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CÂNTEC 

Ochiul tău m·a pârguitL,. 
Ochiul tău cuminte 

Vorba ta, chemare nouă, 
Vorba ta, cântare, 

Sufletul mi-a răvăşit, Mi-a frânt inima în două, 
Să văd cum răsare Ca azi în cuvinte 

Să-I adun, să.1 împletesc, 
Jucărie mută, 

Joc de slove'ncrucişate, 

Ca să le citeşti 

Şi tot mut să.1 dăruiesc 

Gurei ce·l sărută, 

Serile când cad oftate 
Doruri pământeşti. 

Trupul tău, 11Igcr de floare, 
Trupul tău păgân, 

M-a trimis icI vrăjitoCJre 

Să-mi descânte'n sân, 
Noaptea somn iar să-mi (lducă 
Om să mă fllC j(jfăşi -
Şi să nu mai fiu nălucă, 

Să nu-ţi fiu tovarăş! 

I~L NEGUR?1 
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SECETĂ 

De zile'ntregi e bolta văduvită, 
De norii ce-o'ncingeau din zare'n zare ... 
Din zi În zi e tot mai spălăcit), 
De parcă şi-a'necat albastru'n mare! 

Pământul, supt de sete, se chirceşte 

Şi-şi crapă sânul gol, să-şi amăgească 
Durerile-i din trup 1.. şi surd trosneşte 
Un trunchiu uscat, ce a uitat să crească. 

Stau vitele pe mirişti fără iarbă, 

Gingându-şi botul sec de aşteptare; 
Bătrânii~şi reazim palmele În barbă, 

Bobocii mor în prag uscat de floere. 

Boleşte'n fund de codru, alb, izvorul 
Pe-un pat de piatră arsă, care crapă 
Şi când, pe boltă, rătăceşte norul 
Toti ochii-ar vrea, din el, să stoarcă apă! 

fiOTARU[ 
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FLĂCĂII 

Crescură din bălegarul pămăntului 
Şi la tăiuşul vântului 
Trupurile şi le-au aruncat, 
Fruntile şi-au rumen it I 
Viata pământului e'n muşchii lor 
Şi cu ea aruncă în inimile fetelor 

Săgeti din fundul ochilorl 

Unul de-i, 
Rupe brazda cât trei, 
Doi de s'au adunat 
Fac cât un Împărat, 

De-s mai multi 
Par nişte munti 
Zarea s'o sfarme, 
Cerul să-I darme 
Şi să rămână 

Cu'naltu'n mână, 
Să'I plămădească 

Iarăşi să crească 

Gând din gândul lor 
AI flăcăilorl 

In brate duc belşugul 
Cum poartă boii plugul 
Şi'n mâna lor el se face 
Pâine care se coace I 
Şi când liniştea cade'n sate 
lşi . iau lumea'n spate 
S'ajungă la porti fără zăvoare 
Unde fetele torc aşteptare 

Si gându le cântă: 
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"Preacurată sfântă, 
Adu-mi-I să fie 
Pe calea pustie 
Nimeni să mi-I vadă 
Pe brate să-mi cadă 
Trupul să-mi Învingă, 
Dragostea să-mi stingă, 
Şi-apoi să se ducă 
Departe nălucă. 
Nimeni să nu ştie 

Când o să mai vie '" 

La hori, În zile de Dumineci, 
Vin numai horbote şi arnici 
Se uită la ei ochi luminati 
In lacrimi scăldati 

HOTARUL 

Şi când de mâini se prind şi se desprind, 
Sub că\câie pământu-1 aprind 1.. 
Şi-atunci chiuie, ca de mama focului, 
Că nu-şi mai pot fetele sta locului!.. 
Şi când arcuşul pe vioară 
E gata să moară 
Plesneşte coarda'n ei 
Şi-aruncă din ochi scântei 
Alor mai dragi dintre fete 
Să-i adoarme şi să-i Îmbete 
Să le dea să bea apă vie, 
Când o sta soare'n chindie. 
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CÂNTEC TRIST 

lşi scutură in mine, fiorii. amintirea. 
Cum toamna-şi cerne frunze, in prag de asfinţit; 
De pleoape mi se prinde o clipă din iubirea 
Intăilor înfrângeri a trupului jertfit. 

Şi-aşi vrea s'o tin cu mine. ca'n seara când caişii 
Cu lacrima lor aibă, păcatul ne spăla 
Sa nu rămân~m veşnic În lumea'n care'nvinşii 

. N'au parte nici de geana luminii dintr'o stea! 

lşi scutura-amintirea fiorii ei pustii, 
- Imagini răzleţite În pânza unor ani, 
Ce-şi tremura parfumul În umbre lJiorii, 
Peste vlăstarii astăzi pădur8 de castanil 

- Cu ochii stinşi de daruri, privirile-mi aplec 
In marea de lumină, cu zari de ametist... 
Şi'nfaşurat de gânduri, prin liniştea ei trec 
Cu paşii unui cântec, din ce În ce mai trist 

AL. NEGURĂ 
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- Traduceri din poezia chineză -

NOAPTE DE PRIMĂVARĂ 
In cupa de aur, parfumurile s'au topit, 
Iar picurul clepsidrei nu se mai aude. 
V ântul e ascuţit iar răcoarea - vie. 
Suflul de iubire al primăverii tulbură pe oameni 
Şi nU-1 lasă să doarmă. 

Luna duce umbrele florilor până sus pe balustradă. 

SINGURĂTATE 
Luna în vârful muntelui arde ca o lumânare. 
Din când in când, vântul sau chiciura 
Scutură ramurile de bambus. 
La miezul nopţii, înşelate de strălucirea argintie, 
Păsărelele surprinse ciripesc, 
In timp ce eu, ve9hez, singur, in dosul ferestrei. 

IN CAPITALĂ 
Pe cele şase mari bulevarde, praful se ridică, tabele răsună. 
Trapul cailor şi roţile trăsurilor se-aud pretutindeni 
Oamenii aleargă după hrană şi după îmbrăcăminte. 

Cele patru clase ale societăţii şe'nerucişeC1ză fără'nedare, 
La fiecare colţ de stradă. 
linii ca toate lucrurile, urmează apa care curge. 
Intâmplările acestei lumi sunt ca florile care se scutură 
In vântul diminetii. 
Nici o zi de odihnă pentru~acei care-aleargă după glorie 1 
Oare dânşi nu-şi dau seama că'ntr'o clipă 
Prezentul va fi tot aşa de zadarnic ca şi trecutul? 

AL. T. ST AMA TIAD 
• j Din volumul DIn flautul de Iad. antologie chineză, sub tipar. 

------------------------~ 
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Trecea încet funebrul car pe stradă 
Şi oameni multi mergeau în urma lui. 
Dar nu era în mintea nimănui 
Nimic, decât doar gândul de paradă. 

Tăcuti şi 'ndurerati voiau set pară. 
Cu ochii însă pe furiş priveau 
La oamenii mirati ce se iveau 
In porti. să ştie cui i-a fost să moară. 

Toţi cred în sinea lor că nu se poate 
Muri aşa curând şi-aşa uşor; 
Că mor putini, numai acei ce vor 
Şi-atunci când se lndestulesc de toate. 

- - - - -

o cât aşi vrea şi eu ca să suport 
Ca toţi ceilalfi apropierea mortii, 
Să nu mă tem de hotărârea sortii 
Şi să nu mor cu fiecare mort. 

79 
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TATĂLUI MEU 

indoldorat de suflet, azi am primit un răvaş dela tata. 

Vorba lui - aguridă - a tămâiat mai Întâiu pentru luminiţele aprinse; 

Cu palma aşezată peste inimă a făgăduit apoi torţă pentru bezne, 

Iar vâlva mea- si/fidă sprinţară. - cu gândullui cel limpede o'ncinse. 

Cu rosturi maştere, tata a trecut prin lume ca un demiurg. 

Adulmecând lumina, n'a pătruns niciodată in iatacul bucuriilor nebune,' 
Pe·un slei de odihnă, n'a putut s'asculte niciodată cum psalmodiază 

lliniştea. -
·Ci a luptat! Şi luptă din greu, cu gândurile rugă spre ~emuri mai bune. 

Şi·aduce aminte câteodată tata, de GuJiver, prizonierul liliputanilor, 

Şi se consolează că nu poate găsi peste toate prăpasfiile punte . .. 

La candela credinţei, cu inimă caldă voiu spune pentru el o rugăciune 

Şi·/ voiu chema să vină la noapte să mă sărute pe frunte. 

SILViU HOTĂRAN 
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S'au deschis larg ferestrele cerului, s'au dat la o parte perdelele 
norilor şi soarele cu raze calde şi blânde de primarară, străbate albas
trul liniştitor al seninului fără de margini. 

Zi de Paşti, zi de April, 
luminoasă şi tihnită, 

ca un zâmbet de copti. 

Pomii infrunzifi şi împotiobiti de floare stau cu ce mi ci ca fetele 
mari în zi de sărbătoare. 

Nici un tremurat de frunze. nici un sgomot nu se aude, toate 

I 
toate parcă vor s'asculte pacea sfântă, pacea lumii. 

Prin curte aleargă ca un fluturaş, fetita cu plete blonde. iar din 
I pragul casei o soarbe din ochi tatal ei îngândurat şi mâhnit. Nu ştie 
, cum s'o facă să simtă mai mult măretia şi bucuria Paşti/ar şi mai 

putin lipsa mamei. 
A avut grijă şi a pregătit casa şi masa cu o atenţie şi suflet de 

femeie: it făcut ordine şi curătenie peste tot, a cumpărat ce-a crezut 
că trebuie, a aranjat cum s'a priceput menu-ul pentru ziua de Paşti, 

încărcând masa cu tradiţionalele mâncari: supă şi rasol de găină, frip
tură şi cighir de miel, salate, ouă roşii, cozonaci şi vin, să nu lip
sească nimic. 

Ba l-a cumpărat un ou mare de şoco/ată şi-o trotinetă. 
Şi totuşi ... 
- Taticule. azi e Paştile? 
- Da puicuţă, azi e Paştile. 
- Zău taticule, nici nu-mi vine să cred. 
Pe stradă trec copii imbrăcaţi în hăinute noi şi colorate, de mână 

cu parinţii lor, mama de oparte şi tata de cealaltă parte, liniştiti şi 
mulţumiţi, iar fetita se uită lung după ei. 

i, 

- Taticule, unde-o fi acum mamica? 
- ?/ 
- Tăticule, oare ce face acum mamica? 
- Hai puicuta, hai să mergem la masă că-i 12. la să ascultăm 

noi radio. Şi se cântă la radio numai cântece de mare sărbătoare· 

jf 2 7 
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- Ha.i tăticule să hristosim aşa spune ea" - fiindcă atunci I 

când se ciocnesc ouăle lQşif se zice» Hristos a înviat! 
- Hai puicuţă - şi ciocnesc amândoi ouă roşii şi-şi spun "Hristos 

a inviatf«. »Adevărat a inviat.'-
- Taticule tare-mi pare rău ca nu hristosim şi cu mamica. f'\ 
- Auzi, puicuţă. ce frumos cântă la radio »Hristos a înviat.'«. Tu = 

ştii să cânţi "Hristos a Înviat"? Hai să cântăm amândoi. 
Şi o voce subţire de păsărică se 'ngână cu·o voce Înfr.?tăiată de F 

bariton. care cântă, abia stăpânindu-se să nu izbucnească În p/âllS.\::;;;, 

Hristos a înviat din morţi 
Cu moartea pre moarte ct1lcâf/d 
.)'i celor din morminte ... 

Mai bine să nu mai cântăm tăticule. 

Bine puicuţă. hai papă frumos să te faci mare şi voinicii. 
- Tăticule, mai bine luai mie/u asta fară cip. 
- Dece puicuţă? 
- Fiindcă nu-i mămica să mi-! aleagă şi să mi-[ deie. ştii cum 

mi-J dădea ea. 
- Papă puicuti, papă şi nu mai vorbi. • 
- Zău. taticule, tal'e-mi pare rău d nu-f şi mamica cu noi. Imi 

pare a~a de rău, tăticule. că-mi vine sol plâng ... 

Zi de Paşti, zi de April, 
Iinistită şi sef/ină 

ca lacrima de copil . .. 

Emil Ranga"ui 
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In mine te păstrasem ca pe un semn 

Tăiat in carnea suferintei mele. 
In fiecare noapte te-aprindeai 

Făclie rece peste somnuri grele. 

Simteam in vine aurul topit 
Al lacrimi/or veştede şi-amare 
Şi aripi mari creşteau in orice ceas 

Spre sfânta. neştiută depărtare. 

Cu sborul frânt al fratilor cocori 
Fugeau din mine gândurile moarte, 

Cu zilele de mână te pierdeai 
Din ochii mei truditi să te mai poarte. 

Din racla vremii azi răsari şi creşti 

Purtând în plete iarna ca pe-o salbă ... 

Mi-e fruntea troenită şi nu văd 
Că lângă mine plânge Fata Albă. 

83 
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Mi~am stors din mine sângele şi-I porr 
Pe uliţi apă vie de vânzare 
In ochii stinşi duc linişti mari de mort 
Şi 'nvârt f1aşneta gândului cel mare. 

Aştept la coifuri fetele p/ângând 
Să-şi cumpere viafă neştiută 
Adusă 'n cioc de-un papagal flămând 
Şi să~mi sărute mânile o brută. 

Să iasă 'n praguri oamenii bolnavi 
Să-mi cumpere aceeaşi melodie, 
Să cânt într'una anilor hulpavi 
Pentru tăcerea mare ce-o să vie. 



Uite cuvioase-ti pun în mâni 
Timpul ce-a trecut prin mine mort 

Tot trecutul sfâşiat de câni, 

Sângele păcatului ce port ... 

Ochii tăi cu abur de altar 
Arde-i În cădelnită şi plângi 

Drumurile fără de hotar 
Care-mi cresc în palma mânei stângi. 

Adă şi aşterne-mi patrafir 

Să răstorni sicriul meu cu ani 
Cum Îţi numeri sara În ehi mir 

Câte unul. sfintii gologani. 

De-; găsi într'înşii vre-un păcat 

Pentru mine să te rogi un ceas 

Pentru anii câti am îngropat 

Pentru anii câti au mai rămas. 
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Investmântat în linişti mari şi cântec 
Mortul a fugit ca o nălucă din casă 
Şi-a rămas parfumul dospit al marfii 
Să se sbată ca un cavaler rănit în cuirasă. 

Cu făcliile stinse, cu florile albe 
Catafa/cul s'a intors cu fata spre soare, 
Işi aşează fa/duriJe si parc'aşteaptă 
O noua şi mai tânără sărbătoare ... 

In icoană sfântul obosit a închis ochii, 
Ornicul săngerând de veghe a oftat greu 
Şi-a rămas adormit pe miezul noptii ... 
Ceasul tuturor mortilor şi-al meu. 

Scăpasem peste somnuri mânjii albi 
Ai sufletului. Vodă fără {ară, 
Isi aprinsese cântecele 'n cer 
Privighetoarett drumurilor, iară ... 

Sunau din bucium anii şi bă teau 
Cu putredele mânuri toaca 'n schituri, 
Ardeau comori prin codri şi-auzeam 
in mine sângele cum cere drituri. 

Din noaptea mare-a ochilar de zmeu 
In mâni osoase leacuri năzdrăvane 
Şi os de sfântă, babele mi-aduc 
Să plângă iar Domni/ele 'n rădvane ... 

La uşa grea a somnului aştept 
Pe drumul ars al vremilor să vie 
Să-mi spele rata Iernii. ochii stinşi 
Să-mi toarne peste gânduri apă vie. 

N. ]IA 

T 
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-- Fra!{lIIent -

FUM 

Zilele şi noptile treceau galbene şi albastre, monotone şi reci. Viaţa 
mi se plimba pe un singur drum. Dela ascunzătoarea lui "Turcu«, gân
durile fugeau înspaimântate pe urma paşilor Zerlinei. A doua zi, şi in 
toate zilele ce-au urmat intâlnirii cu ea, mi-am irosit dimineţile În parc. 

, Mă vedeam ridicol, sUind ceasuri intregi inlemnit pe o bancă, sau cutree-

1
, rând aleele goale. Zerlina n'a vrut sau n'a putut sa vie ... Nu ştiam nici 

unde stă, nici ce căuta în oraşul cu pâcle. 
I Laura rătacea cu leronim al ei prin ascunzatorile Buciumenilor, la 
Il Gina mă temeam sa m~l duc pentruca nu-J ciHltasem pe »Turcu« aJ ei şi 
,asstfel nimeni nu mi-ar fi putut ar~ta cararea catre Zerlina. Rătăceam 
\ ziua intreagă pe străzi pfmdind fiecare umbră, fiecare trup de fata, 
dmtftnd-o_ Dacă într'o zi ar fi răsărit la un colţ de uliţă, cred că aşi fi 

. salutat-o tremurfmd, şi aşi fi trecut mai departe ftnâ a mă uita înapoi. 
I Şi totuşi o căutam, o strigam in toate ceasurile mohorite ale zilei, in 
: toate ceasurile aprinse ale noptii. Cerul copilariei mele se golise şi mă 
simţeam singur În târguI din veninul caruia gustasem cu toată setea 
anilor cruzi şi m,l naclaiBem in glodul tuturor primăverilor lui. .. Abia 
acum a ţipat in mine viaţa şi-mi turna pe creieri zgura tuturor zilelor 
arse, gunoiul tuturor maidanelor, unde buruieni mari şi grase, crescu
seră din stârvul copilariei. Ceasul din turnul »Adormirei«, care-mi mâsu
rase bucuriile şi somnurile, batea acum dogit şi str~lÎn, pentru alti copii, 
pentru alte înser~tri, pentru alte somnuri. 

Auzisem ca tinereţea fuge deodată din trupul şi din suftetuloame
I! nilor şi n'o poţi prinde de aripa, că rămâi in mană cu penele sfâşiate . 
. Dar eu nu mă temusem până acum de copilăria mea. Nici .. Turcu« nu se 
1 temuse, nid Gina, nici Laura ... Şi o vedeam acum pe piept, cu aripile 
1 întinse pentru sborul ei sfânt şi n'o puteam opri. leronim şi-o ţintuise 

il În ·mânile Laurei, şi-o legase de sângele ei. Copilaria lui, ori fugise intr'o 
t noapte fără sit ştie el, ori se simţea bine în culcuşul cald al dragostei, 
f adormind pe veci. 

IA Mă intorceam dela profesorul Balş. Mi se deschisese iar camaruta 
] ,albă a dascălului tânăr şi iar imi biciuise sufletul cu vorba lui de piatra. 
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Mă duceam la el numai când ape straine imi curgeau pe drumul 'zilelorj 
El ştia asta şi mă primea ca un duhovnic: rabdator, dar tacut, mil~ ( 
dar aspru. Târgui cu p<icle fusese cândva şi al lui. Dar el ştiuse ca ti 

solomonar să~i limpezeasca zările, sa suBe cu pulbere in ochii de bu 
I 

ai vieţii, s'o ia de coada şi s'o învârta ca pe o jucarie in hazul nostr~ 

care ne temeam de ea. Şi de asta viaţa i se întinsese la picioare, lacri 
mata şi jigarită cerând iertare. 

In cămara profesorului Balş, dihăniile maidanelor din târgui c 
pâcle, cautau farmece. Am fost şi azi şi am plecat scârbit de putere 

'o dracească a dascalului. 
Acasă mă aştepta o scrisoare de-a Laurei in care ma ruga sa vi 

neapărat pela ea. Nu m'aşi fi dus clacă intr'un colţ al scrisorii. o mân~ 
straina n'ar fi adaugat: "şi eu il chem pe Dan«. Nu cunoşteam scris~ 
dar ştiam ca e al Zerlinei, ca şi Zerlina mj chema, sau poate num~ 1 

ea singura, . I 1 

. ~aca nu ~'a~i ~i temut ~a a doua zi voiu. a~ea och.îi cenuşii ca ~ll 
stngOllor, nu m aşI fi culcat In sara aceea, AşI fI rBtjClt bucuros Pfl~ 

Vărarie. sa~mi spun fericirea îngerilor bonavi, sa bat in geamul Olteil 
s'o apuc de gâtui veştejit şi sa H fur pe "Turcu«. Dar mi s'au coboril 
ochii peste slovele Zerlinei, şi am ramas aşa pclnă târziu, pana când aJ' I 

aU vrut ceasurile putine ale "Adormirei". I 
~ 

A doua zi Când am ajuns în dreptul caselor din strada Boian, o perde I 

a fluturat speriata. Zerlina sau Laura aşteptase cu fruntea lipita de fereaj , 
stra, ivirea mea? Desigur n'a fost Laura pentruc~l Îndata dupa ce am suna' ( 
ea m'a întâmpinat şi n'ar fi avut timp să vie la uşa, in cele c[tteva clip I 
trecute dela fluturatrea perdelei. Zerlina aştepta in odaia cu chilimur 1 

Spiritul conspiraţiei plutea in ochii celor doua fete. am ramas pironit i I 

atitudine de ingenunchiere, pe care o gaseam salvatoare in asemene] 
situaţii. I 

- Sa~ţî cânt rugaciunea ta, Dan? întrebă Laura şi fară sa m : 
aştepte, caută la pian "Balada" lui Porumhescu. Melodia care aprinses I 

singu.rele fa.chi in întunerecul c.o~i~arie~. :nel~, c~dea acum ~rist.ă, o~osi.tol, 
de tristă. Ciudat, cum se pot riSIpI anII mtr o clIpa 1 Dacă zidarm vlsunlO\, 
s'ar fi păstrat până acum, mirosita de apa uitării,daca pietrele g;:lnduril 1 

ar Ii ramas lipite în tencuiala rasăriturilor şi amurgurilor, cazi'll1d acUl I 
ne~ar fi speriat şi ne"am fi intrebat cu toţii: ale noastre sunt cetăţii] 

prabuşite? noi am frământat lutul atâtor gânduri? '1 

Laura s'a strecurat pe UŞ~l ne observa tă şi eram acum singur cu Zel] 
lina. Fuga Laurei fusese oare hotarâtă mai dinainte? Mâinile care
stătuseră până acum reci şi liniştite, frămantau rugăciunea şi fericirea d I 
a fi rămas singure lângl1 tristeţea Zerlinei. Se coborâse peste noi noapte 
şi Zerlina devenise fata necunoscută din casa Ginei. O cautam şi acu. 
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ca atunci ... şi cautam mâinile ... i le-am gasit. Ma temeam să nu şi-le 

adune lângă' trup de teama căutarii mele. Dar Zerlina a rămas tot atât 
de trista, tot atât de liniştita. Mânile ei au venit singure catre ale mele 
şi parcă se urcau nesimţite spre buzele care-mi tremurau, Poate numai 
când sărutasem obrazill mamei ingheţată in sicriu, ma intunecasem aşa. 
M,lnile Zerlinei erau reci ca obrazul mamei depe malul Nistrului, şi tot 
atât de moi ca iarba. Poate am plâns ca atunci ... nu, nu ca atunci. La 
moart~a mamei am plâns pentruca plângeau alaturi şi »mamuşca« şi tata 
şi popa şi dascalii şi toate fetele de Itlngă mine. 

·Cum pJ[lI1geam singur ... 
l\1i1inile Zerlinei s'au coborat Încet, nevăzute şi lumina mare a taiat 

brusc, firul celei mai mari fericiri. 
- Mâine plec Dan, vii la gara? 
Vorbele ei mi-au sfredelit creerul cu ace aprinse. Socoteam seara 

asta inceputul vieţii şi sfclrşitui cădea crud... viermanos. N'am Întrebat 
nimic, n'am putut intreba nimic. ParC<l aşi fi ştiut totul dinainte şi acum 
punem la punct drumul unei mari ceremonii 

- Voi veni Zerlina. 

I Şi noaptea din casa Laurei m'a imbnîncit pe seini ca pe un came, 
; napustit pe cea dintăi poartă deschisa, de frica hingherilor. Numarandu-mi 
~i paşii, numarând pietrele drumului, am cazut istovit În cămara cu hârţoage 
i şi :-icrum de tigare. Noaptea ochii Zerlinei au ars topindu-se ca două lu
i minari, străjuind moartea celei dintăi bucurii. Şi am văzut În noaptea 
i~ aceea s,irMtoarea depe uliţele Tighinei. Ploua şi cânta muzica. Ce frumos 
ţ ranta muzica militară atunci ... De ce pl.lngeau oamenii, şi pe uliţă de-ee-şi 
Il plecau şi rabinii capetele cu zuluf, şi babele şi copii'? Ma ţinea tata de 
'~mtlna şi mergeam in urma trasurii negre in care se plimba mama. Tata 
i, nu pl<\ngea. Ii era ,uşine de oameni poate, caci acasa nu-i putusera des~ 
I 

~l prinde fruntea depe sicriu. Mamuşca venea în urma, într'o trasură cu un 
cal şi cu cerc ghintuit, ca o cucoană mare, dar işi astupase obrazul sbârcit 

~ sa creadă lumea ca cine ştie ce prinţes<\ venise la nunta mamei. Eu la 
sI cimitir am râs. Cum sa nu rclzi dacă mama se lăsa purtată de nişte slujli 
Oi: dela primarie? Se imbracaseră ei de sarbatoare dar eu ştiam ca-s slugi, 
o; caci veniseră odaUl sumlnd din clopot sa ia gunoiul din ogradă. Auzi... să 
~vie S~t ia gunoiul sun<ind din clopot... Şi am ştiut că-s slugi şi un »boierc 
lllccînd au scuipat în palwe inainte de a o lua pe mama din trăsură. Au 
ih pus-o Încetinel jos, au luat capacul sicriului şi popa a turnat ţarnă pe 
!obrazul mamei. Am vrut să ţip atunci dar mamuşca şi tata au stat de 

~rHemn şi am tacut crezand că aşa e la nunta. Apoi muzica a cântat ca la 
~paradă la 10 Maiu şi slugile au legat-o pe mama cu o funie şi i~au dat 
!drumul intr'o groapa. Hei, tare-i şugubaţa mama! Aşa face totdeauna. 
e~Nu s'a ascuns odata supat şi striga »cu-cu«? Eu ştiu că şi acuma strillă 

1 
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cucu~cucu, dar eu n'o pot auzi din pricina muzicii care cântă ca la pa· 
radă. Ne~am intors apoi acasa fără mama, şi ce mai veselie a fosti Fru· 
moasă nuntă a avut mama! 

Mi s'au deschis ochii mari şi am văzut că nu trăisem in vis nunta 
mamei ci moartea ei. Acum ştiu dece i-am pus ţărână pe obraz. Să pu·t 
trezească mai repede, să nU găsesc eu după şapte ani decât oasele sub· 
ţiri şi murdare ca ale oricărei mor tăciuni, să nu ştiu cum a fost, să nu 
ştiu c'am avut o mamă frumoasă. 

Am luat icoana mamei şi·am plâns in noaptea aceea, lacrimi cum' 
mai multe nu se învrednicise copilăria mea să plângă. I 

Dimineaţa m'a găsit cu icoana mamei pe ochi. 
Azi aveam să duc la groapă o altă fiinţă frumoasă şi să~i torn, 

ţărână pe obrazul alb. Azi voiu şti dece plâng oamenii şi voiu mai şti! 
că slugile se pot îmbrăca oricum in haine boiereşti. tot slugi rămân~ 

dacă nu uită să scuipe in palme şi să sudue pe moşti. ! 
Şi cât aşi vrut să fug din târguI cu pâc1e I "Turcu« are dreptate .. 

TârguI acesta mocirlos şi searbăd toarnă neincetat ţărână pe obrazu 
alb al copilăriei noastre. Liniştile mari te cuprind încetul cu încetul şi t~ 
coboară in groapă C'l nişte slugi. TârguI acesta e pentru pensionari. Ulii 

I 

ţele mici. nopţile nlsfârşite şi biserica aproape. Doar cimitirul e maf 
departe, intr'o poianA. Dar asta nu poate supăra pe nimeni. Pe drumul 
acesta picioarele nu te mai dor, pentrucă te poartă pe umeri alţii, carI 
au aşteptat la poartă moartea ta ... moartea morţii tale ... 

Trenul ZerJinei aştepta negru şi obosit. Am venit la gară cu mul, 
inainte de ceasul plecării. Slugile cu felinare agătate de piept, iniurânj' 
şi scuipând in palme, aşteptau să dea drumul trăsurii negre, Târziu, 
venit şi Zerlina intr'o trăsură şchioapă. Era tot aşa de tristă, cum mi· 
adusese întunerecul din casa Ginei; şi tot aşa de albă ca mama dep, 
malul Nistrului. 

Făceam glume şi râdeam îndobitocit, când Zerlina zâmbea ama 
In sufleiul meu nu eram decât o »slugă« şi aşteptam s'o cobor 

Zerlina cu funia in groapă. Am vorbit mai mult cu ochii la ceas. Tra 
sura neagră s'a mişcat fără muzică, fără lacrimi. 

- Să~mi scrii Dan ... 
- Să~mi scrii Zerlina ... 
Trupul ei de trestie s'a aplecat peste fereastra vagonului, fluturfintt 

mâna neomenesc de aIbă. Trenul a plecat huruind surd, ca o lopatâ d. 
pământ îngheţat pe un sicriu nou, lăsând in urmă miros acru de zgur; 
Dragostea mea mirosea a zgură ... 

Oraşul ardea pe deal ca un cimitir in noaptea invierii. 
Undeva plângea Gina ... undeva plângea ltTurcu« ... 
Fumul locomotivei s'a răspândit alb şi negru, printre oameni 
Respiram şi calcam in picioare sufletul Zerlinei... N. Jian 
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ŞCOAhA ePARRIAhĂ ne reTe 
DebA ARAD şIIHTeRHAT1fb el 

- Note În legătură cu un manuscris -

91 

de Dr. Gh. Ciuhandu. 

Grabim de a-l lămuri pe cititor, că vrem să scriem aci numai câteva 
şire despre o instituţie de educaţie românească din trecut. 

Iată de ce este vorba. 
Aici in Arad, pe vremea regimului unguresc, exista o şcoală epar

hială de fete, sustinută cu mari greutăţi financiare din partea epar
hiei şi cu şi mai multe dificultăţi ale colegiului didactic, care trebuia să 
se mulţumească, la oraş, uneori cu mai puţin decât plata unui învăţător 
<iela sate. Şcoala aceasta, care avea şi un internat pentru a desăvârşi 
lucrarea din şcoală prin o educaţie casnică, incepuse la 1890, din stră

duinţi ale societăţii româneşti, arădane, după indemnul nou-infiinţatei 

"Reuniuni a femeilor Române" din Arad, care insă n'a fost norocoasă să 
poată susţinea până la capăt şcoala şi internatul, ci le-a predat Consisto
rului eparhial de aici, la anul 1893. 

Eparhia a desvoltat multe silinţe - şi, totuşi, nu pe toate câte se 
cereau - pentru buna organizare, desvoltare şi inflorire a acestei şcoale. 

Şcoala aceasta după multe peripeţii, a ajuns in cele din urmă, târ
ziu de tot, să aibă un edificiu şcolar pompos (internatul de fete de astăzi) 
şi corp didactic salarizat de Statul ungar. Importanţa acestui aşezământ 

se vede de acolo, că intr'o vreme, pentru intreg ţinutul Bihor-Arad-Cenad 
'Şi Banat. şcoala de fete de Arad era singura şcoală pentru educaţia 
românească a fetelor noastre. Iar in Ardeal exista d'abia, iarăşi, o sin
gură şcoală de acest fel, cea a "Astrei" la Sibiu. 

Sibiul şi Aradul, două puncte prea îndepărtate geograficeşte, erau 
indicate, deci, să poarte grije de educaţia femeH române, într'o vreme 
când politica ungurească strângea tot mai.tare)aţul maghiarizării in jurul 
gâtului şcolii româneşti din aceeaşi vreme. 

Şcoala noastră dela Arad, prin urmare, era pepiniera educaţiei româ
neşti şi creştineşti pentru toate acelea fetiţe din familii româneşti, cari 
aspirau să intemeieze cămine româneşti, cu inspiraţii sănătoase, religi~ 
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oase' şi naţionale, pe cari nu le puteau culege din şcoalele ungureşti dE' 
fete cari sporeau şi ele - era una şi la Arad - şi reuşisera sa ispi~ 
tească pe multe fete romance sa treacă, la şcoala ungureasca, - pe sub 
ferestrile şcoalei eparhiale de fete de aici! 

Dureroase vremuri, de sbucium pentru unii şi de ratacire pentru 
al tii ! 

Atunci, cel ce scrie aceste şire, şi~a luat inima in dinţi şi, sub semnâ .... 
tură proprie, a scris într'o gazetă locală din Arad l ) despre .,ciripitul" 
fetelor noastre in limba straină şi despre datoria fetelor românce de a 
cerceta şcoale romaneşti. Urmarea a fost ca, numai ca printr'o minune, 
am scapat de furia ministrului Apponyi Albert, care cerea episcopiei 
noastre sa fiu inlaturat din slujba mea de acum. 

Dar, ce e drept. şcoala suferea şi de unele neajunsuri, cari însă nu 
eral:l vina ei. Inca de prin anii 1905-7 subminată nu numai de gravita~ 
rea spre şcoale ungureşti de fete, ci şi de neajunsuri materiale şi de con
ducere, şcoala era in primejdia de a fi sistata de eparhie, din resoane 
financiare. Două femei, însa, - profesoare la aceeaşi şcoala, incredinţate 
(1907) cu conducerea şcoalei şi cea a internatului - au reuşit sl1 reetlş

tige încrederea parinţilor, rehl.când succesiv contingentul de eleve. Iar 
ca urmare, societatea aradană, şi in special Reuniunea femeilor române 
de aici, aşternându~se pe lucru (1909-1912), au reuşit să adune frumoase 
mijloace baneşti, - cu colecta şi prin loterie, precum şi din darul mari
nimos al basarabeanului Vasile Stroeseu, lânga care s'a adaogat şi o im~ 
portanta .contribuţie de 60.000 coroane aur, din partea fondul preoţilor. 
Era doar vorba de creşterea, in prim loc, a fetelor de preoţi, cari dadeau 
pe atunci contingentul de capetenie pentru formarea familiilor de .inte~ 
lectuali români 1 

Aşa s'a ajuns la clădirea de acum delanga Episcopie, in care cla
dire a funcţionat şcoala "civila" de fete, pâna la fuzionarea cu liceul 
unguresc de fete, care o concurase şi asupra caruia ajunsese să se raz
bune, prin fuzionare (dupace fusese preluat de Statul român), naţionali

zându~l dintr'o data, la 1919. Astfel a prins fiinţa liceul "Elena Ghiba 
Birta" de astazi. Internatul, fireşte, îşi continua existenţa şi funcţionarea 

sub dispoziţiile Bisericii. 
In vremuri grele pentru şcoala eparhială de fete, când ea era lovită 

până şi de ceice aveau datoria s'o sprijineasca şi s'o susţină, soartea m'a 
legat de două ori de şcoala aceea: prin slujba de referent şcolar şi prin 
casatoria cu una din cele doua profesoare, incredinţată cu conducerea 
şcoalei. Aceste situaţii ale mele imi impuneau obligaţii in folosul şcoalei. 

1) S.tb titlul "Răn, ':lreroase", in Tribuna dela Arad No. 168, 169, 170 şi 172 din 
1908 vezi şi in Tribuna Nouă dela Arad, No. 251929 şi No. 3 J930, foi/donu! "Dela poli
tica şcolari. alai ApPMyi, la ciripitul românesc. " 
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InU\i de toate pentru a se -asigura şcoalei condiţii prielnice de desvoltare 
~i tot aşa de existenta, pentru profesoarele ei. 
, N'a lipsit nimic din ceeace trebuia făcut, pentru realizarea aceastor 
doua ,scopuri, in Consistorul şi Sinodul eparhial 1) trecând pela Ministerul 
ungar de Culte şi Instrucţie publică şi pană la Consistorul Mitropolitan 
din Sibiu, unde trebuia câştigată causa printr'un apel, c€ statuse acolo 
doisprezece ani, pfmă să fie rezolvat favorabil, în anul 1928. 

Dar sa nu vorbim mai mult despre asemenea reminiscenţe dureroase. 
~odul at<"itor frmmlntari, ca referent în Consistor şi pe din afară l-am 
aşternut pe hârtie, scriind Istoria Şcoalei şi a Internatului eparhial de 
fefe, pe- care o am, de vreme destul de lungă, in manuscris. 

Cele trei decenii din viaţa şcoalei eparhiale de fete (1890-1919) 
Însemnează o pagina culturală, nu tocmai fără de importanţă, in viaţa 

oraşului şi a eparhiei Aradului. Acesta încă a fost unul din motivele, 
pentru cari am tinut sa fie scrisă istoria, numai a şcoalei în peste 200 
pagini de ('oală .. 

Mai ales in partea generală, introductiva, a lucrării, am infaţişat 

năzuinţele de infiinţarea şi susţinerea şcoalei, in cadrul preocllp~rilor 

sorÎalE'-culturale ale Aradului din aceea vreme. Iar in partea specială, am 
înfaţişat viaţa interna a şcoalei, ca: organizaţie şi desvoltare didactică, 
viata disciplinara, ajustament şcolar, contingent de eleve, drept de publi
citate şi ca reorganizare, ce a intervenit la 1913. 

In partea a doua a lucrtirii am infaţişat cele privitoare la înfiinţa
rea şi desvoltarea internatului de fete al şcoalei. 

Partea despre şcoala şi cea despre internat le-am lucrat, până la 
1915, când am avut durerea să-mi perd copilaşul, de pe urma unei in
fecţii, adusa acasa dela şcoala de fete. D'atunci n'am mai avut puterea 
să revin, pentru a încheia cele două manuscrise cu privire la anii 1916- H~. 

, Şi-am mai avut parte şi de pacostea, nouă, că, nu tocmai de mult, 
manuscrisul despre internat l-am lmprumufatcuiva, fără a-i da de urmă 
până să-mi reg:tsesc anumite notite din biblioteca mea. 

* * * 
Se va întreba cineva, cu drept cuvânt, de ce se scriu toate aceste? 
Răspund: Viaţa unui aşezamant cultural romanesc cu rădăcini în 

vremea de stăpânie straina, poate şi trebue să intereseze şi pe ceice se 
bucură azi de libertatea politică-naţională. Dacă nu de alta, măcar să se 
ştie că oarecari pagini despre acel aşezământ cultural. con topit in parte 
intr'o şcoala azi a Statului, sunt scrise de cineva, care a simţit şi o dato
rie sa le scrie şi a fost şi cel mai indicat să le sqrie. 

1) Memoriul profesoarei Oc/aria Cilllzandu: O dreaptă cerere că/ră Sinodlll eparhiaJ 
din ]914 ,tipărită Arad 1914, 

• c 
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M'aş putea gândi şi la ceva mai mult: Ca această lucrare să fie 
tipărită de cineva. Poate ar merita; poate, nu. Dar in privinţa aceasta 
am destule experienţe, chiar recente. pentru a mai ceda din optimismul, 
care mi-a purtat condeiul în domeniul cercetarilor istorice. locale, de () 
vreme destul de lungă. 

Şi-ar mai avea un rost aceste şire: de a mărturisi, că.-mi apartine
şi restul de manuscris ce nu-] am la mână; şi că deţinătorul actua~. 

remitându-mi-I, mi-ar face o mare plăcere. Doar, tocmai pe pagina, ultin 
scrisă, a manuscrisului meu necomplectat, stă scrisă data morţii copiIaşu
lui meu: 4/17 Decemvrie 1915. 

Apelez, şi prin aceasta evocaţie ce şi astăzi mă doare, la sentimen
tele persoanei care deţine manuscrisul, care este de două ori al meu ~ 
prin munca mea şi prin durerea mea... D,. Gh. Ciahand. 

STROPI DIH CASCADA VIeTII. .. 
Istoria începe prin virtute; transcendenta incepe prin extaz . 

... 
Transcenienta se vede din istorie prin moarte . 

... 
Cine mOflre, nu uită istoria ... 

... 
Din transcendentă eşti mai prezent în istorie, decât din istorie

n transcendentă. ... 
Istoria este funcţia binelui, frumosului şi adevărului, pe pământ: 

religia e functia lor in amândouă lumile . 
... 

Nid istoria nu-; religia viilor, nici religia nu-j istoria mortilor. 
Ele sunt numai legăturile noastre cu~ ei. . 

... 
In transcendentă pierdem puterea de a face păcate, dar şi pute

rea de a le ispăşi. 
... 

In viată. numai prin iubire scapi de suferinţă: 'in moarte. numai 
prin sfintenie. 

... 
In istorie trăim prin Providenţă. în religie - prin grafle . 

... 
In viata sfintilor. istoria şi transcendenţa au hotare comune . 

... 
Adevărul străluceşte mai tare în credintă. decât în ratiune. 

Gh. Mofia 

( 
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ŞI Ah ACT1JAh1Jh1JI ReGIM 
Pentru a-şi putea duce viaţa in colectiv, omul a trebuit in toate 

bpurile să respecte normele juridice, politice şi morale ale acelui ca
ftiv, Nu se poate inchipui societate umană fără un mănunchiu mai mare 
~ mai mic de asemenea norme, care să statueze aşezarea ei insăşi. Fie 
iau fost scrise - cum e cazul astăzi - fie că n'au fost scrise - cum 
pazul societăţilor primitive ,- ele au existat totuşi. Popoarele culte au 
~nat aceste norme şi le-au scris intr'o Constituţie, cele primitive le~au 
~t să dăinuiască mai departe pe cale orală. Când aceste norme au de
~it insufi~iente faţă de evoluţia societăţii, ele au fost ajustate sau 
~imbate, mai ales in părţile in care se opuneau mai violent progresu
f. A5a s'a întâmplat cazul şi cu vechea constituţie a Romaniei care nu 
b corespundea cu noul spirit al vremii şi al popoarelor. Constitutia 
~ele Carol II nu e însă un produs ex-nihilo, ci consecinţa unei intregi 
~cepţii statale apărute in epoca modernă. Supuşi aceloraşi legi de inter~ 
pendentă ce guvernează viaţa popoarelor şi ale statelor, noi nu puteam 

!
' izolaţi, ca intr'un zid chinezesc, faţă de frământările Europei, ci am 
ticipat instinctiv la toate ideile ce au frământat-o, în toate timpurile. 
mai ales in timpul din urmă. Când spun ,.timpul din urmă.. trebuie 
inţelegem perioada de JO-40 ani de azi înapoi, perioadă caracteri· 

~ 
printr'o totală criză spirituală, criză ce nu s'a terminat, ci care 

e a nu fi ajuns nici măcar la punctul ei culminat. Criza de azi, ca şi 

de ieri şi alaltăieri nu e o criză numai de natură economici'l, ori re
loasă ci este o criză a omului însuşi, adecă o schimbare radicală de 
~itie a omului faţă de Dumnezeu, de natură, de stat, iar constituţia 
jazi n'a apărut decât ca un îndreptar, ca o lumină in haosul acestei 
ţe. Pentru a inţelege mai bine cauzele acestei crize şi necesitatea 
~riţjei nouei Constitutii e bine s'o punem faţă in faţă cu atitudinea de 
ă a omului antic şi al evului mediu, pentruca astfel prin comparaţie 

e reliefeze mai pregnant epoca de azi. 

------..... , - ~ 
i ~ ~ t. • 
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Pentru omul antic universul nu era un haos, ci un organism 
fect echilibrat, un cosmos in care fiecare fenomen se deshlşura dll"v 
veşnicele legi ale raţiunii; pentru flntic mersul istoriei nu putea fi nt, 
f1uenţat de bunul plac şi de simpla parere a omului, ci el era SU, 'ct 
»Logosului". adecă legilor raţiunii veşnice. Orice acţiune a sa, anticul ri 
o privea ca un fapt divers,' ci ca o piesa absolut necesară angrenaj It 
totului, a mecanismului în întregimea sa. Fara' a fi prea credincos, a ad 
eul năzuia totuşi spre Dumnezeu. e 

Pentru omul evului mediu, aşa dar pentru creştin, Dumnezeu tr 
cel mai Înalt principiu prin care lumea, universul şi viaţa lui prim 
un sens. Pentru el lumea naturala nu e decât un epifenomen, o con a 
cinţa a celei supranaturale, ea e opera Celui care l-a creiat pe om. O O( 

evului mediu se consideră drept o faptura a unei fiinţe transcende$nl 
în faţa căreia se pleacă din cea mai adâncă convingere, iar scopu.st 
sensul vieţii lui este de a realiza voinţa lui Dumnezeu in această lutni 
Porunca lui suprema era iubirea lui Dumnezeu şi iubirea aproapelui. ~s( 

Omul antic vorbea cu universul, cel al evului mediu vorbea trr 
Dumnezeu. Dar dacă ne intrebam, cu citle vorbeşte omul modern? ch~ 
dem că nu ne inşelam când afirmam că omul modern vorbeşte nu~e 
cu sine. Omul antic se credea un microcosmos, cel aL evului mediu ~n 
fiind creatura lui Dumnezeu, cel modern se crede că ele punctul cen'n 
al lumii şi cheia de inţelegere a istoriei şi a universului. Omul ev 
mediu dadea biserici, fapt ce tradează neliniştea sufletului sau 
Dumnezeu; omul modern c1adeşte fabrici ori sgârie nori, care nu se 
sebesc întru nimic de nişte hambare. TE 

Centrul omului antic şi al evului mediu era ancorat in metafi : 
adecă el avea conştiinţa că este in dependenţă de un principiu tranl' 
dent, dela care işi trage obirşia. Centrul omului modern este in u 
însuşi. lJ1 urma umanismului, a reformaţiunii religioase şi a revol s 
franceze omul rupe toate legaturile cu biserica şi credinţa şi cu veCtH 
stat, construindu-şi o nouă artă, o nouă ştiinţă şi un nou stat dupa t 
priile sale puteri. Principiul individualismului devine norma sa de vi s1 

Pentru omul modern universal este un haos care abia prin raţi~t. 
omului devine cosmos. Intre om şi .Dumnezeu se interpune ratiune~ 

intelectul. intrerupându-le orice contact. Dumnezeu devine aşadar pe~ 
acest om o ficţiune şi cu cât ideia despre Dumnezeu pierde din putEt t 
ei supranaturală, cu atât mai mult se ridică poziţia omului modeml 
locul religiei omul modern creiaza cultura, deoarece numai aci işi pf 
el realiza autonomia sa. Ideea de libertate şi autonomi~ sunt ideileys 
scumpe, iar inîăptuirea lor este idealul sau drag. Făcând din om maf 
tuturor lucrurilor, ca odinioară Protagoras, el este un sofist, postu 
raţiunea ca for suprem de judecată el e raţionalist, hiperstaziind i 
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1 ctul el n'are suflet, interiorul lui e rece ca ghiata; ingrijindu-se exrlu
Il' v de persoana şi de interf:'~ele sale el e un egoist. Iar aceste caractere 

ntetizându-se au dus inevitabil L individualism şi liberalism. Stlb beţia 
,'doriei asupra constrângerii cole~tiviste clericale ce l-au dominat vea
l' Ti de-arândul, omul modern ridiCă osanele libertatii individuale la toate 

lţurile de strada şi la orice imprejurare. Individul este descatuşat de 
adiţiiIe vechiuh.li regim, literatura este eliberata de vechile regule 
e clasicismului, ştiinţa este complet scoas<l de sub tutela clericala, 
tr'un cllv,lnt libertatea este acum un vis implinit. 

I Odată Cilştigata aceasta libertate, omul cauta s'o puna in practică. 

n' aci s'a întamplat tragedia ai cărei eroi suntem şi :1Oi cei de azi. Omul 
'*odern luptase pentru libertatea spirituala şi a dobclndit-o. Odată do
'$nditâ insă, el nu o pune mai departe in serviciul spiritului, cum ar fi 
ll.st firesc, ci in serviciul materiei. Dintr'un simplu mijloc, cum a fost 
l.nă atunci, materia a devenit un scop In sine, ba chiar un tiran care 
psoarbe toate puterile şi to::tte n<lzuinţele sj!liritului omenesc. Omul mo

,~rn nu se mai îndr~igosteşte dE'sinteresat de frumuseţile naturii, de un 
chs turnat minunat, de o ideie filosofic a(l<lnc~l, de o carte de literatură 
I~e scrisă, ci idealurile lor sunt economicul, banul, organizarea În ve~ 
1 trea câştiguilli. Tipul omului modern nu mai e filosoful antici taţii ori 
n'ntul evului mediu, ci inginerul, samsarul şi politicianuf. 
v Pentru Implinirea acestor idealuri omul modern şi-a ales şi forma 
d stat cea mai adevărată, botezând-o, impropriu demoerare, care de 

t era o oligarhie, căci massa populara nu putea participa la guver
re din cauza numărului ei colosal, iar reprezentanţii trimişi de ea n'o 

fi· sultau niciodaUi la infaptuirea legilor sau reformelor. Il: In noul stat democrat, fruct al Revoluţiei franceze, prosperează indi
llalismul şi liberalismul într'un mod extraordinar de rapid, dar această 

1 speritate are numai aparent un caracter pozitiv. caci pe fapt·e negativ. 
'CtUlTI Incepe goana după bogatie, după mărire şi după putere. Sub 

text că cei capabili trebuie să iasă la iveala pe toate domeniile, 
vistam la un machiavelism fară precedent, i'ntrucat pentru ajungerea 
iuttelul dorit, mediocrităţile întrebllinţeaza tot felul de isclIsinţe şi reuşesc 

e~ lua inaintea celor capabili. Dar daca pe terenul ştiinţei, literaturii, 
e~artei acest machiavelism nu şi-a ajuns ţelul cu deplin succes, in schimb 
Ittt terenul politic, el şi-a ajuns apogeul, fiind cu adevarat in largul său. 
n,l Orbit iremediabil de interesul personal, politicianismul a uitat com
p~ct interesul Statului. Ceva mai mult, interesul Statului a devenit interes 
leisonal, iar banul Statului ban personal. Şi cum naţiunile trăesc in rapor~ 
la . unele cu altele, fiind pe deasupra de parerea că lumina vine numai 
u.a Apusul Europei, ele n'au întârziat a adopta aceste forme şi apl1că~ 

democratice. In special ţara noastră, prin legaturile ei tradiţionale ClI 

.' + - • -- , -
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Apusul nu se putea sustrage 
Deaceea a adoptat totul de-a gata şi h1ră niciun discernământ. Care a t 
fost rezultatul il ştim cu toţii, căci pân~ la 27 Febr. 1938 ajunsesem să 
ne impuşcăm frate cu frate, să confundam banul nostru cu banul public, 
să dispreţuim orice fel de autoritate şi sa cârUm impotriva a ceeace avem 
mai scump: dinastia. Cine este răspunzător de toată această tragedie? 
Cred că numai individualismul şi liberalismul, insă nu individualismul i 

da sic, aşa cum a ieşit el din pana măiastră a unui Rousseau şi care nu 
avea câtuşi de puţin fobia Statului, ci individualismul exagerat şi nebun 
aşa cum l-au conceput excrescenţe culturale de talia lui Max Stirner. 

Aşa ne-au prins evenimentele la 27 Februarie 1938, când curajosul 
nostru Rege dându-şi seama de prăpastia pe care Incepusem a aluneca 
s'a opus cu toată fiinta Sa continuarii acestei stari de lucruri. Pentru a 
duce la capat această misiune. El a făcut apel la cei mai de seamă băr
baţi de Stat ai poporului român, care au răspuns chemarii regale imediat : 
şi fară şovaire Din colaborarea regală cu aceşti politiciani incercaţi a 
ieşit Constituţia de azi, expresia sinceră a celor mai pure, mai adânci 
şi mai autentice năzuinte româneşti. 

Care este sensul acestei constitutii? Constituţia nu e numai o sim
plă sumare de articole glaciale, concise şi imperative, ci dincolo de ele 
pluteşte un spirit nou, O semnificaţie deosebita, pe care nu oricine o poate ~, 

prinde cu uşurinţa, dacă nu e deprins cu mânuirea abstractiunilor_ Să ~,' 
incercăm a desprinde deci acest sens. Am afirmat Ja începutul articolului 
de faţă că ideile din nOua constituţie nu sunt un produs ex-nihilo, ci 
consecinţa unei intregi concepţii statale apăruta in epoca modernă. Dar 
această consecintă nu e o incoronare a liberalismului, adecă a acelei 
concepţii statale care vede totul numai in funcţie de individ, ci din po
triva o consecinţă de stăvilire, de împedecare şi de înlaturare a libera
lismului. Filosoful Hegel susţinea ca întregul mers al istoriei se desfăşoară 
după trei idei fundamentale: teză, antiteză şi sinteză,' adecă la un mo
ment dat avem o anumită stare socială, o teză; această stare nu mai 
corespunde cu vremea necesităţilor de desvoltare ale omului şi dela sine 
i se opune o altă stare; aşa dar. o antiteză. Din contopirea tezei cu anti-' I 
teza iese o stare nouă, o stare care să le mulţumească pe amândouă, ~ 
stare cu totul deosebită de elementele ce i-au servit d~ baza, având l 
caracterele ci specifice: este sinteza. Această sinteză serveşte mai de- \ 
parte ca teză şi astfel procesul se desfăşoară până la infinit. 

Utilizând această schemă filosofică a lui Hegel am putea spune că 

epoca de dinaintea noastră, adecă epoca liberalismului este o teză, iar 
epoca noastră, care se refIectează admirabil şi in Noua Constitutie este 
o epocă de antiteză. Aşadar să nu ne amăgim a crede că epoca noastră 
este un moment istoric echilibrat, o sinteză, ci să vedem clar că noi cei 
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de azi avem neşansa de a ne găsi sub imperiul unui dinamism istoric 
antagonist. Iar acest proces antagonist nu a inceput odată cu Constitutia 
noastră, ci Constituţia noastră marchează numai un punct pe traectullui. 
Procesul de mai sus a inceput acum 30-40 ani, adecă dela inceputul 
veacului nostru şi se caracterizează prin dărâmarea idolului liberalisf, 
adecă prin căderea lui Lucifer sau a raţiunii. Dar procesul acesta de azi 
nu are numai un aspect negativ, de dărâmare, ci şi unul pozitiv, de 
construcţie. In locul idolului liberalist el pune respectarea comunităţii 

sau colectivităţii. Omul epocei contemporane nu-şi mai aparţine sîe, ci 
colectivului său, poporului său, el nu mai are absolut nicio importantă ca 
individ, ci colectivul este totul. Epoca noastră trebue să recupereze ceace 
a pierdut prin individualism, ea trebue să redea colectivului ceeace i-a 
rapit individualismul exagerat. Observaţi deci jocul de mai sus: indivi
dualismul e teza, colectivismul e antiteza, din unirea acestor două con
cepţii va trebui să iasă în mod inevitabil sinteza, un echilibru in care 
interesele individului să fie perfect armonizate cu ale colectivului. Care 
va fi denumirea nouei sinteze nu ştim noi cei de azi, poate nici copiii 
noştri, putem intrezări totuşi că ea va fi o armonie. 

Care e deci sensul Constituţiei noastre 7 Să re pună colectivul româ
nesc în toate drepturile sale pe care i le-a răpit individualismul şi să 
incerce o impa.care a intereselor individuale cu cele colective. Prinurmare 
deşi trăim int'o epocă de antagonism istorico-social, totuşi incă de 
pe acum observam infiripate rădăcini pentru viitoarea sinteză. Aceste 
râdikini sunt incercări de împacare, incercari de restabiIire a echilibru
lui ce va veni. Intr'adevăr peste tot surprindem încercări de împăcare: 
individul cu colectivul, omul cu Dumnezeu, ştiinţa cu religia, politica cu 
morala etc. 

Mai departe, Constituţia Regele Caro] Il repune naţiunea română 
in drepturile ei, după ce până aci fusese inlaturata dela posturile respon
sabile şi sabotată in mod sistematic de elemente indezirabile strecurate 
in taină. 

Noul regim restabileşte ideia de autoritate atât de compromisă in 
ultima vreme, prin falsa inţelegere a conceptului de libertate, conside
rându-se Jiber nu cel ce~şi însuşeşte normele de drept şi se comportă 

conform spiritului lor, din momentul acceptării,. ci cel ce calcă mai ales 
şi mai ostentativ. 

Se reorganizează:Statul pe noui baze. decernându-i~se Suveranului 
cele mai multe drepturi şi o participare mai activă la conducere deţât in 
trecut, controlul devenind astfel mai eficace. 

Se intronează cinste şi dreptate acolo unde până acum domneau 
bunul plac şi arbitrarul politicienilor de club. 

Se dă naţiunii un avânt creator proaspăt, prin primenirea păturii 

5 
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conducatoare cu elemente tinere, bine pregatite şi dornice de mundl in 
locul vechilor artritici aculturnli, care paraJizasera ţara int'o pasivitate 
fără seaman. 

Tot noul regim a pornit o campanie de ridicare culturală şi sanitara 
a satelor româneşti, cufundate pana acum in cea mai neagra mizerie, din 
cauza ignoranţei. 

S'a dat familiei un nou imbold, ajutorMdu-se cele prea incarcate 
şi s'a ridicat monarhia - care este simbolul unităţii naţionale - la ran
dul de dogmă naţională pentru asigurarea şi mai temeinică a continui
taţii noastre istorice. 

Constituţia de azi este aşadar in cea mai perfecta concordanta cu 
ritmul vremii. Un singur lucru mai trebue: să ne punem şi noi cetatenii 
în concordanţa cu ritmul Constituţiei, caci totul va fi numai spre binele 
Patriei şi al nostru personaL 

Dr. Şt. Zislaleseu 

STROPI DIN CASCADA VIeŢII ... 
Prea aproape de semeni, - sufăr ei; prea departe de ei, - su

ferim noi. 
* 

• In comunitate cu oamenii, - toţi sufăr ... 

* 
In religie. eroismul şi sfinţenia sunt acelaşi lucru. Numai în 

istorie se vede ,distanta dintre ele. 

* 
uratia deosebeşte religia de istorie; Providenta le aseamănă. 

* 
In viaţă există numai ceeace cunoşti în sfintenie ŞJ in erOlsm. In 

ele e toa tă viata. 
* 

Numai sfintii şi eroii ll'au noroc. Pe urma lor îl au altii. 

* 
Iubirea fără lacrimi e tot atât de folositoare cât şi lacmiriJe 

fără iubire. 
* 

Inălfimea fffptelor se socoteşte numai dela nivelul lacrimi/ar. 

* 
Iubind când suferi, iubeşti şi mai tare ... 

* 
Toate însuşirile sufletului cresc in lacrimi. Gh. Molia 
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STRIcAcI1JHlbe 
Legendă originală' 

de A U G U 5 TAC. R lJ BEN E seu 
o ceată mică de călători inainta spre pustiu. Au lăsat departe ora

şele sgomotoase, satele neîngrădite, stânele şi colibele păstorilor. Au rămas 
in urma lor codrii fremătători, câmpurile pline de flori, holdele in spice. 
pârăiaşele săltăreţe şi lac urile, în a căror oglindă plutea chipul nourilor şi 
strălucea raza soarelui. 

Au părăsit colinele, văile şi cărările. Au ajuns intr 'un ţinut părăsit 

şi sălbatic, nelocuit de oameni, necercetat de paseri. pustiu şi fără dru
muri. Nicăiri un copac, un liricel de iarbă. Pământul uscat în cruciş şi 

curmeziş era strătăiat de crăpături adânci. In solul roşietic şi pietros ele 
păreau nişte răni deschise. Printre crăpături zăceau resfiraţi bolovani de 
stâncă şi sub ele erau cuiburi de şerpi şi de scorpii veninoase. lei colo 
pământul era acoperit de pete galbene-ruginii şi prin aer plutea mirosul 
năduşitor de pucioasă. In depărtare, deasupra regiunilor mlăştinoase se 
mlădiau flacări rătăcitoare. 

Printre pietri în amurg înaintau cei doisprezece drumeţi şi in fruntea 
lor mergea Domnul, a cărui mantie albă lumina departe prin ţinutul deşert. 
Cei doisprezece urmau tăcuţi şi cu dragoste umilă pe Invăţătorul, carele 
cu ei alături trecea acest ţinut ciudat. Intreg cuprinsul era pustiu şi îns
păimântător, ca visul unei inimi sbuciumate. 

Caşicând un vrăjitor afurisit ar fi f ăeut să dispară viaţa din aceste 
locuri; chiar şi aerul stătea nemişcat deasupra pietrilor şi din nourii 
plumburii se lăsa o beznă deasă în jos. Din crepături şi de după stânci, 
se târeau umbre îngrozitoare şi se ascundeau indărătul călătorilor. Domnul 
păşea liniştit, ca un porumbel alb, care pluteşte peste prăpastii şi adâncimi, 
iar cei doisprezece învăţăcei il urmau fără teamă şi plini de incredere. 

Incet coborî şi noaptea. Nouri întunecaţi rătăceau pe cer, asemenea 
unor paseri fără astâmpăr şi pământul era învăluit de un i .... tunerec ne
patruns. Capul Domnului era inconjurat cu o cunună de raze şi haina Lui 
albă încă raspândea lumină blândă. 

Perdeaua nourilor se desfăcu subit şi lumina rece a lunei se revărsa 
peste intreg ţinutul. Inaintea călătorilor zăcea o bucată mare de stâncă, 
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ca un trunchiu de piatra. şi pe ea stătea nemişcată o pasare mare neagra, 
ca şi când viaţa ar fi disparut din corpul ei greoiu. 

Când au ajuns în apropierea ei, pasarea işi ridică aripile negre. Sub 
aripile mari fluturau fulgii roşii, ca un smoc de vapai, iar ochii ei ca 
două bile aprinse aruncau scântei. Cei doisprezece ştiau, ca aceasta este 
pasarea focului. Domnul o privea şi atunci pasarea se lipi de stâncă, în~ 
chise ochii scânteietori şi zise: 

- Nimeni nu mă l,ltrece în putere, insă la dorinţa Ta mă sting 
chiar şi de o picătura de lacrimă. 

Domnul facu semn cu mâna şi pasărea de foc îşi luă sborul deasupra 
stâncilor. Ceata mică ajunse în apropierea mlaştinilor. La tarm şedea un 
batrân cu coada de peşte. Pletele şi barba cărunta ii ondulau ca spuma 
pe creştet de valuri. Pe cap avea coroană de corali, gâtuI era împodobit 
cu salba de scoici, iar in iurul bratelor şi al mijlocului acoperit cu solzi, 
se încolăceau lujere de plante din mocirla. Cei doisprezece I~au recunoscut 
ca acesta este parintele apelor. Domnul il privi şi atunci batnînul se pro
şternu la pământ strigând cu glas tare: 

- Nu este putere, care sa-mi infrâneze turbarea I Tu insa mi-ai cakat 
spinarea de valuri pe mare. 

Domnul facu un semn şi parintele apelor, cu braţele intinse, disparu, 
plutind deasupra mlaştinelor intunecate: 

La o cotitură a drumului O făptură uriaşe cobori subit din inalţime. 

Corpul ţesut din pulbere se invârtea fără astâmpar, iar p~uul despletit 
era presarat cu mii de frunze uscate. Namila cu trupul de pulbere ţinea 
în mâini un biciu cu opt ramuri, cari şuerând şi pocnind se av[tntau către 
cele opt regiuni ale lumii. Invăţăceii au înţeles că acesta este vântul. 
Când Domnul privea spre el, faptura gigantică de pulbere se liiţi la pieoa
rele Lui şi bicele se intinsera la pamânt. 

Namila zise gemând incet: 
- Nimeni nu poate st~lpâni furtunile, Tu Însa m-ai infrânt pe . lacul 

Genezaretului ! 
Domnul facu semn şi uriaşa făpturii de pulbere se târi printre stânci. 
Călatorii îşi urmară drumul. La marginea unui lac secat stătea o fap

tură cu trupul de lemn. Pe trupul lui slut se vedeau crepaturi adânci 
ca urmele rănilor. Avea părul spinos şi pieptul acoperit cu ghimpi, iar în 
gura larg deschisa se vedeau colţi mari de ferestrău. Din trunchiu se 
Întindeau o sută de braţe de oţel, cari in loc de degete se terminau in 
cleşte infocate. Invataceii au priceput, că această faptura este boala. 
Când Domnul o privi, monstrul cu o sută de braţe se aruncă in genunchi 
şi strigă cu durere; 

- Nimeni nu mă poate stârpi şi toţi oamenii îi stăpânesc iar Tu 
Doamne, mă stapâneşti pe mine! 
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Domnul făcu semn şi monstrul acoperindu~şi faţa se pravali în adân~ 
cime. Nu peste mult timp, calatorii au ajuns la o râpă de pucioasă. Din 
adfmcul nepătruns se ridica o faptura ţesuta din fum. Din liniile spa~ 

lacite ale capului se vedeau numai doua coarne, cu vâdurile sclipitoare 
şi o gura roşie ca jeraticul aprins. Cei doisprezece simţiră, că aceasta 
este ispita. Când Domnul o privi, ea Îşi Îngropa faţa în mantia de fum 
şi zise cu glas inecat: • 

- Nu este in lume inimă, pe care nu am incercat-o şi leginni întregi 
sunt cei învinşi de mine. Tu Doamne m-ai biruit insa in Quarantania. 

Domnul facu semn şi ispita se scufunda În adancuri. La curba urmă~ 
toare o stfmca naprasnică le oprea calea. De sub stflncă eşi un şarpe cu 
solzi de aur, cu ochi de rubin şi cu o diademă de nestemate pe frunte. 
lnvataceii au ştiut, că acesta este păcatul. Domnul il privi şi atunci trupul 
de aur se intuneca, ochii de rubin se stinsera şi diadema căzu la pământ 
Şarpele îşi plecă capul in pulbere şi tremur;:lnd de chin zise: . 

- Eu incâtuşez toate popoarele pamântului, iar catuşele numai Tu 
le poti deslega căci punând caJdHul pe capul meu, Tu m~ai calcat. 

Domnul facu semn şi intruchiparea păcatului disparu sub stâncă. 

Ceata mica işi urmă drumul. Dar de sus ori din adâncime, o umbra neagrâ 
li-se puse subit in cale. Era de o intunecime at<lt de nepatrunsă şi de 
neînţeleas<\, incât cea mai neagra noapte ar fi ptHut zare luminoasa pe 
lânga ca. lnvaţaceii simtira, că un fel de ameţealâ ii atrage catre ea, in
tocmai Cllm prapastia şi vârtejul atrag pe cei slabi; dar tot atunci o suta 
de braţe ocrotitoare ii smulge de sub vraja ei. 

lllgroziţi s'au ascuns indaratul Celui cu haina alba. Domnul se op 
in faţa fa!)turei neguroase, care sta dreapta şi vorbea cu voce adâncă: 

- Toata lumea o supun şi nu peste mult te voi supune şi pe Tine. 
Domnul se intoarse faţa in fata cu umbra şi zise cu bl,lndeţe: 
- Aşa va fi precum o zici, dar numai până in a treia zi. 
Faptura intunecoasâ se mişca şi Încet se contopi cu bezna. Pam(ln~ 

tul se cutremura şi noaptea se bocea tânguios. Domnul porni din nou şi 
invaţaceii îL urmam tacuţi. 

Luna îşi acoperi faţa cu o faşie de nour. Când privi din nou spre pă~ 
milnt. ceata mica trecea prinţ'lln câmp acoperit cu iarbă verde. Locurile 
sa~batice au disparut, asemenea unui vis urât. Cerul incepu să se lumi~ 
neze şi din departare se auzea glas de talangă. 

Domnul se opri la marginea unui izvor cu apă cristalina, iar Înva
ţaceii se resfirara ca sa caute de ale mann\rii. Cel mai tânăr dintre ei 
ramase indarat. Căzu in genunchi inaintea Domnului şi-L privi cu orhii 
pJini ele adorare cl1cernică: . 

- Doamne, cine a fost acela, pe care noi nu I~atn cunoscut şi cu 
carele ai grait pe urma? 

Pe fata Domnului pluti o clipa umbra tristeţei. Apoi îşi ridica pri~ 
virea blândă şi imparata şi răspunse încet: . 

- Acela cu care am grait mai pe urma, a fost moartea. 
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STROPI DIH CASCADA VIeŢII ... 
Tristeţea măreşte gustul şi micşorează dorinţele; bucuria măreşte 

dorintele şi micşorează gustul, 

'" 
Credinţa, in sfinţenie e mai mult decât raţiunea; În păcat e mai 

puţin. 
... 

Credinţa e mai de pret decât ra{iunea, fiindcă in ea vine lumina 
mai de departe ... ... 

Fericirea nu calcă pe pământ, Când coboară în lume. se o,'Jreşte 
in inimă. Ea nu coboară niciodată mai jos . 

... 
in ideal e fericirea,' - dar tot în el şi suferinta . 

... 
I răim numai prin . comunitatea pe carp o avem. Comunitatea este 

unicul cadru al vieţii. 
... 

Numai acela e mare, 'in care durerea se transformă în suferintii 
şi suferinta in iubire. Numai cine are acea6tă putere e mare . 

... 
In suferinţă simtim cât şi în iubire, dar simtim altceva. 

'" 
De multe ori n'am iubi, dacă n'am fi trişti ... 

... 
Eroii sufăr pentruca să poată iubi sfintii: sfinţii iubesc, pentruca 

să poată suferi eroii. ... 
Eroismul este suferinţă În iubire, sfinţenia este iubire În suferinţă. 

'" 
Sfintenia creşte în iubire. eroismul creşte in suferinţă. 

'" 
Eroii şi sfintii, au două locari comune: suferinta şi iubirea. 

'" 
Sfintii se fericesc mai mult decât eroii fiindcă sunt mai aproape 

de Dumnezeu; eroii sufar mai mult decât sfintii, fiindcă sunt mai 
aproape de oameni. 

... 
Tristeţea e dincolo de suferinţă: fericirea e dincolo de bucurie. 

Git. Mo,i" 
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~ De seAMĂ 
)espre activitatea bibliotecii Palatului Cultural 
n a,nul 1938. 

ir1cepu~uri, biblioteca Palatului Cultural a fOSl hărăzită altei mentrl 
!ia pe care o are azi. Pe frontispiciul ei era inscripţia .. CuIturei 
" ::leei servea un singur scop, difuzarea culturei unei minorităţi, 

i. PJ in organizarea actuală, este, - credem. - un centru indrumă~ 
1 cultur,. naţională şi serveşte deopotrivă atât majorităţii cât şi mi
Cntcriul prin care căutăm a imbogăţi şi spori colecţiile ei, este 

1: 
t-'~m ~; punem la dispoziţia cercetătorilor, cetitorilor şi imprumută
!le ~1~late;;cCtiJere ale literaturilor, română, franceză, germană şi 
onf'rcle maghiare ni sunt donate, - câte po~cum pot. =- de. S,,
Co!csey; In afară de acestea achizilionăm tratate din diferite disd- . 
lPi..:e si periodice. Mai pe scurt adunăm şi căutăm a da, tot ce , 
; je P G blicul cercetător actual şi intru cât putem şi pentru cei ce 
dnrâ noi. 
iir,teca are două secţiuni: 
tit 1 '~ter;a de imprumut. 
Dry T-'ţll! cărţilor ştiinţifice şi a celor ce nu se pot împrumuta acasă. 
"',"'!W(~;12fa de ~Îinprl.lmllt după cum am amintit şi altă dată"') este 
::u: tOi'Jl nefiresc, în imediată apropiere de sala de lectură. Are ce. 
rylum~, opere literare În limbile, română, germană, franceză şi ma-

U}l"umutarea se face pe termen de zece zile a cel mult trei opuri. 
1 cArtilor la termen, este pedepsită cu o amendă care se urcă 
~: .~S~Y_Q!um. Taxa de membru pe an, este de 48 lei. O garantă 

J se depune~~, casseria Municipiului. Această sumă se restituie 
nj clllevl îşi pierde {:aiiti:ltea €te membru al bibliotecii sau renunţă la ea. 

iuJaţia in cursul anului trecut în această secţie a fost după cum se 
~~>l din tabela de mai jos. (1). 

'fatarul, Ana.l iV (937) Nr. 4 pag. fÎ8. 

------- ţ 
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Luna 

, 

1'1 

1 il 663 
)( ,814 

W li 1~~~ 
v II 645 
VI II 328 

" 

1614 1: 

1955 I,! 
2363 
2090 j: 
1595 i 

893 
812 

H () J 

TAB ELA .], 

191 
196 
227 
184 
176 
115 
99 

522 
537 
618 
507 
482 
347 
268 

854 2l3.6-",-
il' lUIO--::-:""$C; i 

:, 126i :1 2f',31 li 
1029 2~)y7 
821' 2077 
443 167!: 
387 lU80' 

..: 

J 

8 
7 " 

lO " 
30 ~ ~llll III 228 

IX I' 360 940 l' 100 264 460" 1204 6 I 
X li 457 1228' 144 379 il 601 ' 1007 O ' 

XII: 453 1138 ' 135 404 588 ,: 1~32 5: l 
XII !,' 429 1157 147 407 576 I 1594 g" 

-g-!-~e-t~-~I-!-6"':3'::'1 7.:.....~1-15.:..7.:..8;;.,5-"..-1 .... 7 .... 1--4-!1i.--4...:79.::.2------8-0-3-1--2-0 .... 5..;..7-7 ---10-, 7-l ~~_-~ I 
Predomină imprumulătorii români: 63]7 cu 
fată de • streini: 1714 • 

15.785 opere 
4.7ol 

Dacă facem comparaţie intre cifrele de mai sus şi celE' ale ariil"r -
teriori vedem că suntem In continuă pierdere. Pen1ru a 11 ustra şi :1, 
acest fapt dăm tabela ce urmează. >~-

1931 
1932 
1933 , 15710 
1934: 11965 
1935 ~ 93~8 
1936,1 9859 
1937 '1 8171 
1938:i 6540 

TAB E L ,fi:. It 
Ie-că 

Opere Hin" '!a 
imprumntate 

11844 
12734 
12412 
10197 

Sala der~i~l.-~d~-II Tolal S:-Ia ",."Si rI,~>I. ,', • 

.. . _ ... _~.l~ec_~.~; I ;iii~~~ 311 +46 ~ct-:~k:;l' _\r~,;r;~r~ I 
]2j"9()~/ 32972' ':;404(: ), il .. l' ~,'~,' n ._ J 11~f;3 .. ~:""~ :-~,n ,1 

934J 
9307 
8605, 16776 
8031 ii 14571 

"-)-:Jo' \ li-

42;) 28278' ,U ~ ,,<:.:x.J '1" . 

488 20249! ~.:- '9 
50.1 26-!S6 :' ',1 ' ) \7 
34.'i 241 i7 :;'}l 's .. 
34<; 20577 I .c ·,,23 ~ ii 

...!...- .---~~- ----. .-.,. - a~ 

O explicare a descreşterii numârull.j cetitorilot, t'er ce: J luri 
mutătorilor nu o putem inţelege decât prin: " 

1. Introducerea garanţei ce o plătesc toti flir~ e,\~fi'\I';. '1 ,11',( 

catalog tipărit (sporul !nîlor 1 U30-1 937}.'\'.) 3. iritâlzit t· c: m~~ d). 
ducerii in biblioteca de imprumut i cl;rţi1oT recent a i~dl' q,e 

, _. 0) Acest cat~log a fost predat Smliduh~" ecof/(lmic al prir.·,/fl I ,1" ••••. " Jaarr.a , 
ti:a/aar necesare dm punct de vedere blurocratl&. pen.t./lJ,4 fi-iipari4. 

, i 

I 
I 
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II. Depozitul. Până la sfârşitul anului 1937, în catalogul-inventar 
principal au fost introduse 30.300 opere in 44.805 volume. In cursal anului 
1938 s'a continuat lucrările de catalogaTe. Până la sfârşitul acestui an au 

'fost lucrate şi introduse La catalogul alfabetic şi_ zecimal 1650 fişe, iar in
ventarierea a ajuns la Nr. 30925 opere cu 458~5 volume. 

In depozit mai sunt ce. 8000 volume, opere necatalogate şi cari paralel 
cu lucrările in curs vor fi c:atalogate şi introduse in inventar. 

Sala de lectură a blbHotecii cu 40 locuri confortabile a funcţionat 
destul de mulţumHor aşa precum constatăm din stalistica de mai jos. 

TABELA 111. 
I 'e';' II' III : : 1 
, Că r i ărll l' o i'l :::1 .... il 1'1 ii, .; r I romi streine '1 -; ~ II - e!:: I Cetitorl ,total ge· '1 Ob 
, .. . l' "CI) , :::1 :::1._ . '1 ' s. 

<':l I - Co Te ,- I ~ li '" ~ '" '1 '" Ii.:; ': , .... ",. " •• ", ., i" "b' 'oohl •• c II Ştlin- Llte- I! Ştiln- Llte- II 'O g-~ li (5 E;(ii . ~i ziare ;, cetitorllor 1 . :::s ..... '·Iillce rare '1·lirice , Iare: ro II ~.- - ii li ; 
. ,. . 

:1 " 

li 
,i i, , 

',. 
l! 

.'1 1
1
1 "1 II, 

1 8 - 3 1 i 12 8 552 :1' 560 7 zile 
'," ii 

II 
I I 

" 

1\ 
, 

13 10 1',1 23 12 616 il 628 11 li - I -
1) 

-
111 30 7 37 13 737 II 150 .' 1 - - il 1': i " 
IV .. 6 - 8 - 14 7 

II 
651 658 ! 5 

I 
" 

li II " V 35 - 11 -
"1 

45 
li 

14 719 733 
1: 

2 
II 

\! 

.. 
\'1 15 - .3 - ',: 18 8 390 398 5 

II 

I .. 
VII ii 36 -

1,: 
70 - 106 17 395 412 3 

1: II 
" ViiI - ,- ,1 - - - - - - 30 

I 1" 
" 

" IX 9 .', 13 22 1.\ 12 623 ,1 635 5 --
ii - II l' 

X !! 10 6 16 II 9 721 Il 730 ,1 
II 

- - li il 3 

li Il 
il " Xl 1. lS - 11 - 26 8 

" 
505 

1) 
513 ii 4 

i,' 

. 
xliii 14 _. 12 - 26 10 li 513 523 5 • " 

Total 1 191 I 154 I 1 i 34() 118 
, 6422 

I 

6540 ! 70 zile - i, 1 

'. 

Membrii înscrişi, în cursul acestui an au fost in număr de 489 plus 
4q ai societăţii "Kolcsey". 

Bugetulu bibliotecii pentru anul financiar 1938 a fost de Lei: 100.000 
Din această sumă s'a cheltuit pentru: 

Cărţi româneşti 376 opere în 
') franceze 13 " " 
" germane 12 " " 
"engleze 1.,,, . 
" maghiare 7 " .' 

Cărp reviste 

435 voI. Lei 38733 

15'" " 7778 
12 " " 4085 

" " 
7 " " 

45 
1000 
9392 

Total Lei 61143 

Din rest mai sunt a se plăti revistele, ziarele pe primul Irimtstru al 
anului 1939, apoi alte lucrări pentru intreţinerea bibliotecii. 

~--- .~------

~ 
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Dacâ luâm bugetele ultimilor ani, vom constata, că suma ce se dă 
bibliotecii se schimbă aproape in fiecare an şi nu o primim aproape nici~ 

odată in intregime. Acest lucru este foarte dăunător pentru mersul ei. Pia1a 
cărţiii este din an in an tot mai bogată, studii din diferite dicipline, litera
tură originală şi traduceri, reviste şi ziare apar, iar noi nu putem nici gândi 
măcar a ne face un program pentru cumpărarea lor, nefiindu-ne asigurată 

acoperirea cheltuielilor. Fată de această mişcare - din piaţa cărţii. - în 
continuă creştere, pe care din lipsă de timp nu o putem ilustra prin cifre, 
vedem in schimb cifra bugetară re dată in tabela de mai jos. 

TABELA IV 

il . Su~a li Suma II . . 
Anul .•• 1nscrlSă r primită! ObservaţJum 

'. In buget • I')! 
II' '1 

=--,~. . .. _ ~",~~~.~.,-~ __ . __ = .iC'~=-.cc-=;-c...==~ 

]933 lr 
]934 135 
1935,36 
1936/37 
1937/38 1: 

1938/39 

60000 ,1 

40000 . 
100000 
100000 
80000 

IOaUOa 

50000 
40000 
80000 
78000 :' 
70000 II r 

i Vezi tabela de mai1:;a 

Lucrările pentru conservarea materialului bibliotecar au fost executate 
şi in acest an cu slahele mijloace ce ni stau Ia dispozipe. Prin fericita ideie 
de a ceda o cameră nefolosită, - care de altfel nici nu putea fi lntrebuinjală 
la altceva, - unei Iegătorii particulare, s~au executat in contul chiriei, lucrări 
de o insemnată valoare, dacă luăm in considerare că altfel tot acest mate
rial ar fi rămas În starea lui de mai inainte sau, poate, ar fi complect dis
trus prin continua lui intrebuiuţare. 

Din tabela alăturată căutăm a ilustra şi acest fapt. 

TAB ELA V. 

I Anul 
:'1, 

Volume Valoare i Observaţiuni ,,1 
'. 

c.c.· ....,: ~---- --- ~ ---

1Q32 ;' 287 ]2;=;00 Dela U.-31 XII 
1933 443 ]5000 ., 
]934 : 317 . H250 " 

-

1935 427 ]2100 Il " 1936 ! 487 12000 II \; " 1937 323 12f)()() I 
" 1938 466 10584 

I 

" 
Total 2748 94334 

Nici aceasIă problemă nu ne mulţumeşte deplin. Biblioteca are mai 
mult de 49 % din material, nelegat. Este nevoie a se afla şi aici o solutie 

-- !r 
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pentru accelerare lucrărilor de conservare mai ales a periodicelor. Pentru 
tipărituri mărunte, foi volante, am introdus dosarele, cari deocamdată, până 

la aflarea altor mijloace se pot folosi, apărând in parte materialul adunat În ele. 
Curăţirea şi controlul colectii/ar s'a făcut in luna August. Curăţirea 

a fost făcută cu aspiratorul electric şi cu mijloace manuale. Lipsa unor 
metode de deparazitare, curăţire şi desinfectare chimică este şi aici simţită. 

Intreg depozitul. duşumeaua, rafturl1e, - lăsând la oparte scheletul lor, care 
; ,. '~-.' - .., -

este din metal, - ferestrele, uşile, etc., fiind necesară repararea sau inlo-
cuirea lor deoarece stricăciun\le care le produc carii şi moliile apoi lumina 
prea mare, sunt din ce În ce mai evidente. 

Pentru a o reda adevăratei ei meniri, biblioteca are nevoie in primul 
rând de următoarele: 

1. Mutarea şcoalei primare din parterul clădirei; 
2. Transformarea şcoalei in depozit; 
3. Completarea personalului special pregătit pentru lucrările bibliotecare 
4, Inceperea lucrărilor pentru un fişier general al tuturor bibliotecilor 

,<lin oraş, aşa precum a fost conceput şi expus cu ocazia congresului cultural. 
Dau cele de mai sus, ca proiecte platonice, dar realizabile, dacă, .• 

N. D. Covaci. 

Linguşitorii sunt oamenii cei mai nesupuşi. 

Tirania creşte din linguşire. 

* 
Când n'ai icoană la care să te închini. ajunge să te uiti la copii ... 

* 
Mai sigur e că greşeşti totdeauna, decât că nu greşeşti niciodată. 

Un om mare nu părăseşte adevărul. 

Fi = f 
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De sentimente scapi mai greu decât de patimi. 

• 
lacrimile sunt tribuful pe care il plăteşte sufletul către trup .. 

• 
Cine s'a uitat odată În el, rămâne totdeauna cu privirile plecate. 

• 
In suflet poate coborî numai cine il are. 

In sfinti, viata şi moartea sunt asemănătoare. Numai În noi. 
sunt potrivnice. 

• 
Sfintii nu se mai schimbă prin moarte. Ei sunt aceiaşi din viaţă. 

• 
Ca să poti păstra viaţa În moarte, trebue să trăieşti moartea n viaţă. 

• 
Cine trăieşte În sfintenie, moare În eroism .. cine trăieşte În eroism, 

moare În sfinţenie. 

• 
Numai prin sentimente se poate păstra voinţa. 

• 
Prin artă. omul dă Înteles vietii. 

• 
In amor Încape numai ură .. În:iubire Încape numai milă. 

• 
Prin rău am intrat În suferinţă. şi numai 'prin suferinţă ieşim 

din suferinţă. 
• 

Sfinţenia Începe prin suferinţă, eroismul sfârşeşte prin ea, 
• 

Moartea e viaţă numai pentru cel ce o primeşte. Pentru cel ce o 
dă. moartea e moarte. 

• 
Erou e numa acela care dă adevărul şi primeşte moartea . 

• 
Fă totdeuna binele, căci În el e şi adevărul şi frumosul. Fă binele 

bine. căci e singura lui dovadă că e bine . 

• 
Spune adevărul pentru Dumnezev .. fă binele pentru oameni .. iar 

pentru tine, caută frumosul. 

Gh. Mofia 
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_ îndreptar ortografic -

Cum scrim 
şi cum ar trebui să sCriem 

2. - > ... ca şi ... «. Are două intrebuinţări: una corectă, logică, literară, 
când exprimăm al doilea termen al pozitivului sau comparativului de ega
li ta te. Ex.: .s-a ridicat prin proprft1e sale merite, - ca ~ latd-său«~' ~e vioaie şi sdrgui~ 

toare - ca !!. coiegele ei .. " 

sau - comparativul: 
"s-a purtai tot atât de artit, ca f!: ceilalt~c 

şi alta necorectă, ilogică, neliterară, - când din teama de a nu deveni 
ridicoli prin neevitarea cacofoniei, sau din completa ignorare a lim
bii literare, deci şi a gramaticei, folosim pe > ••• ca şi.,,< in astfel de 
construcţii') 

* ... l-am făcut atent ca şi prieten~ (1) :t ~'i-a făcut datoria !!!..li Român~ (1.1) ... :ti-am 
Ideal vizită ca şi colegă«, 

Dar cum? - veţi zice - ca colegă este cacofonic şi mai adineauri chiar 
dta ai folosit expresia "ca şi colegele.« - In propoziţia de mai sus construcţia 
este corectă; in construcţia -i-am făcut vizită.,,< nu mai merge inter
calarea conjuncţiunii şi. Totuşi cacofonia se poate evita uşor, ocolind-o. Ex. 

"i-am făcut vizită colegia/ă« sau »camaraderească« sau .ca prietenă şi colegă .. " 

Nu vei zice niciodată: >ştiam că casa noastră este aproae;<; iar 
dacă vei spune: .ştiam că şi casa noastră ... < - această expresie are 
un alt inţeles. Vei putea inlătura insă cacofonia pătrând l! (~!n acelaş 
timp) inţelesul iniţial, dacă vei spune: >ştiam că locuinţa (domiciliul, pro
prietatea) noastră este aproape.« Inlocuim deci cuvântul care ne supără 

auzul printr'un sinonim. 
Aşadar construcţiunile cu şi. sunt greşite nu .ca şi aşezare« ci -ca 

. aşezare« a lui şi fără nici-o noimă, unde nu trebue. Acestea nu vi le 

• J Obişnuit ele sunt intrebuinţate de aufodidacţi şi semidocţi. 

--
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spun "ca şi publicist« ca să mă aflu in treabă, ci ca om (nu cil şi om) 

care se pricepe cât de cât in ale gramaticei. 
3 - al opt!:!lea sau al optilJea ? - Ma intreba cineva: dece al optlJ..lea 

şi nu al opt!..!ea? - sună mai plin, mai sonor. - Aici, ca În multe alte 

cazuri, nu poate fi vorba de sonoritate ci de corectitudine. Terminaţîunea 
numeralului ordinal (care arată ordinea, al câte/ea ... ) este -lea. Aşadar: 
cinci - al cinc..!.lea, nouă - al nou!lea. şase -- al şas~ea. opt - al opt(~)lea 

u răsare dupa consonanta totrleauna: pom - pom!!l, băiat - băiat!:!l, 

opt - optlJ..1. Deci al optulea şi nu al optălea, care este o influenţă gre

şită a lui no~. 

4 - apercepte - precepte«. Din alăturarea acestor două forme 
s-ar putea să nu percepeţi prea mult; dar dacă le adăugăm perechea: 
»perceptor - preceptor« sunt convins că aţi inteles deosebirea dintre 
una şi alta. Vreţi să o inţelegeţi şi mai clar? Să luăm formele verbale: 
a percepe - percepere 

Aţi priceput? 
a pricepe - pricepere 

AI. Constantinescu 

Trinerii mor mai uşor şi trăiesc mai greu; bătrânii trăiesc mai 
uşor şi mor mai greu. Ei nici nu trăiesc nici nu mor la fel. 

* 
Fericirea şi nefericirea sunt la extremele vietii, şi numai oamenii 

de extreme le cunosc. 

Moartea e uşoară pentru cei cari a fost viata grea.. şi e grea 
pentru cei cari cari a fost viata uşoară ... 

* 
Putem trăi cu păreri. dar nu putem muri decât cu convingeri. 

- La trecerea dintr' o lume în alta, ne trebue "rezistenle«. 
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,,4%11 • .., de noapleil
• - Drama in 4 acte de M. 60rki 

traducere de 1. Nadejde 

Ansamblul Teatrului Regina Maria -

113 

E de mult cunoscută această piesă a lui Maxim Gorki. Mulţi o con
te~tă ca operă d ra mat i c ă. Au dreptate. D ram a lui Gorki nu e 
<:raită după regulele teatrului. Nu are acţiune, nu are conflict. Ne având 
-conflict nu are nici eroi, adică personagii principale care să determirte 
acţiunea. Dar, oare, voit-a autorul să ne redea o acţiune, să ne facă să 

urmarim un conflict, să ne prindem de un anumit personagiu pe care 
sa-) socotim e ro u sau car act e r 1 Nu se poate deduce de nicăiri o 
asemenea intenţiune a lui Gorki. Nu prin aceasta trăieşte opera lui tea
trala ci prin atmosfera pe care isbuteşte să o creieze, prin care ne impre
sionează şi ne stârneşte simpatia in [avoarea tipurilor abjecte peste care 
proiectează lumina rampei - sau inţelegerea [antezistă a lectorului. 

Şi ce mai lum e: un fiu de hot, un sepcar pişicher, un actor ratat 
şi alcoolizat, un lacatuş beţiv, un cismar scandalagiu, un baron decăzut, 
1) femeie de strada cu capul infăşurat în romanele vremii, o soţie adul· 
teră şi cu intenţinni criminale, o ftizica. muribundă, - şi printre ei, 
ratacit şi temător de autoritatea poliţienească, figura tolstoiană a unui 
pribeag inţelept şi blând, impaciuitor şi uman, care dispare precaut la 
primul svon de scandal... 

Locul unde se adună toti vrând-nevrând, unde predică bătrânul şi 

unde îşi face ucenicia revoluţionarul de mâine? - Un azil de noapte, 
exploatat de un proprietar hrăpăreţ, bleg şi incornorat pe faţă de o 
femeie mult mai t<lnară decât el, care-i şi face de petrecanie. 

Iată »atmosfera« gorkjană. Şi, în general, atmosfera romanului şi 

teatrului rusesc prerevoluţionare. 
Un conştiincios regisor, rusul Stanislawsky, n-a neglijat, la punerea 

in scenă, nici zdrenţele ultradlrpite, nici seminţele de dovleac pe care 
Q gingaşe actriţă de-a noastră nu invăţase incă să le spargă între dinţi, 

<ieşi era la a 50-a reprezentaţie. 

-----
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Interesant: piesa nu îndeplineşte condiţiunile dramatice, aduce pe 
scenă o atmosferă rusească ce n~are nimic de~a face cu actualitatea -
şi totuşi trăieşte! Tipurile ce ni-apar pe scenă nu sunt construite masiv 
ci schiţate fragmentar - şi totuşi traiesc! Lumea lui Gorki e din cale
afara de murdară, ticaloasa şi abjecta - şi totuşi nu ne repugna rUnde 
să fie secretul acestei inţelegătoare simpatii cu care aşteptam desfaşu~ 
rarea reprezentaţiei 7 

Misterul ruses,,"? - S-a spus demult că reteta unei creaţiuni lite· 
rare ruseşti este dintre cele mai simple: o prostituata beţl'vă şi senti· 
mentala, un poliţist beţiv şi hoţ, unul sau doi studenti beţivi şi revolu· 

• ţionari, şi alte câteva tipuri ocazionale de »mojici« şi intelectuali rataţi. 

Toţi aceştia puşi sa vorbească despre Dumnezeu, despre adevăr, despre 
Om, virtute, dreptate şi despre ceva ce va sa vie ... - şi iata romanul 
sau piesa de teatru dinainte de T(lzboiu. Dar astăzi? Dece ne imp~esio· 

nează şi astăzi această atmosferă rusească antebelică, prerevoluţî()ilara?! 

* * * 
Dnii R. Bulfinski în rolul bătrânului şi I. Morţun în al actorului ratat 

ne-au prezentat din nou câte o faţă a marelui lor talent. OI T. Bulandra 
ne~a surprins nu numai prin zdrenţele in care ni s·a înfăţişat - Dsa, 
arbitrul eleganţei masculine in teatru - ci şi prin interpretarea unui rol 
epizodic, pe care I~a ridicat la înalţimea talentului său. Cu un singur 
lucru nu ne-am impacat. II urmarim pe dl Bulandra pe scenă de peste 
25 de ani. Ii cunoaştem machiajul, costumele, tinuta, inflexiunile vocale, 
gesturile - tot! Dar nimic nu ne~a supărat şi nu ne supără ca acel 
«hors-texte« pe care Dsa ni~l serveşte cu regularitate in absolut toate 
rolurile pe care le interpretează. Ne pare puţin demn de crezare ca toţi 
autorii - fară excepţie, toţi! - pe care i·a jucat DI Bulandra să fi scris 
În text (de multe ori repetat) aceleaşi şi·aceleaşî expresii pe care le 
auzjm din gura dlui T. Bulandra de peste un sfert de veac: »Ei, fireşte. 
fireşte ... « sau; »fireşte că da, (moşule) fireşte că da 1. .. « 1 

Nu zic: o fi frumos, poate chiar ... literar, dar ... nu ştii cum ... 
nu, Dle Bulandra? - Fireşte că da! 1 

* • • 
Ne-am ocupat pfmă astăzi in cronicele noastre cu piese, autori, 

actori, regisori. Iată însă că ni se impune cu imperioasă necesitate un 
element pe care până acum l·am omis sistematic dintr'o condamnabilă 
ignoranţă. E vorba despre i m p re sar. Pardon! Nu e vorba despre cel 
care aleargă din om in om să plaseze bilete pentru o reprezentaţie 
cumpărată de el mai dinainte. 

Nu! Impresarul cel nou este un fel de »producător« din marile 
studio-uri americane, omul care pune la punct tot pentru a oferi un spec-

\ 

~~----------------------------~--~--~--------------------------------r ..... 
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tacol ·de inaltă artă - tot astfel cum un arendaş ar face legătura dintre 
capital şi muncă pentru a ne servi pe masă o mamăligă extra sau o 
jimblă de lux (din cea mai fină făină de grâu). 

re-aci 'nainte nu va fi suficient să ţinem seama de piesă, autori. 
actori şi regisor. Aceştia toţi la un loc nu fae un ban dacă nu vom avea 
garanţia celui ce ni-i prezintă. - Putem noi să-i cunoaştem piesa lui 
Gorki, deacum 30-40 de ani. - ii putem şti pe dnH Bulandra, BuHinski. 
Morţun, de 30-40 de ani - nici ei, nici Gorki, nici piesa nu ar valora 
nimic fără elementul cel nou. fără prezentator. Urmariţi-ma: reproduc 
textual afişul: 

«Sică Alexandrescu prezin'ă capodopera celebrului scriitor Maxim 
Gorki Azilul de noapte. După montarea marelui regisor rus Stanislawski. 
cu cei mai mari actori ai teatrului românesc«. Urmează fotografiile celor 

mai mari actori, plasate in colţuri. Dar pentrucă, din ce motiv nu ştiu, 

fotografia unuia dintre »cei mai mari« nu apăruse pe afişul cât un cearşaf 
de pat, s-a aplicat o banderola de-acurmezişul cu următorul adaos: 
»marele comedian 1. Morţun va apare in formidabila sa creaţie« ... 

Veţi fi inţeles, insfârşit, rolul pe care-l deţine dI Sică in reprezen
tarea piesei lui Gorki pe scena teatrului din Arad: este formidabil de 
indispensabil!*) 

* ... * 
Dar iată că şi dlui Sică AL ii face o neleală concuren ţă. Cine 7' 

. tocmai Naţionalul, închipuiţi-va! Ascultaţi şi pe cei dela Naţionala: 
-Ansamblul Teatrului National din Bucureşti 
George Calboreanu, prim artist al T. N. 
G. Demetru, prim am orez al T. N. 
Celebra artistă Marioara Voiculescu, cea mai mare artista a Româ~ 

niei - Cea mai sublimă iubire »0 femeie indrăciUI" - 3 acte a (sic li 
celui mai curagios autor dramatic Steve Passeur - Decoruri splendide 
Şi o mare bogaţie de toalete moderne dela cele mai mari case din Paris«. 

Să recapitulăm: In cea mai sublimă iubire a celui mni curagios 
autor dramatic, intr'o mare bogăţie de toalete dela cele mai mari case 
din Paris apar celebra M. V .• cea mai mare artistă a României, împreună 
cu primul artist şi primul amorez (sesizati distincţia) ai Na1ionalului din 
Bucureşti. 

O astfel de cinste n~a văzut Aradul decând există teatru comunal! 
Desigur, cei mai mari intelectuali vor fi cei mai prezenti in seara 

celei mai celebre reprezentaţii. 
AI. Constan'inescu 

.) Atâta numai că pâna la apan·tia diui Sică Alexandrescu ansamblu dela "Regina 
Maria" ne obişnuise cu cele mai cinstite reprezentatl/'. De data acea~ta dl SiClI ni l-a 
escamotat pe O. Storin, deşi îl ajişase cu /otograJle ... Asta se pare a fi me/odd pilI' autoh
tonă - şi foarie puţia americand. 

;;;; i?f37 
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In numărul precedent al revistei, in cadrul unui reportaj mai des
voltat tratam problema "cercului românesc« din Arad, - care există şi 

nu există. Există, - pentrucă are sediu şi regulament de funcţionare; nu 
există - pentrucă nici un reprezentant de autoritate nu-i ia in serios 
existenta şi nici O familie din Arad, nici măcar a vreunuia dintre puţinii 
membri cari i-au rămas credincioşi, nu-] poate frecventa. In continuarea 
reportajului arătam neajunsurile ce decurg din această rezervă a socie
taţii româneşti aradane faţă de actualul "cerc« şi profitul pe care-] trag 
din această situaţie domnii reprezentanţi ai trustului monopolizator Dacia
Palace-Bulevard. Arătam apoi părerile Comandantului Diviziei 1 Cava
lerie, dl general Petre Georgescu, privitoare la organizarea pe baze largi 
a unui »Cerc românesc« care să satisfacă toate exigenţele Românilor 
din Arad, sau, in ipoteza că acest plan, ar întâmpina oarecare greutăţi 

in realizarea lui, reorganizarea actualului "Cerc militar« şi creierea in 
cadrele lui a unei secţiuni "civilo-militare« care să răspunda unor ime
diate şi absolute necesităţi. Sfârşiam articolul exprimându-mi convinge
rea că "Cercul românesc« al Aradului se poate infaptui prin inţelegerea 

celor patru reprezentanţi ai autorit.iţii statale: P. S. S. Episcopul, Coman
dantul Diviziei, Prefectul judeţului şi Primarul Municipiului. Dacă aceştia, 
adunându-se la un loc, vor ÎncerCe( să voiască toţi În acelaş fel, .. Cercul 
românesc- va fi infaptui t. Indicam şi localul: cel de-al doilea imobil al 
Prefecturii judeţului; local central, impunător, cu numeroase dependinţe, 

cu o admirabilă sală festivă. etc. Pe vremea când apărea articolul nostru 
precedent. acest imobil prezenta dezavantajul de a fi fost locuit şi de 
prefect şi de unul dintre ajutorii de primari. Azi nu mai este locuit 
de nimeni - ambii demnitari evacuând locuinţele deţinute. 

Situaţia rămasă in că necalmă pe urma evenimentelor prin care am 
trecut, ne împiedecă s.:1 continuăm a desbate pe larg, aşa cum incepu
sem, această problemă a ,.Cercului românesc« din Arad. Astfel că amâ
m'l.m deocamdată relatarea felului cum văd infaptuirea "Cercului« P. S. 
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S. Episcopul Andrei, dl Primar al Municipiului şi dI Prefect al judeţului. 
Nădăjduim insă că de indată ce preocupările de interes exclusiv natio~ 

nal vor ceda locul preocupărilor obşteşti locale, odată cu expunerea 
punctelor de vedere ale distinşilor reprezentanti mai sus amintiţi vom 
incrusta la această rubrică a actualitaţii inceputul de realizarea a noului 
«Cerc românesc«. 

Am publicat in numărul trecut al »Hotarul«,ui o foarte amplă dare 
de seama a dlui L. Nichi despre activitatea comiteleJor de până acum 
pentru ridicarea Monumentului Unirii in oraşul nostru. Odată cu darea 
de seama am publicat Statutele pe baza cărora comitetul de până atunci 
se transformă, începând dela 2 Febru<ITÎe a. c. În societatea: »Acţiunea 

pentru ridicarea Monumentului Unirii In Arad« şi Actul de Constituire 
al acestei Societatii, completat cu membri comitetului şi ai biroului. 

Potrivit Statutelor, s-au lansat prin membri comitetului liste de 
Înscriere de membri activi şi sprijinitori, liste însoţite de urmatorul 
vibrant apel al P. S. S. Episcopului Andrei, preşedintele Acţiunii. II re
producem in intregime, el constituind o pagina din cronica Aradului 
rom,tnesc. 

Apel. Măreţul act al Unirii tuturor Românilor intr'o singură ţari!, nu a 

fosl eternlzal in bronz nici după 20 de ani de viaţă liberi!. 

Generatia noastră nu poate. nu trebuie să se slin~Iă. fără ca mai ina· 

inte să-şi arate recunoş1inla fali! de Unire şi de făuritorii ei. prin ridicarea 

aceslui monument care să vestească veacurilor bucuria ce i·a fost sortită 

neamului nostru să o trăiască o singură dală in vijelioasa lui viaţă. 

Monumentul Unirii se cere ridieat aici în Arad, la această poartă de 

intrare a ţări!. unde a fost pregătită Adunarea naţională dela A(ba Iulia din 

1 Decemvrie 1918 şi unde el va fi o pecete veşnică pe actualele hol are. 

Monumentul Unirii trebuie să răsară din obolul fiecăruia, mic şi mare, 

sărac şi bogat. pentruca la temelia lui să stea iubirea de Patrie a tuturora 

şi hotărirea tuturora de a·i păstra pe veci neşlirblte sfintele hotare. 

Români I 

Faceţi-vă vrednici de măreţia zilelor pe care le-aţi ajuns răscumpărin. 

du·vă prin simbolică dărnicie eliberarea voastră din robia milenară. 

Fiţi mândri că vă puteţi astrel achita o atât de modestă Îndatorire laţă 

de Patria pe veci unită. 

Arad, 20 Februarie 1939. .. 
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Am trăit în ultima decadă a lui Martie zile de cumplită înfrij 
rare dar şi de neasemui!ă epiCă naţională. Un dangăt al clopatli 
de alarmă ne-a ajuns de departe. Nu-i urma nici o primejdie: • 
doar semnalul de prevestire ... Şi dintr'o dată naţia a tresări! I 
crestele Apuseni/ar au prins glas fulnicele şi buciumele freamăt, s 
aprins focurile pe plaiurile Moldovei, iar de Iprin hătişuri de co 
olteneşti s-au revărsat spre poale de munti şuierând pandurii ... 
zângănit surd de arme, un du-te-vino in pas alergător. o toaletă ne 
bine căptuşită cu munitii -- şi al doilea răsărit de soare şi-a tril 
suliţele timide ale începutului de primăvară in ziduri de piep1 
omeneşti, in guri de oţel indreptate spre hotare, în braţe gata să ap 
pe trăgaciu .. , 

Neasemuită pildă, minunată svâcnire a unei natii care vrea 
trăias-:ă in libertate şi să moară unită ! ... 

Mişcătoare spovedanie a credinţelor Tale şi a jertfei Tale, Ne 
al meu! 

Ion Vornl 

/ 

Sao.pl ... 

In poesie, sufletul este tot: - şi cuvintele sunt suflet. 
4< 

Artă adevărată e aceea in care este mai mult suflet decât mate 
oii 

Opera de artă este o fază de trăire. In ea sufletul e mai li 
iiecât materia. 

Sufletul are libertate numai in artă. Numai in ea nu-[ stăpân€. 
materia ... 

* 
E greu să suporti conştiinţa, dar ei îi este şi mai greu. 

* 
Sfinţenia este majestatea eternităţii. 

= 
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P. P. NEGULESCU: 

DESTIH1Jb OMeHIRII 
In editura Fundaţiei pentru literatură şi artă "Regele Carol al 1I·lea

a apărut, în anul 1938. prtmul volum de 480 de pagini din lucrarea cu nu
mete de mai sus. 

Ingrijorat de cauzele şi mai ales de remediile ce se propun pentru în
lăturarea crizei, prin care trece omenirea In zilele noastre, autorul este pre
ocupat cu atâţia alţi oameni de ştiinţă sau simpli muritori pe rând de pro
blema destinului omenirii. 

Şi cu drept cuvânt. Căci dacă prin .destin" noi numai Înţelegem, ca 
acei dm antichitate, o fatalitate careia îi sunt de-o potrivă supuşi şi oamenii 
şi zeii, ci nllmai ceea ce poate deveni omenirea in viitor. prin jocul na
tural al factorilor cunoscuţi care-i determină astăzi evoluţia, este evident ~ă 
nu poate fi nimic mai ispititor decât Încercarea de- a- ţi da seama ce ar putea 
să ajungă a fi, mai curând sau mai târziu, lumea, al cărei sbucium îl trăim 
şi care ne preocupă astăzi atât mai mult. 

O urmare imediată a acestei crize este că s'a sfărîmat vechea unitate 
sufletească, care asigura altă dată liniştea lăuntrică a Statelor şi care făcea 
in împrejurările grele ce se iveau, tăria de neînfrânt a fiecărui popor. 

Astăzi trăim un permal\ent răsboiu al ideologiilor. Ideile cele mai 
diferite, cele mai contradictorii chiar. cu pTlvire la formele de viaţă, indivi
duală sau colectivă, politică şi economică, socială şi naţIonală, morală şi 
religioasă, se Înfruntă cu duşmănie şi se ciocnesc cu violenţă. 

Relaţiile dintre clasele sociale sunt departe de.a fi satisfăcătoare. Grija 
zilei de mâine. care freamătă pe toată lumea din cauza crizelor economice, 
contribue într'o mare măsură la indârjirea crescândă a curentelor sociale ex
treme. Iar aceste curente alimentează, la rândul or, opoziţiile de interese alei 
Statelor şi sporesc Încordarea politică intre ele. 

Se vorbeşte tot mai insistent de un viitor războiu. Iar cei mai iniţiaţi 
in tainele lui ni-! descriu in culori ingrozitoare. Când din primele zile ale 
răsboiului, care va isbucni fără declaraţie de răsboiu, - deci fără această 
rămăşiţă inutilă a altor vremuri, după cum se exprimă Generalul Ludendorf 
in cartea sa apărută În 1930, şi intitulată »Der totale Krieg«, şi se vor 
arunc'i asupra celor mai imrortante aglomeraţii· urbane mii şi mii de bombe 
cu sub;tanţe explosive, cu materii inflamabile şi mai ales Cll gaze toxice, 
dezastrul va putea fi imens Mii de edificii puhlice se vor dărâma, zeci de 
mii de case particulare vor cădea pradă flacărilor milioane de oameni -
nu numai bărbaţii În stare de-a purta arme, - ci şi bătrâni, femei şi copii 
vor muri in chinuri poate grozave, cum sunt, pe cât se pare, cele pe care 
le produc iperita şi fosgenul. 
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Toate mintile luminate prevestesc dispariţia complectă a culturei şi ci· 
vilizaţiei omeneşti pe urma unui nou răsboiu, Lumea civilizată se va cufunda 
brusc in intunerecui blTbariei primitive. Cuvântul faimos .homo homini lu· 
pus" va exprima trista realitate a vietii omeneşti, cu circumstanta agravat 
că "lupul" va fi de astă dală şi turbat. Turbat de durere şi disperare, nemail 
având alt ideal decât să ucidă şi să distrugă pentru ca să se răsbune. 

Deci nimic mai firesc, ca in faţa atâtar primejdii să ne intrebăm, unde 
mergem şi ce soartă ne rezervă viitorul. 

Cu toate aceste autorul ne mărturiseşte dela inceput că pentru el pro 
gresul omenirii este o realitate. Că oamenii n'au rămas aceiaşi dela apariţi 
lor pe pământ şi până astăzi. Că nu s'au schimbat ntlmai formele exterioar 
ci şi fondul lor sufletesc şi că indreptarea neajunsurilor de cari sufere lu· 
mea astăzi n'ar trebui căutată în schimbarea institutiilor ci mai ales 

-schimbarea oamenilor. 
In studiul de faţă autorul nu se ocupă de criza contemporană în e 

Însăşi, adecă de desechilibrul economic şi social ce s'a produs, ci de cu 
rentele de idei, pe cari ea le·a provocat, de repercusiunile ei ideologic 
sau mai exact de atitudinele, pe cari le-au adoptat faţă de ea unii din ce 
ce caută remediile acestei crize. 

Un aspect al crizei, care a provocat şi la noi o anumită atitudine fal 
de instituţiunile noastre politice şi sociale a fost "şomajul" intelectual." 

Fiind vorba de oameni mai culţi, ei au transformat repede nemulţu 
mirea lor subieclÎvă Într'o răsvrătire În contra ordinei sociale existenle, î 
care ei nu- şi pot afla nici un rost. 

Ei pretind Societătii şi Statului să le asigure şi lor existenţa. 
Un student îi pcvestea autorului, cum l'a »inselat« Statul, punându.î 

la dispoziţie şcoli pentru ca pe urmă să-I lase să moară de foame. 
In contra unor asemenea afirmatii, cari aruncă întreaga vină asupra 

Statului, se pot aduce o mulţime de argumente. 
La sporirea numărului intelectualilor n'a contribuit numai nevoia În 

care s'a găsit Statul, imediat după terminarea răsboiului, când a trebuit s 
facă faţă unor nevoi administrative mult sporite ci şi dorinta maselor po
pulare de a se cultiva, un fenomen care s'a produs În întreagă Europa ime· 
diat după răsboiu. 

A oferi Însă posibilităti de cultivare la cât mai mulţi, nu inseamnă a 
contracta faţă de toţi obligaţia de a le asigura viata'. 

Statul este un organism social cu anumite functiuni de indeplinit şi nu 
poate lua in serviciul său mai multe elemente de cât are nevoie fără grave 
prejudicii pentru bunul mers al serviciilor sale şi pentru bună starea cetă· 
tenilor săi. 

Dar datoria Statului de·a asigura tuturor cetăţenilor existenţa ar în
semna În acelaş timp pentru Stat dreptul său de-a monopoliza munca tu· 
turora Căci numai aşa poate Statul să satisfacă această obligaţiune a sa. 

Este regimul comunist pur. 
Fiind intreţinut de către Stat, individul devine, in toată puterea cuvân. 

tului un sclav al lui. 
Şi iată cum, zice autorul, dorinta, atât de firească, ca aceea a vremel

nieilor noştri proletari intelectuali de·a se bucura de asistenta Statului. ri· 

IT 
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dică numai decât problema, atât de complicată şi de gravă, a organizării 
sociale .. 

Şi întrucât la noi nu s'au produs, în legătură cu această nouă organi
zare socială, curente de idei independente, urmează să fie analizate acelea 
cari se manifestă cu atâta sgomot în străinătate şi cari îşi exercită influenţa 
şi la noi. 

Iar directia acestor curente este În general acea a intervenţ ei Statului 
în mecanismul fenomenelor economice, intervenţie care, fie că tsle ptntru 
a »dirija« sau a ~socializa" productia bunurilor economice, a dus pretutin
deni la o restrângere mai mult sau mai puţin considerabilă a libertăţii 
individuale. 

Inainte Însă de-a trece la analiza acestor noi curente de idei, trebue 
stahilit dacă tulburarea această adâncă a vieţii contemporane, căreia i 
se dă numele de criză este o criză de structură sau numai o criză de 
adaptare la noile conditiuni economice ŞI sociale create de războiul mon· 
dial. Ca să putem stabili aceasta trebue să pornim, cu autorul bineinţeles, 
dela caracterele dominate ale structurii actuale ale lumii civilizate şi care 
caractere sunt: democratia în ordinea politică şi capitalismul în ordine 
economică. Trebue să vedem la ce neajunsuri au dus ele şi să cercetăm 
dacă aceste neajunsuri erau fatale sau se puteau evita. Numai o astfel de 
cercetare ne va arăta dacă trecem prin greutăţi vremelnice, cari nu vor ruina 
aşezămintele ce adăpostesc viata noastră actuală, snu dacă relele de 
astăzi nu POl fi înlăturate decât printr'o prefacere adâncă şi radicală a in
tregii structuri a societăţilor contemporane Numai o aşemenea cercetare ne 
va arăta dacă noi trăim acum Într'o lume ce "trage să moară", după cum 
se exprimă un scriitor german Ludwig Bauer. 

A - Re~imuf democrafic. zice autorul, nu funcţionează în mod sa
tisfăcător a plOilpe IIIl:ăeTl. lJovadă marea reacţi une ce s'a deslănţuit În con
tra acestui regim aproape în toale ţările şi Înlocuirea lui efectivă cu alte 
forme politice în unele ţări. 

Şi cu toate aceste istoria stă mărturie. că popoarele cele mai înaintate 
in cultură şi în civilizaţie au dus altădată 111pte mari şi grele pentru elice· 
Tirea drepturilor individuale şi libertăţilol cetăţeneşti, ce formează esenţa re
gimului .democratic. 

Şi autorul se întreabă, dacă popoarele ce au purtat aceste lupte erau 
ele atât de lipsite de judecată şi îşi cunoşteau atât de puţin interesele, încât 
să alerge cu atata orbire după un tegim politic ce nu le putea fi decât 
dăunător. 

Trecând În revistă toate frământările politice interne ale Angliei din 
secolul al XIII.lea până la finea secolului al XVII-lea, autorul ajunge la con· 
cluzia că la origina schimbărilor politice de cari a fost vorba (adecă trece
rea dela absolutismul momnhic la monarhia constituţională), n'au sfat am
biţiile politice ale maselor populare, - dorinţa lor bunăoară de a lua 
parte la guvernarea Statului, numai pen1ru plăcerea sau pentru mândria de 
a juca un asemenea rol. Absorbite, împovorate chiar, cum erau, de grijile 
exislenţei lor precare, masele populare n'aveau timpul să se gândească la 
aşa ceva. Iar sentimentul de umilintă, pe care nu se putea să nu J~il impună 
sărăcia sau mizeria lor, le Împiedeca să se lase ademenite de visuri ntbuneşti 
de mărire. La originea acestor aspiraţii democratice au stat totdeauna nevoile 
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de apărare ale maselor populare in contra abuzurilor absolutîsmului m,· 
narhic, acuzuri, care uneori erau aşa de mari încât le turburau liniştea, le 
îngreuiau viaţa şi mai mult [ncă le Împiedecau desvoltarea normală. 

La acelaş rezultat ajunge autorul studiind cauzele revoluţiei franceze 
dela sfârşitul secolului al XVlII·lea. Numai că aiLi revoluţia politică, 
ce tindea la limitarea absolutismului monarhie, a fost complectată de (' revo
luţie socială, care schimbă radical, in direcţia democraţiei moderne, vechea 
structură a Societăţii. 

Şi la originea acestei revolutii n'au stat ambiţii politice nesănătoase 
ale marelor masse populare. dorinţe nechibzuite ale lor de-a juca un rol în 
Stat, sau chiar de a-I conduce. Au stat numai nevoi reale şi legitime ale 
lor de a se apăra în contra abuzurilor absolutismului monarhie, Cu un mini
mum de cruţare, acele mase şi-ar fi văzut În linişte de treburile lor şi nu 
s'ar fi aruncat În luptele. atât de pline pentru ele de riscuri mari pe cari 
le-a purtat. 

La introducerea in celelalte ţări europene a noului regim democratic, 
în cursul veacului al XIX-lea a mai contribuit. pe lângă neveile din cari a 
isvorit constituţionalismul englez şi francez şi imitatia. Imitaţie justificată 
de progresele mari pe cari le-a făcut pooorui englez şi cel francez graţie 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti dobândite. 

Că aceste progrese. cari impreSionau pe cei ce luau cunoştinţă despre 
ele, se datorau. în cea mai mare parte, regimului democratic, nu mai Încape 
îndoială. Dacă 'l"asele populare n'ar fi avut dreptul de vot, guvernanţii nu 
s'ar fi preocupat prea mult de ele. Partidele politice. cari, in regimul par
lamentar. Îşi dispută puterea, se Întrec în alegeri să făgăduiască alegătorilor 
cât mai multe înbunătăţiri, pentruca o parte din ele cel puţin să trebuiască 
a fi ţinute. Şi în general unde cinstea politică nu este prea scăzută, rezul
tatele au fost destUI de bune. Intrecerea partidelor politice de-a servi masa 
populară, ca să le câştige voturile, a contribuit într'o măsură apreciabilă 
la realizarea progreselor materiale şi morale ale maselor. Căci in starea 
de evolutie în care se găsesc astăzi, oamenii stau încă sub stăpânirea 
precumpănitoare. dacă nu exclusivă a egoismului .. ca să facă binele 
pentru altii, oamenii trebuie să aibă un interes oarecare al lor: altfel 
numai de dragul aproapelui, cum propovădueşte cu atât de mult zel, 
dar cu atât de puţin succes creştinismul, oamenii fac binele mai greu 
sau nu-l fac deloc. 

In regimul democratic decj, egoismul firesc al guvernantilor cu man
dat limilat şi cu obligaţia de a da socoteală de modul cum au exercitat 
acest mandat, îşi găseşte frâul necesar, În necesitatea de-a ţinea seama de 
nevoile guvernafi/or. Acolo unde acest frâu nu functionează vina nu este 
decât a guvernanţilor, cari nu aplică sanctiunile cuvenite. 

Mai departe democratia aducând siguranţa persoanei şi a avutului ei 
garantând În ordinea morală libecrtatE'a de conştiintă - cu toate corolariile 
ei: libertatea credintelor religioase, a cugetării ştintifice şi filosofice, a cu
vântului rostit şi scris, desfiinţând privilegiile sociale, a fost o adevărată bi
nefacere. Ei a permis şi mai ales a usurat ridicarea a nenumărate elemente 
noui şi vig'lroase din adâncurile maselor populare, ce formează marele re
zervorii de energii ale naţiunilor. Civilizaţia noastră actuală cu minunile ei 
tehnice, cu marile sp'.)ruri aduse confortului public şi privat, cu tot ce se 
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ridică pe oameni atât de sus de-asupra animalităţii primitive, a ieşit în bună 
parte din această eliberare a popoarelor de sub apăsarea vechiului absolu
tism, în ordinea polHică, şi a vechilor deoseCiri dintre clase In ordinea socială. 

Şi totuşi numai la câţiva ani, după ce trecuse proba de foc a răsboiu
lui mondial, cele mai violente critici s'au ridicat contra acestui regim politic 
<:are a şi fost Înlocuit in unele state cu regimuri autoritare. 

Dacă Însă prin democraţie inţelegem principiul că puterea supremă tn 
Stat rezidă în popor şi că poporul, din punct de vedere legal, e reprezentat 
de nujoritatea adulţilor ce îl compun, trebue să recunoaştem că democratia 
rămâne in picioare de fapt, chiar şi acolo unde pare a fi negată În drept. 
P lrtidele politice, cari se ridică astăzi cu mai multă învcrşunare in contra 
democraţiei, precum este partidul comunist, fascist, naţional-socialist, pun 
<:el mai mare preţ pe faptul să sunl »parfide de massă«. In acest scop ele 
nu renuntă la o reprezentare naţională, dar se se silesc să întocmească acea 
reprezentare in aşa fel ca regimul lor să fie asigurat de majoritatea acelei 
adunări. 

Ridicându-se cu atâtă violenţă contra democratiei, ei se ridică de fapt 
contra technicei ei, con Ira par/amentarismului, căci nlei reprezentantii noilor 
regimuri nu pot tăgădui faptul, repetat de alâtea ori În istorie, că atunci 
dnd poporul nu e mulţumit de regimul pe care i~l impune Statul, se răs
<:oală şi-I răstoarnă. 

Regimul parlamentar, acolo unde parlamentul poate împiedeca orice 
acţiune a guvernului, ceea ce nu este cazul nici În Elvetia nici În America 
suferă într'adevăr de unele neajunsuri. cari pot justifica invinuirele ce i se 
aduc. Una din cele mai grave invinuiri este că nu se pot lua la timp măsu
rile cuvenite in anumite împrejurări grele din cauza lungilor desbateri la cari 
dă naştere precum şi din cauza predominării - în unele parlamente - inte
reselor particulare asupra celor publice. 

Totuşi aceste nea_iunsuri au putut fi uneori îndepărtate atunci când a 
fost ahsolută nevoie şi fără a se inlătura definitiv sistemul de guvernare, 
dovadă dictatura legală (adecă consimtitA de Parlament) a lui Poincare din 
1926. şi acea de altă natură a regelui Alexandru al Serbiei din 1929. 
. Aceste neajunsuri ale parlamentarismului SUnt desigur reale, şi autorul 

se întreabă numai dacă ele sunt inerente sistemul democratic pe care-I repre
zintă sau ele trebuesc atribuite numai modului defectuos cum funcţionează 
parlamentul in actualul stadiu de evoluţie al omenirii. Este adecă regimul 
democratic rău În sine sau funcţionează numai rău. 

Autorul citează o mul~ime de scriitori: jurişti, sociologi, oameni politici 
etc., cari toţi ajung la concluzia că regimul democratic este singurul care 
corespunde firei omeneşti şi inlăuntrul căruia omul poate aspira să ajungă 
la o desvoltare sufletească tot mai desăvârşită. 

Aşa bunăoară juristul german ffans Kelsen, profesor la facullatea de 
i drept din Colonia susţîne că la rădăcina ideii democratice se găsesc două 

1, 

instinete fundamentale ale omului ca fiintă socială: nevoia de libertate şi 
ne/Joia de egalitate. Nevoia de libertate este de sigur o moştenire dela ani
malele din mijlocul cărora au ieşit oamenii; nevoia de egalitate este specific I omenească. 

j Este mai mult ca probabil că atunci când oamenii au inceput să trăI ască în grupări mai mult sau mal puţin întinse, mărginirea fatală a liber~ 

l _____ _ ----~- ---------
~-~----~ ---- d 
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tăţit lor, ce le era impusă de necesită/fIe vie/ii În comun, i-a făcut să 
sufere. Iar această suferinţă a crescut pe măsură ce grupările omeneşti au 
devenit mai complicate şi pe măsură ce regulele vieţii În comun au deve
nit mai riguroase. Observarea "ordinei sociale," ce luase naştere, presu
punea con'Strângerea, iar aceasta oin presupunea o autoritate care să comande, 
cu dreptul de·a pedepsi pe cei ce nu i se supuneau. Atunci s'a trezit in 
conştiin/a oamenilor supuşi unui asemenea regim nevoia de egalitate. 

Ordinea socială le părea tuturor necesară, altfel, viaţa În comun, care 
le aducea atâtea foloas', nu era pusibllă. Dar aceasta ordine trebuia să se 
intemeieze pe altceva decât pe fortă. Li se părea anume că drepturile nu 
se puteau intemeia decât pe dreptate. Iar dreptatea cerea ca, la stabilirea 
regulelor ce alcătuiau ordinea socială să ia parte toţi, de· o potnvă, toţi fiind 
de-o potrivă oameni. Numai o asemenea participare egală la intocmirea şi 
aplicarea ordinei sociale şi prin urmare la autoritatea ce comandă În fiecare 
din grupărilc IOf, li s'a părut oamenilor că putea satishce atât nevoia lor 
de libertate câ şi nevoia lor de egalitate. Pe cea de libertate mai întâi, 
fiindcă supunânllu-se regulelor ordinei sociale, se supuneau propriei lor 
voinţe, de vreme ce hotărau ei singuri. Pe cea de egalitate apoi, Întrucât 
la stabilirea acelor reguli luau parte toţi de-o potrivă. . 

fără o asemenea conciliere a instinctelor fundarnentnle ale oamenilor 
cu necesilăţile vieţii În comun, nevoia de Iibert?te ar fi dus la analhil', iar 
nevoia la egalitate la invidie, ură şi acte antisociale. 

Transformarea nevoii ancestrale de libertate fizică ÎT! libertate po· 
litică şi a nevoii, nu mai putin vechi, de egalitate socială în egalitate 
juridică, au ferit societă/ile omeneşti atât de desordini cât şi de osti
lităţi lăuntrice permanente. 

In schimb după (justave le Bon de exemplu una din primejd ile de 
căpetenie ale dictaturilor stă în faptul că ele duc totdeauna la slăbire, mai 
mult încă la o Înjosire a caracterului celor ce le suferă acţiunea. Ne mai 
putând avea nici o iniţiativă, oamenii, sub regimurile dictatoriale, se desvată 
să mai voiască; ne mai având nici o răspundere ei devin nepăsători. apa 

,-tiei, gata să primească orişice. Ei se Întorc la psichologia deplorabllă a 
sclaVIlor din timpurile străvechi. Iar autoritatea dictatori lor fiind şi prin de
finiţie sustrasă oricărui control, erorile lor pot, cum o dovedeşte istoria, să 
târească popoarele către dezastre ireparabile. 

Părerile de acest fel, care nu sunt rare şi nici neînsernnate, şi peste 
cari nu se p03te trece cu uşurinţă, ne arată că, cu toată graba adversarilor 
democraţiei de a o vedea înmormântată. pentru opinia publică mondială, 
cât mai curând şi definitiv, perspectivele ei nu sunt prea întunecate, iar 
problema viitorului ei rămâne deschIsă. 

B - Alt caracter dominant al structurei actuale a lumii civilizate este, 
in ordinea economică, capitalismul. 

Prin capital se inţelege astăzi o acumulare de mijloace financiare şi 
tehnice, care permit celui ce dispune de ele să producă mai mult şi mai 
bine decât ar putea produce Ură ele. 

ldeia capitalismului apare astfel ca stând În strânsă legătură cu ideia 
producţiei. I 

Totuşi această producţie n'a putut lua proporţii mai mari decât atunci • 
când s'a descoperit posibilitatea de a se utiliza unele forţe ale naturii, I 
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incomparabil superioare, ca eficacitale, puterii musculare a oamenilor si ani· 
malelor, de care se servea mai inainte producţia agrico!ă şi industrală. 

Am putea zice că cu descoperirea puterii aburilor a început propriu 
zis perio~da capitalistă a evoluţiei omeniri •. 

Gratie utilizării forţelor naturii, descoperite de către ştiinFi, este astăzi 
cu putinţă ca să se creeze produse mai iefline cu materii prime mai scumpe, 
cu salarii mai ridicate, cu o remunerare superioară a capitalului şi, in defi
nitiv, cu un profit m'ii considerabil pentru intreprinzătorl. Urmarea a fost ° 
ridicare neasteptată a nivelului de viaţă a marelor mase, ceea ce ahfel n'ar 
fi fost posibil. 

Dificultatea producţiei manuale, făcea imposibilă o sporire mai În
semnată a salarîilor pentru muncitori şi prin urmare o imbunăIăţire a stării 
lor fără a primejdui intreprinderile respective. şi deci progresul civilizatiei. 
ceea ce l-a făcut pe Aristot, cea mai cuprinzătoare minte a antichităţii, să 
ajungă la convingerr.a că o civilizaţie nu se pate întemeia decât pe sclavie. 
S,w cum se exprimă Francisc Delaisi "cu cât dor conducătorii Statelor voiau 
să realizeze mai multă bogăţie, mai mullă frumuseţe. mai mullă civiliza1ie. 
cu atât li se impunea mai mult necesitatea să aplece sub jug grumazul 
multimeJor Înfometate"'. 

,.,Pe;11ru ca să se poală înălta spre cer, malurile Nilului, uriaşii de 
granit roşcat, ce dntă astăzi încă, sub soarele Egiptului, gloria Faraonilor 
adormiţi.., sau pentru ca să se poată ridica pe colinele Greciei, marmora 
aibă a templelor armonioase ... au trebutl ca milioane de oameni să ducă, 
În carierele de piatră din Libia, sau in acele ale Pentelicului, o viaţă de 
boi de jug, inzestrati cu gândire". 

Graţie maşinelor sporul salariilor a devenit posihil, fără s~ mai opreasdi 
bunul mers al civilizatiei. Şi de fapt, până la râshoiul mondial, salariile au 
crescut treptat. iar starea claselor muncitoare s'a îmbunătăţit regulat in tot 
cursul veacului al XIX· lea. 

Masele populare s'au cultivat şi şi-au făcut educaţia politică .. 
Şi cu toate aceste o mulţime de intelectuali din cei mai de seamă, inclu

siv burghezii afirmă că lumea noastră liberală şi capitalistă stă să moară. 
Iar Mussolini vorbind la 1934 la Milano despre catastrofa din WalpStreet a 
zis: .,Se împlinesc azi cinci ani de când coloanele unui templu. ce părea 
că sfidează veacurile. s'a prăbuşit cu un sgomot imens. Nenumărate averi 
s'au spulberat. Multe nu vor putea supravieţui dezaslrului. Ce se ascunde 
sub aceste dărâmături? Nu numai ruina atâtor şi atâtor indivizi, ci sfârşitul 
unei perioade contimporane. Sfârşitul acelei perioade, care s'ar putea numi 
a economiei liberale şi capitaliste. Cei cari se uită mai mult la trecut au 
vorbit de criză. Dar nu esle vorba de o criză in sensul tradiţional. istoric 
al cuvântului. E vorba de trecerea dela o fază a civilizaţiei la alta Nu mai 
este 7Jorba de economia care pune accentul pe profitul indi7Jidual ci 
de economia care se ocupă de interesul colecfi7J.« 

Iar autorul amintind în treacât binefacerile economiei colective a bol
~evismului, adaogă: "fără a ne lăsa impresionaţi de vastele perspective ce 
ni se deschid cu atât de largă generozitate teoretică, să vedem neajunsurile 
capitalismului ". 

Şi ajunge la concluzia că nu sistemul capitalist de productie poate 
fi făcut răspunzător pentru ruperea. prin răsboiul mondial, a interdependentei 
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economice ce s'a stabilit intre ţările industriale şi agricole, nici pentru deva
lorizarea monedelor naţionale cari au distrus complect bogăţia unor anumite 
categorii sociale, aducând şi cele mai grave complicaţii economiei nationale
a fiecărei ţări. Devalorizarea banului prin emiter~a în cantităţi mari de bi lete 
de bancă, a fost aproape pretutindeni o măsură politică de finanţare a răs. 
boiului şi de acoperire a unor nevoi de neînlăturat. . 

Nu sistemul capItalist în sine este vinovat că, imediat după răsboiu 
s'au putut întâlni o supra productie de mărfuri cauzată de sporirea în tim· 
pul răsboiului a instalaţiunilor industriale cu o subconsumatie cauzată de
sărăcia generală produsă de răsboiu. 

Natural că au fost greşeli şi abuzuri. 
Dar În principiu Însă, nici un sistem de organizare a activit~tilor ome

neşti nu poate fi făcut răspunzător de greşelile sau abuzurile celor ce nu, 
îl aplică aşa cum ar trebui. Capitalismul nu e rău, in sine, dar nu funcţio
nează totdeauna cum ar trebui, din cauza capitaliştilor, cari il mânuesc, 
uneori cel puţin, cu prea mult egoism. gândindu-se numai la câştigul lor 
personal şi neţinând seamă indeajuns de interesele generale care înglobează 
în fond şi pe ale lor. 

Capitalismul a fost de o reală utilitate pentru lumea civilizată, căreia 
i-a permis să facă progrese mai mari şi mai repezi decât ar fi putut face
acumularea de mijloace financiare şi tehnice. pe care i le-a pus la dispozilie. 

EI a ridicat in dosebi nivelul de viaţă al claselor de mai jos, ceeace 
a constituit. incontestabil, un fenomen social din cele mai fericite. tot aşa 
după cum şi libertatea, care formeală temelia regimului democratic, a înlesnit. 
considerabil, manifestarea pornirilor bune ale firii omeneşti, dar a înlesnit. 
in acelaş timp, şi manifestarea pornirilor ei rele, 

Cât timp pornirile rele ale firii omeneşti vor rămâne aceleaşi, oricum 
am suprima libertăţile, neajunsurile de care suferă lumea nu vor dispare. 

De unde rezultă că Îndreptarea crizei ar trebui căutată mai mult in 
inbunătătirea oamenilor decât în schimbarea instituţiilor. 

Cât timp oamenii nu se vor ridica la un nivel intelectual şi mai ales 
etic ceva mai înalt, indreptarea nu poate fi decât aparentă. 

Până atunci să vedem ce forme noui de viată politică, economică şi 
sobială caută unii din contimporanii noştri pentru îndreptarea relelor de care 
suferim. 

Cea dinfâiu în ordinea cronologică. este comunismul rus. 1. Bol~ 
şevismuI nu a fost o reacţiune contra neajunsurilor pncinulle poporului rus 
de isbucnirea crizei postbelice, ci realizarea, înlesnită de răsboiu a concep
ţiei socialiste .. majoritare-. ce se bucură În Rusia de o favoare deosebită 
ca ideal economic mai ales. 

Iar faptul că această concepţie, atât de radicală a putut triumfa atât de 
repede, din punct de vedere politic. se datoreşte, pe lângă desam~giJele 
răsboiului, exasperării tendintelor liberale atâta vreme înăbuşite de absolu. 
tismul tarist, care nu îngăduise nici o reformă democratică. Forţele prea 
mult comprimate fac, precum se ştie, explozie, deslăntuind catastrofe ce 
depăşesc cu mult, prin violenta lor, efectele, pe cari le·ar fi produs altfel 
dacă s'ar fi putut descărca treptat. 

Autorul făcând O incursiune În istoria Rusiei, demonstrează, ca şi penlru 
Anglia şi Franta că mişcarea democratică a fost provocată de greşelile şi 
abuzurile despotismului monarhie. 

, tt= 1 
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Locul acestui despotism l'a luat Însă foarte repede, o tiranie politică. 
mult mai grea decât autocratismul tarist şi un despotism economic, ce nu 
se mai văzuse niciodată până atunci. 

Inceputului de regim democratic din Februarie 1917 i-a urmat lovi
tura de Stat din Octombrie 1917, un adevărat complot, nu o revoluţie ca 
cea din februarie, urzit de câţiva oameni în frunte cu Lenin şi Trotzki.· 

Că această lovitură a fost posibilă, se datoreşte profundei desorga
nizări a Societătii ruseşti şi demagogiei bolşevicilor, cu ajutorul căreia au 
eâştigat masele t~răneşti, cărora le-au făgăduit pământurile bc,erilor. 

S'au convins însă repede ţăranii că sub bOlşevici, stăpînirea pămân
tului nu era, pentru ţărani decât obligaţiunea de a·1 munci, nu şi dreptul 
de a dispune de roadele lui, - iar în locul dictaturii proletariafllui s'a in
staurat dictatura asupra proletariatului, care prolelariat nu mai di~punea ce 
nici o libertate. nici măcar de aceea de a-şi alege locul şi conditiunile in 
care îi convenea să muncească. 

După constituiţia din 1918 nu erau recunoscuti cetăţeni decât lucrătorii 
industriali, soldaţii şi ţăranii, celelalte clase urmând a fi desfiinţate în drept 
şi exterminate În fept, căci dacă după Friedrich Engels Statul burghez nu 
a fost decât IOstrumentul de distrugere al clasei subjugate şi exploatate, 
sub un regim comunist, Statul nu poate fi decât instrumtntul de distrugere 
al burgheziei. 

Toate libertăţile individuale au ·fost desfiinţate. 
Astfel: Libertatea cugetarii cu corolariile ei fireşti - presă, Întruniri, 

asociaţii. Heriot, intorcându-se dlO Rusia Sovietică a declarat la Praga, unde 
se oprise că "cea mai mare cucerire pe care Rusia actuală ar avea-o de 
realizat, ar fi aceea a libertăţii de cugetare, a acelei libertăţi, fără de care 
nu poate exista o naţiune liberă. nici un stat modern.-

Libertatea fizică: cu corolariile ei fireşti: inviolabilitatea domiciliului, 
necesitatea unui mandat in regulă spre a putea opera o arestare, interdicţia 
de-a pronunţa o condamnare fără ca ascuzah.ll să fi fost judecat. 

Iar principiul liberei desvoltări a personalităţii omului, care a jucat 
un rol aşa de insemnat in desvoltarea atât de impresionată a lumii contem
porane, şi care înseamnă in ordinea practică, posibilitatea pentru fiecare de 
a· şi alege profesiunea ce-i place şj de-a o exercita unde voieşte, acest drept 
elementar a incetat de-a mai exista in Rusia. S'a decretat pentru toţi munca 
obligatorie: Fără muncă nu e pâine. Nimeni insă nu poate munci ce vrea, 
cum vrea şi unde vrea. Muncitorul rus nu este liber· nici să se ducă, nici 
să rămână, acolo unde-Î place, acolo unde îl chiamă poate sau îl opreşte, 
o dragoste sau o prietenie. (Andre Gide). 

Iar in schimbul acestui regim de muncă, nu numai silnic, ci de-a drep
tul bubar, muncitorii nu au nici măcar conditii de existenţă mai omeneşti. 
Salarii mici şi locuinţe proaste. Există însă şi privilegiati. Aceştia sunt 
membrii partidului comunist, care se menţine la putere, practicând la fiecare 
pas violenta şi o uzând la fiecare pas de teroare. Mijlocul de apărare sau 
chiar Înaintarea intr'un asemenea regim este: delaţiunea chiar când se prac
tică involuntar de către copii contra părintilor. Oamenii nu mai Îndrăsnesc 
să vorbească, decât doar seara când pun capul pe pernă şi când simt nevoia 
de a răsufla puţin, după intolerabila constrângere din cursul zilei. 

Consecintele psichologice şi etice ale acestei stări de lucruri sunt după 
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Andn! Gide, teribile: De sus până jos, pe scara socială reformată de bol
şevism, cei mal bine notaţi sunt cei mai servili, cei mai laşi. cei mai plecati 
cei mai ticăloşi. Toţi cei cari îşi ţin frunlea sus, sunt seceraţi sau departati 
unul după altul. "Şi poate că in curând nu va mai rămânea din poporul 
rus decât căIăi, profitori şi victime ŞI comunistul francez Andre Gide, om 
de altfel de mare valoare, găseşte totuşi o explicaTe pentru aceste urmări 
aşa de rele ale J.octrinei comuniste. în caracterul semi-oriental al Ruşilor 
afirmând că nu noul regim era răspunzător de efectele deplorabile pe cari 
le-a produs, ci oamenii pe mâna cărora încă puse. 

Autorul le dă în parte dreptate, susţinând din nou că fmbunătătirea 
soartei omeneşti nu se poate aştepta numai dela schimbarea formelor de 
viaţă socială. Este nevoie de o schimbare profundă a naturii omeneşti, de o 
reformă interioară, psichologică şi etică a fiecărui individ in parte. De alt
fel, adaogă autorul, natura omenească îşi bate de multe ori cu cruzime joc 
de reformatorii naivi şi grăbiţi, cari cred că pot face fericirea popoarelor 
schimbându-Ie, la repezeaLă şi pe căi violente, instituţiile. 

2 - A doua nouă formă de viaţă politică economică si socială este 10-
'afUarismul, reprezentat prin Fascismul italian şi National-Socialismul
german. 

al Fascismul italian. 
Cuvântul "totalitansm" exprimă ceea ce constitue esenţa doctrinală a 

formaţiilor politice, economice şi.şi are originea Într'o declaraţie faimoasă 
a lui Mussolini. Intr'un discurs, ţinut la Milano, la 28 Octombrie \925. Ducele 
a zis: "Nimic în contra Statului. nimic în afară de Stat. totul În Stat." 

O asemenea concepţie pune Statul mai presus de orice, opunând de
opotrivă. atât vechei autocraţii cât şi democraţiei mai nOI, "statocralia" 
ca formă optimă si definitivă a vieţii popoarelor. 

Fascismul s'a născut "dintr'o nevoie de actiune şi a fost actiune." 
Acţiunea de care e vorba a fost lupta contra comunismului, care se pregătea 

să puie mâna pe putere în Italia. cum o pusese in Rusia, fără ca organele 
constituite ale Statului italian să fi luat măsurile necesare contra lui. De 
aceea se şi spune că. cucerirea puterii de către fascism se explică mai mult 
prin carenta Statului italian, decât prin puterea mişcării fasciste. 

plecând În 1919 dela "il fascio primogenito," cu câţiva partizani 
în jurul său şi CU un program ultra-democrat şi republican, Mussolini a cu
cerit puterea În toamna anului 1922. Celor ce·\ Întrebau care·i este pf('gra~ 
mul, le răspunde brutal: ,.Noi vrem să guvernăm Italia," 

Mussolini vroia puterea pentru putere Ce avea să facă cu ea, nu era 
indispensabil s'o spuie mai dinainte, iar pentru cucerirea puterii lua calea 
indicată de SoreI, care arăta cât de neputincioase sunt opintirele ideologice 
şi cât de eficace este "acţiunea directă" adecă întrebuinţarea forţei. 

Din Ianuarie 1925 Mussolini s'a declarat dictator re fată. Iar caracte
rizarea dictaturei sale fasciste nu este uşor de făcut din cauză că instituţiile 
regimului fascist sunt intr'o continuă prefacere (revolutie permanentă). Isvo
rând dintr'un empirism politic atât de pronunţat. completa' cu un oportu~ 
nism de partid atât de viLibil. instituţiile de cari este vorba nu pot fi decât 
schimbătoare. 

Conducătorul mişcării fasciste nu se increde in principii. Ba chiar se 
fereşte de ele. "El socoteşte că teritoriile turbură libertatea spiritului 
şi împiedică pe acea a conduite;«. 

t 
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Doctrina fascistă se poate rezuma întreagă in concepţia suprema1iei 
Statului. Acest "primat" determină, până in cele mai mici amănunte, stmc· 
tura vieţii publice şi, În bună parte, şi pe a celei private, sub toate aspec
tele ce le poate lua. 

Făcând din Stat o fiinţă reală, concretă, vie, autonomă, concepută ca 
o entitate etică, politică şi economică, scop social şi ideal al membrilor săi, 
doctrina fascistă expulzează individul de pe scena dreptului public şi, in 
acelaş timp, desfiinţează noţiunea drepturilor individuale din raporturile 
Între Stat şi indivizi. 

Pentru doctrina fascistă, distanţa dela personalitatea augus1ă şi per
manentă a Statului la fiinţa măruntă şi trecătoare a individului este foarte 
mare Mucel Pn!lot o caracterizează În chipul următor: 

.,Individul stă in intregime sub stăpânirea puterii publice şi anume în 
aşa măsură, Încât legislaţia italiană nu-i mai recunoaşte nici măcar faculta
tea de-a părăsi, in libertate, colectivitatea naţională, spre a se incorpora 
unei alteia. Fascismul a creat delictul de expatriere abuzi/Jă. Statul Însă 
poate să se despartă de aceia dintre membrii săi, pe cari ii crede indezi
rabili, pronunţând cu titlu de pedeapsă, pierderea naţionalităţii. 

Iar mai departe iice: .. Domeniile Statului nu-I mai constitue, În sis
temul fascist, numai viaţa-publică; el inglobează toate manifestările ac1ivi
tăţii sociale, fără deosebire: viata de fami ie, indeletnicirile profesionale, ocu
paţiile intelectuale, chiar când râmân slrict individuale, preocupăT le reli
gioase, etc. 

Indiscrelia Statului fascist e complectă EI pătrunde inlăuntrul familiilor 
În mijloclli intreprinderilor, in tainele conştiinţelor. EI judecă până şi În1en

, ţiile şi abtineri le. Calificalivul »privat« a pierdut pentru el orice în1eles. 
Concepţiei suveranităţii naţionale, doctrina fascis'ă ii opune concepţia 

suveranităţii Statului, - deoarece după cum zice Mussolini Însuşi: "Nu 
este naţiunea care creiază Statul, ci dimpotrivă naţiunea este creiată de Stat, 
care dă poporului, conştient de propria lui unitate morală, o voinţă şi prin 
urmare o existenţă efectivă.~ 

Dar dacă naţiunea nu este o existenţă autonomă şi n'are personalitate 
proprie, atunci ea nu poate indeplini nici un act juridic. In primul rând, nu 
poate in Jeplini actul fundamental. actul capital În regimul democratic, al 
alegerii corpurilor legiuitoare, destinate să impună StatlJlui nOllnele intregii 

I lui ac ti vită ţi. 
In regimul "tolalitar" prin urmare corpul tlec10lal Si parlamentul nu 

mai au nici un sens şi ar trebui să dispară cu totul. Fascismul n'a mers 
. totuşi aşa de departe. EI s'a mărginit, deocamdată să modifice regimul 
,: electoral şi compunerea parlamentului aşa. Încât să repună Statul În drep
t turile lui, fără să reducă, prea brusc, Naţiunea la o sclavie politiCă prea aparentă. 
. Reforma .reprezentării politice dela 17 Mai 1928 alcătuită de Alfredo 
i Rocca a instituit un sistem complicat cu trei etape diferite. Mai intâiu pro-

punerea« candidaţilor de către corporatiile profesionale, apoi »desemnarea" 
lor pe o listă definitivă şi unică de către "Marele Consiliu Fascist", pentru 
ca la sfârşit să urmeze "aprobarea« corpului electoral. 

Marele Consiliu Fascist este, conform legii din 9 Decembrie 1928, 
«organul suprem al regimului« şi adevăratul guvern al Statului italian. 
organul de voinţă al Statului. 
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Ordinelor lui, adevărate deciziuni de princIpIU, li se dă prin mijlocirea 
organelor Statului - rege, consiliu de miniştri. parlament, - veslmântul juri
dic corespunzător, ceea ce înseamnă că "statocraţia~ italiană a devenit 
o o/igarhie. (Marele Consiliu Fascit este compus numai din 25 persoane), 
in care însă .. Dacele hotăreşte totul, deci nici măcar oligarhie ci »monocratie«, 

Statul fascist, care se ocupă de tot, care dirijează tot, care controlează 
toi, nu s'a născut insă dintr'un plan, ci dintr'o necesitate. Distrugerea tutu
ror iniţiativelor libere, enorma concentrare, regimul corporatist, controlul tull
ror activităţilor. Ia care Mussolini nu se gândise inainte de venirea lui la putere, 
când din pJtrivă detesta Statul sub toate formele şi in toale întrupările lui, 
au fost consecinta inevitabila a dictaturii partidului. care accepta la. 
rândul său dictatura. şefului. 

Regimul fascist s'a Govedit până acum util ţării, care I·a adoptat. Sunt 
insă tt~meri pentru viitor, din cauza politicei imperialiste a fascismului. 
forţei aplicate in relatiile internaţIOnale i se poate opune o forţă superioară, 
care să anihileze toate rezultatele fericite, la care a putut duce actIUnea 
fascismului. Fascismul vrea să facă din Mediterană un lac italian >aliân
du-se cu cei cari trăiesc în Mediterană şi alungând parazitii ei«, el vrea 
să inaugureze .această operă aspră, de lungă răbl1are şi de linii ciclopice. 
această perioadă grandioasă a istoriei italiene". 

Acesta este un plan măret. fără indoială, dar poate provoca complicaţii 
de proporţii mondiale. 

Obiecţia de căpetenie ce se ridică Însă impotriva fascismului, este că 
aserveşre pe individ colectivităţii, iar colectivitatea o supune VOintei unice, 
voinţei dictatoriale a şefului de guvern, care nu este ni, i ales de natiune. 
ca În regimurile democratice, nici nu se bucură de drepturi ereditare, de 
origine divină, ca în monarhii le absolute de allă dată. Şi dictatura aceasta 
a unui om, care poate să fie bun, dar poate să fie şi rău, nu este numai 
politică ci şi economică şi socială. 

Vor suporta oamenii un asemenea re. im ? 
Experienţele istorice ne arată că popoarele au suportat, În momentele 

critice ale vieţii lor, dictaturile, cu toate consecintele pe care le atrllgeau 
după ele, dar numai vremelnic şi dacă le erau de folos. Cu un asemenea 
caracter de expedient provizoriu şi condiţional poate că a fost acceptat şi 
fascismul. 

Ce va face poporul italian, nu putem şti. Dacă Însă totalitarismul ar 
continlia să se desvoHe potrivit cu conceptiile lui teoretice, el ar duce la un 
nou ev-mediu, mai rău decât cel vechiu, de care omenirea s'a scuturat 
de mult. 

2 Cea de-a doua formă a totalitarismului este 
Na,iona' socialismul jlerman. 
Ca şi fascis.llul italian, naţional. socialismul german a fost o reactiune. 

EI s'a ridicat mai intâiu împotriva tratatelor de pace. cari creaseră Germa
niei o situatiune umilitoare. Iar dUIJă ce a reuşit să calce in picioare unele 
din clausele lor şi anume pe acele, cari ţineau Germania intr'o poziţie de 
inferioritate, naţional socialismul a inălţat steagul liberei expansiuni a popo
rului german, potrivit cu drepturile lui de reprezentant privilegiat, ca puri
tate, al rasei ariene, unica rasă creatoare de culturi sup~rioare. 

Şi naţional-socialismul s'a orientat in spre didat>ă, deşi, din isto-
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ricul mişcării lui, făcut de autor, nu a rezultat deloc necesitatea obiectivă 
a unei asemenea orientări. Ceea ce a ieşit insă destul de desluşit la iveală 
din toate intâmplările mai imp:lrtante din viata aceitei mişcări, a fost ten
dinţa subiectivă a lui Hitler de a-şi impune voinţa, de a-şi pune În evi
den~ă personalitatea şi de a domina pe cei cu cari lucra. 

Profitând de tulburările produse de agitaţiile propriului partid şi de 
incendierea Reichstagului, cancelarul Hitler a solicitat preşedintelui Repu
blicii să semneze un decret-lege "pentru apărarea poporului şi a 5ta~ 
tului«. Acest decret-lege din 1 Martte 1933 a rămas până astăzi temelia 
dictaturei naţional-socialiste. 

EI a suspendat, fără termen, drepturile fundamentale ale cetătenilor~ 
acordate prin Constituţia atunci În vigoare, aşa că rămânea la discreţia 
guvernului restrângarea sau suprimarea tuturor libertăţilor: libertatea indi
viduală, libera exprimare a cugetării, dreptUl de asociaţie şi de intrunire. 
libertatea comunicaţiilor, perchezitiiie domiciliare, sechestrările de bunuri şi 
de persoane etc. Iar aplicarea acestor măsuri nu se mai făcea - ca in ca
zurile stărilor de asediu - de către armată, care păstrează În asemenea 
cazuri exceptionale oarecare obiectivitate politică, ci de către poliţie. 

Iar pentru ca aceste măsuri să fie complecte, guvernul a promulgat 
la 16 Iulie 1933 O lege specială, care interzicea formarea altor partide poli
tice şi al cărei prim articol glăsuia: »Nu există in (jermania decât un 
singur partid politic: partidul naţional-socialist muncitoresc german«. 

La 3 August 1934, a doua zi după moartea mareşalului Hindenburg. 
guvernul a promulgat o lege, prin care preşedinţia Republicei se contopea 
cu cancelariatul ei, toate puterile concenlrându-se astfel în persoaua lui 
Hitler. Plebiscitul din 19 August al aceluiaş an a ratificat a(eastă măsură, 
Hitler devenind astfel de drept dictatorul (jermaniei. 

In calitatea sa de cancelar, Hitler nu putea fi revocat decât de Preşe. 
dintele Reichului care era tot el. Pe această cale Hiller a devenit dictator 
pe viaţă. Să trecem acum la ideologia mişcării. 

In ce priveşte politica externă a Statului rasist trebue să asigule rasei, 
pe care o grupează in hotarele sale, mijloacele de existt nţă pe această pla
netă, stabilind un raport sAnătos,-viabil şi conform cu legile naturale, Între 
numărul şi creşterea populaţiei, de o parte, şi întindeTfa şi valoarea terito
riulUi pe de allă parte. 

Acest teritoriu trebuie să· i asigure poporului ce-l locueşte nu numai 
mijloacele de subsislenţă ci şi siguranta lui politică. 

Teritoriul actual al Germaniei este insuficient atât pen1ru hrana cât ş. 
pentru apărarea poporului german. Deaceea politica externă a Gelmaniet 
trebuieşte orientată. neapărat, in spre expansiune teritorială şi anume numai 
în Europa. 

Orice altă politică, cum ar fi acea a Iimitării vOlunfare a naşterilor, 
trebue părăsită. In felul acesta s'ar înlesni inmulţirea raselor inferioare În 
detrimentul reprezentantului celui mai curat al Arienilor, care este poporul 
german. Acesta nu poate decât să urmeze căile naturii. Să se Înmulţească 
in voie şi să se aşeze fără nici un scrupul, pe noile teritorii pe care şi le 
va procura prin răsboaie legitima te de dreptul său ~la existentă. Căci 
hotarele Statelor le fac oamenii şi tot ei le schimbă. Nici o putere superioară 
n'a promis vre-un .. i alt popor mai mult teritoriu decât poporului german • 

..... ----



132 HOTARUL 

Dreptul la pământ şi la teritorii devine o datorie, atund când un popor 
mue pare condamnlt la ruină din cauza lipsei de Întindere. Şi mai ales 
atunci, când nu este vorba de un popor negru oarecare ci de Germania, 
m;Wll intregii vieti, mama intregii civilizatii. 

PJtrivit cu asemenea necesităţi de politică externă trebuia modelată 
şi vlat 1 interni a naţiunei germane, trebuia organizat Statul. 

Statul german trebuia să fie in primul rând un stat puternic, iar con
ditia de căpetenie a tăriei unui Stat este ca oamenii, cari il compun, să aibă 
pe cât pJsibil, una şi aceeaş concepţie de lume, sau cum se exprimă ger
manii, .una şi aceeaşi: "Weltanschauung" - de care să fie călăuziţi şi 
insufleţiţi. 

Iar dacă tăria unui Stat atârnă de ceea ce gândesc oamenii cari îl 10-
cuesc, atunci nu mai încape îndoială că nu poate fi vorba de o supremaţie 
a Statului ca personalitate juridică, ci numai de supremaţie a poporului 
(Volk5gemeinschaft) ca personalitate etnică. Prin aceasta se deosebeşte na
ţional-socialismul de doctrina fascistă, care a adoptat primatul Statului. 

Statul, În concepţia national-socialistă, nu este decât un mijloc de a 
ajtmg~ la scop. Scopul lui este să păstreze şi să inl 'snească desvoltarea unei 
comunităţi de fiinţe, care la fizic şi la moral, sunt de .aceiaşi specie. El tre
buie să păstreze, În primul rând, caracterele esentiale ale rasei, ca o con
diţie a liberei desvollări a tuturor facultăţilor ei latente. 

Dar dacă Statul este un simplu instrument, trebuie să existe cineva 
care să-I intrebuinţeze, punându-I in valoare. 

Răspunsul pare a fi foarte simplu. De Stat nu poate să dispună afunci 
decât poporul. Şi totuşi, naţional-socialismul nu se impacă cu această idee, 
fiindcă I'ar intoarce la democraţia. de care vrea să scape. 

Poporul, zice naţional socialismul, încă nu-şi cunoaşte interesele. De 
Stat nu trebue să dispună poporul, ca în regimul democratic, ci un condu
cător suprem, dinaintea căruia trebue să se plece toţi, fără să murmure. 

Şi dealtfel poporul inclină spre pacifism şi unitarism iar Hitler zice 
că: "de fapt ideIle umanitare şi pacifiste pot să fie excelente, din acel mo
ment insă, când poporul superior va fi cucerit şi stăpânit lumea pe o 
destul de mare întindere, pentruca să fie singurul stă TJân pe acest 
pământ, Deci mai Întâiu luptă şi apoi, poate. pace« ... Iar mai departe 
"Cel care doreste sincer triumful ideii paCIfiste pe pământ, ar lrebui să facă 
totul pentru ca lumea să fie cucerită de germani, căci altfel, s'ar putea ca 
ultimul pacifist SJ moară cu ultimul german". 

Elar poporul nu se hotăreşte uşor să facă răsboiul, de aceia poporul 
nu trebuie să dispună de Stat. De Stat trebue să dispună un conducător 
ajutat de COlaboratori cari nu pot fi luaţi la întâmplare, Aceşti colaboratori 
trebue să formeze un corp organizat, cu o durată permanentă, şi împărtăşind 
cu tărie aceeaşi concepţie de viaţă (Weltanschauung) ca şi conducătorul. 
Este partidul chemat deci să îndeplinească o funcţillne esenţială În Slat, 
de educator al marilor mase În sensul ideilor conducătorului Aceste idei, 
aeeastă nouă concepţie de viaţă, reprezentată prin naţional-socialism este 
pusă si sub scutul noului drept penal german. 

Singura concepţie despre lume, admisă deci astăzi in Germania este 
concepţia naţional socialistă. Din acest punct de vedere se poate califica 
Reich-ul drept stat totalitar. Statul nu este însă de fapt totalilar decât în 

-
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aparenţă sau indi: ecl; totalitarismul lui nu este decât un reflex al aşa 
numitei Weltanschauung. Goebels o spune categoric: ~Nati.ollal-socialis. 
mul nu vrea un stat totalitar. EI vrea totalitatea Ideii. Aceasta înseamnă 
pătrunderea În toale domeniile a concepţiei, pentru cale am luptat .... 

Iar acest conformism universal nu poate duce, in chip firesc. adaogă 
autorul, decât la o uniformizare complectă a manifestărilor individuale şi 
colective ale poporului german, în toate privinţelr. 

"Este însă oare această uniformizare a vieţii, la care tinde regimul 
naţional-socialist, conformă cu natura omenească? Şi în cazul, când n'ar 
mai fi, mai poa'e fi considerat ace~t regim ca fiind altceva decât un accidenl 
- poate util momentan, dar neputându-se prelungi prea mult - în viitorut 
omenirii? P03te fi el adecă considerat aşa cum pretinde, ca reprezentând 
structura definitivă pe care trebue s'o ia, de acum înainte, poporul german 
mai Întâiu şi apoi, prin el, dată fiind "misiunea lui civilizatorie" omenirea 
întreagă ?" . . 

La această intrebare precum :;li la altele ridicate de celelalte regimuri 
totalitare, autorul va răspunde în volumul al doilea al acestei lucrări. 

(şt. leşanu) 

~~\UL DE POEME ORE, al poetului basarabean N. F. Coo/eneo a 

apărut in lormat mare, 12", în 128 pg. 
Cuprinsul volumului il lormează patru cicluri de versuri, fiecare ciclu 

având o idee centrală. Poelul, in ciclul Ore are pretenţia de a-şi li creat o 
viziune a lumii proprie, tratând dilerile subiecte după momentele de inspiraţie 
Într'un cadru de !astuasă m[lrelie. No(e:e mistice, de o slăşiiloare umanitate 
uneori in prezenţa implacabilului - formează, oarecum, atmosfera generală 
a ciclului. 

In ciclul Ch'1f'mion, poetul cântă iubirea 
Pământ natal, aşa e denumit un ciclu a cărui inspiraţie se trage din 

sentimentele însuflate de iubitul pământ al Basarabiei. 
Stihuri, ciclu de po me diverse. 

(a. c.) 

5 < 
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VIAŢA BASARABIEI - anul VIII Nr. 1 - hin. 1939. Chi~ineu. 
In bilanţul cu care îşi începe activitatea pe noul an, insumează in pri

mul articol realizările de până acum privitoare la promovarea etnicului 
basarabean - ~i schiţează programul pentru viitorul apropiat anunţând o 
editură românească basarabeană menită să dU zeze documentar trecutul 
basarabean. altlel decum poate să facă aceasta o revistă care ,oricât de 
groa5 i ar ti nu pOette da decât fragmente din opera scriitorilor·. - Pe de-o 
parte • V. B.", va căuta să publice pe scriilorii basarabeni contemporani cari, 
cu literatura lor incă necunoscută de editurile mari bucureştene, aduc folos 
real provinciei noa5're integrând-o in sufletul României Mari cu trăsăturile 
noastre particulare ..... : pe de altă parte '"editura va încerca să desgroape 
pe arei scriitori basarabeni cari n-au avut norocul de a fi publicati la 
vremea lor", 

Cetitorii cari, cetlnd aceste rânduri semnate de directorul revistei din 
Chişineu, dl P. Halippa. se vor lăsa convinşi de Însemnătatea ce o poale 
prezenta o revistă provincială cu caracter cultural regional. pentru difuzarea 
spiritualilălii de azi şi din trecut a colţului de Iară in care apare, - sunt 
rugaţi să răsfoiască anul I din rolecţia "Hotarul"-ui şi vor găsi in nume
rele 5 şi 12 (1933 ... ) expuse aceleaşi idei programalice. Au trecut de-atunci 
,aae ani l Holarul continuă să apară şi, - independenl de lentaţiile ce l-au 
st,t in cale şi de ohstacolele ce i-au fost puse deacurmezişul. - se găseşte 
pe acelaş drum jalonat încă din 1933 ... 

Ne bucură cu deosebire faplul că acel aş Ideal şi aceleaşi metode de 
acţiune ne apropie sufleteşte de fruntariile răsăritene. 

REVISTA INSTITUTULUI SOCIAL Banal-Crişana - VII· 25 - Trim. Ian.-Martie 
1939. Timişoara. UII numar masiv de 150 pg, cu un material bogat şi foarte 
interesant În fruntea căruia stă expunerea dlui prof. D. Gusti despre "Legea 
Serviciului Social", Nimeni nu era mai În măsurj ca dl GusU !Să explice cre· 
zul şi metodele de lucru ale Serviciului Social. Larga răspândire pe care direc
torul revistei a dat-o acestui număr printre intelectuali şi-n deosebi printre 
reprezentanţii şcoalei. marchează pozitiv incepulul activităţii Serviciului Social 
în concordanţă cu ideile exprimale in expunerea dlui prof. Gusti. Dintre cele
lalte studii retinem cu plăcere pe cele semnate de arădanul Salvator A. 
BrăJeanu. referent În Consiliul Legislativ care vOrbeşte despre "Extinderea 
legiuirii române în Bucovina" şi studiul de migăloasă. documentată şi siste
matică expunere despre .. Aspectele depopulăril Banatului sub prizma cercetă
rilo monografice ale Institutului Social Banaf·Crişana" al altui ară dan, dl Dr. 
Emil Boliş, secretar general al Institutului Regional de Cercetări Sociale din 
Ţinutul Timiş. Bucurie şi surpriză în acelaş timp ne-a făcut articolul-studiu 
semnat de.R. Ladea şi Înli!ulal cu modestie .,Schita unei conferinţe despre 

J 
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aria plastică". Pe ROll1ulus Ladea il ştiam sculptor. Ne·am Înşelat. Est~ un om 
cult, cu idei Îndrăznele şi cu talent la scris "Schita .... dsale, o adevărată 

leclie de estetică plaslică şi literară, constituie un pilduitor Îndemn la muncă 
şi studiu pentru toti acei ce cred că, inzestrati cu talent, şi pol îngădui toate 
inepţiile. Şase fofo'copii, după ultimele creaţi uni În gips ale sculptorulului, exem
plifică p lasliCa artistului. 

CUGET CLAR (Noul Semănător) care a ajuns însfârşit şi la chioşcurile 
din Arad, este una dintre foarte putinele reviste actuale de luptă şi Înd, umare 
- in sensul exprimat chiar in titlul şi subtitlul el. Direc\ia dlui N. Iorga se 
vădeşte atât din alcătuirea cuprinsului cât şi din articolele dsale cum este 
spre exemplu corosivul "Un Indesirabil care trebue inlăturat" din Nr, 35, Mar
tie 1939. "Indesirabilul" este V. Alecsandri, "un strigoi rătăcit" pe scena Natio
nalului din Bucureşti cu "Fântâna. Blanduziei" o piesă in care "nu se spune 
nici o necuviintă" de pe vremea când gustul publicului nu era formal... Tre
buie dat afară pentru a face loc d·lor Sângeorgiu, SorhuJ, Muşetescu şi Sici 
(Alexandrescu, prietemul nostru, "prezentator" de superlative). 

g 

In acelaş număr, noul nostru colaborator dl Emil Hanganu, publică poe
zia "Visul", pe care ne permitem a o reproduce aici În intregime, atât pen
tru calităţile ei stdistice şi puritdea simţirii omului, cât şi pentru a exempli
fica, odată mal mult, direcţia literară a revistei. 

VISUL 

De-ar fi viata vis frumos de sară, 
Când, im"Ietif/d ![ândurife 'n fllf/Ună, 
Ultal te 'nalti Îfl Jilmul din t~[(ară 
Şi lzoillăreşti prin stele sali prin lună; 

DI'-ar fi viaţa eLIm am vrea să fie, 
Clim (iefare o avem in minte, 
Şi de:am trăi ru toţi o I'l'şfliCÎe, 
De-am fi Ilemuriton; icoalle sFnte; 

De-ar fi viata (1 realisare 
A [(â/ldurilor toate, paradisul 
Dorit, închipuit de fiecare, -
Atllflci ... elim ar putea să;Jie visul? EmU Hanganu 

FEMEIA SATELOR an. V - -1,2 - lan.·Febr_ 1939. Revistă condusă de 
dna Maria Pârvulescu. Material ales, articole frumoase, îndemmri bune, sfa
turi practice (Folosul pl\sărilor, burltle"i de leac. despre molii. etc.) bucătărie. 
cuvinte Înţelepte pentru fete tinere. soţii şi mame - şi chiar IIteraturăI Dar 
ceeace este Într'adevăr uimitor şi demn de toată lauda pentru directoarea 
acestei excelente reviste .. de cultură şi educatie gospodărească" este cond!. 
tiunea tehnică în care apare în tipografia lui Ungar din comuna rurală Ineu 
(jud. Arad). Abon"amenlul 60 lei pe an. Numărul 8 pagini formal mare. Cine 
o citeşte? Cu ce bani se tipăreşte? De unde ai coborât în Ineul Aradului, 
dnă direcfoare? 

• 
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E PIG RAM A-I - 3 - Februarie 1939. Apare in Bucureşli ca "buletin 
lunar al epigramei româneşti." Colaborează inedit sau cu reproduceri din 
operele apărute toti epigramişlii romani. Unii chiar postum. Altii prematur. 
Câţiva clandestin. In fi~'care număr concurs cu versuri dale, cu premii În bani 
şi cu zeci de răspunsuri publicabile. Dueluri epigramatice. 

Interesant. Şi original. 

In "GÂND ROMÂNESC - VI, 5-12 - Maiu-Decembrie 1938 ce ni·a sosil 
abia zilele acestea, semnează Viclor Ion Popa o evocare plină de parfum şi 
culoare "Vlaicu şi Caragiale la Cluj" - Iar in PREOCUpARI LITERAJ~E - IV, 
3 - Martie 1939 dl profesor PeWe V. Hanes ne vorbeşte intr'un documentat 
studiu de istorie literară despre .. Barbu Ddavrancea şi I. L. Caragiale, prieteni." 

(a. c.) 

.. PITAGORA." O nouă revJstă arădană. an. IV - 5 - 6, 111. 1939. 
In spiritualitatea ştiinţifică a tineretului orasului nostru se simiea nevoia unei 
reviste şliinţifice, Acest gol îl umple aparitia .. revistei de matemetici .. PITA
GORlt" pentru uzul şcoalelor secundare. 

Revista publiCă: articole, note matematice, probleme rezolvate şi pro
bleme propuse, de matematici elem. nlare. Apare lunar cu exceptia lunilor 
Iulie, August şi Septemvrie. 

Apărută până in An. IV. No. 4. 1. 1939 la Craiova. cu începere din luna 
M jrlie a. c., Pifagopo Îşi continuă aparitia la Arad sub condl'cerea unui comi
tet de profesori din toate colturile tării, din care lac parte dnii C. Coşniţă. 
C. Ionescu-Bujor, LI. C. D. Ionescu-Tiu, N. N. Mihăileanu, E. Vişa şi allii, cari 
sunt o garanţie indiscutabilă că revista va apare la Arad cu o regularitate 
adevărat matematică ~i cu subiecle tot atât de intt'resante ca şi În timpul apa
riliei la Craiova. 

Delegat cu condu,erea tipărirei revistei "PlIagora" este excelentul pro~ 
fesor de matematici dela liceul "Moise Nicoară," dl N. N. Mihălleanu. 

'''--Elevii din localitate cari rezolvau la diferitele reviste matematice din 
tară;·-.~or simti desIgur ca o datorie să colaboreze în prir>11 I rând la revista 
oraşului-nostru, mai ales că "Pilagora," este poate sinţ:jura revistă de mate
matici din ţară, care primeşte şi colaborarea elevllor de curs secundar. 

"S A of U L." An. IX. No. 100 CIlr. 1939). De nouă ani, acest sfetnic al gos
podarulUl, suseşte la fiecare inceput de lună, aducând tot felul de sfaturi 
practice, pentru o mai bună gospodărie a satelor. Apoi poveş1i şi poezii, 
articole religioase, folklor, forestiere, agricultură, istorie, Iiteralură, medicină 
umană, veterinară, şcolare, anecJote, jocuri. răspunsuri, ştiri de pretutin
deni, etc. etc. 

După cum se vede, nu lipseşte nimic din ceeace ar interesa viata satelor. 
Revista "Satul" este continuatoarea şcolli in sat. Deaceea nu trebue să 
lipsească din casa nici unui sătean. " 

Cu prilejul numărului sărbătoresc - 100 - apărut pe Martie a. c. in 
64 pagini, Satul ne prezintă colaborări dintre cele mai alese în fruntea că
rora stau t Inaltul Patriarh Miron Cristea, dnii profesori N. Iorga, C. Rădu
lescu-Motru, 1. Simionescu, D. Gusti, Stelian Popescu, etc. (a. r.) 

;:. 



Am primi' la recfac,ie, 

Căr'; : 

SIR jOliN LUBBOCK - Fericirea de a trăi, lrad. AI. Lascarol,l-Moldol,lanu 
Ed •• Cugetarea- 212 pp. lei 35. 

N. F. COSTENCO 
AUREL COSMA 

- Ore - poeme 12i pp. Lei 75. 
- Din treculul Românilor IImitoren! - 30 pp. Tlmltollra. 

- Vasile Georgeviei 

din Biblioteca popora/ă »Astra« - Sibiu: 

Nr. 242 1. Agârbicean" - Clirlurarli români 

• 243 
245 

Oeorge Racaţi - Din durerile Karamureşulul - piesă in 3 ade -

.3. Sabirz Tmţia - ClImln pustiit 

• 246 Sahia Trufia - FÎre de nalbi - pOl,leslirl 
247 Breazu-Chiliezll - Poe:til patriotice _. culegere 

" 248 • • • - Din vlala sfintilor 
• 249 Ion Creo,7gă - Basme 

• 250 1. Pop-R.eieganul - POvestiri 
• 251 - 2,')3 V. Moldovan - S.jal'ca - De~pre cărllle funduare ~I fntabullirl 

Reviste: 

Transilvania 
România Aeriană 
Pap;ini literare 
Lllceu/arul 

- An. 69 - 5-6 - Ser.t.-Dec. 1938 - Sibiu 

Ramuri 
Preocupări literare -
Viaţa Basarabiti 
Biserica şi Şcoala 
Condeiul 
Oâlld Românesc 
Orizonturi 
Salul 
Revista Institlltuilli 
Social Balzat·Crişallo 

Ziare: 

Voinţa Banatului 
Boloşanii 
ObservatorRl 
Vestul 
Ecoul 
PâmÎI1!ul 
Drapelul nostru 
Semll.nătorul 
Femeia satelor 
Zăralldul 

XIII 
VI 
V 
34 
IV 
VIII 
63 

1 
• VI 
• 1 IX 

• Vii 

- 1-2 Februarie 
- 1-2 lan.-Februarie 
- 1 - 2 lan -.Februarie 
- 1-2 lan-Februarie 

3 Martie 
- 1-2-3- Febr.-Marlie 
-13-14 - ~lIulie 

3 - Ianuarie 

1939 - Bucuretll 
19:39 - Turda 
.!lJ!J - 'flmişoara 
19.19 - Crlllo\1a 
)939 -- Bucureşti 
19'39 Chişineu 
19;)9 Arad 

- 5-12 - Maiu-Deeemvrle 1838 
Craiova 
Clul 
Galati 
Bucureşti 

-11-12 - Decem~rle-Ianuarie 
100 - Marile 

- 2:> :.... Ianuarie Martie - TimlşQara 

- XIX -0- Timişoara 
Bolc~allj 
Dorohoi 
Tim şoara 
Timi'loara 
CăIă~aşt 
Bucureşti 
Bazarg!c 
Jlleu-Arad 
Brad 

-) - 2-3-4-0 
- VI - 60-61-62 
-X - cotidian 
- Xv - cotidIan 
- VIII - 199 
-V - 63-64 
- VII - 7-9 
-V - 1-2 
- VII -4 

.. 
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' .. , Biblioteca Ateneului f'opular-Arad 
Au apărut: 

Nr. 1. ED. 1. (jĂVĂNESCU: Ioan Popovici-Desseanu. viata şi ac-
tivitatea sa. - Arad 1932. Lei 25. 

Nr. 2. ISAIA TOLAN.' Noul dictionar ortografic al limbii române. 
- Arad 1932. Lei 40. 

Nr. 3. Dr. aH. CIUHANDU.' Dr. aiorgiu Popa, un om de şcoala 
şi cultura. - A:-ad 1934. Lei 100. 

Nr. 4. Dr. aH. CIUHANDU: Schite din trecutul Românilor ară-
dani, (veac XVIII). ~ Arad 1934. Lei 60. 

Nr. 5. ED. 1. aĂVĂNESCU: Ioan Monorai. un istoric ardelean IlP-

cunoscut. - Arad 1938. Lei 60. 
Nr. 6. GH. MOŢIV.' Stropi din cascada vietii ... - Edit. şi tipo-

grafia "Concordia« Arad Lei 40. 

GtI. MOŢIU: 
Stropi din cascada vieţii ... Lei 40. 

Lei 15.-

CONCORDJft 
Inst. de arle grafi« 
Rrad, Str. Goldif I 
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