slăvit 
Le-a dat a sa putere şi a sa Dumneuire 
Ca să-mi arate'" lume Iln drum de fmân 
O cale luminoasă sub cerul megrit". 

(Veneţia). 

Desigur ca scriind aceste versuri, Alecsandri purta in suflet stro· 
ele lui Lamartine din "Chant d'amour» unde poetul consideră apariţia 
iubitei sale (Elise Marie Birch) ca un dar ceresc, care ii improspatează 
energia necesară în lupta vieţii. 

') Din studIUl" Tnfluente străine asupra peisagiului exotic În opera lui V. flIccsandri •. 
21 ~. Marcu: flIecsandri şi !talia p. 55. 
3) fi. Marcu: op. cit. p. 54. 

1 

I 
! 
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.Souviens-toi de l'hellre blnie 
Oii les diellx d'une tendre main 
Te rlpandirent sur ma vie 

" Comme l'ombre sur le chemin.' 
Depuis cetu heure fortunle 
Ma vie a ta vie enchaÎnle 
Qui s'lcoule comme un seul JOUT, 
Est une CQupe tf'ujours pJeine 
Oi, mes levres li JOf/true haltine 
Puise l' inocente ei i' a mall r.' 

HOTARUL 

(Chant d'amour-Lamartine). 

Leganându-şi fruntea pe sânul iubitei, inima poetului e desmierdata 
de visuri fericite care-l conduc pe aripile lor spre alte ţarmuri 

Când fruntea mea in pace cu drag e legăf/ată 
Pe sinul tău ce saltă aprins de dulce dor 
Fiinţa mea ferice, de visuri de5;mierdată 
fn lumi necunoscute se simte inălţată 
Ş'urmează a ta fiinţa in tainict.l â sbor.-

In «Chant d'amour» (Lamartine) gasim: 

Ah! lorsque mon frant qui s'inclille 
Chargl d'une Muce laf/gueur 
S'enMrt beret sur ta poi/une 
Par le mouvement de ton cour .• 

(Veneţia) 

(ehant d'amour) 

In partea III-a Alecsandri cânta extazul sarutarilor. Imbatat de sa
rutarile ei, vieaţa lui este luminata de razele unei soare mai cald, mai 
inviorafor. 

.Când veselă, fierbinte, guriţa-ţi zdmbitoare 
Mă'llcântă, mă imbată cu a sale sărutări 
In inimă-mi atunu, s'aprinde un dulce soare, 
.'fi vieaţa-mt, ca albina, lipită de o floare, 
Se leagănă În raluri pe-a tale dt'smierdări .• 

(Veneţia) 

Tot aşa Lamartine implora iubita, zicând: 

-Laisse-moi respirer sur ces lrvres vermeilles 
Ce souffle parfuml .• 

(Chant d'amourl, 

In partea a IV ~a şi a V -a, avem desvoltarea unei alte teme lamar
tiniene. In miez de noapte, la ora când apar şovaind umbrele dogilor, 
cei doi indragostiţi se plimbă în gondolă, pe valurile line ale marii, in 
care se reflecta palidul clar de luna; sufletul celor doi amanţi e tainic 
infiorat de misterioasa armonie, ce se desprinde din turnuri şi palate, 
din palidele lumini ale lampilor. 
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-Iubiţi. iubiţi 1 ne zia Vtnt{ia ,~erniIă 
Iubiti, amorul vostru puttrnic e şi sfânt 1. 
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Acest imn al dragostei, pe care~1 murmură, celor doi indragostiti, 
misterioas Veneţie, pierdută'n noapte ne aminteşte cul'intcle Elvirei, pe 
care le şoptea in extazul fericirii . 

sau 

• Aimons dane, aimollS dOflC! de l'/zeure fugi/h·t 
Hâtons-nous, .,'OUi550' s !. 

(Le lac). 

• O temps, suspmds lou voi! ei Vous keures propices 
Suspmdez Votre COllrs! 

Laissez·nous savourez les rapides dlliees 
De plus beaux de nos jours /. 

(Le lac - Lamartine). 

In ultima strofa, poetul 'şi exprimă convingerea, că timpul care ni~ 
miceşte totul in calea lui nu va putea nici odată stinge. 

-Arta sCÎnteie vie de dragoste infocată 
Ce luminează calea frumoasei tiut'reţi !. 

(\·enet ia). 

Deci Alecsandri, afirmă in aceasta ultimă strofă eternitatea celor 
mai frumoase momente ale iubirii pe care nimic in lume nu le va putea 
nimici. 

Este aceiaş concluzie la care ajunge mai intâi Lamartine in «Le 
lac., apoi V. Hugo in «La tristesse d'olympia», şi A. de Musset in «Le 
souveoir." Lamartine cere, imploră natura ca să ptistreze 10 freamătul 
pădurii, in undele răcoroase ale zefirului, în freamătul frunze lor de brad, 
amintirea clipelor de fericire când cei doi îndragostiti erau pierduţi în 
extazul iubirii. 

«O lac! O rochers l gmUes! ford obsmre 1 
Vous que le temps epargne Olt qu'il peut "imnir, 
Oardez de cetle mâl, gardez belfl' natll~ 
Alt moins le souvenir!. 

(Le lac}. 

După cum vedem, ca la toţi poeţii romantici, natura se confundă 
i cu sentimentele poetului fiind intim legata de freamatul vieţii sufleteşti. 
1 Trebuie să remarcăm, că poetul prins in mreaja sentimentului, pierde 
" contururile precise ale cadrului, proectând natura prin prisma vietii sale 
, sentimentale. 
1 Poezia Veneţia ne-ar da motive să ne aşteptam la o descriere cât 
1 mai amanunţitaa cadrului, totuşi In concluzie constatam estomparea de
i finitiva a peisagiului pentru ca in sufletul poetului, să nu se reflecta de-
cât elemente exterioare, intim legate de dragostt'a lui. I 

I 
1 

, 
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MOARTEA IN MINĂ 
de LEaN ARD DIV ARIUS 

Din depărtare casa maşinilor parea un bulgăre de jar, infipt 
adânc in pieptul păros al dealului. 

Un şir pre lung, ca de vifor, stră bătu sita de fum a cerului, pierzân
du-se in văzduh. Câteva clipe ecoul sirenei alunecă nalucă de~a-Iungul 
drumurilor strajuite de molifţii ofticoşi. 

Una câte una, fantome estompate de flacarile felinare lor, se 'ndrep
tau cu paşi de plumb spre minit 

Ion trecuse ultimul. Mihai il urma ca o umbră. lnaintau amândoi 
pe marginea şinelor, fără să scoată o vorba. Din când in când se pri
veau pe furiş. 

Dela o vreme, valuri nouă de lumină răsăriră de după mormanele 
de şist fumegând, incrucişându-e cu puhoiul flacarilor, cari involburau 
ceaţa, coborind dealurile acoperite de zapada neagra. 

O iarn.a grea se abatuse in anul acela peste văile Jiului ingheţat 
cu mult inainte de vreme. 

La gura puţului aştept ară destul până să le vină rândul. 
Mihai tuşea intr'una. Ion il privea cu milă pe sub sprâncenele încruntate. 
In jurul bare lor de siguranţa nu mai ramasese nimeni. 

Clopotul sună din nou. Un om le facu semn şi cei doi paşira ta
cUţi in coşul îngust ca o raclă. Şapte loviduri de ciocan anunţau pe cei 
de jos că ascensorul cobora in ultima zona. Limba de arama se mişcă 
incet pe cadranul comutatorului şi coşul se scufundă zornaind. 

Cu fiecare farâmatura de timp ce se topea undeva în spaţiu, 
întunerecul şose lei verticale creştea. Din când in când un ţâşnet de lu
mină le fulgera chipul. Coşul aluneca fantomatic srpe inima pamântului. 

- Cum te chiamă baiete, -- răsuna deodata glasul lui Ion, adre~ 
sându~se tovaraşului de întunerec. care nu parea sa fi trecut de şaispre
zece ani. 

- Mihai, - se grăbi cel intrebat sa raspunda, cu glasul sugrumat 
de emoţie. 

a suliţă de "lumină spintecă bezna şi'n urma ei urlete sinistre 
de şacali prinseră a patrunde de prin toate colţurile. Mihai gâfâia. 

- Cască gura mare, baiete, că ramâi fara urechi, - li porunci 
Ion copilului. 

Mihai nu pricepuse tocmai bine despre ce era vorba, dar deschise 
gura cât îl ţineau falcile de teamă sa nu se lnabuşe. 

N'apucase să-şi termine bine gândul Ion şi hăuitul infricoşetor al 
exploziei năvali în puţ, ca un ciclon sfarâmat de stânci. Lui Mihai îi tre
murau picioarele. Gâtlejul îi era ca de iasea. Nu mai putea scoate o vorba. 
Facea doar semne cu mâinile. 

Incă puţin, şi ai sărit hopul, - bombani Ion. 
a aşchie nouă, de lumină, aparu şi disparu ca o nalucă. Galeriile 

trozneau din încheieturi. Când ultimul ecou al exploziei dispăru, coşul 
tresari şi se opri brusc. 

• 
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CQbor<'ira. 
Ca prin minune aerul se facu mai bun. Mihai răsufla repede şi 

adânc, de parcă el purtase racla puţului În spinare pâna acolo, in fun
dul pământului. 

Incet, incet ochii i se deprinseră cu lumina verzuie a minei. In 
faţa i-aparu o padure de trupuri omeneşti. Işi nuse mâna la ochi. Ion îl 
trase lânga el, sgâlţaindu-l de parca sa-I trezeasca din somn. 

Un om pe jumatate despoiat, pironit În mijlocul unui painjeniş ţesut 
din fire albastre de. oţel, indruma vagonetele spre galeriile umede, ciop
lite in întunerec. 

- Echipa a treia, galeria a şaptea, - ordonă omul de pe hexagon. 
- Hai, îl îndemnă Ion pe baiat. Şi-i ajută să se urce intr'unul din 

vagonete le ce pareau nişte carabuşi rasturnati pe spate. 
Vehiculul porni incet, ca un dric. Calatorii celor patru vagonete 

amuţisera. Viforul urii se potolea pe masura ce Întunerecul lua tot mai 
mult infaţişare de corp solid. 

Uruitul roţilor, Întovaraşit de zgomotul ritmic al copitelor, aduceau 
oarecum cu prohoduJ. Din tavanul galeriei picura un lichid galben, cle
ios, ce se preJingea pe grumajii storşi ai minerilor. 

Straniul simţimânt al adâncului se filtra cu greu in sufletul copilu
lui ghemu'it ca un ariciu într'un colţ al vagonetului. 

Straiele lui albe pareau ca lumineaza. 
Din când În când câi.uţii orbi de mult se poticneau, îngenunchiând 

ca intr'o rugaciune. 
Un urlet nou izbucni la capătul unei galerii, alunecând de-a-lungul 

pereţilor negri. 
- Casca gura mare, baiete, că ramâi făra urechi, - ii striga din 

nou Ion. 
In clipa aceea o bubuiturâ napraznica, urmată de altele mai mici 

şi de pârâituri ca de oase sfarâmate, strabâtu adâncurile. O turmă de 
şobolani trecu in goana pe lânga vagonetele cari se oprisera. Câţiva din
tre ei se desprinsera din gloata, privind cu ochi de margele la cei cari 
coborau. Parea o delegatie ieşita intru Întâmpinarea unor oaspeti iluştri. 
Caii sforaiau, lovind pamântul cu copitele. 

- Am ajuns, baiete. 
- Mihai se strecura binişor printre ei, hârşindu-se de picioarele 

Răstignitului, cioplit intr'o cruce înfipta adânc în pântecul galeriei. 
O clipă Dumnezeu şi om se priviră ochi în ochi. 
- Ce-ai ramas aşa, cu ochii holbaţi 7 - il interogă Ion pe copil, 

fără să-şi descrunte sprâncenele. Iaca ... un biet Dumnezeu şi El' S'a nas
cut intre doi boi şi a murit intre doi tâlhari. Nici că se putea o oglinda 
mai bună a lumii care trebuia mântuită. 

Cu o smucitură Ion îşi desbrăcase bunda. 

, 
- Agaţa-ţi traista de grinda de colo şi hai, să te invi;lţ ce'nsem-

nează a trai. 
La câţiva paşi ii aştepta masivul negru ca ura. Crâşnind a furie, 

meşter şi ucenic se m\pustiră asupra lui. 
- Cu cât Îs bolovanii mai mari, cu atât umpli vagonetul mai re

pede, băiete, - îl iniţie Ion pe copil, - şi izbi puternic, ca un zeu raz
vra.tit. Ecoul galeriilor ii raspunse cu un chiot de bucurie. 

Nu trecu mult şi chipul minerului nu mai avea nimic omenesc in :; 
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el. Praful de cărbune, amestecat cu sudoare ii acoperea faţa ca o cata
plasma cosmetica. Ohii i se rostogoleau spasmodic In orbite şi luminişul 
cornee lor părea o pată ciudată, ca de sputa, pe obrazul lui Ion ros de 
varsat. 

Mihai lăsase târnacopul şi işi infundase capul in palme, căznindu-se 
sa-şi scuipe veninul. Praîul taios, ca de sticla pisată, scurma adânc în 
pieptul puiului de moţ. Ion se opri o clipa, işi trecu dosul braţului peste 
frunte şi-şi intoarse faţa dela copil. 

O faptura aducând a om ieşise intre timp dintr'o vâgăună, tărin-
du-se. . 

- Ce ispravă ai mai făcut pe ziua de azi, moşule? - il întrebă 
Ion pe omul ce se străduia să-şi găsească poziţia bipeda. 

- Iaca ... vă deschisei drum ca 'n palma spre ocna veche. De acuma 
inainte ... 

Ochii i se oprin'i miraţi pe Mihai. Nu-I mai văzuse niciodată pe acolo, 
- Ei, ce te uiţi aşa la el? Iaca un flacau de-ai lui Iancu. 
- Al tau e? 
- Ba, nu, - îi nlspunse Ion. Şi işi luă din nou lucrul intrerupt. 
Mihai tuş ea intr'una. 
- Păcat de sufletul tau, mă, fecior, - articulă cu glas raguşit ară· 

tarea, infaşurând copilul intr'o cautatura plina de milă. 
Mihai intoarse capul spre el. In faţa lui sta Moartea: moartea pe 

care o vazuse cândva zugrăvita in cartea de ce tire. Gol, cu proeminen· 
tele osoase luminate pe alocurea de razele albâstrui ale lampii dela cin· 
gătoare, cu şanţ urile intercostale pline de praful negru, scheletul işi ba
labănea craniul infipt in aşchia gatului, subţire şi vânătă, ca într'un vârf 
de trestie putreda. . . 

- Mina, mă, fecior, e o nascocire drăceascc1, - continuă bătrânul. 
AuzitJai vreodată, tu, de cazanele iadului in cari fierb păcătoşii până li 
se topeşte carnea de pe oase? De noaptea fără de sfârşit? De suliţele 
focului gheenei? Cine teJa mânat spre locurile astea blestemate? Cine 
n'a avut milă de sufletul tău? Fugi... fugi... baiete. 

- Să fugă? - izbucni Ion, apropiindu-se de bătrân. - Şi unde? 
Sub soare nu mai este de mult loc pentru de-alJde noi, Viermii IlU pot 
trăi cu ereţii la olaltă. In gUlloiu, or sub păm1l.nt, - tot una e. 

In ochii lui Ion pâlpâia o flacără ciudata, asemenea focului, care se 
arată noaptea pe deasupra ·comorilor, Se şterse de sudoare şi continuă, 
cu glas cavernos, liniştit, ca fundul apelor adând. 

- Eu socotesc, că bine a făcut diavolul când a născocit mina, daca 
el spui c'a născoci1 Jo. Aici poţi plânge in voie. Nu te aude nimeni. Nu 
superi pe nimeni. Tu ... eu ... asta - noi toţi - ne tragem dintr'un neam 
de oameni cu rosturi bine pecetluite in aşezămintele lumii încă dela in
ceput. Lasă copilul în pace. E din neamul nostru, Şi cand eşti, aşa cum 
suntem, la ce bun să-ţi mai pierzi vremea, alegându-ţi locul unde o s~Hi 
scuturi om';ele de povara hoitului 1 

Dar omul ClI coastele negre nu mai asculta. Se năruise, horcăind 
pe o gramajuie de lemne ude. 

- Oh 1 - gemu bătrânul. Ce Il'aş da acuma pe o gură de aer bun. 
N'avea teamă, că ce mai ai de dat, o sa dai, tu, curând, de bună 

seama, - ii răspunse Ion, fără sa-şi ridice capul din pământ. 

I 
I 

·1 

I 
I 

• 
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Pe Mihai il podidise plânsul. Batrânul îşi framânta buzele arse, 
dmtând cu ochii un reazim. 

- Lasă bocetul şi dă-i mai bine o inghititură de apa, - il indemnă 
Ion pe băiat. Nu vezi, că stă sa moara? 

- Nu ... nu mor ... şuieră batrânul. Nu vreau să mor. Mai am o so
~oteala cu careva de sus. Mi s'a strâns iară sângele cel rau in gâtlej ... 

Sa~l vărs numai, şi mă liniştesc pe dată. 
Mihai veni repede cu ulciorul şi-i dadu să bea. mâinile-i tremu

rau ca frunzele batute de vânt. 
- Bodaproste, - şopti batrânul. Tare-i bună I Dumnezeu sa-ţi dea 

sanatate. 
Răsufla parca mai uşurat de când inghiţise apa. Ion îşi lăsase 

târmlcopul şi se apropiase de el. Se uită la omul din faţa lui, ca un copil 
la o jucărie sfarâmată. BatrânuJ îşi mai incordă odat6. grumajii, stăvilin
du-şi un sbucnet de tuse, apoi îşi lasă încet capul pe spate, razimându
şi-l de picioarele crucii ... 

Un fir subţire de sânge se deşira domol, ca o poveste, de pe 
colţul gurii minerului, preling<1ndu-i-se pe oasele bărbiei amorţite. 

Omul mai tresari odată, ca scuturat de o fantomă, şi mâinile ii 
alunecaseră uşor de pe genunchi. 

Mihai ramasese cu ochii pe pleoapele lungi şi vinete ale mineru
lui, cari coborau greoaie, ca o cortină de fier, anunţând pauza cea mare. 

- Hai, ajuta-mi să-l duc sub ventilator, - Il îndemnă ion pe 
baiat, trecându-şi podul palmei peste genele umezite de lacrimi. - E 
cald rau aici ... Şi aştia-s putrezi din vieaţa. 

Leonard Divari •• 

STROPI DIN CASCADA VIEŢII ... 

Iată o parte din creştinism: când te loveşte cineva pe nedrept, 
iartă-I .. când te loveşte cineva pe drept, roagă-1 să te ierte. 

'" '" . 
Virtutea este unica formă in care se poate restitui lui Dumnezeu, 

[liafa care ne-a dat-o. • 
'" '" .~ 

Istoria nu-i timp, ci incordare de suflete. De aceea nu mai trece .. · 

'" '" ,', 
Timpul trece prin fata noastră şi se opreşte În istorie. De aceea 

'Ji trebue să-I Încărcăm cu fapte mari. 
aH. MOTIV 
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CTITORUL ŞTIINŢELOR 
SOCIALE ROMÂNEŞTI: 

D. GUSTI 
de IOAN BOT AŞ 
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Oricât ar fi de cunoscuta personalitatea praf. D. Gusti, credem ni· 
merit ca, in imprejurarile în care apare revista, să trasam, - fie şi nu· 
mai fugar, - cc\teva fapte din bogata-i activitate. Toate astea pentru o 
mai buna înţelegere a locului ce·J deţine Dsa in fenomenul cultural ro
mânesc. 

Praf. D. Gusti nu se poate situa pe făgaşul nîciuneia din direcţiile 
culturale de pâna la el, cum ar fi lunimismul, Poporanismul, Semanato
r ismul. Având cu ele puncte de interferenţa, a ştiut totuş sa şi cuce
rească o poziiie proprie pe terenul cultural. Şi daca n'are indaratul Dsale 
nici o tradiţie, a ştiut totuş sa faca epoca, epoca datatoare de tradiţie. 
Ma g<lndesc în primul nlnd la Şcoala sociologica dela Bucureşti al carei 
fondator şi exponent spiritual e şi azi. 

Daca nu s'a situat pe urmeleniciuneia din direcţiile anterioare lui. 
aceasta se explica şi prin educaţia Dsale ştiinţifică cât şi prin situaţia 
social-culturala şi politica socia la de la noi din acea vreme. 

Studiind şi activând apoi în cercurile ştiinţifice mai de seama din. 
Germania şi, - Între timp, - puţină vreme in franţa, (întreaga prima 
decada a sec. nostru), audiază intre alti profesori pe Wundt, Paulsen, 
Ratzel, Schmoller, Durkheim, etc. Aici îşi faureşte sislemnl sau asupra 
ştiinţelor sociale pe care apoi va câuta sa-I aplice, cu mult folos spre 
binele obştesc cum vom vedea. 

Fiindca nu e locul aci de a intra in amanunt asupra sistemului sau 
du sociologie, - care sistem cititorul il va avea pe larg in aceasta re
vistă, când ne vom ocupa de mişcarea filosofica din România, - ne mul
ţumim a-l contura numai. Se ştie că pană la acea data, - intâiul dece
niu al sec. xx, - ceeace caracteriza aproape toate sistemele de socio
logie existente era unilateralitatea lor, unilateralitate explicata fie prin 
individualism, fie prin universalism. Unilateralitatea e un fapt care, ori 
cum ar fi conceputa, va nemulţumi mereu pe prof. Gusti. Şi asta cu atât 
mai mul t cu cât toate aceste sisteme sapau o prăpastie de neînvins intre 
individ şi colectivitate, 1n timp ce realitatea pare a fi alta. 

Astf@1 praf. Gusti rezolva, istoriceşte, printre primii, - antinomia 1 
individ-colectivitate, prin ceeace se va numi in sistemul Dsale «aprioris
mul social». Apriorism care, pe scurt, arata că sociabilitatea stă chiar in ' 
structura suBeteasca a omului. Ceeace formează esenţa realitaţii sociale 
e voinţa sociala şi primul lucru ce-l constatam la unitaţile sociale - su· 

" biecţii din sociologie - sunt manifestarile acesteia, cari se reduc la patru: 
economice, spirituale, etica-juridice şi cea politică. Primele fiind, consti
tutive, iar ultimele doua regulative. Dar deşi realitatea socială e conce-
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pută ca voinţa şi deci cu un maximum de autonomie in mediul cosmic. 
ea totuş nu~i desprinsă in intregime de acesta fara sa fie determinata 
cauzal~mecanic, ea e condiţionata de acesta. Aceasta ne duce la cele 
doua cadre naturale: cosmologie şi biologie. Insa societatea, fiind in e
senţa ei voinţa având deci un maximum de libertate ce se poate întâlni 
in Univers, ea işi serveşte ei înşişi de cadru, ceeace ne duce la alta 
două cadre, de data asta sociale: cadrul psihic şi istoric. E dela sine 
inţeles ca in fenomenele sociale domina in locul cauzalitatii eficiente, 
cauzalitatea teleologica, finalista. Şi asta dat fiind caracterul voluntar al 
realitaţii sociale. Observaţia faptelor nu face decât sa confirme aceasta. 
Nicio fapta socială nu-şi dobândeşte semnificatia sa pana nu~i conside~ 
rata sub aspectul ei finalist. Societatea conceputa astfel pe cadre şi ma
nifestari, adeca intr'un mod complex, sociologia devine ştiinţa de consta
tare şi explica re a societatii la un momend dat, luata in totalitatea ei. 
Cu aceasta se defineşte locul sociologiei fata de celelalte ştiinţe sociale, 
cari privesc societatea uumai din anumite puncte de vedere, ceeace le 
şi duce numirea de ştiinţe sociale particulare. La fel i se defineşte si
tuaţia şi faţă de ştiinţele sociale normative: etica şi politica. 

Dar, voinţa sociala, manifestarile şi condiţionarile ei, cadrele, sunt 
datele formale ale unui sistem de sociologie nu şi societatea însaşi. Cum 
e societatea, voinţa ei, in ce grad se manifesta şi cum sunt cadrele ce 
o condiţionează, aceasta ne-o arata numai realitatea concreta, empirica. 
Şi aici sta una din originalitatile de baza ale sistemului gustian; mOllo
grafiile sociologice. Sa ne explicam. Am vazut că ceeace face trasatura 
fundamentala a sistemului prof. Gusti e complexitatea lui, considerarea 

'\. societatii sub toate aspcctele sale, in opoziţie de sistemele unilaterale. 
La lei şi cu monografia. Aceasta a existat şi inainte, in strainatate, fi
reşte, dar, fiindca monografia e o consecinţa firească a sistemu lui, toate 
astea erau unilaterale. Monografia care decurge din concepţia prof. Gusti 
e tot aşa de complexă ca şi sistemul. Monografia o şi defineşte ca cer
cetarea directă şi integrala a unei unitati sociale, familie, sat, oraş, etc. 

'\ Că monografia concepută astfel, adeca studierea integrala a unei 
unitaţi sociale, e vadit superioara Illonografiilor anterioare, cari n'au de

. c,H cel mult o valoare statistica, ne-o arata cu prisosinţa viul interes ce-I 
poarta strainătatea faţa de mOllografiile sistem Gusti. Americanii, în pri-

\ 

mul rând, prin fundaţia Rockefeller, au lua t parte directa la aceste mo
. nografii sociologice ce s'au Intreprins la noi. Cercuri le respective euro

pene la fel n'au pregetat o clipa de a-şi da interesul unei experienţe 
curat romaneşti. insa de valoare universala. 

Sociologia se ocupa cu studierea unitatilor sociale şi cum unitataa 
I ;odala maxima e naţiunea, sociologia prof. Gusti in ultima analiza de-
I vine o ştiinţa a naţiunii. ŞI aceasta fireşte tot prin monografii, caci prin 

ele se ia contact eu realitatea. 

I Dar monografia sociologică. nu-i un scop ci numai mijloc, şi aci sta 
marea revoluţie a prof. Gusti, momentul epocal, cum se va vedea. 

Sta'n firea lucrurilor şi mai ales a vieţii evoluţia şi cu ea progresul. 
1 Şi iata folosul cel mare al monografiei. Ea ne arata direcţia, potenţialul 
j unei societati la un moment dat. Tendinţele volitive ale societatii res~ 
\ pective, prin raportarea manifestarilor Ia cadre. Avand aceasta, noi vom 
l şti in ce masură vom purcede la realizarea marelui ideal, acel de a deI veni o naţiune - personalitate. adeca generatoare de valori universale. 

1 
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Adoptarea idealului, ce ni,] furnizează etica, realitătii sociale, ce ni~o fur
nizează sociologia, se face cu ajutorul poli tic ei. la ta nobilul ei sens in 
concepţia prof. Gusti. 

Schiţată extrem de sumar concepţia prof. Gusti, să vedem în ce 
măsura ea a devenit fapt împlinit. Căci spiritul prof. Gusti e o minunată 
rezultantă intre idee şi faptă, teorie şi practică. "A cunoaşte ceeace 
voeşti, şi a voi ceeace cunoşti", sau: "aci viaţa se gândeşte şi gândul 
se trăeşte" sunt maxime de ale prof. Gusti cari oglindesc de minune 
această sinteză fericită între teorie şi practică. Pentru ca să fac citito, 
rului o idee cât mai adecvată despre spiritualitatea prof. Gusti. redau, in 
esenţa lui, şi profesiunea de credinţă făcută studenţilor cu ocazia sărba
toririi Dsa]e a 25 de ani de activitate profesorală. "Ceeace m'a călăuzit 
mereu in viaţă şi vi-o recomand şi vouă", spunea intre alte e diaboli
eul soc ratie, credinţa nestrămutată in ceeace intreprind. Am urât şi urăsc 
mereu diletantismul, precum şi seaca erudiţie de bibliotecă. La fel şi cri
tirismul steril, atât de specific unei mentalitati dela noi, adaug eu Şi 
in timp ce am cultul ştiinţei pentru ştiintă, nu preget o clipa în faţa 
cultului ştiinţei pentru ţara \" 

Şi fiindcă toate acestea le avea praf. Gusti încă la înapoierea sa 
din străinatate, să~l urmărim in epoca realizărilor. Spuneam că prof. 
Gusti nu s'a situat pe linia mişcărilor existente in prima decadă şi dato
rită situaţiei dela noi. In adevăr. când el se reintoarce in tară in 1910 
pentru a~şi ocupa catedra de istoria filosofiei antice şi etică dela univer~ 
sitatea din laşi, situaţia la noi era din cele mai tragice. Ajunge să ne 
referim numai la ultimUe doua mari crize sociale, aceea din 1900. şi mai 
ales dure rosu) 1907. Atmosfera dăinuia şi 'n 1910. Şi tânărul profesor do
tat cu adânci cunoştinţe de ordin social, îşi dadu seama de crizele sociale 
ce ameninţau să devină cronice. Aceste se datoran felului cum se pro
ceda la noi pe teren social: prin imitatii sau empiric. Ori o reformă nu 
se poate facI' pe aceste căi, ea se poate face cu temei numai bazată pe 
realita tea socială ce vreau să o reformez. Trebuie dar Întâi de toate bine 
cunoscuta realitatea socială şi bazaţi pe pe aceasta să se purceada la 
reforma ei. Ori aceste idei se datoresc in intregime prof. Gusti. fapt ce 
l-a determinat să apure un drum singur, dar să trezească şi pe alţii la 
drumul apucat. Prin doua căi i~a rămas să ducă la capăt cele propuse: 
prin catedra sa şi prin activitatea extra~universitară. 

Incă in lectia inaugurată îşi expune sistemul său de sociologie şi 
noile tendinţe căci Dsa a precizat dela inceput că inţelege să se ocupe 
de sociologie şi nu de istoria filosofiei antice. Aşa se introduse sociolo
gia in învăţamântul superior la noi. Şi pentru a creia o atmosferă priel
nică muncii ştiinţifice şi care să dea rod sigur. infiinţă seminariile unde 
studenţii lucrau alaturi de profesor şi sub direcţia acestuia, in domeniul 
ştiinţelor sociale. Se desbateau acolo tot felul de chestiuni şi mai ales 
marele deziderat. la acea vreme. de a ne cunoaşte stările de fapt dp.la 
noi. Aceasta la acea dată a insemnat o evoluţie in invaţământul supe
rior, unde individualism ignorant şi anarhic făcea ca până la acea data 
fortele fiecăruia În parte să se piardă. Seminariile organizate după con
cepţia prof. Gusti sunt şi rămân un bun definitiv pentru invăţamântul 
superior. 

Dar activitatea pe teren social~cultural trebuia pusă 'n afară de Univer' 
sitâte. Astfel îşi puse in gând să formeze o "Asociatie pentru ştiinţa *i 

I , 
I 

I 

I 
j 
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reforma sociala", din intelectualii de elita ai Iaşilor deocamdată. Acestea 
fura în 1913. Şi pană sa se constitue, îi apucara 1914, piatra de hotar. 
Ideea fu intrerupta ca să se realizeze abia in 1918, cimentandu-se în 
rasboiul mondial. Caci această idee devenia tot mai actuala prin noile 
perspective. Cind in 1920 prof. Gusti veni la Universitatea din Bucu
reşti la catedra pe care şi-O intitula de sociologie, etica şi politica, «Aso
ciaţia pentru ştiinta şi reforma socială" îşi urma preşedintele ei, unde 
i se deschisese noi orizonturi. Suntem dupa rasboi. Ce schimbari de pers
pective, ce noi terenuri de muncă şi cine erau mai indicate ca îndrep
tare, decât ştiinţele sociale! 

Caci asociaţia avea ca deviză studiul realităţii sociale româneşti in 
vederea unei reforme sociale. 

In 1921, Asociaţia deveni «Institutul Social Român», cum e şi azi, 
în urma unei legi votate de parlament. Institutul îşi scoase apoi o re
vista «Arhiva pentru Ştiinţa şi Reformă Socială», ce apare şi azi, tri
mestrial. A ne ocupa de activitatea acestui Institut ar Insemna să depâ
şim cele propuse. Notam doar ca la tribuna lui s'au desbatut imediat, 
dupa rasboi cele mai arzătoare probleme de ordin social, de catre elita 
noastră intelectuala şi chiar şi de peste hotare, Citam doar cateva din 
probleme: Reforma constituţiei, Doctrinele politice, Politica externa, Ora
şul şi Satul, Politica, Cultura etc. 

E lesne de vazut că Institutul îşi datoreşte în cea mai mare parte 
rodnica-i activitate preşedintelui său, praf. Gusti. Dar lucrurile nu se 
opresc aci. Dorinţa cea veche a prof. Gusti de a se lua contact direct 
cu realitatea socială nu se implinise. Când insfârşit in 1925 sosise mo~ 
mentul. La inceput modest, ca apoi in 2-3 ani cercetarile sa devină 
model şi pentru straini. Sunt cercetarile monografice, rodul desbaterilor 
dela seminar dintre profesor şi studenţi. Se intocmiră formulare de mo
nografii după cadre şi manifestari şi s'a descins la sat, unitatea socială 
cea mai importanta dela noi. A trecut de atunci mai mult de un dece
niu şi profesorul cu studenţii sai vara de vară au descins pe teren pen-

_ tru a culege CeH mai multe date. Şi s'au cules date multe şi foarte re
l velatoare. Datele s'au publicat parte in Arhiva, caci seminarul de sorio
\Iogie sta în legatură cu Institutul prin prof. Gusti. Celelalte date urmeaza 

\ 

... sa se puolice şi toate astea in vederea oricarei reforme sociale viitoare 

. drept in dreptar. 
Spiritul de organiza tor de forţe al prof. Gusti s'a daruit cu prisosinta 

şi In Universitate. In 1923, când incep mişcarile studenţeşti, profesorul cu 
studenţii sai fac anchete şi culeg date asupra vieţii studenţeşti. Rezul

I tatul fu "Oficiul Universitar,» care pune la dispoziţia studenţilor ajutor 
I medical şi alte ajutoare, Apoi cooperativa studenţilor În Filosofie şi Li-
I tere cu cantina lor. Şi mai urmarea şi o problema care din pacate n'a 
devenit fapt, - şi nu din vina Dsale, -fireşte, - deşi-i o problema gravă: 

'

aceea a cursurilor. Acestea la Universitatea din Bucureşti. Dar când s'a 
I preluat dela unguri Universitatea dela Cluj, prof. Gusti impreună cu V. 

\

PârVan sunt cei ce pun bazele noui Universitati româneşti. 
Cât despre activitatea sa la cursuri, - pe cari nu le-a intrerupt 

nici când era ministru, - nu-i cazul sâ ne ocupam aci. Adaugâm doar 
leă felul Dsale de a evoca pe vechii maeştri, cum sunt Paulsen, Xenopol, 
Il. a, e un minunat prilej de reculegere pentru profesor, dar şi o desâ
rşită lecţie de educaţie a studenţilor. 
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Spiritul de organiza tor al prof. Gusti se revarsa peste toL Astfel la 
C. A. M. şi Radio, cari funcţionează şi azi pe bazele Întocmite de Dsa. 

Am vazut că manografiile sociologice se fac pe unita ţi, şi cum uni
tatea de capetenie la noi e satul, ele se fac aci de preferinţă. Dar a
ceasta revine la a studia ţara pe regiuni. Şi aceasta a căutat" InMitutul 
Social Român prin preşedintele ei,» prof. Gusti. A căutat să se infiinţeze 
institute asemanătoare în diferitele regiuni, ca apoi din conlucrarea tu
turor sa reiasa oglinda fiddla a reali taţilor sociale dela noi. Astfel luă 
fiinţa «Institutul Social Banat-Crişana» şi cel din Chişinău, cari activeaza 
in cadrele Institutului dela Bucureşti. Organizarea pe regiuni a căutat să 
o facă prot Gusli şi când a fost ministru al instrucţiunii publice. Azi nu 
mai e o noutate că una e nevoia omului de munte şi alta a celui dela 
şes, etc. ori invăţăm'tntul trebue să fie înainte de toate o arma în mâna 
omului in fata luptei pentru viaţă. Aşa luară fiinţă şcolile ţărăneşti. 

Când În 1934, M. S. Regele pornise să vină cât mai repede şi di
rect in ajutorul ţaranilor, luându-se iniţiativa echipelor studenţeşti regale, 
praf. Gusti fu chemat sa le organizeze. ·1 

Activitatea praf. Gusti nu se margineşte aici. După ce introduse 1 
sociologia in Universitate şi apoi in invaţământul secundar, urmăreşte 
cu temicitate un plan mareţ. Acel de a fac~ o Academie de Inalte Studii 
Sociale, studii ce azi sunt disparute la facultăţile de filosofie, drept şi 
Academia de Comerţ. Cunoscând spiritul prof. Gusti, care ştim că iu
beşte o idee in masura in care poate deveni fapta, inclinam a crede ca 
praf. Gusti va realiza ideea urmârită de atâta vreme. 

Şi inclinăm cu atât" mai mult cu cât ştiinţele sociale şi azi in Dsa 
îşi au sprijinul de căpetenie. 

STROPI DIN CASCADA VIEV/..· 

Intre artă şi religie există un raport de alternantă, ca între sim
tire şi credi ntă; ca intre conştiintă şi vis! ... 

'" '" '" Nici-o urmă de suflet nu poate lăsa în lume, acela care a lăsat 
să-i năvălească lumea În tot sufletul . .. 

'" '" '" In fata lui Dumnezeu nu putem sta decât cu o mărturie: con-
stiinta. Aceasta, pentru ca să nu ne credem nedreptătiţi. Şi Dumnezeu 
ne-a dat-o fără ca noi s'o ştim cere, măcar . .. 

'" '" '" Iubirea e fata sufletului. Din ea isvorăsc şi zâmbetele şi lacrimile. 
Credinta şi speranta sunt aripile care-l poartă. 

alt. MOŢ/U 

- 1 
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FOLKLOR: 

FOLKLORUL 
IN REGIUNEA CRIŞURILOR (POEZIA) 

In poezia pe care am redat~o in articolul din urmă, sufletul poie
I tului anonim vibrează prelung de firea la care viseaza şi pe care prin 

optimismul sau şi-o imagineaza, 
La po~zia aceia, poetul vede toate. lucrurile clare, frumoase, 

pline de farmE'c, le gaseşte realizabile, In sufletul sau nu se strecoara 
nici macar pentru o clipa un gând cernit, nu simte nici~o piedica ·care 
i s'ar pune stavilă in calea fericirii. El nu este numai un simplu visator, 
căti cauta sa-şi traiască visurile, cari rând pe rând cauta sa ia o forma. 
exterioară. 

In poezia pe care voi reda-o mai jos, sufletul poetului anonim, 
este intr'o perpetua mâhnÎre. Samburele indoielii s'a incuibat in sufletul 
ScHI, şi-l roade cum rod carii lemnul. Indoiala precum şi framântarile lui 
sufleteşti sunt atat de bine exprimate şi motivate pe fatalismul in care 
poetul îşi vede risipite toate avânturile, işi vede distruse toate speran~ 
tele. Ultimul refugiu şi-l gaseşte la marginea cararii înguste pe care 
destinul, nu-1 ingadueşte s'o străbată alaturi de alf'asa inimii sale, îşi 
găseşte alinare danurilor în clipa fatală, cand omului nu~i mai este dat sa 
sufere. 

Eu mă leI? numai cu dorll/, 
Altul Il-O fi soţioml. 
Eu mă fel! cu suspina/Ill. 
Poate tie-Ii pll'lce altul 
Te ia altul, te sărută. 
Bată-/ ;all'a mea cea multă, 
Să-' fie viala'ntreagă 
Cum mi-e inima de neagră 
Inima mi-e ca cerneala, 
Sujle/il-mi arde ca para, 
Bucuria şi ce-i bine 
Ca şi umbra fug de mine. 
Sunt iflchis ca' ntr' UIt mormânt 
Şi trec lumea sllspinând . •. 

Ardere·ai fume'ntr'u'Z cias 
Să mai scap de-fll meu necaz 

Ardere-ai În foc mai bine 
Că eşti neagră pentru mine, 
Rea ml~ai fost de copil mic 
Şi mi·; fi până'n mormânt. 
Cum să mi fie' Illine drag 
Cu lucazul care-/ lrag? 
O via/'am pe pămâllt 
-5i de asia m'am urÎt. 
şi'n tot chipul eu aşi vrea 
Sd scap de viala mea, 
Să-mi dorm somnul, lin, plăcut, 
In păreţii reci de lut, 
Unde grija nil străbate 
Desvelifld a mele fapte, 
Nici durerea n' ale loc . . . 
Ac%-i al meu noroc . . . 

In lumea, care oferă tuturor fctră masura placeri, sublime clipe 

'

de mângaieri, poetului se simte »inchis ca'ntr'un mormânt". Pe când 
!lOetul din poezia citată în articolul trecut, nu-şi gasea destule cuvinte 
Ipentru a exprima bucuria şi fericirea, oferite de viaţă in poezia citată 
l:nai sus viaţa este o noapte vecinică, fara soare, in care se aud doar 
lmspinele unui nenorocit ce zadarnic caută o rază luminoasă spre care se 

\
I:inda. Pentru' el, toate s'au sfârşit. Dacă mai sperează intr'o descătuşare 

1 .. 
~POi aceasta n'o asteaptă dela viaţă, ci dela moarte. 

t 
iar 

Ioan "una 
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CRONICA RIMATA 
Hohot larg, desprins din zare, se împrăştie pe văi L.. 
Toamna şi-a pornit pe drumuri toată ceata de călăi. 
Ici a răvăşit pădurea, ca pe-o casă 'n care hoţii 
flu intrd şi au prădat-o, uitând pe masă .... Chiloţii 1 
Mai încolo parcul geme, de atâka răni infecte!... 
(La tot pasul ai prilejul tot atâtor subiecte.) 
Este anotimpu'n care visători vezi la tot pasul, 
De ai crede că Pământul e cc-a fost cândva Parnasull 

Şcoala, goală luni de zile, cu asalt a fost luată 
Şi-acum stau - in ecuaţii - visele de altă dată 1 
Peste crestele din zare, peste liniştea câmpiei, 
Ilu trecut cohorte negre, ca 'ntr'un film (ti nebuniei!... 
Unde şi-or frânge zborul pe vre-o stâncă de granit, . 
lllkle s-ar pierde 'n noaptea visului neîmplinit... 
E povestea nastră 'ntreagă: unii saltă ghenerari, 
Cei mai mulţi rămân cătane şi foarte puţini, ... căprari! 
Cheia vieţii este zarul!... De îţi cade trei cu doi 
ilsta 'nseamnă că sortit eşti ca să mergi tot înapoi!... 
Dacă prinzi o dublă miee, ajungi primar liberall 
Şi prefect (cu aspiraţii) in guvern ... legionar! 
Trei cu unu-i poartă 'n casă - casă-aşa ... imaginară 
Cum ne facem fiecare, pe căldurile de vară! 
Trei cu patru-i amăgire!... mâine nu eşti ce-ai fost azi! 
Cazi ca il!. Constantinescu 1... cazi... că ... trebue să cazi 1 
Dubla patru-i mare lucru 1... este-un zar curat de soi 
Patru ani au tras-o Intr-una Ioan Groza şi Coţoi! 
Vrei să fii pied ică 'n cald? Cind cu trei, vezi de aru ncă; 
fii atent, să n'ai sfârşitul lui Popescu ... dela Muncă 1 
Patru-cinci e calieie!... ca Mărcuş cu Iancu-alături!... 
Dubla cinci, ori te ridică, ori înseamnă că te mături l... 
Cinci cu şase-i rost de fugă l... azi vaidist, liberal mâine 1... 
Ce nu face Traian Iancu, pentru un dărab de ... pâine 1 
Dubla mare 1... l1sta, neică, nu o trage decât prostul!... 
Cum se trage 1? ... Numai (oşca v)ar putea descifra rostul! 
4- ~ • • • • + ~ • • • • • • • • • t .. 

Hohoteşte' streaşini vântul şi, de milă, cerul plânge ... 
Tuturor un an de viaţă, peste umeri, ni se frânge! 
Toamna-şi cântă melancolic, partitura cunoscută 
l1mintirile, în stoluri, vin încet şi ne sărută ... 
Este anotimpu 'n care e abuz de poezie, 
fiecare dalându-şi genul lui de ... nebunie 1 Pan 
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DĂRI DE SEAMA 
ŞezAloarea literarA 
a ,.SocletAtll sCriitorilor români din Ardeal" 

Dumine~ă 23 Noembrie a avut loc in sala Palatului Cultural o admi
rabilă şezătoare a tinerei "Asociatii a scriitorilor românI ardeleni- cu sediul 
in Cluj, - Asociaţie care număra printre membrii săi activi şi doi arăda.nJl.. 
dnii: părinte iconom stavrofor Oh. Ciuhandu şi AI. Negură. . 

. Timpul nefavorabil - o mărunte şi rece ploaie de toamnă, - un supă-
rător defect de distribuţie a luminii dela Uzina electrică, defect care a lăsat sala 
în întuneric până după 5 1.'2 şi amintirea nu tocmai plăcută a felului cum s'a 
desfăşurat precedenta şezătoare literară a .Socletăţii scriitorilor români" dm 
Bucureşti, au reţinut publicul arădan dela o participare care i·ar fi onorat 
nu numai pe scriitorii oaspeţi. 

Şezătoarea a fost admirabilă prin contrast şi prin conţinut. Un contrast 
de cadru '- atât de estompat prin dulcea solidaritate in carentă dintre "in
telectualii" şi "bunii români" localnici. - şi un contrast in aşteptări: cei 
prezenti au participat. in mljoritate răspunzând unor discrete apeluri ale cu
noscuţilor, fără .,ă ceară mare lucru dela organizatori. Prin conţinut -
pentrucă atât serlozit'l!ea celor ce' compun tânăra asociatie din Cluj, cât şi 
valoarea unanim necunoscută a b'Jcăţilor celite şi a talentului autorilor lor, 
au răsplătit cu largă prisosinţă cele "proape două ore ce fuseseră "sacrifi
c3te" in intentia celor ce indrăzniseră să fie prezenţi ... 

Inainte de inceperea şezătoarei, d·1 drofesor AI. Consta ntinescu a sa
lutat pe o::Jspeţi in numele Federatiei Societăţilor Culturale din Arad şi al 
revistei .• Hotaml", - (Pentru caracterizările ce contine, publicăm mai jos, 
in intregime această cuvântare). ; I 

Răspunde mulţumi:ld pentru cuvintele de intâmpina( e rostite, d-I prof. 
dr. Victor Popilian - preşedintele "Asociatiei", - după care tof I )sa con- A<- rf 
ferenţiază desrre: Mişcarea liIerară con'imporană din Ardeal. . . 

După ce caracterizează pe scriitorul ardelean strâns legat în tot ceeace 
proJuce de pămîntul natal şi de necurmate aspiraţii de emancipare socială, 
conferenţiarul ne poartă, intr'un admirabil itinerariu geografic, prin toate ţi. 
~uturjle şi localităţile ardelene cari s au afirmat în mişcarea de după războiu 
orin mlnifestări culturale şi Iiferare. N-a fost revistă sali foaie mai insem
nată si nume care s·o ilustreze - începând cu revista satului săce'ean, tre
,:ând prin Făgăraş. Brasov, Mediaş, Blaj. Turda, Cluj. Oradea, Arad şi sfâr
iiflri cu Ti mi ~nH::l - care să fi scăpat scrutătoarei atentii critice a confe
renţiarului. Fireste, Aradul a fost mentionat cu elogii pentru consecventa 
lfiflldine de rerrezentant al regionalismului cultural locat a "Hotarul"-ui. 

Menţionlm conferinţa d-Iui prof. V. Popi/ian ca inceputul unei vaste 
ucrări de sinteză a cărei lipsă o simt tot rnai accentuat tinerele generatii de 
n!electuali. 

Oună conferinta plină de miez si de noutate a preşedintelui, au urmat 
eefurile membrilor A~ociatiei. Au cetit pe rând din operele lor dnii: 

.. _-~~~- ~~_.~ 

AI. Negură - trei poezii, printre care suavul, plin de culoare şi par
fum pastel "Crinul". 
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Septimiu Popa - foarte simpatic şi ca om şi ca povestilor - o 
schiţă, 

lustin llieşu - autorul imnului studenţesc şi legionar -- câteva poe
zii sociale de o nebănuită energie 

St. Popovici - notar pU,blic in Aradul Nou. fost deputat, - două 
poeme În proză 

Petre Pascu - arădan, colaborator al nostru. - versuri. 
M. G. Samarineanu - directOiul revistei "familia" din Oradea

schiţa "Intre dealuri", 
V, Copilu Cheatră - două impresionante poezii din placheta "Cartea 

Moţilor", 

L. Divarius - două poezii proprii, admirabil declamate,-
şi Olimpiu Boiloş - care a vorbit cu miez şi intr'o formă impecabilă 

despre "problema stilului in arta dramatică", 

Scriitorii oaspeţi au părăslt oraşul cu trenul de searA - după ce au 
redal Aradului atmosfera de incredere pe care o viciaseră confraţii din Bu
sureşti prin turneul de exploatatoare exhlbiţie a minu atului şi modeslului 
Peter Neagoe, 

Federatia 
Socletăţllor Culturale d.n Arad 

salută pe scriitori 

Cuv;:lntarea d·lui profesor Al. Constantinescu 

Domnule Preşedinte, 
Domnilor, 

Am o plăcută şi delicată incredintare: plăcută - pentlllcă mi s'a fA
eul cinstea de a fi delegat să vă salut în numele federatiei societăţdor cul
turale din A.rad·; delicată - pentrucă această insărcinare, care mă pune in 
faţa uno a dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai spiritualităţil ŞI SCrISU
lui romanesc din Ardeal, d(>păşeşte firavele mele miiloace retorIce. . 

Deaceea, vă rog sA· mi Ingaduiti ca În aceste puţine cuvmte cu care 
vă irltâmpin să-mi ascund stângăciile stilistice sub inexpugnabIla armură 
estetică - acomodabilă oricărui neexperimentat În arta scriitoricească - a 
bătranului nostru Tltu Maiorescu: sinceritate în fond, simplitate În formă. 

Fără tăgadă că despre simplitatea formală, vecină cu sărăcia, - sun
teţi Dv. cei dmtâi si cei mal În măsură să mA osandiţi. Dvs, cari În suis 
cotidian şi in creaţiuni defmitive dati viata abstractiumlor, imbrăcândll-le in 
fastuoase şi adecvate personificăTi; l)vs cari scăpăraţi in jocuri de artificii, 
metafora şi alegona; Dvs cari vedeti dincolo de realitatea obişnuită a ima
ginei coloritul pastelului - cari prindeţi momente ce nouă ne scapă, creiată, 
pe deasupra eKistenţi 1. tipuri cu existenţă proprie şi definitivă; - daţi plas
tică şi armonie, sensibilităţii - şi, prin inspirate şi fluidice elabolări, U1zili 

. limba literară a umtăţii noastre etnice", 
Pe această cale mi-ar fi - fără indoială -~ cu neputinţă să stabilesc 

un contact, oricât de efemer, intre emotivltatea Dvoaslre şi a mea 

, 
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Iată dece recurg la exprimarea sinceră, nemeşteşugită, desbrăcat! de 
orice podoaba, a sentimentelor ce ni le produce prezenţa Dvoastre in mij
locul nostru. 

Ne bucurăm, Domnule preşedinte şi domnilor, de vÎzi!a pe care o fa
ceţi oraşului nostru. 

Sunteţi solii mişcării literare din câteva focare de renaştere culturală 
ale ţinuturilor ardelene. 

Sunteţi reprezentanţii unui cnz, pe altarul căruia jertfiţi talentul şi ti
nereţea Dvs creiatoare. 

Sunteti razele premergătoare ale acelui ,.mâine" pe care-} aşteptăm şi.1 
dorim cu toţii strălucitor pentru literatura şi cultura noastră. 

Alegand Aradul ca prim popas in drumurile pe care le veţi străbate 
de-aici Înainte, ati inţeles, desigur, să aduceti un recunoscAtor omagiu Ire
cutului de luptă culturală şi naţională al acestui oraş de rezislenţă indârzifă 
şi de tinereşti imbolduri şi realizări. 

Regretăm din lot sufletul că freamătul unor inceputuri de lupte poli
tice, sortite să aşeze pe temelii nouă ţara noastră de totdeauna, slăbeşte e
coul pe care ar fi trebuit să-I aihă frumoasa manifesiare de azi in stralurile 
mai largi ale intElectualităţii arădant'. 

In ciuda acestor neajunsuri, inerente oricărui Început de temeinică 
strângere a rândllrilor, suntem fericiti că ne putem cunoaşte şi ne bucurăm 
că ne outem vorbi direct, del~ suflet la suflet. 

"Federatia Societăţilor Culturale din Arad" in cadrul căreia aclivează : 
"Astra" - cu trecutul ei isroric şi, azi, cu gr'ja tuturor indrumărilor 

cultura le din tinutul nos' ru, 
"Ateneul popular" cu tot atâ\ia conferenţiari şi creiatori literari câti 

membri numără; CII o editură proprie in care au apărut 4 volume de stu
, dii istorice şi limbistice; cu revista ,.Hotarul" pe care dură ce a scos-o 4 

\ 

ani a pus-o la dispoziţia Federaţiei, 
Institutul social Banat-Crişana, care pune un neasrmuit zel in slndiul 

., pe teren al fenomenului social; intreprinzător de vaste şi migăloase anchete 

" 

sociologice. concretizate in admirabile monografii, 
Institutlll .• Concor,lia", care foloseşte venitu riie vechiului şi istoricului 

capital al "Românnllli" de odinioa!ă, pentru Înzestrareft cu biblioleci a ce-

llor m:J.i depărtare şi. neglijlţe comune româneşti din )udetul nostru, 
. Corul "I\rmonta" din Cllre fac parte voluntar ŞI benevol doamne, dom-

j
l1is[)%!re şi domni din toate straturile sociale româneşti din Arad, 

Cnrul şi soc. culturală "Lyra", minunata injghebare a câtorva oameni 
de inimă din Chisineul Crişului. - toate aceste asociaţii - pe care mi-am 

,oermis să vi le :lmintesc ai.::i tocmai pentru a vă uşllra posibilitatra de a 
1. ne c'lno~ştl" ~h"rillmul şi năzuintele noastre atât de ingern!nate cu ale 
I f)vllrJiilor Vi)~~tre. _ ş; conducereaCederatiei În~ăşi, vă întâmpină cu fră-
\~l'>că dragr)~te şi v~ urenă un cald şi inimos "Bine-aţi venit"! 
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CARAGIALE 
IN ARAD 

HOTARUL 

Cu prilejul împlinirii a 25 dela moartea marelui umorist - maestrul, 
cu toata modestia lui. s-a dedarat nemultumit de felul cum este "fO

memorat"! Turneul cu ,.0 noapte furtulloasa" - fie piesa interpretata 
chiar de catre unii dintre creiatorii rolurilor, - nu-l satisface pe autorul 
.,Momente"-lor. Şi-apoi comemora riie, pe l<lnga tinuta de solemnitate ce 
o impun - atât de nesuferita lui nenea Iancu - rasp.lndes(', parca. par
fumul de flori vestejite al unei camere mortuare. Miros pe care niciodata 
nu l-a putut suferi Caragiale. Cu atât mai puţin acum cclnd, evadat de un 
sfert de veac din lanţurile "prostiei omeneşti" pe care a eternizut-o in 
fiecare pagina a operii sale, pornise sa ne zâmbeasca olimpic din eterul 
câmpiilor Elizee ... 

Aşa ca maestl'ul s-a hotarit sa se comemoreze singur. L-a chemat 
deci pe "spiriduşul" care-i şoptea odinioara la ureche paginele nemuri
toare şi i-a spus: 

- Asculta, Aghiuţa, connaţionalii au Inceput sa-mi falsifice opera· 
Publică studii biografice, estetice, istoriografice, sociologice, ma poarta 
ca pe moaşte în turneuri comemorative, încât numai cu luneta muÎ pot 
să-mi gasesc croii striviţi sub maculatura lor. Daca or continua astfel. 
voiu ajunge ca nenorocitul ala de Eminescu, distilat şi alambicat de toţi 
candidaţii la premii academice de nu se mai potite recunoaşte el însuşi 
în oglinda. 

Politicianii, vezi. sunt oameni mult mai îllţelegatorL Aştia mi-l res
pectă pe Nae Caţavencu, au cult pentru Agamiţa Dandanache, au repa
rat chiar nedreptatea {'e i-o facusem lui Farfuride. ca vad ca-l scot me
reu deputat, - Iar de Cetaţeanu turmentat nu se ating, Doamne pazeşte: 
voteaza şi azi cu guvernul - aşa elim îi spusesem eu acum 55 de ani ... Dar 
intelectualii, ma Aghiuţa. oamenii de cultura: profesori, advocaţi, lite
raţi, gazetari. aştia ma scot din sari te! ... Sunt unii cari au idei, alţii 
scriu cu talent, vioi şi corect. Şi ceeace-i mai grav, grav de tot, e ca 
toţi sunt serioşi, ştiu carte, şi se feresc ca de moarte de "intelertualii" 
mei. Tu ştii, Aghiuţa. că eu n-am creiat mulţi "intelectuali" şi ca daca 
vin acum sa mi-l distrugă şi pe COIlU Leonida şi pe Rica Venturiano şi 
pe Chicos Rostoganu - sunt eu insumi distrus. Ba mai rau: O sa cad pe 
mâna lui Lovinescu, şi o sa ma dea gata Cezar Petrescu ori CaHnfscu 
in câte o duzina de volume... Haide, spiriduşule, tu care mi~ai inspirat 
atât ea "momente" şi mi-ai conturat atftţia tipi demni de numele !I1E't1 
- salvează-mi progenitura ... Eu. vezi bine, m~am lasat de meşteşugul 
scrisului, - şi nici contact cu pamântenii liU mai am. Braeskll s-a ra
molit de mult: Basarabescu a ieşit la pensie, Patraşcanu a venit aici. 
dupa mine. 

Daca nu-ţi vări mai repede codiţa o sa dispară umorul din Ţara 

., 
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Româneasca şi o sa se stinga naţia de prea multa deşteptaciune ... Haide 
Aghiuţa, sbughi 1 şi fa ce te-a taia capul!" 

* 
Nu ştim ce i-o fi raspuns Aghiuţ~~ maestrului, nu ştim incotro s-o fi 

indreptat şi ee-o fi facut, dar iata ca acum, cu prilejul comemorarii a 25 
ani de la moartea sa, Caragiale apare viu şi natural in Arad 1 In publici
stica, da! Autorul lucrarii "Arta cu tendinţa sau arta pentru arta 7" - n-a 
prea cultivat esseul - dar acum il abordeaza, pentruca e la moda. 

Şi-I publica intr'o foaie locala. Cinste deosebita pentru noi. Dar, 
fireşte, sub pseudonim, pentruca spiritele din lumea drepţilor nu i mai 
ingadui(' apariţia in publicitate sub proprie semnatura. Apare sub titlul: 
Cultul muzicei la Arad. 

"Trebuie să Începem aceste rânduri cu constatarea neplăcută. 
dar adevărată (pentruca ... sunt şi constatari nradevarate!) c~ 
intelectualii românii (sir) arădani nu au destule dovezi de 
justă pretuire a muzicei culte ... « 

Inceputul, dupa cum vedeţi, nu lasa loc nici unei îndoeli: mapstrul 
a prins «momentul. .. » Dar sa continuam: 

«Pretuirea muzicei. ca şi a oricărei arte, este o dovadă de 
cultură» . 

(Coana Veta, oftând dupa Chiriac, fredoneaza visatoare: »suspine 
crude« ... Va spun eu: Caragiale! Ştiţi doar cât de culta e Coana Veta!) 

»Dacă cineva nu a avut posibilitatea de a invăta să cânte la 
un instrument muzical şi dacă aşa poreclita instructie muzi
cală, ce se dă azi în şcoalele secundare este atât de sumara 
şi superficială, nu însemnează că un intelectual veritabil are 
dreptul de a se dispenza de câştigarea, pe cale autodidactă 
a culturii muzicale, dacă în general are pretentii de om cultI'. 

Aşa dar, lasând la o parte chestia cu "poreclita« instrucţie muzicală 
atat de sumara şi superficiala - reţinem constatarea (adevaratll!) ca un 
intelectual veritabil daca in general are pretenţii... de om cult nu are 
dreptul de a se dispenza de c â şti g are a, pe cale autodidacta a cultu
rii muzicale .. , Şi şti ti dece 7 Pentruca 

»muzica nob il i te a z ă sufletul şi ... cultul ei constituie o bine
facere pentru ... liniştirea nervilor omului ObOSit de muncă". 

(Ce pacat, maestre, cel n-ai scris un tratat de muzicoterapie pen
. Iru intelectualul veritabil cu pretenţii de om cult r Ce suflete nobilitate ar 

ii avut generaţia noastra!!) 

»Noi avem patru categorii de intelectuali, În tratarea aceS
tei probleme a muzicei.« 

Sa precizăm: o problema a mu,icei, care se cere tratata - iar 
in tratare stau categorie peste categorie intelectualii (d'ai veritabili şi 
cu pretenţii de oameni culţi ... in general), in ordinea urmatoare: 

t· 
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» ••• Adevărita elită a intelectualilor, ce rce te a z ă concertele 
de muzică clasică şi operele, din t r e b u in I ă (nu va jenaţi:) 
spirituala, aducând pentru satisfacerea nevoilor lor 
(va rog, fi ţi serioşi:) culturale, sacrificii cari ... de r an j e a z ă 
(nu, domnule pornolog, nu ce te g.lndeşti d-ta ci) bugetul fa
miliar /« 

Dupa cum vedeţi: o elita care cerceteazil din trebuintă ... pentru sa
tisfacerea nevoilor, cari deranjeaza ... pentru a-şi nobilita ... sufletul. 

- Curat elita! ar aproba Ghiţă Pristanda cetind tratarea problemei 
la prima ei categorie. 

»A doua categorie merge la astfel de concerte şi la repre
zentaţii de opera (sic) din obişnuinţă, ştiind că priete
nii şi cunoscuţii merg şi ei, - dar este gata să renunţe, dacă 
s'ar ivi orice motiv ori pretext, care să-l poată invoca drept 
scuză, pe n t r u c a să nu facă impresia, că nu ştie preţui 
muzica claSică ... 

Vedeţi Dvs. cam cum ar deveni cazul: mergi din obişnuinta ... pen
tru ca sa nu faci impresia că nu ştii pretui muzica clasică !!! Poti pentru 
ca să zici că aceasta a doua natură, obişnuinţa Dtale, este in funcţie 
de impresia altora! (De unde se vede că Maestrul Caragiale l-a apro
fundat pe Freud!) 

Ei, dar să vedeţi a treia categorie. Ea 

»este aceea a indiferenţi/ar şi-a cinicilor. Aceştia »nu fac 
mare caz din obligatiile de intelectual, care îli impune să 
cinsteşti manifestatiile culturale de tot soiul, şi nu le pasă 
ce păreri ai despre ei /« 

Sa nu faci caz de obligaţiile (- de intelectual cu pretenţii de om 
cult!-) care îţi impun daca nu acordul gramatical, măcar să cins
teşti (noi am spune: sa onorezi, dar maestrul a devenit adeptul d-Iui Pi
zuni) manifestatii11?' culturale de tot soiul! Adevărat cinism 1 Şi dac'ar fi 
numai cinism! De unde? - Ei 

"merg cu inconştienla până acolo, încât îţi mărturisesc pe 
faţă că nu inteleg muzica clasică şi ... mai bine rămîn acasă·. 

Auziţi, oameni buni inconştienţă de cinici din a treia categorie de 
intelectuali veritabili: sa-ţi mărturisească (pe faţa!) că nu inteleg muzica 
clasica şi ca, deci, ramân acasa l! Nici motiv, nici pretext, nici obişnu
inţa; adevărul gol-golut! Ce crasă obscenitate! Desgustâtor! 

»A patra categorie e aceea a snobilor, cari lin să facă act 
de prezenţă, la toate spectacolele. pentru a-şi evidenţia bună
starea materială». 

Asta-Î minunea minunilor: intelectuali veritabili cari fac act de 
~: la spectacole pentru a-şi evidenţia bună-starea materială. 

(i, nene Iancule, mult s'a mai schimbat soţietatea noastră care 
să zică, de când ai parasit-o!) 



I HOTARUL 321 

Orice esseu are un sfârşit. Cu atât mai mult acela care in tratare 
are numai patru categorii de intelectuali. Pe care, dupa cum vedeţi, 
le-am... exhauriat! 

Dar orice essell sfcîrşeşte cu anumite concluzii, sau generalizari. Pe 
care nu le-am exhauriat inca. Iata, deci, concluziile caragealescului nos-
tru studiu despre "Cultul muzicei la Arad: 

"Noi, dându-ne seama, că suntem la inceputul injghebărif 
clasei de mijloc... şi având în vedere scopul urmarit de a 
ajunge odată la nivelul altori (sic) neamuri din toate punctele 
de vedere, suntem multumiţi, cu toţi ceice cercetează con
certele oricare ar fi imboldul. Ne împlinim datoria atrăgând 
atentie (sic) intelectualilor români asupra obligaţiunii ce au 
de a contribui cu toate năzuinţele lor la ajungerea scopului 
colectiv naţional de a se inălta impreună şi fiecare in parte, 
pe deasupra culturii integrale până la cel mai Înalt grad". 

Aţi inţeles? Nu?! Mai cetiţi odata. Silabisiţi! Tot n'aţi inţeles? Hai 
sa cetim impreuna. Aşadar (nu va luati dupa virgule: sunt puse ClI larga 
generozitate): noi suntem la Inceputul injghebarii clasei de mijloc şi 
având in vedere ca trebuie sa ajungem odata la nivelul altor neamuri 
din toate punctele fie vedere. suntem mulţumiţi cu toţi "ceice cercetează" 
concertele de muzica clasica şi operele din Arad. 

Nu-i aşa ca intelegeti? Pai. vedeţi! Mai departe: intelectualii români 
au obligaţiunea de a contribui (nu! nu cu spiritul şi nici cu punga ci:) cu 
toate ... nazuinţele, la ajungerea scopului colectiv naţional. de a se inalta ... 
unde? - la cultura i'ltegrcila? 

nimic, stimabile I 
- ... integrala p:lna la cel mai inalt grad? 
- "puţin, onorabile! 

atunci: deasupra culturii integrale pâna la cel mai Inalt grad! 
- Aşa da! Acum inteleg şi eu I 

* 
Cine s-ar mai indoi ca nenea Iancu Caragiale nu ar fi intre noi. 

sa-mi faca proba contrara: sa-mi citeze elin studiul "Cultul muzicei la 
Arad" aparut într'un ziar local cu data de 24 NOf'mbrie c. un singur 
pasagiu. o singura fraza, un singur rând care sa lIU fie demn de pana 
ilustrului maestru al umorului rom,lnesc. 

Constatare adevarata, dar... placuta: Caragi:lle r edivivus! Pâna 
acum 25 ani crdas', dintre pseudo -intelectuali. numai tipuri ca acel al 

I studentului indragostit, Hiea Venturiano, cel cu delaraţia: 

_ "când te-am vazut intâiaş data p~ntru prima oara mi-am pier-

1 
dat uzul raţiunii" ... 

Dupa 25 ani de ab3enţa. maestrul descrie şi caracterizează pe inte
lectualii veritabili cu pretenţii de oameni culţi cari au obligaţiunea de a 
contribui cu toate nazuintele la ajungerea scopului de a se inalţa de-
asupra culturii integrale p<ln(l la cel mai inalt grad. 

Ilustre maestre! Fii bine venit în urb2a noastră şi ... dă-i inainte cu 
publicistica română! 

1 
'ia 
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»Spiridl1şul« lui Caragiale mai f~ce şi alte victime. Nici Il-am apu
(;at să corectam reportajul cu sensaţionala veste a descinderii maestru
lui în Arad, şi iata că In aceeaşi foaie cam in acelaş loc, apare a doua 
zi un alt articol. De dta aceasta nu mai avem un studiu asupra muzi
cei clasice în raport cu diferitele categorii de intelectuali, ci autorul, d-l 
P., mai practic decât confratele precedent îşi exprima intenţii chiar in 
titlu: »Veniti la concertul filarmonic df> Joi«. Aşadar un apeL Cu oare
care dedesupturi comerciale - scuzabile insă prin nobile intenţiuni. E 
vorba doar să se strânga bani pentru sprijinirea unei acţiuni de ocro
tire a copiilor sarmani. Admirabil - daca d-I P., s-ar opri la argumente 
potrivite pentru »capacitarea« solvenţilor şi suprasolvenţilor. Dar D-sa 
mai face şi unele digresiuni... sa le zicem muzicalo-culturalo-autodidactice. 

De calitatea acesteia, spre pildă: 

Orchestra e condusă de ]. Bobescu »pe care l-am admirat 
de afâtea ori cum conduce fără partitură opere întregi (1) şi 
încă dintre cele mai grele (f!) cum e ... Aida! 

Şi-acum să aflaţi Dvs nepricepa tori in ale muzicei ce este Aida. E 
"recunoscută drept 

perfecţiunea nediscutabila a producţiunei universale de mu· 
zică clasică«. 

Daca această perfecţiune nediscutabiIa - şi încă dintre cele mai 
grele - a producţiunii universale este capabil s-o conduca d-l Bobescu, 
fara partitura, va puteţi uşor inchipui cum o sa se joace cu bagheta 
conduct'md fleacuri muzicale ca: Uvertura la »Maeştrii cântareţi" de Wag
ner, Concertul in do minor de Beethowen, sau poemul 1812 al unui 
oarecare Tshaikowskll - piese programate in concertul la care suntem 
invitaţi... 

Mai tare este insă d-I P. in incursiunile politico-sociologice." Aici 
ideile sale se inlanţuiesc Într'o logica de oţel ce aminteşte. in fond şi-n 
forma. inegalabilul discurs al lui Caţavencu, doritor "ca orice român ... in 
momente solemne... de progres cu orice preţ şi pe orice cale«. 

Iata ce spune În stilizare proprie şi plin de avânt progresist d-I P.: 

»Aducerea acestei orhestre complete (condusă de d-I Bobescu), 
costă multe parale. Deaceea şi biletele sunt cam p i pe ra te m, 
mai ales ca ... această manifestaţie culturală serveşte un scop 
caritativ, de care trebuie să ne sesizam ca şi popor dominant 
intr'o ţară liberă, şi doritoare de a ajunge toate înălţimile 
progresului, pe toate terenurile« . 

. Deci: orhestra fiind adusa complecta biletele sunt... piperate, mai 
ales că scopul de care trebuie sa ne sesizam "ca şi" popor dominant 
într'o ţară libera. doritoare de a ajunge toatf~ inalţimile progresului, pe 
toate terenurile, este ... caritaiiv! . 

Mai aveţi ceva de zis? - Noi - nu! Spiriduşullui nenea Iancu este 
foarte activ. 

Horea Tan .. 

22 
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Mircea Damia"/: (jheorghe 1. Marin, roman 
Edit. "Nationala Gornei" Bucureşti. 

După "Deacurmezişul" şi "Om" scriilorul Mircfa DCimian îşi ccnti
nuă biografia În alte aspecte, păstrând În această ultimă realizare numai 
forma, care face din autorul "Celulei No. 13" un scrijrn ţersor al, a~a 
cum nu întâlnim mulţi în literatura românească contimporană. ACfastă fOlmă 
este lipsa totală de stil ceeace implică locmai căutarea uneI annmite; forme 
manieră care contrar aşteptării imprimă cărţilor dsale o va!oare literară de 
necontestat. 

"Gkeorghe 1. Marin", după părerea noastră are atâtea trăsături co
mune cu autorul, că aproape se confundă, împrumutând astfel marca ope· 
rilor de autobiografie. Şi pe acest Gheorghe 1. Marin autorul ni-I înfăţi
şează din cea mai fragedă copilărie, până la adolescenţă. S'ar crede că e o 
carte anume lucrată - un Îndreptar pentru tineret - deşi se prea poate 
ca d. Mircea Damian să nu fi urmărit aşa ceva. 

Cine e şi cum e acest Gheorghe J. Marin? 
.\. Aşa ca mai toti din noi, intre 7-20 ani. Nu toti am fost premiaţi în 
şcoala primară şi liceu şi ne·am mulţumit să trecem prin şcoală, aşa cum 

\ eşti obligat să asi şti la o reprezentaţie teatrală cu începuri promiţătoare şi 
cu restul actelor anoste. Rămai până la urmă. de teama de- a nu te fi zAI it 
cineva că nu eşti in gustul lui şi nu te decizi să pleci, În speranţa că 
in decursul spectacolului vei întâlni scene cari să le mulţumească, cât de 
cât. Aşa a trecut şi Gheorghe 1. MarIn prin şcolile în care·) trimite auto
rul lui. Şi cum arta dramatică, fie ea de proastă calilata, nu poale să nu 
le mişte cât de neinsemnat, tot aşa cartea a făcut din Gheorghe 1. Marin 
o fire sensibilă, un om ieşit din comun, un mic gânditor. Bănuim că nu 
aceasta a fost tendinţa autorului, dar că aşa a ieşit. e cu atât mai bine. De 
aici am tras concluzia că scriitorul a urmărit să ne dea o carte anume 
scrisă pentru tineret. Dar faptul nu interesează şi nici nu stăruim aşupra 
lui. Pe noi ne interesează conţinutul c;ărtii, care ne· a plăcut tocmai pen
tru lipsa de artificii literare. E o caracteristică a intregei opere gândită de 

.. d. Mircea Damian şi această caracteristică îl plasează cu totul separat de 
restul scriitorilor generaţiei dsale, într'o formă dintre cele mai Jaudabile po
sibil. Aşteptăm ca d. Mircea Damian să-şi continue mărturisirile vieţii pen
tru a·i putea înşirui operele in ordine cronologică, prezentându.1 cetitori
lor aşa cum ne este cunoscut nouă; cinstit in gânduri şi-n fapte, tără o 
prea bogată cultură literară; ambiţios în realizarea unei idei, nu prea fami-

l
iarizat cu filozofia stilului - toate calităţi ca şi scăderi, - peste care do
mină o puternică doză de talent, - care fac din dsa. un scriitor de rasă. 

~ .. ------------------
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I Saşa Pană: . .Iarba fiarelor" 
. Cons'an'in Nisipeana: .,Spre tara închisă În diamant" poeme, 
I Editura .. Unu". Bucureşti. 

Vorbim de ambele plachele În şirul aceleaşi idei, una complectându-se 
cu alta, sau mai bine zis cuprinzând În ele acelaş gând, etichetat deosebit 
pentru satisfacerea unui efect optic. 

Dnii Saşa Pană şi Constatin Nisipeanu fac parle din stotul scriitorilor 
emancipaţi În formă şi stabilizat\ in factura creaţiei. Din stolul celor gru
pati in jurul editllrei "unu" - editură care şi-a trasat cândva şi cr€zu! li
terar intre scoartele unor reviste zise de avangandă - cunoaştem prea pu
tint. Pe Saşa Pană ne-am obişnuit să-I c1asificăm şef de şcoală, ce-i drept 
cu prea puţini elevi şi p)ate tot cu aşa de puţini cetitori. Operile dsaie 
le-am urmărit mai întâi din simplă curiozitate, mai lârziu, din plăcerea de.a 
sta de vorbă cu noi inşi-ne prin intermediul unui veritabil cărturar. Şi 
această plăcere il avut darul să ne cucerească in a~a măsură, că la vederea 
unor noui creaţii ale dlui Saşa Pană, să ne socotim auditorii unei expu
neri, ales stilizate, bine gândite şi pretios etalate. 

Ascultati fragmentul de mai jos, desprins din "Epilog": 

" Ai trecut dimineata cind florile îşi sorb roua din corolă 
si după creastă soarele e sub perdeaua surdinei 
Descul(ă Într'un halo de svelnită catifelată 
Fragedă p!utind parcă pe un abur 
Ţi-al şters o lacrimă ca un flllg de nea Încălzit pe geană" 

Şi-acum să cetim împreună bucata iniitulală "Umbra inimii": 

"Ai coborU dintr'o acvarelă 
Obosită cum in miezul zilei harnicile zorele 
Vis de păpădie sau lu;er himeră 
Loc geometrio al iubirii şi prieteni 
Noapte bună cu nostalgiile sub pleoape" 

Autorul plschetei "larba fiarelor~ ştie destul de bine că o mare parte 
-din pl.lblicul cetitor nu- şi frământă prea mult mintea pentru descifrarea 
unei idei, plăcându-i să i se dea totul de-a gata, chiar sub forma unui 
presupus gând de Radu Cosmin. Noi n'avem pretenţia să popularizăm pe 
autorul prezentat aci, ci numai să vi-I amintim odată cu banderola care 
'Ie-H~ă atât de armonios placheta .. [arba fiarelor" şi prin care ne aminteşte 
şi dsa spusa lui Lautremont că: .. Nu există nimic de neînţeles", 

"Spre ţara Închisă În diamant"r plachetatot atât de elegantă a dlui 
Constantin Nisipeanu, este mult mai accesibilă cetitorului din care cauză 
.credem că va place mai mult. Am ales pentru lectură~ in comun, bucata 
-de ~ mai jos. 

-" Vis scari 
Sîngele iţi fluturii pe bllZ" o eşaTjă 
Precum vînzele llnlli crepllscul pe oceane 
Intre perne trupul tău CÎntă ca o harfă 
Iar părul te înfăşoară in liane 
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lţi adillCt'şii piciorul de bronz prbdre pelunii 
Pe gleznă li se aşea-ză !J fantosă de foc 
P,ldulIlUl ei te-adoarme pe hamacul lunii 
,~'i Îţi aprilld<'/l suflet fluiere de soc 

Dar cum te mişti din patul de marl!,ean 
Si! desprind comlit emigrind pe spumă 
Trupul tău se 'naltă lavă de vulcan , 
Eu te-aştept iri piatră tu mă recheml in humă" 

Şi tot atât de realizate mai sunt poemele: .. Seara a izbucnit dintre 
frunze", "De umărul tău se reazimă viaţa", "In palme ti s'a aşezat o fur
tună" şi "Fum de oţel", Regretăm că in "Potm de toate zilele", aflăm o 
notă comună cu un poet, care a incetat a mai fi poet, de 'ndată ce şi-a pus 
arta in slujba idei or politicolizate. 

Plachetele dlor Saşa Pană şi Constantin Nisipeauu, formează rare po
doabe de. bibliotecă, ca formă, şi cele mai recreative clipe pentru ros{uirra 
gândurilor pe un plan superior. 

Sep'imia POr;G: »Temnitele C/ujului« 
institutul Minerva Cluj. 

însemnări 

Părintele Septimiu Popa a scris o carte de amintiri, pe care a intitu
lat-o "Temnitile Clujului". Autorul nuvelelor cu subiect dm viata rurală, 
atât de gustate de publicul cetitor, s'a abţinut de-a face În cartea recent 
apărută ceeace se chiamă literatură, păstrând nola documentară; tinută cale 
inseamnă foarte mult. 

Suferinţele poporului românesc din Ardeal, prea mult literalizate de 
autorii respectivi, şi-au pierdut din tragismul lor, trecând pe sub ochii ce-

I titorului drept simple episoade literare. Nota pe care părintele SeptimiH Popa 
a reuşit s'o dea "Însemnărilor" din cartea "Temniţile ClujulUi ", face din 

1 opera dsale un pretios document istoric; tinuta literară oprindu- se pe-un 
plan de prea puţină importanţă. 

\ 
Şi pentru a face şi mai mult dovada celor afirmate de noi, reproducem 

,chiar un fragment din .,Cuvânt înainte", cuvânt care descifrează şi o altă 
latură a tipărirei acestei cărţi . 

, 
• N'am făcut cauzei naţionale româneşti vreun serviciu atât de special, incât 
să merit marea cinste a aresHrii. Această arestare a fost efectul spaimei, ce 
cuprinsese pe duşmanii noştri smtlar în clipa când fraţii de dincolo de Car
paţi au pornit războiul p ~ ntru întregirea neamului •. 

Şi mai departe: 
J • 
• lnsemnările mel~ prirl urmare. nu le public in speran/a vre-Unel reCompt!llse, 
ori recunoştinţe naţionale. Realizarea visului nostru secular a fost cea mai 
strălucită recompetlsă data tuturor acelora, cari după in/rafla României în 
războiu au avut maretl fericire să îndure şi suji!rinţele sociale •• 

Ne-a fost dat să auzim şi enuntarea unui crez, de o superioară valoare 
elică, crez care are un sunet În totală dizonanţă cu rostuirile întâlnite in anii 

\ 
ia 
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dela Unire incoace! Rostit de părintele Popa Septimiu, Înseamnă că dS3. 
sau este un naiv, sau rămâne scri,torul cinstit şi'n vorbă şi'n faptă -
aşa cu m l-am crezut inai nte de a-l cunoaşte. 

Despre valoarea cărţii. din punct de vedere literar, avem prea puţin 
de spus; această realizare fiind sortită să rămână numai dm punct de ve~ 
dere documentar. Scrisă aşa dela inimă, "Temniţile Clujului" impresionează 
mai mult, mai ales in paginile în care tragedia Neamului românesc a fost 
prinsă de-un obiectiv de amator, fără retuşa fotografului de meserie. Pagini 
de acest fel intâlnim in bucăţile: "Unde dai şi unde creapă", "Un cântec 
de iubire", "Popa dela Şelimbăr", "Clopotele" şi mai ales in "Rudeniile". 

Celor nedocumentaţi asupra tragediei indurate de români, sub "ObIă· 
duirea ungurească", le recomandăm călduros cartea părintelui Septimiu Popa. 

(a. n.) 

"Is'oria Filosofiei de'a Renaş'ere la Kant" 
Edit. Societatea Română de Filosofie. Buc. 

Noul sezon literar ne-a făcut o mare bucurie prin recent apăruta ftlsto~ 
{ia FdosoHei dt!la Renaştere la Kant-, editată de Societatea Română de Fi· 
IO:i\.lfte. sllb oblăjuirea dlredă a neobositului ei secretar, N. Bagdasar. Per
severenţ! Societăţii Române de Filosofie de a umple golurile din filosofia 
rominr!15.:ă merită t03tă lauda. Cititorii iubitori de filosofie ştiu cu toţii cât 
de mult se simţea nevoia unei istorii a filosofiei în literatura românească. 

Acest prim volum, din totalul de trei, cuprinde istoria filosofiei dela 
Renaştere la Kant, următoarele cuprinzând filosofia kantian! şi cea posl
kantiană până in zilele de azi. 

Opera aceasta colectivă apare ca un omagiu anus profesorului Petro
vici unui din exponenţii de seamă ai filosofiei româneşti. Omagiu ce i se 
aduce după 30 de ani de profesorat. Că acest omagiu e mai mult decât 
bine venit, cititorul o ştiet dată fiind popularitatea prof. Petrovici. Cât despre 
primul volum, ca să ne întoarcem la el, conţinând filosofia dela Renaştere 
la Kant, cuprinde În el una dintre epocile mai de seamă ale filosofiei. Căci 
şi'n filosofi. ca şi'n celeialte domenii culturale, În Renaştere s'a reluat firul 
gândirii celor vechi. Se ~ăseşte astfel În el toate direcţiile antice, fireşte sub 
hOlina Renaşterii. Dar mai ales se află în acest volum cele două mari cu· 
rente filo:lOfice pre·kantiene ş\ fără de care nu se poate inţelege Kant. Iar 
fără de acesta e imposibil de a înţelege vreo problemă măcar din cultura 
de azi. E vorba de raiionalism şi empirism, adecă de filosofii Descartes, 
Sprinoza. Leibniz pedeoparte şi de Locke, Berkeley, Hume, de alta. Tratati 
de frunt'l.sii scrisului filosofic dela noi, acest volum devine indispensabil 
'Pentru cititorul de filosofie. 

Mli adăugăm şi eforturile ce le face Societatea de filosofie de a pune 
ta dispniţia cititorilor căr~i de seamă pe un pret infim. 

Din colaborări semnăm câteva nume: C. Rădulescu-Motru, 1. Brucăr, 
~. Noica. T. Herseni, C. Floru, P. Comarnescu, s. a. 

(Ion Botaş) 

2 



\ ffOTARUL 

M. Polihroniade şi Alex. Chr. Te II : Domnia lui Carol f. 

327 

Domnia regelui Carol 1 cuprinde unul dintre cele mai bogate capitole 
din istoria naţională, prin evenimentele epocale petrecute sub cârmuirea in
tâiului nostru rege, Este destul să mentionăm dobândirea independenţiî şi 
regalităţii. pe lângă adâncile transformări sociale, ca să evidenţiem epoca 
glorioasă a acestei mari domnii 

Cunoscutii publicişti Mihail Polihroniade şi Ale". Christian au adunat 
toate dovezile iSlOrice necesare pentru a scrie o vastă operă închinată dom
niei regelui Carol 1, din care a apărut primul volum, de o valoare docu
mentară netăgăduită, chiar dacă autorii recunosc că materialul publicat nu 
este medit În întregime. 

Pentru zilele noastre, când se anunţă atâtea radicale transformări Îu 
organizaţia statului, o a~em~nea istorie este de-o mare actualitate, inlesnin
du-ne s1\ cunoaştem originile statului nostru naţional, cu toate caracterlsti
cile lui din timpul domniei regelui Carol I. 

Ea ne înlesneşte să cunoaştem evoluţia stărilor sociale fntr'un interval 
mai scurt de un veac, gratie cifrelor statistice privitoare la agricultură, fi
nanţe, comerţ şi industrie, armată, justiţie, şcoală şi cultura natională, 

Evenimentele politice care au precedat aducerea unui domn străin, ca 
şi urmările acestui fapt, sunt minuţios prezentate de autori 

Al1alizarea acestor evenimente deasemenea este făcută conform unor 
păreri curajoase şi obiective. fără ocolişuri care ar falsifica adevărata stare 
de lucruri din anii 1866-1877, cuprinşi În volumul 1. 

Indeosebi. capito\ul inchinat generaţiei paşoptiste şi cel al penetraţiei 
elementelor străine în România mică - sunt deopotrivă de interesanle şi 
de actualitate 

După părerea formulată cetind i tâiul volum din "Domnia lui Carol 1", 
\ aşteptăm cu legitimă curiozitate pe celelalte trei ce vor urma. 

':. Constanlin Stoicanesca: Revolutia lui !foria. 

\ 

Despre cei trei mucenici ai românismului, - Horia, Cloşca şi Crişan.-
s'a scris mult şi se va mai scrie încă, pentrucă revolutia lor impotriva ro
biei de veacuri a Ardealului rămâne o dată epocală în luptele pentru redeş
teptarea noastră naţională, Ea rămâne revoluţia cea mai răsunătoare in isto

l\fia Românilor, intreC31ld mult pe celelalte prin măreţie şi martiragiu. 
Dar despre Horia, Cloşca şi Crişan s'a scris prea in stil şi ritm isto

,ne până azi. O atât de tragică epopee din viata Ardealului a fost prezen
I'Jtă tn linii domoale, punându-se accent pe datele istorice, atât de contro
lrersate uneori, dela autor la autor. S'a scris astfel despre revoluţia lui Horia, 

ca şi când s'ar fi uitat toate nedreptăţile indurate de poporul român arde-
'\'!ean, ca şi cum s'ar fi vindecat durerile şi rănile ce sângerează încă, pe 
;lrma robiei multiseculare, S'au scris tratate reci şi seci, după expresia unui 
\)ublicist arădan, d. Isaia Tolan. 
t Un tânăr şi cunoscut publicist bănătean, d. Ctin Stoicanescu, şi-a pro
j'US să scrie În ritm dramatic revolutia lui Horia. prezentându- o in culori 
!;guduitoare şi adânc grăitoare, pe lângă respectarea adevărului istoric, re-

1

' .. Jnoscut ca Împrumutat, în parte. dela alti autori. 
D. C~tin Stoicanescu pune apoi accent greu pe capitolul trădării, act 

iii 
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de vânzare repetat şi În alte rânduri şi sub alţi dirijuitori ai poporului, În 
calea spinoasă şi avântată spre biruinţă. 

Datorită trădări lor mişeilor, am pierdut alâtea ocazii ca să ajungem cu 
un ceas mai de vreme la isbăvire. 

Sguduilor scrisă, cu concluzii extrem de originale, caltea d-Iui C-tin 
Stoicanescu se impune printre celelalte ce se cunosc, privind revoluţia lui 
Horia. 

Reproducem un fragment, din pagina 53· a ; 
"Cinci zile de .. a-rândul, ziua ~i noaptea, au ars păduri, mine, case şi 

palate. (inci zile de a-rândul putea să nu mai răsară nici soare, nici lună; 
putea să nu mai apară nici ziuă, nici noapte, căci acolo era o singură zi 
noapte, lungă, sub lumină de focuri şi negură dn fum. Scânteil au scăpă
rat la Curechi şi Cnştior, iar de acolo s'au lăţit În flăcări, ca peste întin
derea de păcură ce nu se putea stinge. Şi dacă ungurimea nu se ascundea. 
nu erau nici cinci zile de foc, ci erau ~i cinci zile de omor. Dar şi aşa pu
teau să vină corbii căci hoituri; erau destule" ... 

In acest ritm de foc esle scrisă cartea d·lui Constantin Stoicanescu. 
Ea se va ceH ori când cu sufletul înfiorat de cele petrecute În timpul răscoa
lei lui Horia. 

Auref A. Mureşiculu: Originea Ciangăilor din Săcelele Braşovului. 

Reputatul publicist Aurel A. Mureşianu, unul dintre bunii cunoscători 
ai trecutului Ardealului - ne prezintă un nou studiu istoric, menit să ne 

. documenteze asupra vechimii elementului românesc din Transilvania şi, In 
special, din Ţara Bârsei şi Săcelele-Braşovului. 

Studiul "Originea Ciangăilor" a apărut in editura revislei "Plaiuri Să· 
celene", al cărei asiduu colaborator este autorul, nepotul marilor artieleni 
Iacob şi Andrei Mureşianu, şi fiu al fostului director dela "Gazeta Transil· 
vaniei", Aurel Mureşianu. 

Noua broşură a dlui Aurel A. Mureşianu este scrisă pe baza unor in· 
delungate cercetări istorice, domeniu În care d-sa este atât de bine cunos
cut şi apreciat. 

(ion i. pogana) 
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- Teatru românesc per

manent. la Arad. E o vicwne. 
,are nu poate rămâne fără ecou. Rea
lizată în forma cunoscută, a putut fi 
interpretată in diferite nuanţe; sâm
burele problemei nefiind despicat 
în aşa fel ca să fje vizi bil În toate 
laturile lui. 

Problema teatrului românesc per
manent În Arad rămâne deschisă şi 

1 pentru viitor, cu singura deosebire 
că discuţiile vor avea canaliza rea 

. lor bine definită; ceeace inseamnă 
cii punctele de reazim sunt deja cu
noscute. 

Adnotarea de faţă ne-a fost obli
gată de risipa de entuziasm pusă 
In slujba unei astfel de Idei; entu

I ziasm eare de altfel stă şi la teme
llia primelor începuturi ale "Hota
lrului". Rămâne de verificat puterea 
!de Intelegere a elementului massă, 
'chemat să-şi spună ultimul cuvânt, 
'(a'n oricare altă problemă de ordin 
. colectiv. 

Acest element a dat dovadă
vorbim de .finutul Aradului - de-o 
,nlelegere peste aşteptări; fapt care 

le indritueşte la o ţinută de tradi
ie şi pentru rtalizarea, pe care o 
iorim apoteoză cât mai grabnic po
iibi!. 

- O revistă a ,.Asoc. scrii. 
torilor români din Ardeal u

• 

t~n ultimile şedinţe ţinute la sediul 
!\soc. Scriitorilor români din Ardeal, 
~'a pus printre altele, şi problema 
~itlrii unei reviste literare în pa
finlle căreia să şi aştearnă gându
tie membrii acestei asociaţii. O re-
stă a scriitorilor grupati fn jurul 
lerii asociaţii cărturăreşti dela Cluj 
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ar fi bine venită; apariţia ei putând 
să verifice puterea de creatie În be
letristica ardeleană, in jurul căreia 
se discută tot mai mult. 

Revistele retranşate in Capitală au 
avut mari posibililăţi de fixarea ca
drelor, în toate domenii le creaţiei. 
din care cluză scriitorii din Ardeal 
n'au mai avut loc, fie din cauza 
abundenţei de prea mult material, 
fie din motive cari nimănui nu le 
sunt mai bine' cunoscute ca scrii
torilor. 

In legătură cu editarea unei re
viste, s'a mai adus in discuţie şi o 
altă problemă: infiinţarea unei edi
turi proprii pentru tipărirea şi di
fuzarea cărţii scrise de scriitorii ar
deleni. 

Şi asupra acestei probleme s'all 
adus diferite solutii, urmând li fi 
discutată aceea care ar aduce mai 
multă sigurantă de realizare. In tot 
cazul tînăra Asoc. a scriitorilor ro
mâni din Ardeal. vine cu idei noui 
şi toate puse În slujba scrisului ro
mânesc reprezentat de membrii ei. 

- Manifestări culturale la 
Arad. Intre manifestările culturale 
din această stagiune, cari onorând 
Aradul cu prezenţa lor s'au onorat 
in primul rând pe ele înşele, se cade 
să menţionăm' Concertul simfonie 
al orhestrei operei din Cluj, pusă 
sub conducerea virtuosului dirijor 
1. Bobescu şi reprezentaţia extraor
dinară a comediei .0 noapte fur
tunoasă" a lui Caragiale. 

Dt 1. Bobescu şi orhestra clujană 
au executat următorul bine intoc
mit şi dificil program: 

.... --------------~=-= .. ----
i I 



330 

Wagner: 

Bena: 
Bedhowen: 

Uvertura din .Maeş
trii cântdreţl" 
Serenadă 

Concert în do minor 
- cu concursul drei 
Tereanu 

Mozart: Simfonia "Jupiter" 
Enescu : I~apsodia Il. 

Dintre acestea, simfonia lui Mo 
zart şi rapsodia lui Enescu au Jjro
dus o adâncă impresie auditorului, 
care umplea sala Palatului Cultural. 

.. 
- Comedia lUI l. L. Caragiale, re

prezentată in seara de 27 Noem
vrie c. pentru comemorarea a 25 
ani dela moartea marelui umorist, 
a avut o distribuţie unică Au ju
cat dnele Maria şi Eugenia Ciucu
rescu şi Maria Giurgea precum şi 
dnii: N. Soreanu, 1. Mortun, V. Pela, 
şi M. T. Cosmin - dintre cari Ona 
Maria Ciucurescu şi dl N. Soreanu 
creiatori ai rolurilor. Reprezentaţia 
admirabil pusă la punct şi În cos
tumele epocei, nu s'a resimţit decât 
prin ... vârsta prea înaintată a unora 
dintre interpreti. Publicul destul de 
numeros a savurat deJicioasele dia
loguri ale mahalalei bucureştene de 
acum 50 de ani. 

* 
Nu e inutil să menţionăm că ma

rele nostru Enescu a concertat 
şi anul acesta - potrivit obiceiului 
ce sigur şi l-a impus - în Arad. 

HOTARUL 

'ncepând dela Unire, maetsrul ne 
onorează cu prezenţa şi cu marea sa 
artă dacă nu În fiecare an, măcar 
la doi ani odată. Concertul de 
vioară ce ni l-a oferit În Octombrie 
trecut, a avut loc În sala mai mult 
de jumălate goală a Palatului Cul
turaL Şi dintre cei prezenţi majori
tatea erau .. minoritari. Faptcareve
Tlfică incăoddtă vechea inţelepciune 
că nimeni nu e profet În ţara lui .. 

- Hotarul, n'a mai apărut dela 
inceputul lui Iulie (N.6-8) datorită 

"a două cauze. In lunile de vară -
Iulie şi August - revista noastră 
de obiceiu nu apare; sunt luni de 
vacanţă şi pentru redactori şi ... pen
tru cetitori I Faptul că n'am apărut 
pe lunile Septembrie, Octombrie şi 
că am fntârziat apariţia acestui nu
măr de Noembrie, se datoreşte unei 
împrejurări cu totul străine de noi, 
şi anume: greva tipografi lor din A· 
rad. Această grevă, care Încă nu 
este aplanată, ne-a forţat să schim· 
băm tipografia şi să apărem într'un 
număr de pagini mult mai redus 
decât acela ce s'ar fi cuvenit după 
o atâta de lungă Înt~rziere. 

Pentru continuitatea colecţiei pe 
anul În curs, numărul de fati al 
Hotarul-ui Însumează numerile ne
apărute 9-10-11 şi poartă data: 
Noembrie 1937. 
Numărul viitor va apare În aju

nul sărbătorilor. 

Rugăm pe dnll abonaţi să ne trimită cât mal neintârzlat COS' 

tul abonamentului. Sacrlllc1ile ce le lacemcu publicarea acestel 
reviste. merită măcar atâta incurajare din partea domnf.llor lor 
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CUPRINSUL: 

* • * Către cititorii Hotarului 

Dr. Corneliu Radu: Problema denatalită1ii, morti~ 
natalitaţii şi mortaJităţii in· 
fantile 

Dr. Vaslle Cucu: Cum se face asistenţa ma~ 

mei şi copilului in municipiul 
Arad. 

Ing. VJadimirEşanu: Mişcarea populaţiei in jud. 
Arad. 

Dr. Corneliu Radu Mişcarea populaţiei din Ro~ 
mania in a. 1936. 

HOTARUL apare lunar sub ingrijirea unui comitet 
de redacţie alcătuit din membrii «AteneuJui Popular. 
şi din câte un reprezentant al societăţilor culturale 
federalizate: Astra, Institutul Sodal Banat~Crişana 
despărţamântul Arad, Concordia. 
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