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Apărarea noastră 
diplomatică 
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Protesor 1.a Utliversit.atea dan Cluj 

AUTISTIC 

IU'IE t911. 

:\imir mai firesc ~i mai explicahil ca larpa diseuOunc ce s'a 
!oUl tat în ultimul timp a~upra prohl(,ffiei alianţelc.l 1l0astJ'c, asu
VIa ae('lol' instl'um('nte juridice illt('rnaţicllale adiC'[I, creatoare ti(· 
~eCUI it,H.e diplomatică. Toate ÎncheIate la tim pUI 101', ÎI! scopul 1)1'0-

!lwvflJ'ii acelui sentimcllt de încredel!.' Jll l'f1('al'Îtatp(l apilraJ'.i pa
II ImolJi ului national, pri n formale ~i sol ellllle allgujamell te al (' COII
tlhrlan(.i1or, c('pa ce ~i este în upfillitiv UeNtSUI sl'clIl'jl<it(', tie UIIJJ 
llUmitfl con\-en~ională. P('llt,.uea ~i eveJltualit,lţile UIIl'i VCl'ifidui 
IJla("liee a tnliniciei acestui sistem d(' aliante ~I ti" aligaJamPlltc' 
JIJ[(>lllaţiollale apar mai apropiate ca aJUI dat:'!, taci ÎlIal m{ll'ile eOIl

lilltli, fehrila tnalHl a multor Statc d(' a-~i aliuwlJta stul'ul'ilf' dt, n'
zen,l, - prpol'upare ce dft grC'~ita impl(\sie a ullui ~I)OI' tit' activi· 
tate economie,l ~i de normalizare, - ca ~i t'l'l'plltl'le lIC'e!al'utii ale 
COlllelui Bt'thl('11 că niei un om politic ungar JIU poate primi hOU1-
1'1'1(, de a~t[tzi, - îIltovăr{t~ite totu~i lip curioase ofel'te de paeinidl 
I'onlunal'e eu vecinii, cC'ea cc a ocaziolJat fOl'llJula lapitian'i a dom
lIului N, Iorga Ue "relativi~m revizionist", - toalr uc('slea aratit, ('ploI' 
(,1' :;.tiu sit de~('ifl'<'ze viitorul, putinta ~i lll'illwjdia sporitit a unPi 
aplopiate conflagratii, Dar ec('a ce apaH' ca fapt (,fiti( abil, - ('{'pa 
['(' în loc tip l~tmuriI'{' a unei opinii publice aUtt tip doritoare de a se 
h'llra obiectiv illformat<! :;;i .silllatos Î/ldrumaUI, poate Înec! a ('('t'lll ua 
l'(;Jdu7.ia ~i dpsorientaJ'C'a, - ('ste t('IHlilita ('{' s(' rrmarnl dill lIlIel" 
P;lI'ţi Uf' a St' profita C!(' ac{'asUi larg,-l diseuţiulll' tip }J J'l'S [1, spre a s(' 
1IJ1ll1ula odat<l mai mult acuzati uni asuI)1 a ('('?al'e a fost OI'Î"B

It-re în politica 1l0aSll'[l din afară, asupra unora dintJ'(, adele fll'in 
IUI'{' liP-am obligat, ceea ce Înspamn,\ dirN't sau indin·( t, cl'ltira 
activitătii aceluia ee a condus mai mult timp, dela ,,).lal'('a t'llil'c" 
ÎJJcoan" pol it ira noastră extern;",: tiI. N. Titulescu. 

Gr"şită şi lipsiUl de nepărtinire aparf' o astfel tip atit udine, ~i ea 
nu poate fi rxp!ieată dp(';1t prill res0Iltinwnt(~ pel sonale, sUU prin 
1':'PO(,up~r'i d(' ordin politic; aC0lc pl'poeupftl'i ('are ~i În trpcut tii 
apropiat au împjNlpcat a se s('oate maximum de folos, din anumite 
r'I'il'lIU\ri diplomatice, Pentru61 Cf'{'J('P s'a Wrut în linii mari, În 
!lJl\iliea din afară, dela Într('girt>u llatic1 llalrt ',:i plină astllzi, ('e('an' 
~dletelmillat fizionomia juridieo-diplolllatieă a ap~)rrtrii noastre COII-

la 
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yenOonale, a fost dictat nu de voinţa vreunui om, ci de o constant~ 
conştiinţă naţională În materie. Aceastft conştiinţă a fost factorul 
ce a poruncit l'vllduc<Horilor dela Palatul Stul'uza, - sensul şi di. 
recţia leg<H.urilor Hoas/re internaţionale. ~i toale aceste leg:Hmi au 
izvorît din imp;:>rativul unei formule: rezervft ~i pl'udenth fată d\, 
~tatele revizioniste - oricare ar fi ele, - amiciţie, solidal'Îtate ~i 
aHj~tentă reeiprocft fatri de acele State legate de principiul I't'spce· 
truii tratatelor, a apfirării statu-quo-ului teritorial şi politic, sat: 
apropiate de noi printr'un trecut de traditii comune, sau de luplii 
împl'ptmi"t pentru Ull scop comun. Domnul N. Titulescu însu:;;i s'a in· 
cadrat În aCf,aE<tă fOl'lnulft cu care s'a iUPlltificat, :;;i pe care a ser· 
vit-o cu patriotism :;;i strfllucire. Dacă prill ac(>ste angajampute ~i 
dl~ asupra lor el a sen·it pacea Îns{l:;;i, bun comun al natiunilol', dt'· 
venind un mal'e "constructor" În domeniul internaţional, - PUlllllhl 

în slujlJa acestui ideal arta suhtilrt a diplomatului ~i :;;tiinta juri~· 
tului, el !';ii-a servit prin aceasta Tara. CţlC'Î pJ'(~stigiul dohrmdit, Ullil 

aproape, al'{lIat :;;i prin alegerea-i în două rânduri ca PI'(':;;Nlinte al 
Adullhrii drla Gelleva, s'a r{\i:>fnlnt mai ales nsupl'a T:.ll'ii sale, 

* 
Cât a fost de firească !7i de logÎef1 orÎentarf'a dilltru început f. 

ap:.11'ă1"ii 110a8trc diplomatice, o scul't~l privire rctrospectivi"t ne-o ara· 
ti"t tU prisosintrl. ideea cfll<"luzitoare a fO'5t ':ullsidelal'ea ~i pe a· 
een.stă calc a acordurilor de securitate, a grallitelor mai prime]· 
duite. S'a Îllţples dintru Început c:.1 granitele IlOui cer acoperire ~i ti 

apfll'are, l\Ulit:.u'[t desigur, dar !7i diplGmatică. Aceasta a fost PI'O' tI 
c('dura în toate timpurile, dar mai ales se impunea ea, pelltru îlll't· l'1 

putul ]Iouii ordini intpl'lIuţiollale, ai c{u'ei frwritol'i au Î/lţ(oles ~;I SI 
proclame primatul sp('uritritii dilflomatice :;;i suhordonan'a fată lli ) 
ea a secul'itrtţii militare, cOllviw;;i fiinu ei că ceva s'a sehimhat, c:: l'a 
omellil'ea a Îllviiţat mult din experienta marelui nlzlJoiu, că stl':j· eu 
yerl"tpa maximă "si vis pacem, pal'a bel! um" a- fost infil'matii prii. ~u 
desliill(uirea acelui }'.lzboiu. Noi ne-am Însw;at aecast<l proeedura. IU 

dt'la carc nu nc putt'am abate dN"U cu riscul ullor mari primejdiI. IllI 

de indată ce s'a Întples, ~i am înţ.eles-o ~i noi, că garalltia at.H Oi 101 

g('ncraIă a art. 10 din Pactul genevpz, -- acpst text Înseris în spr· !li 
tiai pentru lilli:;;tirC'a :;;i sporirea seeuriUlţii Statelor nou Cl'pate sa'" 101 
întregit e teritorialiee;;t e, deci :;;i a noastră, dar .contra îllt i nderii al.. ,OI 

gajamellt.ului eftruia s'au ridicat de Îndată grave ohiediulli, - ('Si, ~ f 
dpparte de a fi ideală. iUr 

~i cum nu era atunci graniţă mai primejduită ca a Kistrulu i Iilr 
inll"ae010 s'a Îlldreptat mai Înt.'tiu acţiullf a eOllCluC<'itol'îlor politidi~tr, 
llOasl) e din afur:'i. De aci - în neputinta incbeel'ii unui acol'J fi: )lIf, 

Husia Sovielelol', în acea vreme agresiv OStil,l drepturilor noastl' I('ei 
asupra Basarahiei, - semnare[\, tratatului de alianţ{l defcnsiv,\ !lI' rap, 
lono-romiină, din 3 Martie 1921, de atund de câteva 011 l'enoit.~' ,iel~ 
t'C'lua astfel o traditie istorÎc:l de cordiale raporturi ~i se aducea mun, 
~POl' de şecuritate frolltierelor l'{tsiiritene ale contractantilor, ,~: k·a 
obi('lthul imediat urIn<Hor al politicii noastre externe, apăra!,I" I.on, 
diplomatic~l fi graniţelor apusene, a fost d~ o potrivă exp!ieabl mai 
ppntl'llC'ă. dincolo de ele, în Ungaria, a Început Sri fftlf<1ie di' Îndai ~!lah 
după semnarea tratatelor de pate flamura revizionistă. Apropiem il Si 
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celol' trci State succesorale, toate de o potriV[l prinlPjduite prin po-
li li:irU BUdaIH'stei, prin Ct'le tn'i eOllvl'!l\ii l>ilatrrale, eu carac!eJ' de 
j. alianţă defensivă, din anii l~;GO :;;i 19n, a fost tot ee se plHeu lfH:l.1 

U !latul'a!. Mica Intelegere ap[lrea astU'I, tlintl U !IICpput, l'a dletal[t ia 
II' gelleza ei - precum va fi :;;i în evoluţia ei, - de llll'l ~ctaIJH"e H?Ce-
~I silaţi diplomatice, care se grefau pe pl cexlstf'Jlle eOllsltleruţlUl1I dc 

ordin geografic, politie :;;i stl'at('glc. ~i obiectivul SilU va fi tot
deaulla menţinerea illtangibila, În elauzt'le sale teritoriale:;;i politice 
mai ales, a tratatului dela Trianon, dal':;;i aceluia dela:\"cuilly-Sur
:-'(line, şi dela Saint-Gel'luain. Dac'-t mai tttrziu, al{lturi de aliantele 
ur l'aracter regional, Întol'mit În spiritul al t. ;.>1 dlll Pactul gPllevez, 
HOllllinia s'a Încadrat şi într'un C('IT dt' acorduri continentale, fap
tul E'stc de o I'otriva natural. Cilt'i COllvL'llţia de aDliciţie ~i arbitraj 
cu Fr:mta, liin Iunie Hl:2G, ca :;;1 Pactul tie prietenie şi colaborare 
(u I,alia, din SpptemlHÎe Hl~lj, ÎIlS('mllUU o IlOUtl arii mare de SJli
Ilarilate cU StatL'lt' latille djn Occident, de (',u e /le leagii tradiţia 
blorica şi lupta comullfl În marele nlzlJolu. 

Al"f:ea:;;Î llaturaJ[t ~i logică dcsf.~"I~Ural'e a poiitkcÎ noastre din 
afară, ne-o alată şi o priVIre asupra l'voluţipj tie lill dpt'elliu şi ju
miltate a aci elOI' de sp('uritate diplumatic.! a H{Jlll,lll1ci. Celci s'a \111-
tit totueauna la acplaşi obi('(,tiv; o cii! mai reala at"up,'l'ire diplom~
Uea, isvOJ Hel din ('OllSO) itial'pa il/st rUIlH' Il t(' I OI' con \'(.nţinnale, ol'igl
Ilillt', Ce a Uicut la timpul său a!tcpva oiI. X TitUlt~s{'ll, ej('nlt sii seoa-

, ta maximum Jp avantagii pentru Tara sa, rldl a('psle inst/'unLl:'IJ!e, 
ra ~i diutr'c:. patriotil'[l mtel"})l'etare a I ('aIJl~l(il(J1' illtl'l'lwtiollule, Îll 

iU{'CCt.,i\[t vreeipital'c't Ku a fost o oJl!') ;-1 d~ illo\"(l\,e, ci de dt'~d\'(Îl'

~i!'e" Ku o IJlocl'lII"Uci de if.!"llOrare a crizelor vie'tii illtpl'llaOollalp -
l'lU'C au r0~lllrllut de fapt primal III sl'('ur!t,lÎli diplomutiee, inlo
ruindu-! cu Înt~ljetatea ap{lr;lrii militare, -.- l'I o eorncl are, ÎU ma
'Ula putinklor, a a('('stol' factol'i, În favoarc'a (,ollsolid~lrii statu
:ului lel"ÎtorÎ<t! ~i polilic nat/onul. ~i iud O<!:U{l l~uatp, nu a aVUl 
mai multă greutate. în d('slJat~'I'iI(' iIlU'/,lHlţioIlUlp, C'll\",Îlltul hut<llÎ
ior' re ~Ieca {IPla Paialul Slurdzu. De ari l'a,'tul dda (ielwv~, dilJ 
!li Ft'!Jnlal'Ît' 1!J~i:3, prill ('11/'1' ;\1i(a 11I\l'lt'g-pJ'c' deve!lca o unitate Îl! 
!:Aitira interllatioll<tJ[I, ('~illd din fazH-i ddt'lIsi\"tl şi Îllll"{lllU Îu faza 
Iflllslnldivrl. Era În ui.'el act - la Întocmi, ('a efllltia dpterll1infwt 
~ fost J'01ul li-lui Titulescu - lin I'flSPUIIS al ,-'piUI" În'i State, la 111-
Illnec"atelp pel sJl('rtin~ intpl"llatlon111p lip atullci. DUld ('um ('l'a !-ii 
Inn'al'ca cvolutivă a }H'ec('df'lltului Statut al :\lieii IlIţplegpri, dph 
Strbsl\e-PI('so, din 2î IUllie 1930, ral(' tl'allsf8l"UlUSe deja orig-inarrt 
'IILpl[1 ali~lltft Îlltl"O uniune tripal'tita de St;tle. Iar daerl prin el
,('ea~i Pl'iS1Wl pl'i"im, la r,1s{ll'it, I'!'latiilp Iuso-I'omillle, reluarea 
rapol'turilor diplomaticf' prin schimhul de scrisori din 9 1 ulli{, 1\:J:3.1",. 
,iela Geneva, ('stp o Unnal'f' IlU Ilumai a r('vI'lIirii HusieÎ spre rl'
Unoa:::terea principiilor de dl'ppt al gin{ilol', ))(' rarc ani 11(' zile pa 

'i·a igllol'at cu d('săvâr~irC', ~i a PJ'(l('PdPlltplol' COll'\ielltiulli r}flla 
LrJl1(ha, penll'u detf'l'm i narf'a agresorlll ui, ei estf' rea 1 ÎzarC'a li Ilor 

,';lai vechi dorillţe ale guvernclol' române ~i a!p aliatilor dill apuf.!, 
IjHartifl'state oficial în trei ocaziuni, în [/,pcuL i\in este inutil În filH' 
I d semuai&m acela:;;i obiectiv de ap<.ll'are a fl'Olltierelol' noastre su
I 

.. 
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dlee, p(~ eure-l ~.l'e pentru noi cealaltă Inţelget'e, "Balcanice'!", al că· 
rei l'a('t COlJstitutiv, scmnat la Atella, este datat 9 Februarie 1931. 
~i dai [l aceu~ta este situaţia, este o grav[l el'oare a se vorbi de (1 

"politic[t !)(,l'l'onulft" a fostului Ministru tic E"tel'lIe, sau de ~lJU· 
mite "improvizaţii", Piest'le documentare, textele ofh iale, ne ara(,! 
dL1 eOl\ll'ă, (1 îlltrea~nl opcl'ft grefată pc al'ec3~i idee cid,luzitoarp 
develliU"t tI aditional<'t în politica noastră externă. In z[tdar s'ar c~lu· 
ta în ca RngajE.mente secrete. Ea poate avea ullcle sCiidel'i, dar eli' 
sunt departe de a-i altcr'a caracterul eonstl'uetiv. O eOndamllal'" 
a ei prilJcipialft, nu poatc fi fondată prin modaliUl\ile de Înt'hepr, 
ale 1'('('clltelor Pacte, Jugoslavo-Bulgar ~i Jugoslavo-Italian, earl:' ~I 
IlHl.Ilifpsta divergente ~i semnificative atitudini ale ulIui Stat alifl' 
şi amic, Dacfl vremui'ile sburiumate în ra,'C tr[!im fac să se poab 
spune - cum de cUIAnd ciI. N'. Iorga carartC'riza situaţia - ni. "fi' 

mai bun diplomat C'ste :Ministrul de }{i"lzhoiu", - a('C'asta nu ill 

sramnă a dispn'tui tot ce însramni"t apărarC' diplomatică, (,~lci va r 
a ignora onoarea însă:;d a naţ.iulIilOl' eOlltl'aetanle, 

~: 
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A 

ISTORICUL Dr. IOAN SIRBU 
(1865-1922) 

de Praf. CONSTANTIN RUDNEANU 

In minunata vale a Almajului, în satul RUdăria, locul originar 
al atittor bHhati însrmnati ai Banatului, s'a lli1scut istoricul b<l
Ilit(eall DI'. Ion Sîrhu, din o veche familie a judeţului Mehedinti v·;:
Hita pliu secolul al XVIII-lea În Banat. 

S'a IIăscut la 19 Februarie 18fi5 ~i de mic copil a avut un cult 
tlposehit pentru marna sa. Tatăl s:1u preotul Iacob l-a crescut Îlltl"O 

atmosfrră de ad,ÎIl r[1 rt'li~dositate, iar surorile lui ~i-au sacrificat 
lotul pell tru izbi'! mia idpal ul ui său naţiollaI. 

~('oala primanl a Ul'mat-o În Rudilria, apoi a trecut la Bozovici, 
ial' primele tr'pi clase secundare la Carallsehe~, a patra la Colegiul 
IdOl mat diu Dobl'itill a ciucea la Bl'a:;;ov, a ~asea la Pojun, iar ul
IÎmiie două dase si hacalaul'eatul le-a terminat la liceul ortodox 
tiin Bl'a::;uv. Era U;1 elev foarte sllrguincios, profesorii l-au iubit 
mult, colegii deasemellPa îl respectau mult din cauza cuno~ti1l1e
lor val iate pe cari le avea, mai ales l'araetel'ul ferm ~i buwHatf~a 
sufirteaseă Hau impUJl~ltoal'e. Studiile universitl'c le-a urmat la 
lrna, ascultând cursurilE' de istorie medievală şi contimpOrall{l, 
prel'lnn ~i filosofia, pl'cdate de cei ma ilu:;;trii profesori ai timpului, 
Il'N'e apui la Viena, unde-şi luă doctoratul cu menţiunea "magna 
([un laude". f Il timpul ('[lt a audiat cursurile la enivcl'sitate, în
I'ontinuu a cprcetat arhivele, a cetit revistele de specialitate, adu
neÎJld un material istork deosebit de important. Studiile serioase 
ce lea făcut l-au determinat sil SE' retragă în satul său natal, şi aco
lo în mijlocul naturii fel'medltoare îl! singul'ătatf'a doeumentf']or 
~i·a rOlltNnplat h'za de doctorat: .. .Ilo/ei Vodd Htisrlra/J's (l11swăr/iye Bezie

IWllyen lli:n-1654",U'ză de dodorat ('f> a ap,lrut la Lipsea la lH99, lu
,Tai e foa rte serioasă, car e a a t ras a tC'n ti a t ut uror ist oriciJor 1'0-
II1lîlti, gel mani ~i llIlgUl'i, to(.i i-au adus elogii. Lucrarea aceasta 
i~[ol'idi l-a [{lcut repede cunoscut În IUT11ea savantilor, fiimkă pen
nu alcătuirea ei dr. Ioan Sîrhu a folosit toate actele, descl'ierilE', 
le-a cJ'itieat ~i selecţionat în mod foarte metinllos, aplic,lm! întru 
roate aparatul strict obiectiv al istorici. lnsuşi autorul ne rnăl'tu
risl')ite că: 

.. Jla/t'i fodl! Ri'isflrul>cl a fost lInul din/re cora('/erelf' cele mai nohile ale is
l"l";ei românilor', IIl'miîrind scopul de a-şi (:/i/Jera patria de sub su::erwlila{ra 
ruiniiloare (1 Turci/oI', Il fost ce: 111(// de _,crmcl uoeuod dllpt1 Mi/tai '\i',terlZlI,t 
Jn/dep,-"illTwa sa polilici1, eroismlll S(//I, ca/iliilile sale strategice IlII le pul/'{IU 
j%si decât jlrntru pi'is/rarea teritorillilli Idrei sale, oprirea imigrCl(iuIIi/or 
yrrceşl!, menţinerea fărc1 majorare il trib:lfului turcesc şi menţi1lerea sa pe 
tron pună la slârşitu~ vieţii sale ..... 
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Interesante sunt relatiile ce le-a avut ~Iatei Basarab cu Ră.koczi l 
~i al Il-lea, principii Transilvaniei, apoi cu imperialii, cu Vasil,' 
Lupu voevodul :\Ioldovei, cU Venetia ~i Polonii. Pl'imministl'ul Di. 
mitl'ie A. Sturdza l-a înlTl'llintat să scrie şi Istoda lui Mihai Vitea· 
zul. Pentru acest scop pl'iIl1('~te şi ajutorul necesar din partea mi· 
nislNului de Instructiune, pleară. la Viena, unde adună materia· 
Ill1 istoric necpsar J)(,11 t ru rea I izarf'a operii prop use, cercetează di· 
fe!'Îl ('le arhive ale \'iellpi, eUlegtm(] datele istorice în legfttură CI; 

epo('a lui ~Iihai Yit('azul. In 1901 s'a dus la Bucure:;;ti p(>nt!'u OCU 

parea unpÎ fUllctiuni rare !'\fl-i asigur!' !'xistenta şi În acela!;' tim)' 
s~H;i îneeapă. opera, dar nici aci nu gă",f'~tf' sprijinul şi liniştpa 11(" 
cei'al'ă, se l'pintoarr(' la H1Hh1t"ia. Aci a putut să-şi desăv,lrşpasea Îi. 

Jinhtc o parte a opNii sale, Urma ca odată manuscrisul termina 
să fie tipărit. 

Sosind din nou la Bucureşti, din toate părţilfl a fost refuzat, atum 
prNl iubitflle lui surori Caterina ~i Petra Îi trimit ajutorul lH'('e~a' 
lwnt l'uea să-şi poaUT tip;:-lri ItHTal'f'a !"a despre :\fihai "iteazul, sîh 
l'paiizpze idflalnl propus, ca să di'irllia . .;cil IlNlmllluÎ romelllesc CN: 
nlai măn'ati"î fig-ură a istorit'i: ~rihai \"itflaZllJ. ll!'. Ioan ~Îrh\l" 
adunat tot ce s'a putut cu privire la aCflastă monografie istoriei 
Planul arest ei ltH'}'<11'i l-a făcut În proportii pl'f'a vaste, ÎndH Il;' 
in două de-ce-nii nu l-ar fi putut duce- la îndf'plinire 1)e dfla'ntI'Pg'lli 
Itl Nopmbrlf' 11)04 fi apărut pl'Îmu] volum în RU('llrp;.:ti: .. Is/oria 1:: 
MUwi Vi/eo:::!!!, Domnul Ţlirii HOllldneş/i". Ac('st volum e lmp{lrtit in O', 
părţi şi are nouă rapito!fI, cuprinde anii 15H:~-9 IUllit> l:-llR. Yol! 
nlul acesta e Ull mode-l f!fI lY'UlH',1 sfll'loasă, euprilldn analiza ,1111: 

lluntit;1 a tuturol' Î7_voal'f'lor istorice al(' epoeii, o flXIJlIJ1P!'e flxtrrl' 
de minllţ.ioasă a difcl ilfllol' momente importantfl din viata lui ~I 
hai \itflazul p;ll1;1 la 15HR. Tn pre-fat,1 dl'. Toan ~îrhu aratn viaţa lh' 
dumat,l, grflubîtilfl (:fI 1('-a Î1ltclmpinat pilll:1l'fI a putut s(')'i(, aef'a,r 
eartp măn'at;1 a IINlmlllui nostru, pr('tutind(,ll\ "lipsa tip !1oroc" 1·, 
llnn i\ rit 1n viat:l. Dar ('u toatf' ~Tfll1t;ltilf' ('U Nl.1'(' Il luptat lIr. low 
~îl'hu, pl'im u 1 volum al .. Tsloriei Illi .1I il10i nteo:::l1l" fl fo.;;t în ('\1 n UlHll 

1: 
pl'c'mi\ll !\iis!nl'fll (1:2.000) ele 1(>\ acoroat fiI' A(,fl(lpmia Homân[l i' d 
!'psÎllllPa g-f'lleralii df'la 6 Aprilif' lnO!). I::lUi raportul ('log-ios al fi" 

rnisilJl!ii istoJ'ice' Sf'1111H\t de' (';1'. G, Toei(0scu, care- SIHlll". eri: le D 
.,r:d re s'a incwn('/al Sfl iu asupra-şi sa/'cina de II scriI' () is{o";e special,i' Il 
!IIi ]1ilwi \'ilc(/~!lI. CI'([ desi!}!/[' ('<el mai /line pre!J(IIiI din Imcrii no~/rii ;!', 

I'i 
I iCI. cl'a {iirii il1doi(//r'i s/)iri/III CI'I /11(1[ pololit ~i mai C/lIllf)(lnil. sc/'ii/ol'r11 ((c. ri 
şlitrlC'ios şi o/li(·clil'. ohsel'pa/O/'lll cel mai fin şi mrmd/ol'lll ('el mai Cl! rQ, la 
ducă nu cel miI; h(//'nic. aslfel CtI 11I1'/'(I/,e'1 sa. dw'ii din l;fInel de perim' n 
f()1'11le" 01 s/ilrllui ŞI ((' liml>ei Între/minţate /asc/ Înlrue(Î/II(1 de dOl'i/, insiI d' t~ 
[J1i/1c/HI de p('(/e/,(' al studiului ştiinţific şi crilk. al i:::lIo(Jrelol', (1/ comllin,j- ,ji 

/'c:::ullote/ol' dnl'rindi/!' prin ares/ s/Ildill, ca ş: a/ (',t'/>lHlerii {ap/do/', dupâ i: 
~ 

M/;(lIll'ca ;01' logic(1 şi ttdePfl/'(I!â meri/li foa!c1 lallda" ,Ii 
(eF. Ano.1e1(' Academiei R0Il1e1ne sf'ria II, t. XXVI, 1904-Hl05. pai ,u 
35(j) . 

BănăJ,eanul tIr, Ioan Sîrhu a fost al patru1ea rare a ol)(in1:: 
are~t mar~ premiu acordat dE' Academia Rom,În;l, oeupânr1 o( 
dIJP~I: AlexalJdri, OdohE'fH'U şi Coşbuc. Ministpl'ul lnslrllc(' . In 
pas la indemână suma necc::;al'ă pentru acoperirea cheltu, ,Jlor d, ,\11 
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tipar, iar Taclle Ionescu, ;\Jinistl'ul de Finantl' a cumpărat un nu
măr mare de cărţi, ajutoare h:ine:-;.ti a m~i pl'imit d('la Alexandru 

i. ~i Zf'110 ;\Jocsonyi, iur ajutOl·ul moral l-a pl'Îrnit dplu prietenul său, 
\. marei!' rom[m Aurcl C. Popoviei. Dr. IOaH Sîrbu df' Wnkir ia parte 
i· la toate mişekirile nationale, astfel îl vl'dPfn că la 1893 participă ca 
\. dE'legat al Granitf'i la MNnorandul din Vif'Jla, dorul fierbinte dUp,! 

libE'rtate natională Îl face ca în anul HJOG sil participe la luptele 
I~ politice ale Românilor naţionalişti din Banat, contra curentului ne

nOI'oc-it al RurdiştiIor, l'ell('gaţii Românilor din Banat. A fost can
didatul oficial al partidului naţional !'om;În În cercul el('ctol'al al 
Caransehcşului. Candidatura S:l ~, fost Hlcută la adunarpa poporal(t 
din 11) Aprilie 1906, ţinută la BOlOvicj cu o Însuflf'tirc d(,osf'biUI, 
unde au vorbit preotul Dimitrie BogoCYÎci din IMnia, dl', SamuiI 
\"Iădoane, avocat în Bozovici. 

Grănicf'rii au ['{"'Înviat zilf'le de glorie ale g-eJlel'alulUl Traian 
Doda, totu!;'i din cauza t('l'oal'pi ung-urilor, d/'. Ioan SÎl'llu a fost în
vini' cu 253 voturi, obtinând total ul voturilor 2071. 

RomAnii hilnilteni au avut o dl"'sam:lg-ire în plus. dar gralliţa 
ÎI1Villl"ă a if'~it totuşi hil'llitoare (ef. "Drapelul", NI'. 58, din 23 Mai 
190fî), In Spptf'mhrie HlO7 apar€' partea I-a din volumul al Tf-If'a al 
..Istoriei l/li J/ilwi rife(/Zl/l", povestiml anii d('la 1 S98-1;)99. In 344 pag-ini 
Il(' dă toatl"' amănuntele privitoal'p la cU('(ll"irNl. Al'df'ahllui, allull

(:lnd, că în partea II-a a aCl"'stui volum va Înfi'î.tişa sUlpânirpa lui 
~rihai În Al'dl'al, cum s'a purtat curtf'a Împi,,'ăt('aseă Cli pl, şi care 
a fost purtarea lui cu curtea. precum şi ClIprindf'l'pa I\foldovei, iar 
in ultimul volum (ITI) voia să al'atf' (';)r!I"'!'l"'a lui Mihai. Ar('~t(' două 
volume n'au mai apilrut, fiindd auto!'ul istoriei lui Mihai Vit('azll1 
ll~izhutind să a.inwn'i la l'niv(>rsitatf'a din BuelU'f'~ti, cum al' fi 
dOl'it şi rf'fuzânfl să pl'iml"'ască la Fnive!'sitatea din Iaşi catNlra 
fI' i-8'a ofel'it, î~i tf'l'mină studiilp d(' teolog-il', se sfinţ('~t(' ca prf'ot 
in Rlldăria în locul tatălui său. In H110 a fo~t numit administrator 
Dl'OtoDl'esbitel'al al Mehadiei, rămânilnd În această calitatI' P}Î11R 

la 1920. Ca laic a fost aIN; (Î('1Hltat COIH?TI'Sllal al c(,l'Clllui Bozoviri 
dplfl 1R~7-1902 şi al Pr'jg-orull1Î d('la 1903-5, iar dNllIfat pparhiaJ 
18n-1902; ca preot a fo~t (Î('putM COneTf'SlIal df'la 1912-14 şi fll'
nutat eparhial in s('simwa df'la 191R-1923. A fost ml'mlll'll adiv al 
!lIturol' socit>tătilor ru]tllralp si artisticf'. rolahoratol' al diff'l'it(']or 
l"~yisl!~ si ziare (lin Banat. ArdNll şi V('chiu] Rf'g-at. La. izlmcnil'f'a 
r;izhf}iului JTlolHiinl o sf'amă rlf' jnin)o~i prf'otl ai Almăillllli: \.01';0-

lan Buracu, Gh. N('moianu, Izidor Zalwl'ra. şi tl'olOg"lll Emilian Ko
\~("O\'ici au fost ullşi suh sllprav('g-hi('l'pa llJlg-urilol' îndllnînd m1l1-
I~ mizf'I'ie, dNl<;l'mPllNl. si dl'. IOlill SîJ'lm a tl'l'huit .<;;'i :=mfPl'p mult 
Ijin rflll7,~ raraderullli dAr?, şi na(ionalist. A aVllt U\ri~ Sllflf'jN1S,..il 

~ Imnului romi\n fie fi rf'fllrn S~I ~llhscd,> artul de loialitatI' ffltă flr-
. -fRlul JTlag-hiar, atunci cilnd 200 nf'rsoane his(,I'ÎC('şLi s'au g-r:llJit s:I-1 
,ubsr!'Îe - cI a declarat catcg-oric: 

.. pre{('/' se! mor ÎIl temni/â decât sr..-mi pilL'z JJ[lmele şi su-mi ill!llOrmâlllc:;: 1111 
ideal pelltru care m'am zbuciumat atât de mult ..... 

In 1918 ia parte ca dl'legat el AlmăjuluÎ la măn'ata adunare d('la 
Alba-Iulia, şi este ales in comitetul de redactare a motiunii Unirei, 
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A fost ales membru al Marelui Sfat Naţional din Sibiu şi in comi. 
tetul central lucra cu Consiliul Dirigent. In 1919 a fost ales ca pri. 
mul d{'putat al AlIlUljului În primul parlament al Homfmiei-::\lal'i 
Ca dqllllat spprial al Banatului, a participat la con(('l'inta dill 
Paris, unde a ap}lrat cu multă c[t1t!m',l ~i eruditie deosebită intf' 
grit al ea BaIlat ului, dâ nd toate f'Xp }ieati ile istorice, geografice, 80, 

eiologiee, rpfpritor la Banat. In HJ:20 candidează la postul de depu, 
tat, din nou nu r('u~('şte şi Hiel în 1922 ('(Înd candidează ea illd~, 

pC'dpnt }l]>ptutindeni . /;/'S(/ de noroc" ÎI pândpşte. Dup~'i O boală gws. 
fl,tlllH'i efmd voia să dUCţl la hun shîl'şit cererile HomflÎnlor bănă, 
ţ('lli, moare în ziua d{' 15 ::\Iai 1922. V"stea mortii istoricului htl.l1ă, 
tean a întristat întreaga suflarf' rom{lIIf'ască din tară. B,lll}ltE'lIll 
lui nu l-au uitat. In 9 Iunie 19~)2 asocIatia cultural[l "Astra" d~~ 
p{î.I'Unn~î.ntul Caraş l-a cOIlwmoJ'at Într'o şedintft festiva, iar pe caSE 
}tli stl'}imoşease~'i s'a pus o placă cOIl1f'moJ'ativă. 

Istoricul dr. Ioan Sîrbu va r;lnH~ne figura c('a mai de elită 3 

d\rtural'ilor bănăteni. Dl. OI'. Ioan Lupaş ne spune, că: "DUp.i; 
,,\'esli/f'lc faplc şi peircll lui .lI i/wi \'ilea:ul" se~'ise ("dNI u ... ;~ "ţ d (' cnt uzÎ3" 
tul hrtnăţean Damasehin BojiIlC;l. la HtW În "Bihlioteca HOtlUÎIH% 
dl", după chihzuita eal'te puhlicată la 18t)8 de artll'leallUI Aron FIr'I. , 
rian despre "Mihai 11 Bravul" - vasta şi temeinica ll1ollOgrafir 1. 

părintelui dl'. Ioan Sîrbu ('ste ineont('stahil cel mai important Il!';' 
nos de r('euno~tintă adus din pal'tf'a celor desl'obiţi, f'roului dl'~rohi, 
tOl' {]lO'la 1600. Păcat că autorul ei s'a eobonî.t În mOl'm.Îl1t (15 )[a 
1922), fără să fi avut norocul de a-şi vedea o\)('ra aceasta t('l'mim. 
tii" (Anuarul Institutului de Istorie Natiollal;2't, voI. 1., Cluj, 19~; 
pag. 406). 

D. N. Iorga, în 1922 a scris urnultoarele cuvinte despre tir 
Ioan Sîrbu: 

"Aminlcsc in arrsl loc, dllfifl dalor ia cc ~) arI' fa/c/ de diinsui isloriografia r· 
mil1lă, p(' Ioan ,l;irllll, parol! din Rlldâria, [('nfrll cine i-a cunoscui muncII Ş'.' 
inl ifiNI de mllii În/ rel'upIă: iar pen/r'u scrii/or ii ŞI cetitorii pUf/ini '01' dc isi,' 
I';C., 1<11111 din/rc cei mai l'â/Jd(//orj şi conştiinciosi pri1l/r'c aceia cari in lii. 
mile dccrllii S'(HI trudit s(} desll/ş('ascif, pam; la f/111f1rllln/e, Irectlilll plin" 
exemple şi {lifJădHirii /1('n/ru pii/ol', alc flc"s/ui neam, 
Formal la şcoalo dc miyiilf'ulil eriliefl fiirii ori::01l1 a Vil'nl'i, În/OI's de fi(Y 

CI: o pcr{cclâ eJlllOşfin/ii Il lehnicei C(lfJo/Ji/1' de a [i:ra delaliul lIlfllcl'iul. el a~' 
N' (' ;:;;/l'lime f;r('(lsci'i ,~i 1111 dor d(' n rtl:lm/c până la ultinlCl cxpresie' (l WI''-' 

si1:Jlrr, care fa('r 1)(l/'lc desigllr din caliiăfilc ce /rcbuie sa [lihe Ull isloric. 
1sl{el a putlll .~Il dra, şi după i::/loal'e'ie IIW1Ilreş/i. pe care Pllica ,~â le li tii i:f: 
o Islorie a politicei lui .Ua/Pi "odel BOSal'U'l, dincolo de carc e imposihil Q' 

111('I'ge, C'tl alc11Iă fixare a {aplrlor, de foa/cl ordi/1('a, AC('(1slii lucrare genwi' 
(l {",;/ ;o(/I'le bine primi/el de eriticli1. in lar'tI şi (1iul'co. ..1('('(/s/a I~a Îndel1i l' 
pc Sârhu să mIIle Ull mai important sllhieel. Pe el, ea Biil111/erHl, il infm' 
curiera flllg('/,rlioure a Itti Jlilwi 1'i/('a::1l1. 

li COnSflC7'a/ acestuia oni de ::e'nasr cerC'e/i'i1'i În arlril1e/c uienc:e. şi "dnd i·' 
pi/rul că a /ermil1rJf I'ccol/a malericilu/lli, S'f} pus SfI red(/c/eze, /nlâiul 1'0" 

dlll c(/rleo plăTlIlilă foorle vast, a primii marele premiu a/ Academiei, E 
(lC'casfo o lucl'Clrl' f(l(1.rle prelioasă. Dar eruditul nu el'Cl tIn ~crii/(lr. Mai Jll 

fi lipsea cUlloştinţa deplină a limbii literare şi pretenţia lui de a scrie "bOi: 
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leneştc" n'a putut fi luată in s~rios, ilce(/sta a împiedicat răspdndirea scrierii, 
(",11'1' trebue socotitd C:l oricând C'a un indispensubil mijloc de con/rol. 
Neajunsuri de caracter, p01"llIri polemice care-i lc1ce(l/1 mai ml/lt rdu lui de
cei! jJrcsupllşilor aduersari, un Iri de f!re(/~că antipatie fală de orice priete1lie 
şi solidaritate şliinlifică 011 condamnat ÎllltÎ; la izolare pe om, şi pc urmil ;-(/1/ 

i/ltrempt şi opera, :1::-i, când el dis/xu'e d" (J moarte timpurie, c o d%r;e 
să SI' c{wie Îl! hârtii/c lui ceeace ar putea duce cu !lI! P(/.~ mai departe c:rpll

/luca critic/il a morelui subiect şi sd se dea l,u/Jlicitc1tii intregil'ea la cele donă 
volume ape/ruter. 

(N, J orga: Oameni cari au fost, val. III., pp. 114-115). 

NOAPTE 

Pe liniştea adâncă, 
Intinde noaptea, haina 

Din liniştea de stâncă, 
Lin, isvoreşte taina . .. 

Te uifi cum sboară 'n noapte 

Lucea/ărul. Tresari, 

Sub cer cu stele coapte. 

Cât nufărul de mari . .. 

Şi fu rodeşfi În mine 

Lumină şi vibrare: 

In noptile senine, 

O sfeauă şi mai mare. 
GH. MOŢ/U 
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SUBCIUM 
In (/I'r slărlle mireasT1l'l florilor mre mi se păd, d{/r se bi:' 

nllesc a fi pe aproape. j,dirre{/ ior SIUl/lll mă Illrl)//ră şi Pl. 

În/l'islea;::f1. () it'islelr (/(jnw(lW, lin Îndemn spre a/le nll:l:' 
illte şi bilantlll defiei!nr (il lInei uieli IrăiUi prost. Inlilllâ/" 
bolsOIrwl nevc1::lIlilor Iri, imi siml slIflellll InT'g, încâl rr:· 
mcine o fănÎmr/ de il/Ilire penlrll fil'fflrr Ir('cl1/or şi pe fi .. · 
((IrI' din ei aş "ren sâ-I fac sâ simlc1 la fel (,'a milll'. Dor. 
l~U. Ponle că a(IIlIci loii s'nr sinucide . 

.'luni bea/. SlInl /Jeal dl' poe.ia a(,l'sllli asfill/il cu IlIm:· 
nil plltină a cărlli pl/rpură liveşle f(/lIlome[1' norilor, I'SIOIl,' 

[iuli in ;:arl' ,::a o fanlc::il' ['('[laiii .. Bl'ol dl' Irisl<'lr'o polo/ii 
şi parfl/TlUlIă ce se dl'slt'amâ ca Iremllrll'\ uliimtlrilor I/JI! 

rdlrc illdepr'irlal sau ca /111 vis de copil, ucis ')1 prima de,> 
măg irI'. 

Sunt /Jl'a/ - de ce n'aş spllnc-o? - de tine. 

Trilrşli În amintirl'll mea ca () salcie plecaU! spre 1(1;' 

f1( le wllli mormânt. In nO(lptea viri ii mele I/'(/I'şti, gil1gill' 
şi rll'if.'tÎndă ca o lumâniiriccl in mâlla wwi om ce Ilwor, 

I\Ş vrCfl sil le ş/il/ de minI' mai aproape. Ca un bob,j, 
lacrimi! care oglindeşll' (I::urul nemărginitul/li cer. oei" 
ml'i r(/făciţi calllă umbra la. Sd le fie chipl": Iii II Ill/ll/lIl' 

lorţd rc cdrdrile disperarii, iar visl'le me/I' putinc $Il,', 
cnim de :âm/1l'tul fâu ca pr /T1erindl'a ullui ClI/(/lor isloli!: 

Dai nc-a fosl să ne 'nlâlnim la o rc1sprÎnlie de I>iol': 
dt/r drWllurilr ni s'ml despr'irtil apoi şi poa/e pell/ru !rI 
dea lina . 

• \li-e dor de tine. floare urzi/el din sc/ipel cie frâ/lfll' 
de sO:lre. 

11 

Chiciura durerii mi se cerne În sl/flel ca Înlr'o lorpl' 
şi pesle frulllea-mi hl'O/J01Wltl siml o mlÎrul de (/rgilă. Ir,' 
rea me(/ e () sfJQrcolire mulel de replilă. \'rc(lscuri/t> ilu:l' 
lor pulrede pârâie, cc'i!cate 'Il pit'io(ll'e de un uriaş in 5(lc' ' 

dale. 

N dllcesc cu pi.~t(jllli În obscure unghere şi peste ce 
{osl şi peste CI' U(1 fi aş vre'l sii Irag linţll)iul, ca pe om:· 
ramâ din pouesle - SI/ trec pesle ape . 

... In iumea (/min/iri/or mde, tu eşti ca o zam/JiW Înlr 
{l'l'e(/sll'l/ insori/ă. 

Dar ... casa e puslie. 

L V. RACE 
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CONCERT ENESCU 
- SCHIŢĂ-

Din ziua in care afişele anuntau "l\farele COllcert Enescu", for
fo~a OI'hşului n'a mai contenit, ma:i ales că evC'nimentul se peodu
rea Îu prp&jma dl"schiderÎi sezonului lJalurilor şi cf'aiurilor (bm
~al!te. BaluL şi ceaiul dansant fac Dartp flill IORl"h, el", i" ..... ;:, .,., 0'-'" 

l;i€lOr provmcIale, aşa cum plaja s'a,coper[t de goliciunea trupurilor 
numai pe vreme de arşiţă. 

Vn t'omitet de doamne, improvizat cu ocazia constituirei un,:,i 
"sodelăti de biJlefaeere", a fost de părere să se facă "maestrului" 
o primire triumfală în gară, propunerea fiind părăsită de ÎI1daul 
re o "doamnă cu n'cunoscute cunoştinte in lumea bună a Capi
talei" a convins comitetul că Enescu c - un temut antefemeIlbt! 

- "Bine, dar ce fac eu cu ... " şi-a strigat Începutul de rl"voltă 

d-na. ~tănescu, "o rt!cunoscută intelectuală în rftndul sexului fru
mos", aşa cum era intitulată CU ocazia tutu!'or dărilo!' de seamă 
a mişcărilor femeuiste din oraşul A. 

D-na Vămru, soţia unui înalt magistrat, bănuind că-i vorba 
de-un nou discurs - d-na Stănescu era delegat a din oficiu a "bine
Yrllti)'('jor" in toate ocaziunile -- i-a răspuns, f:1cându-se că-~i aran
jează mai multe hârtii răvăşite, în po~etă: "Ku-i nimie!... Il tii şi tu 
la venirea lui Soreanu, care pleucă peste câteva zile în turneu de 
~[l!'h[ltol'iJ'e 1" 

- ,.Multumesc!... ăJora de 70 de ani să le vorbeşti tu!" a răs

puns putin înţ,epată d-na Stănescu. 
- ;,Da ce credeai, dragă, că Enescu e Îllcă fante!? ... Vai!... se 

nmoa*tf! c.i n'ai cetit nH'moriiie Reginei 1\lar1a1 ... Enescu-i după 
\Jemca Carmei Silvei, mititieol" 

"- ,.J\faşi fi aşteptat să spui c.l-i după vremea ta!" se otărî din 
non d'lIa SUinescu. 

-, "Ei, asta-mi place!, .. j\"-ăi vrea să sustii că ai avea anii ctu
tesii d~ h ent!" 

() parte din membrele comitetului au intervenit energic, pentl'lI 
a S'3 pune capăt unei "discutii fără folos" !;Ii şedinţa a fost ridicată 
intr'o D.tmo!"feră de curte gospodăreasc;l, dimineaţa la ţară. 

In ziua concert ului croHoresele nu mai Plidideau cu impache-



-- -------------------------------...... --

BOTA.RUL 242 

tatul rochilor; coaff'zele .şi manichiurezele au câştigat cât într'o S{lp. 

tămână, iar birjarii şi şoIcrii frecândlH:-i m~li!lile In fata salei de 
concert, î~i ~puneall îmhnînrindu-s€ cu umerii' "Tot lăutari tle-a~

teu s'avem in fiecare. sc>ară [" 
In foaerul salei lurnea se îngnlm~ldea tOl mai mult; domnii 

salutfindu-se obişnuit, iar dâamnele prin ridicări de umeri şi că· 
deri de plNlape. Foşnetul rochilor lăsa o vag::l impresie cie "mare 
l'eceplie, Ja vreo Curte domnească", alungată dc'ndată ce priveai 
mai adânc în forfota ce nu mai contenea. 

Abia al unei pUU'ai obselva cum unele toah'te de-a dreptul vir
ginale, iC~l'au în evidentă sau îşi pierdeau din stnllucire, alMuri 
de I'Gchii dC'modate, multe din ele cu poalele prinse cu ace invizi
bile. Printre ele se putea vedea şi tăeturi veehi, acoperite cu un fel 
tie cape improvizate din resturi de catifele, de memorabilă glorie, 

D-na locot. l\1ireseu, nepoata şefUlui trustului de brichete eler
trke, purta un costum de porumbiţă guler!:ltă; întimpce mătu~a 

ţinea mOI'ţi:; să-şi improsprtteze pielea, răscoaptc1 de ani, cu "iole
tul unei măt&se grele, "adusă special pentru d-flu Firtiteseu",. cum 
se tot J[luda patronul unui magazin din centrul ol'a!';'ului, tuturor 
doaml)('lor cari se interesau de tonul modei. 

In alt grup el-na VHl'arU, îmbrăcaUi într'o toaletA vişinie, i~i 

toi indrepta talia, spre a fi observată de d-na SUl11eseu - ,.inteil";
tuah" -, <alC' deseonsid(>ri:l1ld eticheta unuÎ "concel't de gală", S~ 

uita;;;~ Î11lr'o simplă rochie de stradă, - o bluzil pepită, de-asupr8 
unor foi, cari în lumina prra vie, făceau ape verzi. 

- ,.Cine-i pupăza de colo, dragă!'?", întrNibă profesoara Geor
gescu P(l-O co~egă, recunoscută dl'<,pt "gura mahalalei". 

- "Ei asta!. .. Ce n'o şti!? .. E nevasta ~lluia dela po~tă, cum 
dracu-l chiamă!... ăla care-a trftit înaint~ de-a lua-o p'asta, cu fata 
lui G!'t'-Tilete ... Stai, soro, ştiu c'o chiamă Titinel, adică aşa o stri
gam noi la şcoală!... Acum trăeşte eu Apostoleanu, magistratu ăla re

nit proasp<U şi care-a fost Însurat de două ori... .11a care s'a logodil 
cu ullgul'oaiaca aia despre eare vorbeam noi astă vară la ştrand!", 
Crede dobitocul că are avere şi nu ştiu cine i-a mai b~igat în cap 
că-i şi contesă!... Are pă dracu!... N'are l1ici eilt mine, dar ;;ti tu 
cum Î!oi ullguroaicele astea!... să tot vîră în sufletul omului, pilnii 
să g;lseşte cflte-un prost să-I lege la ochi!" 

Un sunet prelung de clopoteI anunţă inceperea rOllcertului ~i 
fo:-;;netul rochilar se preface În atlev:lrată panic~l. 

- "Imi plăcu!... ai văzut-o pă Marineasea, imbl'~lcată cu rochia 
bl1nicăse-i!?" 

"Ei şi tu !... Nu toate au avut norcul ~Iireschii L.. Imbraca 
lumea ce poate!" 
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_. "Ba, să am paruon!... N'are decât să stea acasă şi să nu "ill~1 
la un ('O 11('(' 1't de gală in halul ăstaL. Ne facem de rflS în fata mi-
1101 ital'Îlor! .. , Dacă n'are cu ce, Mi nu să vâre în lumea bUIlă :-;i 
s'asculte con('erte la radio ... de-alea poate asculta ~i'!l chiloţi!" 

• 

CtH timp ar'eu~lll maestrului s'a 'ndl'ăgostit sprinten pe cOI'7.îlp 
\'h)lii .,:.-aja" pilrea cliprinH3. de farmecul mUzicii, iar' când ac('laş 

aJ't'u~ e:hlea ohosit de prelunga impflrăchere, aplauzele au eurs eU 

aC('('lll e u(~ fUrtună! 

In pauzii s'a reluat fodota obi::;nuită, coeoanele împungftndu-şi 
toal('[('11' eu ochii făcuU tot mai mici, e[lutânu pat"că îll trecut a
mintirea (ulorii şi tiletul'a "croiului", p('ntl'u a putea identifiea 
,,1 efa( cl'ea". 

" O partt' din domni şi-aq fumat Iini:-;.tit tig,1ril(', altii plângâll-
du-se Nl-i SII unge răU pantofii "noui-llOuţi", regretau cii n'au gustat 
îlldeajun~ o partituri'l favorită. 

_. ,.Ah L .. de s'ar termina odat<1, dragă, că-mi vine r':'tu L,. A ro 
venit c'o dun're de cap îngrozitoare!. .. I-am spus lui l\1i::;u că nU-mi 
ardl~ tie Ct.'IH:ert, da ::;tii tu cum îi el; "Lasă Lizieo, fă tot posibilul 
~i m<'rgi!. .. Nu mă nenoroci, că de ahia am intrat în lume!... Dacii 
lipsim d"la concertul {Ista, o s<'i. ne c!'('adă toaUl lumea pro;;ti!" 

-- "Eu crcd că tot mai mult Cc:î~tig[l-lln boxctl}' ca {ista! ... " 
-, "L-ai V[tl,ut pă Antones('u, mi'I ! ... Nu ~d mi~l'a de credeai că 

intre E'I :-;;i 81 runa lui Enescu e cea mai pf'deet[l asemănarel.., O fi 
\'it7.Ut rt~ta ILote în viata lui, mă!?" 

Ali: Oprit de e1opolf'1 :;:oi altă ofensi\'<l de ,'ochii ~i pantofi "eu 
s('âl't". 

o ultil{ju furtună de aplauze şi lumea ~e gn1.beşte sprE' ieşire. 

1 a fo:-;netul rochiilor se adaugă acum şi gnreşul doamnelor ... ,,:\Ji
!'i1i!... LizetL. Coca! ... madfl.m ChirescuL.. 
\'ai! ... Sofi! ... " 

en Umur, cu tocurile gheteloJ' scâleiate, lOhoară cu ochii ÎII

lhi~i scfu'i1e loculilor eftine, fredollând numl1.i pentru el, o pai'ti
tnră, cari mai adincuri se lovea sting-heră de părf'ţii salei de spcc
[al'oI. Lumea năvăleşte în stradă, CU strigăte zgomotoase ... a în
I'l'Pllt sit rningă! ... 

- "De-ar H'lli zăpada!... Mi-e dor de-o plimbare cu sania afari. 
tlin oraş 1" 

- "Ce-ti pasă tie!... Nu te g;lnde~ti că n'am şi eu o rochie, n'am 
un dorap ca toată lumea!... n'am nici cel putill o capă!" 

- "Ascultă, Lelule!... Cum îi zice, mă, medicamentului !lnlÎa 
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de bătături? .. M'a 'ntrebat Sabin într'o ;;;('risoare, că ci-c:l ar VJ'ea 
s:I-1 far-o surpriză ~efului, care nu pleacă tOată ziua elin biurou, 
C[l-! dor ră.u bătăturile!" 

- .. "Bu))ă~i ninsoarea asta, domnul(l, pentrll semănflturi!... de-ar 
ninge şi pela mine, la moşie!" 

- "Ce te supărăşi, domnişoară, pentru O simpl~"t vorb,l arun· 
cafft'n vânt!? .. Aşa îs eu: nu mă simt bine În ziua în care n'am fa
(ut unei femei o propunere ... sb. potrivpşte, bine!... nu S{l potrive~te, 
săroi"ilate şi ,"oe bun,'l!" 

_. "Dobitocul e!" 
-- "Am fost prost că ţi-am Uieut propuneJ'ea într'un fE'l tlOI1l

nese!. .. trebuia ... " 
-- .,Lasfl, bre!. .. ăi pl;\ti dumneala altădal:H .. Nu merită s:i.-ti 

spargi punga pentru un moft ca ăsta! ... Ce aglnoase aşi mai fi tl'3S 
eu afuma, danT nu mă lot pisa Coeuta: "hai, tflticule, s'auzi :;;i ma
tale p;1 En('seuL." Ei şi ce-i dac[t l'am auzit!?_ .. Slav:"t domnului, 
că n'am ci'lzut pă foaIe!... Eliei!... c{lti lăutal'Î am v~'lzut in viata 
ID.ea!" 

-- "Ce facem, mă COStiC1"t !? .. Încotro o plt'snim!?" 
-- "Ilai mă, să ne mai destup,"tm capul de miorl1l.itul'ilc astuia, 

('U llIuzic{l. d 'aia adevărată ! ... Eu zic s<l m{'rgE?m la o cafpllea!" 
_. ,.,Nu zău, DidinelL. haiue :-;;i tu cu noi! ... Trpccm ~i pela Şfl'

fA up*tii !;oi-i luflm ... N'ai iuee ce frumos e-acuma noaptea, pe zi"ijla
dă, o plimbare cu sania!" 

-- "I\ II III erg, drag-:l Zozo, ciI m'a enCl'vat flt~î.ta desi ntpl'ps PCI1-

nu muzica udeV~ll'ată! ... Bietul Enescu! ... Ah! ee: ţal'~l ing-l'aU)!" 
-- "A.,ta-Î acuma!... Dectî.nd, drag:l, ai devr·nit melomant. şi În· 

ci:î <l'aia rafinaUl ?l" 
-- - "A!;'J. am fost eu întotd{'auna, dar n'a flYUt cine s~l m:"t 'nte

le~,g(l ! .. Ce pricepi tu din toate astea!" 
_. "Aţa-i, s<'lracu de miile! ... Nu mă pricep la nimic!. .. Ei, daci 

tel:lsam ~ă te îmbraci cu rochia aia cu hăţuri, ca fâtklita lu !\far
me)uc, mă pl'icepl'am de minuneL Nu mai face pă savanta ~i hai 
S[l faeem o plimbare cu sania! ... Luăm cu noi şi ni~te Iăutari. .. să 

rămil ppm, ('um s'ar spUlle, tot la concert!" 

Al. Negură. 
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Aspecte din Munţii Apuseni 
Tinutul HăbnaQ'iuJui În sirăvechea 
ofjjlaniza(ie voevodală 

BOTARttt 

Do\"('z] scrise ne spun că Rom[lnii depe Crişul Alb au trăit incă multă vrt'llle 
tlup:! 1I:h":lilrea Cngurilor in stl'ăvcchile l(lr org:lIliz:ltii sub contlucerea "llejilOi' 
şi ,1 HH~\,(i7.;lor, pc~le carc s'a suprapus, oficial numai, .( omitalul şi comileJe (co
mes) UlIglll"C'SC, Aşa, în !liilmagiu, giisim un yoc"od pomenit şi la 11;>1, hlr (Ies
pre rnezlatelt' de nici se vorbeşte şi În sec, X V!lI. 

.,CI,r.j1i erau: a) capii Iărani'or aşeznli in satul intcIlH'i.:lt de ei, nu eran nobill 
din n:'şkre dar puteau să ciiştige nobiJitatea dela rege, hr atunci aveau titlul d" 
r.obiles kt'l:lZii, pc care p.fteau sa-l moştenească; /1) erau conduC'iitol'ii militari ai 
sătcniiol' dm satul lor, iar noblelea şi-o c[IŞtig'lU mai ales pl'ntl'u vflejia tlo"e
dial in luptă; c) erau şi judecătorii pl'icinilor mai mici, iar impotri"a judecrltli lor 
se putea arela la voc\'od, intocmai cum impotriva judecătii yoevodului se putea 
apel.! la con1('s. Cnez Înseamnă organiz,1\ic militară şi :tdmillJstnlti"ă după "jus 
,alarhi('um". Vocvodui l'omill1 avea atribuţiulli asemăniito:lI-e CII ale cHezului, eu 
tleoHhire că Se' rapol'tau la khtorii mai Întinst', 1) 

Când uwjÎl I'omftni ajung a fi nobililali de regii Ilnpuri, îşi pit>rd nUIlll'IC' şi 

rei r:m sldibal În [unqii mai Înal!t', prinH.'sc şi rC'ligia sli'lp:inilorilol', Înstl"i'iinttll
dU-se de lle'illl1ul lor. Numtlc acestora se altel'ează, tnl<ludndu-se înhli pc lati
:lf'itc, tljloi in lIngureştc. Aşa, avem din Vlad, Ladislaus, ,:lpoi Laszlu; din Lupu, 
F'lrk'll'; din Lrsu, UI'szu'y.2) 

Numele cnl'jilor şi ale voevozilor se mai schimbă prin atrihutul de 1J01Jietil 
tare indica posesiunea. Loca'iz,llJd: aşa, ,~ devenit din cutare cnez şi yoC'\'od dela 
Hiilmaglll, sau Ciuci, cu nume shn'o-romim un noitil maghiar "lIalm<igyi", "esu
rsy"; dupăcum şi avem numelc accstea: Csuesy vajda, S,:lU Csucsy Mik'os, I1al
llI~gyi Isly{m, despre cari va fi vorita la locul său, 

Jstnl'iograful3) ungur al jud. Arad, \'orbind desprc \'oC'\'odalul Homflllilor din 
Iănnd, constată că şi in sec. X V acesta nu atârna de comitat, ci era subordonat 
deadreptul comcsului de Tuniş, c.onclude apoi, că o pal'lc a Romanilor, scutiti de 
lobiigie, stătea sub ascultarea cnejilor şi \,oe\,ozilol'; astfel Rom:înii .'Iveau voevozi 

, ~i nu fiwani (foisp{H1), ave.:m cneji, şi nu birae (bir6) -- formau, dE>ci, comital 
in COlll'WI. 

I)in cilteva diplomr ale cancelariei ungare rd:ll<: pc la înc('patul şi către mij. 
!o~ul se<.'. ~ V aV( am oarecari cunoştinţe vagi despre exi"ten(a la ace.:. dată a unor 
I'oc"ozi rom:lni in r..'giuuca superioară a Cl'işului Alb, la CI-iş!ior. BI'ad, Ribill, 
Rirtin, IIălrnagiu ŞI Ciuci. Documente'e aceste însă mărginindll-~e la confirmarea 
Jnor familii de cneji sau vocvozi in slăp,inirea bunurilor lor stl-ămoşeşti, nu ne 
i~gădlliau şi alte OI'ientări. 

, 1) N, Dră[lIlIH1, Rom:inii în ve:::c. IX-XIV pe baz.l toponimiei şi a onomasti
'~rl. p/.:. 108-11U, passim, Bucureşti, Hn:i. 

2) I. c(,ua/a de PlIşC'urill, Familiile nobile romfHle, pg, VIII din pl'e(ală, Sibiu, 
!~J2 Articolul Knezi În Encidopedia Română a lui Diacono\'ich, 

3) Jldl'ki, 1, .j\){J-503. 



HOTARUL 246 

DHp:î prduaJ'ea imperiului rOlll<in insă, cimd ni s'a dat şi nouă posibllJtatr;. 
să intn'prilldem investigatii istorice m:li temeinice, sub tt'ncuiala de var a wrhj, 
lor hlserici dela Crişttor şi Ribip, rămase ortodoxe, s'au descopcrit picturi datâl1': 
dela fmea sec. XIC {Criştior) şi inceputul sec. unnătol', c:lre aruncă o lumină nou~, 

mai 3mp'fj şi sigură asupra vietii culturale şi politice a ROI1l;inilor ardeleni. l'icl~, 

nle aceste, în stil biz.:mtin, insolite de inscriptii slavone, adecă in limba oficial8 
a cldtului erlodox, cuprind afară de scene biblice, şi tablouri voli"e, Înfătişand pc 
voc"ozii-clitori împreună cu familiile 101'. Ele au fost studiate din punct de R 

derc istorir de către profesorul Si,yiu Oragomir 1); iar mai mult din puncl d, 
\'l'del'c a: artei bisericeştii, de călre prof. 1. O. Ştefănescu. 2) 

L,t iuvoearea acestor pretioase mărturii istorice, folosim sludiul lui S. Dragomir 

Ce ne spun picturile dela Criştior şi Ribita 
r\,' ocupăm de picturile dela Criştior 3) şi Rlbi\a, cu toatecă accste localit~: 

dll'[I~esc fl'giunea noastră, deoarece pl'in analogie acesle pot să arunce o lUlllln, 
H'wlalh:JI'e şi asupra vO€vozilor dela I1ă magiu, a căror ctitoriI.' nu mai există az, 

l'irlmilc bisericii din Cri~tior, înainte de a fi fosl ,l'::operile cu tencuială d, 
var, aII loSI cercetate pe la 1'/'/3 şi folosite ca dovadă intr'ult proces de 1Il0~lt'nlr, o'r 
(le către lalJl!lia Kristy6r~' din Joc:llit;:te, care se pretindea a fi (k"eeIH;cnta dlr.'(' 
I yocvodului Bălea, ctitorul bisericii. 'Se pomeneşte atunci i'n baza unei Însaipl' 
ce azi nu mai există, că zugrăveala s'a făcuI la lUI. 

COllSi:lttlllC greşeli il' trl'Jls:'rlerea dela lin a textelor slavone, DI'agomir, 
Îl;doie~lt" (ă a losl bine cetită şi data de I,n 1; deaceea b:lzat pe argumentt'le isi. 
rice, ce IIi le oferă prezcnta portretelo!" m~JJ1brilor familiei domntioare a limp~ 

lui, d d:. ca d'ltă mai probahllă penlru zidirea şi pictar<:a bi"l'ricii din Cri~ljl[" 

l'po:a .'\ngt·yinilor, intre anii t:l75_1:~H5, adecă finca sec. XI\'. :\e af iim dl'fi j' 

f<lll l:nOI' rdicvii materiale autentice, mai '..-cchi de un jumătate mileniu. 

,','J 

T'lblolll ,oti" reprezintă un bărbat in lloal'ea vietii, imhr:icat În costum d 
ca,·akr. tin,ind in mima dreaptă ctitona, :luecă moddul bisencii, In sl;inga, o 1, h 
mee itinde nl;iinile l'pre blserielltă. Sub ei, un copil Îmbrăcat tol În coslum dl' (,'" :~ 

valer, îşi inaltă şi el mâinile spre biserică. Ueasupr<l I'Ibloului sunt zugrăYlli d: 
îngeri în aceeaş atitudine de devotiune L:l 

lllsn';p\ia slavă aşt:z.Jtă deasupra cavalerului insemnează: "Bobul lui D·i'. ;:a 

ctitorul jllp~'nal Bălea prezintă m~lnăstirea Prc,lsfintei "'ăsrăloare de D-zeu pure 'l 

rea Ft"~loarei Maria". Apdar, acesta este căpetenia familiei Bălea, etitorul blS' "1 

ricii. Figura aceasta înfătiş,\nd un tip caracteristic int,\lnit şi azi inlre tăranii dti" ,'<1 

"ale1 Cnq.!ui Alb, repr('zintă cl'l mai vechiu portret cunoscut p" care-l awm 
romanII 0111 .\rneal, - spunc ul'agulIlu. 

IlIserip\ia de deasupra figurii de femee e: .,Roaba lui D-zt>u jllpanita \'h, 
Viş') t"r:l probabil soth ctitorului. Pe cap are ° broboadă albă, ale cărei eule (J.,I 

pe umeri, in"elindu-i. l; 
Inscriptia de deasupra capului copiului nI' spune că acesta e: "Robul!. :1 

D-zeu Stefan Bălea fiul lui lo\'a", .U 
·"ji 

1) S. Dragomir, Vechile biseril'i din Z~~r:1I1d şi etitorii lor in sec. XIV şi X\' 
Extras din "Amwrul Comisiullii :-'lon, Istorice pentru Transil\'a:lia p(: anul 1\1'~' 
Cluj, 19~iO, pg. l-:lt.., , ' 

2) J. D, Şll.'fr1neseu. La Peinture Religieuse en V1lachie et en Transyhan:' 
Paris. Libraire Orienta~iste, Paul (;eulhlll"'.:·o, 

3) Criştior şi Hibita, aparlil1<ind odInioară tot Zărandului, aZi în jud. Uur,: 
doara, seană la Est de Hălmagiu, tot pe Valea Crişului Alb. 
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Tol de 3IJs'Jmblul taboului \'otiv se tin Încă două figuri de cavaleri. l"nul esle: 
Jo\"~, tiul ctitorului m~tnăsliriC, iar celălalt: "Las ăU, fiul lui loya·' . 

. \)adal', t:tblou! Înf;jti:;-eilză in a doua jumătate 3 sec. Xl\'. pe bătriinlll jupan 
B~ka cu intreaga familie; jupanila YiŞ.:l sotia sa; fiul său lo"a şi cei doi nepoli, 
",.sIău Şi Ştefan. Cercet:Horul dela IJÎJ mai aminlnte Încă două personagii: Sora 
\1 riie), Cilri azi nu se mai pot distinge. 

In I,j~('riea dela Hib;la se păstre;aă at~l! tabloul voti\', cât şi pisania, nUlIlai 
cj de ~unt azi in parte <Icoperite de un stiilp, construit pentru suslinerea zidului. 

(J m;lloru! jnsagiu din pisaIllt" care se poatc clli " ... Popa Dragosin, in annl 
:~.~i, in luna lui Iulie 1:', s'a isprăvit ŞI s'a zu!!ră"it cu m;ina .. :', ne arată că pic
!"rJ hisl'ri( ii din Bibila a fost isprăYlIă la 1'> lul:e 1 t1Î. 

!'"lll'a I:eEcoperilă ,3 tabloului voli\' r"prezintii modelul bis! ricii ,portretul ju
;,mului \'ladisla\', ,11 jupanului :\liclăuş, a' jupanitei .\na, fiica lui Yladislav. 

lI;lI'balil po:1rtă du;allle, llline lungi. (lJulamele seamănă cu ,,\undrelc" ce l~ 

[,1:11 l'o:'l"Iă ŞI azi (tiranii dl'la IUlmaglU). \'kldisla\' are plt-te lungi şi pilrul H'tez.1l 
>r In, II It·, cum il purLlu p,ina bine de curând bătr:inii din p,u·tca locului. :\liclău~ 

:JJfl:i )licit' h.ngi şi părul loa,·te bogat ii incadre:lză fruntea ca o cunună. lJeoare-
, p:clt'le nu cad pc ul1l('ri, se pare, că at,iI jupanii dela Cri::-tior, dt şi cei dl'l.l 

:.bi(a, i~i Împleteau părul in chiră, a~a cllm generatia noastră de ;)() ani, ,:un 
'jj ajuns sa Yede!11 nnind la t~lrg la Iliilmagiu bătr~ini de! 1 \'idl'a ~i depe la 
,1jz('~1i Harh;t nu e {H'pa mare şi lllustălile sunt răsfninte in jos. 

Jup:'tniia Ana, poarlă costulllul romit/wsc, ca)'e se H'dl' ~i 'Izi la Băita, Cr'l' 
;nt·)ti, .\lJ/"lld :;;i Bllciullwni. Pe cap are O lIlaramii nhfninl,l inapoi şi \('g:lId 

• J 1,1 r~('Hslt"', 

1:1 pis',i1ile mai gasllll POllWllită St;lIla, jupanila lui \'ladislay şi Sora, jUjlanita 
.. )lirIăuş, fratele lui \'Jadisla\·. \'ladisla\', eslI' "hd, numc de familie ce se 
;"<)Ie ~i azi in regiune. 

C"n,lalillll, (kci, că cnpziatul din Bibila a fost detillul de fl'alii n:ldisJa\' ~i 

)'diu~, l'l'0i d~ fiii lor, Şorban şi Ioan, pl' cari il găsim pOllwnili şi intr'o diplO
:, la :JIllll 111.). 

Ik,crlltlln\ii jup:indor rOIll;Hli ortodoc,>i deh Hibil:l, fiind Ilobilitati cu atl-i-
t:'ll ~(k ltbll;''', pc ungul'l',>le, "BiuiczI'Y", au trecut la catolH'ism şi s'au ma

d"zal Familia Hibiezey a '1\'ut secole de,lrillldul roluri impol·tanle in Zărand 
i luplat toloe~,una impotriva năzuinldor iougi or rom,'mi, pentru cart' fapt, cu 

,/11 razmiritl'lor, multi dintre Illl'lIlhrii :ICt"slei familii au fost ucişi de către 

,·(dati. 

,\j'IPl'i.l,d dome:liul celatii Şiriei in po~esiul1ea lui Ioan Hl/Iliade, definiti\' la 
-'. ir,tre {:iploml'le ed:lte de aC('sta pentl'u regu!<lrea chestiunilor interne de pro, 
"JIt'. p;~jm şi ltna d~ltl"ă in Timişoara la In .\pril 1511, p.-in care yoeyodul 
:, Cill biilmagiu se confirmă În drepturik 3a!l' de \'oeyod al Rom,'1Il1or, in 

-, ;1II!t- Căp,',)na doi.,ipollla), lIâmagiu (I1a111l:,g~) ŞI B:lita (Ki~L,\nya), pe .:are 
'0:1 ,ri le stăp;inîse Ileconturbat Împreună cu fiii ~ăi :\Iihaiu, Sandrin şi inrii 
al (,iru! nume nu se po,lle cl'li. lbrlia fiind detaiorală in ace! loc. 1) 

!nt,;i do: toate, să yedem care era Întindere.1 <!ns!ui \'ot'yodal. 
~I,han~ a este tn(\ucerea ungurcasca a 8âll('i.2) azi in jud. H unl'doara, apar, 
,\if{, otilJnioară comit,Jlului Zăralld. Halm;tgv ('ste Ilă/mugi/ll. numit la ftl ;i 

il DI. !3IIIR8, .Uârki 1, aHI. 
l) Identificată de Jldrki, 1, 189; acceptată de .1leru/in şi de Dragomir, o. c. 
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azi. r;iip(Î/na nu mai există suh această numire, se crede a fi fost în regiunea c' 
azi a (,ul'aholljului, în ;lpropiere de Bon\eşli. 1) La lH9 districtul Căp;ilnei L 

prinde.:. 45 sate şi 5 puste.2) La 1444, in actul de cumpărarc al domeniul Şir. 

de c,lln' lJmoiade, se În~iră intre oraşe, Băi\a după Baia de eriş; iar Între d.
lrkte ~1I111 tr{"(ute şi Căp:"dna şi 1li'llmagiu. J) L.I 1572, in regiunea Căpillnei s . 
llumăral numai 21 sate, ptmăc,lnd întainte de ocupatia turcească, erau tii Sate .. 
Pe o hartă din prc:tjma anilor 1590, Căp{J!n o w-dem situată pe \ărmul drept 
Crişului, V('sl de Ciuci. 5) ]n conscriptia dela 1720, este recensată Căp!i1na lot_ 
comilatul 7ărand; loca :ită\ile d,indu-se însă in ordine alfabdică, nu ştim UD, 

se afla ti) 

Cm.oscând intindere.:! cin'lImscrip\iei IIălmaigului, cunosC<ind mai dt>parte· 
('ontinuM'C<! spre Est a văii Crişului p,ină la Bilita, vom constata că VOl'v(xL. 

lui :\Ioga pe la 1451 aw'a o suprafajă respL'cbbi ă. EI era mai mare chiar tlte 
romilalul Zilrandu'ui in ultima lui fază, dnd dda 17U cobora nUlllai Plină 

(;ur:lviiii ŞI numi'ira abia 97 sate. Socotind şi pentru Căp.i1na numai 50 sate, a\l' 

un total de "reo 150 sate pentru ac-est yoeyodal. Fală de "oc,'odatul lui ~\(., 

dela Hălmagiu, domnii dela C,'iştior, Brad, Bibila, Bi/'lin, Ciuci, numiti în diplrl: a 
şi ei 'oe\'ozt enu de fapt numai clleji poJ'lllhitori in dteya sale, Cei dela Cr 
tiori şi Hihila se numesc jupani, atunci când titulara şi-o dietau d;Înşii, în insel' 
1iile din ctitoriile lor. 

A)~7.area in Hălnwgiu a reşedintC'i yocyodale corespunde nec('sită\i1or de ,. 
din :Hlmini!>tratiy şi stl'1tegi(', oraşul Hălmagiu afWndu-se îe ct'nlrul pro\'ine, d, 
in dt'filtul c(> inchide mai bin(' intral'ea in bazenul superior al CI'işului. Iar]" CI 

zent<l "ol'Yodu 'ui presupune o ognmizatie cOlllplexă: administrativă, milit:lr, h' CI 

1l0mică şi cultural-religioasă. [t 

llll.iili de toate, locaiitaka de reşedintă a yoeyodului trehuia să fie 'lp~J I~ 

pl'jnlt"un sistem de fortificatii, oare('.'lre, care implica şi oştenI. Şi, intr'adevăr. In 
lIălm:lglu se "orbeşte de o cetate, apoi de un castel fortifieat cu ziduri şi l·' 

turi. La 1(;0-1, în cetalea IIălmagiului s'au refugiat populatia regiunii de calea u,: :m 
cde de 1J.,idu('i s.lrbi.7) 

Alribllliuni'e de ordin spiritual il ohHgau pe voevod să zide:lscă şi să int: LI[ 

tină in hună stare biserici, în primul r.ind Ulla ccntrală. Yocyodul ieşea la ju,;- :J! 

cată illsolit de pn'otul său si inspecta pe supuşi totodată şi in cele rl'ligioc' 
1'1-eotul co'tral era cel ffiJi indicat să initieze pe tineri in cetirea cărtilor rit~c I,{ 

si C!llltnl'alui bisericcsc, pregătind sucreşcentă jJentru slujba a:tarelor. Traa '::/ 
preotului central din Hălmagiu a sustinut-o p:1nă în prezent seria protopop: 
C1ri după cesfiinlarea institutiei vo!'\'odale au rămas singurii reprezentanti filt· iul 
ai pOj)lil:tliei. In baza acestei traditii se spunea despre biserica din Hălmagit: 
1715 că (' "întâia şi vlădiceasca biserică în districtul .:tc{'sta".8) 1," 

Hălmagiul a avut in această epocă şi O înf:oritoare industrie minieră şi 0
" 

1) Jldrki, 1, 234. ·,n 
2) ldem. ~ (1 

:~) Diploma publicată la Hurmu::a1.:i, 1, 2, P:Jg, 696_698. 
·1) '\ffir1.:i. II, l-III. 
5) Plan şa XII la Meru/iu, Judetele din Ardeal, etc., Cluj. Hl~. 

f-) M:>gyaorsz{lg n&pessege ,:1 Pragmatica S<lnctio kOl',iban, 1720_1721. Pc' 
ratillnile of de statistică maghiar, voI. XII, Budapest, 18~)O, pg, 176. 

7) Kozma, 9O,;:~ 
8) Sil"i11 Dragomir. Istoria desrobirei relighase a Romtinilor din A .. de~l. ' .. 

J. Anex'l NI', 80, pag, 129-131: Scrisoarea )oeuÎIOI-ilor din tinutul IIălmagiului ::.n 
lre mitropolitul sârbesc. Er 
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c,fn.la(ic romtrcială, ca unIII dintre puneIPle de frontieră intre munlii Ardealului 
îi riimpÎ:l Ti!'ei, l\e o dovedesc aceasta mine "eehi părăsite, ruini dl' sleampuri, 
de cuhuri (topitoare de fier), l\'au pulut lipsi nici instalatiil!' de prelllcr~lre a 
otelului in arme şi unc'te de gosp()dăI'ie, ca: securi, coase, sape, de, 

C(j~llIme'" pompoase de ea\'aleri1le jupanilor dela Crj~tior, Îndeoseoi săbiile 

impodobite cu l'it'lre scumpe c~ se \'ăd în picturile din clitoriile lor, fac doyadă 
dt-spre J~ogă1ia căpeteniilor HOIll~îl1llor de aici, Şi, e firesc, căci aurul ce se- eu
t~~;l dil' apele Crisului, ori chiar direct din mine, trecea prin m,iinile lor. J:lr, 
d:'m5ii sei "ind în O'.lstea regelui şi particip;ind la războaie prin (ări străine, awau 
prilejul ~i putinta să se lină la nivelul (':I\'alel'ilor străini. Ll' d:idea m;'lna să clă

d,'astă DI:ll1;isllri şi să le Împodobeasră cu picturi şi alte ohiecte de pret, 

1'. !li.1 s('c, X"III. iueep;ind, de c;ind nu se nni pomeneşt(' de \'oevozi, decade 
~i ol'a~ul l!;llJl1:lgiu, pe care geografu: ~lathia;; BeII la 1777 il prezintă ca "lipsit 
de slr~IUl i,'ea şi circula\la de odini0ară", (';ind avea un "casie! fortifica! {'u 

( 1iduri şi ş;lJ:!uri". 1) 

LIIJI·l'rl', dlspre voc\'odul .:\Ioga JIU nwi <!\'(,Ill 3cele impresionanle şi fldl'lt'k 
,llJlipllri, ce le oferă biserJcl'h: din Cri~tior şi BiLi(a, pentru jupanii de aco:o, :\u 
,iin prlClIl:l (il \oe\'odul din llălmaglU nu şI-al' fi avut şi e: ctitoria lui, ei fiind,':i 
',<o,'h~'l hm'rid {jin J1ălnngiu nu mai existil <I!' prin sec. X\'II. IIălm:igiuJ, ca' 
,:md dn'pt in calea lI;hălitorilor, a fost Illl'l'l'U atacat şi jlrild'IL I'oale chia;- i;I 

:';'~i, r,ind «('I:,te,:1 lI~llm"gillllli lIumai cu gn'l! a scăpat de pustiire, 2) să se fi 
<,511'.15 ultlllla oară LiserJ('a de aici. In I1:)IIll:J.giu, se aminlls(' !'Iliar in tI'ei 10-

,·,ri l'tiini de biseric-ă, Studiind ruinl' c unei c1iHliri, afJ;'lloan' pe terenul fos!l'i 
,. ,:I'ti rlolllI'l.;;de, azi jJl'opl'iehte:l hilncii Crhalll, .:\hll·ki ;{) constată aei t'Xistl'llt:t 

"I.oi mai \'l't'hi bis('rici in stil bizantin, depe teriloriul de azi al jud, .\rad. I'e 1;1 
>11 se lUni putea gihi fundamentul zidul'ilor, ing;lduind să <;.,' fl'Collstitlliase:1 in
::rgul plin ;11 hiteduraJ. l'l'Ob <1 bil , aceasta a fosl ctitoria \'ol'\'ozilor dela J Ei ·11l,tgiu, 

:\(~,\f"l(I b dispoziti(·, dt'd, alte izvo:lre .I(c,it acelea ce !li Il' oferă diplo
,·,de rall(clariei ungare, \'om I'l'constitui genealogia YOl'yodului .:\Iogn din ,"lcesle 

',UJlll'llle s~ris(', :~Jl]intind în ordine C/'OTlOlogică ~Î dalele pl'lvitoare la cc'('laHe 
'O!,lii tii .. Lazl'nul SlIjHTÎOl' al Cri~ullli .-\llJ, Ci: care, credelU, se afLI in rap,)I', 
_rl u(' înrudi;'e, 

La ] iOI "L'ldislau d!' Bollya" figurl';lză inlrE' trimi~ii I'l'gdui Sigisllllllld la 
:' ,milan'a UIit'Î mo~ii; 4) estC' id('lltic cu L;\s!:)u IEilPa, in pictura bisericii dela 
,'J~IIOr. 

La 1,JIO , • .:\loga Şerban dl' Ft'yerkel'es" se JIHlef'ii ('u Bodllau et ~rcrJg\'o. 5) 
\,b Feyerkel es, Ird)Uc să inil'legl'11I COllluna C:'j~liol'6) ~i nu districtul (rişului Alb, 

'La 1145 b'lIlul ~Iăeeului scrie \'(wvozilor din Ziirand, :lIlUIlH' lui ~Ioga, Ladb
i,; de BăI ea, Stt>fan de Birtin, Ioan de Brat! Şa. ban şi Ioan de Hibip, ca să ehe-

r: ' 

1) .11. BeII, o. c, la pag. 27~~: "lfan!1\g\', , .. fr,'quens alioquin, in finihlls Transyl
"J!:le oppidulll, Caskllulll olim arlpositltlll Illtll'!S fossislluC CÎnl'luI11 fUl'rat. lam, 
t: "ppidum, hoc decore el fl'erlul'lItina priyatull1 l'sf', 

~} !\o:!1la, fiU, 
J} .lfârki, 1, 4·n 
~)JJurnl11::(jki. 1, 2, pg, 128-129, 

5) 1, cau, PlIşCl1rill, o. c., pg, 124. 
6) In Hom;inia existi'i numia dOIli'i COlllIWl' fII numele Criştiol', I:l ongJllea ('e

e două Crişud, Alb şi l\('gru: Cri~ti(lrul de !"ng,! Brad, j'ld, Hllnedoara, Est de 
. Dlagiu, aproape de originn Cri~lIll1i ,\ h şi Criştiorlll din jud, Bihor, >;"Ol'd dt> 
.ma~iu, înL'lia comună peste De;dul .:\fare, la originea unui aflul'nl al Crişului 
iru. Criştior, adecă Crişcior, derivă dcla Cri}. 
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me înaintea lor pe Symon monetarul de florenÎ dtn Sibiu şi să imp l~e llc'ÎlIldc, 
gerile ivite între acesta şi iobagii din Baia de Criş,l) 

II! anul următor, 1,1-10, voevodul )Ologa împreună cu alti oficiali pdnwştc dlt, 
HOU ordin dela Ioan Huniade, să nu împicdece pc monchru[ Symon a căuta alll 

in :lpelC Cri~lIll1i. 2) 

Cil8ta diplomă dela 10 Aprilie H51 il priVl'~tc direct pc YOl'YOC! li 1 )Ologa ud 
llă'magiu ~Iim din aceasta că Moga I,lwa trei fii, pe Sandl'in, )Olihaiu ~i UI.Ii. 

m'ClIlJoscut cu numele, 

DIIl HălmaglU, desf{,lldentii lui Moga au coborît mai jos spre dlllpil' şi s'a, 

bucurat de mari dcmllitătii în cl'latea Şiriei şi a lncului. FCI1f1IlH'llul 'a('('sla N, 

fu'csc şi emigratia spre centrele administrative o Obst'I'\'iÎm şi mai t(lniu la ni" 

hilii ronulni din ţinutul IIăhnagiului, pe cad îi ,-lilsim la IlIl'u; S~i'l Îll B:lia de Cn' 
când cllpitllia judetului se mutase aici. Famiia l\loga a (ht în Illai multe g<'11\ 

raţii băd)i1ţi cOJ.ducători ai treburilor publiee, 
A~a. l .. 1494, Ladislau Moga l'l'a provizorul cudal al eeliitii Şil'Îei. 3) 
La l,gll S(; pOllleneşte încă odată de L. Mo;-:a, pro\'izol'ul ('dă\ii Şii'li.'i, il! k~) 

tlll'i! ('U nişt(; pagube comise de iobagii cctă\ii in viile unui nt'!lH'ş, din podgon 
Lipovt'i şi a Covăsin\ului,4)' il ' d' 

La t lultie 1552, în sfatul nohi,ilol' înlru!lit ia Şim:1l1d pl"ntm dedal'.:u'{'a 1I1~1, 

tec\iei untii de rege participă şi Valenlin ~i lo~,n ~Ioga. Contral' nwjoril;il 
cal\; a (!eneRiat ascultarea fată dc I'('g(\ aCt~şlia au fost Iwntl'lI insul'(·qia nolJilik' 
şi parliripand la lupetelc re sc dădură mai apoi la TimişO<IJ';t Împotriva TUITilrr: 
au ('ăzut în aceste lupte împreună CII alti !lobili 5) rOI1\:lni, (','1 l\lihaiu B:lii('<!,I. 

Ioan (~'rjrlll, Ladislau M<'!'a,7) ş, a 
La 1bOl familia Moga locui', în hll'u.8) III r.cesl an )Ologa Şlefan "de 1[:11111, 

giu", o~lcan din 111('11, figul'cază ca lIIal1ol' la introducerea lui Stl'fan Toldy: 
donwnilli ]nc-uluÎ. Familia MOgol mai poseda Încă bunuri la 1Ii\lll1agill şi ;: 
scc, X VII. 9) 

Astid, la 1 ti;:} 1 Gavril Moga ză'ogeştc două holde dc piiuHlnt din "Tarm" t 
sus", lui M.;haiu Săbău, pentru 10 Hon·ni. 

La 11;52, tot de 3('010 'ii tot lui Săbău, zălogl'şle aH pă1I 1 îll1t pentru 15 fion'l! 

iar dela "Cărămid'lric" o mo,11'ă şi o gnidină, lui Geol'ge 13otha, pel:tru 1611 f 

T 

La lfi53 zălogcşte lui Săbău, tot din llălmagiu, un arător şi o !iv:llIă d(' Jlrtt: III 
II cu ~5 fi" j~r rit pământ arătaI', cu 20 il. 
rit La H,58, Moga Susana, so!h lui FI'ancÎse Hal, 10) zălogt'şle lui Ioan Hal o Uit' 

ră din Hălmagiu 

1) Hurmuzaki, 1, 2, pg, 717, 
2) Jlll/'J1111::aki. 1, 2, pg, 191. Puşcariu, 121. 
3i Mrl/'ki, 1, 3fiO, DI. 21l}l)O, 
,t) .11ârki, 1, 412, DI. 20100, 
5~ ;\fdrki, 1, 549. 

I'S' 

G)t:n Balic:l Mihaiu, la 1592 ('l'a comandantul cC'liltii SJl'Îl'Î; dl''lpl'c el Sl' mi 
că a zidit biserica gr, ortodoxă din Şida, pe rarc el o IlUlllt':\ "biscd(~a noastre' 
Tol el ar fi zidit şi biserica din JIălmagiu, ~1{II'ki, 1, ,1!1X) , 

7) F"milia nobilă !\Iora, la 15(;1, <lwa proJll'il'lăti şi În rq~illne:l IIălmagill J : 
(,,lkgistrum secuildi Subsidii ele, dela 1:')(;1, publcat la Koznw, pg, 12~;H ~[;lr,l'i 
ortografiază ~farc (II, 29, 31). :Il[] 

8) Meirki, II, 2lH, !i2 
9) Mei,.ki, 1, :3tiO; II, 204, Aci se d,111 mai multe d8tC privitoare la f:Ullilia ~r", 

cllk'se din diferite docum{'nl(', 
10) Familia Rat (R{lcz, Înseamnă: S:îrbu) este des pomenită in nc(':!stl1 n'gi~:" ~ln! 

şi tJ'cbuc să fi fost de legea 1'0mi\ncască; a avu! propl'iel;ilÎ În 1I:1lmagiu, Miu, lUt 
1.r-,')sa, In jud, Arad, (;ăsim la 177:') Ilobilii, R:lt Ioachim şi la 17::\5 pc Hal ub 
Lupuţ, poi pe Rat NlItul. (l\lărki, II, 703), 
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II'j \ Tol din (,Imilia aceasta Îşi trăgea ongIl1ca şi generalul de honyezi, 10.3n Moga, 
care d\tpă pierdl'rca bă!iHiei dela Sebweehat, la 30 OeI. 11l·18, :1 trăit retras p,Înă 
'a lIlo;lrlea-Î lllt,implata la 18til. 1) 

Ih'sClndcn\ii yot'vodului :'IIoga au uI'mat (',11ea tulurol' f,lmiliilor nobile rom,!-
11l', lngro~:ilJd riindurile asupritorilor străini, pe măsul'ă ce stăpânirea acestora se 
~1;d(ln:Jl'ea tot mai ad:înc în Yl'trele strămoşeşti. Şi, mult sânge rom,încsc au dă

nil I 'l('est(,.:1 aristoernliei maghiare, incă dela înlf.iul lor contact cu veneticii. 
Clla, eătălina Moga, a fost solia lui Petru Bt·th'en, care a avut fiu pe Ioan 

lk!hkn, fost consilier al principelui ardelcan Între 1570_98. 2) Bethlcneştii .au 
dl'\i,lIIf 1lI0~ii şi în Z,lrand, Între cari şi domeniul Hălmagiului, 

Voevodul dela Vârfurlle (CiuCi). 
Toponimia şi onomastica comunei atestă existenţa lui. 

Tot În regiunea IIălmagiului IlHli găsim unnde unei org:lIlizatii yoevodale şi h 
CIU'~lll, despre ("'lre ştim că era în trecut un centru administrativ, ca şi JIăJmagiul. 

ln r:'i!'coahl Iărălll'as('ă, sub Doja, la 1511, voevodul "de Ciuriu" a avuI un rol 
ins"J1J11at şi d('risiv în predarea cetălii Soimoşului către răsculati. i\hll'ki 3) descrie 
pl' 1:lrţ ~lC('St episod interes:mt după chiar memoriile comandantului cetă\ii şi a!e 
IInui alt martor ocular,4) document:Îndu-şi expunerea cu numeroase citate, Reiese 
tii" acek documente, cii .. TsrJllI/srhy" (ccteşte: Ciuci), ceeace în ortografia timpu
Itti "(I"h' ÎnSl'/TllHI "de Ciuci", "Ciuc(~·.nu" şi pe care l\[itrki il redă simplu "Csu
rs,V', __ era: "căpitanul, adecă voevodul pedestrimii" În cetatca Şoimoş, lângă 

l.ipo\',' 
l\'IJlllpie, etil şi specific8rea titlu'ui de voevod în opozitie cu aceea de căpitan, 

Ii(' ÎllcJ;·epHII('şt(· să crcf)em că .. wcrn de a face cu un voevod român dela Ciuci, 
IOtJlaiHiant de oasl(' romi'lIieasril, 

Hejilwm ind 1111 amiiflunl din povestire, C:J toată Împotriyirea lui PrantnE-r, 
:dmiuislralorul eetiitii, gardienii ;w intrat În tratative de p'lce ru răs('lIbtii şi de 
,rt'ast:'i {<('(iune nu a fost slr~lin nici yoevodlll, care Încă a sustinut hotăr-îre'l oşte

!lill))' siii, (Il' a pred'! ('('lalea, La fel a p,'ocedat şi garnizoana din Lipova, al drei 
comandant se pbînge că orilş!'nii, adică populatia civilă, a partat cu răsculaţii. 

Tot :J':-:I SI' JlIl'dasc şi ceLllea Şiriei. 

N,~ illtr ebiîm: ROIlllÎnii, găsindu-se În mbe'e laheri, solidaritatea aCPflsta tără· 
lli';lsr,1 În rare trPlHl(' si'i Întelegelll şi multimea de mărunti ('n~li şi yoevozi lor
',Iii h1 sup,ne!'e de către nemcşii unguri; să nu fi avut la bază, oare, şi ideia 
iI~ ]('!!C rOIl1,înească? 

I'rtMlplinel1l eii voevodul "CSlI('SY" dela 15U era un ,'oevod dela Ciuci, cu 
11;\1 llla! y{u'tos că la 15f>f/ se yo)'!J('şle de Nirolae CillCeatlll, orlografiat tot "Csu
,',1"', ell'SJlI'(' earc ştim că era :Hllllinislr:1torul forlific3\iilor (păJancă) şi a dome
niu! elill Cmci5) şi, ca attlrc, Jocuia in Ciuei; putând fi şi originar din Ciuci, care 
"jr numele românesc al unei comune I'Om;înesti.6) 

1) Jldrki, 1, 3ilO, 
2) Narm [Urill, Magyarorszllg csalâdjai, XII, 368 . 
. 1) Jlfirki. I, ,IK~-Il-l!j, 
~) Fiind tl',lşi la J"ăspund('re p('ntru prpdarea epIătii, şi-au scris memorii (le 

1<'1':1['(', nt,Îl Pranlnel', eomand. cetătii, eiÎI şi paterul ~ratci Kiinisch, secn'tarllI 
"lIle'L1i (;h. de BranuemlJurg. Se află in arhÎ\'a statului dill Miinehen, (Marki, I, 
:,~, tlfl!a 1). ! 

5) Szalfl.l/. Erd<'ly rs .1 porta, 141, 1-12- 13. Jftirki, fI, 4. 
6) N, Dri'iganll. Hom.Înii În vraeurilc IX-XIV, pc b'1Za topominiei şi a ono

,~st:('('i, Buru],l'şti, HJ:{5, pag, :i:l, dă pentru Ciu('i următoarea etimologic: albane
lullsuke; bulgarul C!lka; rom[lllcscul ciucă, plural Ciuci, adică Vârfuri, 
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Si mai înainte, Ia 1185, se ,"orbeşte de un Yartolomeiu Cillce,1nu (Csucs~'): 
pr('~l~nd garantie pentru nişte iobagi împreună cu alti nemeşi din Şiclău, com. 
tatul Zfirnndului, azi jud. Arad. 

DaI', mai mult de(';Î\ dOl'uITIenteh' scrise, toponimia şi onomaslica aecstci c' 
n:unl~ II{' !Il(!Jcă UI'I11e ve o "cehe org<lnizatit' !'oll1:lllească, În Ciuci. 

Cuyjnl!.:lc, termeni tehnici, referiloare la ;,dministratic sunt acelea, care' 
adoptă şi se IJărăsesc mai u~or. (;c\H'n\ia noastră care vorbea de birău, fibl,.j: 
fi~pan; Imediat după unire a acceptat lernllno'ogia româr1l'ască dc primar, prel 
şi prefet'!' Jar gem'/',I(ia p,)stlll'lici~ Illei nu m'd eUlloaşte tcrnwl.ii administrat 
uilgure~li ]11 ;!ccsl chip au dispă;'ut ClI desăv'ir~ire din limba curenlă cuyin!..' 
de e!lez-clltziat, cu toalc cfl a:'('asIă institu\i'.' patdarhală a stăruit in regllJ,'. 
Iiălm',I~luiUl p,lnă pe la mijlocul St'C. X\'III, flupăr.c inaint(· dispărll~e aminll', 
VOC"Odlliui, ('[,re nume"te 'J('UIlJ nUlllai capdeni.l \iganilol' corturari. 

Am zis, limba curentă, căci ;lcesle euvintc pierz,lndu·şi În\eksul, c'c pol ti; m 
11!că s(col~ (k,'r,lndlll in toponimie şi onoll13stid; ori ajulate de rimă, in wr" CI 

rilc ullui (tipIce biilni nl'SC, carc la roi se eOnf'l?ldfl cu colindelc. 

In lopohimia c(lmunci ";II'furi apal'c .,Cm'z'.'>;li" (Cilliej'Î')tl), nUllIeie Ullui cl:i;, ie 
\;)cuil de iamiiii NiCr}:lră. !\ic'Jl'l'~tll s'au riisp:,;idil -:;i in altă p;II'k a ('OlllUl: ~[: 

l'mle azi un gll1l' de casc se cheamă "Ia 1 la iducl,:::.ti", de)i !ll"opl'Î('tarii şi-a,; Pl' sa, 
trat nllmc't~ de Nicoară, 1 radi\ia nu aminteşte nimic de "C!lczeş\i". Se ~tie il· 
despre "lbiducqti", că părintii lor cei lJătnîni au Iost haiduci, adecă sluji 
plizitori la D0l11nie.2) 

In ononw!.tica comunei \,;irfuri găsim o puterni{'ă vită ele familii "Crain,: do) 
pn'cull1 şi altă vită, Jli st;'lngcl'e acum, "Yaida", _ ci 15i zic "l; aida". 

Ay{·m, deci, în loponimia şi onoll1astie~ t'l('estei comune o serie de trrm,' il'a 

cari f1minlesc vechea noastră organizatie sochlă: yoevod, rl1('7., crainic. 
De-şi am Întreprins o minutioasii cercetare În tO'lle localităţile din regii' l1I 

fenonwtlul acesta l-am găsit numai i.l1 Varflll'ile. 

1. cay. de Pl:şCari'l studimd rncziatelc din hanatul SeyerillU'ui, din tan ti,,· cOlI: 

!1ului, lIunedonra, Deya, etc., ('ollstatii că cllcjii de acolo, rom;lI1i la Îll['ejlut. ,: (:(H 

pune'au de poso,iuni cl'('dit:lre, erau prefccti ;,(lministrati\'i, judiciari ai di,t; ~I\C 

IdOl' rom,',neşti; ('rau primal"i ,li comunelor şi că a"('<lU ,,('r;linid" 3) pentru \~, 

!illerea ordineI la advnăh şi c('relllonii. Kozmn.4) la capilolul despre .. ldmim,': :lăg 

tie, pomen('şt(' pc la 1:;; I\i, la pl'deelura din Baia de Crh, de .,11.Iiduci", ca fi:: Drr 

tion-,ri inl('riori ai judetului (ung. "hajdu'"), a'dluri de aprozi-u:;i('I'j ("ajt6n ;11: ~m 

şi de "persecutori" c~ll,lrep ("Ioyas iegt'>nyek"). 

BiHr{ll1ii ~till că haiducii cr:m "plăieşii", cum Si' numes(' şi azi gllarzii cre 
l1ali, nc('ia «ll'i sunt in slujbă pc hingă jJl'imăt'!ile·notariat.5) 

In (oncluziunea, putem d~dllee că În Y:irfllrile a fost sediul unui vo('\'od·C" 
)'0'lt(' chiar en'r!itar, aY;lnd şi craini('i. C.onstalăm mai departe 'iă suh presitr, C;:tl 

dominatiunci străine, dcvaldndll-se instilutiile noastre străwehi, aed VO('\,OI 

clicji ('ari n'au intrat în randuri'e nobilimii instI'ălIl:Îlldu-se, au decăzut in Ir,. 

de slujbaşi inferiori fii feudalilor maghiariz.'I\i, 

1) Wârki, r, 2.1r., 31i, ))1. a~ml. 
2) .U1lJ. Fişa Nr. 12;~ din 10, IV, 1!J:{1. 

Y[lrfuri. 
3) l. ecwaler de PWF'(lrill, Fami:iile nobile 
,n l{o~ma, o. c" Go, 

l' 
Infof'nwlor, l'\iro 'l'a Solomon: ,iJi~ 

lt"Xli 

rOI11{ll1c, Sibiu, 1892, in prefaţă 'r~ 

5) A.\III. Fişa NI', 124 din 2, IV, l!t17, Infonrnlor, Petru 
3nalrabet, originar din Bodeşti, locueşte in Murăşel, Arad. 

Brutariu de 81, 3) 
:Dlol 
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Se pune acum întrebarea: cum de tradiţia n'a păstrat amnilirc.a vocvodu
lui dela Ilălmagiu? 

bpliearca nu poate fi:.lta decât una, d lI:llmagiul anlnd din vechime carac
II'ful l:llci a~'ezări urbane, populatia aC'Jslei comune în maj(jJ'jlalea coviu'şitoare 

şi ni m~ieţlri, rOlllerrhnţi, funcţionari, s'a schimhat cu totul in cursul vrcmii. 

tit I ,1/' şi fanlliile de plugari de ;;zi sunl lJI11grale din comunele învecinatc, 
sau ebi<H' de pestc munte, din judetul Turda, Numai în ultimde patru decenii 
':cpn)'lpt' jllll1;'îlate din propl'ielă(ile agncole din IJMmagiu au fost cumpărate de 
O;lI11('lll noul, veniti din Vidra (Avram I:mcu) şi din Buizcşti (jud. Hunedoara). 
:\l'(,}:is!;înd continuitatea familiilor, a pierit şi ~,mintil'ca lucrurilor vechi. 

Cneziatele dela Hălmagiu, in sec. XVIII. 

De l-e LI 1750 şi până pe la 17(11.) în regiwH'a Hăhmgiu 'ui au fost mari fI'ă

mii It 1;1 fi I (tigio;Jse, populatia de aici nevoind .,,1 h'cacă la catolicismul impus de 
l'llrl('a din \'iena, Din protocolul 1) investigatiunilor fi'icute la hta locului pentru 
1 ~(' ('or,slala CÎne e unit (gr, cat.) şi cinc nil, redactat la 25 Maiu 1751, plIt('m 
rtcollstiluÎ ClI prcdsiune cIleziateie dela Ili'ilm'lgiu. fn zilele de 14, 15, Hi şi 17 
)[~il: li5-i s'au perindat În fata comis ici Irimi.;ă la IJălmagiu cnejii in fruntea 
;aldol' lor, prolcst:Înd împotriva unirii. Ert~lI iYltru c!1('ziate. 

1. Cne:ia(ul Ilc1lmogiului (kinesia Hahnagyensis): Ifi'ilmagiu, Ţoheşti, rocna
';11, Tăl'Illllre, Ociu, OciŞOI', Ioneşti, Tisa, LeasiI, Lcştioan, Bodeşli, Mermcşti. 

~. Cne:ialu' monlan (kincsia monlana): Băneşti, Cl'Îsteşti, BI'lIsluri, Sflrbi, Vflj-
1'lIgi, Llincşoar"l. 

:~ Cn(';:;a{ul Ciuciului (kincsia Csucsensis): Ciucill (YurfuriJe), Yid .. a, Măguli

,ea, L,zurJ, Groşi. 
.1. Cnezia(ul LiriII/ii (kincsia Acsucscnsis): AdUla, Aciua (An. Iancu), Poiana, 

lii,lglU, Budeşli, DlIl1lbrin-a, Hăstoci, Guravăii, Plcşeuta. 

Ir. alrilluirea arătalit, această grupare admÎnistn\tivă urmeazi'i alflt de fidel 
't'('lIfJguralia terenului, În<"iH Tfll'uă\'iţ,,!, care de fapl apartine din 1)l1')cl de ve

lifele hidrografie mai mult regiunii Învecinate de Esl, este trecută la cnczia!ul 
, H!)culitei. 

Intr'o scrisoare :l.dresată epis('opu'ui ortoc/ax din Arad la 2(; Sept. 1752, hăI

:'.~genll ,cll11intesc :lIături de cnezul lştoc din fUJmagili şi dc "Judele Luncanul" 2) 
: In' :t wnit fU 200 oameni să protesteze impotriva unirii. Avem, deci, pe hlngă 
(rer., ~i jude, 

Cnez\ll If;toc (Ştefan) Pârva din Hălmagiu. 

Afară de pr·esupusuJ. Nicoară dela Ciuci, oll10aştelll numele exact al ullul 
,;:tl uda IIălmagiu din sec. XVIII. 

Inlr'o insemnare 3) făcută pe filele Er1llgheliei biseriii din Hălm!lgiu, nou 
:J\ul P' otopop. Ioan (;I'oza, spune că la 10 :\fai.J 181;8, adun:)nd la sine pe cei mai 
:;:'.nini o,ll1leni din comună, a aflat del:l aceştia, Înlre altele, că actuala biserică 

1) Pro!ocollulll visilatiol1us' S('U inwsligations Halnwgyensis in ncgotio unÎolls, 
':!Ii~a mitr. din G:ll'!o"il, Nr·. lHl din li;'i4, Hl'produs la S. J){'agomÎr, o. c., 
",xa 7\l~ 

2) Dmgomir, o. c. Anexa 71, voI. 1, pg. 11:~: "Oer Richter Luncanul ist mit 200 
:rn gekollllllt'n, eac." Lunc:] esl eo comulIă lângă Baia de Criş. 

3) AJIH. Fi~,:l NI'. 125 125 din 12 V, 1\):34. InforllHl\or, Stefan Bogdan, actualuI 
,l1tOpop al HăJmagiului ne-a atras atenlia asupra acestei însemnări. 
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ortodoxă a fost zidită pe la 1748 de către Andreiu Iacubovici cu sotia şi lştl} 
I '(tI'ya, conwrcjan\i În localitate. Azj ştim, că bfscrica ,:~ putul fi zjdită numai dL; 
1752; .. ('tincm de aci llullwi nume'e ctHorului Jştoc P~1rYa. 

Inainte de (lcscopcrll'ea ac('stei însemnări, bătrtlllul comerciant din Hăhna~. 

Simeon ~1oldoy,:m (U;27_HI09), încă spunea că hiserica a fost zidită de aCt, 

comncian ti.1) 
Iu scrisoarea hălmăgeniior către episcopul dm Arad, datată la 2H Sept. li:: 

"arc s'a păstl'at În traduccJ'e germană in arhiY.'1 mitropolici s[Il'!wşli din Carii' 
şi a fosl publicală în EI20 de către d. Dragomi,',2) aflăm yorbindu-sc de ,,('nez. 
hloe, un înfocat :lp~l.rător al ortodoxJei în IIălm:lgiu. 

Nu mai In('a\1<' nici o indoi,dl, că Jlcgustorul Iştoc J>~îrYa, ctitoml hlsrr:r 
I,OIlH'IJit de traditi(, este identic cu "Cnezul" !ştoc, apărătorul ortndoxiei' 
a('('ca" epocă, amintit în docull1C'ntul contemporan, scris. Cele două iZ\'o:lrc, n' 
şi SO'IS, romplee1<indu-se, ne dau cu sigunlP\ă nUlllele acestui personagilJ inlt: 

sant, Ci,rc a fost: Cllezul lştoc l'~il'Ya, conl('rLiant, ctitorul bisericii ŞilpiiL1" 

rul (ll'todoxiei. 
Cnczul Pill'va dda Hăllllagiu tr('huc sti fi fost originar elin comuna îmwin. 

mille~li, undc şi azi un cnîng al s.:ltu'ui se numcşte l'~lr\T~Ii, după numele L" 
liilnr ec-I 10cuC's('. 

Kumele (](' botez al acestui cnC'z, protopopul Groza îl scric ,,1:;;10C'1I", iar. 
tcxtul gC'rnwtl este ortografiat ,.Istok". Istok estc augulllcntativul lui Ish·an. 
în~('amj)ă pc romfmeşte Ştefan cel m:lI'e, Ştefi'in'1iu (d. Erzsi, Erzsrlk). htoe (, 
deci () poreclă unglJreaseă şi noi ştim că "orăş.'.:tii" romtll1i din 1Ji'l"lllagiu, şi Pi' 
tot dll1 Al'deal, işi desmierdau copiii cu dimin~lliye ungureşti, pn'.cum uZ 11alr "'. 
şi augumcntativcle. Că, cnezul nostru este pomenit, at:H Îl, tI'adilie, c;1\ ~i în Sl': 

Illlmai sub numele d(' Jştoc, 3) ,~ceasta ne:- 'Îo\Tdeşte, că era un I)ărb<lt de staI.' 
înaltă. Din botC'z, fnsă, el trehue să se fi chcmat Ştefan. 

Dil1 expunC'rea aceasta mai putem facI' undc constatări. Atributul (le 1': 

flilocuia Ill;mele de familie, c.'! şi la preoti. Ir:lsim vorhindu-se dr: \'OC\'o!lul :,1. 
l4a. ,'ocvodul drla Ciuci, cnezul lştoc; popa Ad:llll, popa Simeon, dc. Comertul," 
detinut de "onozÎ şi cneji. Atunci c,ind li s'au luat bis('J'ica, ("nezul comerei" 
Iştoc şi celălalt cOJI1C'!'ebnt au zidit pe chr~tuiala lor altă bisrl'ică. 

In Iq.;ătura cu evenimentele dela Hălmagiu, la această datil, istoricul ma~r; t 
Petru Bod,4) 11(' pomt'l1cşte d(" un tăran roman cu numele St('fan P,lrYa, (: i' 
.g spus comisarului ~lI1ehrtator, cum a fost el prins şi arunrat în trlllnita rei' n 
din Deva p('ntru credinta sa din care a scăpat numai după multe suferinte, ş,. il 
in schimbul libertătii prigonitorii i-au luat Ull eal bun, e('-I a\Ta. r 

~liind din scrÎsoal'r:'\ citată, că provizorul domel1iului din IIălmagiu sup' S 

di Cllfzul lşto{' s'a dechlrat Împreună cu oamrnii săi Împotriya unirii, a dat or C 

si! se prindă din fiecare casă câte un om; acel Ştefan P~"rYa, m'lItratat pw n 
credinţa sa, sa nu fie oare idcntie cu cnezul Ştefan Pârva? TRAIAN ~I.~I;:' SI 

1) ,UlII. Fişa NI'. 121i din W \'1, tn:m. Inform·.ltor, I'Wll ~Iold(mlll, ~, 
in IIălmagiu. 

2) J)ragomir. o. c" 1, anexa 71. 
:1) In sec. X\'I]J, lşlOC încă nu era un numc de batjocură, cum a dcYCo: 

sec. următor. 
4) S. 'Drogo,mir, o. C., .'PS. 259. 

rl 
IT 
a, 
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..... 

R1EGĂ\Sln~])EĂ\ . 
- "Nu e loc mă!" - ,,r,ici eu n'am găsit", - "Ba eu făcui rost 

tie un 10(';;01'''. - "AI dracului Oeti ~lsta, face ce face, şi se înv[u·te 
::lllcehpl'ul". - "Vilele ţi-e locul?" - "Citc-l aci, vis-a-vis de doamna 
aia. brullt'Ut". - Oho, hotul... ~Ji-l ViIZU;;i? Campus şi Bassa. Noroc 
fenomenal. \'~lzul'hţ.i cum se :-;tie deseurl'a millorosita ... 

Şi cei trei fel'che~i elevi ai liceului ,,:\HlllăstiJ'l'a Dealului" in
tunicile lor frumoas2 îl ghiolltinl pe Octi - rccte Octavian Sempro
lIius }[{ict'an, - care se f{ICU roşu ca o smf'ură sub piplita alhii de-ar 
fi putut-o invidia oric(' domni;;oan1 cu :speranţe la titlul de :\liss, 
dacă nu la ('el de star, Toti patru se postal'{l la uşa compartimentu
lui: contitlUfÎml s'o fixeze pe doamlla brunetă, care era compleel 
absentă la r{lsu) lor sgomotos. 

- ,,:\Iă şi când te gândeşti cl1 dama merge cu tine toată noap
!pa". - ,,!\[ă, ce noroc are Oeti 11sta". - "Ei tot prostul al'e noroc". 

Octi nu se 811pl1I'ă. Tşi cunoştea prietenii şi ştia eă în dOSUl cu
yintrloJ' lor, e şi plltin{t I11vidip pentru "Hol'oeul" ce-a dat J)(,8te el, 
dur ~i o oarecare si~uralltă cii. nu sp va lntampla nimic. Ce poate 
~~t('pta (fpla o călătorie eu doamna a~la? E frUmOaf\;I, da ... dar p 
rlCa sprioasă. Şi apoi ştie el hinC' - ,'il ol'Îcât ar fi de curajos ~i 
CUl ajul lui n'a tn'cut, n'a putut trpce nicioLIatil maq.dnile hunPi cu
\inti. nu se va alf'ge din călătoria asta, d('('[lt cu U1l simplu şi hallal 
sl'himh dc cuvintf'. Se ('unoa~te C'I {\C'st III de hine penti'llcă să-şi facă 
iluzii. Dar Sf' bucura Că-1 al'e Pf' ă~tia tl'C'i pânil la Sinaia. Ii vor fi 
buni mal'tori la aventura J)f> cal'c o va inseila - În timpul vl"J'pi - ÎII 

jmul acestC'i căWtorii. Sigur c.l Gioni o să-l întrehe la toamnă: "Ki 
mă ce făcuşi cu dama ceia din tl'f'I!". ~tii atulJl'i la ple('al'f'. Şi-al' fi 
Îns('rnllat sil SC' expuie tot unul la ironiile colf'g-i1or şi să ajung-ă tip 
nisul lor, cladi ar fi mărturisit că "nu i-a frlcut nimic". 1'1';>buia să 
s('Ql'l1f'asl'ă Vl'PO mineiun{l, dealtmin!1'01C'a ca toti. Par'eă JIU ~tie f'1 
rfi aventura aia dpla mare fi lui Tihi ('u poloneza, ori contesa polo-
1!rz{I, era ştel'pelită dintr'un volum vf'chiu a lui G00l'gP Cairo O citi
SE' el odată şi sC'măna leit cu povC'stirp[l lui 1'ihi. Dar ar fi fost n1Î
rod, 8:.1-1 facă de r.Îs spunând-i <lC' unelr a luat-o, Ştie el hine că toti 
mint sau cel putin ÎnflOl'{'sc :-;:i se a::;tepta la r[muu] lui să profite de 
aceasta întelegC'l'e tacită. 

• 
Gandurile ei d('mult shurau ca Un roiu de albine n(':-;:tiind un

cir sa se a~eze. Se g<Îmli puţin la l\icu ~i la ohoseala pe rare 1-0 citise 
pe faţă la plecare, Ii jurasp că nU \'a mai jura cărti. Se simtia şi el 
obosit; la Budachi îi promises,<, că aVN\. să fie băiat cuminte. Plajă 
şi somn. Se cam Îndoia. Dar SO\'ata? Ea la Sovata. Când l-a auz'it 
Pe doctor recomandându-i cu insistentă ori Ocna-Sibiului ori So-
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vata, inima îi tresărise. Să mai treacă prin locurile în care Îşi pUl'. 

tase calvarul în timpul celor cind ani de dureroasă căsnicie? .. l~ 
Îlj('C'put îi fu frică. Se temea sa nu-l Îllt<11neasl'ă pc el, pe Sever~; 
totu~i cât ar fi dat stl-l vada - sa-i vadit fata dupa 11 ani dela d~s· 
pfu ţi'rea aceia, care s'a abatut ca o vijelie pustiitoare peste viataei 
S;l i-o vadă, să poati'i citi în ca p<lrerea de rău, că n'a fost destul tii' 
eneq,dc să lupte contra vorbelor şi însinuărilor mamei lui, dar mai 
ales disprrarea c'a pierdut-o. O ::;tia asta. E sigur de asta. Nu l·a 
mai "<lzut de atunci dar toate vorbele pe cari i-le-a trimis pe Ul'lll: 

prin cunoştinte, şi apoi scrisourpa aceia după hotărîrea divortulu~ 
am fost silit s'o fac!" Ah, ce multumin~ i-au dat cuvintele acel~a. 
toate îi desvăluiau sufletul lui chinuit intre dragostea lui, pe car" 
]t'a ştiut-o apăra ::;i între respectul - "noi, în familia noastră", fa1i: 
de mamă-sa megera aceia, care a Hisat numai pu:',tiu ori pc und" a 
tl'ecu1. Oare mai trăeştf'? Dar ce importantă mai pot aw'a toate as· 
(('3. Chiar dacă l-ar fi întâlnit, i s'ar fi uitat în ochii, pe care i-ar fi 
apleC'at imediat - era sigur - cu acea smerenie ce se drclara vino· 
val, ehiar dind nu era ~i din care cauză, Sever i~i distrusese toat;l 
ÎnC'C'l'căl'ile de par\"cnire. Căci era inteling('nt, foarte intelingrnt. ş~ 
ar fi ajuns departe. Xu acelaş şi aeelaş notar pUhlic in acela::; ~i ac~· 
laş orlişpl in cal'e ~i tatiU său şi bunicul său au lrtLÎt, au iubit şi aII 
murit. Doar atâ.t, l-ar fi întrebat dacă s'ar fi întâlnit cu el: "Ce fa, 
copiii? De ei îi era dor ... şi de dorul lor şi-a învins şi repulsia unei 
J'cvederi nepl<lcute şi dureroase şi mai ales groaza de a o înUllni pl' 
ea, pe acpia, pe aceia care-i distrusese viaţa şi a ei şi a lui şi poati 
şi a copiilor. 

O lacrimi! i-se p,'elinsc pe obraz. D;llldu-şi seama că plânge ~i 
de teama să n'o vadă cineva şi să se CReă ridicolă, şi-a ştprse pe fu· 
riş şi se uită la călători. rn bătrând citpa jurnalul, C'Ultinându-sf 
dup,"t ritmul trenului. Alături doamne btrâne vorlwau pe şoptite ~i 
l1emteşle. In colt un turist cu IUlpa şi rucksak, îi arunca priviri rari 
voiau s'o eapt.eze. Doar afară pe culoar, "Asul sănătos al elevilor d~l~ 
şcoala militaril îi făcură putin bine-şi-şi întoarsă privirea pe geam 
În urmărirea peisagiului care fugea spre noapte. 

• 
"Mă Octi sa-mi scrii. Sunt curios cum o s'o întorci. Mă dar s~ 

nu te la~i. Mă, ca la atac. Vorba lui don locotenent Pascu: din from 
::;i din aripă şi Iă::>ând să treacă o mică pauză, adaugă: stânga ~i 
făcu eu ochiul. Ha, ha, ha ... Salve, ma! Uite că vine Babacul. ~i Gioli! 
se agilţă de gâtUi unui btttrân simpatic ~i marţial ca orice milita]' 
pen:sionar. TiU şi cu Geo erau într'un grup de domni:-;oare, doamllf' 
cu care se Sărutau, râdeau. Probabil mame, surori... Se trezi aflând 
Da, ei VOI' petrece o lună bUnă aci la Sinaia, pe urmă la Constall1,' 
de sigur, intre fete frumoase. Vor petrece. Gândul lui sbură la ela 
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sa lui, vilriHă între castani, cu aspect cenu:;:iu de tribunal sau UI' ~f 
c!(ldil'e administrativă, în care glasul lui tat~U StIU era şoptit şi ÎII 
tal'fl glasurile lui ~i al Letiţiei nu puteau alunga. mohorîtul. O: n 
de-ar putea pleca cel putin la Reghin, la unchiUl Feri, aeolo d' dă 
sigur, că ar trece vacanţa mai u;;or. O va vedea poate pe Medi or mi 
pe J eni. A~a acasă cu mama I\ica e imposibil să fie şi el vesel. r~ţ' ;lI 
nic observaţii şi sfatul urmează oricărUi pas, oricărei glume. Poak ea 
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cii va citi. Se va ascunde sub teii din fundul grădinii şi va citi. 
Sigur că "tati" a dHastat lihrăriile cu toate noutăţile. Vroi să re
vau;l scena revedP]'ii cu "tati". De sigur (;1-1 va aştepta ca totdea
una la poartiL ~e va pIiml)a cu jumeuate de oră mai devl'emp, 
Jela nuc la poarUL· Ya scruta m('reU ceasul şi va zice: Acum e la 
~al'[l, acum a întrat în oraş, acum întoarce uliţa pe la poştă, acum 
trebuie sa fie aci. Ce dracu s'a întâmplat! Iar o fi înti1rziat trenul, 
- ori Doamne, Doamne, să nu i-se fi înt{tmplat ceva. Devenea mai 
llrrvos şi Ilw]'f'ul mai repede. - Amintirea îl făcu să surîdă. Săra
rul "tati" ce bun e!... 

Pl'isagiul tl'pcca fără să-I atragă. Trenul mergea tot mai g<"Hâind. 
Soaptea se las[t pe încetul. Se uită în compartiment să valUi ee 
face "dama" aventudi lui ... Ah, s'a m,li golit compartimrntul. Tu
j'istul eu lukaua şi rnoşllPgutul se dăduspră jos. ~i acum e loc de 
ajuns. JIai sa Întrăm. Kiei el nu-şi dildu srama de ce vorhise la 
plural. Probabil se adl'esl1 l'olf'gilor lui C&1"i plt'('ast'ră. 1\pmtoaicf'lc 
în ([lcură o primire îll<TuntaUl. Pentru ni~te fete sau fen1Pi h:Hn1ne, 
înll'arpa unui militar nu este plăcută. Doamna nici nu întoan;e ca
pul. Era probabil {'ufulldatil în g'Îlldul·i. Octi se a~e7,el pe locul lui, 
~PUllillld un .,pardon" foarte rpv('r('ntios, pt>ntrudi i-se păru că'n mh· 
l'flrilp tr(,Jlului o atiwH'sP. Dar' doamna Închise ochii. \"roia să pară 
că doarme. O! cine l-a mai adus ~i pc lIlilitarul ăsta, de sigur că-şi 
ra tinC' de datol'Îe Sel m~i (li!-1trp7.C'. ~i toernai acum ceÎnd gillldurile 
ei s~l'('pHinau cu a~uiditate ţ<lrîna dp pe durerile ~i de pe amintiri
Ir ei dt'functe, insistarea un('i pel'soalle stl'('in(' coindda cu o pro
femare. Vroia s:'I fie singură cu amintirile ('1. I:-;;i dep{lJIa ca un fir 
!Il' tort tot tl'('cutlll ('i. Se vf'd('a domni:;;oar'ă proaspăt venită dpla 
~('oala rpuniunii. DI'agost('a ei cu ~Iiron, pe care nu-I agTl'a nici 
mamă-s'a, nici taUll său, pentru că era doar "teolog absolut". ~i 
atunci venise EI. Adus de tata, El ('ra hogat. O frapase maniere10 
lui, eadourilp lui, dar mai ales vorha lui, buna, moale, invăluitoare 
d cu nuante tristf'. S;lrmanul. Toată copilăria îi fusese tlistă. Sin
I!'urul copil, pe ]ftngă o mamă geloasă şi de vântul care-l atingea. 
Dragost('a ei îl nenorocise şi o npnoror1se şi pe ea. 

- ,.Doamml, v'a Ccl7,llt batista. Ku s'a murdălit decât putin. 
Imi clati voie s'o scutur?" 

- .. ~rultumes(' domnule, nu-i nevoie, şi-i r('teză brusc tot entu
ziasmul lui verbal. (O sărmanul b,liat, care crpdt' că poate av('a 
~i E'l o aVPl1tură în trt'n ... Ce g-hinion pentru ('I). Şi gflndurile o du
c('au mai departe. Kunta rÎ. Luna de miere la Sovata ... O Sovata 
dl' Munci, de acum 15 ani. Sovata ei. Ce fl'umos a fost. O lună ca 
<lin basme. Ce drăg-ut, C~ prev('nitor a fost Spver al ei... 

- "Doamnă nu v]"rti să închid fereastra, vine tunelul" - ii 
tulbură ca Un copil răutăcios. milităraşul, apele strălucitoal'e ale 
~r('stpi "fete morganc" a a.mintirilor ei. 

... ~'apoi intoan'('J't'a acasă. ~fama lui llE'prietrlloasă, bănuitoal'e. 
\'iata fii lipi'lită (ip orice preocupare (i'loacl'a ei du('pa toată gospo-" 
dăria) de' oril'e distractie, dt'agostpa lui care Se retrăsese de ochii 
mamei salp, numai după. uşile dormitoruluÎ... Nici O vorbă bună 
~I mEreu ocupat la cancplarie, - viata a.ceia monotonă, tl'istil _ 
l?a un peisaj de şes, toamna. 
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- ,.Do3:mnă, nu doriti să sting lumina, poate doriţi S{t do:. 
miţi..." ~IiliUlra~ul acesta se întrece cu gluma, începe sil devie îL 
dnlznet, - îl Iăs~1 :-;5 fadi. ee \TPU, dar nu t!,hlu aiei un rtispulls,· 
doar prin gen('le întJ'('(!l'sf'hisp îI spiona, dar îl V{lZll contrariat, 
putin nculjit, ei s:lraeul, are ghinion ... -;;i în cOlTlp,Himirra ei îi dor 
s.l se urce la o garii, \TeO domniţ;oară mai t:1niinl :;.i mai cu )>UI 
db:pozjţii. 

... !'5i apoi V!'niră copiii ... dragii d(' ('i, ce-oI' fi f{idillcl ... efI! a' g 
dori E,I-i mai vad:'t. Sli-i vadă llumai...C<lt OI' fi tIl' mari a('um ... ape C 
scrisoarea lui :\firon g:~lsită, de soaenl sa. Numirea lui JlirOlI tap, ci 
lan chiar în satul ei. BălJuiala ... o ... ~i iur gfllldurilc dela Începu' 
pe alt drum, dar mereu aeolo, a('olo la casa ei... al 

{)cU îi unnrtl'ise tnisftturilr ('U pl'ivil't'a, insist('nt, ohraznic, ci"' 1'1 
nu o plltur{l mi~l'a. Xid nu-I ve(}(>a. La înr('put, Îllert suh illflurlll It 
îndemnurilor eol('gilor sili, O('ti c,Hlta s:l-i atragă atentia de:-;fh~l> JI 
l'<llld un plan tactic, a~a cum îl errzu!"\(' potrivit dup<l povestirilr ti ) 
<H'('st soiu, al eamarazilor de dormitor. Şi mai al~s I)('rsista Îlld; il 
rid ul atitudillei lui. vorba quasi POl'lllH'itoal'(' al 10cotpllPtu!ui P:I:· 'Il 
nit: ,,?\IiIHurul tl'('))uir Sll fie Îlldl'{I:7.IH't. <.titt în timp de r~l7.hoÎ ui 
dt şi În timp tip pac('. pe frontul al'm('lol'. ca ~i pr frontul dan;· 
101', dar mai al('s teama de zllmhetul ha1joeol'itor şi dojl'nitoJ', ~â 
('ol('gilor". Mă hll'g' eşti Oeti. Poat!' mai subsh;t."t şi ÎlldiirMul arr, Iit 
tora, s('ntinţe auzite sau citite, dilltr(' ('('le ('Ul'('ntp în lumea .,CI'a' I,â 
lor". ,.Nil'i o fpmpie nu e cinstitrl, nici nu va rezista, dac~Î ştii ('II~ 1!8 
8<1 le iai". Şi TH>l1tru 1'1 asta ('l'a Între})ar('a, eum s'o if'ie? A lwofiw D~ 
de batista d\zuUî., <laI' tonul ~i aspru ~i at.itu(\ill('a ('i rigid:l, "i-a t\ de 
iat piuitul" (cum s'a/' STHlIlP În t('rIllellÎ d(' dormitor). :\'\1 era ÎI. iU 

drăznet, dar nici timid. Simtea c:l "XRg'pl'('a t(,Illrl'iUHii. ca)'!' stfl dl 
baza unei rdueatii militarI' îi ('f,te ÎllchilIgatil tI(' I'iţ!ulozitatf'u rill. ~u 
eatlei din .,casa (,!'Il11~i('''. :\[u]tf' avAllturi (\1' al!' lui îi fllSPSPI'{1 \':. 

iate din elinE' l)onJirii tIp 1)(' 1l:lml1nt d(' acp\e a:-;pl'e, anl'O'lW' a\1~t· Iloi 
re e(l,lapoade alf' pdll('atipi. Dai' acum dOl'p<l o nVt'lltuI'11. Toti ('oh'~ dOI 
au avut cAt(' una, dt de mieă. dUI' au a\'ut-o !lol'f'a ('U nOl'llh'pa 1', 

]or 1;) ani ai lui. o dOl'pa ('11 \,ţlnio~(>nia tl'uPUllli l11i o;;o!i(1. hillr il' 
dlipgat *Î d,lltuit în spoi'turi ~i'n disciplina miWal'fl, () <!ol'('a 
o dovedă a h~1)'\)(lti('i lui. lip ('arp el'a milmlrll ca ori CI' adolf'sc0! :Im 
!';'i d0 ac('pa îi era ciudfl PI' aeeao;;tă doamnă. carp SI' I'I'f1l78, rarI') i~i 
rduza" lui acpastă unidî dorint,l. Cf'I'('('Ul în junII (li totul, si! i! .•• al. 
s('a:-;ci"l cea mai mi ('lI ocazi (' de vOl'hă: () ('al't P el I's('h bfi, o p,l!;Il':' lh 
e5zlItă. o po~,pt<\ alunecată, un g'1'mantan care să ('ad,) ... Şi do~' ;I! 
sunt atrtt('a nimÎ<'1I1'j în trpl1, care ar pute ]C'g'u o cOlly('rsatil' înt:' 
doi ci\leltori pe un drum lung. Ii Vf'I1r-a să-!,;d dea cu l)umnii 'În n!1 Ij]'! 

şi-şi a('uza intf'ligpnta că nu (' capahilă să scol'npască ('el putin Il: :I'a 
motiv de vorhă, dară întâmnlal'ea nu-i oferea. Ocazia ivirii tUlilli1l 

1('101' o apucă cu disperal'f', dar căzu *i a:-;ta ca. un haton spart.~' ,110 

gihHli să profitI' df' întuner1c1l1 tunl'lului şi s'o s~lrut0 ... dar lUni· :ul 
Ha n'o put('a stinge fără s~l nu pal'ă swmect, iUl' ('('II' dOll:1 nrn·lr, 
toaic!· ('rau ni*tf' martor!' ipnantf' 1 se p,lr':>a chi;)l' ell-l urm{lrr, ,1'18 
cu ochii mad si St' cuihări 'irnhufnat p~ 10('111 lui. La Braşov nrrr!":Os 
toaicf>le SI' (f{idllI'11 jos şi Oeti Sf' rtlgă în gAndlll lui să nu se uri "ni 
nim.eni în compartimentul lor. Mai făcu o încercare, cU acelaş SUi:' i,Pl't 

:081 
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res, ofel"lndu-şi serviciile, pelltru a-i cumphra ceva dela bufet. Dar 
~i ati primi un }'{lspuns monosilahic ~i mei m:Icar o privire. DUp{l 
J.lra~ov Încerca să stillgă lampa, dar fu simtit ~i tonul cu care fu 
jlu~ la loc, fu a~a de Ulios, ÎlIdlt o dildu la toti dracii, o socoti in .. 
~ensibil{l, C[UlUt chiar să-i dimillueze farmeccle, numai l'a s~l-::;i 
~rUze neizbfluda. ~i apoi ca toţi Îllvin::;ii, se l('gâ de soarta lui, dt' 
~hionul lui formidabil. Numai lui i se poate Întâmpla a~a ceva. 
l:opiWrie n'a avut ca alţi copii. Zidurile curtii au fost zidurile În
'.hISOI'ii copilitriei. !'\'a avut niri macar prieteni. I-au fost refuzati. 
.,Tati", îi juLeţ-te, e adevărat, dar e a::;'l d~ îllchis, Niciodata nu i-a 
anUal nici cel mai mic gc:-;t de iubire. l\Iama ,l\;ica era mai mult 
I'Nlagog~l dec[tt buuicft. l\u auzi ai dela ca denH am~lIlillt;)ri ~i sfa
IUli ~i mam[l-sa cine :;;tie pe unde-i, l\il'i nu-~i mai adllce amlllt(> 
de ea, La început l-au milltlt c'a murit. ~i c;)t i-ai' fi trebuit ~'.i lui 
) nltHlUl. Mama lui Gi011i îi dă balli de lHlzunar, iar mama lui Geo 
il trimite padwte cu bun;liati. Lui nu-i trimite nimC'lli. rnehilll i-a 
'1!lIS eă mama-sa tr.1e:;;te ulldeva prin Bucure:;;ti. De sigur ('~l l-a 
ililat. Vezi ca Hici de marn[t, n'are no]'oc. 

De cealaltă parte a cupeului "Doamna" Î~i dep[llIa mai departe 
~lll}(lul'i1e: Drumul acela din Manie ILI;!5. Sillgul'{l în 1ren, fugim{ 
<lppit scandalul de aca:.,;iL Ce Ol'oare, Totdeauna îi ve1H'a snîrhii 
,iUtd 8e g<îmlea la scalldalul din st'ura al'~ja, Doamlle! Ce răi pot fi 
I"amenii. ~i îlldI OUIllPI1ii eU cari te t'llIIO:-;;ti, cu cari te lllrude:;.tL. 
DaI' ceilalţi'? Poate au fost mai huni, pl'lItrUC{l nu a~tepta nimic 
dl'la ei. Ce bun a fost l\'iru de pildft, Cum i-a dat sfatul, ei, ullci lle
'llllOst'ute, care i s'a adresat Pt'lltJ'uc~i nu cUllo~tea pe nimt'lli alt
dlleva, cum s'ar fi adresat unui fll'l'gellt pelltru adresă. Cftt de d1'<1-
~ut a servit-o ~i cum dupa divort, i-a dat ~i numele ;;i consolare . 

... !;'i trenul mergea în noavte ca. o silgeata de foc, durând În el 
<!oi oameni, cari erau mai mult două geîllduri, {'ari ('<'Iutau amâll
doua, ca doua surori s,) lumilleze cu un opaiţ noaptea unui tl'e{'uL 

• 

La Blaj trenul ajungea înainte de ZiUkl, ZmulgPI'ea din lumea 
:ilmurie a amillf.irilol', a fost aSl'mpnea d.:·:-;:tf'ptttl'ii dinte'ull eo::;rPlH'. 
i~i tl'eeu mtlini1e pestE' ochi ca ~i cum :tI' ~~teJ'ge ur!lH'le impalpahile 
a unui vis unU. Se uită în sus la geumantane, apoi cu o ~sfortal'e 
liiH'ză Se rid i Cll.. O boare rpce ve!l{'a de afară - î~i ] Ua tl'oiseal't ui 
~l apoi pM';tria ma~iJlal. 

- ,,\'ă daO jos la Blaj, doamnii?" - "Da". - ,,!:'i eu". (O milI
~'ll'ul e tot ael. ~i tot S(,l'viahil.) ~i cu gesturi prC\':lz,Hoarc îi d{lc!U 
'l'amantHl1ele jos. vorbi multe, dar fhnl a putea smulge uedtt eU
unte monosiinbÎ<'e. In gar[t îi chem:l un hamul !';Oi apoi îi dori 
,noapte bună" de:;;i i se pfll"U ~i lui curioa~{l aceasta UJ'nre la miji
aII zilei. Se ocupă apoi de bagajele lui. TreHul spre Sovata era în 
:ua, dar tJ'E'huia s~ ... mai a::;tepta vreo dOU<l eea:ml'i. 1::;i 1<18:1 haga
"I~ pe ITHîinele unui hamal :;;i trccu la restaurantul gării. ,,'\;ceu
,11S('uta" era la o masă :;;i-şi sorbea ceaiul. O s8.1uta ca pe o prie
"Ilă, în speranta unei invitatii la I1îaSa ei, dar doamIla saluta 1'('('(', 

"pl'oape impC'l'('eptibil. Oeti simti deodatfl Pl'PeÎS că g;1ndul'ilc ne('u
'lscutej nu urmează acela~ drum ca cel scris pe biletul de tren. 
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o preocupare serioasă, ceva ca o povară a C'ollştiintei apăsa greu jJ~ 
c ugcl ul ei şi se l'Cnect a în ochii ei, eu 1 umilli greoaie de arşiţi ÎII 
<tl1liezi lnt;tinctiv ca de deat,,"ilea or'i În tren, simţi o comp:ltimin 
pentru chinurile ei sufleteşti, c<ll'ora le bănuia existenta, [[Iril să-i 
dUme cauza şi căuta să nu-i tulbure solilocviul ei intern. Dc'la ma· 
Sfi la care se aşeza, ochii lui o spion au cu alte pl'i viri ca în tl'l'n, 
1 se părea chiar că figura ei aducea cu ('Îneva. Cu Vl'~o cuno~tilllii 
de a lui. l'[mă la unnă i se păru că identific{t în trăs;lturiie ei figu. 
l'a unei al'tiste de cinema, germană. Sufletul lui ghicea in nceullos· 
fUtil, un suflet chinuit şi imaginaţia lui bogată ca a tuturor cdor 
Hiră copilărie, broda firile unei fiice chemate tell:'grafic şi îngrijo· 
rată dacă-şi va mai g<lsi mama în viaţă, a unei femei ee merge 
S{H;li scape avutul din m[ma credilorilOl' hapsâlli, sau poate a umi 
mame Îngrijorată de săn,Hatea copilei inl ernată la Ull sanatoriu. 
I'rolJabil strmjenită de staruitoarea lui privire, necunoscuta plăti. 
şi pledL 1\'0 mai urmări. Simti că ar fi fost inoportun, dac,l nu 
obraznic. Cînd se apropi<l ceasul de plecare, se ridică şi el Încet 
J;lee<1 pe peron şi apoi în tren, s:l-:;;i vadă locul ce îl ocupase hama· 
lul. Dar care nu-i fu mirarea srl-şi g(lsea.-;că necunoscuta în trellul 
spre Sovata, ~i'n acel aş compartiment. Simti că asta-i prea mult 
:;;i ~e hotărî să 8tea afar:l. ~i a:;:.a aventura lui era ratatA. Dar gările 
(-rau toate pe partea ceialaltă. ~i gara lui. Incepuse să cunoasca 
toate locurile, atât ii erau ele familial'(~. Se strecură in comparti
menI ţi zimhi la privirea ei speriatft. De sigur că-şi zice: "iar ne· 
sufpritul ăsta ele elev". Se a:-;;ează lini:;;tit pe locul de h1ngă. fel'eas
ll'ă 1;'i urmăI ea peisagiuL 1\l'eulloscuta se uita şi ea, dar i se pill'u 
1mbujoratfl, par'c{l sorbea cu orhii tot peisagiul. Dupa vrf'UIl sa!, 
închidea ochii ea şi cum ar fi vrut StI-şi aducă aminte de ceva, 
V"eull salaş sau vreo casă o urm{l1'f'a cu privirea p{ll1ă. dispill'l'8, 
O n(~rvozitate neObişnuită i se eitf'a pc fat.:l, îi scă.pa din mişcări. 
Intr'o staţie tl·enul se opri prea afar{t din statie. !\P(,Ulloscuta sr 
ridică şi se uită. Octi ghici di dOI·ea să .';\tie numele g{lrii :;;i-l spus!' .. , 

1\eeunoscuta se întoarse brusc. I se păruse sau era numai o 
hR-IUr1llaţie datorită reÎnvierii trecutului, a revpdel'Îi loeurilor pe 
unde a tnUt, ca al unui aetol' adecvat deeorului. Par'că a fost gla
sul lui Sever. Al lui Sevpr îndatoritor, pl'evenitor? .. Doamne, oare 
n·o fi Tavi? Copilul ei. :\IiIltea ei Într'o sarabandă lH'bună, prin
dea toate ipotezele, pentru a le l'pfula imNiÎat înapoi. Prea ar li 
fost nea:;:.teptat. 15 ani, da at[lt al' trebui să aihă Tavi al ei acum. 
Dar ăsta e prea mare, :;;i vai ee voinic. Mintea f'i î:;;i amintf'a de lIll 

Tavi firav, sl[lbnţ, liniştit, eu un glas subtire!. Ku putl:'a să creallf, 
r{t corpul acesta bine legat, în fata asta deschisă, în vocra asta 
groasă a copiilor care-şi schimb:l vocea, s'ar putpa aeiuia Tavi al 
ei. Se uită la el, să-i prinel{, trăsăturile, dar se z~lpă{,f'a, se speria. 
Era par'că la capătul unui imens pplldul care se legăna intre bucu
rie şi p~irere de rău, intre speranţă şi înşplare. 

Doamne, doamne, dacă ar fi el. 
- "Cunoşti bine locurile astea ?", Îndrăzni să-I întrebe, dar 

nu-şi mai recunoscu vocea, atât era de schimbată de teama unei 
deziluzii. 

pl 
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- ,.Dacii cunosc locurile? O doamnă, încă foarte bine. De câte 
ori n'am făcut drumul ăsta, Sunt doar de prin partpa locUlui" . 

. - "Şi... şi... dar n'avea curajul să întrebe. Şi inima îi b.)t0a 
alilt de ta!'e În<:ât simtea că se bâlbâie .. , unde vă .. , de unde ni 
dati jos ... " 

- "La ... şi Octi simti că se molip:;;e~i.e dpla pa ~i deveni ~i el 
Ill'lini:;-tit. Simţ('a că e înaintea unei lămuriri, că ceva sit Se în
tâmpla acum, chiar imediat..." 

- "Şi nu eşti... I'şti chiar din ... " 
- "Da, sunt din Praid ... " 
.- ,.Tavi, Tavi dragă, .. nu mii mai cunoşti tu ? ... " 
- "Da, da, ... doamnă .... măicuţă.!. .. " 

Stăteau de mult timp Îmbrăti~ati şi nu le venea să se despartiL 
Rl:>g .. lsi)'ra fus(>se aşa de neaşteptată, înc.1t se tpmr:.l,U amândoi să 
nu 8JJarg~\ fragilitatea acestei fpriciri. Mâinele ei îi mângâiau faţa .. , 
ţi încetul veni descătuşarea. Mhl·turisil'ile urmară ca un torent ucl
minil'. SimtNiu cii nu mai pot sta mult timp împreună şi ar fi Vl'l'l 

atâlea să-şi spuie. Ei, îi părea rău <:ă fuspse aşa de r('R astă noap-
, le. POg.te dae:l ar fi vorbit cu el, ar fi aflat mai de mult. Lui îi fu 
. I'u,şille de intf'JitJile de astă noapte !;ii pe 'ncetul o Uiecre gn~a SA 

lasă înt re ei. Am~1lldoi depănaspră în cap aceleuţ;i amintiri şi g{llI
duri, făr;i ca să ştie unul de altul. 

Odi pov('sti apoi totul de acasă, tot ce ştia despre ea, tot ('(! 

aflase. 'Iarna îi spuse apoi grav, cu cuvinte Îlltretăiate, de ce i-a 
p,Wăsit, de c(' a fost silită să-i p~lr(h;easc~l. Oprirea în Praid, i-a g-:'l
iit pe anHÎlldoi, pe mamă şi pe fiu, l'econriliaţi !;ii regiisiţi. ItnbJ'cl.
li~aJ'ea fu dureroasă, dar în sufletele am,1ndurora speranta reve
'IrrÎi ardea vie ... Lanţul era ref[lcut. Tavi avea şi el acum mamă. 
rite şi pe ma!;' Luţă. Tot e vizitiu} vostru? Da, tot el. Dar pe COI'

mon Îl cuno~ti? E câinele meu. Ce p,lcat că n'a venit şi Mada. S'o 
~ăl'uţi şi pentru mitle ... şi... dar plânsul J Înecă inainte de a mai 
putea să mai adauge ceva. 

Marcel Olinescl1. 
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CRONICA RIMATĂ 

CI/ploI' guni Îşi de.\('!lirll', prefiU'ând piimcÎnlll'n Iad! ... 

CI'fU'1l pdl'l{lUli se'tl('ilcâ şi din sotlre'nl,,'lIIw nrd 

Snopi de rt/~t' /Il âfllill', ri/sl/fliiri ucirltllrJllrc 

De tii cretic Ctl /llillltini/li proilspiil Sf! rupse dlll s(Jure! ... 

1:sle 11IlW'Il care slrada se prcfa('c'n lac de ... smotllli 

Peslc ctll'e ElJa Irl'ce, C'I/ Pllnlofi, in .. pit'lea gt>a/ii! 

FlInlii, ('(Ir-all fosl oda/ti Adami simp!i şi cuminti, 

.'illlrwi 1.'1 ('ilmt,şi, la colturi, se s('oz,esc de ::01' in dinli! 

J)oar critiII(! dll',lii, 1'11 loanl', indl'epltindu-se sp"e .Htll, 

,~i-!I11 pllS fl'flclIl şi jobenul, pisând ial' 1)(//1('11I'/... I'eg(//" ... 

(;11. Sioian, fII şea CII premiul, ctl/âl'eşte pe sub lei, 

111,. Codrearlll ii al'tlM () e/'tlPl/şe, lui Mtllei! 

11 ipodl'o 111 III tiill Celale, tlchiftindll-se de rol, 

SI/de rt'::e11lul <it' .11111'('$, mIIi pusliu şi 101 11uri !l0/'" 

PII/'('II/'ile lJl'il1ltlril'i, dc(}chia[t' fnf/"lIlw". (lIsriî 

.~l-of.'indll-se, sc schimhii iilll,'llll clÎmp ,'sml dt' ... ills('â! 

('n t'dil, ti<' d/'lIglll "ielii, sc 101 lIilti'n ca1cndtll· 

.5i ÎII nopli dc J)Wllillccii. În o/'aş sll'tlpeşle ... val'! 

Pddurlcca îşi arlllhY'i slema pOlllilor in la('. 

Cu GIt. Sârb" cântl Şi-tll'lIl!('(', crîll'o!laUi, pIl11l1l;;'n". cltlk! 

,,:ll'll!()llill" şi CII "Doil1a" - /a/e slIlJI)l'n(ioJll/le -

SI.' Înjllrel pela cO/llri. ca dowl... llel'l/şirw/c". 

,,(;forja", illghi/I' goull/ri, de ai credc-o ft/ră flllltl! ... 

Si merl'u iIIPOIICt/ sCll:::a. Ctl blll(llllli l' l'o/lIlld! 

La ş//'t1nd IUflIea facI' coC/del. C/l o rocllie de Imi. 

Sali c'o/u/1ci când trece \'icaş. !/'cş şi tintrl'l, pe cal! 

Cup/Ol' gura îşi deschide, tll'llI!rând În noi Cll foc, 

elim no/,o[lI/-(/1'1I11('eI ::(1/'111 in mai /(11 ct'-i ... dobitoc! 

Ba nici nOt/plea 111/ ne lasd şi t/t)em }w'lIcina/ii 

Ctind upr'irQ/'ea pasitltl ne a/,(1/(1... demollslratii! 

JlIuilitind alâ/r'lI flaci1/'i. am impresia /Ji::tlrr'i 

Ct'i .. l/lieilii 1"11 S/llItI/'il. 

Dupăc/' rll /Ilni in IIrmti, Îmblt1ni/ ca orire lord , 
Trecând JIlJreşul, pe ghia/c1. 11111 c/'edeam la Polrl! .Vorel! 

1': 

, rai 

:ur 

:ea 
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Industria na.ionaIă, 
IiIJeralismul e~onomic 
şi prote~.ionismul e~onomic 
~e USILE (IURU. 

HOTARttt 

Am arătat Într'un adi col publicat În No, 1 al acestei reviste, că prevederile 
codl ÎIWI liberale au fost desmintite de realităti. 

In rontinuare azi voi dovedi că lIberalismul a fost o do~trină creată din int'..'res 
;i că lIldustria nici unei (iiri nu s'a desvoltat sub impcl'iul său, ci sub regimul 
!,rotecţJOnist. 

• 
Bnată pe libertatea abso'ută a :lctillnilor individuale, pe libc'J'ul joc al cel'l'I';i 

• ~i olertei şi pc diviziunea Jllun('ii, doctrina liberală c",rea o reorganizare politică 

,slatului, ('arc ~ă a<;igllre resprctare'l acestor pl'incipii, re aveau sii du,:ă la 
..f~ricirea indi"idului", consider,ltă ca ultim SCO!) al oricărei organizăI'i sodale, 

Libertatea de actiune ,u individului va fi limitată şi cOllllusă de "legi natu
[Jle" rare ii VOI' indica drUlllul ce trebue să urmeze. 

Legea cer'~rii şi oCel'I('i, ae(ion,ind nestingherită de nimeni la fonn:trea pre
',urllor, va determina o di\'iziune inh'nn(ionaJă a 11llll1cii. 

Fiecare regiune suu stat se ,'<1 Îndl'lctnici cu eJo.ploatări e cele mai rentabile, 
!'mnise de "condi(iunilc natural'!" cele mai f3\'onhile, Aceste "condi(inui nalu
:;,Ie:' inIluf'Jl\tllld in cea mai mare parte costul de productiunc şi deci şi preturile 
(le v<t1l7are, vor determina, sau indica ~cti\'Ît<\tca economică cu care Irebue să se 
(upe o I'egiune sau o Iară. 

Penlr'u ea acrstr "legi naturale" să·şi prodllcă efertul, "era nC'cesaI"ă" liberla
'..1 absoută a schimbului intre popoarc, Înlătllnlnd orice "piedeci artificiale" 
Ilr~ ;11 stingheri-o. 

ASI:p!"a accstei "dogme" a libf'rului schimb toti economiştii au C'ăzut de acord, 
.\(i triul1lful esle COJllplf'~t. Libertatea comertultli international este primilă ca o 
Ilgmă intangihilii şi de căt!"e toti economi~tii din 10:lte (Urile". 1) 

Acest prindpiu al Iibertătii schimbului, (arc rălm\ne cel mai important din 
'ltă dO:lrina liberală, cu care se confundă în limbgjul curent. \'a face obiectul 
,'udiului nostru. 

• 
Librr:J!islllul economic nu :1 luat fiilltă ca 1) doctrină de sine sliilătoarc, cu un 

:eal in afară de realitătile existente, C~ll'e urma s,i fie atins, Nu este o evolutie 
~;indirci care anticipat să com'eapă şi să fOI-muleze un ideal. Natural .nr fi fost 

.. , existe ° annonieÎntre felul de r. g.indi al l'conomÎşlilor şi filozofilor şi evolu
'ci către- care ar tinde vieata economică, evo!'ltia gfltldirei prel'l'd:lnd IOldeaun:l 
, :leca a vieI ei economice. Intre doctrină şi r(·:t1izări existii totdeauna lin para
"ism continuu, liniile lor necontopindu-se niciodată, dedt văzute dela depăr

",r, întocmai ca şi liniile de calc ferată, care "\1 e[,t se depărtl'<lză ni se pare că 
o impreună, fără ca aceasta să se poală întampla neodată. 

1) Ch. Gide şi Ch. Rist. Istoria doctrinelor e;:onomice, pag. 3G5. 
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Istoria doctrinelor economice ne arată că evolutia technicci şi dc~;yoItărei ir,. 
dustriale, - cu C3re libc.'aliştii se mândresc, - au precedat perceptele doctr .. 
nare ale liberului schimb, că aceasta doctrină 111\ mai Conllula pc bază de abstrac· 
\iuni, ci pe bază de eYCl1imente În curs de des[ăşur<Jre,1) 

In ,adevăr, la apariţia doctrinei liberale EUI'opa, şi in special Anglia, se găse:,: 

in plină oesyoltare industrială. r: 
O mare parte din mijloace:e technice fusesaă deja puse la dispoziţia indu' 01 

triei de catre ştiinţă, 

Liberalismul cilpătii o formă doctrinară deabia la 1776 cand apare "Les riche> 10 
ci ses de lIalion5" a lui Adam Smith, popularizată apoi În Europa şi III spcci;d 1: 

. 1 fi Fran\a de către J. B. Sa)", prin Tnltalul său de economic politică (in 11101 O: 
inaintea aparitiei acestei formulări doctrinare ştiinia ajunsese deja la prog:,,· 
m'lri, .cal'e reyoluponaseră industl'Îa. Astfel: 101 

:~I La 1T75 Darley realizează Conta din minereu şi cărbune; 

La 1750 lluslmann pruduce olelul; JIU 

La 17()o se intreIJuin\ează maşina În indu"tria texlilă; 

La 1779 techniea ajunsese aşa dc departe, inc[lt poate construi primul pc,i , (Iri 
de fer. 2) 

Secolul al 18 a fost deci mar'torul unei scrii de progl'ese 
trie, al căror singur scop era mărirea pl'oducţiullei în yederea 
n:ce Îl1lbogă!iri. 

unei cat mai gr"t· 

1'1'imul beneficiar al tuturor progreselor tcC'hnice e!ote Allg ia, ţară, C'lre a şti. 

să exploateze la maximum aceasta situatie privilegiata. 

I!gi 

"După epoca mediey,:dă În cure a triumfat proprietarui 
ca mercantilă care a fost a negustorului, Anglia, Înaintea 
noaşte epoca mal'Î!or fabrici", scrie Rene Gerard.3J 

de păm:lnt, după e~. .I'g, 
celorlalt(' IăI'Î, "il r1 :iliş 

Mărfurile engleze incep să invadeze EUI'I)pa. Reactiunile mcrc3ntilisle al: :iri 
Franta. produc lIelinişte pc piata engleză, a ,~ărel mdustrie În plină ascellsiur.1 )n\i 
Y3zându-şi periclitate debuşeele, Înce.'\rcă pnn economIşti] şi filozofii ei, să crwl:iin, 
o opinie ,,/,(I/iona/ă" f(wombi/ă desfiin/iîrii bariere/oI' vwna/e de pc continent. j~ 

U~ura\i În misiunea lor de faptul, că Europa şi În spccial Franta, se găSi'". 

in vâltoarea unor mari transCormări sociale, aceşti ('conomişti, prepuşi a ind,;· 
triei engleze, uzează de cuvtllltui "liberL3.t'~" pe care cu vicle.şug îl pun la ba! la 
teoriilQl' lor, lacesta fiind uşor asimilat de teodile de pc .continent, put;wd fi inlr< .rI. 
dus odată cu ideile de libertate individua:ă (socială şi politică). 4) ,rai 

1) Pi('rre Lucius in "Faillite du Capitalisme" oCllptllldu-se de aceasta proble~, 1 
i3 desvoltării doctrinei liberalismului ajunge la aceasta concluzie: "On n:l1wrq. 2 
';pllll!' el la pagina 1\l, que les transformatlOns llvlteriellcs preeedl'nt l'eyolulioll C , P 
la pen!>f>e, c('lIc-ci il son tour OUHant la voie par des antiLipalions il des no.· . 
ve:JlIx eh:mgement". .: I~: 

Idem la pagina 20 vorhind de eonclllziih~ liblralişlilor: "Leurs condusj~:; 4' 
s'appllyaient sur les evt'~niments !lui se deroulaient sous 'eurs yetlx". ~ 

Acelaş aulor în lucrarea sa "Les reyolulions de XX-e siecle" - pag, ][ - /': 
,.On ne peut ~as se demander cependant, si la ,"erite n'est pdS dans l'uniolls de f,' : S)! 

deux coneeptlOns opposees, parceque la So('Îc!e comme l'dre hUlllainc ('sic ro;;' :,' a 
ci ~SI)J'it, '1,Ui ~el'J~etuelement rea~issent !'un sur r:llItr~. Les rc\'olutiolls ;(': :.1 ~ 
lOIlJolirs precede dune nou\'elle ol'lentallOns des espl'lts. p~ 

2) Datele sunt extrase din "Faillit(' du C,1pit:dlsmc" a lui Pierre Lucius. . p t 
3) Hene Gerard: IIistoires des doclrines ccollomiques. . l' 
4) Le mot (\'ordre dut liberte, parcequE' la liberle paraisslit alol's romrm .:;~~' 

eopdition premiere de l'cxpansion industrielle qn'on supposait quasi inddin':: Eu 
(P. Lucius op. e. p. 24). 
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Elemente de natură politică \'eniau să sprijine actiunc,l :lecstor purtători de 
~u\'ilnt ai industricl. (~uvcl'llul engl('z, la inlerYellpill' dasl'i induslriale, incheie 
(oill'l'npi cOlllcrciale av,lnd la Lazii IiJJertatea economieii. Astfel la 1 i8ii se incheie 
tOI'\('n\ia cu Fran!a (Tratatul lui E<ll'n), eu baziî IiJJer-schimbistă. Hl'Zldtatelc 
[!rZ;ls!rLlo'lsc ce aducea indusl/'iei franceze, pro\'oacă J"C,IC\iLltli care duc la Înlalu
r:ll'l'<I acestui tratat la lÎ~!3. Din nou guvcrnul englel presează ajung:înd a Illai 
oblinc o oareca;'c liberLltc În Fl'anla, de ahia P'~ la 11l:30 sub Ludovic Filip, pentru 
:l pierde şi acestc miCI avantagii la 11:)11 şi a le lecăr,1la apoi in toată :lmplo"n'ca 
:or la lStiO, c[md suJJ influenta L~~gii lui Cob.kn ~l ,11 lui Cobden personal se in, 
Lhc;c cu Napoleon III un lI'atat de comert ltbt'l"-schimbist, car;:: a ruina! cea mai 
:Jl;u'e partc din industl"la Fr.:Hllei.l) 

Ceeace se remarcă În aceste cOllvel1iil cOlllerciale ale Angliei este rar:lclerul 
:,)r specll/ulilJ, interesat şi cgoist, Anglia ilwa gl"ij;1 ~ă-şi aSigure I'xpor!ul de măr
:l'ri gata fabricate, interzic:lnd pe acel al m:lll'riiIOl' prime; Iăsil libera intrarea 
nwtcriilor prime, tax;lOd fabl'icatele streine.2) 

Oodrina liberală engleză este dominată de acelc',l~i c!el1wnle; "Dacă studiem 
liri!(inde liberalismului În Ang:ia, suntem suq,rinşi de ca 1"<1 C"lt'l"U I profund egoist 
,1 de măsura in care teoreticienii i-au g,'islt o mulţime de justificări", spulle Hl'Il(' 
l,tl"<ll"d,3, 

"Rolul lor, spune PiclTe Lucius, se mărgiIll':I s'\ ~xpl"illlt' Într'un lim]Hj intc
~ihjl ceeac.e g:indiau altii În mod confuz. Ei dt'Yl'llÎaU astfel port-parola unor 
,.rt'care interesa li şi erau susţinup de ci". 4) 

"La baza accstei tcorii, căreia doctrinarii i-au dill'uit "dtre de nohll'ssc", stă 
,,\'geblllul unei h:gl1l(~" carc a reu~it să triumfe planurile sale, sub lllasca unei 
;ilÎ~fări pe care specialiştii o arată, prea târziu, (,1 o dC\iune bindiidloare'",5) 

Influcnta şcoalci liberale găseşte un teren pl"Îe;nie pe eO!ltinent datorită miş

,:\rilor fl'\'olutional"e franceze Ia care ,:1 Încel't"'1l să se ala~ezt'. I<kile :ui Adam 
\milh din "Bogalia Natiunilor" îşi găsesc ehi,.!,' Jn\'er:;;unali ap~II'[dori, cari deh'/"
:1I11,j L11l curent liben!1isl ce se ,." pune În prdclilii 1:1 o lIIui!ime de state şi ale 
jrei urmări nefaste se \"01' wt1ea ahia in sl'cohi XX 6) 

* 
Toate statele din apusul Europei aveau o indw;lric num:li in bşă, a căl'{·i des

larc a fosl sugrumată c,iteya decenii ~c COlwurcnla 1lli"II'furi!o!" t'ngkze, fiind În 
daş timp stingherita şi desorienhtil de influl'iJla liberalislIlului ('rollomir, o ade
,ral[1 pltdoarit', eu viclq;ug eXJlus,! pentru SlIsţinl'l"l'a exportului industriei brita-

1) P. Lucius, op. c.' p, 21. 
2) P. Lueills, OJl. r, p, 21. Ainsi la loi interdis,lit, sous Il's Iwinl's eorporcllcs 
plus se\'c/"l's l'export,ltion de la laine <lnglais. L't'lllploi du drap ;lIlglais (Oblit 

,Igaloil'e dans cerlnins ('irl'col1stancL'~, 
:J) Ht'lH\ (;enu'd _ Capitalisme et forces nOH\'t'lIes, p, 22:~, 
4) p, Luci US, op, r. p. 20, 
5) BeM l;crard, op. c. p. 221. 
li) Cităm Îll a("l'a~t;l prl\'Îtllă infIu"lllo1 re a exerritat-o eeonomistul fr:lIlrei': .1, 

, Say, mai cu se:ună dtl]lil aparitia Tnllalului de l'('OIlOlllil' din ll;lI:l, el fiind rei 
~ji fidel illtl'l"J)l"d şi cel mai inwJ"şlIllat apăriltor '11 ideilor smithil.'ne, Am:HlLInte 
~ot găsi în istoria doctrim'lol' ('cono:nict, <Il' Ch. Hist ~i Ch. Cidt', pag, t;,;1_ltî7. 
SuL tiru de inronnatie mentiollilm c,l acest eurenl liIl('l";t1ist a avut răsune! ~i 
Principatele Hom:l[]e prin cU\';"llllul lui Xicolal' Sulu, ,\Il'X.'JIHIt·U :'Iloruzi, Ioan 

·:ra, Ioan Strat şi Ioan Ionescu dela Brad, economi'iti de ~woaliî fr;IIH"eză. Amrl-
':te se pOl gasi în "Influenta şroalei economice libenl'c În Hom;lIlia in "eacul XIX" 

,Eugen Drmctrescu. 
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nicl', care ajungând la oarecare perfecţiune nu niai ave,a teamă de nici o C0: p 
curentă. P 

Existenţ'\ unei burghezii orăşeneşti industriale şi a unor oameni politici <o: il: 
să întrevndă ,wcst adevăr, curi au ştiuf şi au putut reacţiona la timp, poate fi ce: dl 
siderată ca <;a)yutoare occidentului, n 

ff 
Uraşe:e din apusul E!lropei cunoscuseră o economic m'ă~en~ască cu carari, 

'1 d industrial şi comercial, o desvolim'e a meseril OI', eli trecerea ta sistemul mur 
Iei 

la dOlniciliu şi apoi la fabrică, cal't~ .\\'ea să ducă dcs\'oItarca ()rnşclor industn. 
fb Se C!'e,ase o burghezie (lrăşenească, o clasă socială cu interese care se confunc·, 
re. 

I'U interesul nallOnal, care av:lnd destulă influenţă in conducerea Statului p~> 
pfl 

să-i impună să urmeze o anumită politică economică, politica interesdor naţion .. , 
:1If 

Libertatea economică propovăduită de Angli.,\, lovea greu produsele meserii, 
şi industriei născ;lnde a stetelm' de pe continent, care nu puteau rezisti\ concum:' 

;p[ 
ll,bricalelor engleze, produse ale unei industrii în floal'e. Acest f:lpt a cleterllllc. 

'~I, 
o învcrşun:ltă reacţiune din partea burgheziei statelor de pc continent, care a 
pus conducători:or să adopte o politică proteeţionistă, pentl'u ca la adăp051ul 

să se poată des voita industria. 
:iz 
~I'n 

Astfel, Franta, cu mici intennitenle, s'a condus totdeauna după o politică P:c iei 

tecţionistă, cu excepţia unor' mici perio,ade, 6111(1 influenta politică a Angliei dul' :tS\ 

tă de: aceea a libera ismului economic, a determinat introd Ul:erea unui I'cgim r'· nu 
tic libel'-schimbist. Linia mel'Canlilă este prima dală întreruptă la 17&>, tr.:\talu,,, 'lui 
Eden, urmat apoi de tariful vamal din 1791, ambele lifler-schimbiste. Imediata 1, ~ldl' 

:acliune a burgheziei industriale franceze, impune tariful vamal din 17H3 prok. p 
ţionist şi prohibiţionist. 

Influenţa scoalei liberale însii, face ca mai t~trzill la 1830, sub domnia lui L SI 

dovic Filip, să se revină partial la liberul schimb, pentruca din nou burghezia.: : fi 
dustri.ală să intel'Vlllă şi în H141, să se reyină la proteeponbm.l) 

c. IT 

La 18liU un nou eveniment 'vine să întrerupă politica pl'otectionislă Il Fran!" '1111 

Simpatia lui Napolt~on III pentru liberalismul economic, datorită ÎnfhlclI\ci CIi', 

citate de căll'e Cobdel1, pr~cum şi de liga lui Bastiat analoagă Iigei lui Cobdrn L:. ,rc 
Anglia, detcrmină Încheerea unui tratat de comerţ cu Anglia, tll'mat apoi de. 'rea 
serie de convenţii pe aceeaşi bază, inaugunlnd cea mai Iiber-schimbistă perio.:; :Iin: 
economică a FI antei. Gratie accstui tratat clasa industriala engleză s'a Im,;: ':lpl 
"de un adevărat monopol dc fapt", scrie Rene Geranl, în "Capitalisme et for-; I 
nou\'clless", monopol care a adus 1\1'.I1te neaJUIISUI i industriei franceze, Acr/ I ". 

pedoada a durat p,ină la 1881, când se revine la protectionism pl'intr'un tiri! """,
UI 

mal aproape prohibitiv. ,d, 

In Germani') regimul protecţionist inaugurat Încă din timpul lui Frideric: . ~ 
Mare, se întrerupe de abia la 180i, când se ridică prohibiţiunile la imporl in fii:"" 
hia. Unitatea politică a Germaniei nu se realizase, fapt care împiedeca crebr, ! PUI 

taltli front unic r~aclionar, Cu exceptia tarifului moderal din 1818, Germanij' li: 
fi condusă până ill 1810 de a politică !iber-sehimbistâ.:·r-s 

:ci1 Contra acestui regim liber-schimbist începc în Germani,:\ o reactiune căI' 
;'fO 

1) Rezultatele nefaste a'e tratatului lui Eden din 18i8, pn','um şi re\'cnire:i 
protectionism în 189:3 şi 18-11 determină actiunea lUi Fridel'Îc Lis! În Gprnk' 
Aceste mi1suri prolectioniste ale Fr:lI1tei pen!I'u Încurajarea irdustrici sale, 1) 
cum şi măsurile pro!eetioniste din SlalC'le rnite ale Amel'icei, sunt argumrnk' 2)' 
meinice ale lui Lis! la 18-10, în "Sislemul naţional" pcntru a determina Gernl": 
Si'1 introducă protcc-lionismul indll~trjei sa 'e. '. no 

2) Ch. Rist şi Ch, Gide: "Istoria doctrinelor economice", p'1g, 371. 3} 

Ru 
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lloale de puternică din pal·tea industriaşllor, susţinută şi de presă. La 1819, prin 
~elilia adres.'ltă de List Confcderaliei germanice, se constată ]8 linii de vă mi cari 
impicderau comertul intern; în ~('himb se const,ltă o absentăo totala de vămi fată 

de rări le y<,cineo Statele germane Îşi închideau !-cciproc frontierele, insii lipsite de 
.~ conducere centrală, răm,lneau deschise măduîilor streine. Inchidcre.;) granitelor 
franceze după rcstauratie, prin regimul pl'ohihitIV, face ca toate mărfurile să-şi 

;ăsiască rt'fugiu În Germania, fapt care a alarmat pc indtlstrklşii germani. Ar-tico
!,:Ie de presă, precnm şi desele p<'litiuni şi interventii pe hingă guvcrnele din T\tiin
,hen, Berlin, Stuttgart, nu au ajuns la nici un rezultat. La lBJi ia naştere Zohl
'.treia-ul desfiill\nndu-se toate harierele interne, fără sa se fi solutionat problema 
i,roterliei industriei germane htă de concurenta produselor streine, Toate argu
:nelltele aduse nu puteau îndupleca guvernele să păsi;1scă la un regim protectionisU) 

"Două alte mari natiuni ca şi Germania sOI-titc unui mare "iitor economic", 
. ;punr01 FI'. List, pleddnd pentru protC'r(ionismul german, îi trasează (fiermaniei) 

·Ira: FI'"nta şi Statele Unite. Prima instruită de rezultatele tratatului Edrll, 
,tiSi;), dr efectele pC'riculoase ale coneLII'entei engleze, s'a gr~bit a dou.a zi după 
:.il.boaiele napo]roniene să-şi închidl gr:lI1ip prin tarifllri prohibitin'. Si mai 
°mnificativ este exemplul Statelor Unite, a căro. situ.'l(ie sub atfltea raporturi este 
,t,nt~I1ătoare Germaniei. De :lInbcle părti o independentă abia c!lcrrită, abunclrnte 
:"urse naturale, un mare teritoriu, o populatie instruită şi industrială Si speranta 
rui mare viitor politic. Ol'i, ahia liheri, prima grijă fi americanilor l' de a-şi cnus
l.uI o industrie ~i pentru asta, de o;) îndepărt!t pl-in tarife protrcloare năYălirea 
~::iI'rLlrilor cng](ozr. Aslfel prelllfind(,l1i acelaşi prrirol, suprema/ia tiranică a Angliei 
i.· prrllltindrni aer/aşi proc('d('u de apărare: protcctiol1i.~mrll, 2) 

C~fă dreptate şi spirit dr prrvedere a avut List. Profetiile lui s'au implinit sută 
i sutăo Statele Unite pdn ap'irarea nl\ion;)Iă .1 măsurilor protectioniste, au devenit 
,100 ani o mare fortă industriala Franta la frl. Germ:1I1ia datorită lui List, după 
, mai întâi fusese alungat, ha chiar Închis, adopl;ind o politică protertionistă prin 

° \1\11 V\.tl, a df>venit Într'un timp relativ SCUl-t o mare putere industrială. 

La adăpostul ac<'stui rcgim prot<'ctionist industria grrmană face progrese uimi
- 'OlfC, fapt pentru care pc la lBIl:1 Începe un curcnt liber-schimhist, care rerea pără

'r,'a oricărui regim suh prclext că in<lustrL;) ar fi la înăltimea edei engleze, clt 
: .,Iimrsc momrntul dnd tl'cbue sii urmeze acee1şi cale ca şi Anglia, şi ca atare să 

'o'pIC o politiră Iihrr-schimhistă". ii) 

In urma acestui curent se inolllgllreaza regimul liberal pdr: tafirul din lRG5, ale 
:'ui re:wltate dăunătoare industl'iei grrmane, duc la t~lriful pl'otectionist din 
,;1. d.lndu-se un nou impuls ,'ictei industriale. 

,il/siria duce o politică mercanlilă p,lnă la 1853, dnd încheie tratatul de comert 
. ; .,FniUIlC':l yamală germană" cu cararter libe:-al, care durează p'lnă la 1878 când 

: pune în apJirare un tarif vamal proiectionist. 

Ualia estc prote'rtionistă p,în5 la 1854 câncl se pune în aplicare tariful vamal 
"r-sehimhi~t :lI Sardinici, continuat cu cel din IBM şi o serie' de conventii co

~:ri31c cu ~1ifcrite state, Aceasta perioadă dlll-cază până la 1878 când se revine 
'1rofeqion ism. 

Rusia, după ce cunoaşte epoca mel'cantilista a lui P<'tru cel Mure, continuată 

1) Ch, Gide şi Ch. Rist, ap. Co p. 3fi7_370. 
2) Ch. Gide şi Ch. Rist: "Istol'ia doctrinelor economice", png. 37t, sublinie
noastră_ 

3) Eugen Demctrescu, op. c. pag. 168. 
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apoi de Ec,lterina II, este condusă în politica economica de conceptia libera'ă in!:, 
lfl15_1821, dnri se pune în aplieare un l:lrif prote~lionisl, de carc au fost influc~" 

ţ;J1i şi aulorii Hegulaml'nlului Ol'ganic dela noi. 

Anglia, însă~i, carr f:1ccu al,Ha caz de libc'l'sthimbislll, ~\jllică politica mem: 
tila L'iră nici') Întrerupere plmă la ll-iliO, d1ld Î1Itră În vigo:\I'l' pnmul tarif gm 
r:d liber-sehimÎJist. hll1ă la a('easl.\ da!:'i, avanLljată de matl'l'iilc lH'imc eolonbi 
de dcsyollarea conHTci,dă, m:lÎ cu sl'amă În urma ".\ctuhti de naviga\ic" din 1111: 

cfmd flota cO!11ercÎ:Lla se desvollii uimitol', apăr,ltii in permaJH'n\ii de un regim 1', 

lIlal prot('rtionist, profil,llId de toate progn'selc HirtiI!' de ştiinta-tcrhnid, Înduslr. 
enghză atinge pcrkelia, produsele sale fii;IU u~OI' liisaLe libere pc pi:IIă şi Sigll: 
de isbfllldă in I'ăzboiul orieărei eone\ll'en\('. Astre! se explid, eum Încă dl'la li,\ 
comertul englez (crea Iibcrul sC'himh integl'aL L:\ lK18 comcrd:m\ii de ~lanc1tfsk 

constitui\i în ligii, ('el' desriinlarea I('gii asupra cl'lcaklor. 

In urma acliulH'i lui Cohdel1 se l'eu'5e~lc <:a între lR:JO_lRIiO să se slLprin, 
IO:lte t<lxele vam'\le din Anglia şi să Înd1l'ie tratate de comert cu cc'elaltr sti' 

pc bnă lihcr-schimhist!'i (lX(jO tratatul de cOlllrr\ cu Fr:1I11:1). 

Balanta ('omereial~ mereu exe('d('nt:lr:l, in(lr'iluia )W eng'pzi să fie În prrm 
r]pnl!i apărătorii lihrrului sdlimh {:n amănunt dt'nH1 de n'm:lrcal. în :Jr('bşi hIT 

le 
Ci 

in 

o dovadă a nesincerităţii lilwr:dismului rng'cz şi a cara{'\l'ruilli său cgoist, rs1r ~t 
d pe c;Înd pentru industrie cerea liberlate absolul'l, ,,:lceaslă Anglie aU\t de anwo;' 

!:,1toal'e illrhide ea îns:lşi prin "comlaws" piat.'l produselor sale agl+'o]r,1) (';1f(' r,_ na 
lJu 

ajun~eseră la acelaşi gl'ad de desvo!t'lre. 

Liherul schiml' a pătruns deci dnd pc riind in po'itiea economiră a stJk) 

('UmpClle, pentru ea după o O1plif'are de scuI'Iii uUI':11ă să fie ÎnlăIurată in urma r, 
zullall'lor lldast~ la care dUCl\',I, dislrug,ind indllslria statelor reslwdiw', 

dd. 

1t~ 
Concluzia logică la ('al'e ajl'llgem, Înkmei,ltă pc eonshltările Wcute pe b" fiUl 

de date istor;ce eslc că, jlj(fll.~/ri(l 11I1/lI"or lr1ri/or llli s'a [lullli desl1o[((l d('("fil irI III! al 
pOS/lI l p/'olectionislIllIllli. că csll' o crea/iunc CI .1 ('('si 11;11 .• V;câieri in istorie nu ',,-

Sţr 

sim tii! sia/ a clinti illdllslri(' sil s(' fi pu/ul d('~p()lt(/ sub imperiul li/Jcl'uilli ~cliil:' ',itI 
CII (oale avan/ajele "wllllmlc" de c(//,c s'ar fi IIm'lIral. 

• 
r~a 

'Iri 
~~a 

Din expunel'l'a făculă pan'! acum :lI' !"t'eşi c1'i .\I~glia a fost singlll"ui beJl('f;!'!: 
al IilJerului sehimb .. \1' fi nedrejlt s1'i <lrUncl'illl toată vin.I asupra ei, mai cu se:II:: ,scr 
cfllU! rxcll1plul SilU a fost urmat şi de edc'alte state din apusul Europei. .\c[',I' 
din urmă după o politică protcctionistă, la adăpostul căI'cia ~i-au d('svolt',lt in<\!" -liU 

tria, de ilşa natură că putea satisface nu numai cerintele pIetei interne, asupf'l (l- 'iră, 
reia monopolul nu a ÎnC'l'tal aprQ'lpe niciodată, dar putea Pl'oduce fabricate de r:!' :ta 
tHte superioară, rarc putea să facă fală concurenţei pe piele le streinc, au Înrl'!l: ',te 
să pl('(lczc pentru liberul schimb. Trebue să facem () mică dl-osebiJ'c Între pial! ::
ternă care era rezel'vată numai Pl'oduselor indusLriei proprii, j)entnl fiecare 1:' 
~lCl'sle::1 datorită măsllI'ilor pl'Olcptioniste şi piata externă sau streină, unde se 1::' :'Zlg. 
de," lupla între fabdcall'lc diferitelol' Iări. 

,: şe 
1) Ch, Hist şi Ch. (;idc, op, c. paL(, 371.'arl 
Prin contr'lst Il1l'nlionilm că List deşi ('('!'l'a protl'clia tuluror produ .. <;elor ,r'- 'n~l( 

mane, totusi admill'a lij)('rt:_lte<l pentru produsele agricole, sub prl'lext ('ii agrir~:Jn 
tura "e deslul de protejată de naLuru lucnlrilol' impotriva <:Ollcul'l'n\ei streir.,::ei 
(Ibidem pag. 381). Şi acest fel de dO("UlTlenlare dată de List an' b baza tot intri' }ini, 
sul, fiind ştiut că în <le!'l timp el'l'mania {'l'a o tDră cu agricultura Înainl til, pl- .. :~a 
dusclc aecsteia constituind cel mai important articol de export. ',; Pl 
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Industriaşii din occidentul industrial, deveniti in scurtă vreme mari capitalişli, 
~rcau tot Interesul să-şi extindă la infinit debllşeele şi să le mentină pe cele cuce
rite. Pentru aceasta adoptară şi ci aceeaşi lactică, întrebllin(lind cam aceleaşi mijloa
re fa şi englezii. Pregătesc terenul pc calea clIvllntului, pledând prntru liberul 
srhimb Cii ajutorul ac-estci "doctrine" a JiberaJi~l1lului economic, singurul mijloc 
prin care PUk:lll deschide portile vamale in stat('lc rămase încă agrare in răsnritul 
Europei şi I'estul globuhll şi care vor m:li avea ind 100 ani de suportat calvarul 
..tiraniei" industriei apUSului, care a ştiut să le expl01teze fării nici un fcl de 
menajament. 

Intretinerea unei atmosfere "ştiintifice" liber-schimbiste, îmbrilcată în haina 
frumoasă a ideilor de lihertatt' individual~, care implicit "trehuia" să cuprindă şi 

.,Iibertatea economică,", era nu numai necesară dar c-hiar indispensabilă intel'Csc
lor industriei tărilor "civilizate", Sustinc-rea libt'rului schimb s'a făcut sub form.l 
creierii unui curent dO<'lrinar, cart' avea să infhell!cze conducerea Cără experientă 
J jări'or agrare, cu o organizare năsdndă, lipsită de curajul unor măsuri radic,OIlc 
in fala unor principii ce li se prezentau îmbrăcate În haina ştiinlt'i economice, 

"Sub ('gida unei misiuni ci viliza tO.l re, inrJuen\t'le ideologice Vl'nite din tările 

..luminate" ale apusului, adie-ă din ţările exportatoare de fabricate industl'Îale, au 
mt tolde,'lUna rolul de a Întrona un rcgim de schimb lihrl' şi de răspândire a 
răilor moderne de comunic-atic pe apă şi pe uscat. S'a cr('iat un regim internalio
ilaI al <'iliIor navigahile, s'au făcut porturi, căi ft'rate, tclegnf, etc., toate act'slea 
bun pl'ilej însă şi pentru plasamentele de capitnluri într'un rt'gim modern de 01'

~allizarc a creditului şi ,1 ct'lodn'te institutii burgllt'ze, bineîntt'lc-s cu pretul lichi
dării /ll'chei eC'Onomii patrinl'lwle şi cO!lstit1lir/'a statul/Ji politic liberaT. 1) 

Un exemplu lipic în aceasta privinţă ni-l dă însăşi 1,11'1 noastră, care instau
,mă rt'gimul libcr·tălii economice odată ('u afirmarea noastră ca stat. Sub in
:luenja lui [0-111 Ghica, pc atunri prim-ministru, ecof1pmist de şcoalll franceză. adrpt 
,] teoriilor lui J, B. Sa;; •. \1. I. Cuza dă ~rcsagiul Domnesc din 1850, prin care în
lerie lih('ralismul ('conomic ca o conceptie de gu\'ern:'lrnimt, toale ramurile de acti
li1ate economică fiind supuse regimului "liberl:'i(ii celei mai .1bso!ute". Consacra
ira 2ccstei "profesii de cr('din(ă" Într'un act publiC a fost primit:'! cu satisfactie de 
'Irăinătatea industdală intt'!'t'sată, (',:-Ire nu a Înt:Îrziat să o laude În termeni ciit se 
:'0ate de eIogioşi, ca flldnd "mare onoare Principelui si ministrului" şi put:înd 
'crvi de mod.:-l oamenilor dc stat ai putt'rilor mari şi de mijloc". 2) 

In afară de influ('nta exercitată pe calca ideilo!' economice prin ereinl't:a unei 
,Imoslere prielniec Iibenllui schimb, in afară rle interventiile făcutc pe cale poli
!că, dela guvern la gUVPJ'I1, industria apuspană si-a impus dorinta şi prin presiu
'ca eXt'rcitată, prin marea finanţă internatională, I'pp,'ezentată prin marile insti
iule de credit, cari sau enlU in mfln;l ei sau erau direct interesate la benefirii. 

1) Eugen Demclr('scu; "Influenl:,l şcoalei liberale in Romi\nin în veacul XIX", 
ilg. 7, subliniert'a noastră, 

2) Ibidem, pag, 155. 
Actslea sunt cuvinte exprimate rit' Socit'tatea de Economic politiră din FI'anla, 

.1 şedinta din 5 Ianuarie l~lj(), h care ;} participelt ş; Cohden, cl'eutorul Ligei carc-i 
';lrIă numele şi care ştim că lupta pcntl'll liherul sc-himh în intel'esul industriei 

"deze. El eslI' autorul tratatului dt' rOml'r( incheiat in acelaşi an (18C,0) între 
. :illlla şi Anglia, pe bază liber-schimhistă şi eare a adus atiHca neajunsuri indus

I:ei franceze, Mellliolldm că In acest timp politica ecollomică a Frantei şi întreaga 
linie economică se aflau sub influenta teoriilor liher-schill1bist~ propovătluite de 

, ""~a lui Bastiat, 100naioagă Ligei lui Cobden. Insuşi Napoieon III era adeptUl aces
\: politici. 
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Aceste institute de credit finantau atat productiune'l cat ~i desfaeerea fabricate!Q~ 
pentru care aveau nevoe de debuşee, Cu legături mari in toate steltt':e, cu influen:,
puternice asupra guvernelor şi conducătorilor stalelor,:IU putut multă vreme.; 
m(Ju·:-nteze şi chiar să dirijeze politica economică a sta !elor in formatie, "Guref 
ne le negociau cu ele şi adesea primiau ordinele lor. Xu er,3 posibil să sc studiel 
un imprumut de stat sau conversiune, fără să se obtină concursul lor". 1) 

Cor.ducătol ii acesh,r institute de credit, CJre m mipulau ~i dispuneau asupr 
c;1pilalului colectiv -11 actionarilor anonimi şi al deponentilor, dirijau politica si,· 
lelor, dinj:w intreprindaile. (tirijlu vieata economică, urm{lrind numai profil".' 
~i satisfacerea ambitiilor 'OI' egoiste, 

Ce{;~ce este caracteristic' at~lt la aceste institute de credit, râ~ şi la intreprir· 
d(",-jlc socidiitii anonime, este că întreg capitalul de natură colectivă esle adm.· 
n:slrat dl' cilteva persoane, aproape după bunul lor plac. Ei sunt a!lev:lra\ii prr· 
fItM'] şi exploatatori care "Î5i acumule'lză pogiitii la epocile de prosperitate. pt~ 

tru a arunc;! asupra colectivitătii pierdcri'e c[tOd survine conjunctura dela;.:
rabilă",2) 

!'.noile de credit alt' intreprinderilor le-au făcut să fie dependente d~ in,1 
It·tde de credit. să fie în functie de ele. să primiască ordinele lor. 'Iar('a fin~lnl' 

~.jun5ese să dirijeze lolul numai pentru a putea explo:lla. \"iap economic;) '1 Eur'-· 
r,ei era in m;ina unui fel de Directorat financiar, format dintr'un numilr restroir. 
dt' particulari, cari nu urmiiriau a't('eva ded! profituri mari şi salisL\cprea wl,,· 
tălilor lor egoiste. "Ei aveau abilitatt'a de .3 prezenta interesele lor. ca fiind int,· 
resele st,llului şi populatiunii muncitoare". că este de interes primordial penlr. 

stat de a-5i asigl'ra piete şi "zone de influentă" in străinăI.\le, aceasta fiind J 

chestiune de viată si dt' moarte". 3) 

,.Politic-a agTesiYă ... shl!('!or callitali~te. spune dl. praf. Y. '{adgt'aru. deriyă ~:' 
I'C('('s;13te] de expansiune a capitalului finanriar, impin!!<ind statele să urmări~;'i 

o politică a,gresiv:l. In aceasta fază a clpit;lIismului. impulsul spre expaflsiun~ D 

('ste dat num ... i de nece<;itatea exportului de mărfuri al statelor industriale. i 

ffi'li ales de nec-esitatea exportului de capitaluri.4) 

'f 

::rl.i 

Pentru acea,ta :lvea nevoie de con('ursul presei de mare tiraj. pe care o pL· 
leau scump, d'1r care-i servea prompt. de concursul parhmentarilor şi j:(uwrne1 .. , 

Uluie-şi a\'eau totdeauna reprezentantii a dror camp:lJIie elector dil o fin:lnpu: 
'Jh Pe aceste căi, marea finantă :1 putut desigur 3ă dirijpze politica ecnnon!!'?' 

statelor aj:(rare in formatie la finele serolului trecut, c,ltre o lihertate e(,oJ1omi,; 
'Hl~ 

{'II alt aspeel al influentei p'" care mare~ finantă a exercitat-o aspura Yirî' 
eC'onomic(' este expansiunea capitalismului financiar. 6) 

1) (;ermain "arlin: Histoire economique et finam·iere. 
2) (,aelan l'ir f )1l: La crise dl1 c.lpil"llisme, p'l~. lllX. -- In aceeaşi hlcnl"c ,lut; 

rul arată că in l\n2. in Franta, ~J de perSO<lne ocupau n.'"J lo-;-uri de adminis!r"I,,: 
În sodel<itile import'rtte. .• 

:~) D:m }{iidu!esAu: Inlroduction :-t I't'conomie diri~t'e. p<lJ!. R'l. -- Ibirh'm, pa~.~' 
.1) G) \-irgiI 'Iadg('aru: .\~rarianism, capitalism, imperhlislll. pag, 111-111 •. 
5) P. L. ,,Faillile du Capitalisme", p .. 19. _ In an'asta pl'i\'irtIă in epitolul . .1. 

haute finance el la politirlue", autorul di'! exemple o !'Hie de C:llUI-i rle influl'n: 
pe C'lre au ex{'rc-itat,o m<lrile institute de credit pe l;'cnC[ă gln;erne. (:itealii W 
luerarea ('onle 'ui Corti asupra ClseÎ Rotsehil'!d: r Ess .... r li70 _lR.1n, r.\p"~; 
V':.1f1-1Hil et les temps nou"eaux", contin,ind nenumarate cazul'Î de Înlerwn, 
acestr-i Case in "iat'! politică a Europei. Stiut este ('ă a('('sl tn,ln' institut de crfc 
avea ramificatii in toată Europa, fie~are din cei 5 frati Holsehield il\",ind eonduC"i 
re'l uneia din sucursale inslalate in ;) capitale ale Europei. . 

'ientionăm printre marii financiari ai sl'('olului 19: Fratii Pef('if(~, dintre ca~ 
Emil Pereire prieten bun a lui Xapoleon III .. asupra căruia exerdta o i;' ,re i~· 
fluentă", apoi Hattinger, Paeeard Duf:1ur, Blanc Colin, Odier, Vernes, 'lirahlud, rl: 

al 

1. 
2) 
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CapitaliBmUI finaneiar este ,juni.nea persoR:llă dimre hănci şi indlt!llrie" ~i se 

IIIdlJiiMtă tie prin iinantarea unei intrej)rinderi deo -eingurăband. in eare caz 
~t'I'"1l!la intreprindere eate ~ .. b influenţa directă a băncii, lie eli bllilca însăşi crea
t~ Il irrlreprindere industrială pe care o conduce prin orgRnele ei. Desyoltftrea me
reu rrescândi'l a băncilor stlb formă de soc. anonime pe actiuni, ale căror mijloa
« financiare creşte~'lu deja o zi la alta, fie prin !lubscrieri ,de noui 8€}iuni, fie 
prin depuneri particulare, depozite nesolir-itate de industrie, depăşind nevoile 
~t'Stora, a indemnat aceste bănci să procedeze la crearea de inlreprinderi in sHI 
rn:J;e, cu productie în masă şi in serie. 

:\reastă productie nu mai tine seamă de necesită(i'e piet~i. Intreprinderile 
il,dividuale pornesc de obicei dela mic şi se măresc pe măsură ce",i mi-r~ şi 

vrata de desfacere, acomodându-se gustului şi nevoUor pietei. :Intreprinderile 
,Tfate Însă de' mar~~ finantă aruncă deodată pe piată cantitAti mari de măr1uri, 
~roducănd In felul acesta o ruptură, un dezechilibro intre eere?'e şi ofertă. Se 
noră apoi să se mo'lriaS<'ă debuseele, să se cuceriasdi noui pieţe, pelltrtJ care ·IJ('Op 

, 'rtrE'buinlează orice mijloace. Nimic nu le po~te sfl, in eate. 
ME'?sta a("fiune de E"x~ansiune aţ:tresivă a capitalismului financmr esle ~Tac

lfTilItică srâtşitu'ui sec. 19 şi inceputul sec. 20, 

~farile bănci dispunând de capibluri eftine din depozitele spre frtrf'Ufi("8re, 
'lmlU tot posibilul ca aceste capitaluri să-şi găsească o intrebuintare rentabilă rn 
'r;ce regiune a globului. 

Pentru exp:lnsiunea sa, acest capital apela de cele mai multeori 1a puterea 
'r infuentă a Statului. Forta politid a statului era considerată ca fiind în funcţie 
'e le,rla e('onomică a elementului component şi pentru ace~sta statul îi punea la 
::spilzitie: flota, armata, dministratia şi diplomatia. "Comertul este cel m;ti mare 
::nlre interesele politice" spunea Ch'lmberla in. 

Ineetul cu incetul interesele statelor sunt aservite intereselor capitalismului 
"ar.dar, a cărui tendint\l de expansiune târă~te după sine şi statele, dând naş

"rr a~a numitului imperhlism . 
.. Statul şi forta e<'onomiC'ă expansh·ă. unite" într'o comunit1te de actune soli

:,ră. astfel că el pune la dispozitia acestei forte (conomÎC'e mijloacele s~le dE:' pu
:1' 5i transformă scopurile acelE'i fortE' economi,:,e în teluri'e sale de stat .,Mtio
'+", iată c'lracleristica imperialismului eeonomk. n 

_Sta lui contimporan este unit pe Tiată si pe moarte cu forta E"conomÎcă ex
"':t<jyă. care-i comandă politica imperialistă. ne care el 1) urme.1ză cu alflt m:'li 
~,je elan, cu cât in biruinta ei intrevede o sporire a puterii şi pres!igiului său'·. 2) 

• 
. \('010 unde nu s'a putut reali7.a 1) libert"te e~onomil'3. mar.,;! (inan/ii ~ recurs 

al'c mijloaee. Si-a plasat capitaluri inspm'l:lte in intrenrinderi "reate pe terito
·i: ',('est(\,· !ări. intreprinderi a-i căror renr::>7.entanti au ştiut să atragă ,.intere
::~ oamenilor de stat şi să-i determine la o Dolitir'ă Notef"!ion istă, care d'1cc1 la 
"!'0I>olu' nietei inlerr:e de către un număr restrâns de industrii cu capital strein. 

'St monnool exnloata fără nici un fel d" sl'TUT)uL realizând bpnefil'Îi 'nsemnate, 
·e i~e"'u peste ţ:tranită în detrimentul halantei ('omE'rl'ia!e a tării resoectiw. 
:~fa('e este de remarcat. aproape la toate statele agrare ('aTi se desvoltă 13 fine-

o ;fi'. 19, este că aproap", toate intrepr'nderile sau lucrările cu caraeter public (cât 
'>!te. telefoane. şosele, fabrici de textile. intrenrinderi metalur!Vce, etc.), sunt fă
:'~ de streini cari de cele mai multeori işi adu(' şi personalul strein. 

l. \'irgil Madgearu. op. c. pag. 146. 
2) Ibidem, pag. 147, 
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Cu astfel de mijloace desigur cll nu a fost greu din partea tllrilor c,apitaUste 
să exploateze ţările in fonmţie la finele secolului trecut şi Inceputut secolului :l1 

Sta bie agrare din răsăritul Europei, având tn permanenţă nevoie de sprijinu: 
strcinătăţii, atât pentru refacerea -materială, cât şi morală, erau la discreţia finan· 
tci ei, care de cele mai multeori ii dirija şi politica. In ac~sti imprejurări nu ~. 

te de mirare că au rămas de peste un secol in stare, dacă nu de barbarie, in 
orice c,'lZ departe de civilizaţia la care s'a putut ridica Occidentul. Sub masca li· 
1crHiţii schimbu;ui şi unei libere concurenţe, desvoltarea lor economică avea sI 
rămână sugrum:ltă multă vreme, căci doctrina liberalismului economic, "aceast, 
intrusă a istoriei, care S'.l strecur.:'It pretutindeni in haină de adevăr absolut Il 

"ştiinţei economice" şi al culturii europene şi cu veleităţi de -(loctrină progresîstă. 

cosmopolită şi umanitaristă, aptă să realizeze unitatea între naţiuni, în numel., 
civilizaţiei şi al unităţii spiritua~e a lumii", "aceasta avantgarc:ă a sistemului ca· 
pitalist ca mijloc de exploatare socială", de:şi sustinută numai din interes, ŞtIUse 

totuşi să dea o justifirare "raţionaIă" ,acestei libertăţi a schimbului, in faţa căn: 

justificări barierE-le vamale cădeau una după alta deschizând drumul expansiunci 
economice a apusului, fie pentru excedentele produselor industriei sale, fie pcnln' 
plas~m('nte de capitaluri care aveau să aducă aşa zisa "epocă de înflorire" şi dt 
"civilizaţ ie". 

VASILE CILIBLI 
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SCRISOARE 
In memoria căpifanului Al, Grig. 

Deslegat de malul viclii, ca o navd smulsă'n lal'g 
- Filră pânză şi c'a.iarg -
Ţi-ai fntune;:at fiinta rostl/uită'n etajerd 
Şi-ai dat tobl ţe-o himerd!, .. 

N'oi mai vrut sIl fii o vorbă, dintr'o {razd ddltuit(J 
.şi, obosit, de ispifi1, 

Ţi-al pus stifietui in palmă şi, tn mistice cântdri, 
L-ai zvdrlit in {lInd de zdri! ... 

Şi-ai rdmas e~ou de lege, cdntec mut pe o vioard, 
Cald parfum de pnmdvară! .. , 

Iti scriu azi, deşi ştiu bine, că En lumea ta de-acum 
N'am sd aflu niciun drum 

Peste care, gdndu'n slovd, ar putea cale să-şi facd! ... 
(Lumea ta e-aşa sIlracă!) 

Iti scriu, să-mi adus aminte că, dincolo de fereaslrd 
Pdnza cerului e-albaslrd,' 

Cd, pe-ale; topite'n umbra leilor, astdzi in floare, 
Şoapta fn sdruluri moare! ... 

Iti scriu, sd-m i aduc aminte de'nlunericul pddurii, 
Unde ne jucam de-a furii ... 

De-apele, pe-a căror maluri culegcam in zori de zi 
Stihuri de Alecsandri.. 

Iti scriu, să-mi Endălui vorba cu tdcerea lumii laic, 
Inspre care-o să-mi fac cale 

Cdnd o mdnd nevdwtd m'o desprinde tremurdnd 
- Fdră oeVIi şi fără gdnd -

Şi in zbor de vise albe, mă voiu duce hdl departe 
pand-am să ajun!! in Moarte! 

AL. NEGURX. 
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Credem că nu greşim afirmândcă reabi!l:~rea ver9ului - fenomen in plină 
dcsvoltare - se datoreşte in bună parte marelui număr de reviste cari 3par in 
tot cuprinsul tării. Directorii de reviste, întelegători .;li cuvânt ului cântat, spre 
deosebire de editori - beneficiarii tuturOr curentelor literare - au stăruit tn im' 
podobil'l'.n paginilor revi~telor cu cea mai pură esentă a formei literare şi cititorul 
s'a simtit obligat să inţeleagă şi poezia, dC'spre C:ll"c auzise că e ceva din calc 
arară de demodat! 

Succesul mai multo.' volume de 'Ver'luri, apărute )'ecent, cu exceptie celor puse 
~ulitil în slujba unor anumite erczuri politice; ne dă prilejul verificării celo)' afir, 
nwte în paginile ,acestei rev}ste, în urmă cu doi ani, când scriam că la orizontul 
spiritual intrezărim revenirea "sentimentalismului", Fenomenul s'a fărut OhSCrYOlt 

mai Întâi în versi(irarea - de multe ori poetică - a romante'or cfllltalt', e,3 să,1 

wdem mn~iv in "Lorelai" - romanul cu mare succes de librărie al lui Ionel Teo
dOJ'(:nau -; rentru a sf:lrşi ,ni în suie de pagini, brodate cu versuri de-a poezie 
ce mer~e de·a dreptul la inimă. 

Paginile "Hotarului" atente cu tinerele talente, au dat poeZiei un larg spatiu, 
ctlltiyfll1d intr'o largă măsură expresia produsului liric şi rezultatul nu ponle de, 
dIt să ne !Jurure: în regiunea Aradului versul câştigă tot mai multi cititori si rai', 
tea care înfăşoară Între coperte sprinteneala cuvintelor ce cad in formă aleasă, 
tste tot m'li mult cerută, 

O ultimă carte de versuri, cu care ne-a onorat atentia autorului, este "r.ar/ea 
Motu/ui", plachetă eleganta care cuprinde 28 de veritabile poezii. 

Notn personală a versurilor tânăruluÎ autor - mot prin naştere şi semibili· 
late louflcteo!!di - se desprinde cu fiecare bucată, v.1I'iind cu împletituri de cu· 
vinte, în cadrul aceluiaşi motiv: 

"Când jos s'a'nfins ospăţ de primăvară. sus petit de si ele 
De s'oq/indeşte Dumnezeu în el, iar ochii LJ/i În ele, 

Şi râs ne e pădurea, noi ie urnim prin tflră, 

Prohod purtai pe uliţi, chemare la ctuhoră", 

Poetul nu întâlneşte in viaţa MOlului multumiri de ordin material şi în rân· 
cturile marei lui familii fierbe geamătul unei dureri de veacuri, sintetizat spiritual 
rn admirabile versuri Qa: 

"Se'nloarce drumu'n mine, in munte şi pe apă, 
Ho/angăr! goi şi jilavi la'ncrucişeri se'nchină, 
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sali : 

li port şi simt În miIle aievea clIm s'adapâ, 
Şi rinl ClI mo/ii'n li/nic şi cimpoi, 
Cel munte 'e de aur s'a CUlllllWt Cli noi". 

(CUNUNIE) 

... Imlmc CIl murgll/ rod pe şant 
Şi'J1IJOllnlrare de ri'i!!oz, 
Wdic pe umeri pa/'asfas 
Pentru ncvasta şi copii CC-flU rămas 

,1caSlrn munlc şi'n ndca::". 

(CANTEC DE MOT) 

HOTARUL 

He.:llizări de pură poezie te întâmpină paginaliv şi nu rare> ori de se desprind 

1'('("5 de wrs cum în "Scrisoarea din munţi", pe care cu Învoirea autorului, o fa

mn să curgă întreagă: 

"Ta/â, munlii şlIi, au iml)rileal saricil de aramă, 
- N'IlIlZi clIm iară, ceterile, cclinii tc chiumd? 
Priclurilc au ruginit ca /oamna În /ll/ce 
ş/ cineLln (l ::lIgl'clllif in {rtm;:aN1. ospM dc curcul>ce. 
In flidilUl şi-au !licllt clIlcuş, nişte ciule de iască, 

Miori/c noastrc inr/Ja de ceară JIU vrcau s'o mai pascil. 
Iis/ă:i, am cioplit //ll III/nic Savelii, sil-I aibă pe Târgu Găinii 

Acum şlie horii, ai s'o all::/, de s'or milllllW slreinii. 
M'lflw-i lol Cll grije, mercu S(l uiUfn calendar 
Şi J.isand,.ll-i ,<cJ'('nfrlllw Illitlllli, să cl1mprl'r a[Jcel'dar. 

Era să uil, fala yornicl1lui, c(,l'a ('(/rr wpfe veri a tot bolii, 
Rri pda oji/ltl, În mâna popii s'a sfârşit. 

Tată, cum de 1111 fr'nlurci? :\eo/o jos în (arâ 
N'll'ncepuf În {/'l/1l:r, În mirişti şi'n cer, vara să mOllri'i?" 

V, Copil:u-Cheatră, m('ştejr în zugf'ăH'li del dumnezciasd'i n'ltură, rl'ceptor 
iilill1;nat ;11 sdneeluIui sufldesc, rare-a dnt doinei din partea locului o notă de 
Il'~ir int('\ectualizată, deşi se 'rea să ne apară "bătueit de "reJlle", ",lSpl'U ca o 
!;llră neriopIilă", "y;irtos ('tim un bo'oyan de cremene", st'nsihililaft'a harului cu 

,"lrt' ,:1 fost !nzrslrat 1-;1 stilizat pflllă la exprrsia heru"inului! Nu rcu5t'şte în nicio 
,1'cată să fie "răscolitor de noro;)(I(''' şi ne plur{' să cr('(kJll cii ni:-i n'a urmărit aşa 
'(,\,~. V. Copila-Chf'atră estf' destinat lirismului şi poezia lui va Înrrusta viitoarrle 
iillllogii cu pagini de meditatie, În am'on de mănăstire rom~'\m'asd'i. 

Spre deosebire de portii cari regizează trecutul furlul11tic- a' ~fotllor în "sper

:I·o[r cu afltlen\ii la cass<I de bilete" ('el mai bun copil al Mo\ilor "ine cu O carte 

p,lginile căreea ne spune simplu, o poveste de-un tragism epopeic. Dovada nc-o 

Jr~ mărturisirea de mai jos: 

• .:im stt'llns Trulnllnc/ri triste/ca din edine si mrmlii şl/i, 
CII "f)dul 1'1 carlNI s'o scriu; dut'crea d()ar in min,,-o'nt'ui. 
Poafe n'am TlWdrll lerJl'l1da mu/u/ui s'o spun mai Ilie, 

Podul s'a cd::nit s'o spuie, in pajişte de elcgie. 
Inima nil mi s'a slr(IIlS strepc::itli, nici {ierm' Il cuibar, 
Când tulnicu-mi descuntcl, doar jalea imi creşte cu sângele viespar, 
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C[lm pu/ea poemul motului altfel sei'nflorească 
Cind a crescut in slei cu Iris/eleo, din glie românească". 

(PODI HO~L\NESC) 
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"Carlea ~Iotullli" c o minunată tesătură de gherghef pe-a cărci margine poe· 
tul CopUu Ch(''llră a hH'J"at începuturi cari ne Îndrituesc, fără rezerve, la reali· 
z:'ri irH'rustătoare de mari ("'cnÎn1l'nte cărturăriceşti. Crmărindu-i şi mai acren· 
Illat, de ici în colo, activitatea în p;\gini de reviste, îi aşteptăm aparitiD în vitrine de 
hhrr. rii, convinşi că ne va da o c'lI'te, cd putin tot atât de bună, ca aceea pc care 
<Im pl'lzentat-o cetitorilor în rândurile de fată . 

.... aradis uiia." roman, de Isaiia Ră.:ă.:iuni 
Edif. CuUura Româ'1ească, Buc. 

LJupă romanul ,,~[;îl", cartea În care d. Iniiu Hăcăciuni ne pune sub oehi che· 
nwn"\ uJ'lui se!1sualism - pecete a vrl'lllunlor -, "Paradis uitar' ni se înfătişează 
(' 1 (1 eyocare a unui trerut, ru mireasmă de hasm. 

Nu vom aminti numele eroilor, originea lor etnică putând creia o interpretare străÎn~ 
ideii (OlHluci'itoare a continutului de fată. Autorul s'a străduit să fie sincer şi·a 

n'w;il asemeni maestrului veritahil, în deslipi rea unui minunat tors, din blocul 
rolluros al shlncii de marmoră. 

Actiunea romanului "Paradis uitat" se drsfăşoară in timpuri de linişte, dnd 
totul tr Îmbie la glumă, la joc şi mai 11es la iuhirr! Lumea nu seamănă cu li noas
tră. C1,:m lumea nO'lstră nu seamănă c'o turmă de lupi înhăitaţi, să atace la dru· 
mul mare tot ce i-ar iti5i in calc. 

Lumea din "Paradis uitat" aparline rtitorilnr de biserici, Înlemeirtol'ilor de 
(ilmilluri cu r('spe~tul mcralei şi păstrătol'ilor de datini. Este lumea care pentru 
lllulti din noi a mlirit, C!1 tot ce nu mai poate dăinun, C<Înd în ul'lr.ă cu 5O-lif1 
dp ani î5i trăia apogeul! 

A cunoscut·o plaiurile Moldovei, st!p"apusă peste o lltă lume, dryelopată din 
nq;(UrH tnculului de pana măiastră a unui Sadoveanu: au eunoscut-o părin(ii nos· 
tri. cu asfinţitul "ietii în prrajm1 marelui răzhoiu şi i-atn trăit ultimele acorduri 
noi -- genrratia ru nrrvjj zdrohili rle "iroml anilor HllH-..--H119. 

,.Par;1(lis uitat", aparr cetitorului asemeni unui cântec bătnlllt'se, în carr dra· 
goslt'a se împleteşte cu gluma; în car,~ vOI'ln spusă joacă ,'olul unui jurăm:int şfn 
care melodia te îmbir la chef şi potolire de Datimi. 

Că d. Răcikiuni a urmărit un scop, faptul nu interesează; destul că dsa a reu
sit să sus!r;lgă drpănării vremurilor un docum~nt de limpede judecată; o intin· 
clcl'(- dt mână dela frate, b frate. 

E un marr merit, şi tocmai acest merit am căutat să-I în('ru;Uim ari. 
Scrisă înh"un stil '1Ies, cartea d-Iui Isaiia Răcăciuni înseamnă un writ:lbil 

cYC'l)iment literar. 
(a. /1.) 

.,trogiul IiLedătii" de George Sira' 

VnrÎi1te şi rontraversate discuţii tind să umbriască azi notiunea libcrtătii, un~ 

dintre c{'le mai răsuniHoare cuceriri ale spiritului uman. Crizele năp"asnice prin 

c;lri trec regimurile politice şi economice la bază cu ideea de libertate - justifid 
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în II;!rte ac~~le discutii şi lupt:t ce se dă in jurul liberUqii. Stalele suportă cu 
greu ace,te crize şi de aici rwşl<.'rea curentelor opuse doetdnelor liberaliste. Ele 
tlllG spre creierca statdol' totalita!'e, cari vor diminua mult continutul idealului 
dt' Il I)('rtll te. 

Dar În lume toate forlllrle de yieală şi institu(iile s'au do"edit a fi relative. 
;\11 dăinut :llftta YrCl1le C<1t au răspuns necesităţilor imediate ale societăţii. "iea(a 
fiind deci în permanent:1 evolutie, in neast,Îlnpăr<ltă căutare de idealuri - mai 
:lyâ"t;)te ca aceka ce entuziasmati, ('ri, pe visătorii lor, curentele ideologice au 
~f,lrşit prin a fi înlocuite cu altele. E,k lege.:l implacabilă a destinului onwnesc. 

Şi lib('rlalea realizată pl' plan exterior, in politică şi ('·:-onomi(' - Î-şi trăeşte 

lllJ re,mantie sf,irşit de apogeu. Ninwni insă nu·i poate tăgădui libertălii progre
sele atinse sub egida ei CI eatoare, în \'('a·~ur'il(' din urmă. F qa lumii ea a schill1-
hato, dellldu-I str:'ilucin'a de azi, ('u tot confortul şi binefac('rile ci\'ilizatiei modern('. 

Drocă Însă ncmea \'a imprimi alt inteles notiunii ci ... Iih~rt'1te politico-social:!, 
şi sunt semne imbatabile că a~a \'a fi, există un dOlllrniu pur al libertăţii ce llU 

"a 111 ai fi niciodată încăleat: :tI gttlldirii. Poate că libertatea scrisului "a fi res-
11:lrisă şi nici nu \Tem să SI' mai ingi'iduc a se-rie cum fac azi multi lipsiti de la
knt, aştern:ind pe h;lrtie cel(' mai josnice se-olimente. Ci o lihrrtafe de- " g~lt1di 

in voie plutilld pC' culmilC' albastre ale frun~osullli şi adevărului, ale \'isului şi celor 
m;IÎ nobile simtiri -- C/'t'dt'm ('ă nu mai poate fi rehrzată nimănui. Pentrucă nu· 
l!1"i [!(p;.lstă voie nPÎngrădită a putut germina opere nemuritoare de g;indire şi 

literare. 
O libertate ,:1 spiritului - În afară de ori eC' alte tendinte m;-tterialiste ale indi

lid1ilUi - este UI1 bun pentru totdeauna c:iştig'lt, fiindcă nimeni şi nimic nu·1 
p:);l1c 0morÎ în faşa mintii. 

In :!CTst S('IlS - pretl:im fnrlll0;JSa eule-gel'e de .1rti"ole Şi esseud din ,"olu
mul "Elogiul lihprtătii" datori! el-lui (;eorgl' Strat. Nu odată ne'a străbătut fiorul 
;ul>"mului celilldu-o pe Înd('kte. dt',!i scrisi'i cu trepida!ie stili~tică şi intonalic 
energică. Talentul autorului se răsfată insă sinuo'i printre rândurile un!:'ori polI" 
micr,1glesi\'e alteori, Plllo!ion:lllt(' şi alini'ilorl/'c În alt(' pagini. 

Din seria de articole suhliniem pl' cpl(' cari definesc mai bine g:indirea şi 

1(1l',t1urile autorului: Elogiul !ih('rtătii, Despl'e n('cesif'.1tea unui nou id('al national, 
i'l'Obll'flJa uni\'l'rsităliIOl·noastre. Sport si sportomanie, Fran!a şi noi, Răzhoiul din 
IfriC:1 si pozitia HOI1l:Îniei, Imperiul Britanic şi pacea lumii, Din lan Ctopiel, 
H,'(nrmismul, Bur'ghezia. Patronatul şi Note dintr'o călătorie prin tară. 

\'OIUllllIl d-lui (;l'O/'i;e Strat nJNleazii strălucit pentru lihi'rlaterl s':'l'isului, cu 
" rOIHli{ie Însă: să nu fip :leo1'(l:1t.l ('1'101' ce n'au nimic comun cu scnsihilitale:l 
'()!l\81'P:!sd 'ii cu talt-ntul; să nu fie Îm(lduită celor lipsiti de eultură şi negustori 
rl.~ i(]pj efi in cUlllpărate. 

Numai astfel lil}{'rtate:l. ('IIItUI':1 şi talentul vor creia opere de adevărată yaloa-
re, cum este yolUlllul acesta. O. i. 1'» 
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".\SOC. SCRIITOHILOH IHHIA1\I 
DIN AHDE.\L", !:t;llld fiintă În 1!I'mă 

cu un an, şi-a a\'ut şedinta de consti
tuirl' În ziua de Dumined J:l !ullie 
a. c. la Cluj. La .~dllnarea gem'l'ală 

ali luat pal'te peste 50 membri, şedinla 
fiind jll'('zi(btă de d. peof. univ. VIC

inr l':lpilian, direr-lol'lll '!'eatrului 1\a
ticnal din capitab Arekallilui. 

Hosturile nouei Asoc. sunt numai de 
ordin (~ărtllrăricesc şi nu au nimic co
mun Cli preoculli'iI"Î dincolo de cultu
I'ă. Do\'ada o fac cele râtcva şeză

tori literare, tinu1e in decurs de un an, 
În diferitele cenlre arddt'Ill'Şti. 
Dacă Andu! nu s'a bucurat i,lrii 

de·o n~tfel de manifestare scriitori· 
ceasc:l, vina estc numai a noastră cari 
n'am şliut niciodată să ne preluim tre· 
c\Jtul, după cum n'i'111 ştiut (1'1 alen
liull('a cuvenită mallifeslărilor de or

-din cullural, initiatI' de cei illbitorl de' 
slovă IipăI'ită! Si nu se poalt' ~pllli(' 

('ă AI':H!ul n'a fost în tO:lle tim[llinle 
'1I1 permanent rec'..'jltor de spirituali. 
tat:.', pe cal'e tred\nd-o pl'in suf1('[td 
c('lor initiati, a difuzat-o în regiullea 
pe care O rrprczintă, intr'o fOl'lnJ din-

. !l'e cele mai alese! 

Am făcut accastă întinsă paranteza, 
penlrn a cxplica faptul că, modestia 
aoastră a fost rău inlerprchtă de r(:· 
prcz('lItantii scrisului rom{ltlcsc, orga· 
nizaţi Îll Soc. şi Asociaţii. Noua fOl'
l11a\Îe scriitoriccască din ('apitala Ar
dealului .:\ fost ce", dint~li şi singll';l 
(are ne-a prctuit aportul cultural adus 
În lupta de luminarc a massclor, În 
seriindu-ne în nîndul membrilor ci, 
doi dintre reprezentantii scrisului 1'0-

lminesc din această regiune. 
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\'om 'lwa deci, d(' ici în colo, prile 
jul ic~irii din pITa marea 1ll00]{'slie ca· 
re [\(',1 pus intr'o lumin[\ fal~ă, fiind 
siguri a face dovada că Aradu! l11e· 
ritil o atentie deosl'hită, în rost urile 
de ordin spiritual. Şi, cum unul din· 
trl' arI. Statatelol' de OI'ganizare a 
".\soc. Scriitorilor Homâni din Ar .. 
deal", prevede infiintarea de grupări 

locnle, În scopul propagădi culturii, 
Aradu! se prezintă cu o astfel d(' gru· 
pan', Cilre după cum bine ~e ~tie ;1('. 

tiyează de mai multi .'mi. Este "orb" 
de "Ateneul Popular" ~i nil tl'ebue in· 
tdes di aC('ilstă grupare se suhOl'do· 
;1('<17.ă Asoe. c1ujene, ci numai f"rt 
dovada că Aradul a Înleles, cu ·tntid, 
palie, impcrativul timpului în dOlll~' 

nin! culturei. 
Cum yiitorul apropiat "a oferi 0('.1· 

şu!ui nostru pdleju! găzrluirei \!lIl'; 

părt, din memhl'Îi "Asoc. Scriitorilor 
Hom;Îni din Ardeal" - in eadrul ullei 
şczători literare - sperăm că ni se va 
da ocazia unei rCYÎzuiri, amintindu·ne 
de t imJlnl'ilc dnd ~ezătoril.! or~;lni· 
zate de scriitorii rom;îni form:lu arlc· 
v1\rate evenimenle cultul'ale, fiind tot· 
odată ,,('1'[1' mai nimeritI' o('aziUIli de 

mt/flift'sln/'I' fla/iol1a/(/, laci/rl şi drl11' 
mr, aşa cum au fost caradcdzale de 
unul din noi, În p('rvazul unci "note", 
din nr. trccut al "Hotarul"·-IIi. 

DFLA "ASOC. SHIITOHTLOR RO· 
:\IANI DIN AHDEAL". Cu ocnzia adu· 
nării grnrrale (] "Asoc. Scriitorilor Ho· 
Jmlni din Ardeal, din ziua de 13 Iunir, 
la Cluj, a fost ales următorul comitri 
de conducere: Pllpilian Victor, preşe· 

dinte; Septimiu Popa şi Samarineanu, 
vicepreşedinţi; Divarius Leon:ll'd, se· 

,~ ,_ '-",' ~ ~. • _. _ • .1 ~ • " • ,r / : ni-
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aelnr; Beneş 1., Boitoş Olilllpiu, De
mclresru HOl11u!us, George A. Peire, 
Hulra Ovidiu, lustin I1it'~u, :'Ifih:Ji! 
Axeule, AI. Negură şi Paul ConshHli 
IJlcmbri; Bugnariu T(ofi! şi Sera Fur
pa, c('l1zori. 

In c;ldnll acelee,1şi adunări, au fost 
aleşi noui nwmbri, urmălol·i tineri 
sCl"iitori: N. Ladllliss-Andreescll, Cor
nel .\lbu, Ion l\1oldovanu, Ion Olte:l/1u 
şi Nicolae Albu. 

THWl\IFlJL NEPCTINCI(J'in.'~ I 
Yorbelll1l În nI'. tl'Ccut al Hotarului 
despre procesul in CUI ~ de i ueleca l:i: 
pornognlfia în literatura. Şi, Cără să 

bănuim ('fltuşi de putin ce anume se 
jlunea la calc, în umbl ă, nc-am Ire
zit in fata unui fapt cu totul nou: ,'i, 
dicarca dreptului el-lui l\1il'fl'<I Eli." 
de de-a Illai vorbi În numell' "este!i
eului"! 

Nu cău!ăm adevărdul isyor al aces
tei decizii, înregistrată CII act în regu
lă in seripkf(' unt:i ,wlJlnit mi~,!ster, 

li (,3rui foarte multi functionari supe
riori ('onfundă pe Carage:.de cu dom
nia lui Canlge:.; după ('11111 au r,-jcut 
dor:tda că n'au auzit pană azi despre 
autorul "Istoriei civiliz·,jiiei rOlln'ne", 
nrÎnt;lInind pe nicio carte de cl'itid 
litel'ară numele lui Eugen Loyinesr:u. 

In cadrele acestui minister Cll relf)

nanlă de "drepti" şi "pc loc repaos:" 
\"or fi "grămătiei" cu nemiluita, 1·)1 

,jţa cum în sălile marilor muzee s'or 
fi g;isind scheletele unor animale ee, 
lU fostt 

Asta nu înseamnă că "gdim5tJ('u!" 
- rămas azi un tip pirandellian -
are dreptul să dicteze intr'o fonnlllă 

:; cărei ultImă expresie forJ1l~ază !l"I1-
tru el o sincopă nCl1oro.::ită! 

Inlliturare'l d ,lui I\lircea Eliade de 
:,1 Facultate, este tri ;lmi:J! neputillclO
'tllui şi faptul trebue să ne Îngr'ijoreze. 
Xi se pare că dela o 'Teme, a\",~m 
1e-a face cu o cualilie a nep!lti')('io,!~
Qr; fapt care urmilreşlc îndohilo,:ir,?a 
:etitoruluÎ - prin inIăturarea.ldeyă· 

HOT 'A R t1 L 

J'ului din paginile căr\li pentru a 
se continua cu editarea dulcegăriei 

IiIH:i f;!lse morale; ('şiră din lea!>t:l u
nor indivizi cu potcntă de l'callz.lrc, 
llu:Hl\ă Hadu Cosmin. 

Hevcnind la c<lzul MIrcea Eliadt', 
noi ştim un lucru: d-sa n'a ajuns la 
Facultatc pe temeiul cărtilor literare, 
ci pe dovarla făcută că ştie să prc
de,a cursul care i-a fost incredintat. 
Şi, deei scoatcc'~a lui din tadl'c ur
lllt';1Z;1 să se fa('ă numai atunci e:1nd 
această primă cond,\ie n'ar mai fi I'es, 
pccl:lIă de "PI'ofesor", N'am ',j.jzit ni
mic rău despl'c felul predării acestor 
(ursul';, d~lr ne-am tn'zit cu o deei
zic ministerială - cu nI'. în regulă -
în care ni se spune că d. Mircea Elia
dp îlll'olandu-se în rilndul cdor ('ari 
sun! deeişi să spună numai adev,!ru!, 
s'a Îns('ris singur printre scriitori por
nografi! 

Nu zău' ... că nu mai pricepem nimic! 

M. S. Hegel!', b primiria poetului 
Lucian Blaga la Academie, [a('e elogiUl 
sel:i itorilor din tdnăra generatie, soco
tindu-i ('ci mai si n('eri În expunere,ll 
formei, întim!>ec "grămătăcii fofologi" 
din ministerul - al cărui nume nu-I 
yom rosti aci, alungă din rândul accs
h'i generalii pe cei mai repl'czentativi 
din ei! 

;'\bi mult: Arghezi ia Premiul Na
liona 1, pentruC'ă aş.'1 a crezut de bine 
l{egele Culturei, ca pc de altă parte 
acd~jşi Arghezi să fie ost",3cizat de 
hiilb{lÎtii elri nu se sfiesc să Yorbiascii 
în Ilunw)e moralei, cum ar "orbi de 
haina lor, sau cum s'ar lăuda că n'au 
uit.'1t tabla 'nmu1lirii! 

Procesul care se judecă ni a Întrat 
Într'o fază nouă şi singurul care ya 
a"ca cuy,intul hotărîtor in sententiona
rea lui, răm;înc numai ('ctitorul. Care 
y,'1 fi sfilrşitul, nu-i prea greu dc aflat: 
dulcegării!c cu falsă morală rămflll în 
,'itrine, iar cărtilc unor Arghezi, Mir
cea Eliade, Hebreanu şi allii, îşi fac 
loc tot mai masiv În bibliotecile iubi
lorilor de frumuseţi g[mdite. (a. n.) 
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PO:\IENIREA LUI VASILE PAR
VAN. Intr'o discretă atmosferă, care 
Înse:wlI1ă aproape o uitarc, a fost po
menit savantul istoric, arheolog şi 

gilnditor Vasile P~irvan, dela a cărui 
prea timpurie moarte s'a scurs un de
ceniu. Corn('mor~II'ea unui geniu de ta
li,! autorului "Geticei" trehuia să fie 
il1tadrată în mari solemnităţi cultu
rale şi nationale, cum merită să fie 
slăviti marii creatori şi glÎnditori, ma' 
;des intr'o (ară săracă in minţi cu to
tul excepţionale. 

V . .lsile l'ill'Van a fost un slav dar şi 

lin regc al ştiinţei, disciplină ce numă
ră pupne nume romilncşli. Si V. Piir
van n'a fost un istol'ic romantic, kn· 
dentios, Îndrăgit de adevărurile ce fac 
favoare ţării sale, ci ştiinţific, lucrând 
pe bază de documente şi unne scor, 
monite oin adi'tncul pămiintului. 

Cu el - dacă mai trăi:! - HOIll<Înia 
oferia lumii un istor'jc de valoarea ce· 
lor mai străluciţi. V, I'fll'\',11l m:1Î era 
lin gi'inditor şi un scriitor cu sclipiri 
de d1ll11lWzcire. In 101 ce era genial 
V. pell'van - semăn'! cu un zeu. 

Si dacii nu i s'a cinstit memoria la 
implinirea celor zece ani - să IlU fim 
totuşi miraţi. V. Pflrvan a fost un 
precursor ca şi Mih'lil Eminescu şi 
alţii, cari nu anticipat evolutia noas
t":l spirituală. 

Abia am ajuns să-I In\elegem pe ;\1I
hail Eminescu, azi cinstit ~i aproape 
urmat în întregime. Nu se mai poate 
spune că posteritatea este ingrată cu 
nemuritorul Luceafăr al lidcei româ
neşti. M. Eminescu tronează azi Î11 

inima tuturora. El domină spiT'itul de 
azi ,li culturii noastre. 

;\iâine, peste alţi zece - douăzeci 
de :mi - ii va veni rillldui şi lui Ya
sile pţll'van să fie înt!'les şi adorat 
pt'ntru geniul lui divin. Va fi atunci 
dnd rom[lIIismul \'3 apuca pc dru-
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mul şti int<,Î. Azi abia trăim epoca a 
cărei anticipa tor a fost M. Eminescu, 

Atunci numele lui Yasile l'ilJ'vall ya 
fi mereu pomenit şi cinstit. (i. i. p) 

EX.A:\IENELE DE BACAL\l'HE.\T. 
Şi în anul acesta, examenele de baca
laureat au insemnat un dewstnl. 1),1-

că esle adevăl'at că programul lor 
prevede cxaminarea din cunoştinţele 

dobitndite în cursul anilor şcolari -
atullei liceele prirn~se din nOll o pal, 
mă dnstică. Nu este îngăduit ca ace· 
iaşi elevi tJ'ecu\i odată peste materia 
de liceu - să fie respinşi În propor· 
jie de lîO-70 procente 1,1 o rwuă exa· 
minare - hacalaul·eatul. E selllll că 

acei elevi "ştiu" numai în Llla profe· 
sodlor 101', iar dnd dau ochii cu alţii 

- nu pot raspunde la întl'l~bări dintre 
cele mai uşoare. 

Dacă - dimpotrivă - prin eXllIllC· 
rll'le de bacalaureat se urmăreşte CII· 

noaşterea gradului de cultură generală 
a candidaţi);or, în wdel'ea primirii 
lor la universitate, atunci nu esle 1ll'.:l· 

părată nevoe ca să fie cxaminali d~ 

profesol'Î de specialitate, c<lri prr~ 

pretind multe mărunţişuri. 

De ce, adecă, s'ar cere unui t,înăI' 

să ştie eilt toti speci.:diştii din comi· 
sic? Dacă lui i se cerc să răspundă la 
atâtea materii - de ce să nu fie in· 
trebat de un profesor la toate aceste 
materii? 

Numai modificândll-se astfel comi· 
siile (le h[1c.;Jlaun~at, prin rcd\1ccre~ 

membrilor la ;1.-4 - s'ar putea mări 
numărul elevilor reuşiji. 

Si apoi tJ'Îerea să se facă mai sewr 
la universitate - unde, ori {'um, ma· 
t('riile se aproprie mai nl!llt Între ele, 

B'lcalaureatul nu se poate refuz:l cu 
ori' ce pret celor 50-70 pro('t'nte din 
candidatii nereuşiti anual. Ei au mun· 
cit opt ani pentru el. (i, i. p.) 
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.Ifar('('[ O!inps(,I/, prietenul primelor 

inceputuri ale Ateneului Popular, ne 
părăseşte pentru a-şi înoda bucuriile 
risate cu realit.'ltea unui deceniu de 
fI'ăm[wtări, aici, in mijlocul nostru. 

Micul nostru Leonardo - aşa cum 
obişnuiam să-i zicem Între noi -- nă

jit de lumina C,~pitalei, s'a "Tut cetii
lean al ei şi.,'l reuşit. E o mare iz
b;Îndă, transffrarea unui proffsor la 
Bucureşti, fiind azi echivalentă cu ale· 
~erea unui deputat opozitiollist într'un 
rentru cu .. strict~ supraveghere gu\'er· 
namenl"lIă"! 

E o victorie llulJ1:li a lui, omul carc 
reprczinlă un veritabil talent În arta 
plastică, fapt care i-a fost recunoscut 
prin acord.:1rea unui meritat prcmÎt! 
tU ocazia primci noastre expozitii dt 
"alb şi negru". 

E o victorie a poetului, care n'a in
retat să creadă că numai o "conştiin

Iă curată le poate apropia de Dum
nezeu", 

Marcel Olincscu, deşi pleacă din 
\r~d, rămilne cU sufletul intre noi, 
:ari l-am inleles şi l-am iubit, 'ca pe 
tel mai bun dintre noi! 

Din momentul în care îl "mn şti de
,arte de prh'irea ochilor noştri, ne 
::om gândi mereu 11 el, dorindu-i r('a
:mea bucuriilor visate; triumfurile 
ui In viitor socotindu-Ie, în parte, şi 
",le noastre, 

S'a împlinit lin ali dela moartea lUI 

':'lnstantin Stereo Furtuna c'Irr a adus 
irii noastre cele mai radicale refor

, ~e sociale, în ultimile clipe a aprim 
it cerul culturei româneşti una din
':e cele mai luminoase stele: romanul 

lIO'l'Akt1t. 

de memorii "In pre'ljma revolutiei". 
Comemorarea pl'inltllui an dela in

cetarea bătăilor inimii acestui uragan 
dl' vointă şi munte de statornicie doc
trina/'ă, o înCl'usUim cu pietate pentru 
omul a cărui ,')leasă cultură n fost pu
să in slujba cplui mai frumos dintr<' 
idealuri, 

J.II('il/n Blaga, întemeietorul unei ale--sc forllle a cuvimtului versificat, a foSi 
;I!es mcmbru al Academiei Homillw, 
::Jegerc care a dat M. S, Hegelui' ocazia 
să despice cu o grea şi potl'iviti! lovitu
ră problema care se punc ,;ltM de agi
tat, În ultima \Teme, În I'Ostuireu g:1n
durilor pe hârtie. 

Autorul ,'1celor minunate "Poel1le alt 
luminci", prccum şi a acelor "Petre 
pentru templul meu" - un nesLîrşit 

izvor de pr'ofunzimi ale gândului -
a fosl singurul poei al generatiei d~ 

după războiu care a /'euşil să se im 
pună maestru, Si faptul nu este pJ'ea 
greu de deslegat: Lucian Bbga a fo-.;I 
sincer, chiar atunci e<"Uld unele licenle 
poetice i-au cerut anumite forllle PClI

lru o exprimare cât mai plastică. Tl" 
siltorul lui "Zamolxe", ca şi aC('la 'li 
"Faptt'i',' a îmbrătlşat g,îndui cu h:'I1'
tia, nu de dragul unui răsullet În jl! 
nil omului, ci pentrucă aşa a crezul ci 
că-şi poate descărn sufletul de "prea 
mult sunet". 

Izh<Înda lui Blaga, recunoscută pâ
nă la desehid('rea portilor AC[ldemie:, 
nu-i o intrigă preconcepută, asemeni 
unor acţiuni scenice, de efect, ei un 
popas pe un drulll pl'rsonal, pe lot În
tinsul căruia frumuseţile se deapăllii 

ca O melodic bizară, a cărui farmec 



ya fi înteles şi mai bine cu cât tim

pul se va depăna şi el. (n. n.) 

Dt. prof. (miI'. (;('01'91' Sofronil' -

c()!a/)()/'(dor al "HotarHllli·'. Incepi\nd 

cu - acest număr, valorosul scriitor şi 

profeso.' .,11 Universitătii din Cluj -

dl. George Sofronie - a binevoit să se 

înscrie printre colaboratorii "Hotaru

lui", 

Hevista noastră se mfllldreşte cu noul 

ei suslinător în lupta pentru al'irmarea 

culturii nationale la granita de yeiit, 

unde primatul spiritualitălii trebue să 

justifice o domin:ltie de fapt şi de 

drept -- într'un moment istoric şi po

liIic de Însemnătatea celuia ce stră

batem. 

Noul colaborator al "Hotarului" ya 

trata crlr mai de actu:llitate prohlt

me internationale, cu compett>n\a-i 

unanim consacrată şi autoritară În cer

Ulrile uniyersitare. 

Prohlem~ minorităţilor în deosebi 

se Ya bucul'a de cercetările d-Iui prol. 

(;eorge Sofronie în articolele viitoare, 

d-sa fiind autorul mai multor opere ce 

îmbrătişează asemenea probleme. 

Ultima dintre acestea, "Le principe 

des n:ltionalites et les traites dr pai;.; 

de 1919-HJ20", este răsplîndită în 

străinătatt' şi, neîndoios, va aduce 

reale sel'vicii tării, ca şi celelalte lu

crări şi articole de propagandă scrise 

de d-sa în ultimii ani. 

Despre altă recentă carte a d-Iui 

profesor George Sofronie vom scrie o 

cronică in numărul "iitor;tl reviste:. 

Se intituiead: Contributi'·mi la o re

construcţie a dreptului minorităţilor. 

Este urmtl.rea unui studiu mai mare de 

drept international public şi pri"at: 

"I'rotec(iunca minorit'ililor, d~ rasă, 

limbă şi de religie, sub I"egimul Socie· 

tăţii Natiunilor" (Ol'"ldt'a, 1930). 

"Hotal'ul" ii adl't'sează călduroase 

multumiri d-Iui prof. uni". (;eorge 

Sofronie pentru atentia acol·dată. (IL) 

i'n {T'I1T1WS omagil/, pro(esoruÎui Ni

colae Iorga il aduce în ultimul său nu

măr "Pământul", publicatia aHit de 

bOj.plă şi mereu proaspătă a el-lui 

Eugen Cialic_ 

Marele nostru istoric, al cărui fU

vânt greu a pus în dese rtllldUl'i in 

cumpănă situaţii de răSplllltie politică, 

drumurile noui alese fiind ('ele indi· 

cate de logica unei minti fără păre, 

che, ca a inrpuizabilului motor de 

energie, care este Nicolae IOI'g:l, me· 

rită cii! ITI3i multe reveniri şi tot atil' 

lea omagii. 

Initiativa căIărăşenilor, este un nou 

Încl'put, care s'<1r cuveni rcpeht şi de 

alte ccntre româneşti, în special in 

Ardealul celui mai frumos ideal pe 

care 1-:\ făurit şi crescut preşedintele 

Ligii Culturale. 

Politica ţării rOl11finl"~ti S(> găseşte 

iarăşi la o răspfllltie şi generatia Cll

re a ştiut să se ÎnflăcărezI' de chcmă

riie marelui nostru apostol cultural, l' 

gat~ să trăiască porunca celui ce n',1 

greşit niciodată, dnd i s'a cerut cu

\'ântul în alegere de drumuri hotărî

toare. 

Publicatia prietenului Cialîc a dat un 

s('l11n:1I şi cum drumurile noastre s'au 

încrucişat În nenumărate rillJduri, 13 

omagiul Îllchinat lui Nicolae Iorga. nI' 

asociem şi noi cei dela "lIol:1I'U'''. 



Am primit la redactie: 

Reviste ~ 

LIBERTATEA Bucureşti, anul V, Nr. 11 
PAGINI LITERARE Turda" IV .. 5 
VIAŢA BASARABIEI Chişinău.. VI .. 5-6 
I,NVAŢATORUL BANAŢEAN Lugoj .. f 6 
SCANTEIA Gherla" VIII .. 3.4 
BULETINUL PREGATIRII 

PREMILITARE 
SATUL 
FRUNCEA 
FILM 
GANDUL VREMII 
PAMĂNTUL 

Ziare: -

Bucureşti " Il.. 3 4 
Bucureşti It VII ., 79 
Timişoara r. IV 23 
Timişoara" V ,,102-104 
Bucureşti " _ V " 4-5 
CăIărăşi " VI" 166 şi 

.. VII ,,167 

GRANIŢA Arad 
ŞTIREA Botoşani 
CURIERUL GREFELOR Sf. Gheorghe 
INAINTE Bucureşti 
VESTUL Timişoara 
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