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INVIEREA 

Din. slăvi de ceruri cu foc s'a pogorît 

Peste golgota vieaţa eternă. 

Isus Hristos cu braţ de cruce pernă, 

Păcat,.ll lumii în veci a ispăşit. 

Lumina pătrunse'n:a lumii tflrnă 

Si'n două catapeteasma a plesnit; 

Păgânitatea de:apururi s'a 'ngn')zit. 

Hristos s'a ridicat în viaţa eternă ... 

Apostolii încep hlmea s'adune 

Minunea cea mare propo~ăduind; 
Dumnezeu creşte în inimi creştine, 

Se umple lumea de marea minune: 

..PRIUE '911 . 

~Hrisi:os a 'nviai: din morţi pre morti căldnd, 

Celor din mormânt vieaţă dăruind ~. 

fA:--n: GEOI~GE PAJIŞTE. 
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Och.ii tăi. • • 

O h ·· t ~. tI" d . v· ă. jl 
C 11 al sun umml e cIUta - c' ral'lt 

pripol' - adâncuri de pădure, vremuesc i 
"eleatul aceluiaş, mereu aceluiaş dor. u 

Atunci când mi-e sufletul greu şi sunt l'~ 
G 0 $ ~i' 

de singur de-aud glăsuind în mine Ulcerea. ni 
Îr,nec în întunericul ochilor tăi şi caut acoll. e 
dillJ, hodină luminoasă. tIe 

$ 0 $ ~U1 
h'e 

Câteodată în deschizătura desi:;;urilor Pt 
rei bat funigei de raze ... FerE'strele ochilor I'ec 
d(~schid atunci larg, larg şi lumina î:rnbJ'ăhitl. 
întunericul pentrucă bucuria are o sor,l; i!~ 

111 
În durere. ~aJ' 

.. $ $ ! 

I
ăt 

Ochii tăi 1 uminoşi sunt mai grei decâl'!lJ 
cu poarta negurei trasă. In strălucirea lor, 

I 

goita mea durere primeţ;te in ascunzişuri~l'i 
l'fl::>frângeri de luminiş ... Şi lumina ucide -ral'l 
teum{L de ea. .. - UI', 

Arată-mi poteca Iiniştei, domolind pa ro " 

molcomind sbuciumările l'i închide uşor În aII 
tăi cu zăvorul Pleoapelor: sufletul unui În', {~~ 

iat 
Ştefan PO Ut e 

I 
~dll 
~elă 
Jătii 
~esa 
,rec 
~alt 
~um 
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PROBLEMA EDUCAŢlEI 
lN ŞCOALĂ 

I'tf'· i . Eslt', Un'!l Îmioial<l, UHa din cele mai serioase prolJleme ce se 
un gl'llnaţiei lloastre. 

_ Caei nici viata de familie, a~a d{' redusă - în unele p<Huri so-

t
-iaJe -- în ee prive:;;te rosturile ei edueatiye, nici alte institutii de 

t ),I':;;tere n'ar trebui sit se poată rnăSUl'a uici ca întiJld('re l;'i njci ea 
a nteU.SilUte cu illfllH'nta educativă cxel'litaul de :;;coala organizatii 
, e Stat pe întreg teritorul sau. 
1", Căd nu este uilU{'ni lIlai chemat MI prezideze la modelarea su
helealHă şi chIar fizic[\ a viitoarelor g('nemtii denît l'eprez{'ntalltul 
IWlOlizat al iut('re"'t'lol' tuturor clasl'lor sodale, cal'(' este sau al' 
trebui să Jie: S latul. 

r~ Chiar din şcoala primară, tinerile gelwratii fae cunoştinţă, mai 
tjeaproape cu taI a unde locuiesc, cu neamul din care fac parte, cU 
~itl'abUHii eu mari merite pelJtru tara şi neam, cu comorile de sim
i~oe ~i gândire ~l~ generatiilor, tl'e~ute :;;i pl'~zcnte" pentru, a învat,a, 

III traged{t copIlane, a se sohdanza, a se Identifica cu Statul dlll 
tare fac parte. 

I ;:;tatui are un interes pl'im01 dial ca locuitorii s{lÎ să fie ci'tt mai 
atrunşi de acest spl"it de solidaritate cet[lţeneascfl, de aceia i !l. 'a 
llPUS obligativitatea :;;i gl at uitatca ÎI1\'{qilmântului primar. 

Pentru a da lin exemplu, tin sa amintesc că după r~lsco:liell> 
~I'[meşti din 1907, s'au luat diferite m,lsuri economice pentru U!7-ll

'area (raiului ţ<irallului :;;i, da{'~l s'a m~lI'it llllI1î<ll'ui jandal'milol' 
uraU, nu-i mai putin adevf\ral că s'o sporit;::i llUIlHlI'ul :;:colilol' 
lale şi al Învat[ltorilol' cu nH'llin'a expres,Y ele-a lumina masele 

iriuleş!i asupla llltl'l'csului ce au de-a fi solidare cu Statu1. 
In afară de aceast<l educatie cetăţClwască !;ii în afară de Cel'C0-

ările PUI' ~tiinţifke ce Îucumbii ClIiVcl'siUqiIor, şt'oala primară, 
plctUm :;;i eelelaite ;-;('oale de orice grad au menirea de-a contribui 
,i la inzestrarea elevilor cu euno:;.tintple necesare menite a le u!;'ura 
!'ia\a sau a le procura posibilitftti variate de actiune pentru asigu
:m ea traiului lor de toate zilele. 

Dacă, deci, pe de-o" parte ~('oala tl'pbue să "solidarizeze sufletul 
la societatea" dUP;-l cum se pxprim.'l sociologul St. Ze!f·tin, deri sti 
Id:tpteze tinel'ile generatii la realitatea socială, în can' vor tnli l'a 
:etă(eni, pe de altă parte şcoala tlebue sa pună la dispozitia socic
ăţii şi elemente capabile a îndeplini anumitc functiuni sociale ]l('

:esarc oricărei socieUlti omene:;:ti. De aici nevoia :;:colilol' practice 
Il'ecum sunt cele comerciale, industriale, normale, militare, semi
larii etc, după cum şi menirea Cnh-ersiUqilol' de-a se ocupa nu 
lumai de probleme pur ştiinţ.ifice, ci de-a oferi societăţii şi elemente 

-
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pentru indeplinirea a orice fel de funcţiune ill t;tat precum: III 
gistra~i, prOl esori, medici, a vocaţ.i, ingilleri, etc. 

Iar uacă acum 11e vom Întreba de ~coala 1:;;i îndeplinc~te 
ceasUl. menire a ei, sau c~ri sun.t l:l:itici1e cari se aduc org~ll;zalţ 
noastre ~{'olal'e, de ieri ŞI de aZI, raspunsul aproape unamm, Cii' 
se dă, este acesta: 

1. Şcoala are o influentă minimel, dacă nu chiar UHa În Sf 

rău, dupa cum vom areHa mai jos, asupra viitorilol' ei cet[lţl':' 
deci aproape nici o influentă educativă, ceia ce l'a f,leut pe D-I. 
Profesor N. Iorga S;t scrie un articol în ziarul "l\'eamul .H.onHlll('~ 
intitulat "Jos Şcoala". 

2. ~coala nu pregăteşte de cât elemellte foal'te slabe pentru 1,1~' 
fesiunile practice, dovad.l, dezertal'ea aproape a tUtlU'OI' acei 
elemente clela menirea lor natural;;l pentl'U eare s'au pr€gătit şi' 
fugierea lor Într'un ungher "dU de modest" În bugetul Statu, 

Şi pentru a nu cita decât criticile unor oameni cărora nu li 
poate t.1gădui nici competenta şi nici autoritatea moral el, vom 
cepe cu unele critici mai vechi: 

MIHAIL EMINESCU 

cea lllai cuprmzătoare minte a tuturor pl'oulemclol' romclll11t, 
scne uesple :;;coala În general (îutl'e ami Ion ~I H:SbU) urmatoartt f( 

"L :;;uuI:\a eu carc tmeni la Iloi discută oaUH'IU ŞI 11icruJ'l, exprcsillc dţ il ,,~ 
se St'/'\'csc, sullcicnla şi lipsa dt· naivil<lte, l' un scmn că avcm d\~-a fat'!: " 
oameni îmbatr:inill inainte dc vreme, 6lrorp. le-am prezice de pe acum ij P 
ele slatornicie şi impotenţă JlIondă ". OI 

"Ace:lsla-i pedeapsa ce ne-o dă Dumnezeu, pentru că am [[Icut dlll )(01:, bi 
lllai Ulwlle, in CW'/! se ingrumâdqte irw(//urca !llIei mulţIme de CfIIIOŞ/IlI(I! VI 

tc1 sll fi ingl'ljil de loc pentru creşterea inimii şi caraclcru [li, căd niciv~ l),c 
tăria uIlui popor n'a slal in instructie şi nUlllai ÎlI instruqic, CI toldeaUlII- ~l 

cn~~terc. () cU1wşlill/U, mai ales in ş('('{/Ie/e s<,cWlcI(lrc, Ctll'C lIU ure rol I'ii: tn 
liv, e (1 cunoştinţă sleurpu şi 1Il'folosiloure" (cital după D. lIlurăr,l:;;u: 1\<11· 
lismul lui Eminescu, pag. 2U\1). 

Iar mai departe: 
"Efedele sociale ale invăţământului sunt dezastruoase, căci dă doar 

cărui posibilitatea dea căpăta o slujbă". 
"Astfe! activitatea intclt'ctllală a genenl\iei actuale parc a se Iluslui ill 

gura directie a câşligului fără muncă, pe acele mii de cărări ale influenl~ 

rale, pe cari le deschide atotputernicia dCl1lagogiră, În soeolcala însă: 

paguba poporului. O imensă plebe de aspirunti ;(1 functiuni, falll ce (l Si' 

ltWlHlă fnvă/iimâllllll dl'rnoc/'IJlic". (Citat dupi! <!cclaş, pag, 211). 

Cauzele? 
Eminescu răspunde: , 
"Toată orgalllzalia noastră sorială rea, de aceea şi şcoala e o fictiune" 

iar altă dată, vorbind cle !;icoala rurală, arată că mediUl soei. 
administrativ face ca şcoala să fie aproape un lucru de prisos. ~i 

P.P.CARP 
fost prim-ministru şi şef a partidUlui conservator, are următoadn 
aprecieri cu privire ]a invătământul profesional: apl 
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u.! (Cilr,;' din e,rJ'!l1IeI'ea de motIVe la proccllli de lege pe1ltru şcoalc/e profcsio-
I Hal? din 189:{j, . 

, l ,,1)-'01' mi'!Îşt; Il, n:zultatclc oblinllte de şcoaldt' noastre profesionale sunl 
~ In al<Ît de putin s<lti5făc{lIoare, încât .,imlul cel mai elementar al datodci ne im-

:0" pune să ne diim seama de cauzele răului şi să procedăm apoi la înlătura
rea lor". 

Jar mai departe. 
"Toli profesoriI dela diferitele şcoal<, profesionale au fost de părere că ŞCO<l

klr profesionale nu corespund menirei lor, pentrucă ele se ocupă aproape 
exclusiv Cli It'ona şi numai în limilc foart~ restr:'lnse cu practica ... " 

"Fn cI!'v dl'la ~coala de mcserii, care cunoa~te desemnul, care arc notiuni, 
s(,l'ioasc c!"SPl'P If'gilc dinamice, C,lrf' f' Înstruit despre propriclătile difl'rilcIor 
m('rltale, va fi cu loate acestea un rilu mecanic, dacă nu va Învăla il' şcoală 

chial' şi aplic'aliunea practică a clll1oş!intelor sale". 
,,$coalelc dl' m('serij trf'hue să fie Înzestrate cu adevărate ateliere În eal'C 

urenirul sl1 devie nwş!C'r", Chestiune de fORMe mare actualitate şi astăzi, 

(Citat după C. G:me: p, P. Carp şi locul si'lu în Istoria Politică a tării, val. IL). 

Profesorul Universitar SIMION MEHEDIN'fI, 

tt fost Ministru al Şcoale]or. în hroşul'a sa apărută în 1919 intitulată 
1 "A1tă creştere" cere "Şcoala Muncii" în locul "Şcolii cărţii" de as
, liizi. care în lor de-a întări trupul si implini mintea, schilodeşte ca
i pilul. Ca lin n'lu care hate merpu în malul stâng. şcoala dp azi se 
I oeupă fllai toată vremea de iumătatea stângă a ccerului: vorbe vor~ 
f bite şi vorbe scrise ... deja abecedar plină la Universitate, deşi df'S

f \"oltarf'a coniJului şi 1'1 Ilpnlllui, omenesc, aşa cum ni-o arată aniro
{ llologia. J)C'dolollia. ns i h0]oe-ia, pedallo~ja ~i etTlo~rafia Tlll duce la o 
f, singurH inchl"if'rp; jn afară de muncă efectivă, toate căile creşterii 
! in şcoal;t sunt false. 

\ 
I 
\ 

"Căci munca desveleşte dMul din crecrul cuiva mai de grabă dedt o mic 
de cărli. Cel Înzl'slrat de Dumnezeu cu o prirepf're deosebită, dela o vreme 
nu mai Ia('e lucrul lui la fel cu al altora, ci ni'iscoceşte ceva nou; iar când 
vedc ('ă noscocirea întimpini'i greutăli venite din nestiinta lui, el se apucă 

grabnic de lucru, învătând cu mare bucurii' ('cea ce trebue, ca unul care şlif' 

bine că-i este în adevăr de folos. Si astfel din mijlocul muncii sale de toale 
zilc'e, ca un paiang!'n. lucrătorul cel dC'ştept se mută când spre un colt. 
f<Înd spre ('ci ăhI II, aci înnoadă un fil', dincolo desleagă un nod spre a lega 
altul şi peste tot le~(' rnrreu ace/aş Wînd. Aşa se pregăteşte specialistul ade
vărat, omul care nu numai şUe, sau i !:e pare ('ă ştie. ci şi poate în ad!,yă. 

Dela special, d piîş('şf!' spre general, urmilnd drumul firesc pe care a mer~ 
n('~mlll nmC'n('~c, (le dnd omul s'a sculat În două picioare şi-a pus mî1l1a pe 
unraHa ce~ dmfi\ii'i- eo 'UliI. din care li 5"OS apoi lot ce se găsC'şte în fabrî
,ele şi ars('nalele moderne", 

ACt'a~ta ('sle O metodă 
~i în învătămfintul practic-, 

dr aplicat în special în şcoala primadi 
după părerea noastră. 

Sociologul ŞTEFAN ZELETIN 
ln studiul său "Neoliberalismul" apărut în 1927 are următoarele 
aprecieri despre şcoală: 
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1. "Şcoala r0111:1I',ă a fost şi p.sle incă străină (de interesele noastre). Ea ~;r 
dat un in\'8]ăm:.II! exotic, cOllst:1nd rlilltr'un mănunrhiu d(' fOl'll1l1ic de :'O( 

IH IImul. lkdt, asemenea formule sunt CCOll! unor conditii sociale stl'ăinr~k 
llU Htl I'ost nUI'JaJ ÎII tara lor d(' naşlt'n', D,' aceia rom:Înul, care va în~{~P~ 
să intell'agă propria sa Iară cu ajutorul acestor ahstt':Jc(ii exutice, \'a COfll,PSI 
o pr:lpastie Între ideile sa 1(' şi Societatea În care trăieşte şi se "<1 sim\i strf 
şi TH'llorocil în propria sa tară. (I'ag. 217)". ~ă 

Şi dă ea ('wmplu formula deIDofTaţiei :;:i lih<'l'alismului ar~~ll 
!'cun; :;;i deoarece se cOllstată că Înt re acesll' formule exotice :::i r-Flf 

lil<1(i1e noastre soeiah' este un abis, în loc S;'l abandollpze formU!f 
('.xotice, cei mai multi OS;11H1C'sc propria nuasil'[t sociC'tate ~i o. co 
l.'I'C't eaz,I d n'pt l'c-actionară :;;i absuJ'(!;1. n. 

"Si astfel ŞCO;) la l'om:Înă - conlin'l'1 lC'ldin - [ace ('eia re fac.' Întrl r\I 

ambian\;'! socÎ;lHi şi culturali'i: ('a face nitiră sori:tlă. Din lcr(iilc de ISI'foa 
Jjl!'ratură, fi!osofe, ('opiii aud zi cu 71 acclaş dn!('r, de cum intră prin:;, 
din şcoală: că fălII'itorii societăţii rOl11l\l1l'şti de astăzi au fost streini de :jll.CE 
neamului nostru, că din această pricină ei n'au Înteles suf'etul romiln, ci die 

dănlit institUlii, care nu se pot rivesc cu nevoile noastre sufleteşti, etc." rat 
"T~l .. felul acesta şco:~ la "răsnăIt'şte sistematic sufletele tinere impotriv:1 : 

dela\1J noastre de azt'. 
. ,,()e aceia, continuă Zeldin, trebuie să găsim mijlocul de-a împăca Sili, 
le copiilor noştri cu socielatea noastră". ~ 

"Trebue să d('prindem pc copiii noştri să me,lrj:(ll de-a dreptul la rt'··.bbsi 
tea lor sol'Îal;-J proprie, să o înteleagă prin formule create din rhh1rtn 1 
studiu al conditiilor noastre sociale concrete. Ahi;) pe această cale ,"om l' 
~l:~:lt~;;.". unui lnYi'ltiÎmânt cu adevărat national (adecă potrivit 1If'~',~;; 

Şi conchide: 
"Aşa d'lr, haza şi esenţa unui invă(ăm:înt romilnesc nalional, care sn co~ 

mi'idcaseă suflete române nationale este "Sociologia Romaniei moderne". tarE 
In felul accsta, crede Zelrtin, noii cetăteni ie~iti din şn"eni 

"n'ar mai vorbi limba djspr~~tului fată de a~pzarpa socială îu ,~ici 
t ridm", eeia ce nu însC'amnă, adăog-ăm noi, că trehue s~l a('c~prlin€ 
ca fiind rczultatul unui ddpl'minism istoric de neînWtllral ' 
fără să facem ahsolut nici o (Titic~l) întreag-a formă ~i diree(i',e t 
dC'svol t arc a i llst it uţj ti nilor noast re palit ieo-sociale din epoca I'rum 
tel'ii noastre naţional c. ~u c 

Am citat câ\iyu din criticii înYătământului nostru, C'l\lw!null 
mip, ffll'ă nici o pretentie de-a fi lămurit compleet Chestiunea'l ' 
oUl'e('~ eriticilc lor, . eunos{:ute. în cercuri ~argi, atÎJ~g fUIl.et i\! II p: 
l'senualp ale :-;;coalel, funcţlUlll desprf' can am vorbIt la 111l'{ă fl 
adecă ~<coala - instrument de educaţie pentru scopurile idf'al·t. 1 
nnturale ale unui nf'am (Eminescu, Zeletin), şcoala - mijlOC uj)~ 
educaţie ~i pregătire individuală pentru nevoile vietii (J>, P. ( . l' : 

SImion Mehedinti), s' 
Toti sunt de acord În a cOllst::lta Cfl~ de departe suntC'm li, rin

4 

zultatele ee aşteptflm dela şcoală şi toti indiefi şi drumul pe l1d 
putem ajunge la o şcoală mai bună. ~ 

~Ii-am pel'mis a eita la inWmplare pe ace~ti scriitori, oar· ~ 
politici si oameni de ştiinţă, pentru a dC'monstra eă nemultUD'I' 1 

. . ~ 
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~ ,.,!fO<i,'atij cu ş('oala ci au ? origine mai 11Idep~rlată şi că acele c~i-
. iei sunt aproape acelea:;;} can se aduc ŞCOllI ŞI astaZI, adec:l In 

~"(. p<:>cial: lipsa ei de infJuE::nţă morala asupra educaţiei tinerilor şi 
~;,,nsupra spiritului public. 
strl Astă~i ac:st s~iJ'Ît Pl:blic, la form.area căruia şco~l..l?- ar t~eb,:i 

r
·· ă eontl'lbue In primul rand, este mal nelmlos ca orlcanu. Dlff'rl
ele generatii nu se mai înţeleg între ele, ca şi când ar vorbi limbi W . 

'·rUcrite. 
l:11 Inainte ca răul să prezinte simptome alarmante, trebue repusă 
·~coala în funcţ.iunea ei cea mai nobilă, adecă de-a putea contribui 

) . n ('ra mai largă măsură la pregătirea şi formarea unei atmosfere 
I rielnice muncii omeneşti pusă in slujba progresuluI social sub 
Jt)oale raporturile. s , ld Cum se poate obtine o şcoală care să contribue la formarcll 
:,lcelui spirit, ne-o spune DI. Profesor Nicolae Iorga in "Noua Direc~ 
~lie in Invăţământul Românesc", directie expusă in 4 conferinţe la 

':1 

Să începem cu şcoala primară r
atiiO, publicate de curând în volumul "Sfaturi pe Întunerec". 

li, Dacă societatea românească de astăzi se prezintă, pentru ori-ce 
"~bt'ervator atent, ca fiinel împărţită în două, aceasta se datoreşte .n primul râlJd şi pentru 9/10 învăţământului. 
1 t De-o parte ,,0 masă imensă de ţărani, cari, chiar dacă s'au 
'. ~rOPiat de şcoală, nu au folosit nimic dintr'ânsa în cei a ce pri

e:;te rostul. lor. ~l~uevăra"ta învăYHură veste aceea car~ ajută ~e 0r:t 
rostul lUI, stram de dansul. ŞI un taran care, dupa ce a mantUlt 

I,coala primară, !u('l'ează pământul lui tot aşa de rău, un ţăran 
tare, al.Huri de agricultura lui nu ştie să găsească alt isvor de 

',tenit, care şi agricultura aceasta o face pe linia strămoşească, făril 
I~ci o îndreptare şi fără nici un fel de adaos ... ţăranul acesta mai 
rţ'ne nu ar fi invatat la şcoală. 
, .~ Iar pe de-asupra acestor ţărani, rămaşi ca în vJ'emurile vechi, 
'.e întinde o clasă ieşită din şcoli mai înalte, care, cel puţin pe 
,; mătate, vede in Stat isvorul nesecat al unor venituri căpătate 
fU cât se poate mai putină muncă, o clasă care are de zece ori mai 

'lIlulte pretenţii decât munca pe cal'e o cheltueşte". 
;~ Nefiind adaptată în special nevoilor populaţ.iunii rurale, "şcoa
',' primară deja tară, nu a fost decât o preparatie pentru ca elevul 
. ,ă fugă dela tară şi să vină la oraş". 'tf De aceia D-nul Iorga cere ca şcoala primară să fie orgallizată 
'upă nevoile de viaţă ale fiecărei regiuni. Şcoala să fie un indrep-

r şi un sfătuitor de toate zilele pentru săteni. In şcoala primară .. f' se facă vcât .ma~ puţină te.orie, cât. mai vmult~ educaţie (educati~ 
nn munca) ŞI chIar educaţIe profeSIonala dupa caracterul loculUI 
I1de funcţionează şcoala. 

Şcoala să fie organismul de căpetenie al fiecărui sat. 
t. La oraş ~coala primară urmeaz~i a fi adoptată condiţiunilor de 
['\ă ale orăşenilor. 
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Invăţământul secundar 

Pentru întreg inv[ltământuI secundar, fie că este vorba de j: 
lJl'opriu zis, Ikl'u indu:;;tl'ial sau comercial, şcoală normală 
seminarii, OI. Iorga cere ca hază a acestui Învătământ un I 

gimnaziu cu 4 ('Ia,';(', carc. pe hingfi predarpa UIlC']or CUIlO:;Hinl:' 
(are are ciJlpva llPapilrată lH'voie în viată, să fie desti1lat în într 
me culturii g('IH'rale, adpcă fOl'lwlrii omului dinăuntru a om' 
armonios, a omului Silll[IIOS. a omului cu iubire pCl;tru Iti( 
vrednice ~i folositoHlc, a omuluj capabil de-a da de la delllSUl,' 
a ('cre prea mult, -- c[tci, adiwgă Di. Iorga, "nid-o specialitat; 
poate sfi fie în ndrv;il' folositoare p0ntru oamcni..., decflt {'rin.; 
îllfige rftdăeinple într'o cultură generală, ea îns:1şi, h'gată de 
tinctE'lC' cell' nlai "cehi, şi ('("le mai sănfltoase ale unui popor, 

In ac('~ti patru ani de gimnaziu să se învl'ţe matematici, ~ 
te llaturalc. avlÎlldu-sc in vedl'l'e în toate :;;tiinţcle aceste p. 
(dur atiY[1 ~i urnallă, să se în ve te limbi străine ~i să se facel câl 
multă eul tură literanl (bllnă, bine Îllteles), care formează nu Il 

stilu!, dar însu~i sufldul omenesc. 
In eoncpptia D-Iui Iorga, gimnaziul nu este o treaptă }lf 

a ajunge la alte ~eoli mai' înalte, ci Un învăţ.ământ compleet, G 

Jlom, mC'nit să ofere o bază sănătoasă pelltru orişice fel de a, 
t a te viitoare. 

Liceul este J)l'e~n1til'ea pentru cultura generală la un nivel 
J'idicat. El trebue să dea lucruri, cari mai târziu se vor ÎI: 
fundamental la L'lliversitate. De aceia a fost reformat ~i bar: 
leatul, eare nu mai este un examen de reproducere a cUlloştili 
,le cullUl'ă gl'llelală a elevilor. 

In ce prhc~te şcolile practice superioare de comerţ şi m 
(astazi licee comerciale şi industriale) DI. Iorga cere ca în a" 
:;-coli să se dea atellţiullea pl'irlcipahi activitaţii practice, cart 
bue să primeze aceste şcoli. 

In afară de aceasta, se va sUirui cu toate mijloacele la f~ 
rea în coabi a R.C'elui spirit comercial şi de atelier, aşa de ne,. 
pentru ca aceste :;:coli să llU producă Hoi candidati la Sili.· 

Statului. 
Stl miJoa:;;[\ a negustorie şi atelier în aceste şcoli, după c 

semillarii tl'{'jlll(' S;'\ miroas:l a smirna ~i tămâie. 
DI. iorga CPI'f'a plllH'l'l'a 1)(' aceia~ treaptă a şcolilor practi\ 

liceele, prill întJ'(Jllllcf>t'ea IUCJ'ului manual în licee. Această f 

re s'a efectuat illS~1 prin llumirea şcolilor superioare de COlllt 

de arte ~i mesel'ii l!n'pt "Licee comerciale" şi "Licee induslr 
La metoda psihologiui mrlsura a fost bine venită. Nu ştiu: 

-;.i dill punct de ved(,l'e practic va fi tot a:;;a, nu :;;tiu adc61 
(vorba d-Iui Iorga) de acum încolo va mirosi mai mul în ~. 
şcoli a negustorie ~i atelier. 

D('şi DI. Iorga concepe un mic gimnaziu ca mijloc de etil. 
in y('(lerea a ol'b;=ieărei ocupatiuni căreia s'ar dedica ulterior t 
tOlu~i pentru comert. aV<lnd în vedere că sunt aWtea lipsuri, 
dl'plinit şi mai ales în ce priveşte pe negustorii mici, D-sa a~ 
fiintarea unor şcoli inferioare de comerţ pentru pregătirea elt 

~ 

1 



... 

tii 
Itr 
m 
i( 

1 

Il" 

_c~~- ::c-":;-

• 

HOTARUL 149 

1elor necesare micului negot. Dar şi în aceste şcoli, atentiunea 
prinripală se va acorda Clllturei gf'I1cl'ale, ca şi în gimnaziu, măr
ginindu-se la strictul necesar predarea materiilor principale ~pe
dale de care are ahsolută llf'voie în viată viitorul comerciant. 

In ce prive:-;;te Universitatea, dl. Iorga o concepe absolut auto
nomă în ce priveşte direcţia învlltămânfului şi grija pl'ntl'u n('
yoi!eeÎ. 

Deşi, prin întrf'aga: sa flesvoltare. Pnivrl'sitafpll al' urma sii se' 
ocupe exclusiv cu C{iutal'ea adevărului în diferite domenii, Uml prNl 
multă consideratie pf'n tru nf'voi! e viE'tii praet ice, tot lI!';'i eli. Iorga îi 
aminteşte că {'nivf'rsitatea nu este ch('maUi ea si'l. trăiască "ca o 
cetăţ.uie de sin€' st:'itătoare. ci pf'ntru a Sp împilrtăşi dp toatp Clll'f'll

t{'!e care vin din sodl'tate şi pentru a trimitr aCf'stri soei{'UHi toatt' 
ar,ele sugpstiuni şi pentru a rxercita asupra ('i toatp acele infJuellţp 
de rare societatpa arI' nevoÎe". 

Ppntl'u cazul că rniversitatea nu ar putra produce şi rlempn
tele de rari are l1pvoie Statul pentru eXf>reitar('a functiunilor salI', 
liber este Statul să C1'erze noi institutiuni de cultură, având pxrlu
~iv această mpnil'r., căci intrI' rolul Fnivpl'sitătilor, "rultivatoarC' 
de adevăr şi preg<1.titoare de practicieni, este un conflict de fie
care ceas", 

Adoptându-se complect in Ifgislatia şcohră această concep
tiune despre rolul învătământului în general, Ilai cr"dem că s'a)' 
J'ezolva cu bine această rhr8tiune, a şcoal"i, a:;;a de df'sb:Hută in 
ultimul timp, ~pre binele şi al elevilor şi al profesorilor şi al socic
tnţii în grnrral, care ai;teaptă o îndrumare mai fericită a ei, a~ pu
lea zice o îm:ălJiHosire a ei, prin ~('oal;l, 

Cum stau astAzi lucrurile ne înv.Îrtim incontinuu într'un ('flrr 
viţios. Elevii se pWng dr progTamp încărcAtp, proff'sorii, în sJ}('rial 
rei eari pxamineară la bacalaureat, se plâng de lipsuri esentiale 
in cultura generală a elevilor. 

Raţ.ionaliz;1ndu-se programele, în v('derea ajungerii scopurilor 
rl1un(ate de dl. Iorga mai sus, credf'm. cil s'ar putt'a l'f'aliza ami'\n
dOUă deziderat!'le: 1. dezidel'at(']e elevilor, cărora li s'ar reduce 1))'0-
gramel!', eliminându-se tot ce s'ar gAsi ea fiind lucru de prisos aUlt 
prntru ('ultura gf'l1pral:1 a elevului nU şi pentru viata lui practicll: 
2. dezideraleJe profesorilor, cari ar avea ocaziunea să constate o 
mai bună pregătire a elpviIor. 

Iar societatea primind din şcoli elrmente s~ln;Hoas(' sub ra
portul concepţiunilor sociale şi mai hine pn'gătite pc·nit'u lupta 
vidii, ar fi mU!ţ.umitoare şcoalei pentru opera de îJlsfînăto~il'c so
cială la car(' ar fi contribuit. 

Astăzi socÎrtatea aeuză !'icoala de tot dNH'chilihrul (li, şcoala 
acuză societatea :;;i amhianta gf'llel'ală că-i paralizează orice oppnl 
de ('(Iueaţie. 

Dar dacă cineva tot trf'}me să încpapA a combate l'ăul, noi C1'P

dem, că tot şcoala f'stf' cpa chemată să rupă aeest cerc vitios, c.'lei 
ar{' ('ple mai larg-i posihilitAti de artitmp eoucativă, natul'al eu o 
ronditiune: ~coala. să fiI' (,ol1ştienUi Of' scopul pe care îl urmRrrşt<,; 
Ile('st scop să fie limpede formulat ~i mijloacple p<,ntru ajung-Rl'f'a 
lui, bine alese şi la indemâna şcoalei; să se con<;idore şcoala moh1Ji· 
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zată In vedere. ajungerii acestui scoP. dela care orice dczcrtarJ: 
să constitue o crimă, I 

, Nu vedem altă po~ihi,ltate de('~t prin şc<?aIă,~e-a schimba meIl', ti 
talitatea unor oamem, ~l tot maI numero~l, can nu se cred obli,( 
gati a compensa prin munca 101', avantajiile ce obtin dela cOleC'.'"r 
tivitate, şi pe spatele ac(>stei colectivităti. C 

Ku vedem altă posibilitate, de-a forma şi trezi, decât tot prir n 
~(Oalţl, acea com;,tijnt~l morală gJatie căreia fiecare să-ţ;i simtă nh! d 
punderea faptelor sale, pe cari este dator să le al'monizeze cu int~'1 (' 
resele pennanentp ale soeÎf>t[lţii în care tr~'\ieşte, .. 

Oarecare critică, pretentioasă şi arogantă chiar, contra stări, '{ 
lor de lucruri din pl'eZellt, din partea unei tillerimi pline de via(~1 ~ 
este pană la un punct (p~lllă nu deViu.e periculoasă pentru eChili., 
brul social) explicabilă. 

Aceasta este chestiunea eternă a lui "Bacalaureus", din Faw·, 
a lui Goethe. (Hezum în cele ce urmeaza un studiu asupra acestuI 
,,~aealaureus" făcut de prof. univ. AL le~allu împreună cu COBCkl' 
zule Dsale). . 

După ce Mefisto îl iniţjază pe student (bacalaureus) în studiI: 
ştiinţific şi educativ al rniversităţii, acesta pIeac.ii liniştit, dar ~l" 
reintoarce mai târziu (partea a Il-a a lui Faust), şi-i declară lu 
j\If'fisto că-şi dă seama cum l-a purtat de nas, exprimându-şi di 
pretul fată d .. e experienta trecutului şi fată de bătrânii, cad nu, 0:1 
pas cu cursul vremii. Pe aceştia "bacalau)'eus" ii găseşte pret!'!: 
ţioşi, când "vreau să fie ce nu mai sunt" căci "viata omului stă Î'· 
sânge şi unele se mişcă sângele aşa ca în vinele tân.irului?" "LI: 
mpa n'a existat Înainte de ce-am creat-o eu", adaogă sentenţioJ 

"Bacalaureus". 
Mdisto, ştiind bine că tânărul, ameţit de atâtă incredere i~ 

sine, rămâne surd la or;ce întâmpinare ratională îl lasă să plec 
fără a-l contrazice, zieându-i: 

"Original, fahr hin in deiner PrachU" 

Dar nu-şi prea face multă grijă de starea de spirit a studel 
tului căci continuă: 

"Doch sind wir auch mit diesem nicht gefiihrdet, 
In ,,"cnig Jahrcn wird es anders sein: 
Wcnn sich der Most auch ganz absurd gebiirdet, 
Es gibt zulctz doch noch e' Wcin". 

Structura fundamentală a omului tânăr este deci în toate ti]] 
purile acei aş. 

In vremuri însă când firul tradiţiei se rupe prin mari pn·, 
faceri sociale şi ierarhia yalorilor se răstoarnă complect, atlln,~ 
"italilatea expansivă a tinerimii. lipsită ele norme eonelucătoarr,;"t 
complace în afirmarea pr(>zentului şi a tendintelor momentane, di:l' 
pretuind tradiţia şi trecutul. 

Treptele natu. rale ale vârstelor ţfŞi pierd sensul, iar vârsta cr' 
IY'ai vitală. in s('ns organic, apare pe primul plan. 

In zilele noastre fenomenul este mai accentuat, fiind cii şi prfl 
facerile soriale au dimensiuni mai mar!. Şi poate că nici Goetbl 

\ 

.--- ~ 
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-~ n'ar mai fi a~a de lini~tit În ce prive~te încumintirea acestor tineri 
ard ])I'in scurgerea anilor. 

I Astazi mişcarea "Los vom Kopfe" (Jos raţiunea) devinc mân
en" ul'Îe şi al Uneeal'f'a în spre p~H urii e inferioare di n firea oIllelleasc:l 
)11'1 nu tulbură eUlloştinţ('1c, ('flCi "viata stă In sânga", dup~t cum dc
ee.',' llară asUizi şi atunci "bacalaureus". 
" Deaccia rot în şcoalii ne stă llcldejdea că s'ar putea Îndruma 

r:Jt, mai bine generatiile de asUlzl, aşa de expansivc în lillele direcţii, 
Rst diriguinu dânsa encl'giile lor tillere inspre direcţii folositoare so
t~.! cictătii din carc face parte. 
, Sub acest raport trebuie privita şi organizarpa oficială a "Stră-nI jeriei", ea eorespuIlzieînd ullei nccesit~lti tie manifpstare a tillprinwl 

i~1 tie astăzi. 

F· 
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Ştefan Ieşauu. 
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~ E neagră moartea şi înfricoşată ~, 

Dar numai pentru cei fără credintă; 
Ei dibui~vor trişti în neşHintă 

Căutând cărarea cea adevărată . 

Către eterna, sfânta biruintă. 
O, fratilor, treziti=vă odată 
Că va suna şi ceasul de răsplată 
.)i=ahmci va fi târziu pentru căintă. 

Căci desfătări şi bunuri şi mărire 

Sunt amăgiri vremelnice. amare, 
Iar moartea vine .. aşa fără de ştire. 

E fericit atunci acela. care 
S'a străduit să semene iubir~: 
El va culege milă şi iertare. 

MAI~IA BOTIŞ.CIOBAN 

*) Scris sub impresiunea medHaHunibr religioase tinute de P. S. D. 
Dr. ANDI~EI MAGEr~IU Episcopul Aradului. in ~Sala 'festivă a Acade· 
miei T eololjlice. în postul Sfintelor Sărbători a Naşterii Domnului. 
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DIN ZILELE NOASTRE GRELE 
o SCRISOARE INEDITĂ -
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zi Hcalizarea duali~nHIlui dill 18!i7 şi noua eră constituţională 

Cngariei cirja 1~!i8 Îneoare an'au s~i Însemne pentru Hom{ini o rur D 
pipetă schimbare În situatia lor natională şi politică. Deace('a,; al 
drept cuY~int, vedea Il. Ciol'ogariu În moaJ't~'a prefC'ct ului Gror,. m 
Popa al Aradului un rău augur pClltru Npamul Ronulncsr t· 
Trausilvania. 1) UI 

Căci se începeau atunci zilele, grele pentru noi, ale politidÎ: S~ 
maghiarizare. . 

După cabinetul lui \Ypl1ckhC'lm, ÎndH'iat la 1875, veni la pllld la 
noul partid liberal, eşit din fuziullea cu gruparf'a lui DC<lk - t u; 

co. ~ldus de encrgica ?l'l'sonalita ~.tC'," cal:C' a ~ost băt.l"Înul Tisza. KI'. 
marl. Sub acesta se lllaugu}'eaza 111 lllgana un SIstem nou de ~ fo 
vernământ fată de naţionalitiHi!e llemaghiare, sistt'm ee va fi 1, în 
mat invariabil de toatC' gllvcrllcle maghiare de-atunci încoarr 
s'ar putf'a spune C:1 numai Tisza - fiul Ştefan - a schimbat !. ' (Il 
tnleâtva metoda, III vN]erea îns:1 a areluia~i scop, rare a 111 le 
fixat d('la 1875. DC'snationalizarea rf'lor nemag-hiari şi contopjr~ a( 

lor Într'o Vngarie mare. In Cf' priveşte Rom<1nii, f'i au fost ~II "t 
prillşi de noua întors:1tură a en'nimentelor. Ku e de mirare dar .. aj 
au fost ani de nehotiirîre şi de ronfuzie. . c,i 

Hăul cel mare era că pe cl('oparte nu exista un singur pari PE 
naţional unitar, pentru întl'paga Transilvanie. răei ac('st partid I In 
ia fiinţ;l decât la 1881. Rom<Înii din Banat. Cri:;ana, din părţile a . li( 
numite lingurene îşi aveau o alUi fOlIllatilllte politic,l. De a: 
partE" nu se putru vorbi nici de o SiUgLUă metodii de lupt:i faFt ta 
" ]' • I ~,[ag HarI. ~ 

Astfel, în Al'dl'alul propriu numit. aeti"htii, în frunte cu llla: se. 
le Şaguna, primisf'I'ă o mare lo"itunl, prin faptul că Imp.tratul.I ca 
care-şi ancOlasera toate nădejdiie în lupta lor' naţională cord iUI 
l!llgurilo!', î~ tl:iidase pr~n "?uaJ.i~mul din l~m. ~:01Ifuzia .. cât şi Iri tOI 
rIie preSlUl1l d111 alegerI, Il orJpntau pe ceIlaltI, tot maL nUll1NI'f PO 
în frunte cu energicul publicist Gh. Bariţ şi Ilie JIăeelariu, sfj U(' 
pasivitate. Deci, în Ardeal, nu se putea vorbi de o ullitate polii 
rom.lnC'ască, c<Înd asupra aetivi:;;tilol' cădeau învinuiri grelf', 
multe ori nedrepte. Soc 

In ce privc~te p,lrtile acestea vestice ale Transilvaniei, aid i 
la illceput a fost mai multă unitate ~i chiar solidaritate politl, 

1) "Ci'iei s'a stins sleaua HOlmÎnilOl'" spunea - dup:i inmonmlnlarca lui 1'01 
Popa, tatăl lui Honwll Ciorog'lriu. Cf. "Aradul de odinioară", arlico:ul lui R ( 
rogariu în Triumful Ortodoxiei la An\d (lSl29) p. 205. 

-
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La Arad Românii erau grupati Într'o puternică ol'ganizaţie llaţio
!lala inreI dela 1~li7, al raret program fu puhlicat la :Gv lan, l~tiK 1) 

Nevoia de unire ducea tot alei la InfIintarea acelei "Heuniulli 
politice a tuturor Homilllilor din Cornitatul "\'ladului", la ~u Apl'i
lie 1871,:Q în jurul c<\reia se grupau la !1 ~Iai 1~n, ÎII faţa aleger"j
lor lliE'talc - lhUl[lţellii :;;i Cng-u}'ellii, Întemeind eu Ull mare entu
ziasm o "partidă politică naţională de sine stătătoare", sub pl'eşi
Llenţia lui Ioan Popoviei DeSf'anu :-,;i Îndt'mllillld pI"ill PI'otocolul îll
rlwiat ca "acest act de Ilăţietate să fie model posterităţii" :;;i "ca ÎI! 
zilelt:' de bine, cu cari o va binecuvânta, dup{i a 1I0a::;tl'[1 credinţ{l, 
VumlH'zf>ul ptlJ'inţilol' no:;;tri, ea s.l nu uite :;;i sh IlU slitl)('aseă din 

II aeeasta eoînţ('lf'~e]'f' sfântă, ce noi astazi îll ziIf'le dp ispită ° afir
măm în faţa contl'al'ilor no:;;tl'i..." 3) 

r, Dar pe cimd Homânii din Ardeal erau c!Î\'izaţi asupra metodei 
de lUpUl, cei din Banat ~i Cri:;oalla luptau la 1S7:?, l'a :;oi la 1~75, sub 
:-effillu! activitalii palit Îl'e. 

Unul dÎiltre marii exponenti ai acestei lupte nationale era aici, 
fi la Arau, t.lif(ea li. SU"lI1eseu, pe care Federatia Societă(ilor Cult (ltrale l-a s<ll'bătOl it cu entuziasmul :;:i l'ccuno:;;tiinta ce i se datorau. 
'i l\Iircea B. Stfll1escu debutase în diclti încă dela 18G9, c<lnd a 
,j fost ales în cercul electol'al al ChhilleuluL Este reales tot aici şi 
t în dieta dela lS72-Î:J. 
J l' SumelOase SUllt cunllltarile:;;i illterpelflrile pe :al'le, le-a ţinut 
" (1 m uecun;u! acestor uoUă SCZltlHl legIslatiVe. La Il1e lluerea U1C-t lei ain 1~';G-7i:>, UUlml lleputuţ1101' natIonalI dadeau publicitfttil 

acest "COllClUZ", din care "vom uespl'indc semmHcativa incheiere: 
"Llubul ueputa\llor w;qlOllall dela dieUl, în :;;edinta sa de asUizi a 
ajuns la convl1lgerea ~l l'ei'lpective conslutal'ea, că nu-i rămane de
eat a-şi continua :;:i alu'ma lupta politica şi mai departe, Humai de 

I ve tel'cllu! opoZiliunnei. Ve unde deci, p~lri"isind poziţiullea interi .. 
mală observativfl, î~i va ('ontillua şi tine cu. trebue continuaUl, poli- ' 

t, tita naţională, pe temeiul programUlui cunoscut". 4) 
\ Actul era semnat de Anton Mocsollyi, ca preşedinte şi de no-
I tarul :Mircea B. Stclnescu. 
f ([ulel't'<i. lui \\enckheim ~i venirea guvernului Tisza Colomall 
~ schimbau radical situatia. Tisza Colomall Î:-ii inaugura astfel politi-

la sa lI.('IlUmiti"l "zdrouitoal'e de naţionalităti" în vederea rea!izi"lrii 
idealului "Stat national maghiar", o dogmă dela carI' au derivat 
toate legiuirile ungure:,şti de-atunci încoace.5) In sprijinul acestei 
politici Tisza veni şi cu o nouă !pge I'lectorală, care trebuia să În
ul'părteze natioalit;ltile dela viata politică. 

Alegerile din 1875 au rimUlS asI fel vestite prin îngeriutelc, ba , 
1) CI. Oct. Lup,)ş: Mircea "(/si/e S/ânescu (11'11-1888), în Revista Institutului 

Sorial Hanal-Cri~atl<1, lm3, p, 59. 
2) Oct. Lupaş: Ibidem, p. 59. 

3) T, V. ]Jădllian: Cartea de Aur, n, p, G-I0; şi a noasldi mOllogrnfic "Tonl1 
I'opo\'ici-Desseanu", Arad, 1932. 

4) Cartea de Aur, VI, p. 497-98. 

o) Cf. R. Ciorogariu În Zile Tl'dile, Ol'ndea, 192ii, p. 33 
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chiar şi atrocitătile comise faţa de alegătorii şi candidaţii Rom1 
UlIor. i 

Idealul lui Coloman Tisza era să sdl'obească cu totul orice lJd 
tiu naţional şi în mare m:.hmra a Ieu:;;it,. cilei, au urrn.at C~.ltiVa al.! 
de zil!1ctu:ala :;;1 ac a€ZorgallIzarc a lupteI uaţIUllale. . 

Din zilele acestor alegeli silnice, eâud epice mergeau cu gmt' 
nul şi votau pentru candidaţii acestuia, aVeau toate favorur!le I 
li se iertau toate pacatele, pe c,lnd ceice mergeau cu opoziţia, i 
maghiara,. fie nati~llalistă, .erau terorizati şi persecutaţ.i pan[t . 
dIsperare ,1) publIcam o scnsoare medIUl,.t.) adresata ue Mircea l 
SUlllescu - care candida la Chişiueu - catre 1lotarul pc atunci 31' 
ilail \'elici, viitorul şef politic al Al'aclanilor. 

E interesantă pentru chestiulllie de tactica electorala .. Mil'(', 
il. SUmescu a citzut, ca atâtia multi alţi candidaţi rOllHlni, în fa! 
pdgoallclor deslk'mnţuite. 11 gasim, dela Arad, III dieta tim 11'$75:i 
COllSt. Gurban, remarcabilă figunl, careia i s'ar cuvelli nllldvaf 
iJiogl'afie mai amplă. f 

Jradu, în :n rn 1! 1 

~i, aeu~n, iată ~~prjnsul scrisorii către M. Velici, pe care o d~I' .. ' 
în ortografIa Vl'E'mu: 

Frale ~ 

Ti lTlllllilllneScu din Inima pentru cell' comllniw[e. Priimescc În SC1ll11Jl. f 
[ru! dale sprc SlIVCIl/re, posa mea. 1 

Com!la/ensii mi-mI da/u de scire, I;ă d'in molivll. că Barone:c ,1lisandru K' t, a 
hieli! a [asl/u ((/ candida/II la Simandl1 in con/l'a c(111dida/ullli lor/! HoJl11s, - Il a 
fi n,clI/rali, d~' lolll facie de. (I/I'gere(1 d'in Clllsinell, ba llIW11I (/'in/re ei mi srl 
uprwlu. ca sar llllh/lclIra sa cada rWUlllll1 no~lrll. ' 

,tslll-fl'lin mi t',~pli('11 si 'condui/a ~1I/Jprcfec/u'lIi [acie dc no/arillill d'in Cll'f Ş 
luşii. care pl'lI/nl agitiiri pc pur/ea nu'o (/ fo,~t!1 deflllncia/u si citu/u pe ien d 
(ludielldllln u('/"/Jllm; der-a schimbuIIdll-se imprejurarile. 111/ i s'au faculll iml'~' n 
lÎun!, ci i s'a diSII lIumai să fie ordine. ŞI 

La mOIlH'Tl/ul acesta me pornesc[/ in spre Cermeill. (;/1 r!w , SiCli/a. Tu/pasi'/, n 
Se po/e se Irecu şi prin Sieprellsill. 

{'re Hlill Bosyallll l-am /r(//1IislI (1/ Pele, w! {(/ca preparllivrl('. LJdiefl cu: n 
~i Cll sania IIOSlr(l cat/sa I P 

La noi s'a aleslI Ca/'lllf/ Cfl mare majori/ale ca-ci judolJii au {oslu compacl. m 
Intru alle'e priimiti ('onsideratiile mele de stima si {ra/ielule, ca SE 

lir/a 

(Adresu): ()llor!l[u!ui Domnu 

}Jl'r B(lJ'osjello 
Cs('rm6 

Mihnit! reliciu 
No/urill comwwle 

unul cOllatilmale Jid!', m 
M, SldllCSClI, ia 

10 
in 
lH 
vâ 

• l' io; 
III ..,ef, 

Publicată de Ed. 1. 
'

!;Oi 
. ru GV v 

ava·"1 ;~ 
1) CUI'teu de Aur, \'1, p. t)02. 
2) Din arhiva FamHiei Yelici. 

I 
_i _ 



--
HOTARut 155 

TRAISTA CU CRIN 
~~) c:

1,~~'li illu,UJ r'~IJI! 
Inspector şco! ar 

~-~~~ 
de AUGUSTA C. RUHENESCU - LEGENDA ORIGiNALĂ -

Copilul se preglHise pentru drumu-i obişnuit. Mergea în pădu
rile ~i pe câmpiile, ce se întindeau dincolo de munţii l\'azaretului. 
,\c010 aduna plallte vindec[ltoal'e, din cari mama lui g<Uea b~luturi 
răwritoare pentru copiii ~i femeIle bolnave. 1\imeni mai bine ca el 
nu cunoştea aceste plante. EI usca frunzele ~i petalele florilor ma
I'unte, iar bobiţele ŞI seminţele lor le aduna în mici sacult.~Ie şi des
pre fiecare ştia, ce anume boala Iccuie~te. Din plante necunos
cute storcea sucul Iăptos şi uleios ~i umplea borcănaşele, ce singur 
şi le-a cioplit din lenm uşor de brad în lucrătoria din Nazaret. 

J\Iama lui luă traista de in, ce atârna de un cuiu. Această traid
tă a tesut-o ea pe seama copilului :,i pc o parte i-a brodat un crin 
minunat şi alb, ca florile unui vis îngcJ'esc. A aşezat în ea o păni
:;;oară, un pumn de grâu prăjit, câteva smochine uscate, borcăna~ul 
pentru alifii şi un ulcilor de lut, cu care să-şi poată scoate apă. 

Copilul h;i lua traista. Cu părul bălaiu ce-i cădea 'n şuviţe mă
tăsoase pe umeri, cu ochii lucitori ea două stele, în vestmântu-i 
alb şi dânsul părea un crin prefelcut in copil din grădina nevăzuta 
a Domnului. 

Mama î~i a~eză miinile în semn de binecuvântare pe capuJ lui 
şi el porni pe drumul, ce-l ducea între munti. Pe unde trecea, firele 
tie iarbă îi rnangăiau picioru~ele, iar florile îi sărutau poala ves
mântuluL El ocolea cu grijă furnicile ce mi:;;unau pe poteci şi pa-
~ea cu băgare de seamă, nu eumva să caice 'Il lJicioare nici cea mai 
mică vieţuitoare. 

In aceste ore timpurii ale dimineţii drumul era încă tăcut şi 
neumblat, iar el înainta singur pe poteea, ce ~el'puia înspre pădure. 
Printre stejarii ~i cerii secui ari abea ici-colo se zărea loc de O pal
mă din bolta cerească. Din adâncul pădurii Se auzeau lovituri de 
securi şi un tăietor de lemne cânta prelung şi întins. 

Copilul pătrunse tot mai adânc în desi:;ml plin de p~ji:;;te. Dru, 
"1 ... mul era lung, plin de cotituri :;;i urcuşul :;;erpuia tot mai sus . .,ste

jarii uriaşi deveneau tot mai rari şi locul lor îl tine rariştea tufişe
lor. Copilul sui un loc mai ridicat şi privi coastele stâncoase. Işi 
impreună mâinile. Linişte adâncă îl încunjura. Nici un fir de iarbă 

! nu mişca. Totu:;> inima ii trelnura asemenea corzilor mişcate de 
f vânt pe o harfă de Eol. In aer pluteau suspine şi implol'ări tânguI ' Joase, pUl'tate ca de aripi nevăzute. Glasurile i se furi~au în suflet 

~i îi rasunau În inimă plângând. Işi ridică ochii spre albastrul ce
rului, apoi î~;;j roti privirea asupra ţinutului pustiu. 

Printre munţii îndepărtaţi se pitulau cflteva colibe sărăcăcioa
se. Copilul porni asemenea unui porumbel alb, plutind peste stân
cile necălcate de picior omenesc. Totuş era aproape spre asfinţitul 
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:"uaI elui, cânt! ajunsc la colibe, iuailltea c:ll'Ola ~edeau câteva it 
!llei sleIte de puteri. Cate UHa i~1 !mea III poal<t pruncul palit! \ 
:supt de chiuunle foamei. Bocetul malllelor se lllvaluia cu scaun 
LUl plâllgator al copiilor: 

- Uamcllii no:;-tri au să :scoală ÎUt:ă de trci ori trei săptămâq 
piatra din pietr~lriI1e Homei, iar noi pierim cu totii de foame, PtJ l 

(',Illd ei se vor întoart:e. Spetele lor vor sflllgera ue ril.llile bic1UIU!1 
cumplit al lJăzitol'ilor nenlllo~i, iar pe micul1i lor :;;i-i ,vor găsi t~ll 1 
buzele arse de foame. Vai nouă! Cine al' putt'a s[1, llC ajute'!' . ( 

Copilul se opri printre colibele s~ll'ăeadoase. Păru-i lucea ii. 1 

amurg, ea corola surItă a unei flori miraculoase :;;i vocea lui d 
1ll0aHl. co])ora ascmenea unei m~lngăiel'i hlâlld. c asupra fiintelol ~ 

11e1 ericHc: c 
- l\u plflllgeţi, ci aveti năd('jde. Chiar :;;i p~ls<lrile ccriului Îţ ~ 

au ocrotitorul lor . .Kici pe voi nu V <'1 va. piinisl TaUtl meu, rarei· 
t~ste :;;i Tatal vostru. t 

Intillse mana în traista cu crin; luă pâillÎ~oara şi o rupse Îl, ~ 
bucăţi. Apoi Întră în colibi :;;i în fiecare albie a:;;eza c<\te o bucătit~' î 
In co:;uriIe de rogojină arunca c[lleva smochine uscate, iar Îll bl:~ 
deie de lemn lăsa să cadă câteva fire de gl'UU prăjit. La e~ire aPltl s 
câlldu-se netezi cu mâna capul copila;;ilor: 1 

- Intrati cu toţii - le zise blând - ~i g[lndiţi-vă la Tatăl, (' c 
a cărui voie vi-am făcut toate acestea. 

Femeile î:;;i ridicară copi1a~ii :;;i cu mare greutate s'au tântt L I 
colibi. Albiile eIau SUPl alllcal'cale de pelllll; co;;unJe de rogojllul I! o 
:<uljJau aproape sub povara smoehmelor uscate :;;1 um bllLlele Of b 
lemn cu vftrf umplute) graul se scurgea acoperind p[unautul. hl' P 
lHeliC aiergară alal'[l, ca s:1 sărute poala vesm[llltulm alb; dar ('( il 
p1l ul necunoscut era departe. , C' 

l)e ])oHa Întunecată a cerului, luceafărul de sear~l î~i deschÎi~ 
odliul luminos, apoi se ivi Carul mare :;;i'n UI mă Uo:;;ca cu pui J SI 

COl'm:;.ul. Copilul se aşeza pe o sUl.nc<.t acoperitel de mu~chi. lŞl cuii! ~ 
tapul pe tI aisla cu crin şi adormi numaHlecclt. lusă r[ls<lritul SQ,f Ili 
re 1 ui îl găsi plecat la drum. Coborî eoast a rapoasa :;.1 porni Spl{ IT 

v{tÎle ad[mci ale câmpiei Întinse., J rE 
Apa munţilor se scursese în albia vitilor ~i pe marginea mIa ffl 

tinelol' cre~tea o pădure de papură ~i pipirig. La gura viUi se ridirţ Il 
o imensă cărămidărie părăsită, iar la cc.lteva arullc~Huri de piatr~ şi 
de depal'te, sU1Leau ])ortleJele dtl'ămidarilol'. In fala lor era lut'l 
uscat, amestet:at cu pleava. .. ::.~ 

A:;;a tăcere moi'ială domnea în cale, ca:-;;icund toată viaţ.a ar' rl. 

pierit dintr'Însa. Totuş in fata bonleiului pal"că Se mi:;;ca cine,4 8( 
t:u căI'{nnidar cărunt cu straiele sfă:;;iate *edea pe p[tmuIltul gD! 
Părul lui alb era presărat cu cenu:;;~l, ial' bratele uscate şi le tilli4 
întinse c{~tr~ îMiltim. ile cereşti. Ruga lui Hlllguioasă, asemenea uni).' 
hocet, se malta spre cer. . lJ~ 

Copilul ajunse Înaintea lui. Bătl'[mul il opri cu'n semn al mi fâ 
uU scol'ţoase: pl 

- Intoarce-te'n drumu-ţi copile şi părăseşte acest lăcaş al pip 
Wf p~ rii! Feciorii mei, fU toţi ceilalli muncitori uimpreună zac în '1 
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r deie, chinuiti de o boaUl arzătoare, iar membrele lor suut acoperite 
cu Iăni şi be:;;iei şi nu-i cine să se'lldure de chinurile 101'1 

Copilul privi Ia cărâmidar I;'i-i răspunse încet: 
- IwJul'al'ea se aJUt la TatăL Iar .El este cu voi. 

il In clipa nrm{ttoal'e întră în bordeie, Pe paiele umede de pe jos, 
'f zfleeau muncitorii sehimoll08iţi la fat~L Bratele ~i picioan'le le erau 
"I acoperite cu riUli, ~i se, slJ'He.au În s})asmun crunte. Copilul scoase 
'f bOl'Cllml~ul eu alIfie dm tl'aJsta sa. Pe fundul borcanuJui mai lu-

l .. ('eau e,it~v~ yinHUl'i ul~ioase, Il, scutur~l în m .. [m~ :;-i bOl'c'-ma:;;u1 se 
. umplu pana Il suprafaţa cu ulelU balsamos. CopIlul se pleca asu

jHa bolnavilor :;;1 turna din uleiul, Ct' curgea abud(mt peste răni, 
:1 :-iurul uleios se scurse dealulltnll llwmlJrelor bolnave :;;1 nlnile au 

disp(lrut numai dec[lt, Fetf'le se netezinl !-ii'n ochii intl'etleschi~i se 
i aprinse din nou flacăra. vieţii. 
fI' Copilul I'!;ii din hordeiu ~i Se opri în fata hătn1nului: 
l lata copiii tăi ~i toti oam('nÎi tiU se pregfltesc de muncă, 
, Spulle-II', că toate poverile sunt d('la TaUll vcnite t;;i tot El ni-le şi 
ÎndepărtC'ază. Iar ci să slăwască mUllf'le TaUdui. , 

B:'itrânul privi lIhnit cătrii bordeie, din cari roia ceata ('opiilor 
:;;i a mundtorilor săi spre dânsul şi fata tutror radia de fericire, 
Pe etmd 1*i întoarse capul, copilul a dispărut pc cărarea dinspre 
campie. 

!:lesul întins era acoperit cu iarbă uscată de ar~ita soareiui, 
Departe, in mijlocul c~împiei se ridica casa ciobanilor, cari tundeau 
oile, Lâng,l cas~l era oborul îngl'fidit şi Hilltttna. In ObOl' zilceau oil<, 
holnave, iar Îllaintea oborului vitele ti" jug păşteau ial'ba ofiliUL 
Pe marginea fânhlnei !;icdeau câţiva p;lstori desculti şi îmhr:'iea1i 
in struie aspre din Ptll' de eflmiUi. Unul din ei se ridică stl'igftlld 
eu vo('('a Îndurerată: 

- Trebuie să Pfll'ăsim pflm.lntul p(ll'inţilot' no~tri, fiindcă au 
secat izvoal'ele, din cari mo!'!ii pi sil'umoţ-ii î:;;i ad(lpau turmele lor. 
~i vai! eillllpia amuteţ-tel Fluierul pilstol'iJor tacc. Bicelc IIU mai 
pocnesC' :;;i niei foal'fedlc tungfltorilol' nu mai sună. Şi mieii nu vor 
mai behăi, vitelp nu vor mai mugi :;;i du\{tÎÎ nu vor mai ltUra. 1\ici 
frlple nu vor mai veni cu ulcioarele 1)(' unH'l'i, ca Sfl scoatft apă din 
ftll1l<înă. Şi fiica aJ'hiereului, care el'a sUlt'gptă ca tulipanii câmpu
lui şi scotea apa cfllltiJnd, 11U va ma vpui alei. O! lac1'ima câmpici 
~i sânul păm,Îlltului, de ce ai secat? 

Pe drumul înd('p[ll'tat dinspre munţi, în lumina soarelui ce ră
:;,dea, apăru eopilul. Pfl~ea clNldl'eptul c,H1''-1 Htnttlnă, Scoase ulcio
rul tie pltm[wt din traisUi :;;i plpc[mdu-se dC'a!Supra ganiinei, vru s~l 
~coată apa. - 1\u este apă în f[llll<Înăl - stl'igal'ă pi'tstorii. 

Copil ni răspunse blftnd: 
- TaUU vă Mi vou[t apă. l'rcamăriO sf<înt numele Lui. 
Stoase uleiol'ul din filntânâ ~i-l întinse pfistorului <,clui mai 

lJiHrân. Ulciorul C'l'a plin de ap[l limpede. Apa se ridica cloeotind în 
ffll1t[lllă. :;;i băutura relco1'itoare Se l'l'v:lrsa umpllînd vftlaele din
pl'ejur. 

Păstorii se Pl'Oştcl'llură în jurul f<înblrwi, C'ulcându-şi f(~tele la 
pământ; apa şi lacrimile lor, cOlltopindu-se le curgeau pe obraji. 
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Pc e{UltI Î:;:i ridicară capetele, copilul dispilrusc În zarea îndt'p:ll'ta 
a c<1mpiei. ~i v{'ni lIoaptea eu opaitele lumine10r de stele şi îl PI'i 
~e :;;i al doilea alIlurg ÎI! drum, ciilld ajun~c la munţii Ierusalimul 

Se zi'lreau l11uIlţii Akl'ei :;;i ai Bezcthei eu caiScle lor albe 
sculllle, ce se tupilau în dosul murilor de piatra, cari împrejmui' 
OI aşul. J11S,) palatul îlllpar;Uesc depe muntele Sionului, cu VlIltUl 
!'UIllall pe fl'ontiseipiu, privea departe ÎIl zare. laI' piSCUl muntel ' 
Marca era Îllcorollat de templul, ce stralucea ca o mâlHlnl coroa, 
de HUl' . 

.soarele î~i îml1ta discul Îllflăcarat de după munţi, când goan 
schimbului de pazllici se auzea sunâlld la cele zece porţi ale ce! 
ţii. l'azllieiI lHl'ial'a 1ll JOS ttrugH ellornu de fIer 1;'1 t:ele zece pu 
ale ceUlţll se ueSClwscra In laturi. Pe UHa uin ele e:;;i un soldall 
mau. 'lrecea f1uieni1l!J. 1)e drum ~rn treacat lovea llellli!os iarba 
a1<ltul'i cu v~lrful sUlliei sale lunga. SabIa scurta-i zâug~lllea i 

wuca-j de fier. lJl'OdaUl se opri. Ca la o alUllc::ltură de pIatra U,I 

parte, o t:OIiba de lut se aIipea de coasta dealul ui, intocmai pl'ec' 
Ull cuib de râllduuÎ('ă stă sub strea:;.iua alipiL, 

Inaintea coltbei, sta un omuleţ. lJin faţa-i sbârcită doi ochi m \ 
riţ,i de spaima privea În lumea diu jur. Cu picioarele scurte ir] 
manta lutul, iar cu bratele luugi l11v.1I'tea stângaciu un disc. ' 
dosui lui, pe pl'~ljilli lungi se uscau oale de lut, tot at~lt de diforl1, 
:;:i i:itulrnbc, ca iusu:;.i omuleţul, care le facuse. 

Soluat ui se abel.L u am drum :;;Î se opri Il! fa ta olarului. Cerce: 
oalele am:HlUuţit :;:i ÎIlCCPU să l'~~ă: . . ~I 

. - ~{ecull~:H'L~te, t:a ~I ~oal,ele ItI ~U,llt tot ca tme de pocItel 1.'11 

ţI-le VOlU 0'01 Plltlll, ca :sa al bucune 11 ele. Ip 
~i ndicilllc1 sullta, cu vi'tl'ful de fier izbi în oale, cari se sPG:fm 

senl În mii de lJUnHi. Din ochii speriati ai olarului curgeau ~irOG.f 
de lacrimi, dar solllat.ul pleca lUai _ depal'.te hO~lOtilld. 111,Se1 C?pj:~al 
statea III lata olat'ulUl. Lua de pe umerI traIsta cu cnu ~l Zl:~lij 
cu bun[ltate: lh 

- Nu pltll1ge, ci adună h:1rbul'ile la un loc şi le aşează în tra;1n 
ta mea. [ 

Olarul privi în ochii lui lucitori. F~lră un cuvfll1t se aplecă {re 
aruncă in traistă hfll'lJUl'ile adunate. Cădeau bucăţ.ile de lull'bu1 
daI' traista se umplu alH'a pe jum{ltatc, când olarul ridică şi UltiD{gl 
buc~tă (~e h~lrb, c~pil~ul se aplecă asupra traistii şi suflă într'âlJ,~S( 
APOI se mtoarse catra olar. i 

.- "Scoate-ţi o~I('le .şi le du ~]a ~~'aş spre vânzat~. Iară. duP{d!~ 
le-al vandut, adu-tI amlllte de saracll, can cerşesc mIlă. ! 

Olarul hrlgfi mâna in traistiL lnima-i s~ilta de bucurie, IWfill ta" 
seot('a oalele într(lgi şi frumoase. Pe gâtuI sulpget şi tor(ile gnP< 

tioase ale oall'lor lu('('a glazunl de culoarea curcubeului. După ('[',las 

duse .Şi~~I~tim:le~două ~ale în colibă ş~ reîlltoarse, copilul nu nUl' 
era mCHll'l. DI~parusp dllH'olo de poarta. /u 

Ierusalimul s'a deşteptat. In suburbiile dela periferii viata ~OlJ 
pornise. Oamenii mhUlH1U pe străzi aspmenea unui funical'. IPB 

Copilul înainta liniştit printre ulcioarl'le strâmte, mai apoi pr1d~ 
străzile hogate ale oraşului. Tl'aista goahl îi at::îrna pe umăr, ta, 
UlIld ochii ,i-i I,ironea aSlIl'ra faţadei aurite a templului. l]rcă "f' 

-
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11'ta~ile de piatl'ii ce duceau la templu şi trecu prin poarta din afară. 
prii! lu galeria externa :schilozÎÎ :-;;i ceJ'~etorii se rugau proţ.terlluţi cu 

nul,ja\a la pamtlJlt. Când copilul tl'€CU pe hiuga ei, cei uoi dela mar~ 
be fine h;i l'idieara t'apetele. El se opri în fata lor, apOI Întra prin 
l1ui.jlOal'ta din launtru. In aceastii. colosală. galerie illteJ'lUl ardeau lu
ItunlJ1iuilrile ~i ga1'l1a templului compus::1. t1iu preoti ~i 1eviO, treceau 
:HehM în ~ire de câte doi pe sub IlJ]astlii gigaJltid. 
I'oaâ UllId copilul a intl at, IUmUII<l1 ile î~i rntellslfieară sclipirea, ial' 

hăcările lor plu leau, ca fi ut uri a urii prin aer. Copilul Îugellu llchie 
Jan!&. pidoan'le coloanci m~llgina:;,e :;;i eu capul pl('('at se ruga. A~a îl 
CPI"gfli'iră zorile zilei a treia. Atunci se st'ulfl~i t'~i În curtea externă a 
portemplului. Aceasta era o Îlltind('l't' rHlrdo:-;il.:l cu pl4'Id de piatră lus

:tI ril'uită. In fuml se ridica galeria lui Solomoll, l'a o r[llllil:-;;it~l a ve-
IJa ,fhiului templu. 
~a j In mijlocul ~'urţii ('l'a Îllti!lS ~n I.'ovor mare d,e .lâ~lâ ,alh~l ... Pe 
a u,tele patru colţun ale covorulUI, stateau patru paZlllCl al bll:>Cl'lCll ~l 
eeultlimrni n'avea Voe 8[\ calce pe acel eOYol", fiinde<l aici a~czau vizi-

tatorii bisericei, corballul, adecă darul votiv mellit templului. Copi~ 
! m.(ul lrecu pe Hlllgă covorul gol :-;;i-~i scoase de pe uma]' traista cu 
l fiţI in. Cei patru paznici Î:;:.i f;h;eau l'tlg'ficiullea eu rap'2telc adânc 
,c. ;~ierate. 
'om~ Copilul părasi templul, trecu pJ'in Ierusalim :;;i porni pe dru

tiI ce-l ducea acasa. 
I'Ce i Intr'aceste galeJiile tempului se împopulară eu îllcetul. Nol'o-

'~ul se ingheSUia spre curtea tPlnplU!UI, ltllldea prcseanl de lUll[l 

Ja~lOuă se u.propia :;:Ol'mul\l au adus jertfe Intru bucuria s~lrbatoal'eL 
Ijotopul de oalIlcui se aduna meI 'eu !';oI pe covorul de 11:-, lift Cr(l~t ea 

sP":mo1 mallul de daruri :;;i ele jertfă. 
I'O~l Soarele apUsese in preajma mUll~ilor lC'l'usa1imului. Pe cer 
IPlijapiîru secerea palidit a jUnci noui, eHud norodul se împră:;.tie în 

zl'iUlldulatiulli domoale, AI hiCl'f'ul e~i UtIl templu, Ul'lllat ele cele 
,.JdUU[lZeci~ipatl'u capetenii ale iel'allllci pn'ote~ti. Lor le urma Sfa
u/lUl batnlllllol' şi la sfâr:;.it veneau pa7.llicii t('mplului. 
,l f CortegiUl ... coborî in curIe şi se Opl i Îll jUl ul darurilor. Arhie
~~lC~~ î:;;i lidi,Cil mâlla f;i tot sgomotL11 amuti. MoşneagUl al'hiereu 
tilJigl"l1: 
iud ln vis ciudat s'a coborît azi noapte asupra mea. Galeria lui 

(Solomon s'a litlieat :-;;i turnurile templului s'au închinat. Iar eu am 
l){llilltrebat turnurile: Cui vit Î.llchinaţi voi tUl nuri străvechi, eari sun-

tteti scaunul picioarelor Domnului! E.le îmi j'{lspuIlseră: Celu,i, care 
c',Ha adus corbauul! Jar acum vreu sa vad darullJe, d('la cel mal mare 
geiPtÎUft la cel mai lH'însemnat, pClltru ea să cunosc, care este acela, 
{'t',iasupl'a cărui plute:;;te Îndurarea Domnului! 
ruj Arhiereul {[leu :;:oi totw;.i î:;>i at·inţilă ochii spre darul domnitol'u-

[Jui Irod. Aresta era o tulpinii uria~ă de vit!} eu str'ugul'Î de mllrimea 
a "omului şi totul era din aur rurat f:'leuL ArhicI'eul d~Id semnalul şI 

,paznicii templului 1 idicarii de pe covor pe rând darurile închinate 
pr;d"{' către nobili, cavaleri ~i luptl.ltol'i: tolbe, spade sclipitoare, s:lgea
" ta, lance, sabie în t(>acă de argint, flamurfl de m<ltasel, cOl'n şi goar~ "ra de fildeş şi ()'âmbiţ; tumate din aur. U)'ma,'a apoi vasele de aur, 
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sfc:;;niccie cu :;.apLC tOl ti, lira Împodobită cu nestemate, vioa 
cllltal'cle, podualJcle ~i coroanele cuprinse'll pietri scumpe şi 
l'llitC din partea evreIlor din Grecia. Apoi ofralldele femeIlo!' p" , 
ll\c'; iucll', vcrigi dr purtat 111 n;-11'i, bl'ăt~tri :;;i tolJe Încinse cu cloj! 
aUl'ilL .Mai apoi COl'iHull'le femeilor elJraice: cupe de al'gillt, sali. 
lll[ugelc, culuJle pJ'etioase, mantale de mfltase. Cel mai tflnăl' I 
al garzii Îllchillându-se atlauc, anuntă atullci: 

- Covorul egal. 
Al'hiel'eul privi 1n jos. In mijlocul covorului zăcea traish 

crin. Al'hiereul gr;ti: 
- O traistă săl'clcăcioasă mai este aici. 
In clipa aceasta traista se mişcă, Crinul brodat se înălţa 

pânza de in, cu a dtrci ţesătură i-se impleteciseră firele delicate' 
J'ftdţteinei. Foile verzi i se întinscră. Cotorui suleget Se ridică 
l11CllCa ullei s~lgeti, iar deasupra lui Î;:i desf<Î.cu petalele mcitii~, 
floarea, ce lucea În albul orbitor ti\.! z<lpadă. Curtea se umplu,,', 
dulce mireasmă :şi prco1ii priveau Înmllruriti minunea. 

colţuri ale covorului: . 
Arhiereul se adreseI celor patru preoţi pazuiei din ccle Pt 

- A cui a fost accastă traistă cu crin? n 
Paznicii se priveau ncdumel'iti. Atunci din atliincuJ curtii, ~~ 

umbra unei coloane portale, doi cC1':;;eto1'i schilozi se tilrîră îll~t 
al'lliel'eului. l:nul din ei î:;;i ridică ochii still~i şi zise cu \~I 
ridicată: ~cl 

- Traista cu crin a aclus-o un copil, care avea părul aUliU.ff 
l-am văzut a~d dimineaţă, când s'a oprit îIlaint~-mi :;;i :;;i-a pus. a: 
na pc capul meu. C' 

Al doilea Cf'l';;etor îşi îtillse bratPle spre cer: ~ 
- Iar cealaltă mftw) ;;i-o aşeză deasupra pirptului mf'U şi' e' 

chile melc surde au auzit atunci, că gura traistci grăia şi crEt 
cânta. ~t 

Al'hic'l'cul ridică traista cu crin. Dar în clipa aceea floar('a~ 
prefi:'tcut. iarh;.;.i "Îl~ b:'odel'ie, eoutopindu-se cu t('s.ett~ra pânzei. , .• a~ 

Al'luel'cul 1:-;1 mtoal'se oehll spre turnUrI 5'..,'1 cu glas J'Jllr.~ • . 1'1' 
întreabă. • 

- Cine ştie, unde este copilul? a~ 
Turnurile tăceau, Prive'au deasupra Ierusalimului, c<Ură "".ic] 

mul argintat de lumina IUllei, ce ducpa spre .!\azar('t. Ele ~tiacba! 
ya veni vremea, cflnd vor mai ve'dea copilul cu părul aUl'Î\leJm 
triumf prin ploa.ic de flori şi apoi pe drumul suferintei, PurtiW~in 
rap coroana de spini. u 

f 

" 
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I 'j.,!i~ d~ ~. ':k~" ~hi"" m.m. tI,nli ..... :E' A- :ro 
IN ACILIU de PETr~E NEAGOE*) ,t1~EANA D 

l EI se opri, iţi scoase iar păIăl'Îa, ca şi cum ar fi vrut stt-şi af'ri· 
:;l astă capul, şi-o puse din nou :;i vorbi mai d('parte: 
Ite "Şi acum, fata, s~i ne 'ntoal'ccm iadt la I1ealla noastnl". Chi\'a 
ti· tfI *i se aple61 Înainte, În aştpptare. "Ea e copilul UnI şi deaceea 
b'~'.IH,p~ata~ mea! l~lllC! Apai, istOl'~a s~'a ÎIl!flmplat .Ch.i~]' ~a .naştCl'ea 
l, , lasa-ma numaI se vorbesc, fata, ca o sa te lummezI Şl tu. ASl'ul-

-mi cuvintele, mml dupa altul, ptlllcl o sA înţelC'gi tot hine, 1\5-
P~w !tii la mine, I.,:ltâi: ]]~'<llla e Îllttd născută:- Gtu,Hleşte-!e ~a ~s!a, ta

, AI dOIlea: Calld aţi adus-o pe lume, tu eraI o fata tanara, lot1, 
n bărbat Umiu'. l\daug[1 aceasta la ce-ţi spuneam 'naintf'. AI tl'pi

i, ~a - şi asta-i clwia întregului - în al treilea rând aşa dar: In 
1 'Ilipa după naştpl'c, când a deschis oehii, ce-a V(lzut f.lptura aia mi

IJUUt? Ce cra acolo, chiar pe geamul nostru şi privea copiIaşului Îu 
tClli? Trebuie S~\-ti aminteşti de asta, fatii, căci te uitai la fer('a-

1I.tn~ ('Dlld, m'a (,~~f'~.nat lwhmtru moa~~ şi mi'itÎ. ~I.)(]:'(: ".l"it.f' nu.ma, 
;. ata, Heg-ma SE'l'lI 111 fereastra noastl'a " Asta mI-al spus-o tu. B1I1C'! 

cum adună hIC}'ul'ih' a:-:.tea toate la un loc şi o sli întplegi c('cace 
'rau să-ţi spun. Ceiace ai văzut tu atunci în fereasfril ('1'a Într'a

, evăl' Rrgina Srrii, sf,Întul Lueeaftll' de sf'ară. Era chiar ferf'astra 
r~ta, îmi aduc foarte bi.nc amint(:'. Asculti\. hine la miJ1C'. fată, fiindcă 
~um o g{i ti lE' 'nşil' toate încăodată. {Tnn : Ileana e primul tău co· 

Jil. Doi: Tu erai t<1nănI şi Ion era tân~il'. Sti mH oţ;i, tari, fericiti -
"imtmdoL TrPl: ('opilul viilE' pe lume, (]esehicle ochii - (lI'ppt ('ătrp 
\~a!)ul lui cel sf,Înt, luceafărul dp seari't, îI priwşte - şi luc('af.lrW 
1'.·lriv~~t~ la copil~ Ast,a e toată istOl'ia, adevărată ca sf/Înta sn:iptu-

iL ~l asta, Fata, e mţ('lesuI: Tot cc are I1('alla, frumusete ŞI alte 
arul'i, oricari ar fi ele, sunt un dar al lllC'paf[\l'u]uL Kici mai mult, 

Jiei m~i putin. ~E frumoas~l? Da! E săn.[ltoas;!l ~i plil1l1 de' viati"'? 
ual E mteleapta? Da! Are o voei' ca Pl'l\'(\gllltoan>a? Da! Ar(' orhn 
It~pe~i ca apa. el!' izvQI'? Arr! E piH'~II ei ca l'a?('l~ soal'C'Iu~i? Da.! 

~
n(> l-a dat el toate astf'a? Lllcpafarlll. .. Da, l<ata, luc<,afarllL ŞI 
um să ne fac('m crucc, fatu mC'u, şi să fac('m un pas mai dppal'~ 
", 1$1 făcură cruce eu evlavie. . 

. "Da hu'eafărul rl n0 l-a făcut?" ÎnfrC'bă hătrnnul cu gravitate 
t~U~IH'Z(,~I!" răspun<1<, el apronpe' !n şoapUl. ,:Cinc i--: datluc('~f:l
!U,llll toata puterE'a.? Dl1mnC'zeul EI aC'llD1, <":hwa - tI s'a lummat 
~ll~tea? Gândeşt<,-fE' putin şi atunci o să zid şi tu .,Da, Amin 
RlC! mâna Domnului, mai mult nu pot să spun". 
~ Chiva Îşi privi p.lrint('le cu O admiratie drăR~lstoasă. Ea se 

I ') Cu autorizaţia autorului. 
,
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aplecă şi îi s,ll'ută mâna, îşi apropie fruntea de mâna lui şi ÎI" 
S{t plângă .. YOl'lwa printre lacrimi: "Tată, tată, nu vreau 8.1 pl. 
dat' nu pot altfel. J\Ii-c prea pliml inima". 

Stan îi puse mâna pe cap: "Phîngi Fată, pl<îngi, eopilul 
lacrimile sunt bune. Ele ne topese :;;i ne spală grijile". 

Cu mttillilc sale osoase Î:;;i :;;ter8e :;;i lui eiHeva lacl'Îmi. 
(Petre I"\ eagoc: "Ileana") 

SCRISOARE 
Prietenului MAR CEL aLI NES C li 

ştiu că []andu) ti-e departe de dt/l'aUc tl'lIpe~ti 
Şi IMi şlill c(r astăzi eşti 
liăs('()/i( de-atâta floal'C, aş/enwlâ pe câmpii! 
lVunwi II! sinYllr 1lI! ştii, 

Că dc-a/â/a sc'in(i(a[e, ce-ml artlJlccI trllPIl'u slapil, 
Imi siml inima lJolllwn1! 

10 saiu ud. ('-aşi VI'ea sii SlIfl'l'i mai ])utin, ştiind ('(1 CI/ 

Nu-s IUJ fel de Dwnne:zeu, 
Cllm al/ură a 'Iii grijrl, să-Ii s/I'e('ool'c in lll'c('hi! 
(,im 1'(lmas loi cânlec uechi!) 

Poale-ti moi aduci aminle ... intr'o zi CII cel'lI'n apel, 
(Il/ml nu-I mai ştiu, că-mi scapă) 
Pe ciÎl'Clrea care dllS(' şi-a.~M;;:i, poale, în liuad(l, 
Incepll.ţe ca să cadă 
lJill castanii - conde/alwe SII/J clipa/a f(lră zel/'i _ 
Picuri mici din IlImdnilri! 
TII. p'ecândll-li ochii'n palmă, peste floarea snlirrrată 
Ţi-a urnit aşa de-odată. 
Să mspini! ... şi prins de uraja /iniştei de pe (ic1nrre, 
Ti-ai vcislU gândlll În :::are_ 
Eu lrlcemn!._. Pc cer perdeaua norilor se desl/'(Imo 
Si uilandll-nul [(1 ea 

Imi peirea cii fOf1l1 este gând trimis de Dwnllc::('I!, 
Si,·· I destoc dl' (aim!, eli! 

Şi-am râmas ca (Ioml umbre, [a 1111 c(lpiitâill de t,is!._. 
C('1'ul e1'(l foi âeschis 

LlÎngii noi dorme(/ /(/('erNI, clIm În mine dorm (1("!Un 

ilminfirile. îl! sc'rLlm! 

Poa/f'-li mai adw.'i omil1lc_ .. amândoi (/m smpinat! 
tn mi-ai Spll.ţ cii a oflat 

Unişteo, pl'-a edrei frunte pic!!rase flol'i, eastallÎi!_ .. 
• :\/1 rii.mas în IIrnul anii._. 

Si de-ti sedII. aşi !lre(/ să Sl1fl'I'; mai lHltin, ştiind ('('( [oa!r 
_1slăzi sl/nt drlrâpănate: 
r.ă de-atâta sdm!ta/c, ('('-mi arrllleil frufJII'n s[(/[1(1 
Imi simt inimo /JolnaLJil! 
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Dr. PAVEL:. VASlel 
De: Prol. CONSTIl,..TIN RVDNEII.,..U 

Intre figurile mari ale Banatului, cari s'au i1ustJ:at prin înte
lepduI1('a ~i naitonalismul JOI' În sec. XIX-lea a fost ~i lir. P. Va
sici. AJ}'ltul'i de Damaschin Bojinca, EutimÎf' :\[urgu, Tl'odol' Al'ollu 
~i Ştefan Neagoi, dr, P. Yasici a 1 ucrat mai ales pe ten'l1 medical :;;i 
~colar, 1) 

Pavel Vasiei s'a născut în 18 Apl'ilie 180(j la TimÎ:;.oal'a. Gim
llaziul l-a urmat tot acolo, filosofia În Seghedin ~i Oradpa-~rare, 
iar medicina la Pesta 2). La 18:31 efUlLl termÎll[l CnivPl'sitat('a a fost 
tJ'imis de !oeotcn('uta ungurcască în Mal'amure:;: ull(lf~ izlmcni ho
lera :;.i acolo de8voltă o activitate dintre c('le mai prodigioase, aju
tfllld bolnavii. In urma acestui serviciu devotat i se oferi postul de 
.,fisil'u al eomitatului", el refuză ~i se îlltoarSf' la Pesta :'ii ÎI\ 7 Au
gust 18:32 fu numit medic, ltt<îndu-şi diploma dp doctor in n1f'rlicilJă 
şi ehil'urgif', Trza ce şi-a ale8-0 :-;;i care a fost discutată se Întitula: 
,,Despre Orient aU", care g'a puhlicat :-;;i în limlJa romillH'aseă, Ast
fel pregătit şi-a inceput aetivitatra m0dica[ă în TimhoaJ'a, hl('I'lind 

un an şi jumătatt', aci însă n'a fost bilw viizut df' eolt'gÎÎ s,li sfll'hi. 

I 
S'a căsătorit cu Aloisia Benit7.kv din Pf'sta. In H~;31î DI'. P. Vasiei 
a fost numit mf'dic cir· earantină'la RlI sava (Orsova), iar la 1 R38 di

, I'N:tOI' la ral'antina Timişului, in urm<'î şi'nH'mh~'u al Soeif'tătii J)(,H

tru editarea cărtiIor româneşti. In 183G faef' ('uuoştinW e11 Baritiu, 

1 
Cipariu, Bărnuţiu. cari Wcpau dps(' d'iliHorii ÎIl HomâlJia. ial' 
atunci dind Baritiu sc eonsultă eu POPflSll în Braşov ea s,l seoatrt 

, "Foaia pentru minte, inimă şi litrratuJ'ă". ,'asi('i (]f'viJ)(' ce] mai 111'
! 

ohosit colahorator atât la gnzrta JÎ1eral'ă ('flt ~i la CN) nolitidL Tn 
lR~8 îi moare sotia si de-o oUl'f'1'e mar€' (,llnJ'in~ seri€' "La mormân
tui iubitei mele sotii" şi "metafizica măriril". D, N. T orga earaf't(,l'l
ziind îneelluturi!e ltprar(> ale Dl'. P. Vasrl spune. ri:i 1'1 sc)'i!' în mod 
pOPoral, Pf" întE'lrsul tuturora, ~yii nd priviri filosofirf' lal'gi şi n fen'
mă plăcută. Tn s('hita of:>snre "Biîil0 l\fphadipj" <;(l l'''Cl 1noaste mprji
rul. <:f:' vorhl"st(> rlpsJ1rf:> viata naturii şi a omlllni ~). Vn<.;ie i fliî T1R
gini C](' toată frumusetea ('{ind VOl'}wştf' d('STWC moal'tf' şi sting-('l'f'.!l 

1) G. Bariti!/: PăJ'ţi alese din Istoria Transih'anici, pag. 619. 

2) f{arka[rki: Biblioteca HOI1l,îneasdi, Buda, IV, Hnn, P<1g. 68. "Domtllil Pavel 
Yasil'iu Cngurlanu în al 4-lea an ,,:'I!('rle\iniir·'. 

3) N, Iorga: Istoria literaturii rom. in veacul al XIX-!"H, Buc, Wt17. "01. I. 
pp, 3H-15. şi eL Ion Bianu şi R. Carat'aş: Cata'ogul malluseriplelor rom:îne~ti, 

Bul'. H113, t. II, pag, 192. şi G. Bariţiu in Foaia pentru minIe, inimă şi literatură" 

1839, N r. 16. 

T 
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sotiei sale, căreia i-a închinat versuri. 1) In 1830 publică "Antrop ... 
log-ia" şi "Dietetiea". Antropolg-ia este o carte de popularizare dJ 

spre trup ~i suflet Şi. functiunile .sale, scrisă .fOal'te ... ÎI.ldnlznet :-;;i 1'~)1 
picat, cu multe cuvinte dial('ctale, autorul deşi crede ni e lJl'ima lJ~ 
el'aJ'(' de aCf'st fel, dar d. N. Iorga. spline că a avut un înaintaş '.~ 1 

Tara Hom~111('ască p(' Dr. :;;tdan Vasile Pl'iscuppscul medic in Br 
cun'şti... 2) ; o 

"pt'. Yasţci a~lt~n:l ~n~tropolo~ieî, care ap?i mai publicase şi ~ 
folos1to~l'e Dlf't,etH'a, hP~lt;'l de onc~ ppdanterw.:. ,pl'a un om cu fidi 
re poetIcă, o ll1l11tp larga, In star!' sa gnlJ1f'ze oflgmal multf' CUl)r.~ f 
tinU din ramlll'i dif(,l'itc şi pc lftng"î aC'pasta inzr'strat cu darull~,' 
dol'inta d(' a scrif' frumos, Înflorit pe În(pl<'sui Hom~înilor săi, Ikl~ 
1'ora voi~ să li foIosf'asc~l mai ales d,îndu-Ii ('un~:-;;ti,nţi .r~al_e, de~Vi:UI 
f ~~upUI Ş] suf~(ltuIA omp~lPsc. ~d(,spl'e .I:at~lra hogata :-;;1 !a1~llca. de e~:~eJ 
fmlta noastra (> lIlCOll]Urata. n) JIlflllltmHlu-sc ,.AsoC'latIa IItf'l'al'<l tp Homtl1liei" (1R45~18q,7) eu seop dn a înIf'sni prog rNm1 Jitf'rar pl\ e 
Iru toat<1 roml1nimf'[l", ]11i PaYI'1 Vasiri i p,'a dat yoil' (pl'in df'n~ 
tul din 23 Itm~(' H~:}()) s.ii ~rÎm('ască n~mir(la dp. ~l{'mh~u cOl'espo:lv~ 
cI (,J~t al acest {'l 50C]('t ă tI. d lp Bu ('ure.şt:. :11 rO~l{ll.tIa îllR~ ea .,~n~n!Jiz 
serJse]E' re va av('a a trm11tf' SI1l'C tlpanrf', sa flP sunuse mm ln:!co. 
IA TPvizia cenzurii austriac(l".4) In 18H Tluhlică Ya<;iei ,.MacrGb!~mi 
tica"!'o). "Maerohiotic3 sau măestria a lungi viata dupil Hllf(llan~Va 
tra(Iusf'i şi Întocmită n('lltru oricf' român cultivaJ ciI' Pavpl VR~iiIIJ 
doctor in mf'clirină ~î hinlrgi ... m3g-istrll de ollstretÎch', T{(lsaro-f{l'lteI 
jpsr Dil'pctor d .. Karantinăsi învătatpi so('j('tati medieo-natU1'2[ 
din Iasii, mi'jdu]ar cOlw;nondf'nt" ... (nag-. 1.) fa r 

E tipărită la Braşov în tipografia lui Ioan Gătt. Cartea e Oite. 
rIifată "Preasfintiei Sale P<1rintf'Iui Arhi('piscop şi mitropo1itiidll 
Homâniei Domnului Domn Kf'ofit, Presiflf'nt al ohştl'ştii adurr"lm~ 
orclinare ~i (,x!l'Clordinarf',' Kavaleru a ordinului otoman Nisan-TH 
kor, a. ordim.1lui în;păl'ătf'f.C ~(8) l~nn.f'j l-a ('j~să cu (,~l'don În hj~~rfcaI 
tun ŞI ~f'lJtI'U ll1f'1:~te 'patl'lotIe(' darUIt df> MaJcst~tpa. Sa />U~PaSCH ritos 
EII~olplOn d0 8ur s. a. m. d, (pag. 2). D('spl'(, Nf'oflt, "aS1CI se ('IHI' 
nr'im{; în UJ'n);ltoJ'ii termf'ni rIng-iaşi: ,.B;lrhatului ('lI smpl'pni(' c!î(;rp;1 
IhlmlleZeu. (u mf'ritf' rMril patriI'. iubltol'in (]p naţip ~i de> fl"I1nllll 
!"il'pa 1'1 c?ilrfl C'u li Ul';] , si ]nf'C'pnat al Jitf'ratul'('j rorn,'lnpi'jt.i. (]rdi'!tor 
aCf'8stă rfll't(' :l'adl1~ătorh.l]'.' .. ,~reasfjntit('! ('pl m~i .ma,l'f'. dar a 1:\0 ~ 
cut totd(,8Un.1 l]l 8 r]}llH'lJ 1 lmn1f'l n1Plf' R Dufpa SIUll I1Jhltpl Hrf'lfl fl::ibUi 
tii ori în ('P f'hin: dl'pnf lH'('pa am tradus şi maC'l'ohiotira mlilt ('este 
mosului !"i îl1\'iît~tl111Ji fiodor IIllfpland şi am intncmi1-o dlln;'] Irl rf\ 
ht~;nta n()rnHni~ol'. :\7i dJl~);IPf' aef>as!fi ~a!'tf' în .Iimha orig-h.H1H!gl{i 
p,"'lt 1"llhl ocrohrNI t'f"YP<.:ff'l ~nle m>iJ(\.;:taf] nl'11<;;11111(\. ~(\ f'llV'n" '[ace 
RiJ)(\ si h'ROl1f'Pl'Nl rnrntini>}l<:f':'î Vl'('-un natron elI' a rtÎ 1'11 i Nl\'~171 ~Ir('a 

fiI' srnt it ii si o('l'Of it ă. Fii mf 1'l1 norocÎt fi ClIl1()a~t(' fl1 PrNI ~fiJlI' ipal' 

-~) N. Iorg:1, o. c., yol. II, p~lg. 238. pii 
2) [c\cm, \'nl. 1., pag, 125. 
~) Idelll., ibid., pag, 306. 
4) J. Lupaş: Istoria Homânilol', Buc, 1935, pag. 147, 
5) A. Candrea şi Gh. Adm1l(';';cu: Diclionarul Enciclopedic Ilustrat, Buc. lf, ef, ] 

pag. 1926 şi Dr. Diacono"ich: Enciclopedia Română, Sibiiu, 190'l, pag, 1196. 
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tvoastră, râvna, ce o aveţi spre Înaintarea euIturei nationale, nu 

)~he!)lie mult sa mă gâwlesc, eumca 1l1ll1al'Ula nu se cUvelll mal 
Qlucpt, uecat Pl'Casflllţiel \oa::;tl"e a induna cartea de ob:-)te folo::>1-
I'a~(lare. Yl'lmiţl-o aar Preasflnte cu bunavo11lta, cunoscuta bisericei 
LŞl pau"lei uela al PreaSilll\lel Voastre aplecat Dr. Vaslci. Dela pag. 
;:~-ti, explică scopul macrolHoticei, au a ma1CstrÎei de a lllllgi vIaţa, 
IL~oate llaţiIle au dat o nnportaaţâ deosebItă, spune "că e lUll1iUkl
joal'ea de JJueh şi hrănitoarea de mima". Cartea e împărţita în mai 
'l,iIlmlte capitole, vorbllld de istol"icul ei dela EgIpteni şi Greci, apoi 
:!(hIente capitole, despre sănătatea illllllii etc. Are 221 pagini, Iar la 
"18jitl'~it poarta pecetea "lll1primatur COl"OnaC, die !:l ~ov. 1~tl4. 
1.'Jfransch. censor". Pe lângă deSCrierea mtervoiUi c eo face ac i, g[l-
1~!Im în formă folositoare :;;i putina poeZIe. 1) A mai publil'at "l\epu
':ftlllţa şi a ei vindecare" (ltW5). Catel11smul sClmUaţii \l1igieuit) :;;i Ca, 
"!tthismul antropologie (UHU). "CatehisIIlul antropologic întocmit 
jpellll'U poporul românesc :;;1 Şcoalele elementarie" ... tip~lrit în Ti, 
lmi~oara, În tipOgl aiia lui Erncst :::lteger, HSiO. In prefala se adl'e~ 

. :seaZă învăţătorilor spunându-Ie că le pune UU ol>iect nou de îu
!va\ământ, insistă foarte mult asupra cuno:;;tin(elor allatomil'e :;:i 
ltiziologice ale corpului, copilul trebuie educat În sensul studiului 
~corporal şi psihic, mintea şi spiritul. :::ltudiul ştiinţelor naturale ca 
(',mijloc de educaţ.ie este o trebuilltit a timpului nostru, spune Dr. 
hasici. In cap. 1. tratează de::;pl'e originea omului (pp. ()-12), cap. 
'Ill Forma omului, sistemul osos şi cartilaginos (pp. 13-17), sis
:,temul muscular (PP. 18-23), sistemul vaselor (pp. 23-29) ... etc. 

I Metoda ce o întrebuinţează Dr. Vasici aci este a întl'el>ărilor şi 
,arăspunsuriJord.e.:ceeste omul? Omul este o fiintă vie şi cumin
lte. De care împăraţie a naturei se tine omul'? Omul după materiile, 
:dill cari e compus se ţine de Împărăţia animală. Se distinge de alli
'IDal prin minte şi facuI tatea de a vorbi. (pag, G). s. a. 

Activitatea şcolară a Dr. P. Vasiei deasemenea constituie Ull 

capitol însemnat în istoria culturii noastre, In 1~50 Dr. P. Yasici a 
Jo:st cercetat de combarul ministerial Îu afacerile :;;colare cav. de 
III'HIIel' care îllso~it de Pl'otopopul Popescu, l-au câştigat pe "asiei 
pentlu postul de referent al instluctlunii şi se mută Ia Sibiu, iar 
Iil 1555 la propunerea lui ~aguna a fost numit consilier şi inspec
tor general şlolar în Transilvallia. t) In această calitate dpsvoll,-l 
() activitate dintre cele mai febJile, se interesează de aproape ()~ 
bunul mers al şcoalelor, dar constată multe neajunsuri. Arată ace
ste suJ.ucri de care pătimiau şcoalele noastre în 7 puncte, spuntmd 
eli, acolo unde protopopii Ît;;i fac con:;tiiul'Îos datoria de a Supl'H,ve
ghia şcoala merge bine, iar în alte p;u'ti merge rău. IaUl eflteya din 
aceste schde}'i: "Necapaeitatea celor lUai multi învăţătoJ'i", ,,\'otatia 
rea a învrlţătorilor", "lipsa de cărţi", "necercetarca şeoalclor din 
partea parohiilor şi a protopopilor" "lll'eercetarea ţicoalpi pl'in co
pii buni de şcoală ", lipsa fond ul'ilor ş('olare, "ner0gula ta ehiverni-

J) N. Iorga, o. c. voI. IL pag. 238, 
}) Dr. Ioan Lupaş: Mitropolitul Andrei Şaguna, ('{ 

el. B;lriliu, "0I. III. pag. 523. 
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sire a buuurilor l>isel'icc~ti :;;i comunale"t apoi se atinge djSCi~ 
-- Jlecare 11111 aceste puncte este pe larg uesvoltat ŞI lleoselnt d~a: 
structlve suut aceste constatari ale lUi VI'. P. VastCl. i) lJ1'. 11.;0 
:::;lci a fost ~l redactorul ,;lelegl'atuJui !toman" dm ~llJiu, tiela .il 
dm. l,obJ ~r. ;la dlU lb5ti (~O AprilIe). '1.) In HmO Il gaSIlll pe .DUo 
\ aSICI scrund artIcole carI pnvcsc viata lJlscnceasca, :;;(; oJ o)'." 

,t'l'elegraful }{omân" sub titlul de "llllpalta~U'1 pedagogice" Jj,p 
rea şcoalelor poporale din 'll'allsilvalil Il1 este cunoscută în ,t' 
uiui absolutismului din uÎHlparta:;;irile" vedagogice ale lUI VFă 
"asiei şi din dlfertele circulare publIcate de ~aguna în ('lle~pe 
şcOI<il.": .. Dr. P. \'~:::;ici a:;:teapta dela cOllducel'ea blsel'icea:::;că G.8· 
h.unat~tlre care. n a p~tut Ul:ma a::;a de repede, cum era de ~el 
Expenentele lUI de caţlva am erau foarte tl'lste, a;;a de eXellllJI~ 
tr'o comuna a aflat o ~coala închiriata drept can:iuma unui jitlaru 

alt sat învaţatorul l~i ~ill'~'l iZ vitei în :;ieDaia ... ) 1 ti l1:l'i;l-uJ s'at 
un conflict între ~aguna şi Dr. P. Vasici din cauza raportlll~O: 
l-a jnaintat Vasici guvernului. Guvernul comunică lui ~agulla~h 
pre cele raportate de VI'. P. Vasici şi-l Îndruma ca să ia toat~J;n 
surile necesare. ~aguna a fost foarte nHlhllit de împrejurăriltme 
ribili şi scandaloase ce le-a referat co}j8ili~l'ul şcolar VI". P. 't 
inaltului guvern despre şcoalele noastre", il) ~agulla imediat ~ 
donat să se cerceteze fiecare şcoală aparte prin protopopi ;;i 1 
refereze, convins fiind că Dr. P. Vasici a exagerat în raJlf. 
său. 6) Câta grijă a pusDr. P. "asiei pentru şcoaleJe nationHt 
vede şi din adresa de mulţumită ee i-a tl'imis-o guvernatorul q 
tenstein din 23 Aprilie 1861, unde-i mulţumeşte pentru tot zrif 
sprijinul ce i l-a acordat Dr. P. Vasici. 7) Este demnă de amÎlI! 
adl'es.a. soborului gr. orţ. B:I .~L ~so~'heillll~i. cătră ,ll~ls~ritateH ~'f 
Conslheru Dr. Pavel \ aSICl, dIn Sept. l~bl, tnnllsa de prcol 
inspectorii mireneşti ,şcolari, unele-şi arată cu totii dl'agostrb 
fată de acela care n'a pregetat o Clip{l s.1 lucreze pentru binei t 

ţiunii române, pentru trezirea con::;tiinUi nationale, pentru dl\ 
tarea spirituală a Românilor din Banat şi Ardeal. 8) ActivitatE 
Dr. P. Vasiei nu s'a ilustrat numai pe teren medical, literar ~i· 
Iar, ci şi ca luptător naţionalist al Românilor din Banat şi Al 
In 1863 fu numit rcgalist în dieta din Sibiu, la lSH5 se mu: 
Cluj şi participă în această calitate la elietă p~înă 'n Aprilie 
In anul 18H9 a fost pensionat ~e cătră ministrul Iosif Otvo~,: 
mutat la Timişoara, unele se ocupă cu chestiuni de mediciniI. 

1) Dr. 1. Lupaş, o. C., pag. 138. t 
2) Idem, o. c., pag. 181. 
3) Vezi Nr. 1, 2, 12--14, 1S-Hl, 22- 23 şi 34 din 18,)9, npud. Dr, I. Lup.!, 

p~ln ~ 

4) G. Bariţiu, Părţi alese, pag. 138-139 şi 1. Lupaş o. c" pag. 304. nol~ r' p. 1 
5) Dr, 1. Lupaş, J. c. pag. 305. : 
6) Idem, ibid. , 
7) Amicul Şcoalei, Nr. 18 din 6 Mai 1881, pag, 141. ag. ' 
8) Amicul Şcoalei, pag. 333. ' 
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:~lare şi biserice:;;ti. 1') DI'. P. Vasiei activează şi mai departe, în 
I'~oate chestiunile mai de seamă şcolare, este consultat. Aşa îl gă
I~im pe Dr. P. "asiei alături de Alexandru Gavra, Dr. Atanasie Şan
litloJ', Ioan Hussu şi Gh. Cradunescu, - comisie carc era propusă de 
,ttonzjştoriul uin Arad ca să organizcz(' uesvoltarea p,'pparandiei şi 
'h teologiei în 1810. ~ .. ) II mai gflsim şi în comisia di.' examinare a În
u:'btătoriIor şi a tf'ologilor alături de protopopul Meletie D!'ăghici, 
41e DI'. P. "asiei, în calitate de consilier de şcoale în l'Ptl'agcl'c In 
~1879 a fost a!es memh1'u al AcadN111ci Homil.ne, iar discursul de 
~.,('ceptie "Despre ve .. getarianisme", l-a tinut la 28 III. 1870 şi i-a .·~lS-
IIPUllS DI'. I. Felix. (An. Acord. XII 1. Hi). ). ' 
:. In 10 Iulie, 1881 moa~'e Dr. P. Yasiei la Timi1;oa:"a, 4) plâ~lS. de 
~o3ta obştea dm Banat ŞI Ardeal, in anul memorabIL al Homallllor' 
~in Transilvania, cflIld fat~l de asupririle Ungurilor, pe baza unui 
'program de \} puncte se declară rezist!'nţ.a pasivă fată de parla
rentul din Budapesta. 

f 
~ 
f. 

t 
I 

1) Familia, Pesta, t871, pp. 133-135 şi Vasile Gr. Popu: COl1sped asupl'a li
el'aturii rom:1ne şi scriitorilor ei dela început şi piină astăzi, :lI'lea LI-a, Buc. lK71i, 
IP, 1:17-138. 

~) Dr. Teodor Boliş: Istoricul Şco;!lei Nornul'c din Arad, 1\)22, Pl1g, 82. 

3) Dr. DiaconoYich, o. C., pag. 1100 şi A. Ctnclrea şi Gh. ,\rla.msclI, o. (', 
ag. 192(). 

4') Vasile Gr. Popu, o. C., pag. 137. 
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Poezia 
Lucian 

d=Iui 
Blaga 

- In Marea Trecere şi Laudă somnului 

III. 
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t 
1 'eHtIu a inţelege COJlc('pţia din carc s'au miscut aceste PUt f 

precum :;'1 lul1eaga lelldl1l\a anistlca a poeluilu avem lWVOJe o 
uueJe lamuril·!. Sarcina 11e estc mult u:;;ul'aUt, fiilllJc[t d. Ulag. C 
SU~ţUlUt ~i teoretic ceeacc a iJusnat pl'lll pUCZIC. 1u acela:;; aH,' s 
In marea trecere a aparut ~l l~ilosofia stUUIUl diu car~ se vede q g 
lJalia li-lui .Blaga pelltl U expresionism. lUliugul'aUl de PIC!tlf n 
~l(l.llLle~ \ a,ll liugh aC,eaStit, eOJlcl'}J\ie de arUl, era o reactiulle COllt \ 
llllpn:slOm~lllulul "eare reducea pe om la letIna, la cumpleta paf h 
vitate În fata naturii, ccrea În arUl l'e}Jl'OdUCelea lluallţati't a n'l C 
lat·ii a:;;a cum se prezintă simturilor. Aerul lll('~t1l'at de lUIIUll[1 t (] 

pentru .impres~ullj:;;ti . sUbst,al1ta. d:H ('are Hase toatc lucrurile]J F 
reflexe 111l11ut lllUlUlţltc (1' 11. stI1. J). 1\at ural aceasta nu putea Il! 
tumi pc toti. Personalitatea artistului nu va juca nici un rol Î!I' 1'i 
ualea naturii. Van Gogh explica cOllcppţia lui expl'esionbUI ÎtIi, O 
s<:l'isoal'e r('prouusa de d. Blaga: "Pentru mine ... adl'v;lratii pir; n 
llU pictpaza lucrurile a:;;a cum SUllt, sec, auulizându-le, ei a~a e IT 

ei le simt. Dorillţa mea cca mai mare e S[l învitt cum să fac a~[ It 
de abateri dela realitate, a:stfel de illexartititti". J'( 

DUI){l aC{>astă (,ollcep(ie lucrurile HU triHl'SC vÎ('aţa lor, ci ar 
tlll le lael' Ski trftiasc;:l lJl'olWiile lui st{l!'j suflete~,'ti. Lumea Cl!: 

O] 
sf;îl':;;itelc bOg'fi\ii de culori nu exisUl denlt ca o oglindil'e a sufll' al 
lui nH'u. ~lllJmUrel(' naturii nu cxistit dl'cflt primiud glas dC'la; P( 
tist. "Cn temperamellt putcrnic ... poate sili natura sil tr{lÎască o' Sl 
a(ii. impropl"Îe imprumut[llldu-i suf!C'tHl s{m". Cara('te]'jstiee l'~ 
acest S('llS sunt poeziile: In munti, Ol'a:;; vechiu, Peisaj transrC'nd al 
l;iesaj trpcut ~i Elpgil'. Tot ce se afl~l în naturii pl'jme~te un~, 

numai animat de I itrnul "ietii interne a poetului. Expl'psiollbl 
('~t(' deci o ahat(·l'f.' dpla natur.\. exagt'nÎllllu-se anumit(, nnle prii 
a s(' ajunge la o stilizare caJ'('-i del o valoare ee tinde sprp ab~l 
" l~n I UCI'U est (' asI fp I J'('da t Încâ t llute]'pa, te usi UIl€'a 1 li i in !Pri'L 
îl l1dI'PC'(" îl trtllls('('lldeaz{\ tI [ld;Îlld I'p!aţiulli cu ('osmicuI, cu al fo: 
lutul (Fi!. stil. (8). ' 

/l('esla e spnsu] al'tf'i oriental(', f'giptelle, bizanthlf', gotiC!' ~ 
artei modpl'llp În gl'!H'l'al în l'aI'C' a\"('m *i lloi un !'f>]H'(,Zf'ntant d(' ~ 
rn~i: d. BJânnl~. Intl'f',wa poezie gl!J'llJtlwl de azi se pretinde ci! 
trIvă el i n a ('('st c idei. 

Acpst fpl t!f' a pr('zpnta lucl'urile prin (,(,f'uel' au ('/f' mai -:' al 
plu, mai sc}wmatic a fost numit dc d. DIa~!'a: tendinţă stihială. 
face ahstraetif' dp însu:;:il'ile illdividuulizant(' ale IUCl"ul'ilOJ' ~i 
dau numai pJ'in (,<ltcva trăsături esenţiale. El~ vor primi toat,î' 

2 n 
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loarea c1p]a suflptui ÎntC'l'Il carp le animează transfigunlndu-Ie ~i 
lhlmiu-le o Hllmul' universal,l, Ohsel'vfUll ~i în poezia li-lui Blaga o 
!,l'rtlilrctip pe 11 t ru a ('[lI! fa: .. 1 ng'prii de cear':I" ~i a reda figuri p Ul'
tfllld pecetea SUfPlilltpi ascetice: 

,,0 minune e dileodală boala. 
Pătrunse de duh 
Fetele şi lungesc. c('ara". 

Pornit ă p(' an'ast ă ca 1(' im,pi l'a (ia d-luÎ Blaga Îll t [tI !l('a eollt'('p
(ia bizantini="l, Carf' a lflsat urme ::;i la noi ~i în disciplina dî.rria s'a 

Il format sufl('iul poporului nostru. E o ÎIltoarC('l'(' sau mai de grahr. 
. o J'pÎnvierp a 1111('1 traditii vochi ~i disp:'ll'llt('. Faptul a fost rpmar

" ('al de d. S. PU~tariu :::i (~h. CiUi11l'SCll: "I'n apo('alips bl:lncl ::;i ru-
stic ('u naiviUl ti cIp mozaic- l'a VNlllat apaJ'p pe alocuri; tl'('c tincri 

l goi şi fec1oaJ'(, albe în sclipiri de hieratică procpshuH' ffillrală, dar 
lţ mai ales s::ilhiitiC'iuni simholirp şi bizantinI' ((~;1ndir('a, 19:28, p. 82). 
It f<,!leffi î.ntr'adpv:lr apill'iÎnd fiintp ~i animale !c('r~)i, c~lrH'ioa!'(', ~)~: 
'1 Ia1lrtll foi] ~arpole f'te.) eare lonte au un S('IlS 111 slmhollca hlSPl'lell 

4 Cl'f'stine. Le-am putpa apropia de a8('!11(']Wa ll(' 10g'rm!pl{' dr pe vi
I! lraiurile eatpclralplor din apus rllm e ac('a din carp s'a inspirat G. 

1 
Flaulwrt în Safnt Julipn I'hospitaliC'l'. 

Acrastă întâlnire cIp e0!1C0ptic stilistidî n'a rămas, îmd"t, fă~ 
, ră inflllpntă asupra fondului :::i RSll]WR ohiprLPlor de inspiratie. 
!. Obi'('n-ilrn Îll ac('stp volume o Încrrcal'p ele ?,C'YPl1l1'P la (TPstinism 
I nu numai rR formă (1(' f'x!1rimarp. ci ::;'1 ca fond. Tnc('rcal'N~ a ră
II'. ma;; nPi.Shl1t i 1<1 şi vom vpd pa \ m ai jos <lf' cr. Fapt (,(,l't p insil d'i pop-

tul a avut o erlz:1 d0 lTl"'dinUî, cl(~ rC'ligiozitate şi arcstc popzii (1:).to
rează ('{'va acpstpi eri z('. 

! Vom avea cipcj la baza inspiratipi idC'ia c!,pştin,l; natural nlle~ 
i ori va fi un f('1 (/p IH'g'atip dill ]HUlC'tul de v('<!pJ'e hiMl'icC's(', dar 

ac<,asta IIU e dC'c{lt o !'racţiuH(' faţ,l. ue acel aş spirit. Dp]a ÎllC'PPllt in 
poezia uGătre cetitori" toate lucrurile d('spre can' s'ar putpa vorhi 
SUBt noth.llli (',hoJ'a ere:::tinislnnl I('-a elat 11n srllS, Criza se clPC'la
l'fl apoi an.U" ])1 in ('xprimarea tortul'ei pf' care o simte elin c'.W7.a 
absenţ('i Dumnezeirii: 

,,0 duren· mi-a fosl singl1riila!('a ta ascunsă 

DHmne7.Cull', dar ce era să fae", (In marea. ta trecerc, 8) 

Cl'edinţa din l'opî!ftrir s'a dus ÎlIcptU] cu Îfl('ptUl, c!pşi poate n'a 
fOlit decât o l1uziC', 6id niciodaUI llU l-a simtit apl'oapC': 

.. Si rără să-mi fi fosl Yre-rrhlii aproape 
Te-;nll pierdut pentru loldeann;l". 

Ceeaer a f{icllt 8,1-1 pial'd,l ~i prin a(,('[l:-:ta sii :-:P piuI}.lă ('1 Însu:-:i 
a. fost păI'alui provenit din spt('a de a f'.e întllţa :::i de a/tll!lOa~tf': 

-
"Am inteles păcatul ce <lpasă pesh' casa mea 
Ca un muschiu strămoşesc, 
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O, de ce am tălmăcit 'Temea şi zodiile 
.\ltfej {fITil! baba ce-şi topeşte (,llncpa în haită? 
De n' am dorit alt zilmbet decât al pietraru'ui 
Ce scapără sdntei în m<lrgine de drum?" (pg, it) 

Curiozilat('a ~i dorinţa de a cunoll.:-;;te totul i-a pierdut ('l'pdi!. 
i-a Udat a~pilaţiil(' sufletului Juându-i posibilitatea de m~lntuj 

"I'enlru un fagure sterp 
;\[j-am ucis slupii f1ăm,inzi". 

Arest părat a pierdut pe primul om; el îl va pierde :-;;i pe 
din urmă: 'I 

e 
U Cl'! din urmă dohitoc 

Cu'ntekpciunc s'a piedut". (pag. Il) P"t 
fţii 

"Toate tunnele p:lm[mlului au aureole sfinte 

2\JântuiJ'e ar fi numai Întoarc('!'('a la simplitaU'a c('lor ce tnii1 
la sat. Ar tr€'hui S{l devi!![l un anonim pieldut în multime - SfiI 
turmii el însu:;;i :;:i să nu mai Încerce a deslega problf'mcle lur 
cări : 

m, 
Peste capC'!l'lc lor; !dÎn?: 
Astfel mă iubesc de-acum: 
enul Între multi, mi 
Si mă scutur de mine Însumi EE 
Ca un din" ce-a ieşit dintr'un du blcstemat". (pag, ·15) In 

J'U 
Dar nici in ac('a~t.ii. privintă nu prea există 111toarC('l'~, Pri1' 

cel muşcat de şarpele cunoaşterii nu mai e posibilitate de mâll1 
re, llU mal e nici un s('mn de salvare: 

"In m:]rc răm:Înc muntele Ararat, 
D('apul'lIri fund dc apc, 
Tot ll1:li arlflJ1c, 

Tot mai pierdut 
Fund de <lPC", (pag.19) 

Aeee&şi idcie cred că exprimă şi versurile sibiliue: 

"Yiclii nu i-am rămas dator nici un goînd 
Dar i-arn riimas dator vieata !oată". (Laudă somnului, 12) 

sfii 
~i 
·vie 
săI 

PDlrUndel'ea misterelor vietii a încercat-o; tot ce a putuI 
g[lnd, el a g~lndit, dar ce folos, c<lei făI ă credintă vieata e maai 

Prohlelr,a mor tii revine ~i aiti, dar de data aCt'asta cu totu!:: j10e 

oscbit. Ea porne:-;;tf' acum dintr'un foud cre;:tin, c.'ici o v('dem l' Sl'a 

p~il'('chindu-se cu ideia de bunătate: . ace 
treI 

"Ingerii au stl'igHt toată noaptea .. , 
Cil buniHatca e moarte", 

al'!: 
('xc 

7 
.............. U .... -----------
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De unde la Început căutase în credintă ° mântuire, o scăpare 

'f) moarte, îneercarea de traire profundă a el'e~tillismului îl duce 
a concluzia c~i D-zcu ill~u~i este moartea, cel puţin pe pământ: 

"In cer te·ai inchis ca'nlr'un cosciug -
0, de n·ai fi mai Înrudit cu moartl'l! 
Dccal cu \'ieata, !'IIi·ai ,'orbi. 
De 8colo de unde eşti, 

Din pănulnt ol'i din poveşle mi-ai vorbi", (In marea trecere, 9) 

De altfel întrea~a lui vÎeată a fost contrară cre~tinismului prin 
inaetÎvitatea ~i continua meditaţ,ie. Este neînţeles pentru toţi cei 
p.] înconjoară - doar ~arpel(' îI urmărC'~te înţC'!egâtor cu "ochii 
ui dl'upururi desehh;,i". De aceea :;;i pentru Cântăreţit leproşi "Ce-

J
'lil e z~lvol'it ~i zăvorUl' sunt :;;i cetăţile", căci ei s'au consacrat crea
iilol' de ordin superior: 

i "Dar ficele noasl re "0I' naşte pe Dumn('zeu 
" Aici llnde astăzi singurătalpa ne omoară". (pag. 33) 
l' 

Aceasta e înf'ă o trufie, un păcat pedepsit de D-zeu şi de oa
lIl('nÎ. Păcatul la rAndul său atrage după sine moartea. Vom vedea 

lillS~ ca nu numai d va ajung. e sii se Împa_ce ~'u ac~st gfind, ci ,o va 
don, o va cerc, ca pe ° deslegare necesara eand vIaţa nu mal are 
[nici un sens.: ,,:\u ~tiuv nici azi pe~ltru c~ m'ai trimjs în .Iumi~1ă". 
!Ea va devem o provara de care VOIeşte sa. se scape cat mal curanu. 
!I!1CE'pe să încolţească r(>~retul de a fi nftscut cu toată liniştea şi în
Irudirea pe carG le simte pentru lucrurile înconjurătoare: 

,,:\Ii-aduc amintc de vremea dnd încă IIU eram 
Ca de-o copilărie depărtată. 

Şi·mi parc aş,l de rău că n'am rămas piilmlnf'. (pag. Hl) 

C;i!ugării îşi aşteaptă şi ci cu ncastâmpăr moartea. Iar poetul 
.l'f[ll·~p:;;(e prin a o chema: "Vino sf~11':;;it. a:-;;tel'ne cenu:;:~i pe lucruri" 
:~i prin rt'fuzuJ ideii de a r-etnli prin alţii - ca ° supremii negare a 
ricţii. Drd moartea-l pâlldeşte .,punându-şi pe urmele lui coapte 
s[lrutul ei galben" ori ce indemn de a mai fi e zadarnic: 

"Pe căile Hemii se duc şi vin 
Cu pa~ ad:i!)!.' l'a de soartă. Atbe fecioare şi negre fe('ioare: 
Indemnuri cereşti 

Sii fim ineă odată, Să fim de O mie de ori", (Laudă somnului, 91) 

Aş v!'f'a să fiu ('.ţlt mai explicit în urmărirea sensului acestor 
iJOf'zii. Am v~!zut mai SUf' cum ° doctrinki tir artă modernă se gă
ş\'a Pl' li1lia concepţiei hizantine ~i poezia d-Iui Blaga se af!;,i la 
a,'est punct de inter~ectie a lor. Dar mai simt d'ttiva factori de care 
1J'l'buie să tinem seamă. Problema se pune în felul urm~ltor. Dacă 
arta expl'csionistă şi bizantină tinde spre absolut prin stilizarea 
excesivă şi prin înUltişarea fiinţelor şi lucrurilor într'o simplitate 

~-~ -~---"-~ 
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hieratică adesea monotonă de unde vom alege subiecte pent 
fi prelucrate în ac('~t SCllS? Vom răspunde: din jurul nostru, 
lma din telldill(e]e artei modelllC. pe care o întâlnim ~i în p 
d-Iui Blaga, este tocmai aceea de a da un sens de legendă :-;;i m: 
erc;:;tin fiintelol' simple din jurul nostru. Ele trflÎesc tl'ansfigu 
prin forta intel'ioar;1 pe rare le-o dă acest sens ~j cele mai u 
pot fi investite cu o astfel de putere. Prin seninătatea, simplii 
~i atitudinea I(\r PC] sonajelt' ce apar în ac('ste poezii par desp 
din hătr~lne icoane hiblice. Cf'a mai r('u~ită în acest sens 
Biblica, unde Într'o almosfc)'.l de linişte ca de bisprÎeă 'n am 
de vanl, tăranca ~i copilul ei sunt înălţati la valoare de si 
biblic: 

"Maică pl'ecistă. tu umbli şi astă7.Î râzând 
Pe cărări cu jocuri de apă". (pag. 71) 

Şi dela ea se trece direct şi natural Ia icoana Maicii Domr: 
de Wngă blidar: 

"In casă lângă blidarul cu smalţ uri rare 
In fiecare 7.i păzeşti cu răbdare 
Somnul marelui prunc". (pag. 71) 

Sub aCf'ste maTiifpstăl'i stilizate sunt exprimate deci sub; 
~i stăl'i suflf'te::,ti noi. Modernismul a pus stăpânire pe totul. .-\ 
în ,.Veac" (pg-. 7~) prin câteva trăsături se sugerează vieaţa n,(,' 
nă a marilor oraş(': trenuri subterane, unde electrice şi an, 
semnale pe străzi ~i lumini orhitoare în teatrE'. Dar in acest rl 
.,nici o minune nu se mai întâmplă". Dimpotriv:"l: 

"Arhanghelii sositi să pedepsească oraşul 

S':m r1ităcit prin baruri CII p,'nele arse. 
Danlaloan'a alb5 le Irecf' prin snnge. r:îz;înd s'a om'it 
Pe un "{Irf df' picior ca pe o sticlă Întoarsă". (pag. 79) 

Al'hang-helii 5(1 lasă ad(>J1'lf'niţi df' vÎf'ata de azi. Numai It 
110(':;>;iilor P5t(' hinmtini7antă. Fondul de cr('dintă rarfl anima 1. 

te fi1!uri dl' hirratică nemişcare s'a stins. Mai caracteristică est, 
Cil: Paradis în destrămare unde peste sfintii stilizaţi ca într'o i 
11:1 l:izantitJ<l a tret ut duhul încetej dedtderi provenită din tii
riţia credintei. Slăbiciunea se abate asupra pprsonajelor sfinr 
rPo8.Jt('a in(>\'itabilă cauzată nu de înfrângerea în luptă, ci din 
1 a epuizare a credinţei care le dădea alUidată puterea: 

"Portarul înaripat mai (iIW Întins 
I'n cotor dr> spadă fără de flacări 

Nu se luptă cu nimeni, Dar !le simte învins". (pag. lH) 

Serafimii au părut nins de ani, iar Arhanghe1ii se plâng de, 
tatea aripelor; Ingerii goi simt frigul şi "sgribulind se culcă'n! 
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~nt Ioan. se sfâşie în pustie căutându-şi zadarnic drumul pierdut. 
li, Zadarnic "înalt ca un fum" Sfântul Gheorghe în trecerea peste 
P(t campuri caută şi el semne de drum binecuvântfmd cu gesturi 1'i

rut gide de sfânt binzantin pâ.inca şi vinul pe d('aluri. Inutilă este 
19~i calf'a, căci credinta s'a dus şi fetele care au îngrădit balaurul îl 
~lîl blestemă să i se rupă su1ita în solzii-i verzi. 
,pr Incă o dovadă că nimeni nu poate ieşi din spiritul timpului în 

m 
sir 

llD . 

n: 

'r 

p 

care trăieşte. 

Zvonuri din adânc 

Cu setea năzuintei sfinte 
Te caut zadarnic în goluri seculare 
O, Adevăr! Lucirea ta mă minte 
C'un veşnic Semn amar de întrebare! ... 

Ades sondez luminile din IţliBe 
S'aud ecoul stelelor eterne, 
Să'nfnîng pe veci a lumilo.' destine 
Ce 'n spatii siderale mă aşterne ... 

Mă simt copil in leagăncle firii. 
In mine vremea-şi dă azi întâlnire 
Cu-a clipelor şi-a erelor sobor ... 

Din rostul vag şi SftUlt al nemuririi 
AUd suspinul lumii'n devenire 
Rostogolit pe-al lutului covor ... 

Sabia YeseUe· 

Iuliu Sabin 
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Pe ruinele liberalismului capitalist 
de V ASI LEG 1 LI B I A 

i'sihologia ultimului deceniu este c(indusi'! in cloIHl'nlul economic de o frndi: 
tii catrc ra(iona:iz<lre, prodllctivitate rcală in locul specula(illl1ii, o tendinţă (;it 

Slgl':',llltă, stabLIle, onhnc, continuil;lte, primatul interesului colecti\', tltrijan'u,J 
livitătilor indiyiduale către o disciplină cu caracter social national. Naşterea a:'· 1 
ki noui psdlOlogll este o rcaqiune impotl'Î\'a hazardului, nce!lnos:utului C('O.lOll; 

liberale, economici specul:l(jYe, ale căI'ei princ:pii sunt u,)or dăr:iJlw'.~ de reali!:;> 
LiberalisJlIul apiH'US(' ca o rear:;illnl' a individului opriI1:,t[ de puterea I', 

blieă, ca distrugălor al picdeci (\:. JlIlSI' libertătii, In dOll':.JJul privat liberlalt',t ,~ 

so:ută acordatĂ individIlI • .!i, nici o stingherie a raporturilor dintre llldiviz, fi 

r(i!'<, li se Iasă {kpl1nă Jlhertate În sfc'ra lor de activitate, aceasta d udmd ;a ~( I 

,'oHin'ca la maximum a fa('u]t;'it ilor fie~.'H'uia, 

In domcni,,( public, liheraJis'"lIl cerea prcCJzarea sursci pULerii Statului 
limitarea ei, aeorditlld primatul naliuneÎ. Secolul 1H eslc dominat de .. eaeli, 1 

wciale cerilnd drepturi indivIdului r::are mllstituie obil'ctui preo('upăl'ilor soeial'~1 1 
nomire. Focarul acestor mişcăl'i ('l'a Franla, ale cărei ideI pătrundeau în toate statr{ j 

tnmsfonml",lu-sc uşor în idealuri, care .S(' inf;lptuiau rf.lIJd pe r;tlld prin Ol'li:!r\1 
zarea c: .... ~elor pe baze eonstllll(Jonal· panamt'lltare, J 

Sub <lomnia lih"I';dismullli pn!Jt1co-ecollomÎC, ElI/'opa a CUIlOSCUt cel !l" 1 

pros('t'ră şi f('ricită perioHr);j a desvo Iării sale, Aceasta epocă burghcză-rapilali;t 1 

a Înlesllit desyoltarea industrială şi comercială a popo:lrelor. ~fobilul HC('stei tit 
voltări era imhogiil irl';), - la ('are (H'ntru a se ajunge era necesar o creştert 

produeliei, dO<lre('c chestiunea pil'tci de desfac('re nu se punea. Pentru augmen~ ~ 

rea produrtiei, c;lpillliul industrial a pu<; în serviciul şliintej mijloacele I!l:lteri r. 
IU'C('s:ue lIouilor creatiuni dC' maşini, _carc s'au desvoltat cu o rapiditate uimitM:t ~ 
A urmat organ'zarea institu\iuni'or de credit, care stăteau mai mult la dispfI,! 

lia, comer,\l~I~li .• în _Y~<iPl'ca ,e~~illderii piele!, stă~llindll,:e in _ s~ccial Ia :J'C'arp;.l l f ş 
I:OJ tlrcesilatJ Itl larlle nC'C1YI IzatC', C,H'e sa faca p(lslbtlă JllarlrNI pH'I\,1. s 

PI'odllc\ia a mers mc:'clI cresrflnd, neÎnt:impinfllld nici o r('strirtil' din par!:; 11 

pietei, p,lnă pe la finele sC'colului 19 rând a Înc('put desvoltar('a indlJstri:lIă :i i'1 r 
.. ilor 'l1.;ricole. Acum încf'p gl'cutătil" prin rpstl'ÎngC'rra dl'hllşeelor. urmnt .. tf ţi 
micşora .. !'a prodllcliunii şi micşorarea s'1Iarii'or. pl'ntru ca apoi să apară şom'liq ,Il 

Dt'syo!tarea capitalismului În spiritul doctrinei lihC'rale Începe să fie sl<în;:i p 
Ilita in manif('stările ~'1le d(' noui forte car(' api'ireall în luptă, şi care dau naştc:t t 

I1l1ei srJ'ii d(' problrme pe Cllrp şcoala fiberală nu IC' mai putea solul iona, 
Evrnimentele luau inainte doC'trinei, lm'ind direct În Însuşi prin('ipiil~ r 

~Iăteau la baza lib('ralismulul. Cunoscut ('ste că şcoala libpra'ă - Îndi"idialislf. 
- ;;\"('rJ ca principii de bază: r, 

1. Lib('rlate llbsolufă îp artiunilc indi"idual('; !l 

2. Diviziunea muncii -- În organiz:ll'ra pl'odu('lunii~ il 
3, Leţ('a (,l'l'erf'Î şi oferll'i - În formarea preturilor; prinripii cHr~ r;Înd;, p 

nÎnd au fost desmintit(' de r('aliti\li. 
1. Lihrru 1 joc al artiunilor indiyidual(' nu duer la ;lrmoniz~rea difcritclor j' Îl 

1 ('resl', deoarece la lin moment dat echilibrul ~e rupe şi lupta se dă între for tI 
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l illeg~le, prin atotputernicia tinar capilalişti, cari prin for~;. 101' materială Înlălu
t ră uşor pc cei miel, monopolizt"lIld piaţa. Acest cchiI::,ru normal de cal'e vorbc~tc 

1
, ,liberalismul este alllcllin~at chillr de o lacunil ;,rgallieă a sa; 

Se suslinea că eplll'~rca vie\ei ecoJ1s;'l1ice de tot ce este supedicial, de tot 
I el' nu poate rezista intempcriilor -:::onomice sc' facc periodic prin aşa numitele 

r

rrize, Experienta aratii însă -:;, echilibrul oflată rupt, restahilirea printr'o deftalie 
a preturilor şi veniturilor este greoaie, deoarece venitul'ile şi salal'iile nu "ariază 

l
in acelaş timp, cu preturile, Insăşi varietatea t.}J'cluri'or diferă, cde de delHil llt'Pl!

Hil: hînd fi redl''A il! acelaş timp cu cele d., engros, 
~;il:l Dacă totus am lldmite că acest s'istem al' duce la epurarea \'ietei econom"'e 
1 ,tprin inlăturarea intn'prinderilol' rilu condl1~e dda concurentă, în acrst caz şi-ar n1:li 

1:>"1' avea poate vreo rat'!lIlc. Observăm însă, că În timpul"Î de criză sunt greu atinse' 
'm tocmai intl'eprinderile mari, rari sunt de inten's social şi nat iOlwl, pentru n 
1:1' diro!' mentinere intervine însăşi S!<llul. Este şi naitll'al să se înUlmple aş<l, )lCfl-

H Iru motivul că marile inln'prinderi a"~Înd imohilizilri mari, cu chelludi gener~ll!' 

li! importante, fiind ncvoite a ]'('duce "olumul aracerilor nu pot reduce în areia~i 

cii măsură şi preturile, ('are şi aşa sunt minim;IIf'. Reducerea afac-erilor, atrage re
Il(~ ducerea productiunii, reduc{'rea salariiior, concedieri, ~omaj, motive [Jt'ntru carE" 

1 
Statul intervine de cele mai multeori. 

II, Istoria economică ne arată că p,înă în a doua jumătat(' a Sl'rolu'ui 1!l-le;] În 
liu arleYăr, roncurenta se dădea drla individ la indiyid şi Cu drept cudnt liherHli,tii 
~Ir pu1eau să-şi inlemf'ezc afirmatiile lor pe realHăti. Pe la fitw1" şt'('olu'ui Îns,'j vic,', 
it{ ta ('conom'di ia un alt aspect. Apăl'eau in lupUi alături de indh'izi noui Forte, CJ[ 

aLt puteri mai mari, cu ::luloritate mai mare, eu mijlo:1c(, finandan~ mult mni nutc"" 
I nire, forte n.eli~i~a.te În ti~~, - soe~('1ăliI(' anonir~1<'. C:ll'P ,prin . n~lleren ~Ol' al\;'. 

nI sau nsupra mdlvlzllor, lllmtandu-Ie hhertatca -, Implf'dt'Candu-l In, dcsf3~urarr1 

li,! actiritătiL 
!1'1 Jn fala unei astfel de lupte cu forle incgalc între sociclăli şi indirizi, Statul 
tjf in .calitatea lu~ de repl'ezl'l~tant a~ tuturOl'" rălmin,înd org~~flismul ('el ~llai ~pulcl'tl\" 
IL aYlUld cea mal mal'c aulonlatc, ~I cea m:l.I mare suprafata, an' dalona sa mh'r\'l' 
i,t nă şi să impună anumite norme de fun('tiollare, să supI'ayeghcze şi să implll\ii 
:::~ anumite clircctiye raporturilor dintJ'e soci<'lăli şi indivizi. 
iI;ţ 2, Diriziunea muncii şi mai cu semuii diviziunea intcrnalională a muncii nu 
(f şi-a ('ontinuat extinder'ea asa cum prcyedea şcoala liherală. Statele In loc să se 
{specializeze intr'o anumită ramură de adivitate economkă, considera Li! ca cea 

·::1 mai produeth'ă, au inceput din contră să se ingl'ijeaseă de desyoll:ln'a tu. tumr 
1'1 r:1murilol" de acth'itat(' economică. Şi eli drepl "l'nlnt, căci diversitatea on:fl'" 
(Itiilo!' precum şi aceea a conditiilor socia'e eslI.' neres31'ă progresului. Cn pOpOl' 

(lacă nea să se ridice la /) vială intensă şi bogată. trehlle să ~e fortele să multi
plice intr<Însul toate formele de activitilli sociale si să se îngrijeas:'ă să nu Y;!lil 

!'oncurenta din afară şi sil le distrugă. 

Existenta unui popor care ar Încerca să s., spertaJ!zezenumai într'o anumită 
ramură de activitate, ar fi amenintată Ia fiecare pas, 

Dacă, totuşi, găsim azi regiuni unde s'a localizat o anumită fOl'mă de activitnh' 
rronomidi, in spN'ial industrială, aceasta Se d:1tore~le nu numai unei superiorită1i 
~atural{' ri şi unei supN'iol'ili'iti dştigatc. care a avut drept punct de plf'('[]rc 
ini\iativc fericite, adesea chinr caH7(> int;împlătoarc, dar care s'au Înrădăcil1'lt 
putJ.n dUe putin Pl'in practică şi au progres}!! prin exemplu. 

3. lJn alt pI'incipiu pe care se haza liberalismul era Legl'a cererei şi ofertei, 
în haza direia din IiheruI joc al acestor doi Jartol'i se ajungea la formarea pre
tllrilor, fără a mai fi ne"oie de "reo intervenţie din partea cuiva. 

7 
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Atâta timp cât concurenta ~e dădea Între indivizi, cari mai mult sau 1:, 

putin dispuneau cam de aceJf~aşi mjloaee, această lege işi giisia o 'lwI"fcctă :1:' 

CII re, Din momenlul insă (',ind apar asociatiunilc de C'm'{(>luri, şi aceasta Se 

U\mplă În a doua jumătate il sl'colului trecut, concurenta eslc' inliHurală, iar V 
(urile nu mai rezullă din liherul joc al ccrerri şi ofertei ci se fixează de aCI' 

Ilsociatiuni. 
Lt'gea cererei şi ofertei işi putea avea aplicatiune, fără prrturbări soci' 

atunci cftnd productia nu se făcea În masă, precum şi atunci ClÎnd nu se pe: ' 
chestiunea debuşeelol', In accll' vremuri era suficient sii s(' poată produce 
mai mult, pentrucă piata cra nelimitată. Odat:'î Cu fin ('le secolului 1\1-lea c;'ind ,. 
tele agrare încep Întrem;uea unei c,it de npÎnsemnate indusll'ii, ap'i:,.ind Illa' 
dr prolt'ctie prin laxc yamale, dH'stiun('a pietei de dr~facere devine factor InW' 
lant şi lui începi' a i se subordona pl'Odll('t'a, Des;Huntajul mare estc insă. 

surplusul d(' produse pe car!' piata nu·1 mai poate primi, nu-I mai poat!' rol" 
ma nu se poate constata drd! prea tflr7.iu, dnd procf'dtll1du-se la reducl>re~ p; 
duc!iunii, se produc perturbiiri sociale .- prin sC'ililcri de p,'eturi. scăd('ri 

salarii, conc('dieri de muncitori, ~omaj, In. aceste împn'juri'iri spun IiheralÎ)tii :;' 
capitalul cât şi bratele de muncii se Îndreapti'i în directia unor alte acti\'itiiti t 

prodllctive şi unde nu s'a fljuns la supraproductie. 
Cât de greu şi cu e:Île sacrificIi se f;lce această oeplasare de b,'ale de mu: 

si capitaluri dela o activitate economică la alta, d:Înd naştere În ace'aş timp 
tulburări sOf'idr rlăunătoare şi contrare scopului urmărit de ci\'ilizatil'. 

Se afirmă din partea liberaliş!ilor ri'i ullu l din motivele de seamă car? (, 
la irr.perfeeta fhl'rtionare a sist(,J11ului burghe7.0-capit;llist O constituiesC' piedfi 
puse de ciUre Stat prin inknrntiilr rr f:1r(' si care impicdecă norm,,)a flW' 
nare. Desigur C'ă I1c('stia confundă cauzrlr Cll efectelf' unei actiuni. Lib('ra'i~r 

e('orom;t' am 'llzul cii ajulls în fata un('i prohl('Jlle p(' c~re nu o mai pO'l!'" '1, 

ti0l13, motiv pentru car(' ÎnceplIse a sr ill~ta!ll'3 an:1rhia rconomică. In ac('st r 

ment, in interesul ciyilizatiei şi al cokctivitălii, a fo~t necrsară interventia SI 
lui. :\Iăsurile inkncntioniste sunt eli totul în afari'i dp cauzele anarhid proyo;, 
de Iiheralismul economic, ele fiind măsuri sal\'atoan' d(' Întronare a ordin"; 
prntru I'l'staurarea echilihrului allwninlaL Tnl(,l'n-n!ionisll1ul este mai mult 
re:1ctillh-? contra I'ezultat(·lor sistemului libl'ra !o-capitalist care duceau către an 
hi·~, ('( or omicii şi car(' sistl'1ll 1110:H'e Pl'in el însusi. 

Măsurile interyentionistl' sunt corectiV(' aduse libel'alisll1ului (,;lpitalist. o 
rioad1 i:IIt'l'flwdJară d('ia liberalism la economie organizată sau poate chinr 
economie dirijată, 

Slstemul btll'glll'zo-capitalist al şcoalei liberale care a dus la exploatarea ;:. 
telo: agrartc 1'l'l1tru Îl1luo).!;;tlirta apusului, trebuie să-şi găseaseă shll'şit. 

El a fost opera statelor industriale, care nil aveau nimie de pierdut ci nuc 
de dştigat prm propo\'ăduirea lib('I'tălii comer!u:ui, prin înlăturarea barim, 
vamale, 

Ţarile industriale nu s'au imbogi'ilit prin mUllca 101' ci prin exploatare~' 

rilor agricole, care s'au lăsat uşor Ur<Ît(' in mreaja teOl'iilor umanitariste al 6r 
c;'tlllee a avut totdeauna un tâlc, 

Realizările Occidentului s(' dalorl'se in mare parte Ol"ientului - tărilor 3~' 

n'o Pentru an'Ţe::! aculIlu'alii În apus trcbuie ,>ă se tinii seamii că a munci! din ~[ 
('l lume întreagă, nu numai cei din Occid"nt, cari au ~tillt doar să exploate~t 

timp n('ştiin!a altora, - şi cu produse industriale care nu costau nici timp n 

muncă multă, adunau averi În care erau acumulate muncă, timp şi eneril .. 
n'mă'u"te . 
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II . Peste liniştea grădinii trece-!II! sloi de rândunele, 
Pdllza IOL'ului. lovi/ă, se des/ramcl În inde, 
P,-intre sluf, in medilatii, ba::ele filoso{ca::i1, 
Sa/cia Îşi pic{/( 'â [rullleu şi ecldelmlJnd, visCHzcl.,. 
Vede Jlureşlll eum Cl1l'g(' intre digl1ri de cristal, 
Si s/a/uia lui 1. Ursu prolilân(/l1-se pe mal! 
Pe (oloiu [tirâ Popi/a; pe Popi/o, ]JoIi/ai; 
Pe-O linescu. Ilurmli pic/oI' şi pe GâvănesclI ... crai! 
Vede pe Boloc cu Lulai. siirlllându-se de foc 
Şi pe "lllpe" il audc, cum lOC plânge de ... 11Oroc1 
"('dc'lI curlca [lT'efeciurei, cufedrala lui TuriI'; 
Vede in .lJilrcuş pe-acela Ce-a fost odată: nimic! 
Şi când gala e Scl l/(uld c('-a mai fost şi ce-o sli fie, 
Barza ii drslramâ visul, zbrwind glonl din stuhări('!.. 

hil1::a lanl tii, loui/el, de lin sbor de nlndunieă, 
,'le (UlmUl lallyfÎ //la un, IIllde II elllW'({ de //'led! 

"lll'flllIrcl efi lltlf'I'CSvu scne azi scnsol'j glllnlele, 
Cel .IJallHl se deCIse să mI aibă deJ1lrl !ele; 
Tremură cii 1 dUi/eseu, I-el cOlwillS pe 1). lJl'ă/ianu 
Sâ mal 9lwernc::e iora, cel ]JulITl până la (/fiti! 

1l'cmură cil domnlll iorga impăcându-se cu (.'11:(1, 
iV arc si! mai scrie verSllri şi-o ~â-şi imp/'llllwte muza 
Lui O, Gog(l. L'are-i gala să 101' sacrifice iurt! 

!ii sc/ c!Înte clI-allâdatc1 "Câniecele fc'i.ră /arâ" 
J'I'C11ItlI,{l, cc'i JlilHllache o sd-şi lepcde ilal'ii 

i77 

!ii Nl Smara-Q să devină 1'(1 Wl fel de .. , JluluJwri! 
~"""'-'""'~ 

,\~\\ţ lHldOY8Ji'" 

R 

'nspector şcolar / Peste Illlişlc(l gnldl11!i, {rucuri mici {/cl'ienc 

1"'ec mI' odii de val,mr-i pe"lc Uâl'fll!'i de an/ene; 
TI'eo illl::ii spulberalt', frec ca tol Ce e prinCIpiu 
(,4şa CUIIl ConstantiIlescu Il'ecu pela mrwicipiu!) 

~ 

1'1'1'1' ca uOl'bele ce-şi schimlJel Sw"loUe(/IlII. CLI \'0 ill cşti; 
Cum fUl'IurUl lui Do/Jrescu (/ trecut prin BucurC$ti! 
Trec Ca spiritul ('1'-1 face H. (Jorga/l in cpigmllld, 
elim sub oclJi ne /reec :: iln il', {ia[[!'ui, câle-o ([umil; 
Trec ca regii, in Istorii; ca pc pinlil, trufandale; 
2'/,('C', elim trl'ce con/Îlw(ui unei oale, eli .. , sarllwle! 

Prin/re slllf. În meditatii, ber::c (' din zboruri cud, 
Ca in parcllri poezia Itli AI, T. ,""/t/muliad! 
PiÎ/1:::a II/CHIlii, lovită, lângii mal Îşi c<Înlcl-aleanll, 
Unde-o glÎ=â stă şi-ascl1l1â o poueste de (JcirlemHl! 
Pes/I! lill1ş(ea grâdinii s'al,(/{u lin sloi de molii 
Critinând pe LouinesclI. câ fi scris tllle .. , ,,;l]emor!i"! 
Salcia Îşi pleadi fruntea, peste liniştea [jllmstT'iL, 
(Vcrsul tlllim să-I Îm'heie fanle:ia dumncuvoaslrrl). 

-Pan-
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DARE DE SEAJLi despre Actll>ltatea blbltotecll Palal 
Cultucal în aDul 19.16 

Rblioteca Palatului Cultural a avut in cursul anului trecut, - in!l'Odu,ă ' 
in buget, - suma de I('i: lUO.lHIO şi care a fost chelluită in feul unniitor: 

1. ClIlllp:lriiri de cărti rom[meşti 

2. CumăpărăI'i de cărti france7.e 
3. Cumpărări de cărţi germane 
L CUlIlpiirflri <le note 

33.1f4.-
3.iSlit).-

3.7:'10.-
:UOH.-

5. Cumpărări de fotografii 5.GOO.-
li .. \bonamentc la rev.ste şi ziare 24.7\\'\.-
7. O cnrle cumpărată de servo c.ult. 2;)0.- t:\u am p"imit·o până În pn'lt' 

8. Intretinerea bibliotecii 4.102.-
9. Hest neprimit 21.150.-

Total general Il'i: 11l0.mo-

B b ioleca n fost sporită cu 620 opere În 703 volume şi cari se repartizt 
astfel : 

l\"Ylste 
:\ole 
Carti rom,ineşti 

Cirli frantuzcşti 

Ciirti germane 
Donatiulli: maghial'" 
Don;Jt!uni: dileritt' (1) 

6 ,. 6 

" 301 <>pcn' în 355 volume 
5,1 opl're in 1,9 volume 
12 opere in 12 volume 
:-':i opt're in Iq volume 

l!1d opt're in 2\n volume 
primilt' dela Soc. Kii!c" 

;\/"mbrii inscrişi in f'Ul'su' anului au rosi ne 502 plus !l2 ai Societătii K"Ic,· 
(onform contrnctului dintre susnllmita ~odt'latt' şi Prîmăr:,) :\lunkipiuJuÎ. .\' 
(t'tilori rt'{Tut:",i din loalt' rallluril(· fii' acLyitate omenească. O repartizare Jlr I 

!J.)]'ii după s;"lemul uzitat dt, biblioteci nu o pot [,11'''. Predomină p(·nsionar. 
Liu.el'rl~. 
~ ~- ... , -: ; ,;; ~....,. .... ~-

0.' ",' ,dlu>;'I-Srn-~:U ' 
, " . \., r Ta 'le de membru 
I ':::r ŞCO ". / 

. / ,\menzi 
1", r;-.b-:c ............... --- .. _ .. ~ 

Circulatia in b'bliolecil de imprumut: 

f:ăr! i rom:Îllt'şti 

Imprulllutători 7113 
Opere HI43H 

15.820.
X94J,-

Total: W.71O.-

Cărti străine 

Imprumutători 219.1 
Opere G227 

Tota'ul imprumutătol'ilcir: 9307 cu 25.!~):~ opere citite. Biblioteca de impru: 
;:> fost inchisă 106 zi!p. 

C'rculatia in sala dt' ll'ctură: 

C,lr!i rOllJ,ine ~i străim' 

Cetitori şi l'f'rcetători 

[('titori de zi[lre şi rcvlstl' 

593 

:~it; 

9529 
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In sala de lectura f'xislă Ia dispozÎ[ia cercetătorilor şi cititorilor a bihliolec:1 
Ill' J11~îllii cu 121 rlidionare, lexico:1ne, encic'op('elii, !'te" apoi 21 de ziare şi Il 
r(,"iste in diferite limbi. 

Sala dc Il'ctur:'i a fost închisă 57 zile. 

Totalul gClwral: fn1jll"nmutătol·j. cerC'etJtori şi eilHori de :dan' şi 1'('\'181(> 2(Î 1;,(i 
o/ Opere împ,'umutnte şi cereetate 1\1,202 

Ora~ul Arad ~rc în ;lfară d,' biblioteca PalatU'lli Cultural, două bihjiQ1J.'tL~I!... 
merciale, apoi bibt:oteeile şcoalelor, o bihlioteca A nwscl'iHşilor rOlll,lni, o hiblio
l!,C;l a depou tii C. F. H, şi Încă dteva, I'hiar dacă fiecare din ;I("CSlc bibJioh ei 
;.re (l acL\'itate şi o circubtie, - În cadrul siiu dc acth,itate, - ca biblioteca Pala. 
tului Cntlural, pcntru oraşul nostru I'ste prea putin, 

ArHdul aj'(~ o popubllit' de circa 7ti.OOU locuitori, cu peste 70 institutiuni, cu o 
mass;'l fUIH'lionfln':ls('ii ilt:-(.:l!e"a m' i de persoane, l'n!l(' Îşi indestu "az{t [I('f"lstii 
Il1lllc nc('csitâlile ei cultul'ale, aY~Hld in wdcre că Jlbl'ţll'iile n!l_s~_ p()l şi nici nu se 
laudă eu o Y<Înzarc dr' c:'irti exces;\'ă, După dUlc1e primite au fosl căr-li, - dintre 
cdrllune~:':'" -cari nu au ~1\"lltaproalw nici /) des{accl'e pe piata ora~lIll!i nosl!'!!, 
Atullci aceştI oamenÎ SI' hrilnesc sau numai cu Lteralura ziare'or şi revistelor sau 
poate nie; cu aCf'astil? 

7 

Sun! motive şi penll'u şi eonln, acestei inact.yilăli, ParteH liter:lră, - vorhind 
in gellerai, nu numai de Iara noastră, - din PUIlt't de "edere calitativ lasă foarte 
mult de dorit. Azi nu se po;llc Yorbi de şcoli literare, nu există luptă pentru prin
dpii, in cărti nu SI' tratează probleme de aditnci1 Irăil'e, azi şi c:u'tl'a ca aproape 
tot~~~istă S'l!Coll1{'rci:lFJ.at," Oare şÎ-a ajuns scopul şi acesla-i I'olul ei? 

In mullimea cărtilor apilrute, totuşi se mai :l[lă şi de ~lcelea cari nu al' tn'bai 
~ii lipsească din Im'Ina nici unui intelC'ctual şi aici e vina, nici acestea nu sunt 
dlile, Jloti\'tll poate fi n('pricl'pereH alegerii şi In ai ales critica ce li se f:l('e ne
("xsiland :Hlevărali crifei, dl'c;it pril'leni c:1I"i laudă şi dll~m~ni cari hulesc, Aci 
:11' Il'cbui insii să intrC\"ină rolul bibliotecii. 

BibLoll"cile ct'ntralt', ca depozit :egal, unde se adună tol ce apal'e ar treimi să 
dt·;! îndrumări c(,!OI'la!te hibliotecÎ miIi mici in ceia CE' pn\"eş\e IHaler:alul apărut. 
,\col0 $[\ se facil se!t'ct!onarea 1',gllro<1si"i şi impilrlin':1 ;ui pc categorii de c('titori, 
Iar aceste biblioteci si"i se apnwi:do:ml'zc conform acelor indica(iuni, Des;gllr ,'ii 
'l(:tastă mun["ă ar fi destul de gre", cerând a fi fileut:'i de oallwni ('ari să aibil in 
l'riUlul dnd în vedere ca I1\m~ai 'weh' cărţi să fie indieale 'ipre a fi cumpărate 
c)(. bIblioteci sau p<1rfcul<1ri, cari sunt 'ic!'Îse În o ad.încă moralîtate şi intens n'J" 
IlOl1a(I', In 1I1'ma acestui sistem hih îotecile jtlrktenc şi cOll1l1na!t> al' a\'ea fO:11"te 
mult dl' dlştigat, '\Y,ll1d în veder{' că aceste h hlioted mici, pl'Îmul !'<ind. nu au 
ll\'rsonal ,>uficiE'nt şi sp('cializal, apoi nici nu au posibililăii financiare de apro
'Izonar!' d('(';Îl fO'lI'te reduse, deci nu pnl cumpăra tot şi apoi să se]ertionc7.e, 
Insăşi y{mzarea din librării poate fi dirijată şi limitată în acest sens, 

Biblioteca Pa'atului r.ultural luptn an de fln cu greutiHi d('stuI de mari din 
următoarele motive:- ----

1. Ku an:' materialul hibliotecar rom:lIlesc apărnt Înainte de războiu şi care, 
azi, chiar dnd se pOil!C Mia şi cumpăra e1'\(, foarte scump şi Întrrce posiliilităti!e 
noastre de achizitionare. 

2, r.omplet:nca lipsUI'ilor dt~ cărli cari ati f05t scoase din b'b'iotecă din caUla 
uzajului Sau au fost pierdute şi eal'e completare încă dela Întemeierea hiLliotec:i 
nu aII mai fost făcută. 

1. Sunwle ce ne stau la dispozitie "unI Cll totul pl'ea mici pentru a intretine 
şi spori (\ hibliotecă de proporlii!e acesteia. 

f7 
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ComLtiile de studiu ce le oferă hibloteca nu sunt dintre cele excelente. In 
111 li I rimd să amintim numai şcoala primară din parterul clădirii şi care cu " 
motul specific şeoa:elor, cred, că ar fi destul pentru a intrerupe o activitate se!'i, 
să llibliotecară, dar in afară de aceasta, bihlioteca de imprumut este instalată 
totul nefiresc, in imediată apropiere a si'ild de leetură şi care iarăşi prin sgomt 
ce se produce acolo face aproape imposibil ca acei ce studiază şi lucrează să 
fie eonturbali. In această bibiotecă işi prepal'ă l'xamene de doctorat şi lirEe 
destui "tudell!i, awm şi (1 sl'amă de cereetătol'i, deci illtele al' trebui să fie eow 
tiile de stud.u. A mai aminti illtreaga împărlir(' nefil'ească a dq)ozitului şi ce:, 
laUe încăperi, I'I'C'd c5 este 0(' prisos. 

Lucrări bibliotecare: 
1. Am reyizuit, controlat, ~electil)nat şi curii!:t întreg matel'ialu: biblie{(1 

lunare Ce se face în fiecan' an, în luna Iulie. 
2, Am contint1at r1aşarea Cişelor la cartotecă. 

,1 ,\m redactat un regulament intern de functionare a bibloteeii, r31'1.' p, 
in pr('7.ent funcli0na pc lW7.a Yerhiu ui regulilment maghiar şi mai ales a UR 

.f. Am legat -4;)-4 volume de riil'(Î. I'ev:ste, moniloar!', etc" În valoare de lei 12" 
5. Am făcut o c')(pozi\ie a cănii. 

O statiMică comparatiYă a tuturor datelor în ce priveşte biblioteca cIrla k 
meiel'('a ei şi p;ină azi, dt şi un [)l'ogram de ce ar Il'ebui făcut aici, îmi rezi e 
sarcina de a-l face cu altii ocaziullc. N. D. (. 

MAMA 

] Il noaptea asta neagră ce mă'nghite 
Pe fieeare clipă tot mai tare 
.Mai străluceşte doar o lumânare 
Ce-mi luminează c~lile'nvechite. 

De n'ar fi ea m'aş rătaci în zare 
Printre mumii de \'l'emul'Î rebegite 
~i'll haosul de rele nesfarşite 
Ar tremura ultima mea cântal'e. 

Şi eu m'aş pierde-odată cu cântarea 
Furat de valul relelor din lume, 
Iar de viată n'aş mai tine seamă 

De n'ar fi luminată toată zarea 
De-o flacără T'ltlpiindă, fără nume. 
Şi-această scânteiere este mama. 

Lucian Emandi 

p< 

e, 
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Ecti!ura ltPro-Ar1e" Arad 
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Cititorii au fosl obişnui\i, dela un 11lnp, să se Opl'(,!lscă numai pe marginea 
rl iJor cu o rlllhlpmă a noulillii, cu ce\'a sprcific ieşituiui din comun. A fost 
poate, mai este 1111 gust de :lşa zisi'i nwtn\iî ikrară, care s'a dovedit a fi cu tok, 

1 străin de liternluri'i, Au fost cpol'i, dl1d am asistat la origmalilatea coperte-
l' rad :1{:iip'.;~leau OptT(' literare - calitatea nu intcl'cscază -, şi-am "ăzut nni 

, oi asUr! de opere, ehelllCtnd atentia cititorului prlll 'e>.hibrjlia titlului. 

p'." Poctul ,1I';~dan, :\Jarccl Olincscu, aV:lllsal În d('scifl'arca litel'<lturei de toat'2 zu 
?I"u~nle!e, fac(~ dovad,l rălll<;ncrii Îll trecut a prc7.<'nHirii prmului său volum de 
- tersul'Î, intitulat "ET ''', 

it Poemele In w'rslIri şi linii ale prietPIHllui :\falYd, sunt m~i H'pede numai 
'v ersUI'Î, d('o~l'L'I('a întn.' vers şi poezic socotind că esl .. bine slabil tă, 

"Eu .~IIn( 1Inul dintre cei nlll/i ai genfraţici mde, 
O boabă din şiragul de măryde 
Ce lac podoaba urllli veac". 

ou cum Îşi incepe ('al-tea, este (l {flee yersirkată, IJpsit:l de nuanla pOl'ZIl'l pe 
re de-o maÎ Înl:Hnim azi, dincolo (le c;1r\ile de ,,('r~uri şi în special în proZQ 
i Al. 0, Tcodoreanll. 

"SI/ni cl'f'r.ea[a 1Il1lli loc re::l'f'vor 
Ce li(eră CII ,'i/enl lIill'sândll-SI' 
Se rl'o',::l'o::c1 eplli::cllldll-U", 

In~lI~i cU\'<ÎnluI încheierii Yl'J'sificatiei "Fu sunt unul din cl'i multi" apare 
po~tic, nu Însă nepolI'i"it ideii firuită de artist în toată plastiritatt':1 ci. 

,,;I['am CWlOscui CII mine în/r'lIn /âl'::rll ... 
Era ÎI1 lIewă sali in loamlu!? NI, maişlill .. , 
Ca pe-o veche cunoştinţă m'am luat In rost: 
De lIndl' 1JI11, Cl? {ac, ce :o:ânl, c('-am fosi'!" 

Jdeia ron1inuă fără ocoliri pl'ea mari şi mai a'es, fără apan'nlă de prorullzi
e, pentru a ne Hpărea eu toiul clară in "Imi caul umhra": 

D 

,,Imi ('aui l1111ll/'U ca P('tre Sci/Iernii 
M(! Cflut pe mine I'n orice copil, 
In fiecare {(Îmlr CII chiol in privire .. , 
III orice fapte), i11 orice gândire. 
Dar pe Unul ElI, llcdespăr/il şi ncschimbll{, 
Nu l'am aflat. 
Vorbele mele n'au spus ce-am gândit, 
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Fata mea n'a ctifal C'e-am simtit. 
Gândul n'a găsifn scris potrivire 
Şi nici vrenJe mele infliplllire", 

HOTAR 

Cu astfel de material al Î<kilor, P;II1:1 b Încheierea yolumlui, Marcel OL 
se lot Îll~reabă, fără a şti să răspundă Ilieiuneia d 11 ele. Şi nu că n'a," 
'\rtistul se Iasă funlt oe imagini, idei 'c-Î curg În finil, în cadrul wrsului c,' 
alt's, şi uită să pună in această minunată Y1'rsificatie pronuntat accent de f' ' . 

. Dar :'Ilan'el Olilll'scu, înainte de-a fi poei, ('ste cunoscutul pIctor şi in ' 
reÎntrecutul grayOf in Il'mn, prt'miat nu de mul! de juriul salonu 'ui _; 
Il( gru", Pătruns p.jnă În cele mai profunde 'Id.incuri sufletesti de conturul 
Ş' îmbil'I'ca culorilor, artistul ronfunrlă glasul oehiu'ui cu acela al g;indu.· 
oricare inspirat w'J'ilabi l • 

Bucată în Nt!'e Il ştint' f~H'€ o as!frl dl' drosrbire, ni se pare cea int 
"In fircarc clipă "in furi", pt' care - pentru frumuse!ea desă"ârşilă - 7 

putem reline să n'o diim în intregime: 

,,[11 fiecare Clipc1 pin {uri şi md pradr! 
Ca pomlJl cre';('l1f pe mar!/ine de sfra/fii; 
Pasririle c('/'ului !'in şi mâ cillYIIIl'sc, 
Privirile 'reclUo/'ilo/' fmcll'/e-mi po/iesc. 

Mâini rlin,/('(' imi T'lIp câle-o pom1ll1, 
"ânlul imi scul unI {run:işlI' ca p('-o coanu1. 
Toamne:e mcl despoae d(' foaie {1'1111::I'{e 
So/Jolii imi rod rădf1cina pe-as('//n.~ell', .. 

Din ,ţeu(/ Cţ'-O sorl) GPid din pământ 
Dorllri imp<1rl pe aripi de vânt.., 
In fiece clipiî vin furi şi nul pradi'i 
Şi lot me/'eu /'enasc, Ca pomul depe stradă", 

Si astfel 'de accente se găsesc destule în paginele )'olumu'ui "EI.;", cu dt 
rC;1 d' ele fac ell.('eplie continutului "toC, CHre riimftne adeseOl'i nUDwi vcr; 

Volumul prielt'nului :'If<1rrel, cum era şi natural, ruprinde un îm;emnat L 

de grayuri, care complerlează armonie ideile gândilc. fapt care-I fac şi m 
ten'sant Cu un asemenea ,"Diurn ,.Provincia Ji\l'rară:' se plasează, pe drfl 
treapta ce'ei mai all'se culturi şi dară omagiul C<1pit;1]ei Întârzie să vină.: 

intelegem dcstul dl' hin!' hileu!. Si in!rlrgându-I, nici nu·l ;1şkptăm, 
(a 

George Solronie: Principiul nationalifătHor în te: 
de pace din 1919·1920 

Triumful prinripillhti na!iona'ilătilor, factor deh'rminant Ia Încheierea dt 
şi trasarea rOLilor rronti('re alt' ElIropl'i. a Înscmnat adevărata vietorie mora!:! 
t'oiului mondial. Peste paginilr de proisrn, de lacrimi şi imense pierderi t, 

şi materiale, ultimu' J'ăshoi a :lYut con~('('inl('le lui fericite, rezolvând pentru, 
yreme problema nationalil a celor mai multe state beligerante, sau a popo' 
trăind până atunci suh dominaţii străine, injuste şi silnice. 
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Revc:lf!icările teritoriale împlinite, crciarea statelor organice şi unitnn~. abolirea 
dreptului rle curerire, celehnl in YCllcurile anterioare - îşi au originele in trium
ful principiului naliolwlilillilol", a rlreptului popo,Il'e:or majoritare căreia se 'vor 

:!Iătura. 
Tratatele de p'lCe ankl'ioare relor din t9Hl_HJ20, au fost influcntate de acest 

!'('"elator principiu, in clauzele lor fundamentale. Astfel au Iost tratatdc din 1815 
la Viena, dm 185li la Paris şi din 1878 la Berlin, 

Dar justele rcvcnd'cări teritoriale ale slalelor şi popoarelor opresate nici pc 
departe n'au fost !'olulion:llc. 

Tratatele din anii 1~tHl~I~120, sunt opera fericită a acestui print"ipiu, consa
('rat pO!llirl'şle şi jurid:cesle de m;lrea cotlfrrintă a păcii. 

Trăinicia accstflr tralale răzidă in acest pc viitor permanent is\'ol' de drept 
international publie: pI-:ncipiu! lla~ionalitătilor şi drrpiul de autodctrrminare al 
popoarelor, 

DI. George Sofronie, C"l1lin,'nt profc~or de drept inlernational public al Facul
t;itii de Dr('pt din Cluj şi hine cunoscut I)uhlicist, Închină u :tima sa opcră problc
nwi nt:ît cit, lllult disnllata a nalionnlitălilor şi rnizuirii tratatelor, 

Literatura '1Nlstr:"i politieă a C<ÎştiAat mult pl'in noua operă a profesorului din 
Cluj, dar mai ales tarn va beneficia mult în str:'iini\t:ltc prin lansal'ea ei, pentru<'ii 
"Principiul nalionaJitiHilor În tratatele de pace din 1~l1!l_1\12n" eslc O frumoas:l 
p'cdoal'ie îll favoarea c;Juzei nationale. 

Srr'să pentru comh:<h'l'\'a revizionisln1llui tratatelor În gCTH'l"al şi pentru a 
demonstra, în spf'cial, int:mgihilitatca tratatului dela Trianon, ('artel! a-lui prof. 
(,eorge Sofronic cuprind!' nn bOAat şi docl!mf'ntat nmtt'l"ial juridic şi politic. 

Pornind oela n<lstrrf':l şi rvolulia principiului nationalitălilol' _ cel mai cehi· 
l:lbil T1\lllet de reazim al cre:erii statelor nationale - :lutorul analizează nenumă
['cIte e\'('nHllen!e intel'nnljonaie şi unell' aspecte caraeleristice ale prineipiului. 

ltl~ist{"ld în dco!'cbi asupra "alabiti'iţii şi intangibili.tălii ultimelor tt;]tale 
Întematinna'e, pl'ivind damelc lor teritori;lle, dl. George Sorronie combate cu 
lO'IlIă originalilat!' şi tal!'nt revizionismul maghiar, infirmând toate punctele lui 
de reper, 

Suisă Înlr'un limbaj academic, dar ac('('sibil, documentată şi de mare ac
'lu,lIitatc. c<lrlea prcmiată şi puhlicală de 7iHrul "l'niversul" ,"ăm.ine o operă Je 
drept inl('lna\ion'll Jlublic valabilă pentru mult timp, 

A apă! ul tradusă şi în limba franceză, 1011 1. Pogalla, . 

G. Il. (on!dilntinesc:u: Ereditate şi eugenie 

PI'i!)l!'!.' rărlilc de incontestabilă vulom'e apărute în ultima \Temc sc numără 
şi această htcr~lI'e eure tratează o chestiune de capitală imporl.mtă pentru PI"O

pă)it"c,\ ţl'amului românese, 
blg,>l, ia a rost impămCmtenită la 'noi dc savantul profesor Dr. G, Mal'iIll'SCll şi 

este dlsCÎpLna care al'C nI scop "lmhrwdf(ltIre(l omului, pc CfIrc i! doreşte mai Imn. 
mai oll!'sL ma! sâJU1/()s", preconiz;'lI1d, cu alte cuvinte, realizarea unui om llIai 
Lin\~ 1; rIsc ni, 

DaI' Cum ar fi posihil Hcest IUt"ru? 
Se ştIe că pl"ln ereditate se moşteneşte, se continuă complexul de calităti şi 

dcfcctr dela (l generalie la a·Ia. 
C'lIwscalld, -cleei, lt'gilc e!'rdilătii se poate Pl'rHWllcnt:za această imhuni'itătir<' 

a omulUi. 
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PCI petuarea spc~ei umane ~e face prin procesul numit fecundaţie, când, 
două telule, cea femenină (ovu'a) şi cea masculină (spermatozoidul) se unesc d'\ 
naşter(! unei ilOUi fiinţe. 

Aceaslă flinli'i, după ('um am mai spus, prin eredilate esle împovărată r, 
seamă de calilă\i şi defecte de ordin fizic şi psihic. 

Pc'nlru ca produsul fecundatiei să fie de calita!1' <;upcrioară, se cerc ca ti I 
mente'c ce se îmbină 5ă fie cfll mai sănăloase, cât mai bune. . 

Toemai aci intervine rolul eovflrşitor al eugenieÎ. 1. 
Sau - după eum zice autorul - aci vrea să intervină eugenia: în 

acestui material, din combina\ii!e căruia să ne dea un om din ce în ce mai 
lntrucât nu numai ealită\i1e se transmit din generatie în generatie, ci şi 

(('('tele, eUllenia ya interwni spre a împiedeca inmultirea elementelor dă ro 
şi a promova desyollarea intensă a Îllsuşirilor superioare, spre a inobila pe' d( 
]Jos;bil natiunea. l'a 

Şi nc lWI mitem " face o remarcă şi în acclaş timp a lansa o sugestiunr. 
Noul cod prnnl slalornieeşte o gravă pedeapsă pentru cel care cu şliin\ă ar: 

neştiÎll\:'i se facc culpahi! dt> a fi infectat cu anumite boale o tertă pe/·soan;1. . . ca 
AC!'<'St3 ar fi o măsură snlulară, dacă cei ce s'au mollpsil ar rerlama eazur, Iii 

m' urma imediat un tratament ne "indec3re. dii 
DaI' lucrurile nu ~e Întâmplă aşa. De teamă sau ciP ruşine, cei molipsiti, 

sel 
numai cii nu reclamă, dar de celp mai multe ori, poate din neştiintă, IlICI nu 
tl'atea7ă la timp. sali se tratează pro<;t, incomplect. Realizfmrl, apoi, că 

dall la iveală urmaşi degen('rali. 
I'rintr'o măsură drastică, 1'I'1('Ie neştiinţei ~au a'e impl'uderl\ei ar putea 

u~un'1l;; preint{lmpinate. 
S:ntul să insblur('7.e prin 1(,W' controlul medical obligator pentru toti ti 

de amhcle s('xe, încep;înd _ de pildă _ dela 15 şi p;Înă 'a 25 ani. 
CIUr. s'a instituit prin lege munca de folos obştesc, constituirea de sloiuri 

jere~ll, şi alte o seamă de obligatiuni pentru tinerii noşl/'i, problema sănătă\ii 
peşti a:' trebui să dea mai mult d" gândit guvernan\iltw, şi să C:lute să aducă 
nice ~()'u\Îuni, ycnind in felul acesta in ajutorul socielii{ii de eug('nie, pornită 
bun" ~, uspicii, şi avrlnd, piină acum, realizări destul de Iăudabile. 

OI. G. K. Constantin('scu studiază eugenia din loale punett'le dc vedere, 
mÎnd că ea Ire/mÎC să I/rmărească procesul de rvo/utie al naţiullii. care "sc1 
.la Întărirea rom,Înisl1l11l11i CII forţă llWll('T'ică. i1lllobi lândll-Î ÎI! ace/aş timp 
til'~ slifieleşti. şi aSÎYllrândll-i sâllâlalea tr1lpească". 

OUl succinla noastră schilare a con\inutului acestei căl"tÎ se poate drsprÎ. 

sel 

valoal ea şi interesul pc care il incită lucrarea d-Iui Const:lIlt twscu. IOf, 

Scrisă frumos, înt/·'un stil limpede, şi coborînd toale dat('le la posihilitatra' Ser 
îr:telegcre a oamenilor simpli, totuşi de o ţinută academ'că, valom"ea acestei tii 
este CII atât mai mare. Fra 

~i nu putem să nu terminăm şi noi cu aceleaşi cu\'nte ale lui Kant cu aru 
cII praf. Dr. G. Marinescu şi-a Încheiat prefata: "Două lu('ruri fac să-mi rica 
mim,) de bucurie: un cer instdat şi o faptă frumoasă, făcută în mod d('sinl('res~1 in 1 

Conşliinţa rH'('esitătii Iămuririi tuturora asupra marelui rost al eugeniei, \'I'sl 
d-lui li. K. Constautine'icu nepr('('up('\ite ~i binem('ritalc lallde. (R. Gor.1 Roli 

(;iI~ 

tipă 
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şi· l'ETHE NEACOE, pOYrstilol'ul şi ro
ilOe manriel'ul "Ul11el'jr;lIl", a fost trei zi e 
le' dela mijlocul lui Aprilie oaspetele A-

radului. 
Ciue estc Petre Nl'agoe? Pentru 

ă, arm:rirani un talentul pictor şi cari
caturist duhlat de un scriitor de rea-

1U:j' 1;\ va o'are. Pentru cusele de ('dillll'ă 
din Europa "un autor romim carc, 

li' scriind în englezeşte, a atins prin 
IU scurtele şi "ioaiele sale istorio~lrc, o 
m: I'\'putatie intcl'nationaIă". Pentru noi, 

Romilllii, un nume nou! Cu to,l[e că 

. PeIre Neagoe :lre prin n:lştcre, copi
lărie, adolescenlă şi studii cele mai 

lt:l autrnt.i:c h. risoa"c d~ .auto~t~nisn: el: 
J nie. Dm comuna ACliiu (SlhIU, hmga 

.tt,! S:1lişte) unde s'a născut in 1885, PeIre 
tr.j ;\l'agoc a tn'fut prin Sibiu şi a popo
'4 sil :a Bucureşti, unde s'a Înscris la 
il. Arademia de Jklle-arte. Cine i-a În-

drumat paşii spre Miinchen? Ce flux 
r; al vietii l-a condus In America? Capri

rîlle destinului insotesc deseol'i ~p1l'l

tul de aventură. Fapl estc d Petr(' 
!\eagoe, rom~n de baştină şi boem 
prin structură sufletească, ajul.lJ!e pic
tor, scriitor şi cC'Iă\l'llIl american. 

i.. Scriitorul Însă este de datii mai r('c('n

~t' Ifl şi, curios, şi-a făcui debutul În ... 
, Franta, public:'tndu-şi prima po,,('~tir(' 
, arum 8 ani În Transition, revistă ame
, ricană ce apărea la Paris. Ii urmează 
" in I'Eurnpe "Sayu şi Oana", o altă po

\'('slire Însotită de o notă a lui Romain 
Holland, apoi o alta: ,.Spovcdania ltli 
(;avri/ă ... " Până azi Peire Neagoe arc 

lipărite două volume de povestiri 

(Furtună, Cum cucereşti o femeie) şi 

f două romane (Acolo mi-este inima, 

f 

I 

185 

Ileana) şi este lr<ldus În limbi 1': fr·an
cezi"!, germană şi olandeză. Intâmpla
rea f<lce sii am in fată edilia ('ngleză 

a romanului Acolo mi-este inimII 
( ~ here is my lwad, London, J. m. 
Hen! 1 H:lt'). Iată CUIll recomandă edi
tura accst romaH: 

"Este !JO!Jl's(e(l /I('sl'lii, pliIUI de 
via/d, (1 l1nei familii clf' /ârulli din 
România, CII o neobişll!1ilc1 şi dl'/ica, 
Iă problemă de dragoste de o în
S1'11111(1Iale Iwivl'rsa:ă. Locuitorii, S!1' 
fJel"stiliill', patimile, munca. porful, 
miÎncarl'a, scenele casnice şi vialll 
itI IONt s!mt aşa de minunat prel/'n
tale Încât ceti!onrl simte cfl sUlli ale 
1111 proprii. Minunatul popor ale că, 
rl1/ illl)iri şi avenfun .~Ilnf popesfifc 
devine prietenlll nostru lll'uitat. !ar 
Iwble(ea .ui palriarlwlii ne face să 

meditiim asupra merite/oI' ciuili::a
liei noastre ('omerciu[e, Vl'.~elia, 

llmorul şi se imbinli CII 
adeuărul şi in via/a ţăranetlScă din 
Transiloania simţim din nOII dorul 
şi aspimţia unei ViCii de-a lf:rgă 
umanitate". 

Şi hltă cum prezintă editorul ger
man !'nmnnul r'/'ana (Ileana <tus Aei
Iru, Zinnen"erlag, Berlin, 1\13G): 

"en romal! despre ţăranul român 
bâtul de vânlu" care străbate ogoare
le, ars de soarele ('are se strecoară 
fier!)iIlfe ill sânge, hrănit de pllfl'rea 
cClre isvorâşte din Iwa::da mănoasă 

a pc'imdnfului. Mare, limpl'de. pu
ternic. Firul actiunii pătimaş c()ndll

să, 1l1minând mll 'Uco/ar ca artisti

cele motive ţesute pe imorc1câmÎn(eQ 
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Irumom;ei lIell1w, este slriibrllul de 
proverbe şr ba,~me carc s'au piistrm 
(/'11 gurii in g111"(/, secule dc-a rândrd, 
O clIric carI', ald/uri de ,,1'(lnwil 
POIOl1/':i" (J ll1i RelJmolll, de ,jJ(l
mâ11l Imn" (! lui Peorl BlIrk ŞI (le 
r!//incir /'nfllllIH' clasicr' dt'spre trj

mni, menld sd apartiIle! marei ,'ile
raluri". 

Ziarul ellglez, Epelling Standurd din 
:!;; Octombrie lm{i, scrie la rubl'Îca 
.,C:11'!i noui" despre l'lil'l'c is mu 
lIcflrl: 

"Peire Neagol' l'sle un Illwe/isl 1'0-

I1Wll ('(11'(' sC/'Ie iIl l'Jlylt':::q/c", _ ~i 

l'esullul ,m/Jiec/ul romwlll!l1Î. ron!i
IltUI: • .l)UI" IUllo(lrea ciirlii lHl constă 

ill (Ic('t/sla, ci in amăml11/(,({' ('1, 

J/unc{l tal'aneaSl'cl, jocrll, "iH/{! la /lI
ră, in câl'ciume şi i11 case, /iJlv1'ilc 

de târani. sunt surse ~c prin care aH
t01'lI/ dei opcrei s(lle uiată, ([Iloare 

şi mişcfl1'I', LI" gasim pc lou/e elin 
al)[wdl'l1/ii În ace.~1 roma11 ..... 

Iată, diu ceeace lnt:hllplă!ol' ne,a 
c:lwt in m.jnii, cum il cUIl(}aşt~· străi. 

nătate'l pe l't'lre ~eagol' ~i cum ii a
ph'eiază opera, Fără să Illai vorbim 
dtsJlre eondiliullile t~hll ce absolut SlI

]Jf'rioan' În Cal'C au apărut t\"ldUClTilc 
maÎsus mcnţionate. 

Cum il {'unoa~tem noi? 
l'e1c şi rcyistele noastre, 
acele re" iste literare din 

Hăsroiti zia· 
în deosebi 

Capitală ('a· 

BOT A R el 
~ 

a lui Petre :\'eagoe, - ci printr'o '( 
plă ÎIll<împlătoare că:ătol'ie dc '.' • 
ment a unui distins pod arde ean,a 
re, vizihind acum \'I'{'O ·t ani :dre 
York, III, a <lYlIt onlZia să-I inl,i:t rl 

s('<'i ~i s;I-1 pn'zinll' pe romalleirr .. ··f' 1 
şatului Ilostru de pl'esă de-arolo! El] 

Fac~'~n, ,1('easlă IlH'~llillne Hin! să: .. ' 
gem IlICI O eonduzlt', după {'um . ,fi 

fără sa tragem t'ondllziile new 
IrdHlÎl' 5;1 l11elllionăIIl că prime t J 
formatÎun: dt'spre Petre l'\p~lg()r O 
Îosl public-ale acum 7 ani, în I'C', 

Ji.lingsor din Braşov, roneomiten' r 
apanlta prill1l'lol" s,de 
limba germană .. , 

Şi nici alllllri, nici de-atunci iw, l i, 
j ' ' . J ~Ul presa l'{ Ilura ŞI aulorltatea ('U iiI" 

l'OI1l,Î!ll'l\sci'\ n'au bilw\'oil să ia I'UC P. 
linlă despl'c activitate,l literară in' pl 
na\ională a acestui admÎl"abii r,:.' lai 
zenlanl al sufletu:ui şi I'ăsp,inditlr in 
almosrerii l'OIll<itll'~ti in străinălak 

J 1· - d d't· Iei' '"" n 1Il1p ce o e,lsa cel ur~l ':. 
)\;ew,Yol'k i-a eerut să scrie sllI,Li': AI 
pl'l' 11'1'1 seuljJlori - dintn' (',Iri • xl 
fralwezi şi al treilea Bri\nclIS al, S 
Iru, -- iar o altă casă de {'(litul',I, tii 

oU din :-;{'\\,-York, i-a cerut şi s'a alJ~. 

să-i public(' Il'ei romane inspil':llt' 
via la \ărănimii rom:lne. 

.\m .wut onOal','3 şi pJăcer<>:1 S;l' 
de "orbă cu tiI. Petre l'\{'ago~, ill 

DI 

rc c(Jnsacdi !H'ste noapte şi lanst'ază \'i'ră~ia pOl'Iului .\1'011 Cotruş, E 
cu zUI'găIăi ahilea i1uslrităti nc('unos- om de o simpll;!le fermecătoalt 

rute - dai' cu vagi afinilăli de lamLă de o c).('r51\":\ motlestiE.'. Sc inlrl'l' 
şi cons:'lllgenita!e - şi nu veti găsi ză domol şi I'ăl'ii afrdare cit, te' ni; 
două 1';Jnduri in earc să fie amint ! nu- rhinr de sănătatea Dtale şi a famJoli 

1 '1 ' 1) ti' l' -, 1 . J !fl l' mc e aeesl UI c llpC'i şi modest măl'gi- a e, ŞI e f spus sa-ti '"OI' )[':lsr3 ' 
Ilt':ltl a t'fll'ui operă publirHIă şi trudu- pr!' orice numai. rll'spre sine insll~: :, ~[i 
să În cele mai răsp~înditr limbi in. nu! Iti "ilU' să crezi C'ă nu mai ~ ci, hee 
tel'na!iolnle, vorbeşte df'spre tar;l lui nostru, d s'a "ameri('anizal" cU t~Jedit 
şi locuitorii ei mai mult dedl toale Stă in 1;1)"ă două luni şi viz temc;tOg; 
)",'pre7,cntantelc dip'omati:'e, lOIi eOIl- lo\'ă)"ii}ia poetului Colruş p:lr\ile ro "CI 
~ulii şi toti atnşatii de presă la un 10('. llwj pitoreşti şi ('PIc mai eara('1t'ri,,, t s 

Căd nu este inutil să ştim (';1 nu pdn ale aşezări OI' rom,îneşti. In de"I'erSE 
domnii ataşati de presă din Franla si p51'lile muntoase. Adună Il1DleriilL. Istl 
Slatek Cnite am aflat despre C'xistc!1- - nu vă C'l'uritil - e in\'italul.." i/luil 

•• _.ţ.a.ş.i_a.c.ti.".it.a.le.~.l.l.i t.C' .... a.r.ă.S.i_P.Ll.b.h.' C.iS.I_iC_ă ___ ,_,e_, r_Il_U_l_" i rom'n. Nu ,li" ~"., '''1'' 
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"f va traduce şi publica operele. ]n
;j'~ârşjt. Poate că astfel vor afla des-

I~Jre umil.! .Dsal~ existentii şi marile 
,.ioastre reviste ltlt'rare. (lI. C,) 

I,L t 

.. ! l'HOFESOHrL SEXTIL PL'ŞC.\HIlJ. 

. 't' \"autul profesor al L~niyt'rsit,1tii şi 
\ 'irc('\orul "Muzeului limbii rOllHlne" 
1 "u Cluj, a fost sărbiitol'it cu ocazia 
1'· plinirii vârstei de şeaizeci de ani. 
~ 

'1' Omagiul adus unuia dinlre cei mai 
., , uştrî oameni de ~tiintă ai neamlllui, 

readus la aclua ltalc Illunca de ti-
a a~cstui mare filolog, însărcinat 

Academia Hom;ină cu intocmirea 
'" Dicţionaru :ui limbîi rom:lnc", cu 
I,~ulli ani înainte, 

!'! Profesorul SexUl l'uşcadu şi-a în
"leput activitatea şliinlifică la Univcr
"r lalea din YH~lIa. A lrecut apoi la cca 
, in Ccrnăuli, iar în anul 1918 a fost a-

'i 

primul reclOl' al UnivCI'sitălii Da
,ifi ·Superioare. 

,- Academician şi pnJfcsol' consacra!, 
- , xtil Pu~cariu dă la i\'ea'ă numeroa

studii şi do~ul1l('nle, Hcdaclează bu
t nul "lJal'o-rolllania", în cadrele 
olii de filologie creată ),; Cluj. 

După alti opt ani de fructuoasii ac
"il ale, profesoru: Sextil Puşca rîu re
olulioneazii ştiinţa filologic-ă din tară 

"Atlasul linguistic al HOImÎniel", în 
olaborare cu discipolii săi Sever 
op şj Emil Petrovici. 

Chemat să fie sărbătorit şi la Arad, 
tolcsorul Sexlil Puşl'ariu ne-a pre
'nla! aspecte cal'adcl'islice dm acest 

Rou atlas, al p:.trulea din univers şi 

f

fl Illai complex, 

c, :\~istaele discll~a~i.le ~e is~orie~ po
lid' au fost dC'fllutlV lamul'1tc ~1 do

, edite - odată cu aparitia atlasu:ui 

feografiC al limbii I'omâne, 

• "C:uYfmlul filma!", cum s'a pl'onull
~at s:lYanlul, nu mai lngădue controrerse şi îndoieli. 

1 Istoria stră\'E'cht" originele şi con

~inuitatea elementului românesc în 

Ardeal au fost magistral reconstitui-

7 
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tI' şi documentate de profesorul Srx
tiI Puşc,u'i u. 

Astăzi un cu\,[ml în aparentă n('
insemnat din alllas, spune c.cÎt Z('CC 

pagilri de istorie . 

'f('oriile istoricilor Asutro.Ungarld 
au fost defini li\' Înlătura[l' dlll d;scu
tlÎh· $tiintlficc, gratie operii profeso
rului din Cluj. 

C.ind atlasul se va preunla cercuri
lor stiintifice din oC'dd('nl, istoria 
Ardealului nu va m:1i putea fi falsi
ficalil. 

Profesorul Spxtil Puşcariu a clădit 
un monument linguistic ce va dăinui 

peste Împotrivirile timp urilo 1', slă
vind geniul crcator al latinităţii. 

f:Lllll odinioară romanii au creat un 
s'stem de drept înră ne.înn\'Îns de 
evolutia sWntei, noua scoală filologică 
:l unui 'atin modern va face epocă. 

"Ilot:u'ul" se asociază la sIă\'irea 
profl'sol'ului Sextil Puşcariu, care aJ'C 

şi n'clli legiituri cu ol"a:şul Arad. 

In lipsa unui număr dedicat ilus
trului fi olog, îi aducem acest smerit 
omagiu de dtc\"a r.induri. 

(i. i. p.) 

PMaNI LlTEH.\HE, esle titlul re
\'istei care "ap.u'e sub îngl'lJlrea unui 
comitet de două ori pe lună în Ar'ld'·. 
Tipm'ul tipografiei "Concordia", Re
dactor: Viclor Stanciu. Nu-i aşa că nu 
multi arildalli - şi mai ales ar;ldani 
liIH'I'i -- au auzit despre această re
vislă apărută În timpul războiului? 

Şi cu toate acestea au ap.ărut 10 
numere 0-10) în interYalul de timp 
de 1 Mal'tie - 15-28 Iulie 19H1, cu 
lIll tOlal de 2nO pg" fonuat mare, hâr
tit' velină. Foarte multe cli~ee (foto
grafii, reproduceri şi gravuri origina
le de AL S. Iorga) . 

In nUl1lrăruI 1 - 1 Martie 191G, _ 
artieolu! prim, o "ehemal'e" către 
~criitorit riimaşi acasă şi indemnul de 
a-şi strftnge nÎndurile în jU1'l11 revis
tei ca să dt'a hrană suf(('tească celor 
ce se jertfesc Pe front, il semnează 

I 
~ ... 

::g ro - () 

'= 
~"""" 
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AL Ciura. Urmează o schitâ (acas(!...) 
de 1. AgarJliccanu, versuri (Doină 

de A. t!llrsellnu, minierii de A. Co
Iru:;;, CapUl/Ii <le 1. Broşu) rl"Onici: li
leraJ'ii, culJuraă istoriră (1. LlIjla~), 

şcolanl (J)I'. Ioan i\laleiu) ştiintHică 

((iauil Todi{'a) şi un suphment muzi
[,,,1: llâis şi cea (versuri de Şt. O. 
Iosif, muzica de Guilehn Şorball ('?), 
Pesle 20 de fotografii de pe front 
(clişee cUp, Al. 1\licu, Il, Corio an Şte

r;IIl şi G. Popo\'ici) şi dteva portrPle 
( Episcopul Dr. Vasile Hossu, V. 
Onitiu, Aug. Bpleş, fost preot in 
Şimand). 

In numărul 2 - 15 Marile lUlll 
multe reproduceri după lablouri edc
bre din care se dcspl'indc oroare~, ră7.
hoiu.ui, -- şi o serie de fotografii ale 
l'OIlYoiului de la Înmol'mflJllarea mi
Iropoiilului Ioan l\Ieţlanu, el Însuşi fo
togr:1fiat pe catafalc. 

Pagina istorică o iscăleşte Dr. N. 
Drăgan (<letualul primar al Cluju:ui), 
Lucian Bl<lga apare timid Cll o pagină 
de filosofie, mit şi cunoşlii11ţă. 

In numărul :3, multe fologr:Jrii de pe 
front (l\lirll, Popovici, dr. Iuliu Cri
şan), }\răl;ind mai ales (ll'ada C<lptllra" 
tii în diferile luplc, .. Probabil că ('('11-

ZU1'3 militară a pr:ns abilitatea rcpro
du("('rilor, Proza dc- Ciura şi Agill'
hiccanu, versuri de A. B;'\rseanu. Lu" 
ci:lJ\ Blnga s'a Întins în acesl număr 
pe două pagini. 

Acestora li se mai adaugă în nume" 
rdc viitoarc pl'ozalorii: Emil Isae, 
Mihail Gaşpar, Horia Petra Petrescu; 
wrificalorii: \"(asile) B( ~H'hll) M. Pal
lade, T. Murăşanu, 1. U, S(orirll), R. 
Ct:tină, Vasi'e Stoicanea şi O. JI:lle;\; 
cronică literară: J. Clopoţel; ştiinţifi

că: V. Staneiu, Borza, ele, 

Demne de retinut nUIl1l'1e d-'or: Sa
hin Eyutian (nctualul inspe:'lor gene
ral al inYătăm1Întului secllnd3r) care 

nOTAR 

iscăleşte o cronică Hiprzo:w şi o o 

iu (NI'. 7) ~i AL S, Iorga rent 
prin descnurile S<lle şi uilele 
duceri dc "textilc româneşti", 
Numărul ;) c onorat cu ('olal! 

lui Ion Urban Jarnik, prilej de 
pre romilllO-C('bfl, lH!' în NI'. ; 
vesleşlt· la insemndri că păr.: 

paş şi G. Co~buc au fost flleşi 11.- '; 

ai AC;Jdemiei Homc.nc. 
Cu NI', 10 revista şi-a incel;!' ',~ 

I'ilia fără nici o expliealie. Pr :' 
că NI'. 11 care ar fi trcbuit să: 
la 15-2S August a I'ăm:ls in Jt '" 

Homania intrase în ră7.boi şi 

rOll1ână trecuse CarpaliL. 

"IDEIA". In mal'aslI1ul aelu,." 
idei, de (Tedinle şi de năzuink, 

~'ar părea aproape im!l[)sibil 
fixezi o anumită conduită, un 
harnic şi stăp;\nil de dorul dE 
!>~,Ic l'calizi1I'Î, s'a Înculllctat să:' 

pă lipăl'Îrca unei reviste, can 
forma <1(' prczl'nlare şi ('Ol1t'I1', 

special, sl~i cu succes a~ătllri <1, 

mai de seamă publicatiuni ale 

tre. 
UL. SE\' EH STOICA, dil'ector. 

"islei IdeLH, in ch ,Il' ctlv,jntul c 
murire ne dă o puternieă <lo\'::c. 
kllll elim intelege ci să lupte, i~ . 
IHlnclu-lle pe toti sl1 i::/lim SOji: 
pwnllU' in {a/a şi s(/-i slrigâm ' 
el'edcl't' ncş(Juiidoart': TE rO.!: 
n,W;E! 

Spe61m că anlntul vijelios CL , 

a pornit dl. Sever Sloi ca - dUj 
îl cunoaştem din putinde dipt', 
re am stat de \"orhă ('\1 el - f 

va potoli oridt de mari ar fi oi 
t'o!r(e ce :e \"a inl;împiJlH. în 

{'rum J'('\' slei "Ic\I'Îl\" izblÎmL <Il 

plină. 
(R .• 
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Bucurqtî l:sle pictorul Eugelli uDu
b:ca, fiul dincloJ'ului ~colar N. Dubll'a 
Şi-a nicut ~tudiilc de slwclalil;ltc la 
Acadewia de arte fnlllloHse şi-a ri\-
mas arolo, În Bucureşti, printre ar
ti~li, cxpozilii şi :ille lIl;mi[es!ări de 
:lIlâ. Şi nu inacti\'. A s('os yolulllu! 
"Arli~lii plastici romillli" ('u biogl'a
fii!e a 1:$0 pictori ~i sculptori rom;tni, 
cu autoportrctcle a :Hi dinti'!, el şi CII 

ne-o 2:3U de nprodu['C'ri. O lucran' 
sÎnteti('{1. Singura in gl'l1ul eL Seoate 
lun~r "Plastica" -public;qiune ajunsă 

in anul III de uparilit" J;lIă eum îi 
conture:lz:'i rostul directorul şi fonda-
torul ci dl. Eltg_ Duble'a, (~r. L lll!, 

III). 
"Plastica ('~Ie singura pub!iea

(iune de arl~l din Homfinia ('arc 
vÎne să sprijine Heth'itatL'a :,rtis
Idor n()~lrÎ. Crt'CliJl<'io::;i in IHl
tcrile PITaloare ;!le acestei l\C:l!l1, 

m:1ndl'j de tr('('utul, Vil-Iutik şi 
eroislllul lui, pornim şi pc ealea 
culturii nrtistic(', căci aşa adu('('1!l 

una din 1erndiile istoripj noasll'C' 
,'iitoare, 

Pe acpsle cui în intl'l'('sul operei 
incepule, nil credcm ('il ar pUICri fi 
Crl'/I imposl/'i! dr tI'I'CII!. fată, ge

Ileza 110:1511';1", 

Iată ~i programul l](,L'stui admir:l
nil b1năr ariidan (',\l'C nu şi-a pledut 
in Bucureşti nici eumpăI1Jl, niei in
ilrăzncala, nici idealismul. 

Un 1'I'1'11Il/H'ltl cu/flltil/, au numit in 

mod unanim ziarele locale, concertul 
fanfarei )'cg, !)J infanh-rie din :3 "\pl'i
IiI' c, Aproape 11 instrumente de suflat 

7 
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arlu!wte pe scena teatrului eOllllJllaI 
înlr'o diseiplină artistică - llU numai 
militară ~- c'c llU ne-a m;li ingi1duil sa 
,·,nalizillll prOnniell\a eXl'{'ulanp!or; 
?\Iuzica lui Il:l inf:mtl'rie, muzica jan
dal'lueriei din Oradea, o parte din 
muziea poliţiei locale, - trei unităţi 

omogenizatc sub o singură baghetă, 

Programul lndr,lzlld: \YagllL'I' (Hienzi 
oUH'rtură) Sellu)x'rt (Simfonia nctl'l'
minatii.), Tcl1l'iko\\'sky (!1{12), in -afară 

de operele origina;e a dowdit cultura 

muzicală a dirijorului. Executarea 
programului :l doyedit talent şi /llllll

că, muncă inldigl'nti1 şi disciplinati1. 
Nu eXHgl'1'iîm afil'lwÎnd ciI llH'ritul 
acestei:llest' lllanij\'sbll'i muzicale ii 
revine In Întrl'gime t:lnărului dirijor 
. - car· .. a mai a\'ut şi norocul să gi\
seasciî. in It' ~('gerl':l . necl'sară la coman

dantul unilătii din eare fac(' parte. 
Sllbiocote[}elltul l{fJllwlllS IJol/o s'a 

afil·mal. dela prima sa manift'stal'c 
publici1_ Ii menlionăm el! pl:kel'e IlU

mek Este un nUllle desprc care se 
va mai vorhi, 

-- Bd's LJelaVl'allCe, aşa clIm i se 

zieci! ÎIl cL'rcmite literare ale C;lpila
,lei, celei nwi miel odrasle ale lui 1)e
laYrallcea, a Îllcetat si\ Illai fie ° fiintiî! 

Femeia eu proportie de furnie:l, în
zestrată Ctl cC'l ll1<li fin simt critic din 
('('reul "Zburătorului", nu lllai răJll<l

ne t!ec,u lIlJ" IHlllle, insl'llJll;md o exis

len!ii (lin cde mai alese. La cde c<Île
ya şedllll<' aII' ,,~huri1lorulttl", Ia care 
am a":'ilat lIIai mult din curiozitatea 
de-a ~Ii ce-j un cenaclu Iitpl'ar, B\'bs 
De!;wl'alle('a [şi ocupa locul eHlloscut 
- un ghem yill in mijlocul uncl cana
pele - In cerul femeilor de care era 
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~\'eşnic inC'olljurată, liis.lnd impt'esia 
celui Jllai ş!duit diamant. 

Din <led 10(', llehs asculta dl'păna

rea diseuliilor şi nu intenenea de
e;llld alUlll'i dnd i se cerea cuvântuL 
Şi ci era hOliiritol". 
Dacă yiîtoarc!e antologii litcrare nu 

VOI' aminti nimic dt'spre Bt'bs Dela
vn(l1eea, eXÎstent;1 eercului "Zb1Iriito
rnlui" va fi w')nie legată de numele 
I'emdi cu proportii de furnică şi cu 
ochii cei mai agl'l'i pc carI i-am vă

zul \Teodată, 

- "UII(',./ate(f", Hl'Vista d-Ior IIlg, 

Ion 1'. Gigurlu ~i George Sirai a apă
rut inlr'un moment de acută criză a 
serÎsuiui l'om;Înesc, Înlr'o vreme hao
lică şi primejdioasii, llaotică - prin 
lipsa de simt critic a opiniei publice 
şi pătrufldel'l'a l'Iel111'ntelor fără ruHu
ră şi lalent în ('elalea lîttTilor. Pri
mejdioasă pentru însuşi viitorul liber
Hit ii dt, g~lnclirc .'ii exprimare. 

Pulsul \Temii a fost dl'l'i potrivnic 
unei reviste tit' înaltă conduită ideo
logică, ca "Libcrt~lI('a", ceeac~' n'a 
putut fi totuşi o piedcC'ă în ('alea ei, 
pentl'ucă revista s'a bucurat dr cola
bOl'al'ea unol' condeie eOllS:HTalC'. 

Hăsbilld prin vl'ă~măşia şi ,des'lden
tarea vremii, "IjlJel'tatea" a fost o 
flacără luminoasă ÎIl noaptea fără 

stele. 

Prin curajul afirmării unor idealul'Î 
considerate de multi perimate, bine, 
făcătoare, fll('ă, după altii, varietatea 
p:lg:inilol' şi vioiriunea talentelor pl1n 
sel'iozitatea prohknwlor Iral:Jte "Li
bertatea" s'a situat îndată printre ('c
)e mai bune şi repulate reviste. 

HOTARU 

Fenomenul acesla spiritual tn'ln:: 
nc lnci\nte. Să nc millldrim că :i 

cflte\'a reviste mari - cari disclI!; 
(':Jdemie în contradictoriu - pr 
mde gencrl'ie ale culturii şi a:~· 

titlului naliunii, in sp('cbL 
La patru ani după apal'Î~ie -, 

bertatea" înseamnă un bogat bil;lI,: 
gill1din' sădită în public. (; 

TI/)<'riu Vuia: Poemc. Ţii 

\'uia a indrăznit, după o lungă fi 

I'e impusă de I'unoscula-i modcsb 
adune Într'un yolumaş e:\tcyu 
mărgtirifan>le fl'umoaselor sale. 
duri. A lipăr',t, la Timi~oal'a C,"': 

poeme, 
Cititorii "liolaru' ui" eunosc dt, 

scânteierile acestui îm;ufll'\it m:'1111 

de imagmi şi d cp ăn ill o r de \' ise" 
Esle, totuşi, o .. ltă bueuric ;1 

I'lelului sl\ ai în fata ta un inl'; 
briliante In )01' să Hzi pidrele ri, 

I le, Va'o:ll'(':J lor cl'eşte pl'in ('obi, 
rea ol'tuHluidi. Volulllui 11(' dă p' 
ta de a sta mai mult şi mai teme 
de vorbă cu suferindul de [rurlll' 
de-a-l cuno:l~tl' nwi !ll'ofund, 

SfiHuim, Însă, pc dtitOl' să II: 

cartea'n m:lnă din C'uriozilate, ( 
aştepte cUpa dlml sufletul îi cen' 
mosul, e{lnd ii e dor de l('rde'e, 
mal de nlu ee susură sau de ni", 

\ll1ri brazde proaspete. 
Altfel osll'neala e z:td:lrnid 

simti parflllllul unei h1cl'1'imio:lf\', 
goana Că1'U\ii ce lrece (wste ra" 

A('ela ('are ne Va asculta sfatli 
va face din poeme'e lui Tiheriu 'i 

O mică bihlic a alinării inimii. 

p" 
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E. LOVINESCU: Memorii III. 
Tii," PiiNE GEORGE PAJIŞTE: Incătuşări - poezii - "Cartea 
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ZIare: 
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Românească" Tîmi~oara - 1937. 
VIRGIL TRERONIU: Cortegiul plin de sărbătoare - poc

me - 1935. 
Frumuseţea zilelor - poeme - 1936. 

Ceasu~ de amiază - poeme - 1936. 
Umbra platani/ar - poeme - 1936. 
Anotimpuri în tăcere - poeme - 1937. 

Toate aceste cărţi SUnt tipărite la Institutul de Al'le Grafice 
"Muscanu" - Bucureşti. 

"ldeia" anul 1. Nr. 1. Cluj, - Gdnd Românesc, Februarie· 
Martie, Cluj. - Gândtll Vremii, MartLe, Iaşi. - Frucea, Ti
mişoara. - Film, Timişoara. - Viata ro tară, Bucureşti. -
Pagini literare, Aprilie, Turda. - Primăvara literară, re
vista elevilor dela liceul "Gh. Lazăr", Sibiu, ?vIaiu. - Gând 

străjeresc, Ian.-Febr.-Marl, Cluj. - Preocupări literare, la· 
nuarie-Martie, Bucureşti. - Eu şi Europa, Deva. 

Graniţa, Arad. -ştirea, Botoşani. - Vestu~. Timişoara. -
Glasul Muncitorului romdn, Reşiţa. 
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