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Germanii nostri , 
- o problemă mai mult decât locală 

Punem o chestiune, la aparenţă de un cu
prins mai îngust, gândindu-ne la Germanii din 
lArad - oraş şi judeţ - la ceice-au fost şi nu 
mai sunt şi la puţinii câţi au rămas din cei 
mulţi, ce erau, odinioară. 

Aşa pusă chestiunea, avem o amplă latitu
dine pentru condeiu, de a înfăţişa problema "ger
mană." de aici care, astăzi, face parte întegran
ită a complexului de ohestiuni, cari privesc aşa 
de deaproape politica statului român şi intere
sele vitale româneşti. 

Vom spune câteva cuvinte pe tema aceasta, 
'Care ne interesează, nu într'atâta din punctul 
de vedere politic - isolat de altfel din coloanele 
noastre -, pe cât dintr'un sentiment de drep
tate, întemeiat pe un motiv etic naţional. 

Şi vom începe vorba prin a face, mai întâi, 
câteva constatări de ordin istoric. 

* 
Ne întrebăm, anUlll1e: Decând avem Ger

mani în oraşul şi'n ţinutul AraduJui? 
Răspunsul ni-l dau înşişi Maghiarii. Comu

nele germane, toate, sunt de o dată mai recentă. 
Germanii au fost aduşi încoaci, din imperiul ger
!man, după refugierea Turcilor, începând cu vre
mea împăratului Leopold 1, şi au fost aşezaţi pe 
moşii de stat. 

Pe atunci, nici nu erau în oraşul şi ţinutul 
nostru, alţi domni de pământ, decât împăratul, 
stăpânmd un întins domeniu "cameral" sau de 
stat, şi germanul Haruckern cu maghiarul La
vâszy, Toţi acestia, au plasat, bucuroşi, pe do
,meniile lor, Germani cari în conscripţiile vremii, 
ca cei dela Glogovaţ, figurau, până aproape de 
jumătatea veacului XVIII, ca advenae - veni
turi. Aşa cel puţin se întrerupea aceea continui
tate geografică-etnografică, pe care o prezen
ta elementul românesc, d'abia pestriţat pe ici
colo cu câţiva maghiari şi sârbi. 

1*) Dr. Jancs6 Benedek, Dr. Somogyi Gyu18: 
'Arad v. m. Neprajzi Ieirivsa, pag. 360. 

In cadrul acestui studiu restrâns ne Întere
sează mai de aproape stările din Arad, care, 
înainte de venirea Germanilor, era româneB(!, 
întrucât elementul maghiar era aproape ahsent. 

După conscripţia dela 1743, oraşul Arad 
avea, în afară de Români şi de Sârbi, 106 con
tribuabili germani şi numai 38 Maghiari. O pri
mă constatare esenţială, căreia-i adă.ogăm şi un 
explicativ geografic: Germanii şi Românii lo
cuiau. mai ales, în aceea parte de oraş, care se 
numea "oraş-german" (Nemet-varos), dar avea 
pe teritorul său şi biserica românească, drept 
dovadă, că şi aşezarea Românilor era pe acelaş 
loc. Mai precis: Germanii dăduseră, în Arad, 
nu peste Maghiari, ci peste Români. Totatunci, 
cei 38 Maghiari, se vede, vor fi fost adăpostiţi în 
strada, numită pe atunci "maghiară" (Magyar 
ucca, azi: Str. Episcopul Radu). 

După aceea conscripţie (1743), pe cât am 
putut descifra migăloasa scrisoare măruntă a 
ei, am constatat că, în Aradul de atunci - fi
reşte, fără de restul dinspre Aradul-nou, (care 
se numea .. oraş-sarbescu", "racvaros" şi fără de 
cetatea Aradului, situată dincoaci de Murăs -
existau foarte mulţi meştesugari şi industriaşi. 
'Am găsit Între ei şi Sârbi şi mai puţini Maghiari 
şi Români. Dar elemeptul covârşitor era repre
sentat prin Germani. 

Iată, ce meşteşuguri erau representate ex
clusiv prin cetăţeni cu nume indubitabil pur-ger
mane: 27 mici restauratori (educi1la), 6 cis
mari, 5 tăbăcari, 5 olari, 5 ratari, 4 pescari, 4 
măcelari, 4 dulgheri, 3 comercianţi, 3 ferari, 3 
fauri, câte-doi cărămidari şi îngrăditori (mura
rius) şi apoi: câte-un arendator, sitar, sculptor, 
croitor, iunar, geamgiu, barbier, Iumiinar, pic
tor, tâmplar, tinichigiu, comerciant de verde
ţuri (? herbarius), aurar. G€rmanii, deci, repre
sentau aici, la jumătatea veacului xvm. cel 
mai de seamă element productiv: meşteşugurile 
şi eomerţul, -- alăturea de Români şi Sârbi, 
cari representau agricultura, şi de Maghiari, 1 
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cari făceau cărrwşitul. 
In total. din cei 106 cetăţeni germani ai 

Aradului de atunci nwuai 27 insi nu aveau, unul 
sau chiar doua, meşteşuguri. Deci, 79 Germani 
rt'presentau aici H4 meşteşuguri. 

In asemenea împrejurări, Românii, covâr
şiţi num2riceşte în partea de oraş, numită după 
nou-veniţii germani, au scăpătat. Dar nici Ma
ghiarii şi Sârbii n'au putut resista în concurenţa 
cu Germanii. Deaceea, la meşteşuguri mai ră
măseseră, în "oraşul german" Arad, d'abia 8 
Români şi 16 Maghiari. Din contra, Sârbii se ţi
neau mai bine, prin cei 32 comercianţi şi meş
teşugari ai lor. 

... Aşa era atunci! 
Dar, de atunci, s'au schimbat lucrurile asa 

de mult. Germanii din aceea vreme, au continu~t 
viaţa şi îndelE?tnicirile de meşteşug, pe cari le 
aduseseră din ţara lor de baştină, şi cari, aici, 
după re<:ulegerea politică de pe urma izgonirei 
Turcilor, erau aşa de necesare şi aşa de bine 
venite. 

• 
Cine şi de pe unde erau Germanii, cari şi-au 

aflat la Arad - ca oraş "cameral" sau de stat 
pe atunci, şi judeţ - aşezarea şi rosturile lor? 

Să pomenim câteva nume, -- mai mult de 
ilustrare, - din acE"lea multe. Ne folosim, ia
răşi, de isvoare maghiare. Şi să menţionăm, în 
legătură cu ele, unele împrejurări de ordin po
litic şi social, prin cari acele persoane au fost 
smulse din rosturile lor etnice. 

Sigismund Edelspaeher, ca nobil al impe
riului german, născut (1681), în Kaschau (azi 
Kosice, în Cehoslovacia) : i-se recunoaste aici no 
bilitatea (la 1714), prin ce i-se deschide drumul 
spre a fi moşier mare (la Şimand), înalt func
ţional' cu reputaţie, la administraţia comitatu
lui Arad. Calea aceasta a dus la slăbirea con~ 
ştiinţei germane. Dar cel puţin şi-a păstrat nu
mele familiar. 

Tot din Germania a venit, in veacul XVII. 
familia Friebeisz, nobilitată la 1658 cu predi- I 

catul "de Rajka", şi familia Frummer, care şi-a 
schImbat numele în "Szende". 

lohan Georg Haruckern, care a construit 
cetatea Aradului. obţinu (1723) indigenatul un
gar şi titlul de baron, dinpreună cu o moşie de 
95 localităţi situate în trei comitate. 

Alţii, cum sunt Konrad Anton Mannsdorf, 
Franz Mittinger. Josef Redl, Johan Spe<:h, Leo
pold Thalheim, Martin Vankel, Osvald Vizer, 
Philipp GrUnner ş. a. au obţinut, la fel, ori moşii 
ori ranguri nobilitare şi diregătorii - cari 
mijlociri duceau. fireşte, la înstrăinarea de 
neamul lor şi la contopirea în elementul ma
ghiar care, politiceşte, începea să prindă consis
tenţă. 

N,avem pretenţia să exhauriem lista înte
lectualilor înstrăinaţi în acest chip, cari, fireşte, 
dădeau de urmat, aceeaşi rea pildă, celorlalţi 
Germani, element aşa de folositor şi productiv 
în viaţa comercială şi industrală. Dar, pentru 
a complecta tabloul, măcar Intru câtva, vom mai 

spicui câteva nume de Germani arădani, de a
ceea.,?i categorie, din veacul XIX. 

Intemeietorul familiei, cu nume asa de 
unguresc, Almay, nobilitată la 18:)5 cu predi
catul "Almasi", a fost cetăţeanul Joseph "\IVurm 
din Pesta. Tot aşa, urzitorul familiei, "Algyay" 
este cetăţeanul din Pe sta Thomas Kardetter. 
Proprietarul mai multor sate din Podgoria Ara
dului, Dietrich Joseph, baron de Landsee, a fost 
indigenat la 1827. Briineck Karol, care era prim
casier al comitatului, primeşte (1828) moşia 
dela Cermeiu şi îşi strânge astfel şi mai mult 
legăturile cu elementul maghiar, sporit prin ata
ţia transfugi germani, dintre intelectuali şi in
dustriaşi şi comercianţi. 

Ce vom mai adăoga - nu despre alţii mai 
neînsemnaţi, ci despre doi rătaciţi din cei de 
seamă: contele Kănigsegg de Rothen, fels şi 
Aulendorf, înzestrat (1804) cu marele domeniu 
dela Şebiş? Şi ce - despre familie Szalbeck de 
Petriş, care se trage din Mathias Szelbeck, 
fostul secretar al Principelui Moldovei, confir
mat mai apoi în funcţia de comisar salin (1739) 

Nota caracteristică a tuturor acestor "ger
mani" era: cea mai strânsă ataşare, politică
socială ş' culturală, la curentul de deşteptare 
maghiară pornit după începutul veacului XIX. 
Ei. toţi se Iăpădaseră cu desăvârşire de originea 
lor germană şi se identificaseră pe deplin cu lim
ba, cultura, şi aspiraţiile maghiare! Mai mult 
decât atâta: Mo!:,b>nis~l'ă, cei mai mulţi din ei, 
şi ura fanatică a IUaghw'ilor impotriva Româ
nilor refractari: Iar în războiul dela 1K34, 
pentru extirparea ortodoxiei la Români in acest 
judeţ, nimeni n,au fost mai fanatici, de cât toc
mai cei doi mari renegaţi germani: Contele Ko
~ligsegg dela Şebiş şi Szalbeck Jakab dela 
Petriş ... 

Fanaticii acestia lucrau şi dintr'o sugestie, 
pe care li-o aplicase propria lor biserică, ceea ca
tolică, tot mai strâns identificată cu aspiraţiile 
maghiare şi cu politica de maghiarizare. 

De ilustrare, vom invoca o hotărâre a comi
tatului şi un caz tipic de desnaţionalizarea unui 
sat german, printr'un preot catolic, german re
negat. Comitatul, care se pasiona mult de o cât 
mai largă desvoltare şi lăţire a limbei maghiare, 
hotărea la 11 Aprilie 18:n - în absenţa unei 
legi de stat, în acelaş sens! - întroducerea 
limbei maghiare in administraţie şi in biserici. 
Domnilor de pământ li-se impunea să propună 
'de preoţi rom.-catolici numai de aceia, cari ştiu 
ungl,lreşte. Preoţii romano-catolici în spcial -
cari erau şi ai Germanilor - erau provocaţi să 
propage limba maghiară între enoriaşii lor, cu 
orice mod. Să-i catehizeze, să'le predice în un
gureşte numai; iar acolo, unde n'ar şti ungu
reşte, cel puţin tot a doua sau a treia duminecl 
- să le bată toaca la urechi?! - să le predice 
în ungureşte; J,iar pe germanii cari şi de altfel 
progresează frumos în maghiarizare, precum şi 
pe alţi rom.-catolici, să-i obişnuiască şi să-i de
prindă în limba maghiară." Iar .păcatoşii de 
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preoţi valachi "neuniţi" să nu primească sesiuni 
parohiale, dacă nu cunosc limba ungurească ... 

Ce s'a ales, în special, de Germanii noştri, 
în CUl'sul cclor douăsute si câtiva ani dela ase-
za t'e;~ lor aici, în oraş şi îi1 pr~vinţă ? . 

, Să ni-c spună, iarăşi, alţii, pentru a nu ni 
se putea atribui exagerări. Redăm un caz sem
·,liflCativ. Franz Haruckern, pe care-l cunoaştem 
deja, a adus şi aşezat Germani pe moşia sa în 
localitatea numită mai târziu Szent-Marton, azi 
Sân-Mărtin. Această comună germană şi cato
lică a avut de preot pe gcrmanul Wieland Jânos 
(1826-6:1). care a lucrat cel mai mult "pentru 
maghiarizarea comunei." La 1833, a introdus 
limba n~aghiară in şcoala germană. iar în biseri
că, cfll1tarea ungurească. Jumătatea primă a 
lit~n'ghiei s'a cântat în nemţeşte, iar a doua ,iu
i:.ătate pe ungureşte. La 1834 a Îmbrăcat în co
stume ungmeşti pe fetiţele. cari purtau statuia 
13fântei Fecioare Maria" (F). 

Tot aşa s'a lucrat şi în celelalte comun:>. 
germane dintru începutul lor din veacul al XVIII 
lea. cari, mai apoi. au primit preoţi maghiari dia 
dreptul, ori germani - cozi de topor unguresc. 

Aşa stăteau lucrurile, de pe partea catoli
cismului care SE' identifică tot mai mult cu aspi
raţiile de cucerire ale maghiarizmului. în/acest 
oraş. care - sat românesc fiind dintru începu
turile sale devenit mai apoi, prin rccucerirea 
dela Turci, .. târg" (opid camera]) pe moşie de 
3tat - nici nu putea fi locuit de alte "confesi
uni," decât aceia cari erau de religia dominantă 
catolică şi ceea ortodoxă ,a băştinaşilor aflaţi 
aici. 

Mai avea Aradul de atunci, pe lângă H.om':~
nii şi :::5ârbii ortodocşi şi pe 18.ngă Germanii şi 
i11aghiarii romana-catolici, ~i Î!lcă şase familii df: 
"Evrei! ... 

• 
Dela 1788 încoaci, când s'a aşezat aici În

tâiui protestant maghiar - până la Dacretul de 
"~oletal1ţă (1781) al împ.- Josif IL ei erau escluşi 
cu desăvâr~ire din oraşe, la Arad ca la Ti
mişoara .-- au venit, de s'au aşezat la Arad. şi 
Maghiari calvini, şi au pus temelia comunităţii 
calvino-maghiare. Incep de se strecoară şi Ger
mani protestanţi. de confesiunea ev.-augustană, 
confesiune speeific. germană. La 1839, evangc
Jieii luterani erau deja 160 suflete, ce făcea 1':
din populaţia oraşului, după confesiuni. La 
1869 erau 743 suflete (-.,2.2(;), la 1891: 1221 
suflete (.,,2.9(>;'), iar la 1910 chiar 2213 suflete 
'- culmea creşterii! - adeca 3.5% din populaţia 
oraşului. 

Dar, ne întrebăm: Unde sunt Germanii, cei 
mulţi odinioară în acest oraş, reduşi în statis
tica oficială dela 1910 la O disparentă infimi
tate? 

Căei, iată, ce ne spune st~tistica: La 1910. 
Maghiarii în Arad. erau 46.085 suflete, după 
Istatistică, adeca 73.0% din populaţie. Acum, 
eliminând din "Această cifră numărul Evreilor, 

1~') Marlti S.: Arad. monog~-. n. 733-4. 

cari, bine înţeles, contau ca maghiari, în cifra 
de 6295 suflete (10.W,r). ar ramânea Maghiari 
puri :.)9.790 suflete (6:3.0',). Dar. în cifra 
aceasta se cuprind şi celelalte elemente eteroge
ne, pe cari statistica tendenţioasă i-a înglo'oat 
intre Maghiari, şi politiceşte. în locul al doilea 
- numerice;$te, poate, chiar în locul prim -
Germanii desllaţionaJizaţL Da; căci, într'adevăr, 
Genn:'rcii de odinioară, cari Înainte de două
sute de ani. dădeau cel puţin în "oraşul german" 
Arad o majoritate remarcabilă, acum (la 1910) 
erau reduşi la 3.5~.c, din populaţia Aradului! 

Evident: Germanii dela Arad, în provinţă 
ca şi in oraş şi-au perdut rezistenţa naţională. 
şi cu atât mai u~Ol' s'au desnaţionalizat. cu cât 
aflându-se desbinaţi în două confesiuni, nu au 
putut să-şi pună în practică nici măcar lcnden
ţele de unitate culturală, ci au slugit înteresele 
':::ulturale şi. mai apoi, şi pe cele politice ale 
MaghiarHor. 

Noi, Românii, cunoaştem bine acest funest 
experiment, al pierderilor politice-naţionale de pe 
urma desbinării confesionale, cu toate fictivele 
'ei foloase şi cu multele ponoase şi-a oalelor spar
'te de peste 200 de ani. Germanii, însă. fiind mai 
puţini şi mai fragili ca noi, n'au putut rezista 
'politicei sufocante. ale căreia victime deveniseră 
prin legăturile dogmei catolice, la început, tre
cute mai apoi în seama şi în folosul politicei 
ma;;hiare de stat politic unitar-naţional ma
ghiar ... 

• 
Iar a.. .. tăzi, În România-Mare? 

Am avea multe de spus, la problema aceasta, 
care în această faza e o problemă politică. 

Şi cum revista noastră nu face politică. ce
"cace nu întră nici in pasiunile autorului. mulţu
mit cu învătămintele istoriei - ne multumim să 
dăm premis'ele informative, de ordin istoric. pe 
cari le îndreptăm, deopotrivă. cătra conştiinţele 
victimelor politicei de maghiarizare de până eri 
printre Germanii noştri, pre cum şi cătră ceice 
în chip profesional se ocupă de resolvarea pro
blemelor politice ale Statului român. 

Noi, dela începutul regimului românesc 
chiar, am avut plăcerea să surprindem, la Ger
manii din Arad. un gând de revenire asupra 
procesului politic-cultural al maghiarizării lor. 
Era o râvnă justificată a lor, prin puterea sân
gelui si a culturii pe cari nu le Iăpădaseră cu 
desăvârşire. Mai era la mijloc şi un credit poli
tic şi moral al Statului Român, care îşi in firi
pase unitatea politică tocmai în baza principiu
lui naţional şi al dreptului de autodeterminare 
al popoarelor. Germanii noştri, ieşiţi din buimă
ceala momentului, contau pe înţelegerea politică 
şi pe sprijinul moral al Statului Român de a li 
asigura condiţiile culturale necesare. 

In locul prim: erau şcc.a1ele gennane, pe 
cari le cereau; dar. durere. n'au fost Întelesi si 
ajutaţi în măsura în care trebuia, ca Statul să 
sprijinească această mică minoritate, chiar din 
motive politice de Stat român. 3 
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... Şi-aşa, politica "culturală" (?) a Româ
niei-mari nu li-a dat Germanilor de aici cuvenita 
'atenţie şi sprijin, pe cari le solicitau, în slujba 
'şccalelor germane, prin cari ar fi adăogat Ara
dului ceva din patrimoniul culturei germane, un 
factor mondial apreciat, 

Şi, în loc de acest resultat, şurubăriile poli
tice, aplicate în cursul vremii din partea tutu
ror celor înteresaţi a suprima acest gând de re
deşteptare culturală germană în Arad şi jur, -
'au dus acolo ... unde nu trebuia - ca la al 
doilea rezultat negativ - la episcopia sau su
perintendenţia "maghiară" a luteranilor dela 
Arad, germani de origină în cea mai mare parte, 
mai ales în acest oras. 

Durere, politica' românească şi politicianii 
nostri, nu în acest caz au umblat întâia dată ca 
legaţi la ochi ... mânând apa pe moara altora! 
'Aşa am ajuns deja acolo, că în loc să li-se fi 
dat la vreme Germanilor din Arad ce li-se cu
venia ca grup etnic şi cultural propriu, au fost 

(7J ( .) 
J~oilielu 

Ch. Baudelail'e 

mânaţi În tăbăra intereselor maghiare: la şcoa
lele romana-catolice, aceia cari sunt germani 
de aceasta confesiune, şi în spre ostrovul maghi
arizat al luteranilor germani odinioară., , 

Aşa fiind, Germanii rămâ:n şi pe mai de
'parte desbinaţi Între olaltă, în folosul Maghiari
:lor. 

Nu mai examinăm problema, de oarece dela 
acest punct încolo ea trece în domeniul politicei. 

Dar punem . o întrebare de conştiintăt in 
două direcţii: concetăţenilor germani în primul 
'loc; şi, în al doilea loc, guvernanţilor politici 
detotdeauna: 

Dacă aceste fatale consecinţe cadrează cu 
conştiinţele lor şi cu prestigiul şi' îuteresele 
Statului şi Popo::,ului român? 

Eu am pus întrebarea, şi ţin să anticip şi 
răspunsul, după a mea părere: 

Nu, şi iară.ş: nu! 
Gh. Ciuhalldu. 

Boala şi moartEa topesc ln cenuşe 
Focul străluci/or care ne-a Încălzit. 
Din ochii acei mori atât de vii şi de calZI: 
Din gura În care mi-om topit inima. 

Din săru/ările acelea aprinse ca un dicfam, 
Din auânturile mai vii, ca razele soare/ui .. 
Ce-a moi rămas? E groaznic. sufletul meu! 
NImic decât un desen şters. În trei colori. 

Care, ca şi mine, se s/inge'n singurătate, 
Şi pe care 'fimpul, bătrăn netrebnic, 

"II izbeşte zJ/nic cu aripa lui aspră .. 

Crud asasin al Iliefei şi-al Rrtei. 
N/ciodal{i nu vei stinge din aminUrea mea, 
Ilisul care mi~a fost i'ncântarea şi gloria / 

R/;, 'f, 5'fRMR'f/RD 

0) Din volumul de poeme: Peis(Jgil Sentimentale -
originale şi traducni - care va apărea în N\anic. 



In drUlllurÎ de 
In trenul ce sboară printre priveIişti depăr

tate, pe aţe de oţel, căldura a încins comparti
mentul: miros de curea, de lâncezea1ă şi coclit, 
stăruie în aer. Afară e soare si senin. Julie. Dar 
noi abia în noapte, pe răcoare, vom descinde în 
Braşovul împresurat de umbre, în gara cu lumini 
mărunte, împinse pe paralele lucii, până în coti
turile nopţii. De-aci pe-o vălcea întinsă, pe de 
laturi cu sate bogate: Vulpăr, Cristian, Tohan, 
avem puţin până la Zărneşti, popas primitor, 
apoi Branul. 

Branul nu este ceace am crede de aci noi, 
oameni de şes şi de orizont vast. Regiune încă 
fertilă înspre nord, către Codlea cu '1ăgura ei, 
abia dincolo de sat încep, pe de margine de şo
sea, suişurile spre zarea deschisă tuturor fante
ziilor. Castelul teuton, cu patină veche, şi svo
nuri prin unghere, stă intr'un dinte de prăpas
tie. Vizitatori numeroşi, cari trebue să plăteas
că intrarea, trec pe sub arcade şi se strecoară 
prin uşi strânse în chingi de fier. Par plictisiţi 
în atitudini de mucenicie şi desorientaţi, în lipsa 
unei călăuze, care să cunoască şi veacul cel lung 
ce pluteşte peste lucrurile prezentului, ale re-
şedinţei regale. o 

Din Bran, eşim spre miazăzi, printre hanuri 
şi crâşme, înspre râuşorul care vine din şiştoa
cele de sub Bucegi. Dintru început o luăm pe 
poteca de sub munte, pe lângă cursul vioi al ape
lor. Neiniţiaţi în treburi de astea, lăsaţi in grija 
unui sătean, angajat la întâmplare şi dornic de 
câştig, dar fără cunoştinţa drumurilor şi a noţi
unii de turism, intreprinderea noastră, introduc
tiv va fi o pagină inedită de drumeţie. Mergem 
prin pădure, pe pământ virgin, printre căderi 
de ape, peste copaci prăvăliţi de furtună. Ală
turi, pare aşa de aproape, un perete de stâncă, 
de un verde ireal, stă călăuză şi îl apucăm când 
in dreapta, când în stângă noastră. Inaintăm 
încet, pieptiş, spr~ culme şi venim cam de 
multişor. Vreme de două popasuri, cu hrană şi 
apă rece. Am început să ne îndoim de vre-o eşi
re. O tilincă, apoi un cioban sus la un luminiş 
ne îndreaptă "tot pe muchea pe care trebuia să 
venireţi" ajungem la .. Guţanul". In umbra unor 
ruine, - vechea vamă blestemată - stă crâş
ma lui moş Gheorghe, încheiată proaspăt, ca la 
munte, numai din lemn. De-aci e doar colea schI
tul Ialomicioara. ţinta noastră de azi. 

Refăcuti. pornim de-acum cu o călăuză 
nouă. un pădurar, ca la vre-o şasezeci de ani, 
cu Das tot sprintem. Vorba lui curge domol şi 
puţină. Ii impun prinţii cari vânează pe aci capre 
neg-re şi, - urşii. In stâng-a. o Învălurare de 
linii. la dreapta un pisc cu pădurea rărită: acolo, 
peste cheile Strung-ii, Regatul si uzinele dela 
Dobreşti: aci Muntele Doamnei. In faţă. stânca 
pe care am zărit-o din vale: un Dripor al Bu
eeg-ilor _ Colţii Bătrân ei. Va trebui să-i trecem, 
pare un lucru de nimic. Dar tot urcăm şi nu 

'w' 

vara 

HOTARUL 

(Note de drumefie 
Prin Bucegi) 

mai sosim. Un vânt rece ne împresoară. In urmă 
valuri încremenite în veşnicie, se înşirue munţii: 
mare impresionantă prin tăcerea, imobilitatea 
şi întinderea ei. In peretele din faţă, la câteva 
sute de metri, în dreptul nostru, scobit în piatră, 
un cuib de vultur. 

Am înfruntat în sfârşit coasta şi suntem 
pe un podiş, cu iarbă deasă. La stânga fumegă 
inourat, contur de uriaş, Omul. Printre jnepenii 
cari ne-ar ţine pe loc, pe o potecă îngustă, cobo
râm în valea Doamnei. De-acum fără călăuză, 
"că-i numai o oră până acolo". - Inserează. -
Suntem în fund de cazan. Din două părţi, dela 

. stâne, câini ciobăneşti ne latră cu răsvonuri de 
cavernă, Apare luna într'o suliţă de piatră, şi 
stele, vii, pe fondul de catifea al nopţii. Caravana 
înaintează, pe un pripor, sub stânci. Cineva 
fredonează marşul toreadorului. Impresionant 
decor si atmosfreă. Decât, acum suntem cu ade
vărat ~ub spuză de stele şi printre colţi de piat
ră. A visa aci, mai mult ca oriunde ar fi o pri
mejdie de moarte. Trecem aşa dar cu veghe În
cordată, sub pânza ireală a lunii, înspre Ialomi
cicara. Din depărtare, cascada de sub brazi, 
sgomot alb de vijelii, tulbură seninul. O lumină 
pâlpăie. avară: este aşezământul de drumeţie 
aI Turing Clubului României. Ajungem pe la 
miezul nopţii. Primiţi cu neîncredere, - nu sun
tem membri organizaţiei, - avem drepturi mai 
puţine şi vom plăti totul mai scump. Sesizăm 
de-îndată şi rigoarea unei discipline căreia orice 
drumeţ trebue să i se su puie: noaptea este a 
somnului recreator şi dătător de puteri noi. 

* 
Culori matinale. O paletă magică a umplut 

lucrurile cu sineală şi cu verde. Nouri se eva
porează deasupra piscurilor. In faţa hanului, ani 
maţie. Drumeţi plecaţi cu noaptea în cap, sosesc 
din trei direcţii: dela Sinaia, dela Cheile Tăta
rului şi dela Omul. Cei cari au dormit alături, 
la schit. se caută pentru plecare: către Buşteni 
peste Babe şi Caraiman. La Omul prin Obârşia 
Ialomiţei. Privim lumea asta trepidantă şi cu 
ifose. Printre atâtea figtiri palide, cu ochelari, 
subţiri şi urâte, câte-o fetişcană cu sâni mici, 
talie suplă şi ochi de veveriţă. Pe-alocuri o gri
je paternă aliniază un grup guraliv de copii: co
pii bătrâni cu musteţi şi ţepi în barbă şi oameni 
de-o şchioapă, gravi şi ochi aprinşi. In curând 
tăcerea prietenă le ia locul. Toată ziua aproape, 
sub soare domol, ne vom bucura de aceast?i 
liniste, care aureolează colinele cu lumini pure. 
a potecă largă, de Cişmigiu, duce la schit. In 
drum înscripţii cu imprecaţii lungi. fac apel la 
sentimentul fratern al omului pentru copaci: 
leagăn, scut şi sicriu, tovarăşi de toată viaţa 
ai trecătorului. Lucrul se aminteşte pentru 'a 
ocroti şi păstra viaţa din jur, pentru legile ei 
fireşti de descompunere fosforescentă. în put
regai şi vis. Cărarea trece pe lângă un cuptor 5 
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de p~lin8 şi o p :':n ;t.ă ~Hb pământ. Pâinca şi vi
ndl, elemente {L învi;;G;,L~' p"ntn: călugari şi 
credinţă, asigură schitul dr c:::ic lumeşti. PrinL .. 
re brazi, o bLiE','icută, din Iru',l, modc~tă: eEte 
~chitul cel vechiu. Cu puţină p~~tură sub strf'u
şInă, cu un turn (~e z,tjl strcin, localul sta mă t
turie de veac vechi ŞI p2ntru :,:ile de sărb{ltoare. 

Schitul cel nou îl zarirn după o cotitură, 
d~J.supr~ hlcmicioarci care scapa acum nebu
rdl.ecă din strJ.m:oarca cheiler L'lj)Ului. Bi,~e(i'·~:. 
c l'1ini~t,u:!.'ă fără L1Ultc podo:1oe, sta strajă Peş
terii, sub bolta din care picurii mereu stropi de 
umezeală. 

Părintele Gherasim care ţine loc de stareţ 
ne pofteşte în chilia lui de s::ânduri, scundă, 
împodobită eu scoarţe, icoane sfinte şi cruci 
3culptate în lemn aromitor de chiparos. O licoa
re limpede şi de-un gust complex, - un chimen,. 
preparat de Cuvioşia Sa după reţeta ce o păzeşte 
ca mare taină, ne înviorează. Intrebăm de aşeză·· 
mânt şi de trecute vremuri. Datele lipesc şi tn
teresul de a le descoperi nu prea se arată. 

Un călugăr bătrân, încins cu sfoară şi Îm· 
brăcat cu cojoc , ne pofteşte să vizităm peştera. 
S'a adunat un grup mai mare şi pornim deîndată 
printr-o uşă ferecată şi păzită să nu treacă ni
meni nevamuit înspre această lume alui Cal'o. 
care se deschide în faţa noastră cu un curent de 
aer rece, cu umbre şi sgomote de vijelii. Se ap
rind făclii de răşi:;ă, în lumina sumbră a că.rcnt 
va trebui să trec .. ;".1 deacum pe-o potecă podită 
către înteriorul Care aci se ridică în boltă (le ca
tedrală, dincolo se îngustează ca o strungă. C~
vernele sună a gol, ecourile se înteţesc. Apel~ vâ
jie sub noi, hăurile se cască tot mai tăcute. Câti
va, mai slabi de înger, renunţ.ă. Cei răma.5i tre
cem Înainte puţin îngânduraţi, tfLCUţi. La staI ac
tite, în faţa grotei urşilor, la c§t~-U!1 colţ fedt. 
unde apa curge lină şi limpede pimă în cufund.ne 
Îndreptăm când spre înalturi, când S~1re adâncmi 
în contemplaţie şi admiraţie. Dar suntem zoriţi 
printre forme ciudate de petrificaţii şi de esca
vaţii milenare, lucrate în piatră· de apa ce curge 
din măruntae de munte dela începuturile cele 
fădi de nume.' In sfarşit, la cl'lpăt de drum, o 
firidă în triunghiu gotic, din două părţi cu câte 
un ochi de întunerec, şi aJătnri un culcuş în les
nde: altar să].)at de capriciul apelor, spun Sp80-

logU, sau de un I'ălugăr refugiat 2f~i pe W2mep, 
turcilcr cu como:u'a schitului... Cme ştie, .. 
Suntem departe cb lumea cu supoziţiile ci, apa 
curge lină si fără răspuns. - Drumul înapoi îl 
facem mai vioi. mai repejior: aşteaptă alţii ~8 
rând, iar noi suntem dornici de soare şi puţin 
cer. 

L!'t plecare părintele Gherasim ne pofteste 
cu inimă de frate al lui Cristos să mânem la 
noapte în chiliile de aci. Tare mă îndeamnă ceV:l 
să primesc, să stau o noapte într-o veche mi'î:--;;"'
tire romănească. C;~te n'.l ar ~ti vorbi. Dar de
rinţa rămâne, după orogrnm, neînd<:plinită. 

S'a făcut de ami87?i~. Să ne vedem de !ucrH
ri mai prozaice. Un l~c:'~ ne p1lne în stare de 
ofen~ivă faţă cu rucsa'2urile pe care le-am pur· 

Uri HiHESAA 

tat atâta vreme: sosi şi scadellţ.a unei răzb,l(!ftri 
Cop'o3.se. Abia a::um ne s:;nţim n1'1i In voie. \1;' . 

turi, luăm apă dela iS';U1', apvi ll~~ acopc.';;1 e' 
sCiJil1111 şi visăm. 

După odjmă, pornim Într-o dcară la 
plimbare, să explorăm drumurile. Si tot Uf

<'::~llj. te'~ :c.mă[;·iţi de priv dişti, r;1ai stâncI 
de v<)rbă cu di umc~ji 82.1'i cC~::;.11'il, nc găsim p2 
1'll ~~J.t.o 1 C3, de Lirg de ţ.a~'ă. 1'.': '::i'!l ele aci o pl'i
"~:cl;_,t2 F,prc sud~ către "i~~1err jr~~crnlt~i ~::;st; :C:);.>" 

(lini~. Î',spre Pea,;,~;~t;l, dirccti~ !li 'cal~ nei I1Ll 

"cn Ina i merge, dai' de unde ne-a venit vestea 
Lc0l' frumll3eţ~, de p= la Cheile Tă1Jarului, Scro
lJC :l3a :;;i %ăiloaga. Aci, la picioarele noastre, vi
ni-;;oare de ape, şi menhiri ,printre cari bate 
ve~pic un vCwt tăios. De demult, de când du
rează lcgenr!a Babelor ... 

Rătii:::m1 cf,tva timp incă pe un platou Întins 
ca un lc~ de şes, de-acasă. Căutăm. Pe alături de 
noi, mai e ccva de vazut. Simţim. Dar nu cunoaş
~~m dr'u:v:rilc, m2rcatura făcută de Turing Clu
bul Romaniei c:~t? pe alocuri distrusă, harta se 
dovedeşte a fi defectuoasă. Ccborâm deci la pa
dina din nou, şi lăsăm în dosul unui perete, la 
C 'lteva sute de metri numai, sub brâna prăpastei, 
C:1raimanul. Pentru mâine. 

La han, 3m sta cu săptămânile, dar ne limi
truu la câteva zile, spre a hoinări prin pădurea 
de brazi. a ne Îmhă;a în apa C'l d'lderi albe ale 
Ialomiţei şi a scruta vremea Gi :~lersul ei prin 
i'!XlY'3.tele 2.<~e:-ate .l.a ră~r?:'1t;i. 

... 
In sfârşit azi, de şi urcăm spre ţinta căIă

teriei noastre, Omul, înseamnă totuşi că pornim 
;=-.pre casă. D2.aceia suntem puţ.in tăcuţi. Poate ŞI 
rl"!'~: l unii dintre noi au trebuit să renunţe la 
Q:um, H'..cJ.nd calca Întoarsă spre Bran. Din sus 
V:11 drumeţi rorniţi pe lună. Un bună ziua ră
s~!llă multiplu şi amical, c~lti'e necuno3cuţii, care 
slUlt(m noi, cei de jos ... Aşa se salută pe aci 
Lm:a, dint.r-l'll hdemn de-a fi aproape al omu
h.'i, Se s::;h;'"b:l. împresii, se cer lămuriri, fără 
"ic2.::ntâ;:l, cu multă bunavoinţă. E solidaritatea 
rJl umcţului. cal:e se L1ti'iueiază pe t2suturi de lu
E1;nă B'lbţirc; pe 2fillităti. Omul revine aci la o 
E'')1idaritate C}(:' dar.. an:::c::.;trală şi împrumutată 
k~urilor. Tot e,;te ehumeţia socotit2. de unii o 
Î:1tcarcere pe pjlgh;a instinctelor nomade, lH 
Ol:;mitivizm. Intr~o măsură ['.sa Ri este această. 
nevc~e d,~ a mzr'Ţe ea 'ţipigi inţintaţi 1:' cu inven
t:cr ::::U1:12.':': o luh:.: c per:::.:hc (~e och:--hri. pătu
ră, rucsaC şi alpeL;~. (':: \ l;:;~ femei am văzut că 
este de rigoare rujul şi puel!'a) pe cărări ,Sllb prii 
pastii, printre auituri prekngi de Singll::~l,::ţi, în 
',T~;ni cu c~r'll. că iţi vine i:':; alocuri să-i ciocă
l1csti cu unghia. Şi totu..5i pentru omul modern 
drum(1)a este o necesitate şi pentru atâtea ţari 
1'!1. izvor de câştiguri frumom,e ... Dar noi ... 

Alegem de pe tabloul de marcaturi, a>'E'zat 
'ln~ă un pc::kţ, la loc vizibil si cu neputinţă de 
r::::olit, semnele ce ne vor conduce până la ce1 
:,lai înalt pisc al regiunii. Pct:ca, marcată cu 
.'ânăt. se deschide spre nord, sub Colţii Ohârşiei, 
~n valea largă, bolovănoasă, catre izvoar :.Je Ia· 



lomiţei şi pe lângă cascada frămantată de căderi 
albe în care soarele îşi toarce beteala curcubeu
lui. Ne regăsim cu grupuri numeroase, pe o că
rare cu circulaţie întensă, pe un fund de cazan 
uriaş. Sus, pt) muche, către Guţanu, la vrc-o mic 
metri înălţime, un călător călare se procctează 
pe cer ca un cavaler de alt veac. Din dreapta un 
uruit straniu de care dogite ne solicită atenţia: 
din cleştele în care a fost strâns dintotdeauna un 
bolovan se prăvale cu hohote de Sfarmă Piatră, 
nu departe, în hău de iad. 

Poposim la zidurile Mecetului turcesc, o fan
tezie de zile mari a naturii. Câteva capre pasc 
în pripor, neverosimil de calme şi familiar. De
desubtul lor, adâncul e poate numai o părere. 
Dar să nu întârziem: mai avem în faţa noastrh o 
stâncă, dindărătul căreia ne aşteaptă cu umeri 
rotunji şi îndesaţi în cer, piscul cel mare. Urdun 
în opintiri, încă o oră, ca să ne trezim pe o potH~~ 
de vis, 'ntre două prăpastii. Priveliştea. ne fur&'. 
Sub noi valea Prahovei arată deocamdată numai 
un colţ de covor, cu Azuga şi linia ferată: frag
ment de vitrină .Un pas şi am cucerit de-acum 
piscul: bolovan uriaş, rotund, neted, piatră de 
cremene, aşezat cocoaşă în spinarea unui mon
stru blând, tăcut decând lumea. 

E senin, frumos. Am nimerit o zi de care 
se întâmplă puţine la an: în totului aduna te de 
pe întreg sesonul, nu fac o săptămână de lim
pezimi şi odihnă de curenţi în această împât-ii
ţie de veşnică mişcare de negură şi zăpezi. Pla
tou] este îngust şi puţin. Un loc pentru hanul 
aceluiaş Turing Club al României de care auzim 
atâtea vorbindu-se, cum şi de un nume care în
soţeşte orice comentar de laude: este acel al 
dIui Mihai Haret, preşedintele asociaţiei, stăru
inţa căruia se pare a pus început câtorva măsuri 
salutare de organizare şi raţionalizare a dru
metiei. 

. ' .. Am impresia că stăm pe o barca şi sun
tem prea mulţi. Vreau să fiu singur. Simt ochii 
umezi, ca şi umerii. de rouă, d e lumină. Fiecare 
încearcă senzaţii ciudate aci. Este cu noi un 
bătrân venit dela Pietroşiţa, palid, plin de sudo
rî, genunchii îi tremură şi se plimbă fără odih
nă. Dacă nu am fi la munte, ai crede că are rău 
de mare. Dar 'este si aci un rău: neurastenizant 
pentru unii, tonic'pentru alţii, muntele irită, 
provoacă, aţâţă nervii. Doar priveliştile calmea
ză. Uite până colo, la Zărneşti, de unde am por
nit, dela casa părintelui Piso, este eaTe de două 
zile. Şi toată întinderea aceasta de timp şi loc 
o ai acum aci, sub tine, ca într-o părere. Din
coace, Bucşoiul, cap de balaur colţ os, sărind in 
văzduh, acoperă vederea înspre Braşov .. Doar 
Predealul, tace în umbră de nouri ca un zid nă
pădit de vreme şi de iarbă. Peste şeaua din faţă 
a Coştilei, Caraimanul. 

Pornim într' acolo - flancati de doi hoi
nari de rasă, unul funcţionar de b~ncă în Capi
tală, celalt student. Umblă depărtările astea de 
câteva săptămâni. gătindu-şi singuri şi dormind 
pe unde apucă. In acest mediu de irumperi Îns
spre cer şi de piatră frământată în văgăuni, po-
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di~ul peste care trecem impresionează prin întin
dl,t'pa şi monotonia lui: filozoful de-alături 111-
tueşte în el unitatea care odihneşte şi creiază. 
Şi pe măsura în care înaintăm, găsim că aceas
tă savană de ierburi umede, se razimă în colti 
de brâne, ce se cască sub noi, fiecare cu câte o 
privelişte şi cu legenda ei: Valea Cerbului, \la
lea Ţapului, Valea Seacă, Valea Mălinilor, Valea 
Coştilei. Pe al':ituri munţi ce par acum coline: 
Dihamul, Morar-ul, CIăbucetul, şi pe dedesubt, 
vale8 Prahovei. pornind din Predeal, prin Azu
ga, Bu~teni, Poiana, Ţapului se pierde în zare 
cu Sinaia. 

Crucea dela Caraiman. Muntele, de aci 
de unde-l vedem noi, în afară de un clin uşor 
pare numai o denumire topografică, fără să rupă 
unitatea masivului, nici să dea vre-un carac
ter de linii noi locului. Omul, CoştiJa, Caraiman, 
Babele, sunt determinări topografice În sânul 
acelui aş masiv, întins pe vechea graniţă şi 
adunând din toate zările, simbolică unitate, pri
virile, comorile şi tainele prin susul prăpăstiilor, 
spre platoul ce stă în răsunet de cer şi veşnicie, 
ca însăşi ţara din care se adună, linii şi rotunji
mi. Este locul potrivit pentru crucea înaltă şi 
încheiată în fier, aşE"7..ată pe un cavou alb, puţin 
poate cam plată. sub raport artistic fără nici o 
intenţie realizată. şi căreia inima care vine înspre 
braţele-i ce se resfiră pe fundalul vânăt al pădu
rii din faţă, trebuie să-i împrumute viaţa nece
sară unui simbol viu. 

La picioarele ei, pe bănci, grupuri de vizi
tatari; colonii şcolare dela Buştenii care se În
tind sub noi. geometric, - şi din alte apropieri, 
localnici cari urcă pe drumurile lor, în pantofi şi 
costum de tenis. Prietenii noştri dela Bucureşti, 
cu care, până aci am făcut schimb de tutun, ţi
gări şi salamă, ne părăsesc. In amintirea zilei, 
fotografia e de rigoare . 

Reîntorşi, la han, stăm în cumpănă: am vrea 
să petrecem o noapte aci. Dar baraca, pare, pen
tru pretenţiile noastre, prea şubredă; dacă vine 
la noapte un uriaş şi ne asvârle în vale? 'I'ova
răşul meu cu şi mai puţin curaj, este şi mai 
practic: are previziunile lui atmosferice; cu si
guranţă va fi furtună. Astfel pe scăpătatul soa
relui, coborâm înspre Râşnov. Suntem singuri, 
numai doi, şi mici, cu adevărat, zoriţi şi nerăb
dători. In câte colţuri nu ne-am poticnit, câte 

I prăpastii nu am ferit: şcoală de vigilenţă, de 
curaj şi de luciditate. Când după vre-o patru 
ore de mers, dăm în drum catifelat, la lumină 
de lună, fără urmă de furtună, privim îndărăt 
o magazie uriaşă de cutii răvăşite se îndească 
in linii de arabesc, pe loc puţin, înspre tavanul 
Înstelat. Aştepţi un deget care să împingă luc
furile astea în armonii ceva mai calme: dar nu, 
trufia stă Înfiptă în colţii aspri ai viziunii sele
nare. 

Noaptea o trecem la hanul, din Valea Râş
novului. a Societăţii Karpat Verein. Doi-trei dru
meţi mânâncă şi povestesc. Drumeţia Îşi are le
gendele ei, istorii cu victime şi păţanii cu haz. 7 
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Şi astfel ceasurile scurg în somn blând viziunile 
de peste zi. 

• 
Din tot ce-i frmnos şi inedit în drumurI de 

astea, este şi dimineaţa de aci. Umbre ce se dau 
bătute, lumini ce se îmbăiază în rouă, cărări 
lucii şi cerul vast, sonor, prins în suliţe de brazi. 
Oamenii cu obraji mnezi, respiră fuioare de bu
ră, şi au ochii limpezi, sufletul la îndemână. 

Halăduim prin pădurea secuJară. In mersul 

alături de hai, cioplifi fn baza It, 
imi pal'i mai puternic şi mult mai Înah 
când mâinele-ti aspre, din mânecÎ prea lal'gi, 
te-af'ată-ori când gafa, pămânlul să'! spargi. 

Copil, te văzură ai mei ochi. ca azi: 
bf'ad smuls din pădurea frumoşi/or brazi; 
sfânt rupf din litanii, cu fierul să scrie 
pe'nfinse ogoare, o grea poezie I 

Rămâi, drag priefin, sfânt I'Upt din litanii 1.,. 
oraşul Înfrânge pornirea'n bejanii I 
acolo'i o lume, cu drumul'i pustii 
şi fotu'i În tr'Însul, un vis de stalii. 

Rămâi slovă bună de pusă În vers 
şi'nchin-o fat bf'azdei, când fierul În mers 
condei se preface, În mâna-fi am nor . ... 
Rămât slovă bună, priefin plugar! 

fii. Negură 

nostru e ceva din ritmul veseliei spontane, tra
păim surd în cărări largi, sărim peste copaCI, 
şi ocolim un râuleţ care are vreme să ne iasă 
tot mereu în cale. Iar când drmnul se Întinde, 
în panglică dreaptă, dela Uzine înspre sat, pe 
şes, din faţă, cetatea Râşnovului se apropie me
dievală şi ruină, iar în urmă, ireal şi vis, se 
pierde ca o legendă, Muntele. 

Tiberiu Vuia. 

Ateneiştilor 

S'au strâns făuritori de rime 
La »Ateneul popular« 
Şi, ca să nu maj între nime, 
S'au îngrădit cu un »Hotar tc • 

Dlui Ion Pogana 

Ziaristul Ion POf:lana 
E ca şi fatamorgana: 
-Lucrurile - adevărate, 
Ni le-arată răsturnate. 

Dlui Petru Pascu 

Dacă Pascu - ar seri cu zor, 
Cum incepu - poezie, 
Ne-am trezi În Viitor 
Cu o nouă păscălie. 

ah. Motiu, 

~--~--~~~--------------------------.. --...... 
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Spiritul latin şi 

. unificarea legislativă 
Unificarea legislativă a intrat intr'o fază 

decizivă. Senatul, in şedinţa ţinută la 23 Februa
rie 1935, s'a pronunţat în unanimitate pentru 
luarea. în considerare a proectului Codului Pe
nal. Proectul se găseşte acum la Cameră şi 
avem toată speranţa că până la sfârşitul_ aces
tei sesiuni d va deveni lege. Proectul Codului 
de procedură penală de asemenea este depus pe 
biroul Corpurilor Legiuitoare şi se va lua în 
discuţiune în sesiunea viitoare. Astfel în curând 
vom vedea îndeplinită dorinţa tuturor juriştilor 
români: unificarea dreptului penal pe întreg 
cuprinsul Ţării Româneşti. 

Lucrările pentru unificarea dreptului civil, 
care comportă dificultăţi mai însemnate, desigur 
că vor fi accelerate, in urma succesului neaştep
tat de care s'a bucurat proectul Codului penal. 

Juriştii din ţara întreagă urmăresc cu deo
sebit interes lucrările Corpurilor Legiuitoare. 
Ideia unificării ne este atât de scumpă, încât 
dorim cu toţii să vedem realizat acest ideal în 
timpul cel mai scurt. 

Felul Însă cum este proectată unificarea le
gialativă nu întruneşte aprobarea unanimă a 
lumii juriştilor. Deşi s'a înlăturat de mult ideia 
unificării prin extinderea legislaţiunii Vechiu
lui Regat asupra tuturor provinciilor româneşti, 
totuşi sunt încă mulţi cari socotesc şi astăzi că 
singura unificare posibilă ar fi aceea prin ex
tindere. Momentul, când o asemenea unificare 
era posibilă," l'am pierdut. Dacă unificarea nu 
s'a putut înfăptui în felul acesta în 1918, astăzi, 
după 16 ani de unire şi dupăce prin Constituţiu
nea Ţării s'a decretat unificarea prin revizuire, 
(1-) evident că extinderea legislaţiunii din Ve
chiul Regat nu mai poate forma obiect de dis
cuţiune. Dar unificarea prin revizuire o impune 
şi faptul că, vechile coduri româneşti nu mai co
respund necesităţilor juridice a vieţii de acum. 

Unificarea legislativă depăşeşte cadrele 
unei simple reforme legislative. Ea este o ches
tiune naţională. Deaceea se impune ca toţi ju
riştii români să colaboreze la această operă. 
Tctuşi presa juridică română ne aduce zilnic 
nemulţumirile acelora cari socotesc greşită me
toda unificării. Nu ne referim aci la criticile con
structive, cari fără îndoeală aduc un preţios con
curs acelora cari sunt chemaţi să înfăptuească 
unificarea legislativă. Ne gândim la aceia, cari 
profită de orice moment, spre a afirma că prin 
unificarea legislativă, astfel cum este pregătită 

1 *) Iată t:'XtuJ, art. 137 din Constituţie: ,.Se 
vo: revizui toa.::e coelitcele şi legile existente în di
feritele părţi a'e Statului român spre a. se pune in 
armonie ou Constituţ1unea de faţă şi asigura uni
tatea legiBlauvă." 

de Consiliul Legislativ, se înlătură spirituJ la
tin ce domină vechea legislaţiune românească 
şi că adoptând concepţii şi instituţiuni juridice 
dela asupritorii noştri de eri, s'ar compromite 
această unificare. 

Privită chestiunea exclusiv sub acest ra
port, vom ajunge de sigur la un rezultat greşit. 
Căci unificarea legislativă nu poate fi numai o 
chestiune de mândrie naţională. Ar fi într'ade
văr criticabilă atitudinea unui legiuitor, care -
deşi convins de superioritatea unui sistem, prin 
care s'ar înlesni aflarea adevărului si s'ar asi
gura o mai bună distribuire a justiţiei, l-ar re
fuza totuşi. sub pretextul că este rezultatul cer
cetărilor uncr jurişti cari aparţin unei naţiuni 
străine. Desigur că nu ne-am putea mândri cu 
un cod român copiat după textele unui cod stre
in. Dar poate să ne împiedece această mândrie 
naţională să refuzăm un sistem mai bun şi să 
păstrăm unul învechit, care s'a dovedit a fi vă
dit inferior? Răspunsul credem că nu poate să 
fie decât negativ. 

"Prosperitatea unui popor - constată ma
rele jurisconsu1t Jhcl'ing în celebra sa lucrare 
"Geist des romischen Rechts" - se compune 
dintr'o succesiune neîntreruptă de elemente 
străine. Limba, arta, moravurile, civilizaţia În
treagă, într'un cuvânt individualitatea sau na
ţionalitatea sa, este - întocmai ca organismul 
fizic şi intelectual al individului - produsul 
nenumăratelor acţiuni exercitate de lumea exte
rioară sau ale împrumuturilor făcute dela aceas
ta . Şi numai dreptul să fie sustras dela aceas
tă lege generală a civilizaţiei? Acela care vrea 
să ne Împiedece de a adopta legile şi instituţiu
nile străine, ar trebui de asemenea să ne op
rească de a primi orice alt produs al civilizaţiei 
străine. Ar trebui să meargă până acolo, Încât 
să voiască !:'ă şteargă chiar influenţa ce studiul 
antichităţii a exercitat asupra civilizaţiei mo
derne". 

A ne izola între barierele dreptului nostru 
pozitiv, şi a căuta să rezolvăm problemele juri
dice bazaţi exolusiv pe elementele dreptului na
ţional, atunci când aceste probleme au fost re
zolyate intr'un mod magistral de alte drepturi, 
inseamnă să ridicăm un zid chinezesc în jurul 
nostru şi să ne tăiem orice posibilitate de prog
res. 

Noi nu ne putem mândri cu un drept româ
nesc, cu legături adânci în sufletul poporului. 
Vechile noastre înstituţiuni de drept au fost pur 
şi simplu înlăturate: în ţara liberă prin întrodu
cerea codurilor franceze, iar în provinciile sub
jugate prin dreptul impus de opresor. Se afinnă 
că am avea un drept originaL Evident că da. 
Dreptul nostru nu este un drept francez. deoare- 9 
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ce codurile franceze au suferit la noi oarecari 
modificări, iar prin legile întocmite ulterior şi 
prin jurisprudenţa care nu a imitat întotdeauna 
pe acea franceză, am ajuns în situaţia de a avea 
un drept original. Dar acest drept nu are nimic 
specific românesc. Dispoziţiunil'B codului Civil, 
mai ales cele referitoare la raporturile de fa
milie, au rămas literă moartă pentru popula
ţiunea rurală, care constitue imensa majoritate 
a poporului nostru. . 

Dar dacă nu avem un drept românesc, a
tunci să păstrăm cel puţin spiritul latin care do
mina legislaţiunea Vechiului Regat. 

S'ar părea că această pretenţie - pe care 
o găsim exprimată zilnic de aceia cari critică 
opera Consiliului Legislativ - ar izvorî din do
rinţa legitimă de a avea un drept cât mai apro
piat de sufletul poporului nostru. In realitate 
însă ne găsim în faţa unei concepţii profund 
gresite. 

, Se crede anume că legiuirea Vechiului Re
gat ar fi dominată de spiritul latin. Ori este ştiut 
că Franţa, înainte de codificare, era împărţită 
în două regiuni cu instituţiuni juridice deose
bite. Regiunea din Nord era dominată de dreptul 
consuetudinar, unde obiceiurile de origine ger
manică au constituit principalul izvor de drept. 
La Sud se găsea o regiune care fusese mai adânc 
Iatinizată şi unde influenţa dreptului roman se 
păstrase foarte vie. (2"') Prin codificare s'a uni
ficat dreptul celor două regiuni şi astfel Codul 
Napoleon a păstrat un număr considerabil de 
instituţiuni germanice. Codul francez de pro
cedură civilă este dominat într'o măsură şi mai 
mare de spiritul germanic. Din contră, în Ger
mania, începând cu sec. XV. s'au abandonat suc
cesiv vechile instituţiuni naţionale şi s'a făcut 
recepţia dreptului rom<Ln. Astfel dacă se pune 
chestiunea, care din cele două legislaţiuni este 
inspirată mai mult de geniul latin ,nu putem să 
răspundem decât că cea germană. Şi dacă în 
materie de drept material o deosebire esenţială 
nu găsim Între cele două drepturi r în materie de 
drept proces ual deosebirea este considerabilă. 
(3*) 

Iată ce spunea DI. profesor Chiovemla. 
ilustrul procesualist italian, Într'o conferinţă 
ţinută la Facultatea de Drept din Bucureşti: 

"Idei a romană este sufletul şi viaţa proce
sului civil modern. Istoria procedurii, la popoa
rele moderne, se rezumă într'o lentă reîntoar
cere la ideia romană. Doctrinei germane i se da
toreşte în primul rând renaşterea ideii romane, 
ea este aceea care ne-a arătat drumul spre drep
tul roman. Şi dacă ne întrebăm, care dintre co
durile aflate astăzi în vigoare se apropie mai 
mult de spiritul roman, va trebui să răspundem 

2*) Hamangiu: Tratati 'de drept dvil român voI. 
1. pag. 31. Planiol - Ripert: Traiti) eIementaire de 
d'oit civil, vo:. 1. pag. 14, şi UI'IIl. 

3'~) Astfel se explică faptul că criticile se in, 
dreaptă mai mult împo~riva Codului de procedură 
civră ?i penală. 

fără ezitare că acesta este codul de procedură 
civilă german. Din contră, codul de procedură 
napoleonian este o lege care în liniile sale gene
rale a ră,mas germanică. Guvernul francez a 
fost bine inspirat când a decis păstrarea în 
vigoare a codului de procedură german în pro
vinciile anexate." 

"Este o mare eroare a cred,e -: continuă 
D-sa -- că procedura civilă franceză 'ar fi o lege 
latină. S'a întâmplat adesea să văd profani, şi 
chiar jurişti. surâzând de mirare şi neîncredere, 
când - la, obiecţiunile lor că atribui prea mare 
importanţă, doctrinei germane şi codului căreia 
i-a dat nqş,tere - le răspundeam că prin aceasta 
fac cea mai bună propagandă romanistă şi na
ţionalistă. " ( 4 * ) 

Ceeace susţine bl profesor Chiovenda nu 
este o simplă afirmaţiune ocazională. Susţineri
le D-sale se bazează pe o cunoaştere temeinică 
a instituţiunilor de drept procesual. (5*) 

Francezii au recunoscut superioritatea co
durilor dE; procedură civilă germană şi austria,
că, iar cu ocazia reformelor din 1910 şi 1913, riU: 
au ezistat să înzestreze coloniile lor Tunisia şi 
Maroc cu proceduri moderne. inspirate de noile 
legiuiri germane şi austriace, în loc de a extin
de procedura francează, fapt ce părea mai !:iim": 
pIu şi corespundea unui interes practic vădit. 
(6~) . 

Iată pentruce, într'un articol publicat în 
"Curierul Judiciar"(1933, pag. 379), am con
chis că: "unificarea, astfel cum este pregătită 
de Consiliul Legislativ, nu este triumfulcuren
tului ardelean, (cum se pretinde). ci este trium
ful spiritului latin." , 

Practicenii au fost Întotdeauna adversarii 
reformelor. In expunerea de motive, care în
soţeşte proectul Codului de procedură civilă, 
cu drept cuvânt s'a făcut menţiune de dificultă
ţile ce se vor naşte din această cauză. "îmi dau 
seama - spunea ministrul de justiţie ~ că unii 
dintre d-voastre, 'cari s'au obicinuit printr'd 
practică îndelungată cu ,un anumit mod de a 
proceda în proces, vor desfăşura o luptă aprigă 
Împotriva reformelor şi inovaţiunilor ce se gă
sesc tn proect. De aceea sunt gata a primi orice 
propunere ce tinde a-l îmbunătăţi sau aA perfec
tiona. cu conditia să nu încătuseze în reforme 
~igide realizarea dreptului în justiţie, să -nu res-' 
trângă libertatea de apărare a părţilor şi să 
nu deschidă larg porţile arbitrarului judecăto-
rului sau abuzurilor avocaţilor." - . 

4*) Rivis~J3. di diritto proces:uale civile, 1932, 
1. 316. Pandacteh~ Române 1932, IV. 313. 

5*) Cf. 8. Meldman: .. Proba testimonială în· 
procesul civil modern" (Pandecte'·e române, 1934.' 
I. pag. 83-91); "Chemarea îri. garanţie" (Curierul' 
Juducia, , 1934. pag: 209-211) şi "Sarcina dovezii" 
(Pande2tele Române 1935. caetul 3.) 

6"') Gla.sscIn et TIssier: Trait.e theorique et pra· 
Upue . de procMure civil 00. m. voI. 1.' pag. 60: 
S. !\-[oldlWan: Justificarea 1933. Tip. Românească 
Timişoara" ,~ . 



Am trăit decenii de a rândul în credinţa că 
legislaţiunea noastră este dominată de spiritul 
latin. Justiţiabilul român însă nu a putut înţe
lege nici odată rostul nesfârşitelor incidente şi 
a excepţiilor de procedură cari Întârzieau la in
finit judecarea proceselor. Dar aceste incidente 
şi excepţii au fost arme preţioase în mâna man
datarilor pentru obţinerea dreptăţii "formale". 
Pe când odinioară, în vechiul drept germanie, 
dreptatea se acorda aceluia care era mai bun 
m[muitor al spadei, astăzi se acordă aceluia care 
este mai dibaciu în mânuirea textelor de lege. 
Forma s'a schimbat numai, spiritul a rămas 
acelaşi. Acesta este spiritul "latin" ce se mani
festă în procedura Vechiului Regat. Adevăratul 
spirit latin, astfel cum s'a manifestat în epoca 
clasică a dreptului roman, nu cunoştea adagiu1 
"forma primeam dreptul", după cum nu-l cu
noaşte nici ţăranul român din zilele noastre. 
Pentru el distincţiunea ce o fac juriştii între 
dreptatea "formală" şi "materială" este o sub
tilitate neînţeleasă. El cunoaşte o singură drep
tate. 

HOTARUL 

Trebue să înlăturăm deci concepţia greşită 
că tot ce este francez, ar fi latin şi astfel mai 
potrivit cu sufletul poporului nostru. "Ideile cul
turale romane - constată marele nostru gân
ditor V. Pârvan - nu sunt azi exlusiva proprie
tatea spirituală a Francei. Intreaga lume euro
peană şi americană - am putea zice întreaga 
prelungită prea mult - la situaţia intolerabilă 
de cO~::::l'ic culturală franceză. Ideea romană tre
lume civilizată - latină, germană, anglosaxonă 
- trăeste cu idei romane. O exclusivitate a in
spiraţiei noastre prin Francia, ne-ar duce -
bue deci readusă la puritatea ei principiară, 
impregnată cât mai mult de sufletul ei originar
antic, elena-roman, iar re acţiunea noastră faţă 
de această idee trebue din ce în ce mai mult in
tensificată naţional-daco-roman" (Idei şi forme 
istorice) . 

A:ceasta este calea pe care trebue să o ur
măm spre a îmtogăţi patrimoniul nostru cultu
ral cu un factor de progres şi prosperitate. 

Sabin Moldovan. 

V?ag de ?'umăvareZ 
Uite, dragă, ~treşinile 
cum Întind de-acuma fir 
florilor, să urce'nvoalte 
sub al verii patrafir. 

Casele deschid pleoape 
- lemn -' spre m'lltul cerului, 
ghioceii - megafoane 
mustului pământului 

Craiu de aur dacă'ntinde 
uriaş ,drapel senin 
cc:sei zărilor, sticleţii. 
îl vor prinde'n ac de spin. 

Nu priviri - tărâm de r _ uri 
mohorâtul dig de Criş: 
oameni păzitori cădea-vor 
in de ape povârniş. 

P Bogdan 
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Câteva informaţiuni 
despre sfârşitul lui Avram lancu') 

J 

Multă vreme apoi, peste douăzeci de ani, um 
bra VIe a celui ce 1usese Craiul Munţilor, ca un 
înfricoşetor semn de protestare muta a poporu
lui sau înşelat 'in justele-i aspiraţiuni, Avram 
Iancu îşi purLa durerea grea pribegind am sat 
în sat pe plaiurile ~ăranaului. 

Pleca de obicel seara, la drum si în revăr
batul zorilor se gasea pe prispa un~i case doi
nind din fluer. Purta două lluere, unul lung, bas
ton totodata şi altul mai scurt, pe tureacul ciz-
mii. 

Din regiunea Hălmagiului mai jos în Ţara 
ungurească care începea la Guravăii, nu trecea 
niCIOdata. In Iosăşel ŞI Gurahonţ fusese în toam
na anului 1869, la inmormântarea osemintelor 
lui Buteanu. 

Din Hălmâgel, vara, pornea îndărăt pe 
drumul Moţilor, peste muntele Gaina şi cobora 
acasă în Vidra, ca s'o apuce din nou spre Cam
peni, Abrud, Brad, Baia de Criş, la H:'tlmagiu. 

Mai mult petrecea însă în Zarantl; la hăI
magiu, Baia de Criş, Brad şi prin satele aparţi
nătoare acestor orăşele. 

Faptul este exphcabil. După 1850, ZăraŢldul 
devenise Q puternică cetăţuie a românismului, 
dela 1 S63 avandu-şi limba oficială românească 
şi întreg aparatul administrativ, dela comitele 
suprem şi până la haiduci compus din Români., 
Astfel aici Iancu era mai bine scutit de ofenzele 
şi glumele râutâcioase ale duşmanilor. 

In Baia de Criş se fcrmase o pleiadă de 
însufleţiţi naţionalişti: funcţionarii dela prefec
tura, tribunal, advocaţii. Asemenea în opidul 
Hălmagiu, conziderat ca subprefectură Într'o 
vreme, având şi judecătorie de ocol. Casele a
cestora îi stau la dispoziţie lui Iancu, ziua, noap
tea. 

Deaceea zecea el: "Câtă lume am umblat eu, 
ţară mai bună mai dulce, mai bogată, cu oameni 
mai primitcri ca ţara Zărandului, n'am aflat. 
Dacă voi muri, numai aice să mă îngropaţi"2';} 

Cunoscută fiind afecţiunea lui Iancu pen
tru această regiune, s'a şi lansat ideia să i SE' 

cumpere o casă în Hălmagiu, ori să i se închi
rieze o cameră la spitalul din Baia de Criş, -
ofertă pe care el desigur ar fi respins-o dad 
ajungea să se realizeze, căci Iancu nu a fost de 
neam sărac şi mulţumindu-se cu viaţa îngustă 
şi monotonă a unui cămin, ar fi putut să trăias
că în familia alor săi, la Vidra. 

P 1 Fragment, din cadrul istoric al monog
rafiei Ţin. Hălmagiului, capitolul ,;Sfârşitul, in
mormântarea şi cultul lui A. Iancu." 

2'''} 1. Georgescu. Avram Iancu, p. 79 (Bibl. 
pop. a Asoc. Astra Nr. 105) Sibiu 1922. 

de Tf'oÎan Mager, pf'of. 

El a intrat în marea acţiune dramatică din 
toamna anului 1848 ca om bogat şi în primăva
ra viitoare devenise aproape sărac, cu toate că 
manipulase serioase fonduri băneşti. Când .:,;i-a 
terminat rolul, Iancu a predat diregatorilor aus
triaci una majă (100 kgr.) aur curat, fără să-şi 
fi reţinut pentru sine nici o fărâmă. 

De mâinile lui Iancu nu s'a lipit avere strei
nă. A cheltuit din al său cât a avut pentru 5cO' 

purile sfinte. Dedicându-se marei misiuni, el :1 

înţeles sa facă cel mai sincer vot de sărăcie. 
Inainte de a-şi lua băţul pribegiei, la 1850, 

Iancu şi-a testat Naţiunii întreaga avere per
sonala. Casa lui din Vidra a rămas până în pre
zent proprietatea Asociaţiunii Astra. Apoi, a 
îmbrăcat cămaşa muceniciei ca cel mai sărac mu 
ritor. 

Pentru sustinerea vietii celei mai modeste 
însă omul necesită hrană, ~dăpost, şi spre deo
s2bire de păsările ceriului, şi de îmbrăcăminte. 

Hrana şi-o găsea Iancu, oriunde. Oricât de 
săracă· in grâne ar fi regiunea Zărandului, şi 
cel mai sărac om cinsteşte o bucată de paine 
şi un bild de lapte călătorului flămând, ori se
menului său mai sărac. Aici nu găseşti curţi în
chise, ba nici uşa casei nu se încuie. 

Sezonul fructelor de tot felul este destul de 
indelungat. A opri pe cineva să culeagă cireşe, 
prune şi câteva mere, pere, este păcat. Rodeşte 
mai bine pomul, dacă mănâncă şi alţii din el. 

Iancu îşi petr:ecea multă vreme pescuind. 
Peştişorii fragezi agătaţi cu undiţa din apele 
Crişului, ca şi delicioşii păstrăvi ai păraielor de 
munte constituiau vara hrana lui favorită. Niste 
bureţi culeşi din dumbravă, sau o bucată 'de 
carne proaspătă luată din măcelărie şi pârporită 
pe jăi'atec la marginea unui izvor, - alcătuiau 
a!tădată prânzul lui bucolic. 

Când îl întălneau fostii camarazi de arme, 
ori chiar adorat ori necun~scuţi, era învitatul a-. 
cestcra. La întrunirile politice, culturale, la os
peţe familiare, Iancu era căutat şi adus la masa 
festivă. 

Odată, în Bodeşti, pe la 1867, Iancu li fost 
patru zile oaspele unei nunţi ţărăneşti. la familia 
Sida din crângul Hâneseşti ,care îşi aduce ginere 
în casă, pe feciorul popii Onu Indrieş din Dob
raţ. Cu toate că mirele era din al patrulea sat, 
şi Iancu a însoţit alaiul, întorcând vizita la 
socrii mari, cum e obiceiul. 

Un martor ocular, 1 *} copil de vreo 12 ani 
pe atunci şi care trăieşte încă, mai spune că 

P) AMH. Fişa Nr. 51 din 20 XII. 1934. Petru 
Bubar1iu. în etate de 816Di, analfrubet, locuieşt.e acum 
în Miurăşel, lângă Arad. 
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Iancu şi-a petrecut frumos Ia nuntă şi că nu-i 
adevărat că ar fi fost nebun. Adaugă: .. 8'0 fost 
~mjntit el puţin de năcăjit că împăratul i-o fă
găduit un colţ de ţară şi 1-0 minţit când :";'0 gă
tat bătaia. De aceea i-o trimis răspuns, că un 
bolând nu stă de vorbă cu un mincinos. Şi-am 
auzit, că de altă oară când 1-0 chemat împăratu 
să se impace cu el, Iancu o pus şeaua p'o vaca 
şi aşa o vrut să meargă călări în calea împăra
tului, tot în batjocoră, dar nu l-ar lăsat alu!". 

Mai spune că l-a văzut pe Iancu de muhE;
ori. Dupăce se lăsau răcorile, îl întâlnea plim
bându-se prin oraş şi pe dealul Şortocului, 
cântând din fluer. Ştie că în Hălmagiu găzduia 
mai mult la protopopul Moldovan. 

Comerciantul Simeon Moldovan din Hălma
giu relatează următoarea scenă: 

"Iancu întră în curte şi se duse drept în 
grădină, de unde ieşi cu un chituş de cepe (ver
zi) vârâte pe tureacul cizmii. I-am aţinut calea 
şi l-am invitat în casă să mănânce, dar el făcân
du-mi cu mâna (semnul refuzului) zise: "Lasă, 
frate Simone", şi ieşi la stradă. Şi-a luat din 
miserniţa de peste drum o bucată de maiu şi 
apucă pe vale în jos." 1*) 

Iancu era considerat ca o fiinţă sacră, că
ruia toate ii sunt iertate. 

Fiica 2*) reshuratorului de pe vremuri dela 
"birtul mare" 3") din Hălmagiu, povesteşte o 
întâmplare din viaţa lui Avram Iancu, auzită 
dela mama sa. Era bal la "birtul mare". Toţi 
intelectualii din Hălmagiu şi jur erau de faţă. 
Pe când se dansa cel mai animat cadril, Iancu 
îşi face apariţia in sală. Era încruntat şi nu-i 
ardea de lume veselă. Şi-a permis atunci o vio
lentă ieşire împotriva celor ce se delectau dan
sând, încât aceştia s'au văzut siliţi să părăseas
că sala, fără ca să fi îndrăznit unul măcar să 
protesteze, ori să-i arunce o vorbă legănată. 

Nici adăpostul nu constitua o problemă greu 
de rezolvit. Iancu pribegea din comună in co
mună, oprindu-se la preotul, învăţătorul. ori no
t.1.rul ,dar se aciua şi pe la ţăranii mai înstăriţi. 
Dormea însă pe afară, în şura plină cu fân sau 
otavă moale şi numai pe vreme de ger primea 
să rămână în casă. 

Vara, poposea, mai bucuros sub cerul liber, 
la marginea unei poieni, pe culmea unui deal, 
adunând păstorii în jurul focului şi cântându-Ie 
din fluer. După cositul ierbii, se odihnea acolo 
unde îl prindea oboseala, vârânqu-se într'un 
"porşor" de fân, ori îşi încălzea spatele la poalele 
unei căpiţe, punându-şi căpătiiu un mănunchiu 
de flori uscate şi Îmbătătoare de aroma cimbru-

1*) AMH. Fişa Nr. 50. Auzită dela fiul acestuia. 
Ioan Mo!dava.tl, notar în Hălmagiu. 26. XII. 1934. 

2*) AMlH. Fişa Nr. 51. 20. Xli, 1934. Femeia 
LOwinge,", trăieşt~ 8ICum în Arad. 

3 i1') Cea dintâi cIdăire cu e;t,aj în Hălmagiu având 
ziduri groase de ce ăţuie, ridicată de către domnul 
feudal, contele Bethlen, pentru 'trClbuinţele unui han; 
deseweşt<, şi azi aceleaşi s,copu'ri de hotlel-restaurant 
şi catfenea. 
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lui de câmp. Roua di}llineţii îi spălau obrajii şi 
cintecul cio:.:âl'liei îl i reZ€d din visurile nopţii. 

In traiul lui ele vietat:.e liberă, adevărat că 
Iancu nu-şi putea îngriji exteriorul. Când însă 
hainele i se zdrenţuiau, prietenii săi îl îmbrăcau 
din nou. Nu arareori însă îşi dă:rula vestmintele 
bllne, spre desnădejdea protectorilor săi. 

Constituc 1111 document pentru atmo;;;[era 
de caldă iubire şi de recunoscă toare stimă ce i-a u 
păstrat-o cC'1timporanii p~tnă la sfâl'::;itul vieţ .. i, 
gestul acelei do:nnişoare, Anastasia Leonoviciu, 
din Baiţa de Hi!l>;ă Sibiu, C'lre la 1871 trimite 
cu j.wşta 5 florini şi 50 cruceri la adresa advoca
tului George Secula din Baia de Criş, pentru 
ajutorarea lui Iancu. P') Şi. de ca te atari ges
turi nobile nlfl s'a bucurat eroul nostru în zilele 
sale' de restri~)te. 

Un cer~.;e1or mândru 

In lunga lui viaţă de privaţiuni, Iancu nu a 
întins niciodată mâinile să cerşească, după cum 
le-a plăcut unor străini să afirme. E~l a rămas 
cC:13ecvent gestului iniţial, când respinsese toate 
d<'J1iile şi onorurile împărăteşti. Şi ce n'ar fi jcrt
i'!t guv(,!il,mţii, să .. ~ scoată din mijlGcul puporu
lui ce-l indu,nn8zeia, aşezându-l îrl vre-o sluj
bă. defarte de ai săi, fie şi r':.umai de formă. 

III tcami1a anului 135:2, temându-se de in
fluenţa nemărginită ce o influenţa Iancu asupra 
pcp~llaţiE'Î din munţi. 01 a fost poftit cficios să 
se prezinte la Alba-Iulia. Mai bine zis, a fost 
eJ;cortat, dar în mod cinstit, de' ciitre un ofiţer 
jmperial. lntâiu a fost dus la. Alba-Iulia, unde:' 
i se fh~,ase domiciliul forţat, pregă tindu-i-se o 
lccuint.~ă în edificiul prefecturii. idci. din pri
cina că Iancu, neobicinuit să-i se poruncească şi 
fiind6l nu înţelegea să se supună instrucţiu
nilor unor organe inferioare, a fost el pălmuit 
de către un sas ticălos, cu numele Hohn. Nu 
hldrăsnise nemernicul să-i steie singur în faţă. 
şi-l legaseră. 

De frică, să .u năvălească Moţii şi să-I eli
bereze, guvernanţii l-au excortat mai departe la 
Sibu. în sanul prietenilor săi politici de odinioa
ră. Nevoit să steie mai mult timp aici. vreo două 
luni, şi te rminându-i-se banii, n'a voit să pri
mească despăgubirile legale, apelând mai bine 
la creditul unui restaurator, spunându-i că: "Ta
tăl său va plăti totul." 2*). 

Când i s'a inmânat totuşi fără voie, aproa
p ,500 floreni, el a predat imedi'it banii prjete
ilU]UÎ său Ilie Măcelariu, consilier guvernial, ca 
să aranjeze datoriile. 

Nu mult după aceasta a şi sosit bătrânul 
Alf!xandru Iancu şi predându-i 30 ducaţi să-şi 
cumpere cele trebuincioase, şi-a lua t feciorul 
aca.să. 

:Mai târziu după ce a murit tatăl său, averea 

p) "Familia", Nr. 40 din 3/15 Oct. 1571. O 
ne ~iţă. ' . ;" 

2,r,) Nicolae Buta. Avram Iancu ş(epoea 'sa p. 
109-110, G uj 1924. Anexa Eugen Fredenfel;;; des, 
pre A v am La.nou. 
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lui, vre-o 1700 florini în numerar, (bani mulţi 
în valuta de atunci. când o pereche de boi costa 
30-40 florinD, a rămas să o chivernisească 
advocatul Nicola din Abrud, la: care însă Iancu 
nu prea făcea apel. 

14 

Iancu n'a fost silit deci să cerşească, şi 
acel aş traiu de hoinar fără căpătâiu l-ar fi dus, 
ori de câtă avere ar fi dispus. 

N'avea nevoie de această umilire, mai vâr
tos acum, când necesităţile sale erau atât de re
duse, încât i le putea satisface şi cel mai umil 
dintre credincioşii lui. Şi ce n'ar fi dat aceştia 
să poată înveseli viaţa "crăişorului" lor, ne-a 
dovedeşte impresionanta faptă a celor doi ţărani 
necunoscuţi, cari plătiră din pungile lor modeste 
Însemnatele cheltuieli de înmormântare ale erou
lui. 

Indeosebi, dela streini el nu cerea nicio
dată şi "Iancu ar fi fost in stare mai bine să 
moară de foame, decât să cerşească pomana 
streinului." 1*). 

Chiar atunci când solicita mici împrumu
turi dela prietenii săi, o făcea pe un ton mai mult 
poruncitor decât. de cerere. 2*). 

"Tu să rimâni cu noi" 
Expresia fidelă, apărătorul cel mai neîn

fricat şi cel mai desinteresant al unui norod îm
pilat, dar conştiu de sfinţenia drepturilor sale; 
în unna acestor calităţi dobândise Iancu acea 
fartă mistică nec2sară !'ăsvrătitorilor de masse 
populare, întruchipând simbolul celei mai reale 
suveranită.ţi de "Craiu al Munţilor." 

In clipele vijelioase ale luptelor, Între glo
riosul comandant şi oastea lui de ţărani, se ci
mentaseră legături atât de indisolubile, încât 
nici amărăciunile şi decepţiile lungilor ani ce 
urmară, nu le mai putură sfărâma. Aceasta da
torită şi atitudinii de consecvenţă a eroului, atât 
de rară în istoria omenirii. 

Avram Iancu s'a ridicat pe culmile gloriei 
ajutat de norodul său şi el a înţeles să rămână 
cu dânsul şi în adâncul abisului. Această soli
darizare în suferinţă crea eroului nimbul divini
tăţii, situându-I în lumea miraculoasă a legen
delor. 

Deşi Iancu era acum numai umbra eroului 
de odinioară, el reprezenta în psihologia maselor 
sinteza vizibilă a unui ideal, forţa unui amulet 
făcător de minuni, dela care aşteptau mântuirea. 
Şi nu fără dreptate. Căci, ce sunt marile reali
zări ale popoarelor care reclamă totala abnega
ţiune a individului, decât rezultate ale psichozei 
colective, a credinţei nestrămutate -în ideal. 

Şi Moţii nu voiau să se despărţească de 
idolul lor. 

Pe la 1860, prietenul său din Sibiu, Măcel a
riu, I-a cercetat pe Iancu in Abrud. Venise cu 
încă un prieten, ca să se intereseze de star,,, 
lui şi să-I convingă să participe la c întrunire 
a vechilor luptători naţionalişti, care avea să 

1*) Freidenfels, an?xă la Bu',a, o. c, p. 111. 
2'*) Tot aeolo, p. 111. 

se ţină la Alba-Iulia. Mai socoteau dânşii că-I 
v.or putea scoate din acest mediu şi să-I readucă 
printre prietenii de odinioară. Măcelariu, care 
fusese şi comisar guvernial, putea face prin a
ceasta şi o faptă plăcută guvernanţilor, cari nu 
conteneau să socotească primejdioasă prezenţa 
lui Iancu între popor. 

Iancu, pe care MăceIariu spune că l-a găsit 
mai puţin tulburat decât crezuse, - s'a gân
dit un timp, apoi s'a împotrivit. (îşi reamintea 
- poate - umilirea suferită acolo.) 

Insfârşit, după multă insistenţă, a consim
ţit să meargă până la Alba-Iulia. "Dar numai 
la Alba-Iulia, şi nu mai departe!" 1*) - fu răs
punsul repetat şi hotărât al lui Iancu. 

Când scsi cEasul pl~cării, cât ai bate din 
pă1mi, năvăliră Moţii din toate părţile, vocife
rând şi ble3temând, împotrivindu-se îndepărtării 
lui Iancu. Apoi se strânseră roată in jurul lui, 
implorându-l: "Tu să rămâi la noi şi să ţii cu noi, 
nimeni să nu te ducă de aici!" 2*) 

Oamenii îndârjiţi peste măsură, nu cedară 
explicaţiilor şi astfel Iancu nu se mai duse la 
Alba Iulia. 

Profeţia din Hăhnăgel. 

Din sJ:usele multor bătrâni cari mi-au făcut 
mărturisiri, rezultă că Iancu avea dese mome .. lte 
lu.cide, precum şi o puternică memorie a numelor, 
agrăindu-şi prietenii şi cunoscuţii totdeauna pe 
nume. Nu l-a părăsit până la sfârşitul vieţ!i nici 
facultătile de iiOcusit Or.1 muzical. Prin anii 18f)S 
Mircea' Stănescu, îşi serba nunta cu d-şoara 
Taloş 3-X

-) din Hălmagiu. Natural, printre invi
tatii de frunte era si Iancu. Lumea ar fi voit săI 
da'nseze Romana, d~nsul eşit de curând la modă, 
dar orchestra nu cunostea melodia. Dintre câţi 
încercară, singur lui Iancu îi reuşi să cânte melo
dia cea nouă după notele publicate de revista 
"F~milia". 4·). 

ACeste indicii îi întărea pe mulţi în con
vingerea că Iancu se preface numai a fi nebun, 
ca să nu~l închidă Ungurii. 

Şi, şi atlmci, când raţiunea eroului era vi
zibil întunecată, cuvintele lui ascultate cu sfin
ţenie, îmbrăcau puterea mistică a profeţiilor si
bilice. Lumii ii plăcea să creadă că Iancu vor
beşte în tâlcuri, şi că fiecare crâmpeiu de cuge
tare a lui constituie o enigmă ce se cere comen
tată cu evlavie şi adâncă pricepere. 

Aceasta era şi nestrămutatea convingere a 
ncnagenarului dao;căl din Hălmăgel, Alexandru 
Popescu. care se mândrea toată viaţ.a lui că a 
avut odată fericirea să se şi "omenească" cu 
A vram Iancu. 

1 *) Flrieden!fels_ Buta, o. c. p. 111. 
2*) Frie~emfe18. Euta o. c. p. 112 
3*) ANlH. Fişa Nr. 54 din 18 1 19315, Preotul 

Ic!lJn Hălmăgean în etla~e de 77 ani şti~ că TalGl] pe 
'a 1874 a fest notar în Zimlbru, emigrat mai târziu 

in România. Proba.bil din această. familie se tn~ge 
TăIăşescu, medic cunoscut prin foile~oanele "Tri
bunei" de dinainte de ră.2lboiu. 

4*) I. Georgescu Avram Iancu, o. c. p. 7. 
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tocmai 1918", p'). ,.Intr'o seară de. toamnă, a putut fi prin 
anii 1865--66, picase iară lancă la noi în sat, 
- începu să-şi deapăne amintirile bătrânul das
căI. 

"Când am" văzut că ţine spre casa popii 
Grigorescu Grigorie, m'am luat şi eu Într'acolo. 
Indată ce-a sosit Iancu, popa a poruncit preo
tesei să aducă vin ars, pită şi clisă. Şi ne-am 
omenit toată noaptea. 

,Când primea totuşi Învitarea să vorbească 
dC3pre treeut, Iancu obicimlia să răspundă tot 
pe scurt şi în tâlc: ,.Aierul din case era stricat 
şi eu am venit ca un uragan să le curăţesc," 2"*) 
dimd astfel cea mai puternică interpretare a lup
telor sale eroice pentru îmbrâncirea spiritului 
feudal, după cum explică un cercetător al vie
ţii lui. 3»). 

"Iancului nu-} plăcea să vorbească despre 
revoluţie a spus numai atât că; vacu lui cea 
neagră va' făta peste 70 ani. 

"Noi am priceput atunci că, la 70 ani după 
revoluţie se va întâmpla o mare minune~ Cât 
am trăit, n'am uitat aceste cuvinte. Şi, Dumne
zeu, ori păcatele mele nu m'a lăsat să mor, până 
ce am ajuns să văd minunea cu ochii. 

Socoteşte şi Dumneata: 1848 cu 70, fac 

p) AMH. Fişa Nr. 43 din 20 VI, 1922. Tot dela 
dascălul POre.2::u am aflat că tată! său, Vichen~i,," 
Fcpe~cu, a fo:;t căpian în oas.ea lui Iancu, căci ştia 
: eU şi seri·e, fiind oantor la biserică. (Numele lui, 
D fiului. a fost sl:himbat in Popescu de către das· 
călu' JoUea din Hălmagau, unde a fost la şcoală.) 
Tot din Hălmăgel a mai fost căpitan şi Coif Ioan, 
fiindcă era c:n curajos. 

2*) But·a, după Friedlenfels. o. c, p. 110. 
3'») Buta, o. c. p. 102. 

reablou ele iarnă 
Rstăzi toată natura e tristă d'a cerului ceafă. 

Ploaie şi vânl şi noroiu şi furtună şi vis col pe sIra dă. 
Pusta şi g/esna subtire abia că e:Llrat(/ ... şi fuge, 
Numai săleaoca maiumh/ăcu cana de/apte pe rudă" 

Drept Înaillte'un fel'an greu abia că se trage În ul'mă 
Carului scârfăitor: căluşeii nu zoresc paşIi, 
Ei au venit o noapte tăcu/ă'n z(]padă şi viscol, 
Nau nici o voie s'alerge În goana fără de suflet, 

B;eli cefăleni În fundră săracă şi ghete câl'pite 
Merg gârbovi!i, aar mândri la lucl'u În mândr€ 

, (palate, 

Colo acasă sofia şi pruncii flămânzi Îi aşteapIă:' 
Ei de aicoa vor oă le duc'o bucată de pilă. 

lule.cu pa:;,i măr·unfei se căznesc neguotol'ii 'nainte 
Scc1r{ăe cheia În broască. Deschlde·of? u.sa, ... " 'n 

Iăun/ru? 

/lai, o tăcere adâncă şi'n Zal'f? o vagă privireI 
Nimeni,dar nimeninu'ndreapfă pasul a'ici Îr:ăuntru. 

* of< '" 

Ploaie afaf'ă, flOroiu şi IUf'/ună şi vis col se zburdă: 
Vuiet şi ~uefl de vânt . ... şi greu /ntunerecse la5rJ. 
Boltă, palal se Închide " pe drum negustOf'll/ ş'un 

(dascăI. , . 
,Palid' acasă sofia şi pruncii f/ămânzi Îi aşteaptă. 

Gli[la {ăranul? pleca l-a acasă fără de treabă. 

Liviu Rlbu 15 
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Stropi din cascada vieţii. • • 

Omul seamana cu un ceasornic: inima i-e pendul. 
mintea - aratătoarele. Dar nu-i cine sa-i citeasca 
arătarile şi nu-i cine sa-i asculte tictacurile. 

• 
Unii oameni cred. că necredinţa lor e supremul 

argument. prin care pot anula crediflta altora. 
• 

Creştinismul este un poem scris pe hârtia vietii, 
cu condeiul conştiintii. PUflclua\ia lui sunt faptele. .. 

De ce incepe viata cu copilaria? 
Dar ce ar putea fi mai curat la'nceputul ei ? .. , 

Conştiinţa are o valoare atât de mare În viata. in
cât nu putea fi aşezata decât in suflet. .. 

Ciudat: Îfl continutul lichidelor. drojdia stă la fund 
şi limpezişul de asupra. In continutul vieţii e invers. .. 

Creştinism ul cere pocăinţa În viata. pentru reinvi
erea copilariei. 

• 
Oare cari sunt intrebarile cari nu s'au pus nici

odată. şi când se vor pune toate? 
• 

Viata este o mare ciudată: in ea te ineci numai 
daca stai pe deasupra ... 

• 
Putem opri cursul vietii. dar l1u-1 putem into.:me 

• 
Nu poti creea viaţa, dar o poti holari. 

• 
Viata e a ta, numai dacâ n'o tini pentru tine··. 

Ideile sunt pietrele peste cari iti rastorni viata. 
, .. 

Selltimentele sunt arcurile vieţii. fără ele viata ar 
trosni. 

• 
Cât de grea este amintirea I Uneori striveşte viaţa. 

• 
Conştiinţa este masura vieţii, vieata este pretul 

conştiintii : - căci pentru ca sa putem avea conştiinţe;, 
toata viata trebuie s'o dăm pentru dânsa, iar ca sa 

. ştim câta viată avem, trebue s o masuram cu intreaga 
conştiinta. 

• 
Farmecu I vietii e În nesfârşirea ei. 

• 
Viata e o mare făra ţărmuri ... · 
In fata lui Dumnezeu, jocul sufietului omenesc apa

re int'run sing:Jr fel: palid ca jocul fulgerului În lu
mina Soarelui 

• 
Credinţa muta muntii numai daca-i zide;:ite con

ştiinţa. 
• 

Moartea ar fi mult mai frumoasâ decjt 'Jiala. dacă, 
În clipa ei am putea compara cele doua vieti. .. 

Moartea ne ia din 'Jiata, atata cât e necesar ca 
să poata aprinde focul celeilalte vieţi, 

• 
Conştiinta strică copilaria, fiindcă ii nimiceşte nai

vitatea, ea aduce in schimb, mai multa curatenie, 
vietii. 

• 
Nu regretati ceeace viata singura lapădă dintrânsa! · 
Copiii sunt curati. oamenii pot fi sfinti. 

• 
Vieta e atat de plina de "euri~, Încât a devenit 

praoastioasa. E ca o mare. În care stâncile au cu· 
prins tot locul apei ... 

• 
Vieata seamănă cu un bulgăr de zapada: ea creşte 

numai invCrrtindu-se in tine .. , 
• 

Ca să poti cunoaşte cuprinsul vietii. nu-; măsura 
suprafata, ci străfundul ... 

" 
Eu confund ÎIlălţimea vieţii cu a conştiinţii. iar 

marimea sufletului tot cu a ei. 
• 

Conştiinţa este singura inalţime in viată, de pe 
care poti privi deodata spre tine. spre viaţa şi spre 
Dumnezeu. 

• 
Conştiinţa este ceasornicul vietii· numai ea f'\€ 

arată clipele cu ade'Jarat. 

Conştiinţa I - ea este tol ce ne-a mal trHuit pe 
lângă vieata· 

• 
Conştiinţa este oglinda in care ne putem vedea 

singurătatea.. . ' 
• 

Nu ştiu pentruce ne-a delt Dumnezeu, conştiinţa, 
dar ştiu că e cel mai mare bine pe care ni l·a făcut. 

• 
Inteligenţa este ascuţişul in care ne-am sângerat 

viata. , . 
Individualitatea este coaja vietii ... 

• 
Numai de sub apjsarea sacrificiului ţâşneşte mus-

tul vietii .. '. . 
• 

Trebue sa te porti cu viaţa aspru. Dacă o laşi să 
te desmerde. ti se tăirwe. 

• 
Unii oameni confunda asprimea cu duritatea. 

• 
Viafa aspră e cea mai pură. Ea Împrăştie lucru

rile din jurul tau, ca să te înconjoare singura ... 
• 

Până nu le găseşti tu insuli, nu te caută nimeni. -

Gh. Moţiu 
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Pedagogii arădani 
şi actualele probleme de educaţie 

Conferinta dlui prof. Teodor Mariş, despre educaţie 

In cadrul unui nou ciclu de conferinţe, or
ganizat în Arad, de asociaţia profesorilor se
cundari, d. Teod.or Mariş, titularul catedrei de 
pedagogie la şcoala normală din localitate, a 
vorbit despre "O problemă actuală în educaţie". 

Prin felul punerii problemei profesorul ară
dan se încadrează pe bună dreptare în rândul 
adevăraţilor pedagogi ai timpului. Şi pentru 
dovedirea acestei afirmaţii, publicăm mai jos, 
însăşi conferinţa dlui profesor T. Mariş. 

lncepând din timpurile cele mai îndepărtate 
până aproape de zilele noastre, Pedagogia, adi
'că ştiinţa despre educaţie, a fost una din acele 
preocupări omeneşti, care s'a bucurat de mai pu
-ţină consideraţie din partea societăţii şi bineîn
ţeles tot de atâta consideraţie s'au bucurat şi 
acele persoane cari, în calitate de profesionişti, 
s'au ocupat de educaţia tinerimii. Lucru ciudat 
şi greu de înţeles azi, dar aşa a fost. Alături 
de istorici, veohiul dicton: t,pe cine l'au urât zeii 
l'au făcut pedagog". confirmă în deajuns afir
maţia noastră. 

Cu scurgerea vremurilor însă, aprecierea! 
valorilor şi-a schimbat punctul de greutarte. Aşa 
întâlnim în cursul evoluţ.ici societăţii omeneşti 
timpuri, când pământul era obiectivul, după care 
alerga lumea. Altă dată cărbunele şi ferul erau 
considerate ca valori preţioase. Azi bogăţia ceea 
mai preţioasă a societăţU este materialul uman, 
omul. Pentru că în zădar avem pământ, dacă 
nu sunt braţe sănătoase, - cari să'1 lucreze, şi 
inimi vitejeşti, cari să'] apere. Zadarnice sunt 
bogăţiile naturale, dacă nu este pricepere, care 
să le exploateze. 

Materialul uman incă nu ne este dat dea
gata. Societatea trebuie să şi-l formeze, să-} 
educe, adaptându-l }a nevoiele s.ale, sau pe aces
tea omului. Fie una, fie alta pentru a putea ob
ţine rezultatul dorit, trebuie să cunoaştem suf
letul omenesc. 

Şi e bine să ne notăm, că oricât de mult 
lIle iubim copiii, trebuie să ştim, că la venirea 
sa pe lumea copilul este un mare semn de între- , 
bare, el e sinteza unui lung şir de dispoziţiuni 
ancestrale şi ca atare, poate aduce cu sine sub 
fonnă de dispoziţii, cele mai alese însuşiri, cari 
să-I înalţe în societate, dar poate avea şi atari 
dispoziţiuni, cari să'l rostogoliască spre cele mai 
injositoare trepte ale societăţii, dacă acele dis
poziţii ar ajunge în imprejurări favorabile des
voltării lor. 

Ce anume este de făcut, e uşor de ghicit. 
Să cultivăm dispoziţiile bun, şi să atrofiem pe 
cele rele. Da, dar pentru a putea face aceasta, 

trobuie să studiem copilul şi pe baza rezultatelor 
acestui studiu, să·I educăm. Aceasta e ceeace a 
fost neglijat până aci.-

Glasul câtorva bărbaţi cari pretindeau mai 
multă consideraţie pentru educaţie, mult timp 
a sunat în pustiu. 

La noi a trebuit să se întâmple actele cri
minale ale unor elevi de liceu, pentru ca să ni se 
îndrepte atenţia tuturor asupra cunoaşterii co
piilor, consternaţi fiind de faptul, că, copii cri
minali aparţineau unor familii onorabile din ca
tegoriile mai alese ale societăţii, (magistraţi, 
profesor, armată) şi erau elevii unui liceu cu 
nume bun. 

După aceasta crimă am tresărit toţi din 
,toate părţile, întreagă societatea: Ministerul, pă
rinţi şi instituţiile de educaţie, verificându-şi 
fiecare activitatea, pentru a şti cine a făcut gre
şala în creşterea acelor copii. 

Şcoala se scuza cu notele bune ale crimi
nalilor, mai ales cu· ale unuia, Dinescu principa
Jul criminal, Ministerul educaţiei naţionale luă 
măsuri severe pentru reglementarea elevilor a
tât în şcoală cât şi în afară de şcoală. Ordonă 
să se ţină conferinţe cu părinţii copiilor, pentru 

_ aflarea drumului mai potrivit in creşterea tine~ 
retului; iar în şcoale introduse în mod obliga-, 
tor alcătuirea şi ţinerea în ordine aşa ziselor 
fişe pedagogice. 

Toate aceste dispoziţiuni sunt bune, cu o 
condiţie ca ele să nu rămână numai scrise, ci 
să fie executate cu toată încrederea în rezulta
tele bune ce vor rezulta din aplicarea lor. 

Alcătuirea fişelor individuale, a căror com
ple<;tare, recIam~ o minuţi?as~ obs.e~are a ~c
pilului, nu numaI în domemu}: msuşlru. CUn?ş~lll
ţelor, ci şi în celelalte domenu ale manifestarilor 
,sufleteşti: afectivitate şi voinţă, au de. scop c.a 
să ferească pe viitor şcoala de o apreCIere UnI
/laterală a elevilor 'Săi. 

Colaborarea părinţilor cu profesorii copiilor 
lor, in aşa zisele conferinţe părinteşti, încă sunt 
foarte folositoare în ce priveşte cunoaşterea co
piilor. Aici se vor complecta reciproc cunoşt~: 
ţele ce le au părinţii şi profesorii despre elevll 
lor. 

Pentru că atât părinţii cât şi profesorii cu
nosc copii unilateral, de aceea o colaborare a 
lor, în aceasta privinţă este cât se poate de bi~~ 
venită si folositoare cauzei comune, educaţlei 
tineretuiui, nu pentru programă şi ora,'e. Aceas
ta ar fi o primă problemă de actualitate in edu
caţie, adică trezirea conştiinţii opiniei publice, 
,;)ă si ea adică societatea, este un factor educa
tiv'şi că societatea încă este responsabilă de 17 
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educaţia tineretului, nu numai dascălii şi şcoala, 
cum se credea până acum. 

Ba încă discuţiile dintre părinţi şi profesori 
ne pot indica eventual şi alte modalităţi de solu'" 
ţionare a problemei pc care azi nu le putem nici 
bănui măcar. 

In locul orelor de dirigenţie ar fi M 'pre
ferat o oră în care profesorul să stea la dispo-
ziţia părinţilor elevilor săi. .. , 

Dar in afară de această problemă a cărei 
soluţionare de bine de rău, e pusă deja la cale, 
mai avem ceva de spus, anume: 

Este cunoscută afirmaţiunea unor educa.
tori încercaţi, că o mamă bună plăteşte cât o 
suti de dascăli, şi o suti de das('ăIi nu pot face 
cât o mamă bună. 

Această afirmaţiune, considerată . drept 
axiomă în educaţie, este evidentă prin sine, vrea 
să ne arate rolul mare pe care îl are mama în 
educaţia noastră. Istoria deasemenea nu între
lasă nici o ocasie, când e vorba de' viaţa unui 
om mare, să nu ne aminteasca si de mama lui si 
de înfluenţa ei asupra caracte~ului acelui om: 

Să ne punem însă o în tre bare. Oare mamele 
de azi, familia de azi si cele de mâine Îsi înte
leg ele acest rol? Pot-~-şi înţelege acest 'rost'? 

Răspunsul este mai mult negativ, decât po
zitiv. Pentrucă de cresterea tinerilor în aceas
ta privinţă, a rolului l~r de· viitor părinţi, 'nu se 
ocupă nimeni. Mulţi dintre· tinerii de azi con
sideră încheierea de căsătorie şi închegarea fa
miliei, ca un act de prisos, care-i impiedecă în 
libertatea lor. 

Iată ce ne spune în acesta privinţă filozo
ful englez Herbert Spencer (1820-1903): 

""Ajungem la a treia din marile împărţiri 
ale activităţii omeneştiL Şi aici vedem că nu s-a 
făcut nimic spre a ne pregăti pentru ea. Dacă 
din întâmplare n'ar ajunge la posteritate nici-o 
'altă urmă a civilizaţiei noastre decât o grămadă 
din cărţile noastre clasice, sau chiar teancuri 
din compoziţiile noastre de liceu, închipuiaşcă-şi 
cineva uimirea unui anticar al viitorului, văzând 
că nimic nu arată in acele hârtii şi cărţi, că şco
larii cari se slujeau de ele, ar fi trebuit să aibă 
vreodată copil. Bun. Ar spune el, acesta ar fi 
trebuit să fie un curs pentru becheri. Văd, că 
aid se luau în seamă multe lucruri, în deosebi 
lămurirea operiler lăsate de popoare, cari nu 
mai existau, sau aparţinând altor popoare con
timporane ,dar nu găsesc nici-o aluzie la arta de 
a creşte copii. Oamenii aceia nu vor fi fost aşa 
de mult lipsiţi de bunul simţ, Încât să nu dea, 
în sistemul lor de educaţie, niciun locşor unui su
biect, care implică cea mai grea din răspun
deri. Deci e învederat, că aceasta era un curs 
pentru una din tagmele lor călugăreşti". Aceas
ta a spus-o Spencer la 1861. 

Nici azi nu se face mai mult,Î)). aceasta pri
vinţă, nici in şcoalele noastre. Şi tocmai de a
ceea familia, aceasta instituţie fundamentală a 
societăţii, trece prin aceeaş criză ,ca însăşi so
cietatea. Dar regenerarea sociala se poate aş
tepta numai în urma regenerării familiei, iar 

aceasta atârnă dela educaţia ce. o dăm genera
ţiilor tinere şi în deosebi fetelor. Şi cu aceasta 
am ajuns la a II-a problemă. 

Există o problemă femenistă de care s'a 
ocupat şi se ocupă multă lume. Eu voiu folosi 
numai rezultatele la care au ajuns unii cercetă

~ teri ai .problemei femeniste, cari s-au ocupat în 
mod ştiinţific, deci obiectiv de problemă. 

Intr'o conferinţă ţinută aici în Arad, dom
nul profesor universitar "Stefănescu Goangă, la 
5 Aprilie 1932 incă s'a . ocupat de: problema so
dală a femeii În lumina psihologiei, cu care oca~ 
sie, trecând în revistă miscarea femenistă, si 
arătând rezultatele la care' a ajuns şi motiveie 
cari au determinat'o, a seos in aplauzele noastre 
ale tuturor auditorilor urm.ătoarea conclusiune: 
femeia probabil, îşi va cucel(oj·şi drepturi politice 
şi îndependenţă economicăJ,1 ;inare va fi Însii. nu
mai Intmcind în cele două direcţii specifice sexu
lui frumos: maternitatea ~. educaţia eopilului 
şi opera de ocrotire socială.~·' ,. "'. 

Aceasta conclusiune' ne~a convenit mult tu
turor câţi l-am ascultat. Dar noi, societatea, nu 
numai că nu contribuirriprin atitudinea noastr~ 
la educaţia femeii în înţelesul conclusfei de mai 
sus, din contră le îndepărtăm dela acest rol spe
cific al femeii. 

Psihologul individualist dr. Alfred Adler, 
care încă s'a ocupat de problema femenistă, ne 
arată cum societatea contribuie la diminuarea 
rolului femeii şi prin urmare la îndepărtarea ei 
de acest rol. Şi aceasta se începe chiar la veni
rea sa, a femeii, pe lUme. Cu câtă bucurie este 
primit un băiat, faţă de o fetiţă. Părinţii doresc 
să aibă mai bucuros băieţi decât fete. Şi aceste 
consideraţii cu cari sunt primite fetele la ve
nirea lor pe lume, se continuă la tot pasul în 
viaţă. Mai în glumă, mai în serios, se obicinuieş
te a se pune fn socoteala bărbaţilor tot felul de 
avantagii, iar femeii i se atribue cele mai exa
gerate insuficienţe superstiţii. Aşa contribuie 
societatea la diminuarea rolului natural al fe
meii, la întărirea cunoştiinţei de inferioritate a 
femeii. Iar rezultatul e, că azi însă-şi femeia se 
crede C ăar fi o fiinţă socială de mai puţină im~ 
portanţă decât bărbatul, se simte micşorată; 
din care cauzii. caută să se emancipeze de sub ro~ 
luI designat de naturii.. ". .. 

In tumultoasa mişcare ce se dă pentru e
manciparea de sub rolul femeiesc, s~ deosebesc 
următoarele tipuri: Primul tip îl formează iic~le 
fete, .cari din tinereţe iau în desvoltarea lor o di
'l'ecţie bărbătească. Vor să fi energice, am~tţi
oase, orgolioase, luptând pentru lucruri mari. Ele 
emulează, că să într~acă în ·lucrările mari pe 
fraţii lor," camarazii lor. Acest tip de femeie se 
de:>interesează de lucrări de gospodăde, decIa
r~ndu-se pe faţă împotriva acestui fel de înde
letniciri, oa nelipsite de' oareşcare mândrie, 
neagă că ar avea atare aptitudini, încercând 
să-şi dovediască că sunt cu totul incapabile pen
truasa ceva. Acestea sunt femeile-bărbaţi. Ele 
refuză căsătoria, iar dacă totuşi, din diferite 



motive, se căsătoresc căsnicia lor e~te tulburată 
de tendinţa lor de a domina. 
. Sunt apoi acele fete, cari se resemnează şi 
V~lr să d?v~d~ască o desăvărşită adoptare la 
vIaţa SOCIala m rolul lor natural. In aparentă 
s~ potrivesc în tot Jocul. Se apucă de toate, d~r 
se dovedesc a fi foarte neîndemânatice si măr
ginite Jncât sunt incapabile să producă ceva, 
aşteptand ca neputinţa lor să fie scuzată cu slă
biciunea. inerentă firii lor. Atari femei, zice Au
ler, fac parte din categoria celor mai buni oame
ni din lume, dar durere, sunt bolnave şi nu co~ 
respund rolului lor. 

Al treilea tip, îl constituie acele femei cari 
nu refuză categoric ro]ullor, dar nutresc în suf
letul lor conştiinţa, care le obsedează, că sunt 
condamnate la un rol inferior. Sunt convin se 
despre inferioritatea lor, precum' şi de faptul, că 
numai bărbaţii pot săvărşi lucruri de valoare şi 
pentru aceasta le recunosc acestora anumite 
privilegii, iar pentru dânsele şi greşelile lor aş-
teaptă consideraţiuni indulgente. _ # 

Toate aceste tipuri de femei îsi datoresc 
fiinţa, revoltei, care rezidă latent în sufletul lor, 
-împotriva rolului ce-l au în societate, la care 
au ajuns din cauză, că. societatea adică bărbaţii, 
nu apreciază Îndeajuns importanţa. originalitâ
ţii femeii, mai ales conclusia problemeI a II-a. 

Şi iată numai decât răul ce rezultă din a
ceasta tendinţă de nivelare a originalităţii fe
meii, care în practică văzurăm, că se manifestă 
prin dorinţa de emancipare de rolul lor femeiesc. 
Răul ar fi particular privindu-l restrâns numai 
asupra persoanelor singuratice, oricât de mare 
ar fi numărul lor. El Însă ia proporţii mai mari, 
dacă vom examina ce pot produce aceste femei
mame în educaţia familiei, pe care, cu sau fără 
voie, au Întemeiat-o. Iată răul: 

Fetele-bărbaţi devenind casnice, vor fi 
despoţii familiei lor. Continuu ţipă, pedepsesc. 
Prin o astfel de atitudine ele creiază copiilor o 
situaţie grea, insuportabiIă de sub care sunt 
fericiţi dacă pot scăpa cât mai repede. Efectul 
unei astfel de educaţie nu e decât o dresare, care 
n'are nici o valoare. 

Copiii înşişi ajung să se convingă, că femeea 
nu e bună educatoare. GăIăgia, ciarta continuă, 
şovâiala, nesiguranţa are rea influinţă asupra 
copiilor şi mai e primejdioasă şi prin faptul, că 
pe fete le îndeamnă ca să le imiteze, iar ne 
băieţi îi poate îngrozi pentru toată viaţa. Prin~ 
tre băieţii crescuţi de atari mame se găsesc de 
aceia, cari evită femeile, nu au încredere in ele. 
Astfel se produce o vrajbă, desbinare Între 
sexe, ceeace (',onstituie un fenomen patologic. 

Celelalte două tipuri de femei încă nu sunt 
bune educatoare. Proceda rea lor este atât de 
nesigură, Încât copilul repede constată, că mama 
n'are încredere în procedarea ei şi nu i se supu
ne. Atunci mama schimbă tactica tot mereu, dar 
procedeele îi sunt tot at'it de nesigure şi la ur
mă termină cu cunoscuta ameninţare, ci îl va 
spune tatălui său, fără să-şi nea seama, că toc
mai aceasta provocare la tatăl ca educator, tra-
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dează neputinţă şi neîncredere în rezultatul 
educaţiei sale. In urma insucceselor lor, aceste 
femei se retrag şi depe terenul educaţiei, care în 
mod firesc le aparţine, lăsând-o şi aceasta în 
grija bărbatului, sau a educatoarelor. 

Acest2. e rezultatul final al diminuării rolu
lui femeies~ pe care îl produce societatea, 
prin conversaţii şi contact zilnic, şi care vedem 
că Se agravează prin faptul, că rezultatul rău, 
prin educaţie se transmite generatiilor viitoare 
prin femea-mamă. > 

* 
Dar societatea mai contribuie la diminua

rea rolului femeii, în afară de atitudinile pe cari 
le văzurăm, şi prin instituţiile sale organizate 
prin şcoli: o ailtă problemă: a III-a. Avem ace
laşi institute de învăţământ pentru fete ca şi 
pentru băeţi. . Aceiaşi programă. Aceleaşi exa
mene. Acelaş metod. In şcoală, în casă, acelaş 
avertisment părintesc pentru fete ca şi pentru 
băieţi, cu privirea la pregătirea lecţiilor pentru 
mâine. 

Cum să-i mai treacă prin minte unei fet~, 
care dela 7-18, 20 de ani a invătat aceleasi 
lucruri, a prcstat aceleaşi examene ca şi băieţii, 
că ea ar avea altă menire sccială? Işi poate 
cineva închipui o muncă mai sistematică pentru 
nivelarea originalităţii femeii? 

Ce este de făcut atunci, pentru ca lucrurile 
se revină la normal? Cari ar fi soluţiile? 

Sol. 1. Intâiu noi bărbatii trebuie să ne re
vizuim educaţia în aceaEta privinţă. Anume să 
ştim, că originalitatea femeii atât de necesară 
pentru complectarea educaţiei bărbatului şi pen
tru îmbogăţirea intregii culturi, are nevoie mi 
de diminuarea ei prin glume, ci are nevoie, pen
tru o nestâl1genită desvoltare şi închegare, o at
moderă de egalitate şi neatârnare deplină, ca
re trebuie înţeleasă aşa, că şi femeile sunt fiinţ<l 
sociale cel puţin tot atât de folositoare ca şi 
bărbaţii. dar cu altă menire, orice subordonare, 
tutorat, aduce falşificarea originalităţii femeii, 
- noi trebuie să căutăm prin toată educaţia 
ce o dăm fetelor, ~ă Întă.rim sentimentul de d~· 
mnitate femeiască. 

Lucrul acest nu e nou. El a fost preconi
zat de un pedagog arădan. Dr. Giorgiu Popa, 
care ne dă un minunat exemplu de cum trebuie 
să promovăm înălţarea femeii, să tratăm fe· 
meia, pentru ca să vadă în menirea ei specifică 
pe care o are, o menire frumoasă, o menire în 
adevăr superioară aşa după cum de fapt şi este. 

Sol. II. In al doilea rând se împune o altă 
organizare a învăt:ământului supraprimar pen
tru fete deoarece situaţia învăţământului fe
meii, astăzi şi-a ajuns apogeul, fără însă să-şi 
fi găsit şi adevăratul său rost. Noi suntem azi 
sub influinţa a două concepţii ţmantate în sec. 
XVII.· O SCUl'tă Încursiune în istoricul educaţiei 
femeii, s'a redus la cunoaşterea gospodăriei 
'casnice pe care o învaţă dela mamă, neglijân
du-se educaţia intelectuală. Puţin cetit, scris, 
cântare cu vocea şi din lyră. Şi aceasta numai 19 
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întâmplător şi nu toate fetele, nici chiar la 
Evrei. 

Fetele cavalerilor din evul mediu prlmlau, 
dela mamele lor următoarea educatie: întărirea 
sentimentului religios-moral şi a ~entimentului 
de demnitate femeiască, tors, ţesut şi brodat, iar 
dela capelanul curţii cunoştinţe de cetit, scris, 
religie, l. latină şi franceză şi cântare din voce 
şi din harfă. 

Primele şcoale de fete despre cari face a
mintire istoria pedagogiei sunt ale ordinului 
călugăriţelor ursuline înfiinţate pe lângă mă
năstiri în jurul anului 1535. Aici se învăţă re
ligia, cetit, scris, socoteala, compuneri, istorie, 
geografie, lucru de mână şi 1. latină. 

Primul pedagog care concepe în sistemul 
său pedagogic o educaţie specială pentru fete 
şi aceiaşi cu a bărbaţilor este I. A. Comenius 
in lucrarea sa apărută pela anul 1627. 

Iată ce ne spune dânsul în lucrarea sa Di
dactica Magna la pagina 78-79: 

Nu numai copiii celor avuţi sau ai celor de 
sus, ci toţi deopotrivă: nobili şi nenobili, bogaţi 
şi săraci, băieţi şi fete trebue duşi la şcoală. La 
întrebarea dacă femeile pot fi admise la studii 
sau nu, trebuie să răspundem afirmativ, căci şi 
ele sunt, ca şi bărbaţii, chipul lui Dumnezeu; şi 
ele sunt Înzestrate cu un spirit vioiu şi cu price
pere întinsă ,de multe ori, mai mult ca bărbaţii. 
Nimeni să nu-mi replice cu cuvintele apostolu
lui: Unei femei nu e permis să înveţe (1. Timo
teiu 2, 12;) sau cu ale lui J uvenal (în satira IV.) 
Femeia să nu aibă darul de a cuvânta, sau să 
ştie toate istoriile; sau cu cuvintele lui 1 polit : 
Eu urăsc femeia învăţată. Să te ferească Dum
nezeu să fie în casă o femeie, care să ştie mai 
mult, decât e de lipsă unei femei etc. Nici eu, 
zice Comenius, nu indemn. să se Înstruiască fe
meile spre a deveni curioase, ci din contră spre 
moralitate şi fericire. Şi mai cu seamă în aceea, 
ce se cuvine să ştie şi ce e potrivit cu inteligenţa 
lor. După aceea în economia de casă şi În gene
ral În tot ce face propria sa fericire şi a fami
liei. sale. 

In urma ideilor acestui pedagog de mare 
autoritate, Îneep să apară tot mai mult şcoli 
speciale pentru fete. Aşa şcolile Janseniştilor 
dela Port Royal apoi ordinile călugăriţelor: Or
dinul Maicei Domnului la 1597 Întemeiază şcoli 
pentru fetele sărace; Ordinul Congregaţia Dom
nişoarelor engleze la 1616 înfiinţează şcoli pen
tru fetele nobililor; Ordinul inim1i p::ea sfinte a 
lui' Cristos înfiinţează şcoli pentru fetele avute 
şi sărace de o potrivă. Toate acestea însă, in 
afară de cunoştinţe, au în vedere creşterea fe
telor în spirit religios şi in conformitate cu che
marea femeii. Dar nici aşa nu scapă de persif
larea dureroasă a geniului lui Moliere din a sa 
"Les femmes savantes", ajungând astfel obiec
tul tuturor glumelor, acele femei, cari indrăz
niau să-şi dea seamă prin studii de chestiile pri
vitoare la viaţă ori la lume. Ceva mai mult, in~ 
fluinţa lui Molii-re ajunse atât de departe in 
spiritul opiniei publice, încât oricui ii era uşor se 

apară spiritual şi original zeflemisind femeia, 
care vorbea "ca din carte" indiferent dacă vor
bea cu fond sau bătea câmpii. 

Rousseau in Emil şi Basedow deasemenea 
se ocupă de educaţia fetelor. 

Aceştia sunt, intr'o privire sumară, peda
gogii clasici care s'au ocupat şi de educaţia fe
meii în special. Lor li se mai adaogă pedagogi 
contimporani şi alţi gânditori cari aruqcă câte-o 
rază de lumină asupra acestei importante pro
bleme. 

In urma acestei incursiuni istorice şi a ce
lor amintite mai 'nainte credem, că e uşor să 
cunoaştem concepţiile sub a căror înfluenţă am 
zis că suntem azi, noi, în ce priveşte educa
ţia femeii. Anume stăm deoparte sub influinţa 
lui Comenius şi Lambert, iar de aJrtă parte sub 
a lui Molii're, luând dela ambii partea cea mai 
rea. Dela Comenius adoptarăm partea primă a 
afirmaţiei lui categorice, aceia că şi fetele să se 
împărtăşiască de aceaşi instrucţie ca şi băieţii, 
partea în care e susţinut de Lambert, şi nesoco
tim partea doua, pe acel: ... şi mai cu seamă 
ceiace se cuvine. ce e potrivit cu natura lor şi în 
~eneral tot ce face propria sa fericire şi a fami
Hei sale. Iar zeflemisirea lui Moliere noi am ex
tins-o nu numai asupra femeilor, cari îndrăsnesc 
să-şi dea seama, prin studii de chestiile privi
toare la viaţă, ori la lume sau asupra acelora 
cari vorbesc "ca din carte" ci asupra tuturor fe
meilor şi asupra tuturor manifestărilor lor. 

Concilierea . celor două opiniuni ne dă con
cepţia adevărată ce trebuie s'o avem despre 
educaţia femeii: întocmirea unui program de 
educaţie femenină - în conformitate cu meni
re'R femeii şi determinarea menirii femeii În 
conformitate cu natura ei psiho-fizica şi socia1ă. 
Această conciliere a fost înţeleasă şi de alţi pe
dagegi şi ca să mă provoc tot la un arădan ci
tez din discurul rostit de eruditul nostru peda
gog dr. P. Pipoş în calitate de director al şcoa
lei diecezane de fete din loc la finea anului şco
lar 1905--1906: Pentru masa cea mare, adică 
pentru cele mai multe fete, raţiunea şi viaţa 
practică cere ca planul de învăţământ al şcoale~ 
lor, în care ele se cultivă, să nu se întocmească 
în mod egal cu o băieţilor şi anume să nu li se 
fixeze un scop nici de tot înferior şi exclusiv uti
litarist. dar nici de tot superior şi ştiinţific, ci 
:=:ă li se dea o cultură generală corespunzătoare 
cu spiritul timpului însă. în primul rând şi mai 
presus de toate să. se ţină seamă de menirea na
turală a femeii in viaţă. Şi mai amintesc o solu
tie dată chiar în zilele noastre, la primul con
~s de filozofie ţinut la Bucureşti în anul tre
cut de doamnele profesoare Anina Rădulescu~ 
Pogoneanu şi Emilia Bogdan susţinând în faţa 
coI:.Jresului problema: dintr'un program adap
tat naturii femenine. 

Revenim asupra lui Fenelon: anume dânsul 
avea sfioase precauţiuni contra literaturii şi mu
zicii ca mijloace de educatie a femeii, - pe 
motivul că acestea ar desvolta prea mult partea 
sentimentaJ.ă 'a sufletului, care şi fără aceasta' 



predomină în natura femeii. Fenelon nu discută 
aceasta chestiune, pentru timpul lui era prema
tură. Azi însă problema pusă de dânsul se dis
cută în pedagogie, se întreabă: "Bine este să 
excităm şi să desvoltăm prin educaţie tocmai 
acele facultăţi, cari din naştere predomină şi ca
racterizează natura femeii? Nu se formează 
astfel fiinţe unilaterale, cu sufletul crescut exce
SlV în o direcţie, fără proporţii armonice în 
structura şi funcţiunea lui? 

N'ar fi mai înţelept să se insiste tocmai 
asupra facultăţilor, cari din natură au mai puţin 
predispoziţiuni să crească şi să se lase mai ne
exercitat pornirile tari prin ele însele, spre a se 
realiza astfel un echilibru şi o armonie între 
puterile sufletului individual? 

Dar atunci e bine ca să ciunteşti şi să 
desfigurezi opera naturii, să-i contrazici înten
ţiile şi scopul ei firesc, apăsând şi deprimând 
pornirile nativ originale? 

Bine e să câştigi armonia şi echilibrul indi
vidual, silind creşterea facultăţilor refuzate de 
natură şi mediocrizând avânturile superioare ale 
geniului speţei în constituţia particulară a fie
cărui sex. Nu se distruge prin aceasta un echi
libru şi o armonie mai înaltă a organismului şi 
vieţii supra-individuale, a societăţii, care se in
temeiază. tocmai pe diversitatea cea mai Întensă 
a diferenţierilor sexuale şi individuale. 

Discuţia în aceasta privinţă s'a terminat cu 
triumful în pedagogie a principiului individuali
zării învăţ.ământului şi a educaţiei. 

Aceasta străduinţă a pedagogiei zilele? noa
stre, care a luat fiinţă din imperativul luptei 
pentru existenţă ce se dă azi între popoare şi 
care îşi are ca deviză: Omul potrivit la locul 
potrivit, cere să exercităm şi desvoltăm prin 
educaţie ~i Învăţământ tocmai facultăţile şi 
particularită.ţile sufleteşti ale individului, cari 
din naturâ, nu in potriva ei, pentru că în aceas
ta direcţie desvoltând individul va munci mai 
uşor, mai cu drag şi mai cu voie bună şi astfel 
va putea contribui cu mai mare succes la. pros
perarea societăţii care la plus la locul potrivit. 

Dar tocmai în baza individualizării educa
ţiei şi a învăţământului, atunci când cerem În
tocmirea unui program de educaţie femenină în 
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conformitate cu natura ei psiho-fizică şi socială 
pe care o considerăm problemă cultural-pedago
gică. de actualitate, cerem în acelaş timp ca în 
viitoarea organizaţie a învăţământului pentru 
fete să se menţină câteva şcoli pentru pregătire 
ştiinţifică, pentru pregătirea acelor fete, cari 
dela natură au dispoziţiuni in aceasta direcţie. 
Primirea fetelor în aceste şcoli să se facă în 
baza unui examen - ne de cunoştinţe ci de apti
tudini. 

Principiul individualizării învăţământului şi 
a educaţiei reclamă aceasta prevedere, pentru 
ca să nu lipsim de contribuţia femenină atari 
îndeletniciri sociale, cari de:;:] nu sunt specifice 
femeilor, totuşi s-ar putea ca unele fp.mei să fie 
în mod special înzestrate dela natură cu dispo
ziţii în aceasta direcţie. 

Aceasta a cerut-o în discursul pomenit şi 
eruditul nostru pedagog dr. Petru Pipoş zicând: 

"In timpul mai nou, tendinţa generală este, 
de a se da femeilor cultură cât mai înaltă, pen
tru a le face capabile să-şi câştige existenţa 
independente ca învăţătoare, medice, funcţio
nare, etc. In adevăr aceasta tendinţă este fru
moasă şi demnă de veacul luminat în care trăim 
însă poate fi aprobată numai pentru fetele ca.·i 
dela natură au talente pentru studii şi totodată 
pdn împrejurări sunt avizate la alegerea unor 
profesiuni. 

Faptul e, că azi foarte multă lume se ocupă 
de problema femenină cum am zis la început. 
Chiar nu de mult am ascultat noi din acest loc 
majestoasa conferinţă despre femeie a Dlui Las
carov Moldovanu, faptul acesta zic dovedeşte, 
că aceasta e o problemă de actualitate, dar din 
nefericire, când e vorba de educaţia femeii ui
tăm opera cea mai împortantă şi mai adânc pe 
dagogică anume - şi aceasta e conclusia finalfi. 
a conferinţei mele: să Încurajăm şi să sprijinim 
puterea şi particularităţile femeii spre a o pre
găti în ohip demn pentru neasemănata ei răs
pundere în cooperarea culturală a celor două 
sexe. 

Numai împărtăşindu-se femeia de o aseme
nea educaţie, în şcoli; şi consideraţie, în societa
te, va deveni mare. Şi numai dela o astfel de 
femeie se poate regenera societatea noastră. 

T. Mariş. 
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PRIMARITll , 
o după amiază cu soare dogori

tor de August. 
Proptit cu spatele de tulpina 

sdravănă a nucului din faţa casai 
sale, Simion Banciu şed? la umbră 
pe un scăunel cu piciol'uşele de-un 
căluş şi cârpindu-şi o opincă, din 
care începuse să-i iasă un deget, 
stă de vorba (;u vărul său bn 
Simu pdmarul şi cu vecinul său 
Fetru Grozav, cari odihnesc tolă
niţi pe burtă în faţa lui, pe iarbă. 

Alături ceva mai la o pmte, 
'Tambur, un câine mare, alb, stă şi 
el lungit în iarbă, cu botul pe labe 
şi parcă trage cu urechea la :::e 
[:ove:tesc cei t'ei vecini. Cu ochi 
pe jumătate închişi - doarme. 

"lai jos, pe coastă, în vârful 
unui cireş scorburos o mierlă gal
benă îşi flueră melancolic şi duke 
cântarea, acompaniată de sus urui 
gâlgăit şi pre~ipitat al apei ce se 
isbeşte în cascada ieză~urii, delJ. 
iazul morii lui Toader l\'Iorariu. 

O muscă s-a furişat în blan'l ltd 
Tambur. de-asupra cozii. Cu un 
mâriit scurt, capul câinelui sări, 
ca mişcat de un rezort, iar gura 
mare Înf 1c '! gângănia, înainte ca 
ea să-şi poată lua zborul. Satisfă
cut Tambur şi-a pus iar capul pe 
labe ,a închis încetişor ochii
doarme iar ... 
Două vrăbii se ceartă gureşe pe 

vârful unui haldăr de cânepă. ce se 
leagănă peste straşina de vreascu
,ri a g::rdului de nuiele din stânga. 

Cei trei vecini au isprăvit po
veşti'e despre (.reerat despre ploai:>, 
secetă şi ogoare. Tac tustrei 
şi se aud~ numai mârîi[,ul prin vis 
al lui Tambur, care a adormit de-a 
binelea. 

Suia şi acul zoresc în mâna as
pră alui Simion Banciu, pe care, 
deşi tăcut din fire, îl miră tăcerea 
vecinilcr săi, mai ales că vărul său 
primarul .îşi are bine stabilită: re
putaţia de gUl'eş; eă doar nu in 
zadar Dimilrie Codreanu rivalul 
său dela Primărie, l-a poreclit mai 
acum câţiva ani, căţeaua satului, 
pentrută rar a foSt văzut Ion Si
mu tăcând. Trebue să aibă ceva, 
se gândi Simion Banciu, de nu-i 
mai umblă căţeaua. Nu·i sunt toa
,tt: oile acasă. 

De jos, din vale, o voce de femeie 
strigă rastit, de-Î răspunde pădu
rea: Ioane... măi Ioane... Ia-a
ne . .. şi strigătul se repetă cam 
de multişor. 

- Dar voi ce v-aţi pus aşa din
tr-o dată pe tăcute? întreabă ca să 
rupă tăcerea Simion, dar obser-

\ând privirea primarului furişată 
asupra scăunaşului pe care sta, 

. fără să aştepte un răspuns, adao
gă: -- Ce mi te uiţi aşa, la picioa
re vere? Vezi să nu mă deochi. .. 
şi scăpă un zâmbet de şaga pe sub 
mustaţa zburlită. 

- Mă uităm, uite aşa şi mă 
gândeam: cum poţicunoall"te omul 
zgârcit şi de re scaunul pe care 
şede ... răspunse rânjind cu În
ţelesuri primarul. - Şi la picioru
şele scăunaşului ai făcut economie! 
De ce nu le-ai lăsat mai lunguţe 
Năpustului, doal' tot nu sărăceai 
din atâla treabă, că lemne avem 
de>1tule în pădure ... 

- Hm ... E scăunaşul dela mo
şu. Şi-apoi ai t.u o leacă de drepta
te, aprobă strâns cu uşa Simion 
Banciu. - A fost cam zgârcit băt
rânul - Dumnezeu să-I hodineas
că. A adunat avere frumoasă. Pat
ruzeci de lanţe nu-i jucărie. Şase 

,boi, cah vaci ca la Domnie. Dar 
ce folOB, dacă ,tata - ierte-l Dum
nezeu - a risipit tot ce i-a lăsat. 
Tu poţi să râzi de moşu, că ave
rea mătuşii, adecă a :mamei tale 
- vre-o douăzeci de lanţe adunate 
de el - a rămas întreagă pâna a 
trăit tatăl tău, dar tu, să nu-ţi fie 
greu, cam sameni pe tata ... şi nu-i 
târziu, sa ajungi pe urmele lui. că 
doar unchiu ţi-a fost şi ţie ... Nu
mai eu ştiu, cât a trebuit să lupt, 
şi să rabd, până am izbândit să-mi 
scot din datorii averea Îndatorată 
de tata. Dar acum, lăudat fie nu-· 
mele lui Dumnezeu, că după o 
jumăta,t.e de viaţă de om ,am pu
tut ajunge şi eu deasupra necazuri
lor. Aci, ai tu dreptate. că. eu sea~ 
măn cu m()şu. Şi nici nu-mi pare 
rău. Tata? Lui tata, sireacu, i-a 
trebuit ~ă fie primar .Să se hrân
căluească cu notarăşul şi cu fibi
răul. Şi-apoi , vezi tu, s-a du,s ave
rea strânsă de moşu, c-aşa-i: ob
razul su bţire, se ţine cu cheltuială; 
iar moşia, cu opincile sparte şi cu 
scăunaşe cu picioruşele ,de-un că
luş. 

- Ehei ; .. A trecuoi Vl'€'mea opin 
eUor, v,ere. Astăzi, nu mai putem 
trăi, ca pe vremea moşului. Răs
beiul cel mare. ne-a învăţat., şi pe 
noi, dela sate să trăim ca oamenii, 
nu ca vitele. Asta ne-a spus-o şi 
deputat.ul :\Iărgineanu, când a fost 
în Sâmbătă Floriilor la noi, că 
partidul nostru vrea să facă oame
ni din ţăran,. !lă trăim mai bine, 
că doar ţăranul dela sate este Ţa
ra, el o apăra"În răsboiu şi -tot el 
plăteşt.e dările. _. glăsui pe neră-

suflate primarul, de era cât pe 
aci, să nu se mai poată opri. 

- Adică ţăranul e - Ţara? 
spuse întrebătOr Simion Banciu, 
bucuros că putu ajunge la cuvânt. 
- Asta am ştiut-o şi eu. Am au
zit-o şi dela moşu şi dela ta-la -
Dumnezeu sid ierte pă amândoi. 
}loşu spun:::l şi eu cred că avea 
dreptate, că Ţara e a ţăranilor eni 
lucl'ează şi pent'ru ei şi pentru Ţa
ră,nu a celor cari fac politică şi 
stau cu burta la soare, sii le cadă 
mura in gură. Eu nu mă prea pri
cep, dar judec şi eu aşa, ca proştii, 
că Ţara trăeşte şi ea din dările pe 
cari le plătim noi, cari plătim dări 
şi cu cât plătim mai puţin Ţării, 
cu atât am avea mai puţin drept ~ă 
ne lăudăm că noi suntem - Ţara. 

- Adică cum, cei cari nu au 
avere, să nu ai bă nici un drept în 
Ţara asta? se răsti primarul, pri
vind întrebător, cu ochi de prot-ec
tor, la vecinul său Petru Grozav, 
care ca omul sărac, se mulţămea să 
aprobe sau să desaprobe, fără a lua 
parte la discuţie. - Săracii adecă, 
nu-s buni decât în răsboiu? 

- Ba sunt buni, vere, dar, nu 
pentru politică ,ci pentru treabă. 
Partidul ar ,trebui să le arate calea 
cum să muncească, cum să".']i fa
că. avere pentru ei şi pentru Ţară, 
că politica nu-i de noi, proştii, cari 
nu ne pricepem bine nici la treb
şoarele noastre de acasă, decum la 
tl'eburile Ţării şi ale sa-telor. Vezi 

,şi tu. că în loc să-ţi vezi de mo
·şioara ta, din care ai putea trăi 
bine şi tu cu ai tăi şi vre-o 3-4 
argaţi ai apucat pe urmele lui tata 
şi tare mă tem că-i ajunge ca şi 
el, că vezi bine, de când ,te-ai ames
teca'~, în politică, albia ţi S~ ajunge 
rodul moşiei pentru casa ta, de
cum să mai dai o coajă de pâine şi 
vltora. Apoi din poJi,tică nu ştiu 
zău, cum vei trăi, că domnii dracu
lui nu vreau să plătească nimic. 
Not,arăşii ăştia, mai bine se mută, 
decâ;t să plătească - glumi Simion 
- şi atunci de unde trăeşti tu? 

- Trăesc eu, n-avea grijă vere. 
Copii n-am şi n-o veni la ,tine du
pă înpl'umut. Oamenii cuminţi ştiu 
cum să răsbea:că dEasupra năcll' 
zurilor, Nu-s eu aşa de prost, cum 
crezi tu. Dacă aş fi prost n-ar sm 
de vorbă pal'tidul cu mine ... -
se apără primarul, fără convin
gere. 

- Partidul stă de vorbă cu ci
ne-i duce voturi, vere, dar paJ'lti
dul nu-ţi plăteşt.e nici cizmele rup
te pela alegeri, deoum alta.Şi ţie-iţi 
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rămân holdele pârloaga şii păcat. -- Apoi, ce-l acuma? La tine :.'\ilitru ~eHmţului, mi-a răspuns in 

- lngrijeşte-te tu vere, de na- toate zile/cos sărbatori. Şi otava 'batjocură: Ce crede Ion, ca da
cazurile ,tale ş~ Iasă-mă pe mine că iţi g,ţă uscată în Lunea de cinci ,că .l-am făcut Tlrimar şi l-am as· 
ştiu -ce trebue să fac şi fără sfa- zile şi numai nu'ţi strig-ă să o a-"\:ultat în totdeauna, .'lă·i mai facem 
turile tale. Şi-apoi, dacă-i vorba duci acasă, Aştepţi, se vede, până şi robo:ă? Dacă am văzut aşa, 
de cuminţenie, nu ştiu zău,care-i dă Dumnezeu o ploaie, că de uscat n-am mai chemat pe nimeni. 
mai prost, eu, sau tu? E·u puteam am uscat·o eu, cum am putuL'q'ot·· '--_ Lasă Brânduşc, nu te nacaji, 
fi azi, deputat, daca aş fi vrut, pâ- eu trebue ysă ,0 şi aduc .ca tu eşd' că vă tr1m~t eu pa Georgieş, cu ca, 
nă când tu? -·se apară primarul. domn, Trasnl·ţl-al' Dumnezeu --'.' rele mele şi dacă încărcaţi bine, 

Simion Bunciu a terminat cu âcmllia:,. de două ori otava-i acasă, încercă 
cârpi tul opinei lor. Tacticos, îşi îll- -- Lasă, lasa mer. u că o aduc Simion Banciu s·o înbune pe pri-
făşul'ă suIa şi acul în aţa răsucita eu pâna de seal'ă. miiriţa. 
ce-i mai rămase. Se sculă se 'ntinse :--- Apoi da. ca de dimineaţă până ,~ pa, seoa a acuma, ce mai aş-
una sdl'a\'an de-j pârăira toate oa· la ,Iml'azi "lal' la prinla-rl' <' Ş' pa- , -" -, '1-- ., ~. 'lepţl -- se rafi.tl pnmanţa .• > an· 
sele, apoi se aşeza din nou moale, zeşti ',ea nu cumva să flll'e dracul ee-l pustia pe cine te pusă şi pe ti. 
pe scăunaş şi adaoga împaciuitol', pe no.tarăşuL Dela amiazi pâna-n ne în slujba, 

-Eu aş putea să tac, Dar tu, ~eal'a stai la umbră, cum s',ă dl'a
eşti mai tânăr. Mi-ai putea fi cu pe bani şi llU·ţi pasă ca' ţi se 
nepo:' sau copil, nu var şi aş vrea I'radă otava pe holde. Apoi asta-i 
să înveţi din năcazurile prin care viaţă de om cuminte. Cu ce-o sa'mi 

Primarul sări, fără veste de jo~, 
puse ,mâna în pieptul nevestii şi 
răcni Înfundat. 

am trecut eu. Ţi-aş vrea numai ţin vitişoarele la iarna? Cu poli- - Să taci acum, căţeauă, că'ţi 
binele şi nu trebue să'ţi fie greu ; ica ta? Cu primăria ta? Cu pl'ie- sucesc gâtuI. 
de ee'ţi spun, doar ţi le spun, cu tE'nia preftdului? Bine. La iarnă Simion Banciu şi Petru Grozav 
gândul bun, ca acela-i om cumin- trimitem vacile la prefectul. să le săriră să-i rlespal1ta. Nevasta scă-
te care invaţă din năcuzul altuia, dpe fân, că domnul primar ,toata pata, o lua la fugă pe căI'ăruia ce 
~ Ce să învăţ ven:? Să 11mb;u nU'a a umblat dupa politică şi n'a duce după colţul gardului de-a 

cu opincile cu câte patru pete2e, avut vreme sa se îngrijeasca de cUlmezişul dealului strigând şi 
ca <tine. Sa tI'emul' de frica muif!- ele. Înjul'ând cu lacrimi. . 
1'ii şi să ma las purtat de nas d-e -- Bine măi vere, se amestecă - Bata·t,e Dumnezeu de nă."tarău 
nevastă, cum te laşi tu. :\Iulţam Simion Baneiu) - :\Iarţi fu :,;ar- şi poIJ,1: ... Lasă că o să vezi tu 
de aşa învaţătură. ".) bătoare. De ce nu făcuraţi o,c1acă, (luată ce fel de domn eşti tu, câml 

Tambur s'a deşteptat.. A sim- .să-ţi fi adus otava, că are drept o sa te mânânce paduchii, că eu 
ţit ceva, că s'a ridicat n picioare Prânduşa, mâne-i Duminecă şi p:ec la mama şi n'o sa mor de foa,· 
~i priveşte atent ,pe coastă, la va· dacă se întâmplă să vină o ploaie, me. N'o să te ţin eu, ea nu sunt 
le., ' până Luni toat i se face gunoiu. 'eu roaba ta ... şi se perdu dupa 

De după gard; răsare un cap Iti trimiteam si eu trăsul'i1e. pieptul dealului. 
de femeie, ·care cotind pela colţul 'Primarul roşu de ciudă, nu năs- 'Ion Simu primarul, năuci', cu 
gardului vine şi se ,opreşte furioa- r-unse, ci 'şi puse ochii în pământ. ,l'~apu_n pământ, o luă pe coastă în 
~ă, eu mâinile în şolduri, în faţa - Da ce crezi, că vine cineva "~jcs: spre casă. 
celor {rei. E Bl'ânduşa, nevasta 'la cIacă la noi ?ţ.i'ai găsit. Am;yrut ':, ;, 
primarului, pornită gata, de ceartă., t'U să chem vre-o 5~6 cal·ă.,:'lqar, .~;, 
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HOTARUL -
Rationalismul si economicul 

In faţa înterpretărilor din ce în ce mai gre
şite - ca să nu zicem absurde - a fenomenelor 
economice, în faţa problemei de nedeslegat a con 
fuziunii dintre cauze şi efecte, o punere la punct 
devine o necesitate. 

Ştiinţa economică apare multora ca fiind 
mai mult ca o serie de norme a căror aplicabili
tăţi oscilează după situaţiuni şi îndeosebi după 
factorul psihologic al grupurilor sociale respec
tive. E ştiinţă atât timp cât e privită de doctri
nari, dar încetează de a mai fi, în faţa utilitaris
mului direct al indivizilor. Aci este tocmai ne
înţelegerea şi ruptura între economic şi acţiu
nea economică. 

Economicul aparţine domeniului ştiinţific, 
acţiunea economică, într'un sens larg, este a tu
turor, în măsura unităţii şi puterii de cumpărare 
ce fiecare reprezintă. Deci nici-o reglementare 
şi mai ales nici-o metodă în raporturile şi tran
zacţiunile înter-pieţi, cari sunt sinteze de utili
tăţi imediate. 

In nici-o altă disciplină socială nu va exista 
o mai mare ignorare a datelor ştiinţifice de către 
cei chemaţi să acţioneze pe acest tărâm. Ceva 
mai mult, chiar cei ce se sezizează şi pătrund fe
nomenele economice greşesc adesea în preciza
rea şi caracterizarea unui raport economic 
din lipsa unei sinteze apriorice, sau cu 
alte cuvinte din lipsa unei perspective. 
Fiind în centrul acţiunilor, se sezizeasă ma
nifestări mai mult sau mai puţin, disparate, cari 
sunt luate drept cauze, când ele în realitate sunt 
efecte. Imposibilitatea cunoaşterii crizontului. 
im:1osibilitatea precizării cadrului de acţiune, ne 
duce la soluţiuni, măsuri in1ediate, cari în' des
făşurarea lor în timp, pot suferi contradicţiuni 
vădite. Un exemplu elocvent îl întâlnim în dome
niul monetar. Teoriile cantitative, cu toate vari
antele lor, în faţa recentelor experienţe dela 
1920, au suferit contradicţiuni aşa de mari, încât 
au trebuit să fie părăsite, deşi în fond ecuaţiu
neR schimbului a lui Fisher este un fapt pe ca
re nimeni nu-l contestă. Şi pentru ca să încheiem 
acest preliminar, vom da un exemplu şi în ceiace 
priveşte profunda neînţelegere Între economicul 
şi acţiun~a economică. 

In domeniul politic ei comerciale, doctrina 
eccnomică a arătat neîncetat - dela 1921 şi în 
special dela conferinţa econcmică. din 1927 -
necesitatea practicării liberalismului în rapor
turile schimbului internaţional. Ori, în acel aş 
timp acţiunea economică din considerente cu 
tctul în afară de cele pur economice, a practicat 
un protecţionism din ce în ce mai accentuat. Am 
ajuns la situaţiunea paradoxală şi neintâlnită 
până în prezent, ca într'o epocă în care prin 
progresul tehnic şi evoluţiunea masselor sociale, 
comunitatea internaţională, datoritl înterdepen
denţii, să fie închegată cum n'a fost nicicând. 

, 
Totuşi, într'o epocă de cooperare atât de intensă, 
S~ practica în politica comercială generală, un 
protecţionism excesiv, care şi el a atins limitele, 
transformându-se. Astăzi politica comerciaJă în, 
ansamblul ei a încetat de a fi şi protecţionisti 
devenind merca:ntilistă. Suntem în plin mercan
tilism, exportăm produse şi importăm aur -
devize aur. Motivul acestei politici'! Securitatea 
şi stabilitatea monedei, oare în concluzie directă 
înseamnă valorificarea cât mai mare a produ
selor în schimb. Dar indirect, nu se remarcă 
deprecierea ce se produce prin exporturi mari şi 
prin socotirea monedei, nu ca instrument de 
sch~mb şi valorimetru, ci ca o valoare, am putea 
zice, cu o productivitate proprie. 

Paradoxul inadmisibil si caracteristic mer
cantilismului actual, este faptul că avem stocuri 
de materii prime cari sunt adevăratele forţe 
productive, ce stagnează şi se depreciază în fa
ţa tendinţei generale de a ne pune la adăpostul 
aurului. Acesta este cercul care opreşte orice 
expansiune şi orientare nouă. Problema prezen 
tă, fie c'am înţelege criZ!a capitalismului, sau 
am demonstra insuccesul marxismului, nu se si
tuează in ceiace priveşte antagonismul acestor 
două şcoli, pe bazele lor principiale şi iniţiale. 

Capitalismul modern păşeşte la substitui
rea liberei concurenţei, prin organizări şi înţe
legeri delimitative, pe grupe şi forţe. Astăzi toa
tă lumea Vl'ea organizare; deosebirea nu este 
la plecare, ci la sosire. In faţa conflictului unui 
liberalism admis dar nerealizat şi a unui colec
tivism pe baze mai mult decât protecţioniste, 
orient'area pentru ziua de mâine apare drept o 
wigrnă. 

Liberalismul, caşi dezarma:rea, sunt admise 
şi înţelese colectiv; individua:l fiecare le neso
coteşte, în v,ederea unor realităţi directe. Astăzi 
- e trist s'o spunem - progresul nu mai pare 
a continua în armonia de eri cu utilitarismul. 
Utilitarismul, care a fost forţa şi slăbiciunea 
progresului, pare a se emancipa pe un cadru 
mu1t mai vast: cel colectiv. 

In decadenţa raţionalismului greşit intre
pretat şi înţeles, nu asistăm decât la triumful 
unei sinteze de utilităţi, pe cari anonimatul 
massei le reprezintă. Dacă Jacobinii au greşit, 
practicând metcda imediatistă, care nesocoteşte 
elita în folosul numărului, aceiaşi greşa~ă se să
vârşeşte astă.zi. In faţa unei organizări colec
tive pe bazele unui utilitarism fals - numit 
progres, pe bazele unei egantăţi greşit numită 
democraţie şi mai ales pe bazele unei 'permanen
ţe abstreete - statul- coborât la fapte, la în
terese, la realităţi prezente, cari prin succesiu
nea lor neîntreruptă, sunt tot atâtea trecuturi. 
Astăzi mai mult ca oricând asistăm la o criză 
a raţionadismului modern pe baze materialiste. 

Raţionalismul atât de profund conceput de 



Platon pe baza întuiţiunilor apriorice, adică pe 
idee, continuat pe diferite cadre cu acelaş con
ţinut de un sf. Augustin, sau de un scolastic ca: 
Scot Erigena ca să ajungem la dubito ut intelli
gam al lui Descartes. Dela Descartes reafirma
rea şi continuarea bazei raţionaliste pe IDee, a 
avut loc până la Hegel. 

Hegel este ultimul care recunoaşte forţa şi 
permanenţa ideei. In schimb Hegel va fi crea
torul şi sprijinul cel mai puternic al raţionalis
mului materialist, prin metoda sa dialectică ca
re preconizează urmărirea gândirii în mişcarea 
ei, liberă şi spontană. Cu Feuerbach intrăm în 
plin materialism. El este hegelian prin metodă, 
dar fondul îi desparte. Ideea este suplinită prin 
materie. K. Marx continuă această orientare cre
ând mai degrabă un sistem filozofic, decât fă
când ştiinţă economică. Toate principiile mar
xiste cereau verificarea în timp; concentraţiu
nea verticală ca un sfârşit şi început al timpuri
lor noui, nu s'a verificat în faţa vremii. Legi nu 
aveam, întrucât urmau a se constata, eşecul re
cunoscut şi atât de evident astăzi, arată nu gre-

Haina iernii a sfârticat-o soarele: fărim i 
Chiemări t(linice au pornit din adâncimi 
Ca strigăte de cocoşi În noapte. 
GâIgăitul sevei se perIeazc1'n şoapte, 
Ca iubirile mărturisite/n calde înserări. 
Cad subt foarfeci crengi uscate pe cărări. 

Din trapa unei coji subţiri de liliac 
(şi scoate capul încetişor un drac 
Ce iscodeşte cu ochiul său verzui 
De-i timpul'nmuguririi ori de nu-i. 

Marcel O/;nesclJ 
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şala unei experienţe şi nici lipsa unei pregătiri, 
ci demonstrează inexistenţa unui fund~ment 
stabil. 

Realitatea faptelor şi a materiei, este o 
clipă fugară în succesiunea neîntreruptă în timp. 
Singura permanenţă este ideea dela care sinteti
zeasză atâtea prezenturi ce devin tot atâtea tre
cuturi. Permanenţa abstrică este cadrul de desfă 
şurare a realităţilor materiale şi nu În versul. In 
acest senş trebuie înţeles economicul a cărei 
menire este mai mult ca oricând necesară nu 
în a câştiga, ci a distribui, nu a acumula, ci a 
schimba, nu a încadra restrictiv, ci a reglementa 
şi libera. Chiar câştigul va lua adevăratul său 
înţeles, pe care încă azi nu-l putem sezWa în
deajuns. 

Ordine economică fără libertate, este a da 
aer fără lumină. Libertatea economică fără or
dine, înseamnă disparţia oricărei libertăţi. Să 
armonizăm aceste două aparente contradicţiuni, 
cari în fond sunt punctele de plecare ale drumu
lui spre soluţiunile definitive. 

C. Spiride. 

Fecunda primăvară 
În zări aprinde ruguri, 
iar d%lanii muguri 
plesnesc de-atâta pară. 

Musfeş/e Iirea'n/l'eagă 

de seva creatoare. 
Belşugu'n ol'ice 11001'8 

cu viata /Se Încheagă. 

/mboboce~fe'n mine 
leerică plămadă; 

În cupe de zăpadă 
noian de ză"i 15enin •. 

Şi· alO/ea vorbe bune 
Îmi năvăle15c pe buze 
eu /Sursur de hovuze 
şi gângurit de /Strune. 

P. Bogdan 25 
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Un soare cald şi plin de bunătate 
Şi-a resfirat din razele-i bogate 
Accentul primăverii. peste noi! ... 
Vor fi acum. pe câmp, pluguri cu boi; 
Tristeţea. fără glas, de pe imaş, 
S'o fi'mbrumal de-atâţea căllunaşi; 
Siuvoacle din munţi. vor fi izvoare, 
Şi peste deal ~se bate· iar căure 1 

C-abia acum .Hotarul" iar apare, 
Nu-i pară nimănuia de mirare I 
(A lâncezit o lună şi mal bine, 
Crezând că primăvara nu mai vine.) 
Şi să vorbim cinstit, nici n'au prea fost 
Motive. să îl scoată dela "post· I 
Evenimente mari nu s'au produs ..• 
Nici Senior ceva n'a mai propus. 
Şi nici Constantinescu n'a dat zor 
Să îl vedem Iar, colaborator 1 
Că Găvănescu astăzi nu mai este 
Un subiect cu-aspecte de poveste 
Nu'i un eveniment ... aşa ceva 
Era, dacă .poveste" românea 1 

ReÎnviaţi, de soarele ce cade 
Pe'nlreaga Românie în cascade, 
Venim ca să vă spunem ceHe toate, 
Din zilele flin urmă, adunate ... 
Ali fost, cred, la Micescu, când ne-a dat 
Un "numerus romanus", În abstract 
Pe care'l socotea, cu ani in urmă 
.0 amăgire, bllnă pentrl' turmă'" 
Ali fost, cred, şi la Vaida I ... se putea 1 ... 
Aşa cum ne-a vorbit domnia-sa 
Eu pricepui atit: să dea de tf'd 
Câl mai mulţi pui de Mbaci Neculai"l 
Şi dacă vrem cumva să ne'nsurăm 
Pe viitoarea noastră s'o purtăm 
Dela Episcopie, la Armată 
Şi s'o luăm aşa .. , "certificală '" 

C-abia acum "Hotarul" iar apare, 
Nu-i pară nimănuia de mirare 1 ... 
"Hotarw" e ~i el o mică floare, 
Chemată la lumină azi, de soarel 

PRN. 
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Cărti.-Reviste , 
"Călătorie cu funiclllarul", l):wm'~ de Sa:~.:t 

Pană. - I!:diturn "Unu", - E vorba dC-ll'1 vo
IUln de versuri, cari nu S8 vot ceti decât pe o 
anumită lungime de undă. 

"Bună dimineaţa mişună în toţi porii 
Infloresc buele din visul degetelelor 
'F'ântână a-rte2iană zori.1e ţâ~n:sc din fruntea zXei. ... 

j-ec.". 

D. Saşa Pană, autorul unor astfel de versuri, e 
un nume cunoscut În literatura de extrema stân
gă, in dndul căror cetitori se prea poate să fie 
şi perfect înţeles. Noi, cari suntem şi iubilori ai 
frumcsului adevărat, nu ne putem mira îndea
juns de unele imagini - :1tfl.t de bogat ris'.
r;ite - în cadrul unor devclllri fortate. 

Luăm de pildă ultimile versuri din "Voca
bular subversiv": 

"Şi pe ficare rană viitoare 
Un să( ut ca o ial'bă ,tindăcătoare". 

"Călătoria cu funicularul", a dlui Sasa Pa
'nă, rămâne un vclum - ni se pare un masi~ stân
cos, de-o rară frumuseţ~" în văgăunile căruia 
stăruie să plutească un miros puţin nlăcut. Su
;)orţi călători?> de dragul decorurilor' pe care le 

" bănueşti mai departe. şi vrând să uiţi mirosul 
de stârv, îţi dez.ichilibrezi rostul pernirilor la 
c~!'um. 

, "PdI!1a avcntUl'ă", nuvele, de Sera Furpa. 
Ed",tu!'a "Ade'.ăI'ui". A utorul ne e~tc cunC3cut: 
l-am Înta init în paginile revistelor ardelene şi 
l-am u, mărit ca o nădejJe a scrisului românesc, 
iU.'Ul~t in volum, calităţi şi defecte îi pot fi n':.j 
u.cor controlate, 

, D. Sera Furpa are subiect, dar îi lipseşte 
meşteşugul tratării; căci pentru asemenea su
biecte se- cere un anumit stil si tocmai stil n-are 
dsa. Cele câteva indrăsneIi 'prc~;ărate în con
ţi::mtul volumului, sunt îr";rumutate şi nu gre
!?im când spunem că ori~ina lor se chia,:nă d. 
Odav Sulutiu. Cititi bucata ..T,a moartea lui LF
Iu!?" şi vă veţi con'vinge. In bucata care poartă 

Utlul vo:t:mului, auto~'ul dovedeste totală lipsă 
de stimă pentru eroi. căci numai un idiot ar fi 
putut cădet într-o căpcană atât de copilăreşte 
c8muflatii! "Curaj ?". cetită într-o revistă, ne-a 
jmpresionat mai mult ca în volum. Cea mai reu
f}ită bucată ni se pare "Domnişoara ~)S1'~. "B". 
care ar fi c[lştigat mult mai mult, dacă lipsea 
descrierea colecţiei de artă. pagini cu ale che
mări [;cr1itoriceşti, puterea de concepţie a dlui 
Furpa, nu se pot împăca. 

Nimeni nu contestă autorulUI afirmatia că 
o parte din subiecte se vor fi întâmplat aidoma. 
dar pentru etalarea lor în pagini de literatură 
'ţi se cere ~i un talent pU:" reetlist. A te soceti 
adeptul unui Zola, nu e tot una cu a şi fi. 

Poate Într-un viitor volum d. Sera Fur;m 
va fi cel dorit de noi, la care tinde şi dsa .. cflCi 
stofa o are. Să croiască aşa cum vede, cum îi 
place; şi nu cum i s-ar spune că e la mcdă. (1i 
desigur că va învinge. 

"Flori alese", din "Les fleurs du mal", rtle 
lui Charles Haudelaire, În trac:lucf'rea d!ui A, 
Philippide. Edit. Cultura Naţională. Buc. -
Traducerea poeziilor lui Charles Baudd2ire, a 
ispitit pc mulţi dintre poeţii noştri, nici unu1 
dintre ei' nceuicz[mJ însă să ni-l prezinte în ver
siune rO!Yl,'mească, în cadrul Hnui volum com
pact. D. A. Philippide a dcpă~it gândul d8 is
pită al înaintaşilor şi ne-a dat în volumul apă
rut recent în ediLlra Cultura Naţională, cup
rinzător a 22 de pc Jzii, alese ca cele mai repre
zentative, din oper2 urgisitului poet francez. 

Marele merit d traducerilor este păstrarea 
ritmului din original, în car2 pactul Philinpide, 
ca un cunoscător perfect al limbii lui Baude
laire, a reuşit să toarne întreg-oI material lin
guistic din textul francez. Acest fapt face dova
da că cei doi poeţi au o a~-;nitate cCIY'ună în do
meniul poeziei şi aşa ceva ar trebui să urmăL;as
că toţi traducătorii marîlor opere literare. 

Un fapt car~ surprinde plăcut. a fost 
ideia tipăririi, după exteriorul celor mai elegan
te volume, apărute în vitrina librăriilor pari
ziene. Incepem a crede că în fine, unele dintre 27 
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editurile bucureştene, au început să înţeleagă Continuarea unor astfel de prezentări, va fi de 
că versul cere un anumit fel de prezentare, pen- folos atât editurilor, cât şi oropsiţilor autori de 
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tru a atrage atenţia puţinului public cetitor. 'versuri. (a. n.) 

REVISTE 
"Luceafărul", An. 1. No. 3. Revista timiso

reană continuă să'şi facă loc în rândul publica
ţiilor periodice, iinzând să se impună pe un plan 
ales. 

Spre această ţintă se îndreaptă cu toată 
siguranţa, mai ales că se dovedeste a nu fi 
întreţinută din simple abonamente: Păstrân~ 
du-şi regularitatea aparaţiei, "Luceafărul" se 
face tot mai aşteptat, atât de abonaţi cât şi de 
cetitorii lui obisnuiti. 

Dar acest fapt: nu-i de-ajuns pentru o re
vistă care apar~ dincolo de raza Capitalei şi 
mai ales într'un centru provincial ca Timişoa
ra. Noi suntem pentru aşa zisa revistă provin
cială, din paginele căreia să luăm contact cu 
specificul regiunei. Şi "Luceafărul" ar avea des
tule probleme de deslegat, în legătură cu viaţa 
frumosului Banat. 

In afară de poezia presărată în paginile 
ultimului număr al "Luceafărului", - poezie 
mai bună ca de obicei -; remarcăm cele trei 
articole: "Biserica de lemn din Pogârgina", al 
dlui Ioachim Miloia; "Pictura bizantină din ca
tedrala română unită a Lugojului", de dr. 
Alexandru Nicolescu şi "Trupa teatrală a bă
năţeanului George A. Petculescu", scris frumos 
de d. Aurel Cosma-Junior. Din rândul cronicilor, 
remarcăm pe aceia a dlui Ştefan Gomboşiu, care 
se ocupă de "Şcoala de arte frumoase din Ti
mişoara". Despre cărţi, scrie obiectiv d. Gh. 
Atanasiu. 

"Plaiuri Săcelene", An. n. No. 1-2. Un 
grup de tineri - aşa ne place să credem că 
sunt -, a făcut să apară şi să Între în anul II, 
revista "Plaiuri Săcelene" în comuna Satulung
Săcele, jud. Braşov. E o revistă de "atitudini 
şi probleme si'.celene", aşa cum o indică subtitu
latura. Cetind cuprinsul revistei înţelegi gându
rile bune ale unor oameni cari visează restau
rări de datini într'un colţ de ţară rumânească, 
năpădit între titnpuri de burueni streine solului. 

Iniţiativele prietenilor din poiana Braşovu
lui sunt admirabile, atâta timp cât ele vor ră
mânea în cadrul poeziei. A le pune în practică, 
înseamnă a le diforma pină dincolo de recunoaş
tere. Satulung ne place aşa cum e: cu gânduri 
frumoase, cu jocuri mocăneşti şi mai ales în 
minunatele lui costume, purtătoare de pecetea 
datinei, la picior de munte rumânesc. 

Am vrea chiar, ca însăşi "Paiuri Săcelene" 
să rămână în forma lor de azi: curată, îngrijit 
scrisă şi bine gândită. 

Transilvania Sibiu An. 66. lan. Februarie. 
No. 1. aduce necroloagele pentru marii dispă
ruţi ai Biserici şi culturii româneşti: Mitropo-

litul Vasile Suciu, Protopopul N. Togan şi prof. 
Victor Lazăr. Despre Mitropolitul Vasile Suciu 
screi însuşi preşedintele asociaţiei Astra dl. Iuliu 
Moldovan. Al. Dima arată legăturile de priete
nie, pe care le-a avut Al. Odobescu cu Asociaţia 
"Astra". Dl. Iuliu Haţeganu îşi publică confe
rinţa ţinută la Radio: Prin vigoare, conştiinţă, 
diECiplină la renaşterea naţională. Sunt intere
sante şi binevenite contribuţiile intelectualilor 
de marcă, (1. Agărbiceanu, dr. L. Ionaşiu, Prof. 
A. Miau) la materialul necesar conferinţelor şi 
şezătorilor săteşti. Deobicei acest material era 
compilat după vechi culegeri de conferinţe, 
publicate de Casa Şcoalelor sau de vre'un in
spector şcolar şi cari nu mai erau actuale şi 
nici în concordanţă cu spiritul şi cu progresele 
vremii: In privinţa aceasta "Transilvania" ar 
trebui cercetată de toţi conferenţiarii cercuri
lor culturale, Caselor Naţionale, Ateneelor Po
pulare, etc. 

Cere.etaşul de la Graniţa de Vest, Arad, An. 
II. No. 4. Ianuarie 1935. O revistă cercetăşească 
e totdeauna binevenită şi niciodată scopul ei nu 
va fi pe deplin realizat, pentrucă dacă practica 
cercetăşească pregăteşte tineretul să fie apt 
pentru a înfrunta pericolele vieţii şi a-i forma 
spiritul de iniţiativă" o revistă cercetăşească 
trebuie să apropie pe acest tineret de munca 
cinstită prin ştiinţă şi cultură. "Revista arăda
nă" e un început bun, dar a fi numai un Buletin 
Oficial al diferitelor cohorte şi centurii din ora
şele de la Graniţa de vest, nu e de ajuns. 

"Fruncea" revistă bănăteană, Timisoara. an 
II. No. 10 şi 11. Revista dltii Ing. Nicolae Ivan 
e un magazin al întregei vieţi bănăţene. Creată 
să scoată în evidenţă .,fruncea" culturii bănăţe
ne, vom găsi in paginile ei, frumoase reprodu
ceri după lucrările plastice ale activei "Şcoli de 
Arte Frumoase" despre care scrie aşa de fru
mos colaboratorul nostru St. Gombosiu. Tot 
dl. Gomboş scrie cuvinte simţite pentru'memoria 
lui Anastase Simu. Literatură bună aduc Tiberiu 
Vuia, V. Copilu-Cheatră, Simion Duma etc. 
Admirabilă gravura în linoleum a lui V. Dârlea. 

Vieaţa Literara, Bucureşti, an IX. No. 168 
Martie: Revista scoasă cu osârdia şi talentul 
dlui 1. Valerian, aduce ca totdeauna interesante 
e8f: ~uri şi articole de critică, (1. Valerian: In
flatia Romanului si H. Groza: Critica Poemului) 
informative preze~tări (Octav-Şuluţiu despre 
artistii minoritari; oare când le va veni rândul 
şi artiştilor români?) dări de seamă despre ul
timile cărţi şi fragmente din cărţile bune ale 
sezonului (Sângele de Dan Petraşincu) poezii 



de Virgil Cariancpol şi Dorian Grozdan. In pri
vinţa observaţiilor făcute de d1. d. petr. asu
pra revi3tei noastre. îi răspundem că noi nu 
"ne-am văitat" de tăcerea revistelor bucureştene 
ci am constatat un procedeu şi un climat sufle
tesc,a căror cauză nu poate fi negligenţă noa
stră şi deci în nici un caz nu ne umileşte pe noi. 
Dealtfel aceasta atitudine ostilă revistelor pro
vinciale, o vom relua cât de curând în discuţie, 
pentru a fi pusă odată la punct, "sine ira et 
studio" din partea noastră. In ce priveşte a doua 
întrebare, dacă suntem oglinda completă a spi
ritului care animă Aradul, colecţia "Hotarului", 
e martoră, că revista noastră n'a avut hotare 
pentru vreun talent din oricare generaţie şi 
nici pentru vre'o problemă spirituală a regiunii 
noastre sau de ordin general! Că nu suntem 
oglindă complectă, a spiritului aradan, se prea 
poate. Dar am putea şi noi întreba: E oare 
ViaţaLiterară, oglinda complectă a vieţei lite
rare? . 

Lumea nouă Bucuresti anul IV. No. 2. Re
vista dlui Manoilescu pentru propagarea corpo
ratismului a ajuns în al 4 lea an de existenţă.Dsa 
discută în acest număr valoarea lui, "numerus va 
lachicus" sau "romanus", dar nu-l crede realiza
bil decât Întran stat corporativ. Oare corpora
tismul e cuprinzător, pentru orice idei politică 
nationalistă? Remarcăm articolul dlui Cristian 
Petrescu despre "Natura şi poziţia anacronică a 
partidelor politice şi comentariile aduse proble
melor actuale "pe linia vremii noastre". 

BlajuJ~ an lI. No. 1 e închinat memoriei de 
curând decedatului mitropolit Vasile Suciu, 
despre care dl. D. Neda scrie cuvinte pioase. 
DI. Şt. Manciulea aduce noi date cu privire la 
viaţa românilor bănăţeni până la 1526. Versuri 
şi proză iscălesc dnii Gregoriu Iulian, Ionel 
Neamtzu. 

SatuJ, an V. No. 52. Bucureşti, aduce inte
resantele sfaturi plugăreşti al dlor dr. D. Paş~ 
canu, Ţicu-Băneasa, D. M. Teodoru, 1. 1. Ghe
lase, Nina Mihăilescu, C. Veliciu etc. precum şi 
literatură populară. Se scriu pe înţelesul săte
nilor chestiunile actualităţii, ca "numerus vala
chicus" şi despre revoluţia lui Horia. In totul 
e o publicaţie de foarte mare folos cultural în 
păturile ţărăneşti, de care prea puţini şi prea 
puţin s'au ocupat. 

Lanuri, Mediaş an II. No. 17. aduce arti
colul "Centraj interior" al dlui N. Ladmis An
dreescu, din care extragem doar frazele:"S'ar pu 
tea să atingă acest cerc de foc, imaginat mare 
cât Universul, numai un Dumnezeu. Ceeace este 
supra-imposibil." Despre pictorul Iser scrie fă
ră să-l înţeleagă dl. George Tog<lin. In articolul 
însoţit de o reproducere după un nud de 
Iser si o caricatură a autorului (artico
lului) 'se spune textual: "Iser întrebuinţea
ză un număr mare de tehnice felurite ( sic) 
şi serveşte să le dea viaţă tuturor, degăjînd 
maximum de efeote pictorale din cuprinsul fie-
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căreia". Şi noi, care ştiam că există un gen "Iser 
aflăm cu surprindere, că Iser nu-i decât un vir
tuoz, care poate picta Într'un număr mare de 
tehnice diferite. Tare-a.;; vrea să-I văd pe Iser 
pictand în tehnica lui ... Grigorescu. Dar dl. 
Togan, mai scrie că Iser e "expresionist"? Şi 
apoi explică ce-! aia "expresionism" după prin
cipiile dsale: "Expresionismul acopere o plani
tudine de fenomene desveIite (?)" Dle Togan 
spune, zău, cine şi-a batut joc de dta şi ţi-a ex
plicat. pe Iser şi expresionismul d~ale, aşa cum 
vrei să ni-l explici nouă? 

Poezii bune (Teofil Lianu şi M. Axinte), 
bunicele (V. Copilu-Cheatră) şi ... George Po
pa" (care forţează poezia ca pe o uşă închisă) 
şi Moldoveanu. 

Gânrl Românesc Cluj, an III. No. 1. aduce 
interesantele observatii ale lui Mircea Vulcănes
cu asupra lui r. Cr~angă văzut de generaţia 
actuală prin scrisorile inedite ale povestitorului 
moldovean. Literatură subscriu Eugeniu Spe
ranţia, V. Papilian, 1 Buzdugean, Radu Gyr, 
George Dumitrescu şi V. F. Popa. Bogate cro
nici şi dări de seamă. 

Pagini Literare, an 1. No. 10. Turda, pub
lică o scrisoare inedită de a lui Al. Vlahuţă; 
poezii de Radu Brateş, G. Barbut Silviu Brates 
şi Teodor Murăşanu, esseuri de Grigorie Popa 
şi articole de artă de 1. Diamant şi V. Beneş, 
Cărţi, reviste şi însemnări. 

Ramuri an XXVI. No. 8. Craiova, aduce 
versuri de I. M. Marinescu, 1. Pavelescu, 1. C. P. 
Polyclet şi George Fonea. Dl. T. Păun eseu Ul
mu cere o of€nsivă contra abundenţei de reviste 
şi de versuri. Oare de ce nu începe dl. P. VI
mu cu versurile dela Ramuri? 

Atheneum Iaşi, an I. No. 1, e revistă de 
ideologie şi ştiinţă a liceelor militare. Iscălitu
rUe dlor M. Uţă şi Alex. Claudian sunt o pre
ţioasă garanţie de seriozitatea şi ideologia re
vistei. Remarcăm articolele dlor Uţa despre 
Psihanaliza visurţlor, Maior P. Jugănaru despre 
Justificarea războiului în opera Sft. Augustin, 
N. Macarovici despre Ereditatea în lumina ul
timilor teorii, P. N. Gheorghiu despre Valoarea 
socială a religiei şi Al. Claudian despre Afini
tăţile dintre A. Comte şi saint-simonieni. Note 
şi recenzii judicioase şi bogate. 

Gândtd Vremii an III. No. 3. Iaşi e pendan
tuI civil (sau viceversa) al Atheneum-ului Cu
vinte frumoase scrie C. Matrescu despre To
mas Masaryck, o relatarea filosofiei lui L. Brun
schvicg, cu ccazia vizitei acestuia în România, 
face dl. Mircea Mancaş. Despre politica Poloniei 
comentează de M. Uţă, Vioaie şi puţin acidulate 
interprătări eomplectează revista. 

o. m. 

-
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INSEMNARI 
l. Păun .. Pincio 

In primăvara aceasta, s'au împlinit pahu
zeci de ani dela moartea poetului Ion Paun
Pincio. DesIgur că haosul ce strabatem, îngrijo
rările aceluIaş "maine" precum şi frămâmanlc 
de pretutindeni, nu sunt prielnice unui popas de 
recuiE:gere, în memoria acestui poet, al duioşiei, 
tristeţii şi ţaranilor. Credem msă nimerit, să 
evocăm în acest loc, memoria acestui mare poet, 
despre care regretatul G. Diamandi în unu 
scria: 

"Şi azi, ca prin ceaţă Îmi reamintesc fi~ura 
a8e3tui mare poet. In literatura noastră 1:âllH 
ţine un ~(}C aparte, un loe al lui. }>ălln nu purceu(~ 
dela nici un alt poet. Nu are auâncimea Întullc
'coasă a lui :Eminescu. Nu seamnă cu VIăhuţă, 
după cum nu poate fi comparat lui An~hel, de
licatul giu\iaer~iu, care Î~i toarnă şi ghimpii în 
aur, scris măestJ'u. 

Păun este Paun şi cel mai român dinb'e 
poeţi prin intima lui legatUl"ă cu peisajul nosh'u 
I;'i cu sufletul de ab!u pipait al ţi.~anului. Toate 
poeziile sab au acel aburiu prop:iu satelor noa
stre, cu \'eseHa stioasă, cu ironia cu\'iincioa.-.ă, 
cu amarui smerit ai săh~anuJui, atât de măsurat 
În exteriorizarea tuturol' sbuchunarHor saie 
5utlete~ti ... Sarmanul Pincio a trăit, parei ne
îndrăsnind Să-~l strige talentul să'~i chiue drep
tul la viaţa şi la glorie" .•. 

L Păun-Pincio s'a născr.t în Mihăileni (jud. 
Dorohoi), la 17 August 18G8, din Alex. Păun 
şi Maria Păun născută Cozmiţă. Tatăl său a 
1'e:''; subprefect în judeţul Dorohoi, 

ycoala primară a absolvit-o la Mihăileni în 
1881. Urmează apoi liceul la Pomârla, Boto
şani şi Iaşi. Ind depe băncile şcolii începuse să 
scrie în diferite ziare şi reviste, pecum: "Fa
milia", "Drepturile omului", "Contemporanul", 
"Săptămina ilustrată". In 1892 făcu, alături 
de prietenul său D. Anghel o călătorie în Italia. 
Fel :'nec2-t de minunata grădină Pincio din Roma 
şi.;:>. ales numele ca pseudc:1im, A Întrat apoi în 
.3erviciul P. T. T. la Bl~curesti, de unde 
'a fost permutat la Brăilfl, apoi la Piua 
Pe J ~'ei. Simţindu-se nedreptă~it a demisionat de 
aici. Stă apoi câtva timp în berăria lui Cara
sia1.e, dar fiindcă nu putea suporta regimul aeda 
de noapte a părăsit-o şi pe ac':~asta, 

Incepe apoi a colabora mai regulat la "Ade
vărul", "Evenimentul literar" etc. 

S'a stins din viaţă la 12 Ianuarie 1895, la 
spitalul Colţea, în vârsăt d3 27 ani. După moar
tea lui câţiva prieteni i-au cules scrierile 
într'un volum, pe care l-au făcut să apară sub 
titlul "Versuri, Proză, Scrisori", Păcat că astăzi 
nu se mai află în comerţ, fiind demult epuizat. 
Din acest volum reclăm aici două din cele mai 
caracteristice poezii ale lui Pincio, 

Pe stradă 

1. 

Ce-o fi aici, e;ă'i straşnita lumina: 
Se vede, bre, de pal'cfi'i lună plină -
Şi dl'umu'i alb, -~ curat ea apa lina .. , 

- Dar CE' socoţi, ca eşti Î:l sat la noi, 
Să cazi în gropi, mergînd pe lîngă boi? 
Aici stă Vodă, bre, ,;,i cu cei doi! ... 

Şi cum foie;ic, de parcă'j jm'mm'uc! 
'- "Ce te boldeşti, mojice, 'n drum? Fă loc!" 
- Ti-a tras '? S'o strîngi, ca-i buna de noroc. 

Aici tot mândre curţi ţin şir -- şi cum 
Sclipeşte-un geam vână departe în drum, . 
Şi noi acasă, bl'e, ohiol'im de fum! ... 

Colea pe semne'j chef ?i voie bună; 
Şi vin boerii cinl, -~ .. mereu s'adună, 
De cîn:ece vazduhu 'n~l'eg răsună. 

Văd una printre ei, cu sînul gol 
Şi'n giurul ei vre-o patru'i dau ocol, 
Aşa muere, mai te dă de gol ... 

Te uită'n rînd cu dînşii stă şi-un dine. 
De-o fi şi'n rai c'aici, atîta pîine, 
Eu n'aşi mai vrea s'apuc ziua de mîine". 

II. 

Ce de-a femei şi toate's tinerele ... 
Li's albe mînile şi mititele; 
Dar strÎnse's, bre, la mij loc, - vai de ele! 

V I.:zi, se frămîntă toată săp1ămtHa: 
Şi fata lor-şi maica şi bătrîna, --
Ca să le fie .... - obrajii albi şi mîna r •• , 

Ia, sii le pui să tac, păru,;,oi, 
SiL umble-un ceas desculţe prin noroi, 
8ă tnn',ure de frig pe lîngă boi, 

La p!l1g să. steie'n ploaie, ea un cîne, 
Şi."tun ea să vedem, ee mai rămîne 
Din fl'umuoseţea lor de azi, pe mîne ... 

Oricum, dar pe Ileana mea, c'c ştii, 
Că ea şi eri ne-a 'ntîmpinat în vii, 
Cînd ne-a dat flori de am pus la pălării.,. 

Pîl'lită, bre, de soare-aşa, cum es,te, 
Eu nu o dau pe zece ca aceste: 
In ochii ei ce limpede poveste! ... 

Ea nu'i ca astea cu obrazul uns 
Şi nu se gudură, ('ind te-a ajun!!. 
Jar dnd nu-Î placi, nu'şi ride pe ascunf!. 



S'o vezi tl'ecând în fugă la fînt1nă 
Ori, cînd o ţine Badea ~'tl'Îns de mil;ă: 
In ochii ei ce dragoste blajînă, 

Vântule 

Vîntule, nebunule, 
De ţi-ai rupe strunele, 
Că tu cînţi de'nmormîntare 
Foilor de pe cărare, 
De ramîne lunea rară, 

Şesul, ca trecu,t prin pară ... 

Nu te doare, cînd suspini 
Prin uscaţii mărăcini, 

Cînd smulgi u"a din ţ.îţînÎ 
Bietul ui bordei sărac, 

Unde sufletele zac, 
Şi răpezi în el nămeţi i 
Peste lacrimele vieţii? ... 

Ia mai bine, dacă poţi, 
Chinurile dela tlOţi 
Şi povoara Immei 
Şi pustiul lacrimei ... 
Şi le mînă ca pe-o apă 
Şi'n pustiuri le îngroapă ... 

Acum patruzeci de ani, ca şi astăzi, aceleaş 
greutăţi neschimbătoare au fost părtaşe omului 
sărac, pretutindeni. Cine ştie Însă, câţi Pincio 
va trebui să mai moara pană li se va lua şi 
'acestora, aceste nimicuri impovarătoare. 

1. F'iJipaş 

"Gazeta Antirevizionistă". Colegul Isaia 
Tolan, al cărui condei gazetăricesc a adus pre
ţioase servicii cauzei nostre naţionale, in cotidia
nele Capitalei, a facut să apară la Arad, nu de 
mult, o nouă publicaţie saptămânală, întitulată 
"Gazeta Anterevizionistă". Cele 28 de numere 
apărute până în prezent, îi dau dreptul la un 
titlu în plus, de documentat cercetător istoric 
şi neîntrecut scriitor de gânduri româneşti. Pub
licaţia colegului Tolan, socotind-o pe drumuri 
identice "Hotarul", se înscrie pe bună dreptate 
în rândul tribunelor de apărarea drepturilor 
noastre istorice, pe meleagurile în care ne-a aşe
zat definitiv, jertfa eroilor revoluţiei lui Horia, 
Closca si Crisar., mai Uirziu a lancului, pentru 
a fi pe'cetluită cu aceia din anii 1916-1918. 
"Gazeta Antirevizionistă", se poate socoti azi o 
santinelă de noui începuturi, ca şi o lumină de 
îndrumare a generaţiei care vine, pe căile ade
vărul ui istoric. 

Memoria marilor oameni ai Aradului. Din 
iniţiativa direcţiei palatului cultural, s'a lansat 
ideia îmortalizării marilor figuri politice-cultu
rale ale Aradului, fie în bronz, fie prin simple 
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plăci comemorative, pe zidul imobilelor locuite 
de ei. E un gând frumos, pe care'l apreciem 
cum se cuvine. 

Iniţiativa însă, ne aminteşte un fapt petre
cut cu ani în urmă. Şi atunci s'a lansat ideia 
împodobirii Aradului cu grandioase monumente 
istorice, pentru dovedirea românismului lui. Re
zultatul ei!? 

Un început demn de toată laudă, preschim
bat la un înterval de timp foarte scurt, într'o 
înfrângere, egală cu o mare ruşine naţională! 

Vorbindu-ni-se azi de "imortalizarea figu
rilor mari ale Aradului", gândul ne duce la tr,,
cut şi o umbră de îndoială ni se aşterne în suf
lete. 

Pimen Constantinescu. Este numele profe
sorului dela Sibiu, un îndrăgostit al frumosu
lui şi animator al mişcării culturale din cetatea 
ţării "mărginenilor". Editând până în prezent 
cinci caete de traduceri ale poeziei italiene, în 
ultimile trei, dsa. ne prezintă în formă de 
fragmente, operile scriitorilor italieni: Pietro 
Magnosi, Gino Novelli şi Gabriele d'Annunzio. 

Din primul, d. Pimen Constantinescu, ne-a 
tradus 29 de poezii, alese toate din volumul 
"Creştere", Închinat de poet, soţiei sale Maria; 
volum în care autorul ,se spovedeşte atât de fru
mos celei căreia i-l dedică: "Acum când îmi
simt inima rece şi închisă şi pot să-mi recitesc 
paginile fără să mai sufăr, mă refugiez în aceste 
o sută de poezii, ca în singurul lucru al nostru 
,.~i vred uic aşa dar de tine şi de casa noastrft." 

Din Gino Novelli, poet de 36 de ani numai. 
ni s'a tradus 23 de poezii, din volumul "Migliore 
.::tella" ("Stea mai bună"), volum care s'a bucu
rat de-o foarte bună primire, de critica italiană, 
cunoscută ca foarte severă cu mânuitorii con
deiului. 

Scriitorul de mare talent Gabrielle d'Annun
~io, este reprezentat prin 44 de sonete, prezenta
te cu un portret al autorului şi mai multe gra
vuri în lemn, datorite prietenului nostru Marcel 
Olinescu. 

Toţi cei trei scriitori, tălmăciţi de d. Pimen 
Con~tantinescu în româneşte, ne sunt arătaţi în 
cadrul unor biografii documentate; fapt care 
dă operelor un înţeles desăvârşit. 

Ca unii cari nu cunoaştem textele originale, 
asupra felului tălmăcirHor păstrăm credinţa 
traducatorului. care este mulţumit de ele. 

Relevând fa.ptul. nu putem trece cu vederea 
admiraţia nostră pentru străduinţele profeso
rului dela Sibiu, de-a ne face cunoscută opera 
marilor scriitori italieni, trudă pusă în slujba 
ideii de "fraternizare româna-itaIian!i. pe melea
gurile senine ale Poeziei", cum spune dsa. pe una 
din cărţile trimise nouă. 
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Horia, cu ai saI, după un 
veac şi jumătate de îndoită pri
goană prin calomnie şi îndife
rentă, răsare la răscruce de 
vreme în lumină nouă, îndemn 
şi cu oameni din toate generaţii
de fremătare a conştiintei ob
şteşti, care, sub lozinci diferite 
si cu oamenii din toate generaţii
le şi locurile, îşi caută expresia 
de faptă nouă, întru eliberarea 
cea mare, cea adevărată, şi care 
intârzie, a spiritului. 

O carte-rememorare, un oma
giu în ritm de răscoală, o zi de 
paos şi predici, sunt reparaţii 
târzii si nu îndeajuns de rodni
ce. Numai recuperarea din hao
sul de azi, a virtuţilor de devo
tiune si de confusiune Întru 
sacrificiu cu idealul obştesc poa
te fi o replică demnă leatului 
scurs peste nedreptate nu i şi 
peste inimi. 

O ctitorie de artă., înfiinţată 
din ceace o viaţ,ii de om a putut 
da mai ideal ŞI mai generos, a 
rămas viiduvită de intemeieto
rul ei, prin moartea boierului de 
inimă şi atitudine, care a fast 
Anastase Simu. Cine a poposit 
in templul luminos din Bulevar
dul Brătianu, printre atâtea 
opere de reală valoare şi de re
prezentare documentară din ţii-

, ri şi veacuri multe a artei plas
tice, va înţelege cu adevărat de 
ce prin A. Sunu a plecat un 
suflet dintre cele puţine cari 
lŞl închiagă viaţa în opere atât 
de durabl1e şi de mare preţ, 
cum a făcut-o întemeietorul um
eului muzeu, demn de acest nu
me, al Capitalei. 

Aşczământul, dat în păstrarea 
naţiunii cu câţiva ani în urmă, 
intră abia de-acum cu totul sub 
răspunderea ei, şi el va trebui ţi 
nut în linia de continuitate indI
cată de auto~, îmbogăţind ne
contenit inventarul, mărind spa
ţiul şi perspectiva spre a putea 
pune în valoarea lor adevărată 
toate efectele cari sunt acoperi
te acum, de îngrămădirea pe loc 
neîncăpător a colecţiei. 

Iniţiativa ne-a dat opera şi 
cadrul, - de să vărşirea şi plini
rea ei să ne vie din înţelegerea 
urmaşilor şi a celor chemaţi să 
ctitorească în continuarea unei 
voinţe de faptă şi suflet gene
ros . 

NOTE 
Impotriva manierismului, a 

scrisului "frumos", a înflaţio
nismului literar, sau oricum ar 
mai fi identificată reactiunea 
gustului şi a bunului simţ, faţă 
de năvala producţiunii în serie 
a romanului contemporan, se fa
ce din ce în ce mai lucidă si mai 
îndreptată spre cerinţe de' fond, 
de viaţă şi de nou ideal artistic. 
Este semnul de început al unui 
capitol al literilor româneşti în 
această tendinţă de restrângere 
a barierelor către cuprinsul de 
durată şi adâncime. 

In Franta chiar, în vreme ce 
o anchetă' face să se pronunţe 
tot ce condeiul are mai repre
zentativ, întru continuitate ală
turi de V. Hugo, - cineva a des
coperit, pe dedesubtul pletorei 
de produse în masă, - linia de 
fundament luminos al unei bi
serici literare naţionale, înlăun
trul căreia, sub demarcaţia de 
sâni:"e si rasă, se poate abia in
cadra 'cineva în comunitatea 
franceză. 

La noi, cine mai ridică cuvânt 
auzit în vacarmul de interese şi 
prezenţe insolite, pentru o tra
diţie şi lege de creaţie cu bari~
re de trecut şi de fond roma
nesc ... 

Şi totuşi primăvara, ninsori 
de vise peste talgere de plumb, 
este undeva pe aproape ... 

'Teatrul românesc a serbat lu
na aceasta centenarul existenţei 
sale, răsărită din crisalida Con
servatorului Filarmonic din Bu
cureşti, de sub patronajul lui J. 
Heliade, Câmpineanu şi C. Aris
tia. Aniversarea a surprins sce
na românească într-o vădită cri
ză de directivă, de producţie şi 
de protagonişti, - datorită În
teresului scăzut pe care publi
cul, cu ~usturi orientate în alte 
direcţii, Il arată vieţii de rampă, 
şi ea, gril?asă şi fard, ricţus.~} 
f'andoseala, de-o IremedIabIla 
meciocritate. 

Cel puţin npi de aci, nu am 
mai apucat sa vedem de mult 
O piesă de teatru. Echipele ce 
ne vin în turneu, aduc între 
două trenuri, un model de artă 
"chic", fără multă adâncire de 
probleme, spre a nu indispune 
în ore de digestie tabietul omu
lui de provincie. 

Astfel, repeţit din an î~ an,. a
celaş repertoriu bulevardler, m-
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clină împonderabilele terezii ale 
gustului spre preferinţe cari nu 
sunt câtuşi de puţin aşteptate 
la capătul unui veac de şcoală. 
Nu pentru comicul de împrumut 
al diui Ionel Tăranu sau stilul 
dactilograf al ' dşoarei Leni Ca
Ier a fost urcat pe culmi pud
rate în pulbere siderabilă, teat
rul românesc cu Ar. Demetriad, 
C. Nottara, şi Iancu Brezeanu. 

Dar aci în provincie, nici un 
lucru nu poate supăra şi toate 
vânturile găsesc calea liberă .... 

(t. v.) 

Revue de Transylvanie. Sub 
acest tillu apare la Cluj una din 
cele mai pretioase publicaţi uni, 
destinate a lămuri opinia publică 
internaţională asupra problemelor 
puse in circulaţie de propaganda 
revizionlstă. Revue de Transylva
nie aduce În fiecare număr studii 
datorite unor distinşi Intelectuali 
din capitala Ardealului, cari, in 
frunte cu dl. prot. Silviu Drago
mir. editeazA revista sub auspiciile 
• Astrei". 

Scrisă obiectiv şi documentat, 
Rcvue de Transylvanie poate sta 
ăIălurea de oricare altă publica
\iune similară din slrăil)ălate. 

In ultimul număr pri~it, Tomul 
1. nr. 3. colaborează dnii: 1. Bre
azu. V. Moldovan. A. Caii ani. V. 
Jinga. S. Dragomir, D. D. Roşea. 
A. Gociman, I. Olteanu. N. Bănescu. 
O. Boitoş, N, Drăganu. ş. a. 

"'-R apărut În Editura fifeneului 
Popular: Păreri de rău, gravuri 
de /YIarcel Olinescu. 'foI În aceasta 
Editură vor apărea În curând: 
Pata lui iicău, nuvele de fiI. 
Negură/ Cânteae şi Strop; din 
cascada vietii de Gh. /YIotiu __ 
Crepe de Chine (poezii) de P. 
Bogdan; Poeme In proză de 
'fiberiu /luia; Piguri arădane 

de Oct, Lupaş " Criticism nou de 
fiI. Con6fanlinescu; Interprefări 

critice de /YI. Păun. 



Cărţi primite: 
Al. Dima: Al. Odobescu. 
Ion Muşlea: Contribuţiuni la cunoaşterea bibliotecilor ro
mâneşti ale oraşelor din Transilvania. Cluj. 
Edouard Schure: Pitagora, Misterele dela OeHi (prima coală) 
editura Revista ]deei. 
Dr. V. Barbu; Metode in psihiatrie şi rolul psihiafriei in 
medicină. 

Reviste: 
"Gândul Vremii- Iaşi an III Nr. 3 Martie ... Atheneum~ laşi 
an 1. t\!r.1 Februarie, • Transilvania" Sibiu an 6() Nr. 1 Fe~ 
bruarie. "Ramuri" Craiova an 26 Nr. 8. Oecemvrie .• Cerce
taşul dela graniţa de vest" Arad an II Nr. 4 Ianuarie ... Pa~ 
gini literare- Turda an J Nr. 10 Februarie. .Gând Româ~ 
nese- Cluj an 1J[ Nr. 1 Ianuarie ... Viata literară" Bucuresti 
an IX Nr. ]()S Martie. "Lan uri" Mediaş an II Nr. 17 Ianuarie . 
.. Satul~ Bucureşti an V Nr. 52 Martie. ~Blajul· an Il Nr. 1 
Ianuarie.· .. Lumea Nouă" an. IV Nr 2 Februarie .• Hyperion" 
Cluj an III. Nr. 1 - 2 Februarie .• Arta şi Omul- Bucureşti 
an Il Nr. 17. 
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