
p 

HOTARUL 
LITERAR 

ANUL V. Nr. 12 
CULTURAL - ARTISTIC 

'A RAD DECEMVRlE 1938 

IDOLII 
LEGENDA ORIGINALA 

Din munţii îndepărtaţi se scurgea râul in pustiu, dllcând in mare 
nisipul galben. La ţarm salcii îşi plecau trunchiurile inclinate peste apă, 
inmuindu-şi in valuri barbile de frunze argintate. • 

Pe rariştea dinaintea pădurii se'nalta un arbore rămuros de tereben~ 
tina. Sub salcii, la malul râului se inşirau douasprezece altare de ale 
soarelui, făcute din piatră alba de var, iar în umbra arborelui de tere~ 
bentină se ridica un altar şi mai inalt cioplit din piatră bruta. Liniştea 

dormea in acest ţinut pănlsit, strâng"ndu-şi aripile moi catifelate. Deo~ 

dată din inima pustiullii se auzi ropot de tobe şi liniştea se avântă spe~ 
riată in vazduh. 

Dinspre bordeiele îndepărtate şi catunele neingrădite, un cortegiu 
lung şerpuia spre rau. In fruntea cortegiului inaintau douăsprezece femei, 
lovind cu palmele tobele riclicate. Hainele şi măramele lor piestriţe flâ~ 

cărau până departe in pustiu şi pe colanele, bratarele şi lanţurile dela 
picioare zîngilneau podoabe de aramă in formă de seceră, stele şi lună. 

Indărătullor paşeau douasprezece sclave ca taciunele de negre. Veri~ 
gele din nări şi cerceii din urechi insoţeau cu leganat cadentat fiecare 
mişcare a lor. Ele duceau în braţe doisprezece idoli de lut. Aceşti idoli 
aveau corpul greoi, vopsit in roşu şi capete de pasere. In urma lor patru 
sclave purtau sub pânza de cort pe un piedestal cu patru braţe de 
lemn, un idol făcut din metal, cu trupul de om şi cap de berbec. Acest 
idol de metal era imbracat in purpură roşie şi albastră, iar de pe lan~ 
tul de aur de la g,lt atârnau relicvii marimte. 

Indarătul idolului de metal paşea preotul; pe capul ras purta o că~ 
ciulă ascuţită cu insignele lui Moloch, iar pe mantia galbenă ca şo~ 

franul erau brodate cu fir roşu cuvintp. de vrajă şi magie. După preot 
urma o ceată de femei, care~şi purtau în braţe ori işi duceau de mână 
copilaşii. Fiecare copil strângea in mâna un şarpe mic strâmb ori o şopârlă 
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mică cioplită din lemn. Pe fruntea acestor reptile era cioplit chipul de 
stea a lui Moloch, iar pe trunchiu erau lipite aripi din pene pestriţe de 
pasere. 

Cele douăsprezece sclave se retraseră sub salcii şi aşezară idolii roşii 
de lut pe altarele scunde ale soarelui. Idolul de metall·au pus pe altarul 
de piatră de sub arborele de terebentină. Inaintea altarului au aşezat o 
tigaie din aramă lustruită şi umplută cu carbuni aprinşi. Peste cărbuni 
au presărat răşină şi tot soiul de mirodenii aromatice. Preotul şi-a ridicat 
braţele şi atunci dela marginea cetei patru barbaţi cu capetele rase nă
valiră inainte, falfăind pe sus torţele aprinse. 

Unul dintre ei ridică cimpoilll şi incepu să cânte. Atunci cele două
sprezece femei incepură să se invârtească în jurul altarului,. tot mai 
inverşunat, lovind cu palma in tobe. Preotul murmură cuvinte magice şi 
din tigaia de aramă şuviţe de fum albastriu se întindeau către idol, 
invăluind cu incetul intregu-i chip luminos. Femeile şi copiii se închinară 
apoi se aruncară cu fata la pământ. Preotul îşi ridică braţele şi strigă cu 
'glas tare: 

- O Moloch, zeu al Amoniţilor, tu care eşti mai puternic ca toţi 
ceilalţi zei, priveşte cu ochii tăi de stele spre femeile şi copiii noştrii 

Păzeşte-i de farmecele rele, de boale mistuitoare, de duhuri necurate şi 
de lepră! Mai mare ca tine nu este! O! arată-ţi puterea! Vântule, agita 
flăcările! Flacără, înalţă-te spre inălţime, iar tu apă, stropeşte-ne feţele 
cu picaturile tale răcoritoare! Că cine este mai puternic, ca zeul nostru? 

Dinspre munţi, in depărtare, la cursul de sus al raului, o plută luneca 
pe apă în jos. Pe plută şedeau doisprezece barbaţi în vestminte de culoa
rea pământului, odihnindu-şi m,lini1e pe lopeţi. In mijloc sta un btirbat 
inalt, cu fruntea aIbă luminoasă. Deasupra apei în razele soarelui ce apunea 
in zare, capul lui descoperit şi vestmântu-i alb de lână, luminau in de
părtare. 

Vântul pornit fără veste apuca şi vestmântul lui de lână; alergând 
tot mai aspru deasupra apei şi strabatând printre ramurile salciilor, răs
coli nisipul şi-] isbi in faţa femeilor amonite. Smulse şerpii şi şopârlele 

înaripate din mâinile copiilor şi le svârli în apa. Reptilele pluteau deasu
pra răului şi căzând apoi in apă în not grăbit lunecară spre mare. 

De sob plută ce se apropia încet, vântul isbea valuri uriaşe spre 
mal. Apa inundă ţărmul, acoperi altarele soarelui şi Ungea lacomă de jur 
imprejur idolii cu capetele de ceahlau. Corpurile de lut se muiară, pre
făcându-se în tină, iar spoiala roşie colora apa, ca sângele Închegat. 

Vântul se repezi acum cu toată puterea spre idolul de metal; îl 
clătină şi il aruncă in tigaia plină de jăratic aprins. Flăcările fâlfăiau şi 
in vâlvataia de foc corpul de metal al idolului începu să se topească. 

Văntul rupea şi sgâlţaia cu sălbaticie vest mântuI femeilor şi într'un ultim 
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atac răsturna altarele soarelui. Apoi matură valurile indarăt in matcă, 
amuţind, ca şi când şi el s'ar fi ascuns sub apă. 

De' sub altarele răsturnate eşiau scorpii veninoşi pe nisip şi inundând 
ţărmul muşcau norodul căzut cu faţa la pământ. Femeile se aruncau ţipând 
să-şi apere copiii invineţiţi· şi disperate se agatau de îmbrăcămintea 

preotului: 
- Ajută-ne, că pierim cu toţii! Scapă-ne I 
Preotul privea ingrozit la iurnicarul de pe pamânt şi smulgându-se 

din strângerea disperata a mâinilor, fugi spre câmpie. 
- Blestemat sa fii! Boalele să te ajungă şi chinul vecinic să-ţi 

întunece faţa t - strigau femeile in urma lui. - O,cine ne va ajuta? 
Jeluirile lor tânguioase şi bocetele ţipătoare sunau departe peste 

valuri. Deodată se auzi pleoşcăit de apă şi o plută se opri ]a, marginea 
râului, De pe plută păşi pe nisip un om cu mantie albă, urmat de doi
sprezeue barbaţi cu capetele descoperite şi picioarele desculte. Ochii 
Celui cu mantia aIbă străluceau, ca luceafărul de seară şi din faţa-i 
blândă şi tristă se răspândea o nesfârşită bunătate, Privi la furnicarul 
depe nisip; arătă cu mâna spre apă şi zise cu glas poruncitor: 

- Duceţi-vă I 
Atunci ele se năpustiră cu duiumul spre mal şi in ~cete speriate 

săriră în apă. 

Cel cu vest mântui alb se intoarse catre femei: 
- Aduceţi copiii la mine şi toţi cei muşcaţi de lighioane să mi se 

infaţişeze! 

Femeile păgâne ridicară in braţe copiii cari se sbăteau in spasmuri 
şi ingenunchiară in faţa Celui cu haină aIbă, Care îşi puse dreapta sa 
pe capetele plecate. La atingerea Lui, feţele crispate de chinuri se înse
ninară, petele şi urmele pişcaturilor dispărură şi ochii mari deschişi de 
copii se aţinleau spre faţa sublimă, care se pleca asupra lor. Femeile se 
aruncau la picioarele Lui şi sărutau pământul. Cu umilinţă şi fericire îşi 

ridicau spre El feţele inundate de lacrimi. 
- Binecuvântat fie numele Tau, că ne-ai venit într'ajutor, când 

zeii noştri ne-au părăsit! 
, Cel cu vestmântul alb se'naltă în toată splendoarea lui de lumină 

şi glasul ii suna departe: 
- Dumnezeu e unul! El este Tatăl vostru şi voi sunteţi fiii Lui. El 

este Dumnezeul nevăzut, carele toate le vede şi carele pretutindeni este. 
Urmaţi-mă şi eu vă voi arăta calea. Căci faptă rea săvârşeşte cel ce 
adoră chip cioplit şi-şi pierde sufletul acela, care se închină lucrurilor 
neînsufleţite şi nu Tatălui fară de sfârşit. 

Femeile amonite îşi pleacă ochii in jos. Apoi C'a'ntr'un singur suflet 
toate alergară spre idolul răsturnat. Apucară figura diformă şi o târâră 
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la marginea apei. De pe ţărmul pieziş o rostogoliră in apă; apoi şi au 
smuls lanţurile cu idolii cei mici dela gât şi le-au svârlit in urma ei, !n 
vâlvoarea apei. 

Cu sufletul agitat, timide şi totuş nadăjduind, cu umilinţă şi tre-
săriri de bucurie s'au adunat in jurul Celui cu haina albă. Copiii s'au 
liniştit. Ele ii luara in braţe şi implorau cu glas ridicat: 

_ Invata-ne, să cunoaştem şi noi pe Tatal, Carele Te-a trimis, ca 
El să ne fie Tatal, iar noi să fim fiii Lui! 

Cel cu haină albă îşi ridică ochii spre cer şi de pe buze i se des-
faceau cuvintele rugăciunei sfinte; 

- Ta tăI nostru, carele eşti in ceri uri... 
Cei doisprezece invăţăcei îşi plecară adânc frunţile deasupra mâi

nilor impreunate, Femeile prosternute repetau incet cuvintele rugăciunii, 
primind pentru totdeauna in inimile lor pe unul şi adevaratul Dumnezeu 

din veci. 
Augusta C. Rubenscu. 
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AL_ NEGURĂ: 

NENEA GICĂ 
De te recunoscuse abia azi, sau de-ţi răspundea de mult la »bună 

ziua», dl. Elefterie Fărcăşanu obişnuia să-ţi zică geambaş, terminându-şi 
părerile intotdeauna: »E geambaş, domnule 1« Eu, dota şi alţii eram însă 
tot aşa de geam başi, cum dl. Elefterie Fărcăşanu era Gică, nume sub 
care il cunoştea întreg oraşul: »A! de nenea Gică vorbeşti 1« ~ »Asta 
nu poate s'o fi scos decât nenea Gică 1« - »Mai rar om ca nenea Gică le 

DI. Elefterie Fărcăşanu se tragea din vechii Farcaşi din jurul Fă

găraşilor şi dumnealui susţinea că Farcaşii s'ar trage dela arcaşi, oşteni 
vestiţi în a ochii cu arcul, şi că timpul ar fi pus acel f, cari ar fi insemnat 
prescurtat: foşti arcaşi. Pravilile ţării n'au păstrat nimic din părerile 

dlui Elefterie şi dumnealui a trecut inainte de războiu, în mai multe rân
duri Carpaţii, stând de vorba cu boer şi ţăran; mai ales cu Farcaşii din 
jurul Fagaraşilor, ţinut al cărei denumire susţinea că îşi are izvorul in 
acela de Farcaşului, dar că litera c ar fi fost inlocuită cu g şi bietul r, 
preschimbat in ă! "Cum insă nici fagăraşenii nu prea l-au lămurit in 
aşteptări, dl. Elefterie se hotărâse să revină la numele de adevărată 

origină şi să-şi zică F. Arcaşu, ceiace ar fi insemnat Filoftenie Arcaşu. 

Cum era şi natural, coana Filofteia Fărcăşanu a găsit nelalocul ei o ast
fel de desrădăcinare a numelui şi i-a zis in glumă: »De ce nu ţi-oi fi 
zicând Gică!? ... Ia slăbeşte-mă cu drăcoveniile tale şi cu . neamul ăla 
de harcaşi 1« - Supărarea glumeaţă a coanei Filofteia, fu auzită de nu 
se ştie cine şi in câteva zile dl. Elefterie Fărcăşanu trecu in vorba de 
toate zilele a orăşenilor. drept Gică - şi cum toţi il iubeau şi-l respectau. 
unul propuse să i se zică nenea Gică şi nenea Gică a rămas. 

* * * 
A fost deputat in trei rânduri, sub trei guverne şi dacă urbea de 

naştere are apă, dacă are teatrul pe care-l are in grădina publică şi 

dacă are şi o statue de bronz - singura in oraş - toate se datoresc 
influenţei şi iniţiativei dlui Elefterie Fărcăşanu. Cum iubea tot ce-i fru~ 

mos, visa in marea-i dragoste pentru locul natal preschimbarea lui În
tr'un centru de atracţie al întregei Europe. In lunga-i carieră de ales al 
naţiunii, cunoscuse - printre alţii - şi un geolog, pe care dsa invitâR~ 
du-! in oraşul de naştere, abia coborît din tren numai ce auzi pe dI. Elef-
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terie: »Iacă, domnule 1... Vezi dta dealurile alea albastre închise, din 
spatele ălor galbene deschise! 7 ... Ei bine, în pântecul lor se ascund cele 
mai mari zacaminte de cărbune!... Păcat că n'are cine să scrie treaba 
asta le; iar seara, plimbându-l prin oraş îi arătă un loc viran, în mijlo~ 

cuI căruia abia se mai putea ţinea o zidire, care numai in intunericul 
serii o puteai lua drept casă t: »Iacă, ăsta-i palatul lui Plastara, in care 
a mâncat şi a dormit Ioan Vodă cel Cumplit, când bătu oştile turceşti 
intre Râmnic şi Buzău. E casă domneasdl, pe care n'a ocolit-o nici Cuza 
Vodă, despre care se zice că mai, mai era să-i rămână inima între zi
durile ei, privind prea mult pe Zinca Plastara, măritată mai târziu după 
un rus Pozlovschi, rămas prin locurile noastre din armatele lui Suwaroff. 
- Eh t de mi-o ajuta Dumnezeu, am să refac palatul, preschimbându-l 
in loc de odihnă sufletească, pentru cei cari mai cred in trecutul glo
rios al ţării ăştia. O să fac in el un fel de muzeu, comandând la Viena 
chipuri de ceară, să semene aidoma cu cei cari au trecut pe-aci şi im
brăcându-le în hainele timpului, o să-i aşez câte unul sau doi in fiecare 
odae t - N'am să uit ca pe Cuza Vodă să-I comand căzând in genunchi 
la picioarele Zinchi Plastara. Ei I Dar ce-ţi spun eu de toate astea, dacă 
nu se găseşte nimeni să le aştearnă pe hârtie I 7« 

»Nu mă pricep in ale istoriei, domnule Fărcăşanu le 
»Da ... cu minele de cărbuni dela Dealu Lung, zici că-ai să scrii 7" 
"Păi, să studiez terenul mai întâi 1« 
"Ce să mai studiezi, domnule, când Fărcăşanu iti dă cuvântul 

de cinste, că aşa e 1« 
,.Da, dar răspunderea ... « 

- »Mi-o iau eu 1. .• Auzi, mi-o iau eu toată asupra mea !« 
- »Bine, domnule Fărcăşanu ... am să scriu 1« şi geologul îşi ţinu 

cuvântul: în unul din ziarele Capitalei, a păru peste trei zile un foeliton, 
intitulat: "Marile zăcăminte de cărbuni din Dealul Lung«. Din acest nu
măr al ziarului dl. Fărcăşanu a cumpărat 100 de bucăţi şi le-a trimis in 
dublu exemplar, tuturor capitaliştilor din ţară şi streinătate, (precum şi 
Consiliului de miniştri, incadrând articolul in creion roşu. A mai platit 
apoi publicarea lui în alte ziare şi in urma acestei reclame; s'au găsit 

şi minţi prea slabe, printre care şi unul PIajino, şi in mai puţin de un 
an săpăturile făcute in pântecul Dealului Lung au inghiţit una din mo
şiile dlui Fărcăşanu şi o alta a dlui Plajino. Noui ipoteci, cu noui văn

zări de terenuri, au adus pe săpători in faţa unui strat de cărbune! Te
legrame la Bucureşti, geologi aduşi cu trenuri exprese ... constatarea nu 
fu tocmai îmbucurătoare: »Cărbunele nu e bine ars, se prea poate cu 
noui săpături să-I găsească şi pe cel bun, care parcă ar exista.« 

In trei ani ne zile dl. Fărcăşanu nu mai avea decât un rând de 
case, in care locuia, iar dl. Plajno: castelul de pe malul Râmnei, vădu-

& 
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vit de toate intreprinderile-j fără de sfârşit! - Apelurile consorţiului 

Fărcăşanu-Plajno. susţinute de alţii mai puţin avuţi, nu mai gasiră nicI 
un ecou şi geologul nu mai fu găsit nicăerea spre a intări credinţele 

altor minţi slabe!. - Din acel an concetaţenii dlui Fărcăşanu incepură 

sa-l hulească, acuzându-I de saracia adusă multora din ei şi cum tot in 
,acelaş an au fost alegeri, dsa a căzut cum nu se putea mai rău: abia 
32 de voturi 1 

D1. Plajno nu fu nici el mai norocos: intr'o noapte, singura-i avere 
a fost mistuită de foc şi se crede ca el a fost pus de mâini duşmănoase. 
Işi vându cei opt cai de lux, scăpaţi ca prin minune din flacări, plecând 
apoi din ţară. Unii spun că voind să-şi refacă averea la joc de cărţi în 
cazinoul de pe malul Mediteranei, ar fi avut sfârşitul celor mulţi: un 
trup omenesc, mai mult, in fundul mării.. . 

• * • 
Casele dlui Elefterie Fărdi.şanu au fost vândute la licitaţie şi fap-

tul s'a petrecut la un an după moartea coanei Filofteia. In ziua licita
ţiei dl. Fărcăşanu a plecat din oraş şi câţiva din cei 32, rămaşi credin~ 

cioşi, auzind de plecarea lui nenea Gică se temeau de-o nenorocire 1 
Seara unul din ei l-a aşteptat la bariera oraşului vrând să-I culce la el 
dar a aşteptat zadarnic 1 ... dJ. Fărcăşanu n'a mai revenit. - A doua şi 

a treia zi oamenii veniţi la târg de prin comunele: Sgârciti, Greban şi 

Dărâmaţi au fost intrebaţi dacă n'au văzut cumva pe dl. Fărcăşanu, dar 
toţi dădeau din umeri: nu şi nu! Era în 1914 şi de atunci nimeni n'a 
mai ştiut nimic de nenea Gică 1 

Odată cu sunarea mobilizarii din 1916, câtorva porniţi spre regi
mente in alte oraşe, li s-a parut că prin trenuri au întâlnit un om, care 
parcă ar fi fost dl Elefterie Fărcăşanu, dar iarăşi nu puteau crede că 
dsa ar fi ajuns in halul ăla să vânda bragă prin trenuri! Veniră apoi 
zilele reci şi ploioase de toamnă, in vitregia cărora o armată invinsă şi 
zdrenţuită rătăcea pe drumuri desfundate de umblet neobişnuit; şi după 

ele acea iarnă cu troeniri cari intiorau tot mai mult spectacolul neaş· 
teptărilor 1 ___ _ 

Regimentul rezerviştiIor din oraşul dlui Elefterie Fărcăşanu, după 

infrângerile suferite în Dobrogea, apoi la Olt şi pe drumurile ele· 
ioase ale judeţului Argeş, ajunsese la un loc de odihnă, într'un sat sără· 
căcios din fundul Moldovei. Erau aci de şase zile, când in dimineaţa zilei 
următoare, un sergent şeful de post al santinelelor - aduse vorba că 
nu ştie cine fu ăla de azinoapte, care l~a intrebat de-o mulţime de 
oameni din regiment, dacă mai trăesc? sau ba 1 Şi sergentul termină vorba 
adusă: Trebue să fie din oraşul nostru, că numai de orăşeni intreabăI« 

»De mine n·a intrebatI .. zise caporalul Iordănescu Vasile. 
- »Ba da! şi de dta şi de dl Andrei şi dl Florică şi de Vasile 
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muzicantul... a întrebat de mulţi, bre, da, cine·i mai ţine minte!. .. Când 
a auzit că dl plutonier Giurgea a murit numai ce·} văzui curgându-i ochii!« 

- »Florică, să ştii că ăla a fost nenea Gică! Domnule sergent, nu 
era aşa un om voinic, cu mustata castanie adusă 'n sus? .. un om aşa 
care vorbeşte grosl?« 

- »Voinic era, domnule Iordanescu, dar n-avea mustăţi şi purta" 
ochelari aduşi aşa după ureche.« 

- "Parcă nenea Gică mai trăieşte!" oftă dl Florică. 
Sergentul insă mai avea ceva de spus. Simţea că acel cineva, odată 

şi odată se va şti cine-i şi trăgând incă un fum din ţigarea cu carton, 
spuse caporalului Iordănescu: »Uite ce-i. domnule Iordănescu să de duci 
dta şi să chemi pe toti orăşenii din compania noastră şi să mergem apoi 
colea la cârciumc'l. ... că dl ăla mi·a dat cinci sute de lei... să·i bem cu 
toţii impreună 1" 

Caporalul Iordănescă în drum spre cârciumă, dupăce împărtăşi dlui 
Florică spusa sergentului, îşi termină gândul »Ai dreptate 1. .• nu putea 
să fie nenea Gică... De unde să aiba el, - chiar dacă o trăi - cinci 
sute de lei!« 

• • • 
Veni şi sfârşitul războiului şi in seara anului nou 1919, dllordănescu 

fostul caporal în Moldova, acum mare comerciant In capitala judeţului 
care cuprindea in el minele parăsite dela Dealu-Lung - propuse prieti
nilor să se adune la dumnealui acasă. Prin prietini dl Iordănescu înţele
gea toţi foştii tovarăşi de luptă. Când toţi fură adunati, cel dintâi luă 
cuvântul gazda căşii, Dsa avu ideia minunată, ca primul pahar să fie 
inchinat în cinstea protectorului Jor din Moldova, protector care nu era 
altul decât nenea Gică. Fusese surprins într·o noapte de către dl Andrei 
Giurescu, ,care se 'nvoise cu sergentul de post sa stea in camera unde 
avea loc intâlnirea - in fiecare Joi seara, când dJ Fărcăşanu se interesa 
de sănătatea vechilor cunoscuţi, lasându~şi regulat obolul de 500 de lei. 
Sergentul fusese jurat să nu spună cine·i dă aceşti bani, dar să-i bea cu 
ei zicându·le - dacă cumva or întreba: - »Aşa am eu chef să beau cu 
dstră.!« De geaba îşi răsese nenea Gică mustătile, de geaba purta oche
lari, dl Andrei Giurescu }·a recunoscut după vorbă şi eşind de după uşe 
I·a îmbrăţişat zicându-i: »Nu inţelegem, nene Gică sa ne ocoleşti, când 
de, slavă domnului, noi aştia ţi-am ramas credincioşi totdeauna! Dl Elef
terie simţi că Andrei - acelaş Andrei, care·} aşteptase la barieră în 
seara fugii din oraş - avea dreptate şi plângând ca un copil nu putu 
zice decât: "Ştiam eu că eşti un geambaş, da parcă tot nu credeam să 
fii aşa de mare geambaş!o: Veniră apoi orăşeniî toţi şi nenea Gică a zis 
fiecăruia o vorbă, insă tot din seara aia nimeni nu l-a mai revăzut\. 
Toluşi cele 500 de lei veneau regulat, pe adresa colonelului - prin agent 

• 
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special .:..- şi colonelul făcându-se că nu ştie nimic, chema când pe An
dreescu, când pe Giurescu, când pe Florică şi le spunea: "Iar va trimis 
cineva 500 de lei, să aveţi de cheltueaIăI« ... şi până la demobilizare, 
cum trecea săptămâna se sfârşeau şi cele 5001 

Ideia dlui Andreescu, de a inchina intâiui pahar in sănătatea lui 
nenea Gică, fu o idee fericită, deoarece unul din oraşeni care deşi nu 
fusese prietin cu nenea Gică, se infruptase totuşi din binefacerile celor 
500 de lei, numai ce zise: »Halal oml Cine credeţi că m-a ajutat acum 
vreo trei săptămîni în târguI Buzăului, de-mi cumpără căişorii pe care-j 
am I 1 Nimeni altul decât dl Elefterie! ... da, chiar dumnealui 1 Mă dusesem 
la târg cu 2000 de lei şi nu ştiu care fu ăla aşa de iute, de mă buzu
nări chiar în plin târg! Incepui să mă plâng în dreapta şi-n stânga, cerând 
oamenilor bani să mă pot înapoia acasă, când numai ce-I văd pe dl Elef
ieriel Oprise automobilul şi-mi asculta plângerea. Mă intrebă de unde 
sunt şi când ii spusei, zise şoferului ceva şi mă luă după el, fără să zică 
o vorbă. Vazându-l tot căutând incoace şi'n colo, credeam că se uită 
după hoţ, când numai ce se opreşte in faţa cailor mei pe care-i am!. 
TârguI se făcu în două minute şi dupăce plăti ai 3000 de lei costul lor, 
imi puse căpestrele în mână şi-mi zise: "Să-ţi trăiască şi du-te sănătos 
acasă ... da, vezi să nu-ţi fure şi caii, cum îti fură banii, geambaşule 1« 
şi se făcu nevăzut! 

. - «Cine putea să facă un fapt ca ăsta, decât nenea Gieă 1« zise 
unul din cei mulţi. 

- nŞi când te gândeşti că un aşa om nu vrea să mai revină în 
oraşul pe care l-a iubit ca nimeni dintre noi 1«, se mini dl. Florică. 

- »Dece n'o fi venind, frate, înapoi 1 1 ... După câte am auzit, şi-ar fi 
refacut încincit averea pierdută. 

- »Şi-a refăcut-o ca mulţi alţii in vremea războiului, dragă Giu
rescule, şi-o fi îndrăgit acuma pe cei cari l-au sprijinit să şi-a refacă 1. .• 
Nu-ţi aduci aminte ce ambiţios era in implinirea unui gând 11... dovadă, 

săpăturile din Dealul lung! Să-i ramânem recunoscatori însă, că deşi 

deslipit din rândurile noastre, totuşi pe orăşenii lui nu-i uită!... Cine 
poate face dar o pereche de cai în ziua de azi, decât un... nebun t... 
şi nenea Gică era nebun rn ambiţiile pe cari le urmărea 1 - Ei, cine 
ştie dacă pe-acolo pe unde-o fi, n'o să găsească o altă ruină cu istorie 
domnească, un alt deal cu pietre scumpe, şi să-I întâlneşti iar vânzând 
bragă în tren, aşa cum ne-a spus in Moldova că a inceput să prindă 

chiag nou! - Oameni ca nenea Gică nu trăiesc pentru ei... şi-i păcat 1«, 
şi toţi cei de faţă mai baură un pahar în sănatatea nebunului, aşa cum 
îi zisese d1. Andreescu. 

* • * 
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Nu trecură decât câteva zile din seara petrecerii şi dl. Andreescu 
primi o scrisoare, adică urmatoarea scrisoare: 

DOMNULE, 
Domnul Eiefterie Fărcăşanu, plecând să-şi petreacă săr

bătorile În Italia, m-a rugat să mă pun În legătură cu dstră. 
rugându-vă a-mi răspunde de urgenţă: 1. Dacă palatul Plas
tara mai există şi cui aparţine? 2. Dacă Teatrul comunal e 
tot depozit de făină? şi 3. Dacă pe mormântul răposatei 

Filofteia Fărcăşanu, s'a ridicat crucea făgăduită, nu-mi aduc 
aminte de către care cunosclit al domnie sale? 

In caz că aceste trei întrebări au răspunsuri favorabile, 
rugăm a ni le comunica " iar atunci, când numai unul din 
ele nu ar fi favorabil, răspunsul vi se va înapoia, conside
rându-se neprimit. 

Şareaf, post restant - Clul 

Cum din palatul Plastara nu mai ramăsese nici urmă de earămidă 
cum Teatrul Comunal continua să fie şi pe mai departe tot depozit de 
făină şi cum chiar dl. Andreescu nu-şi ţinuse făgăduiala ridicării unei 
cruci de marmora pe mormântul răposatei coanei Filofteia, dsa comunică 
totuşi dlui Şarcaf, la Cluj, confirmand cele de mai sus. Peste patru zile 
com unicarea ii fu inapoiată, fără nici un fel de comentar! 

Şi totuşi se mai găseau oameni, să se mire dece nenea Gică nu 
mai revenea in oraşul de naştere, la care ţinuse atâta, ne bănuind nici 
chiar dl. Andreescu că literile numelui Şarcaf, aşezate la locul lor, dă

deau numele de F. Arcaş!. 
AI. Negură 

-
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In dimineata trupului de azi 
Soarele răsare mai târziu ... 
Luna moartă nu se mai arată dintre brazi 
Şi sufletul mH Întreb mereu de e viu. 

Mă tem să nu moară subit 
Şi să rămân culcat cu ochii deschişi. 
Cu creerul pe pernă împietrit 
Şi cu toate gândurile ostateci ucişi. 

Din mine speriati să aud 
Cântecele fugind ca un roiu, 
Să mă Înfioare cu trupul lor ud 
Pe cărările vine/or. viermii moi. 

Stau vecinic deştept şi pândesc 
Sufletul să nu-mi fugă din trup ... 
Oândurile toate se tem şi nu mai cresc, 
Crengile ochilor s'au uscat şi se rup. 

HOTARUL 

Unde v'ati ascuns nopţi/or limpezi 
Cu păin;eniş de stele şi flori, 
Cu stafii şi strigoi sângerând pe drumuri 
Cu zorile săgetate'n mii de culori. 

Lângă chiotul toamnei veniţi intr'o seară 
Imbrăcate'n mantii lungi de moarte 
Să vă arătaţi sânul plin şi alb 
Farmecele voastre peste ani să vă poarte. 

Să mă adun din cântece şi să plâng 
Pe genunchii indrăgostitului pui de ţăran, 
Ca o mamă vitregă peste suflet să mă loviţi 
Pentru copilăria pierdută ca un ban. 

-
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Pe drumu-acesta am mai fost ... sau poate 
Viaţa mi s'a răsucit în loc 
Sub sarcini mari de taine şi păcate 

Şi-aştept acum ortacii să 'mă joc. 

Aceleaşi nopti şi parc'acelaş greer 
Imi culcă trupul pe asprimi de fân 
Şi toată noaptea-mi picură pe creer 
Tristeţea lui şi roua-mi cade'n sân. 

Doar iedera'n cerdacuri e uscată 
Din toate câte-au fost fără sfârşit 
Şi nu-i aceeaşi pace fermecată 
Plutind în întunerecul dospit. 

Şi eu ... mă văd mai tainic pentru toate 
Mi-e milă de puterea mea şi mor 
Rămase 'n urmă, semnele săpate 
ln fiecare toamnă în uşor. 

Miroase'n casă a tămâe rece 
Şi-i rece patul unde a dormit 
Un alt copil ... acel de astăzi frece 
Să plângă-ncet pe cel care a murit . 

391 
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Q]/serlca salu/u/ 

Chivot alb pe golgotă de sat 
A rămas altarul tinereţii 
Turla risipită şi-a sfârşit 
Plânsul pentru ruga dimineţii. 

Sfintele şi sfintii îşi ascund 
Frunţile prin linişti mari de groapă, 
Peste crud apasă anii grei 
Şi în candeli untdelemnu-i apă. 

Pierd din mâni şi sabie şi cruci, 
Mucenici trudiţi să le mai poarte 
Şi din ochii Sfântului Isus 
Şoareci duc lumină pentru moarte. 

Nu m:li am nici suflet nici vestmânt 
Pentru sărbătoarea învierii 
Lumânare să aprind nu am 
Pentru frumuseţea Magdalenii. 

Nu mai am nici mâni ca să culeg 
Sufletul copilăriei mele, 
Risipit sub pietre de altar, 
Troenit sub pulberi mari de stele ... 

J(oc/ pu/rea 
Ai fost un rod cu gust să/ciu de hunză 
Din care am muşcat adânc şi plin 
Cu toti caninii tineretii mele ... 
Ai fost un rod cu sânge de pelin. • 

Te-am rupt din creanga vietii într'o sară 
Nu ti-am simţit nici râsul trivial 
Nici vălul gros de frunze de pe suflet 
Căci îti pudrase roua trupul pal. 

In pumnii tineretii toată noaptea 
Storceau fiorul vestejit si slut ... 
Şi totuşi plâng În dimineata asta 
Când te găsesc strivită'n aşternut. 

-
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Toamna asta poate găzdueşte-o noapte 
Ce pândeşte într'un luminiş de somn să-fi vadă 
Trupul tău alb şi gol, întreg ca o monadă 
Să-i culeagă roadele necoapte. 

In fântâna gurii ca într'o mare 
Să asculte tainele cum se sbat şi cresc 
Sângele cum îşi strigă cântecul pământesc 
Să-ţi adape fioruL însetatelor picioare. 

Din copacul străveziu al pieptului să-fi sugă 
Mărul pârgui! În nopfi aprinse 
Peste umbrele Afroditei, ninse 
Să răsară viafa Împlinită ca o rugă ... 

!7Jasm 

Fecioară albă-a nopfi/or de toamnă 
Şi-a tuturor deşarte lor iubiri, 
Pe unde-ţi legeni cântecul din plete 
Şi setea din albastrele priviri ... 

IIi văd ivoriul mânilor de sfântă 

Cosând în grave linişti de castel, 
Şi buzele sllâcnind de prea mult suflet ... 
O floare câştigată 'ntr'un duel. 

)Ii caut paşii prin livada udă 
Şi'n cuibul unde-am plâns şi ne-am iubit, 
Din cutele năframei curge sânge ... 
... Mi-s aripile frânte, şi-s trudit. 
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GÂND 'ROMÂNESC 
DIN ALTE VREMURI 

Puţine au rămas dovezile de gândire românească în aceste ţinu

turi, din timpurile mai vechi, in care noi b~iştinaşii, trebuia să ne exte
riorizăm în vestmântul altei Iim bit străine, dorurile şi vrerile noastre. 

Dintre aceste rare mărturii de grai strămoşesc publicăm mai jos 
câteva scrisori redactate de preoţi,' pe care le-am aflat În arhiva Con
sistorului aradean. Sunt redactate În chiril cu duh greoi' de preoţi a 
căror învaţatura de carte românească era atât de puţintică, intr'o vreme 
când însăşi şcoala populară era abia la inceputul ei de organizare sau 
lipsea cu totul. Dar, peste stângaciile lor stilistice. asemenea acte ne 
transpun într'o lume populara, de adâncă tradiţie românească. 

Palpita in ele fiorul unei vieţi cu durerile ei, cu tradiţiile ei şi, 

ccHeodată, cu inevitabile slabiciuni legate de biata fiinţă omenească, tre
catoare. Insă, mai presus de toate, aceste scrisori, compuse de mână 
stângace. vădesc un lucru de o capitală importanţă pentru noi, in aceste 
zile de agitări peste hotare: permanenta noastră straveche pe aceste 
meleaguri româneşti. 

Publicam mai jos câteva piese transcrise din cirilice 1). 

1. 
Eu preot lrimie dau dreptate aceştii {ămei, anume 

Ioana, carele i-au murit bărbatul, anume SăIăgian Ioan, care 
s'au pristăvit in văleatul 1772, in luna lui Agust 16 zile. 

Şi eu, mai sus numit, l-am provodit şi [-am rânduit 
după rânduirea creştineiiscă. 

După aceea s'au măritat după Mihul Birfa din Certiş. 

Pentru aceea eu, popa Irimie, o am cununat a dooa cununie 
şi această scrisoare s'au făcut din-nainte Biraelor din 8e
rechii, anume Simina Giurge, cu eşcul (?) lor cu tol. 

Intru altele ramânem buni voitoriu de obşte la tol. 
Eu popa Irimie, paroh in Berechii. 
1783, a-t 29 de zile. 

1) In transcriere am eliminat pe ă final. 

• 
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Il. 
Noi, mai jos numiţi din Cinstita Varmeghiea Solnocului, 

Biraele din Săuca, dăm înştiinţare tuturor cui să cuvine a 
şti, cum că înainte aceşh'a cu 25 de ani, au cu 26, fata lui 
Tineau Ioan, om de cinste din satul nostru, anume Ioana, 
s'au măritat, iară în satul nostru ca la 8 ani. Apoi după 

aceea, având SăIăjan Ion frăţii în Varmeghiea Aradului, la 
Berechi şi in Talpoş, s'au dus dela noi acolo şi, precum am 
auzit, acolo au şi murit. Când au luat Salajan Ion pre Tin~ 
cău Oană, el au fost fecior holtei, ea au fost fată fecioară: 
.şi i~au cununat popa Precup, care s'au raposat aicea la noi. 
Nănaşi au foşt Filimon Ion cu soaIă~sa. 

Despre care lucru, pentru mai mare dreptate şi încre
dere, dăm această scrisoare, cu crucea mânilor noastre ş; cu 
pecete Întărită. . 

Datu-s'au în Săuca, Ani 1783, luna agust 24. 
Bir1i.u mare, B1i.lIe Pin!. a t 
Juraţi Popa lan0lt t 

Lazar Gheorghle t 
Lazar VasllIe t 

Prin mine, Popa Thoma iti cu lot salu, paroh locului m. p. 

(Pecete mică de ceară roşie, deteriorată). 

III. 
Preasfinlitului şi de Dumnezau cuvântătoriului Dom~ 

nului Petru Petrovici, Episcop Aradului, a Orăzii~Mari şi a 
Hălmagiului şi a Părtilor, care trag cătră aceasta şi noaa 
milostiv Săpân. 

Arăt Domnului Prea sfintii Sale şi la Cinstitul Consisto~ 
rium, pentru popa Ioan dela Fel-Miniş, ce au făcut cu crâs~ 
nicul Faur Mărtian, numai să ceară iştanlia, ce o au furat 
dela crăsnic, care toate sunt scrise ce au făcut popa Ioan, 
care va vede Domnul lucrul lui. Să I pună Domnul la arişte 
până va da iştantie afară. Iară acuma, in anul 784, au zis 
ca au pus pe dracul supt talpa casti şi muerea crăsnicului 

s'au botit de atunce, de umblă În căria. Şi am viigăluit tot 
lucru dup' cuvintele lui şi au giurat 3 oameni, precum ade
varat au zis popa Ioan. Mărturiile sint acestea: (jaga Su· 
merdea, (jaga Mihai, Stoica Crăciun din Fel-Miniş. 

Alta: Au dus Stoica Iancu dela Fel-Miniş 12 mănuş(i) 
de canepă la popa Ioan deimaş şi sa nu o ia. Dacă s'au dus 
dejmaş, popa Ioan o au scos în ulita satului şi i~au dat foc 
de au ars toata. Iara acuma, când au eşit solgabirau de au 
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rănduit popi, s'au sculat cu larmă asupra mea, cum să fe
·rească Dumnezău; şi tot ca cătanele au giucat inaintea lui 
solgăbirău Orvat şi comisarăşului dela Ineu şi popa Arsenie 
cu tată-său Mistor2). 

Ce mă rog Domnului să întrebe pe solgăbirău, apoi va 
vedea cum m'au bajocorit. Pentru acee eu tare mărturisesc 

înaintea Domnului că, de nu-m' va face Domnul dreptate, 
eu voi face, care va vedea Domnul. Eu m'am călcat înain
tea solgăbirălllui şi am răbdat ca să-m' fie bună mărturie. 

Precum şi pe Stoica Lup l-au suiduit de suflet şi încă mai 
rău, precum vor arăta oamenii care sant mărturii îşi s'au 
scris mai sus. 

Cu aceasta ramăn, sărutănd driapta mănă a Preosfintii
sale, slugă miLă şi plecată spre ascultare Domnului. 

Iulie, În 26 de zile, 784. 

IV. 

GAVRIL, protopop 
Buteniului 3) 

Milă şi fericită sănătate poftim Sfiintiilor Voastre celor 
mai din sus numit· 

Precum Sfintii/or Vostre ati poruncit ca să dăm răs

puns pentru această fămeie, anume Ona TăIănita, precum 
ea s'au aşezat în oraşu nostru în Şimand de 20 ani şi pace 
cu el n'au avut. Iară el, umblând in tară ca un om bitang 
şi astă femee de multe-or' viind la noi, de s'au geluit la 
noi de vieata lor şi noi neştiind ce face, o am trimis la Curte 
episcopească ca răspuns să le esă şi până acum nimic nu 
le-au eşit. 

Cu această smerită scrisoare rămâi bun voifor al Sfin
tii/or Voastre, Eu popa Petru Theodorovici. 

In luna lui Iulie in 8 zile. 
Ano 1875. In oraş, in Şimand.t). 

Publicate de Ed. 1. Gă"ăftescu 

2) Poate Nislor, dar in text e aşa. 
3) O altă scrtsoare a acestui protopop, redadată tot În româlleşte, am 

p.blicat tn Hotarul, an III (1936), pp. 115-6. 
") DiI: însemnarea latinească depe versa se poate identifica Tăldnita Cil 

Totana. Deci, poate să fie o strămoaşe a dllli pllblicist Isaia To/an. Tot de 
acolo aflăm că pe bărbatul ei pribeag îl chema Origore Ardelean. 

• 



p 

HOTARUL 

Or ŞT. ZISSULESCU: 

Viaţa universitară 
în Germania 
Consfrftngere şi libertate 

397 

Ceeace isbeşte prima dată pe un student străin sosit la Berlin pentru 
continuarea studiilor, este un ciudat contrast Între viaţa politică, bazată 

pe regimul autoritar şi viata academică, bazată pe o libertate fără mar~ 
gini. Straniu, dar adevarat. Nimeni nu te obligă să asişti la cursuri, nimeni 
nu-ţi face observaţie asupra absenţelor, nimeni nu te dojeneşte că petreci 
timpul mai mult pe strazi decât în biblioteci, nimeni nu te exmatricu
lează pentrn motivul că nu ţi~ai trecut examenele la finele anului .~ 
deoarece nu exista asemenea »calamitaţi« publice, - nimeni nu te cer
ceteaza! Numai in două cazuri e posibiliă exmatricularea in Germania: 
neplata taxelor pe semestrul respectiv până la o dată fixată de Decanat 
şi excluderea pentru fapte incompatibile "cu demnitatea de student şi 
cetatean national-socialist. In ce priveşte examenele, ele nu sunt decât 
de două categorii, ambele caracterizate insă printr'o desăvârşită libertate: 
1. examenul de silinţa - necesar scutirii de taxă - pe care studentul il 
depune la un profesor sau doi, aleşi după voie, în orice timp al anului Şi 

din materia stabilita de comun acord cu profesorii şi 2. examenul de doc
torat, pe care-l poţi depune cu minimum şase semestre (3 ani) de frec
venţa şi până la o in!initate de semestre deoarece o limita maximă 
nu exista. 

Non Scholae sed vitae disclmus ... 

Pentru concepţia noastră românească de studenţi veşnic imboldiţi 
de severitatea regulamentelor şi examenelor fără sfârşit, această menta
litate germană apare deadreptul inexplicabilă. Şi totuşi aci stă deosebirea 
fundamentală dintre un popor care nu face nimic neconstrâns şi un popor 
care face totul numai· din pornirea lui interioară, din conştinciozitate şi 

din datorie. Căci deşi neconstrâns de nimeni, studentul german lucrează 
mai mult şi cu rezultat mai mare decât studentul român ce poarta veşnic 
în minte consecinţele implacabile ale examenului. Studentul german 
neavând examene de trecut învaţă pentru viaţă, studentul român având 
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~xamenecu duzina se pregăteşte pentru ele. nu pentru viaţă. Unul 
invaţă complet liber, altul complet constrâns. Şi cu toate aceste':! vei 
constata totdeauna că primul e mult mai bine documentat decât al doilea, 
iar câmpul de cunoştinţe al unuia e mult mai intins decât al altuia. 

O întrebare foarte firească este: cum se face că studentul nostru 
care este continuu dirijat. încurajat şi ajutat, căruia ii stă la îndemână 
cursurile şi cărţile profesorilor respectivi sunt totuşi mai slabi pregătiţi? 
Cred că aceasta se datoreşte atât organizării noastre universitare defec
toase cât şi mentalită tii noastre specific româneşti. 

Org1nizarea noastră universitară neglijează faptul că la universitate 
studentul e venit să se pregatească pentru o anumită specialitate şi-l 

obligă ca pe lângă specialitatea aleasă să-şi irosească timpul cu un impor
tant număr de examene care n'au nici-o atingere cu specialitatea respec
tivă sau niciun folos direct de pe urma lor. Şi ca să fiu mai precis mă 
intreb: cu cât a contribuit la îmbogăţirea şi adâncirea cunoştinţelor de 
logică examenul de limba greacă ce constă din declinări şi conjllgări pe 
care trebuie să-l treacă studentii ce urmează ca specialitate principală 
logica? Sau cu ce am mai rămas eu - care am urmat la Bucureşti psi
hologia - din examenul de antropogeografie obliga tor şi din cel de arhe
ologie (la liberă alegere, dar obligator 1), la istoria artei, la literatura 
franceză (nu la limbă!) etc. decât (;u timpul pierdut? Cu ce sunt eu vino
vat să mă chinui - după regulament, - a asculta prelegeri pentru care 
n'am niciun interes? Examinaţi-vă fiecare şi controlaţi-vă cunoştinţele ce 
v'au mai rămas de pe urma lecţiilor sau prelegerilor care nu v'au stat 
la suflet şi judecaţi singuri. Oare dece mă obligi să dorm la asemenea 
prelegeri când m'aş odihni mai bine acasă cetind ceeace mă intereseaza? 

Idealuri imedlate şi ceva mai tndepărtate 

Dar în afară de această organizare defectuoasă ce rapeşte o bună 
parte din timpul studentului, obligându-l să trândăvească toată ziua pela 
prelegeri fără rost, un alt factor important ce contribuie la pregatirea 
insuficientă a studentului roman este insaşi mentalitatea noastră greşită 
despre muncă. Trebuie să spun cu durere că n'avem cultul muncii, nu 
pâlpăie în noi focul sacru al studiului dezinteresat şi nu dam tot respectul 
omului care munceşte. Romanul nu munceşte decât interesat, decât cu 
gândul unor mari foloase pe care aceasta i le va aduce mai târziu. 
Această mentalitate se poate verifica prin excelenta la studenţii noştri 
din străinatate. Eu - ca unul ce mi~am făcut studiile de doctorat în 
Berlin - pot să afirm cu cea mai mare tărie că n'am int<1lnit conational, 
student in Germania, care să nu fi aspirat la cel puţin profesor univer
sitar. Să nu-şi inchipuie cineva că studenţii noştri merg la studii de dragul 
ştiinţii, ci numai din dorinţa de parvenire Ia locuri inalte. Din cauza 

• 
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aceasta puţini vei găsi printre aceia care să se dedice studiului din pur 
imbold intern şi foarte mulţi dintre aceia care vânează diplome pentru 
viitoarele slujbe grase. Noroc că in Germania nu se prea pot procura 
asemenea diplome decât cu multă sudoare şi necaz. 

La studentul german găsim insă o altă mentalitate. Deşi neconstrâns 
de cineva, el merge totuşi singur la cursuri şi la seminarii, lucrează toată 
ziua in bibliotecă sau acasă, umplându~şi cadrul general de cunoştinţe 
dobândit la cursuri, prin îmbogăţirea şi extinderea lui. Prelegerile pe 
care le audiază, studentul le plăteşte ca pe ore private, din care cauză 
profesorul nu-şi poate permite luxul de a lipsi decât cu mare greutate, 
căci va avea de întâmpinat nu atât rezistenţa oficială a Decanatului cât 
admirabila nemulţumire a studentului. Studentul germăn, plţHind aceste 
ore "privat e cere profesorului să-I instruiască, iar când acesta absentează, 
studentul manifestă ostilitate, fapt care obligă pe profesor ca orice oră 
absentată să şi-a recupereze ţinând prelegerea in altă zi. Comparaţi cu 
studentul român. La noi când lipseşte profesorul, se jubilează, deoarece 
nu se măreşte, prea mult numărul prelegerilor pentru examen! 

"Venla legende" 

Dar cei care au educat pe studentul german în această mentalitate 
a dragostei de instrucţie sunt înşişi profesorii lor. In timp ce la noi pro~ 
fesorul te costrânge la studiu, la ei profesorul te atrage. Profesorul ger
man e nevoit să te atragă fiindcă acolo studentul nefiind obligat să-i 
freventeze cursurile, el trebuie să muncească şi să adâncească problema in 
aşa fel, încât să poată atra~e cât mai mulţi. Lipsa de auditori îi aduce 
retragerea dreptului de a mai ţine cursuri (venia legendi). Caz trăit şi de 
mine. Profesorului de filosofie Paul Hofmann, ne mai având in ultimul 
timp (1937 şi 1938) auditori, i s'a retras oficial venia legendi. Iar acest 
fapt a fost adus la cunoştinţa tuturor studenţilor prin »Monitorul oficial 
al Universităţii din Berlin«. Profesorul german ca să se menţină trebuie 
să muncească serios, altfel legile nu-l ocrotesc. El trebuie să părăsească 
locul pentru altul mai capabil. Tocmai din această concurenţă groaznică 
iese acea seriozitate şi adâncime a ştiinţei şi filosofiei germane. 

Din această atractiune pe care o exercită la cursuri decurge un 
contact strâns şÎ foarte prietenesc intre profesor şi student. In Germania 
nu există distanţa între magistru şi student dela noi. Sfaturile lui iţi 

sunt puse la dispoziţie cu o bunăvoinţă fără margini, iar acolo unde nu 
se pricepe spune onest că nu ştie, dar va cerceta şi te va informa. Com
paraţi cu profesorii noştri. Ei ştiu totul, chiar când nu ştiu nimic. Le e 
teamă să spună că nu cunosc O chestiune şi deaceea ori te ţin la dis
tanţă spre a putea rămâne imbrăcaţi mai departe in aureola omniştiinţei 
ori îţi spun superficialităţi. Dimpotrivă in Germania vei vedea profesori 
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celebri spunându~ţi sincer că nu cunosc problema. Işi poate oricine Închi~ 
pui cât de fructuos e acest contact direct cu profesorul. Dintre marii 
noştrii profesori numai unul singur a avut această concepţie occidentală 
a raporturilor dintre profesor şi student: Titu Maiorescu. 

Examene 

Examenele de doctorat in Germania nu sunt examene de cunoştinţe 
ci examene de maturitate de gândire. Ele cer insă muncă imensa. Mai 
intâi nu oricine e admis la doctorat, deoarece spre a deveni funcţiollar 
de stat, avocat, profesor secundar etc. nu ai nevoie de acest examen, 
ci numai de examenul de stat (Staatsexămen) pe care~1 poţi trece dacă 
ai audiat 8 semestre (4 ani). Acest examen este similar examenelor de 
capacitate dela noi. El nu e organizat de Universitate, ci de "Ministerul 
lnstrucţiei«, dar pentru bunul lui mers Ministerul apelează la comisii for
mate din profesori universitari şi secundari. 

Profesorul german nu-ţi dă O temă de tratat pentru examenul de 
doctorat dacă nu~ţi cunoaşte puterile pană in cele mai adanci cute ale 
fiinţei tale şi până nu e convins că meriti a purta acest titlu de doctor. 

Odată tema căpătată, nu eşti părăsit niciun moment, ci urmărit pas 
cu pas, propoziţie cu propoziţie. Orice afirmatie e amplu discutată fiind 
supusă unui sever examen. Aceasta nu la examen, ci inainte de a preda 
lucrarea la Decanat spre a fi admisă. Odată lucrarea admisă de profe
sorii examinatori, examenul devine o simplă formalitate deoarece nimeni 
nu e respins. Dealtfel ar fi o ruşine pentru profesorul care te~a luat pe 
seama lui şi te~a adus până aci. Profesorul e insă precaut, căci nu dă 

posibilitatea să ajungă aci decât celui ce merită şi e În stare să 
treacă examenul cu succes. Am intrebat din curiozitate pe unul dintre 
profesorii mei dacă a căzut vreodată cineva la examenul de doctorat in 
Germania şi mi-a spus că ar fi o legendă după care ar fi căzut odată la 
Rostock :unul care l-ar fi considerat pe Socrate ca filosof german, din 
sec. 18. Trecerea examenului e uşoară, însă greutatea cea mare o Întâm
pini până să ajungi la examen . 

• Vacanta" studentului german 

o altă latură a vieţii studenţeşti din Germania o constituie parti
\:iparea voluntară la munca câmpului in timpul verii, ajutând pe ţărani. 

La finele semestrului de vară (Iunie) Decanatul dă o simpla circulară 
prin care invită pe studentii germani de a se inscrie ca participanţi la 
campania de ajutorare la muncile agrkole iar aceştia răspund aproape 
sută la sut&.. Ei sunt duşi în diferitele regiuni agricole şi distribuiţi fie
cărui ţăran, după trebuinţă. Timp de o- lună ei ajută acestora, 'cunoscân
du-le in acelaş timp nevoile, viaţa, aspiraţiile etc. Alţii merg în fabrici 

• 
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inlocuind pe lucratorii ce obţin concedii. In felul acesta munca nu stag
nează, iar studentul cunoaşte mai adânc mizeria şi greutăţile lucratorului. 
Ce rol mare educativ are aceasta muncă pentru viitorul cetăţean îşi 

poate oricine închipui! 
Această muncă insă nu e tot una cu cea de folos obştesc (Arbeits

dinst) ci e diferită, benevolă şi sezonier~, pe când cealaltă e obligatorie, 
tine şase luni şi nu depinde de sezon. 

In felul acesta conducătorii Rechului tind a integra pe tânăr in viaţa 
naţiunii cu sufletul mai deschis pentru cei nevoiaşi, cu idei mai sănătoase 
despre muncă şi cu aspiratii maÎ mari pentru neamul lor. Pe un cetăţean 
format astfel ţara se poate bizui oricând, fiind sigură că poate învinge 
toate greutăţile ce i le oferă soarta cu atâta abundenţă. Despre celelalte 
laturi ale vieţii lor academice altă dată. 

Dr. Ş,. Zislulese •• 

\ 
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Jiropl dtn cascada vlejz'z' ... 

Conştiinfa mărgşte sufletul, destinul măreşte l!iafa. 

*' 
Dărue-te altora, până când toti vor fi ai tăi. 

*' 
Când ai un destin mare. mormântul îti ramâne simbol. 

*' 
Destinul nu se pierde nici în moarte. 

*' 
Tainele sunt drumurile sufletului în transcendentă. 

*' 
Creştinismul e din transcendentă. dar e pentru lume. 

*' 
In istorie mormintele conduc viata ... 

*' 
Transcendenta este partea reală a religiei şi partea ideală a istoriei. 

*' 
Istoria e făcută în numele religiei. dar din ceea ce a refuzat ea. 

*' 
E mai mult singurătatea in religie, decât colectivitatea în istorie. 

*' 
In istorie se trăieste prin alfii. in religie. - pentru alfii. 

*' 
Oamenii nu pot merge singuri decât în religie,' În istorie merg 

unii după altii. 
*' 

E mare numai acela care îşi poate păstra singurătatea în istorie 
şi sociabilitatea in religie. 

*' 
Mai multă colectivitate ne cere religia decât istoria; - dar şi 

singurătate mai multă ... 
*' 

Caracteristica omului modern este că tot ştie prin presupunere. 

*' 
A nu admite minunea înseamnă a nega tot ce poate Dumnezeu. 

*' 

• 
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A fi om înseamnă a şti arta de a te păstra aşa cum te-a făcut 
Dumnezeu. 

* 
. Din tot ce pot realiza' oamenii, numai sfintenia ne pare impo~ 

sibilă " din tot ce poate Dumnezeu, numai minunea. 

* 
Nu mai trăim cu adevărat când începem să presupunem . .. 
Minunile sunt silogismele lui Dumnezeu . .. 
In logica divină există numai două premise: Dumnezeu şi lumea. 

Toate concluziile religiei se scot din ele. 

* 
Istoria e adevărul spus de cel mai tare, religia e adevărul spus 

de cel mai sincer. 

Filosofia e creată din presupuneri, religia - din convingeri. 

* 
Prin religie. societatea devine ceeace e religia În societate . 

• 
Transcendenta începe prin virtuti, dar ea este dincolo de ele~ 

* 
Tainele sunt drumurile dintre cele două lumi; - virtutile sunt 

popasurile dintre ele. 
* 

Dacă Dumnezeu n'ar fi dragoste. n'ar putea face nimic, fiindcă 
n'ar putea fi nimic. .. 

Nu se poate să nu avem soartă, şi nu se poate să n'o hotărîm noi. 

Iubind nu poti face decât bine. 

* 
Inspiratii sunt confidentii vietii. 

* 
Geniile cunosc lumea, sfintii cunosc viata. Oamenii de rând nu 

cunosc nici pe sfinţi nici pe genii. căci în viată ca şi în apă, se cere 
nivel egal pentru comunicare. .. 

»Iubirea poate tine locul unei vieţi lungi« A ştiut sfânta Tereza 
că esentele sunt mari şi in limite . 

• 
Dragostea descopere adevărul şi creează frumosul. Ea este tot. 

fiindcă În ea e tot. 
• 

Viaţa nu comunică decât cu sufletul. Unde. lipseşte el. ea nu vine. 
* 
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Viaţa e pe 'atât de grea pe cât o crezi de uşoară, şi p~ atât de 
uşoară pe cât o crezi de grea. Viaţa e totdeauna altcum de cum ti se pare. 

'" 
. Inima dă operelor şi forma şi fondul. Tot ce ne apartine mut 

revărsări şi ale inimei. 

'" 
Ratiune sănătoasă e aceea pe care o umple sentimentul, sentiment 

sănătos e acela, care nu lasă goală ratiunea. 

'" 
In dragoste, şi trupul şi sufletul sunt o singură substantă 

amândouă se prefac în lacrămi ... 

'" 
Pentru mulţi, sinceritatea e trădare; dar pentru şi mai multi, tră-

darea e sinceritate. In societate, sinceritatea nu se ştie precis, ce este ... 

'" 
Dumnezeu şi inima lucrează numai prin sânge şi prin la -:rimi ... 

'" Lacrimile sunt partea cea mai bună din rău,' zâmbetele sunt par~ 
tea cea mai rea din bine. 

'" 
»Stilul e omul«? Nu, stilul 'e viaţa omului. 

'" 
In femei există mai multă iubire, dar ele o cunosc mai rău. 

'" 
Golurile sufletului se umplu numai cu lacrimi. 

'" 
Moartea intră în viaţă, prin suspine, ca să dea mai multă înălţime 

vieţii. Viaţa nu cunoaşte inălfimi mai mari decât acelea pe care o ridică 
lacrimile ... 

'" 
Cine pătrunde adânc în viaţă, pătrunde adânc şi în moarte. Nici 

moartea nu poate opri pornirile spre adâncimi. 

'" 
Fără melancolie n'am putea cunoaşte erorile vietii, şi fără bucurie 

n'am putea cunoaşte greşelile noastre. 

'" 
De odată cu iubirea, numai muzica încape în suflet. După ea, nu 

mai incape nimic. 

'" 
Iubirea. în fiecare suflet, ori este, ori a fost ... 

Sfinţii sunt trişti inainte de iubire; noi .numai după ea. 

'" 
Limita unui lucru este un alt lucru şi mai mare. Numai aşa se 

ajunge la nesfârşire ... 

• 
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"Moartea e materie.« Se poate, fiindcă ea nu atinge sufletul. 

* 
Sfinfenia este desăvârşirea prin iubire. 

* 
Cine nu poate fi erou, nu poate fi nici sfânt. 

'" 
Erou este acela care nu se schimbă nici in fa/a mor/ii. 

* 
Istoria se naşte din dragostea de ideal. 

*: 

405 

Bătrâneţea e mai. departe de eroism, fiindcă e prea aproape de 
moarte " tinere/ea e mai departe de sfintenie, fiindcă e prea aproape 
de via/ă. , * 

Arta e dragoste care nu incape în via/ă. 

* 
In zâmbet - armonie; in lacrimi - armonie,' şi in aceste două 

armonii, - via/ă. 

* 
. Trecutul e lumina viitorului " viitorul e lumina trecutului. Pre~ 

zentul e umbra acestor două lumini cari trec prin viaţă. 

• 
Nu adevărul e în ratiune, ci l'a/lunea e În adevăr. 

• 
Minunea e cea mai sublimă jertfă pe care o face Dumnezeu; 

jertfa e cea mai sublimă minune pe care o fac oamenii. 

• 
Istoria se apropie de religie prin jertfă; religia se apropie de 

istorie prin minune. 

• 
In via/ă. sunt unele lucruri pe care trebue să le judecăm numai 

după noi,' altele, pe care numdi după noi nu trebue să le judecăm. 

* 
Nu vezi decât ce~i în tine. 

* 
Via/a duce la istorie. istoria duce la moarte. 

* 
Isforia e trecerea vie/ii spre moarte,' religia e trecerea mor/ii 

spre viaţă. 
* 

Istoria e jocul destinului in viaţă. sau jocul vie/ii În destin? 

* 
Destinul e libertatea vie/ii. 

Gh. Mo,iu 
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PROf. TRAIAN MAGER: 

Scriitoarea Constanţa Hodoş 
Romanul "Martirii", istoria ro
manlată a Zărandulul. cu cen .. 
trul de acţiune In Hălmagtu 1) 

Fiică a lui Constantin Taloş şi a Amaliei Vida, Constanţa măr. 

Hodoş, este scriitoarea consacrată pe care Zărandul a dat-o literaturii 
române. 

S'a născut in Zimbru (azi pl. Hălmagiu) la 12 Oct. 18612) unde 
tatăl său era notar comunal şi şi-a petrecut copilăria şi adolescenta in 
Hălmagiu, unde tatăl său fu apoi prim pretor dela 1865 până la 1876. 
Educaţia şcolară şi-a făcut-o într'un pension particular in Arad, Copila 
năzdrăvană, cum ne-o prezintă contimporanii incă în viaţă din Hălma-
2'iu; fecioara răsfătat~ a elitei zărăndene de mai apoi: deveni la matu
ritate scriitoarea cu distinse calităţi literare, ceeace n'a impiedecat-o să 
ră-mână şi o bună mamă în foarte zbuciumata ei viaţă conjugală. 

A fost căsătorită întâiu cu Nicolae Marcu,3) funcţionar la telegrafie 
-----

II Prescurtările .AMH" dela note Însemnează ~Ar1liva Monografiei Hălmagiuluic 

2) N. Iorga. Istoria lit. rom. contemporane, II, Bc. 1834. Aci găsim la nota 5, Pg. 98 
despre Const,mţa H. că s'anăscut "in /2 Oct. 1863, la Zimbru",. cifra 3 însă trebue să 
se fi futrodus prin grl'şală de tipar in loc de 1,' ea fiind născută la 186/. Bazăm 
această rectificare: pe cerlificatll! oficial de dl'ces (originalul in AMH,), În care la 19 Apfil 
/934 i Sf! dă vârsta de 73 ani,. pe informaţiile familiei (nepotul, ing. Aurel Tă/ăşescu, fişa 

cit. No. 91 din 10. II. 1936) şi pe declaraţia prwenei ei din capi/ărie, Paras(heva Moldovan 
din Hălmagiu (fişa No. 113 din 2. VI. /936) care născută la 1858, spune că nici Constanta 
nu putea fi mai tanără decât CII vreo 2 ani. Nu i-am putut încă descoperi data naşterii din 
matricolele botezaţilor, căci ÎII Zimbru ca li în Intreaga regiune există numai parohii orfo
doxe; iar pdrinţii ei fiind etl'rodocşi (tatăl gr. cat.; mama romano catolică), nu ştim unde 
a fost botezată. De notat totuşi, că în matricola parohiei ortodoxe din Zimbrl,l găsim intro
dus bofaul fratelui ei vitreg, Kdroly, născut la 9 Aug. 1854, fiul lui Tal/oş Konstantin, 
gr. cat. şi Il lui Arztonia, rom. cat., naşi fiind Karoly Michaelik şi Ana, din Dieci. 

3) AMH. Fişa Nr. 110 din 20 Il. 1936. Octogenarul Dr. Vasile Pop, advocat in 
Arad, relatează că Constanta Taloş, fiind Învitată la o masă la episcopul din Ara4 a pro
dus o frumoasă impresi8 prin declamări şi discuţii inteligeme, cu rare ocazie cunoscând·o 
Marcll, a lllat-o in căsătorÎe. 

-
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in Arad, un om mai în etate, cu care a avut copiii 4) Aurel şi Lucian, 
gazetari in Bucureşti. In acest timp locuia la dânşii tânarul Ioan Rusu, 
elev la şcoala normală maghiară, viitorul publicist şi om politic Ion Rusu 
Şirianu. Afinităţi sufleteşti fac ca intre tinera doamnă şi tinerul candidat 
la dăscălie să se desvolte in mod fatal o puternică dragoste şi pleacă 

impreună la Bucureşti, unde zărăndenii noştri incepuseră a-şi face bune 
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Scriltorea 
Constanta 
Hodoş. 
n. Taloş. 
1861-1934 

rosturi de existenţă. Pe Rusu Şirianu, Constanta l-a invaţat limba lite
rară românească şi l-a ambiţionat să scrie. caci el facuse pânit aci numai 
şcoală ungurească.5) Cu Rusu Şirianu incă a avut doi copii, pe Letiţia 
mar. Cernatescu, şi pe Mircea, mort ca erou la 1916 in luptele dela Tur
tucaia. Cea mai fericită Însel pentru desvoltarea talentului ei literar i-a 
fost a treia căsatorie, cu scriitorul Alexandru Hodoş (Ion Gorun), tot un 
zărăndean şi el, fiul fostului subprefect Dr. Iosif Hodoş, cu care a avut 
pe Alexandru Hodoş, cunoscutul publicist şi om politic de azi. 

4} In Matricola Botezati/or a parohie; oriodJ.u române A/ad sunt întroduşi: Amos 
Aurelill, născut la 13 Oct. 1880 şi Lucian Nerva, la 15 Iunie 1883; naşă fiindu-le Lef/lia 
(ffodoş! sotia advocatlllui Dr. Nicolae GflCIl difl Arad. 

5) AMff. Fişa No. 111 din 17. /1. /936. Relaltlrile dlui Dr. Ioan SUcill, Chişiflfll-Criş 

clUlosmtulluptăior naţionalist, fost ministru în Consiliul Dirigent. 
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Rămasă văduvă, a murit la 19 Aprilie 1934, domiciliată în Bucureşti. 6) 

Constanta Hodoş in copilaria ei a avut ocazia să cunoască in HăI~ 

magiu în casele larg primitoare de oaspeţi ale tatălui său pe toţi figu~ 

ranţii marei tragedii politice a Zârandului, cari angajaţi intr'o luptă dis~ 
perată cu opresorii de veacuri, formau o strâns unită familie. l-a putut 
deci cunoaşte prin intuiţie directă in toate manifestările vieţii lor, atât 
in conciliabulele politice desfăşurate in jurul meselor oferite de »subpre~ 
fectul« la el acasa, cât şi in balurile ce se ţineau in cele două capitale 
ale judeţului, in Baia de Criş, dar mai ales la »birtul mare« din Hălmagiu. 

Zarandul sintetizând mai bine aspiraţi'..lnile şi frământările Româ~ 

nilor ardeleni de pe la jumătatea sec. XIX, Constanta Hodoş a avut feri~ 
cita inspiraţie să utilizeze in artă acest capitol de istorie naţională. Atât 
de zguduitoare, atât de pasionantă şi bogată in peripetii a fost viaţa 

generaţiei dela 1848 in Zarand, incât numai redarea fidelă a realităţii ne 
oferă un senzaţional roman. Şi acesta a fost rolul de scriitoare al Cons
tantei Hodoş in cea mai complexă dintre lucrările sale, intitulată 

;o Martirii-. 7) 
Despre »Martirii« s'a spus că este un roman social. Pătrunzând la 

faţa locului in ambianta acestei epoce, studiind topografia şi stând de 
vorbă cu contimporanii, pe cari subsemnatul i~am ajuns în viaţă, găsim 
că actiunea acestui roman reprezintă in cele mai mici amanunte istoria 
fidel romanţatâ a Zărandului. In »Martirii« figurează aproape toate per~ 

soanele marcante ale acestei epoci şi ele îşi leapădă uşor masca pseu~ 

donimatului, apărând cu numele adevarat. 
Eroul principal al romanului este Stoe, originar din Mândruloc depe 

Muraş, fiul unui refugiat de foamete dintr'o regiune maramurăşană pe 
la 1824, care se ascunde intr'un timp sub numele de Constantin Mure~ 

şanu (învăţător in Şilindia) şi este apoi notar in Zimbru, apoi »subpre~ 

fect« in Halmagiu. Nu ne este greu să-i descoperim numele adevărat, 

acela de Constantin Ta/aş (1825-1;H6), tatal autoarei, spunându~ni-se 

că dascălul ungur ii schimbase numele în »Szilard«, ceeace este identic 
cu Constantin. Autoarea face din Constantin pseudonimul Stoe şi-l dă 

născut in Mândruloc, pentru plasticitatea cuvântului, in Joc de Sâmbă~ 

teni, comuna invecinată, unde de fapt s'a născut. Ambele lui soţii sunt 
arătate cu numele adevărate: Antonia, apoi Amalia. 

6) AMH. Fişa No. 112 din 30 August /934. Extrasul din rl'gislrul stării civile pen
tru morţi pe anul 1934 a comunei Şerb(lfl Vodă (jud. Ilfov), unde a decedat in spitalul un
traI de boli nervoane, a fost trimis primă-iei Hă/magiu, core l-a transpus oficiului parohial 
de aici, Întrucât în Ardeal înainte de 1895 par(lhiile făceau înregistrările de stare civilă. 

Negăsindu-se înmatriculată naşterea nici aict~ adul a fost prtdu! subsemnatului pentru cer. 
ctlare şi se păstrează în AMH. 

1) Apănlt intâiaoară la 1908, a doua oară la 19/5 şi în a treia editie la /929. Ne 
folosim de edtţia 11, 19/5, editura Minerva, 

= 
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In al doilea personagiu, aproape tol atât de important ca şi cel 

dintâi, Ilie Crişanu, dat ca prefect al jud. Zarand şi deputat in parla
mentul ungar, recunoaştem pe Sigismund Bor/ea (1827-1883), care fu~ 
sese deputat de Halmagiu, protonotar comitatens şi substitut de prefect; 
nu insă prefect, care a fost Ioan Pipoş. Este dovedit insă că Borlea a 
fost acela care a organizat Zărandul românesc ~i de fapt a condus viaţa 
publică a judeţului, căci Ioan Pipoş, prefectul adevărat, a funcţionat nu
mai dela 1861 până la 1867 şi şi in acest scurt interval nu locuise tot 
timpul in judet, demnitatea de prefect fiind in acel timp mai mult o 
funcţie decorativă. Prefecţii ce-au urmat după Pipoş (Hassler, Haller), 
nici n'au mai locuit in judet, aşa că Ungurii numeau Zărandul, ţara lui 
Borlea. Denumirea de »Crişanu« i se dă lui Borlea fiindcă era ongmar 
din Şiria. depe lunca Crişului; in opoziţie cu Taloş - »Murăşanu,. 

depe Murăş. 
In jurul acestor două persona2'ii se ţese acţiunea politică a roma· 

nului intru toate corespunzătoare adevărului istoric, exceptând doar par
ticiparea acestora la luptele din Munţii Apuseni, alături de Avram Iancu, 
ceeace n'am găsit-o dovedit istoriceşte. 

Al treilea personagiu, aparţinând taberei adverse, Ribav Btla, sin
gurul vlăstar al unei familii de nemeşi unguri distrusă in revoluţie, nu-l 
ştim cine este. Indicaţii foarte precise ni-I dau născut in Aciua şi atuncilar 
fi din familia Hollaky; după nume se aseamănă cu Ribiczey din Ribiţa: 

ştim că ambele familii au făcut o dArză opozitie oficialitatii româneşti a 
Zărandului, contribuind la desfiinţarea lui, aşa cum se prezintă şi in ro
man. In legătură cu peripeţiile vieţii lui Ribay este bine prinsă o aven
tură politică a acestuia, care corespunde conjuraţiei Ungurilor kossuthişti 
descoperită in Arad la 1854, aşa cum este ea povestită de ddugărul 

minorit Lakatos Otto, insuşi un conspirator condamnat la lungi ani de 
temniţă.t) 

Se pot uşor cunoaşte şi personagiile mărunte. precum se poate ve
rifica şi senzationalul cotidianului de odinioara. 

Vice prefectul Munteanu cel »fin şi frumos, doctor in drept dela 
Viena". care nu se prea putea impăca cu felul exuberant şi despotic al 
lui Ilie; este Dr. Iosif Hodoş (1829-18g0). Protonotarul Ionaş este Ioan 
Simionaş (1838-1905). Advocatul Pop este Dr. Teodor Pop. Pretorul 
Laţi este Vasile Ladislau Fodoru (1824-1865); in ungureşte diminuti~ 

, vul lui Laszl6 este »LaczÎ« (Laţi), intrebuinţat şi in familiile intelectua~ 

!ilor români. El a fost pretor (solgăbirău) in Halmagiu până la moarte a-i 
întâmplată la 1835, când în locul lui a venit Taloş, - aşa cum se amin_ 
teşte şi in roman. »Doamna Laţi«, "fiică de protopop fruntaş«; este vă-

I) Lakatos Ofto. Arad tortlnele. Voi. III, Arad, 1881. Anexa: Harom Iv egy kam
promitalt !lelMI. 
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duva lui L. Fodor, pe numele adevărat Carolina, fiica protopopului unit 
Ioan Moga (1804-1862). Protopopul Iorgovan, ale cărui case mari au 
rămas pustii după un şir de tragedii familiare; este protopopul ortodox. 
Petru Moldovan (1814-1868), (soră-sa Sabina măritată cu Gratian Pop 
(1835-1882) s'a sinucis împuşcându-se cu arma de vânătoare; fiică-sa 

măritată cu advocatul Brânduşan s'a sinucis, otrăvindu-se, răspunzătoare 
pe această tragedie fiind Leana, pe numele adevărat Elena Sirban, vara 
şi »găzdoaia» protopopului, dupăce ii murise protopopiţa Susana (1856), 
pe care o urmă şi el la la 1868, dupăce mai nainte fusese depus din 
protopopie). In casele pp. Moldovan, pe care le inchiriase pretorul Taloş, 
crescuse Con5tanţa Hodoş. Ele există şi astăzi aşa cum sunt descrise in 
roman, numai cât acum apa nu mai curge prin mijlocul cumunei prefăcând 
curtile caselor in băltoace, focare de ţânţari producători de pafudism; 
a fost abătută intretimp mai la dreapta, indepărtată de centru. 

Nu mai puţin fidel este redată topografia regiunii: Valea Tăcăşelelor 
comuna Aciua cu muntele Moma, Şortocul-priporul Hălmagiului. Totase
menea şi discursurile politice, care dacă nu pot fi exacte, ele sunt ţinute 
in stilul şi spiritul timpului. 

La proxima ocaz.ie, vom continua, an.alizâlld romallul "Martirii". 

c 
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o excursiune la Constan
tinopol pe Marea Neagră 

Era la începutul lui Septemvrie. 

411 

Timpul fixat, pentru imbarcare pe vaporul Dacia: după ora 12 
noaptea. 

Ca la 300, doamne, domnişoare, tineri şi bătrâni, toţi cAţi luam 
parte la excursia pe mare la Constantinopol ocupam cabinele de d. 1. 
II. şi HI. destul de simpatic aranjate; câte o cabină pentru 3-4 şi 

chiar 5 persoane. Cei mai mulţi din excursionişti pentru prima dată am 
văzut portul Constanta, vapoare de mare şi Marea Neagră. 

Dupăce ne-am aranjat, hainele in cabine, am urcat pe bordul 
vaporului, unde emoţia şi nerăbdarea ne stăpAneau pe toţi; nu ne mai 
aflam locul, alergam când la prora vaporului, când la pupă; eram nea
stâmpăraţi ca şi copiii cei mici, cari pentru prima oară calcă pragul 
şcoalei. Nu ştiam ce să admirtl.m mai mult: valurile de lumină ce le 
revărsau miile de becuri electrice din port şi oraş asupra marii, ori 
lumina lunii pline, de pe bolta senina a cerului. 

Geamandura prin mugetul ei scurt ne arăta, că marea va fi liniş
tită. Deodata un şuerat gros al vaporului ne făcu atenţi, că se apropie 
plecarea. Un mic remorcher se apropie de uriaşul nostru vapor, şi legat 
cu funii groase, trase vaporul Dacia spre largul mării. 

Dupa câteva zeci de metri, ajungând la apă mai adâncă, se pun in 
mişcare puternicele maşini ale vaporului, iar micul remorcher se întoarce 
in port. »Dacia«, apucând in largul mării, Iasă în urma noastră oraşul 

şi portul ale cărui valuri de lumină, ne însoţesc până departe de tot, in 
largul Mării Negre. 

Alături de vaporul »Dacia«, pe partea stângă la o distanţă nu de 
tot mare, o ia 'naintea noastră vaporul »România«, care are pe bord 
pasageri pentru strainatate. De aceeaşi marime ca şi Dacia e şi Româ
nia, imbrăcată in aceeaşi coloare alba, încât o puteam vedea cu ochii 
destul de bine, la lumina lunii singura stăpână pe intinsele ape ale mării. 

Ambele nave plutesc sub tricolorul românesc, tăind cu uşurinţa 

valurile spre Bosfor şi Constantinopol. 
In partea dreaptă, de tot departe, îndărătul nostru, abia mai putem 



412 -HOTARUL 

prinde jocul de lumina al farului dela Tuzla. Suntem alături de apele 
Bulgariei. 

Jos numai o intindere mare de "'pâ, iar sus cerul instelat cu luna 
plutitoare, luminand tot mai puternic intinsele ape ale mării. Abia puţini 
au mai rămas pe bord, ceilalţi ne coborâm in ca binE', In culcare. 

Prin geamul rotund deschis al vaporUlui, se aude mişcarea ~i clocotul 
apei şi loviturile produse de valurile apei, ce vin din largul Marii Negre. 

Ce neputincios e omul! Numai in fata nemărginirei apelor se poate 
observa micimea şi neputinţa lui; cât de mic .şi neputincios e omul, stă~ 
pânul absolut al universului. Cu creerul obosit, prin puterea imaginaţiei, 

imi readuc in suflet apele cele mari ale oceanelor... vapoarele uriaşe 

ce străbat Atlanticul... munţii plutitori de ghiaţă ... Titanicul cu miile de 
călatori, cari şi~au aflat moartea in valuri ... 

Când m'am deşteptat aerul răcoros adus de valurile mării, intrând 
prin ferestruia vaporului, ma determină să~mi Îndrept privirea spre geam 
asupra mării. Cât pot cuprinde cu ochii numai o apă, o apă curată ca 
cristalul, de coloare verde inchisă d~ tot. Ne-am facut repede toaleta. 

Sus pe bord ceream rasarit de soare pe apele mării, un extraordi-
- nar fenomen al naturii, dar nu ni-e cu putinţă, întrucât batrânul soare 

sta ascuns sub Învelişul unor nori groşi şi cenuşii. Abia mai târziu apare 
de tot vesel, mai sus pe boltă. revărsându-şi tot mai puternic razei e
călduroase pe 'ntinsele ape. 

Singurele vieţuitoare. cari însoţesc nava in largul Marii Negre sunt 
"pescaruşii« nişte paseri de mărimea gâştelor, cari Îl1noată şi zboară cu 
uşurinţa, hranindu-se cu peşti de mare. Apoi in largul marii, trecem pe 
lângă un grup de rechini, erau la O departare de 100-150 metri de 
vapor. Ii putem bine distinge, cum sar cu gurile cascate, încercând sa 
stea tot mai mul la suprafaţa apei. 

Cum stam şi priveam cu curiozitate de copii prora navei care tăia 
şi desparţia in doua valurile apei, de odată ne apar înaintea ochilor, la 
o depărtare mare În oriwnt nişte linii negricioase, cari din ce în ce se 
desluşesc tot mai bine,· sunt ţărmurii Mării Megre, suntem înaintea 
intrării în trecătoarea Bosforului. 

La intrare în Bosfor, Iăsam la dreapta coastele filşiei de pămât li 

Turciei europene, iar la stânga ramân coastele Asiei. A tât de o parte, 
cftt şi de cealaltă, pamântul e colinos, stâncos. E mai stâncos şi mai 
puţin fertil, ca cel din Dobrogea. 

Apar şi satele turceşti cu casele rasleţite pe lftngâ apa Bosforului· 
Mai apoi apar tot mai mult cladirile moderne, vilele, palatele şi nenu
măratele minarete ale moschee lor turceşti, toate înşiruite pe ambele 
maluri ale Bosforului. Deodată "Dacia« opreşte in mijlocul Bosfornlui. 
suntem la intrarea în port. 

a 
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o barcă cu motor se apropie de nasul nostru: poliţia şi vama turcă. 
Se lasă scarile la suprafaţa apei, se fac cuvenitele şi obişnuitele forma~ 

litaţi intre poliţia-vam~i turcă şi reprezentantii »DacieÎ«. Barca-motor 
dispare indata, r<1.mâind pe bordul vaporului reprezentanţii poliţiei turceşti. 
Vaporul trage in port, e legat cu funii la Fumul Bosforului dinspre 
Pera-Galata, apoi se lasă scărtle, ca să putem coborî pe uscat, după o 
dllatorie liniştită pe mare, de 13-14 ore. 

Dup,\ un scurt popas, cu nişte bărci cu motor traversăm apa Bosfo
rului de cealaltă parte, suntem în lstambul, un vechiu cartier al Constan
tinopolului. In drum spre vechiul Serai, trecem printr'o poartă mare, 
ajullgând apoi intr'un parc cu mai multe cladiri, cari pe vremuri îşi aveau 
fiecare rostul lor, iar azi sunt, intr'o stare de phins, stau in pragul 
dărapanării. 

Tree<ind dintr'o cladire in alta, aflam rostul ce-l avea fiecare ciadire. 
Intr'una era haremul. Prin mijlocul clădirii duce un coridor, de ambele 
laturi cu odăi, iar in faţa clădirii era inchisoarea eunucilor, iar în alta 
locuinţa şi mobilierul cutărui sultan. In mai multe odăi una lânga alta, 
sunt aşezate comorile şi bogatiile foştilor sultani. Comori şi bogăţii ca'n 
poveşti. Aur, pietre scumpe adunate de imparaţii Turciei in cursul vea
curilor trecute, când popoarele şi ţările creştine zaceau sub jugul semilunei. 

Am vazut, un tron imparatesc tot din aur masiv, avea lungime 
aproximativ 1,50 m. iar Ia ţime cam 80 CI11., era aşezat intr'un dulap de 
sticla. Intreg tronul era impodobit, cu cele mai frumoase şi mai scumpe 
pietre. 

Un baston, sceptru imparatesc, împodobit, cu cele mai frumoase 
diamante şi cele mai scumpe pietre. Ghidul care ne serveşte explicaţii, 

ne spune ca are o valoare de aproape"o sută milioane lei. 
O masă impodobita jur imprejur cu diamante frumoase şi mari. 
Pe o p<lnza de matase ţesută ca o mreje sprijinită pe stâlpi de aur 

in formatul unui baldachin - este aşezată o piatra mare de smaragd, 
de marimea unui ou de gâscă, iar sub p,inză sunt aşezate alte pietre mai 
marunţele. Apoi un ulcior de aur, diferite vase, pietre preţioase, sabii, 
lanci, armaturi, diferite obiecte toate din aur, impodobite cu pietre 
scumpe, aşezate sub sticla şi pazite ziua şi noaptea de oameni, 

Doar nici unde pe lume nu exista adunate la un loc atâtea cQmori 
şi bogaţii, atMea obiecte din aur, atâtea diamante şi pietre preţioase 

câte se pot vedea la un loc in vechiul Serai, palatul foştilor Sultani 
ai Turciei. 

Terminând vizitarea vechiului Serai, am cercetat Bazarul din Istam
bul; ca la vreo 10-12 mii de prăvalii aşezate una lângă alta in câteva 
strazi, formează Bazarul, unde poţi afla tot felul de marfuri şi tot felul 
de articole industriale şi comerciale ce existtl În lume. 
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La reintoarcerea din Istambul, am apucat o altă cale, n'am mai 
venit peste apa Bosforului cu barca, ci am trecut peste vestitul pod care 
leagă Istambulul cu Pera şi Galata. Dupăce se insereaza binişor, de pe 
acest pod se vede Bosforul in toată splendoarea lui. Bosforul în formă 

de corn, cu vile, cu palate moderne, cu moschee cu minarete inalte şi 

ţuguiate, luminate de valurile de lumină de becurile electrice, e un ade
vărat rai pământesc, - acesta e Cornul de aur. 

A doua zi cu maşinile ce ni s'au pus la dispoziţie, am eşit le mar
ginea lstambulului, vizitând zidurile vechiului Adrianopol, în vecinătatea 
cărora se află vechiul cartier, Fanarul. 

De aici am plecat spre moscheea SIt. Sofia, care e situată faţă 

in faţă cu intrarea principală a vechiului Serai, e cea mai impozantă 

creaţiune a artei bizantine, edificată de Imp. Iustinian (527-565) in sec. 
al VI-lea. Această biserică creştină, cea mai măreaţă operă a artei creş
tine orientale, deoda.tă cu ocuparea Constantinopolului la 1453 a fost 
luată de Turci şi prefăcută in moschee turcească. Ca să aibă aspectul 
unei giamii i s'a ridicat cele 4 minarete şi in locul crucii s'a pus se
miluna toată din aur, pe cupola cea mare. 

Inainte de a intra în interiorul ei, la uşa cea mare primirăm fie
care câte o pereche de papuci şi astfel intrarăm. Când semiluna a luat 
locul crucii, fură nimicite cele mai frumoase şi mai orientale lucruri. 
Mozaicurile cele scumpe, icoanele sfinte cari serveau de decoraţiuni 

pe pereţi, au fost înlocuite cu table mari cu inscripţii din coranul turcesc. 
Interiorul bisericiie grandios. O cupolă enormă aşezată pe arcade 

puternice, sprijinită de stâlpi de marmoră, sub această cupolă sunt două 
semicupole mai mari şi fiecare din aceste semicupole se sprijinesc pe 
câte alte două cupole mai mici. Mai multe galerii mai mari şi mai mici 
aşezate pe arcade puternice, unele mai frumoase decât altele. 

Stând şi privind jur imprejur, atâtea arcuri gigantice, cupole mari 
şi mici, mulţimea de galerii mari şi mici şi o sală colosal de mare împo
dobită de jur imprejur cu mozaicuri şi arabescuri, de aur şi argint, te întrebi 
singur cum este cu putinţă ca pictura şi mai ales arhitectura, in secolul 
al VI-lea, pe timpul lui Iustinian să fi ajuns la un aşa grad de desvoltare? 

In fundul salei spaţioase se află locul care arată direcţia spre Meca, 
iar .în aceeaşi direcţie cu vechiul amvon se află şi amvonul de azi cu 
acoperişul in formă de clopot. Pe ambele părţi ale tribunei sunt aşezate 
2 steaguri verzi. In locul icoanelor de mozaic sunt inscripţii turceşti 
cu litere de aur de câte 1-2 metri lungi, cari reprezinta numele lui 
Alah, Mahomed, şi ale celor dintăi calm. Fiindcă Sit. Sofie era biserica 
creştină, direcţia ei şi altarul, eraJ) catră răsărit. Deoarece însă direc
ţiunea spre Meca nu cadrează cu răsăritul, deaceea şi covoarele cele 
scumpe de mătasă sunt aşezate pieziş ceeace, imediat atrage atenţi unea 
vizitatorului. 
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Inainte cu 10 ani moschea Sft. Sofie a fost declarată monument 
istoric de guvernul turcesc, astfel că de atunci nici Musulmanii n'o mai 
intrebuinţează pentru servicii divine. 

Cea mai frumoasă moschee din ,Constantinopol - după sft. Sofie
e moscheea zidită de Soliman Magnificul in sec. XVI. Şi aici sunt con
centrate enorme bogăţii. Stâlpi de marmoră in toate culorile, podeala 
acoperită cu cele mai fine şi mai scumpe covoare de mătasă din Persia. 

Am vizitat apoi şi moscheea albastră, zidită de sultanul Achmed I. 
la inceputul sec. XVII; se deosebeşte de sus amintitele moschei intru cât 
această moschee are 7 minarete şi, fiindcă e zidită numai din marmoră 
albastră, i s'a dat şi numele de moschea albastră. 

După ce am terminat vizitarea moscheelor, am plecat spre muzeu. 
In drum spre muzeu, trecând prin piaţa Altmeidanului, am văzut obeliscul 
lui Teodosiu Cel Mare, care a fost luat trofeu într'un război glorios şi 

aşezat în amintita piaţă. Are inăltime de peste 30 metri, zidit de granit 
inainte de Cristos cu cel puţin 1500 ani. Un alt stâlp e stâlpul şerpilor, 
format din imitaţiuni din 3 corpuri de şerpi. Al treilea stâlp e stâlpul de 
aur, acest obelisc in vechime era de sus până jos îmbrăcat În bronz de 
aur, dar mai târziu a fost despoiat de frumoasa lui imbrăcaminte. Toţi 
aceşti stâlpi sunt importanţi pentru vechimea lor. 

Muzeul din Istambul e infiinţat de beiul Handy, aranjat şi aşezat in 
vreo 40 camere ale unui edificiu cu 2 caturi. Am văzut în acest muzeu 
tot ceeace s'a putut aduna din Turcia, din Asia şi din Europa, de pe 
timpul Grecilor, Romanilor Asyrienilor si Babilonenilor. Am văzut sarea· 
fage de marmoră, de teracota, figuri, statui, busturi. Am vazut statuia 
mare a lui Hercules, apoi lupoica cu 2 gemeni, un călăreţ cu o lance in 
mâna. Femeile plângătoare, 18 fiinţe omeneşti, erau aşa de perfect lucrate 
in marmoră de parcă într'adevă trăiesc şi plâng. Interesant e sarcofagul 
unui rege din Cetatea Sidonului, al cărui cadavru a fost scos din sarco
fag şi aşezat într'un dulap de sticlă lângă sarcofag. Deşi dela moartea 
acestui rege a trecut câteva mii de ani, totuşi se mai pot observa şi azi 
intestinele şi pielea lui. Vizitând în urmă şi marele basin subteran de 
apă, care de asemenea e unul din multele opere sle artei bizantine, ne-am 
reîntors cu maşinile in port şi am coborât în fata vaporului. Nu mult 
dupăce am luat masa pe vapor, - masa pe vaporul Dacia e foarte bună -
s'au ridicat scările, Dacia s'a pus in mişcare, ne-am reintors cu regre~ 
tuI, că din cauza timpului scurt, n'am putut să vizităm şi să cunoaştem 

şcoala turcească şi pe învăţătorul ei. După o călătorie plăcută şi liniştită 

de 14 ore pe Marea Neagră, am ajuns cu »Dacia« in ziua următoare, 

dimineaţa la ora 4 in portul Constanta ... 
inv. E. Ti ... Doroban,i 
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Să nu te'ndemni. să nu te chemi, 
Florile dalbe ... 

Să uiti de tine şi de toti. şi dacă poti 
Să nu mai ştii ce ai fost- eri ŞI să te afli nicăieri, 

Florile dalbe ... 
Că te~a chemat mai ştiu eu cum. te pierde'n fum, 

Florile dalbe ... 
Şi dacă ai gândit ceva, sau de vreo stea 
Ai fost cumva înamorat, să şti că toate-au fost oda!' 

Florile dalbe ... 
In ritmul zilelor de azi, nu te~avâr; ta, căci ai să cazi. 

Florile dalbe ... 
Rămâi matricol de ştergar şi nu râvni ca la ziar 
Să figurezi intre boieri 1 ... Aste-au fost eri 1 .. . 

Florile dalbe .. . 
Invată dela Titulescu, sau dela SttJlian Popescu, 

Florile dalbe ... 
Ca fi ceva, e~o cacealma 1 ... Că numele e o scântee; 
Că tot ce·; fată-o fi ... femee! 

Florile dalbe ... 
Azi, eu şi fu. cam ce suntem nu prea vedem, 

Florile dalbe ... 
Dăm doar din cap, ca s'arătăm. că" mai purtăm 
Şi ne mişcăm automat. când drumul la şurub am dat, 

Florile dalbe ... 

HOTARUL 

Azi nu ai voe să mai spui o vorbă bună, nimănui ! ... 
Nu poţi să zici că doctor uroza a fost prefectul idealI 
Că M. Mărcuş are un suflet 1 ... bun de borcan, într'un spital! 
Că R. Coţoiu făcea de toate. afară de prima ria t. 
Unde o "'vulpe« -era tiganul şi-o altă Vulpe. împărat 1 ... 
Nu poti să spui lui Manolescu, ca oculist pe cum se crede, 
Că n'a văzut ce ° să fie. cum ăI mai chior din noi, azi vede 1 ... 

• 
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N'ai voe să-[ Întrebi pe Ghita, ce-i spirtul negru! ... pe Botoc 
Ce este aia cărămidă 1 ... N'ai voe să te-ocupi de loc 
De oameni mari, care odată ne vor privi cutându-şi toga, 
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Când din ce sunt i-o face monştri, cu dalta, sculptorul R. Mogal ... 
Nu poti s'arunci un simplu spirit, sau doar o glumă pipărată / ... 
Nu poti să spui că un Popita n'o să mai fie niciodată 
Un culturalI ... Sau Lazăr Nichi, un doctor în filosofie, 
Când bietul om nu e la şcoală, sau la palat ! ... este la ... vie I 
Nu-ţie permis să spui că legea, era un fleac la Frânghian, 
Sau că, in vânt, pentru o »carte«, se dădea Nae Ludoşa.n I 
Şi dacă-aşa stă astăzi treaba, dece să mai vorbim degeaba 

Florile Dalba ... 
Şi ne ducem la culcare, că - vorba aia - fieca:-e 
Suntem sătui de-atâta vorbă 1 ... (Prea se făcuse vorba, ciorbă 1) 

Florile dalbe ... 
Hai la culcare, frate bun 1 ... Atâta pot astăzi să-ţi spun, 

Florile dalbe ... 
Nu fe'ndemna:~nu te chema, 
Şi dacă'namorat de-o stea 
Ai fost cumva, în viata ta, 

Florile dalbe ... 
Pe cer sunt stele mii şi mii ! ... 
Să fim o clipă iar copii, 
Să ne'ndemnăm, să le-adunăm 
Şi-apoi cuminti să ne jucam 1 ... 

Florile dalbe ... 
PAN 
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cĂlm1rli .,. 

"Poemele fai Edgar Poe" - traducere din limba engleză. 
de Emil uulian. Ed. Fundatiilor Regale. 

Sta spus intotdeauna că o traducere tn versuri nu trebue să fie nu
mai o tălmăcire a verbului, ci pe cât se poate, o reeditare a gândului, in 
cadenta gâlgâirii lui initiale . .&. Traducerea operilor versificate ar insemna, 
cu alte cuvinte, o transpunere fidelă a unui decor strein, întru'n cadru in 
care el să se confunde cu ansamblul întregei perspective, ca ceva care face 
parte din acest tot. 

Pentru o astfel de transpunere se cere cel puţin tot atât talent ca al 
autorului ce se vrea tălmăcit şi in primul rând o cunoaştere a textului, 
pâna la obsesie. 

Acesta pare a fi marele merit al dlui Emil Gulian, când s'a incumetat 
să ne prezinte in româneşte "Poemele lui Edgar Poe", cari chiar pentru 
limba in care au fost scrise au avut nevoe de o anumită prezentare critică. 

In aceste "Poeme", scrise in urmă cu o sută de ani, autorul "Poveş
tilor fantastice" întrebuinţează o formă de versuri cu totul originală, aşe
zându-se chiar in generaţia moderniştilor de mai târziu, pe cel mai avansat 
plan. 

Tălmăcitorul in româneşte al "Poemelor lui Poe", a cutezat nu din 
vointa de-a prezenta publicului românpsc chintesenta poeziei moderniste en
gleze, ci din nevoia spirituală de-a se suprapune unei gândiri aristocrate, 
cum inţelege să gandească pentru sine, in momentele aşa zise de mare in
spiraţie. 

Dovada acestei inspiratii este făcută de poetul Emil Oulian in toate 
cele 46 de poeme, remarcându-se cu osebire in acea halucinată »Ula/ume«, 
sau in satanică poemă "Corblll " , imbibate cu acel .Nevermore" (niciodată), 
până la destrămarea de sine I 

Şi dacii unii dintre recenzenţii acestui masiv volum de adevărată in
spiratie au atribuit d1ui Emil Gulian, epilete cari de cari mai alese. faptul 
nu trebueşte interpretat drept curtoazie de circumstanţă, cum se obişnueşte 
in critica noastră dela o vreme incoace; traducerea lui Poe confundându. 
se de această dată, cu un eveniment literar de proporţii dincolo de cele 
obişnuite. 

Prin această tălmăcire poetul Emil Gulian mai aduce şi dovada posi
bilită~ii limbii noas're de-a se face accesibilă verbului strein şi de-a incadra 
În ca gânduri de cea mai nuanţată exoresie poetică 

Şi meritul poetului apare cu atât mai reliefat, cu cât aduce in injâm~ 
pinarea poemelor lui Poe, un studiu de prezentare, în proportia continutului, 
care face din această carte o operă de nepreţuită valoare. a. n. 
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"Furadacul llarlamului", roman - de Ionel Teodorescu 
Editura .Cartea Românească« - Bucureşti, 1938. 

Ultimul roman al d-Iui Ionel Teodoreanu, aduce confirmarea unei sen· 
tinte pronunţate de unanimitatea criticii româneşti: Teodoreanu nu este şi 
nu va fi niciodată un scriitor epic. Trecând prin răsunătorul Medeleni, tre
când prin Golia, Crăciunul dp.la Silvestri, Arca lui Noe, etc., şi poposind 
Între filele ultimului roman stai şi te 'ntrebi: de ce oare omul acesta nu s'a 
apucat să scrie versuri? Intru atât literatura d·sale abundă de un lirism 
adesea plictisitor. Şi iată de ce d-I. l. Teodoreanu este idolul adolescenţi lor 
Dacă cititorii de cărţi ar fi numai adolescenţi, 1. Teodoreanu ar fi incontes
tabil cel mai mare scriitor al epocei. Dar păcatul e că există şi iubitori ai 
adevăralei povestiri, ai adevăratei vieţi, care nu e numai poezie ci şi cio
plire aspră in piatră. 

Se pare că autorul in ultima carte a încercat să ia cu asalt epicul, 
dar şi de data aceasta lupta e pierdută. IOhel Teodoreanu e încătuşat oare
cum in mrejele poeziei şi orice efort de a renaşte ca scriitor epic, apare 
zadarnic "Fundacul Varlamului" e totuşi o carte care se citeşte şi se va 
citi. Actiunea (dacă poate fi vorba de acţiune) se ţese in jurul advocatului 
Nini V.ulam (iarăşi avocatura 1) urmaş al vechii familii a Varlamilor, cu ră
dăcini adânc înfipte in laşul vechei Moldove. EI trădează oarecum trecutul 
de muncă sever ordonată, al înaintaşilor, ducând o viaţă de boem, irositâ 
între două trenuri intre două procese răsunătoare şi înconjurat de câteva 
Iichele simpatice: Contele, Diplomatul, Căpitanul (lehi fiind mai mult decât 
lich~a; el este tinul perfect al evreului moldovean: slugarnic, vorbăreţ, şiret, 
dar până la urmă o unealtă trebuitoare) Furat de mirajul Capitalei tenta· 
culare şi satisfăcând fără reticenţe o poftă organică de belşug, Nini Varlam 
va deveni victima propriului său fel de a fi. 

Pe al doilea plan se desfăşoară viaţa mamei sale, a soţiei şi a copiilor 
dintre care unul ii samănă (Calita) iar celălalt (Săndel) moştenind picături 
din sângele vechilor Varlami. Viaţa copiilor acestora la inceput apare ca o 
tragedie. Rămaşi fără supravegherea deaproape a tatălui, ei îşi croesc desti
nele după propriile chemări. Catiţa, neverosimilă în exuberanta sa, in ambi· 
tia sa nemăsurată, reuşeşte să influenteze asupra fratelui său, determinându·1 
să ia calea aV0caturii, impotriva voinţei mamei lor, care l-ar fi dorit magis
trat. (Generalizând probabil viaţa destrăbălată a lui Nini). Intr'o bună zi, 
incepe sfârşitul. Nini se resimte de pe urma nopţi lor dela Capşa Bucureş
teană şi dela jocky·Clubul ieşan, clienţii il rod cu neplata onorariilor, şi el 
cade. Dar rămâne totuşi sub influenţa caracterului său şi la primul simplon 
al convalescenţei işi reia ocupaţiile tumultoase, pentru a muri curând intr'o 
cameră de hotel, În Bu:ureştiul străin şi nepăsător, inconjurat numai de 
statul său major: Contele, Diplomatul, Căpitanul. Aici s'a rupt ceva din 
destinul Jarlamilor. jalea celor rămaşi apare ea o uşurare, deacum inainte 
putându-şi croi viata după propriile tipare. Dar cel mai verosimil persona
giu rămâne \1arica, sotia lui Nini. E o martiră. Asistă resemnată la evada
rea soţului, apoi a copiilor, din matca familiei Varlani!or şi singura conso
lare rămân lacrimile b')tite ascuns in iatacul cu atâtea amintiri, singura 
confidenţă fiindu-i Nineia. mama lui Nini. Consimte şi la tmbrăţişarea carie
rei de av~cat a lui Săndel, care va prelua procesele lui Nini, continuând astfel 
muea pOilularitale a avocatului dispărut. Şi dacă l-am putea urmări in 
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viaţă, probabil Săndel va merge pe urmele tatălui său, moştenind până şi 
şleahta simpatică lăsată pe drumuri. 

Schiţată astfel povestirea unor vieţi ar părea interesantă. Şi aşa ar fi 
dacă dl Teodoreanu n'ar fi găsit de cuviinţă să dea frati liber expansiunii 
hrice a unuia dintre erOI. pagint şi capitole intregi asistăm la o avalanşă 
de metafore, de confesiuni inutile, provocând plictiseala când e vorba de 
Catiţa. Cred că niciodată un "om" n'ar putea vorbi În felul acesta: - .,venea 
spre mine pe uliţa versurilor. Dacă şi eu m'aşi fi dus spre el, visând cu 
ochii in lună, rochia asta, lanina. pe care ai să mi-o pui fără să-mi strici 
pieptănătura, ar fi rămas în lună ,,, Sau niciodată, un peisaj, nu poate fi 
astfel pictat într'un fvman; .. La laşi Însă efa ° primăvară pentru miei abia 
născuţi pe iarbă verde. Crengile scuturau culori ca de copii din cer, In fie
care dimineaţă luna lucie şi fragedă. atinsă cu un deget parc'ar fi cântat, 
clin-clin~, dând sunet transparentelor. AmieziJe veneau cu-albinele, Ec1ipind 
pe toate crengile Cu flori-. Şi astfel întreaga carte a dlui Teodoreanu e plină 
de dulcegării copilăreşti, când nu se pierde în aiurlulle în jargon ale cută
rui lchi Contele, Diplomatul sau Căpitanul. OI Teodoreanu nu e nici por
tretist, ceeace avem dreptul să pretindem unui romancier. Caractelele nu se 
sculptează la d-sa prin faptele eroilor ci numai prin vorbe. Pe lehi nu-I pot 
caracteriza tiradele sale uneori demnp. de un alienat mintal, nici pe Catita 
metaforele zaharoase. Cauza acestor mijloace minore, trebue căulală îl' faptul 
că autorul nu cunoaşte viaţa. Şi ne mITă. In calitate de avocat (şi 5e pare 
că şi iubeşte mult bresla) are ocazia ca nimeni altul să cunoască toată tra
gedia vieţii, să o pătrundă, să ° Înţeleagă. 

Rvmanul este perfect teodorean. Cititorii s'au obişnuit cu "versurile'( 
dlui Teodoreanu, şi il primesc cum e. Apoi oferă şi lucruri frumoase. Ră
mâne pictor al vieţii, in ce are ea strălucitor, fastuos, lăsând altora sarcina 
de a recep!iona calvarul acestei vieli. 

Iar când cartea aduce cu sine şi o copertă mai mult decât artistic exe· 
cutată, ea oferă un nimerit cadou, unui proaspăt bacalaureat. 

N. Jionu. 

s 
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.FJlm" revislA bilunari, ce apare la Timişoara, ne aduce câteva ceouÎ de pe ECran 
insolite de mici rezumate în româneşte şi uneori În ungureşte, ale filmelor ce vor fi rulale, 
in cinemalografele IimişOi'ene. 

Deşi nu se ridică la înălţimea revistei .Cinema" - BucurEşt', esle totuşi o foarte 
buni In!ormatoare locali a evenmenlelor cinematografice. 

rn "Gazeta Clirţllor" 15 - 31 Dec, DI. Iosif C. Naghlu, absolvent de teologie şi Dr. 
tII filosofie, continuă sublitlul "Un pre.>t folklorist" scurla bio-bibliografie a preotului Simion 
FI. Marlan din I1ieşliI Bucovinei, dela a cirui moarte se impiinesc În anul acesia, 30 anI. 
OI. I. C. Naghiu se dovedeşte un pricepul şi neobo~it cercetător al vremurilor Irecule. laf 
DI. Praf. Gh. Munleanu·Râmnic scrie: "Cade Serbia - Ne vine rândul ]", un articol din lu· 
crarea in pregiitire: ,,0 cronică a neutralilăţii noa5tre (l91·1-19tli)" lucrare care VII cu
prinde ,.tot ce-ar putea vidi şi dOl!edi starea de spirit din acea vreme" . 

.. Scân_ela" re~isla liceului: "Petru Maior" din Gherla - Someş in numlirul el pe 
Oct-Nov. publici in continuare (111) studiul de specialitate "Mărturia audill\ă" al Dlui Praf 
Avram Giurcă, un sludlu foarte Interesanl - mai ales pentru specialişti - şi la fel de 
documentet experimenta'. 

Directorul revistei, DI. Emil Precup, scrte un Inimos arllcol despre: ,.MuMa in ser' 
viciul neamului". 

Iar restul revistei este ocupat de recenzia câtorlla cirţi lJi de reproducerea câtor~a 

arlicole din diferlte reviste. 
Intr'al noui-Iea an de activitale revista .Scânteia". este condusi cu mul1li inimă de dl· 

reclorul ei, seconpal de cAt eva elemente tinere de valoare. 

Revista" < atul", (Ocl. şi ~Ol/) cuprinde articole in legătură cu problema salu lui 
românesc, asa cum il dorim cu toţii, roditor şi prosper, oglindind tradiţia şi aspira!!i1e noa
slre na!lonale. Splcuim din bo~atul şi variatul conţinut articolele: "Inapoi la sate" de DI. 
Nic. V Popescu, "rnvă\ătorul În slujba satului" de 01. V. Lovi I escu-Rădişel'i, şi .u Legea 
care Irabuia satelor" de DI. Andrei Udrea, directorul rel/istei. Iar DI. I"g. Vasiliu·Belmont 
redă pe scurt dar cU loarte multi simţire viaţa şi aspira!iunile primei noastre jerlle avia
tice Aurel V/aieu "Feciorul lui "Neica Dumitru" din Binlinli", dela a cirui moarte pe cât 
de tragici pe atât de semni Icaliuă, s'au împlinit ÎII anul acesta, 25 de ani. Eroică a fost 
moartea celui ce prin trecerea Carpaţilor, a vrut si desfii,lleze simbolle graniţele dintre frall. 

Nereuşind, "cade la Bâneş,li lângă Câmpina, amestecându-se În spasmul morţii cu 
maşina lui dragă, cu maşina lui ce-' purlase in cele patru vânturi, ca .Sol al românismului.· 
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.. Curierlll Echipelor Stllden,e,U", din 15-31 Nov., reproduce comunkaiele Dlul 
Prot D Guall, fAcute ia Radio, în legătură cu: t. "legea serviciului social" şi 2. "Rezul
taiul muncii Echipelor Regale Studenţeşti in anul acesta" - un foarte documentat studiu, 
tnsolit de numeroase folografil, dOvada lroedialli a rodului munci! E. R. S, cari în acest an 
mal mult Ca ori când, şi·au pus pe altarul Patriei, obolul lor de eforl fizic şi Intelectual, 
penlru ridicarea satului, probleroil ce-şi aşteaptă şi acum soluţionarea complectil. 

Urmeazl fotografii dela munca de toate zilele a echlpieriJor, ce dovedesc cu prisosinţă 
că aceştia nu şl·au precupeţlt osleneala, pentru ca regeasca dorinţA ce-a insulleţ!t aceste 
manlfestilri sociale, să fie cât mal bine implinită. 

In reslul "Culierul'ui Echipelor Studenţe,ti" găsim insemnilrl aeupra diferitelor echipe 
ce cu prisosinţă şi-au implinit sacra datorie in ridicarea satului, pilstriltor al tradiţiilor 

romlne,ti .• Dela un capilt la altul allării. voluntarialul de mllncl şi jertfă al Echipelor Regale 
Studenţe,t11 zidind Ţara cea Noul.-

.,Blserlca şi Şcoala" (Anul lXIl Nr. 48). Articolele revistei sunt actuale ,linte
resanie. In "Jurămintul slrâmb şi trh.tele lui urmări ", Pr. Nicolae CrLşmarlu ajunge la con
cluzia că problema paslorallei reclamă o atenţie deosebitl, pentru a Inlă ri cu o platrl mal 
mult temelia educaţiei religioase a poporului nostru In "Arălatl-vi'" Pr. Gr. Per va ne In
deamnă să ne descoperim păcalele, să ne arătăm suflelul. Vieaţa noastră să fie o mărturi

sire zilnică Remarcăm apoi un studiu asupra privilegiilor rugăciunii de Pr. D. Ganea şi un 
articol adresai tineretului 4colar despre Sf. Taină II Milrlurislrll, semnat de Pr. Petre Bog
dan, colaboratorul nostru. 

"Pruncea" (Anul V. Nr. 80.) Revista bilnăteanl se Drezln!1 cu un material select 
Indeosebi datoritA celei de a patra aniversărl a aparitieI. Remarcim: "Estetica urbanlstică", 
arllcolul dlui Ştelan Gomboşiu ,1 "Vlleglatur st fărl voe'~ unicul roman al Dlul Mircea Şer
biloescu. la actualităţi Dna Alma Cornea Ionescu ne Înfăţlşeazl nevoile muzicei noastre 
Dl. Nicolae Ivan, directorul revistei, semnează reflexlunl la a 4-a aniversare. Pe prima pagini 
"Fruncea" semnează cuvântul ocazional de 1 Decemvrle, punctul de reazlm al Istoriei noastre. 

Multi ani inainte vrednlcului ('onlrate. 

"România Aerian!" (Anul VlI No 10). Pe lingi studiile tehnice şi problemele 
actuale, numărul pe Octomvrle ne prezintă şi două lucrări literare, una fiind un fragment 
din "Mes combata" de Ren~ Fonk, cealaltl o culegere de pe aerodrom de G. v. Belmoni. 
Pe lângă acesrea, paginile il sunt oeupate şi de doui comemorări: a Mareşalului Averescu 
lJÎ II lui Aurel Vlalcu, ctitorul sborului românesc iti inUlia jer.fă românească a aerului. Rcs
tul II formeazl problemele avlatlce, aerochimice, radiofonice şi noutiijile de pe frontul 
aerian spaniol. 

.. Viaţa Basarabiei" (Anul VII, Nr. 11)_ Ca Intotdeauna, num!rul ultim al revlalei 
basarabene se prezlnlă foarte variat. Un loc de frunte il ocupi "legilturile dintre fraţII ba
sarabeni şi cel din Vechiul Regat înainte de Unire", un studiu foarte documentat al Dlul 
Cezar Stolkll. Câteva pagini sunl inchlnate lui Alexandru Dallid, unul dlnire luplilloril scri
sului românesc din Basarabia, mort in 1935. Un fragmenl din "Celula No. 4" de Victor Po
goişi ne re~rezlntă scena nebuniei eroului principal. 

Restul tI formează numeroase versuri, traduceri ,i o foarte bogatI cronică. 

"LuceafArul" (Anul IV. No. 9-10). DI Sabln V. Drlgol lIemnează un ral'l1arcabil 
$,Iudiu asupra muzicei româneşti. O-sa caută si lIesteascl o cre 11n1A deşartă despre mulca 
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noastra şi si ofere una noul şi dreaptA, dupA care elementul elnlc există in muzica roma· 
neascA; il avem deJa strĂbuni ca toate popoarele neolatlne. Ceeace este de mare valoare 
in muzica noastrA este comunitatea şi aflnitatea cu arta apuseanA. 

Un amplu studiu il semneazA Analole Chlrcell Ne prezintă IIlaţa sllfleleascl fi ado
lescentului Cu reveriile specllice. DI. Ludovic Ciobanu contribue cu un articol de Impre$1l 
şi rerlexil asupra Şc<,Jii, In\lliilorului şi Astrel, 

Printre producţiile literare un loc de Irunle ocupă "Poemul plimantului/l de Pavel 
p, Bellu, un lânlr poet ce se afirmă pe zi ce trece. 

(ş. M.) 
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1 Decembrie, a fost sarbato~ 

rit aşa cllm se cuvenea. Sarba~ 
'toarea Unirii, in ţinutul unit pen~ 
tru totdeauna, a strapllns zorii cu 
sunet de goarne. 1 Dec. a prile~ 
juit la Arad şi desveli rea bllsturi~ 
lor a trC'Î mari Români: Ion RllSU 
Şirianu, Gh. Popa şi Şt. Stanescu, 
care işi vor Inalta bronzurile in 
cel mai frumos colţ aradean. Acest 
fast s,lrbatoresc s'a Inalţat catre. 
cer in fata Palatului Cultural, unde 
P. S. S. Andrei al Aradului, a e
vocat mnr0aţa adunare dela Alba
Iulia, unde s'a pecetluit pentru 
vecie zapisul Rormlniei-Mari. Iar 
vorbele P. S. Sale au jurat bar~ 
bateşte pentru sfintenia lui. Poe
tul Ion Minult'sru, surprinzand prin 
prezenţa sa Între noi, a vorbit în 
numele P. S. S. Colan, ministrul 
Cultelor şi Artelor. A fost o zi 
mare şi o dovadă mai mult că 
Unirea nu poate fi discutata, ea 
fiind un fenomen isvonH dintr'o 
necesitate istorică. 

Maestru' George Enescu, a 
poposit iar pentru o sara, in Ara~ 
dul cu atât de puţini iubitori de 
muzică. Sala Palatului Cultural, 
('ăpatase o atmosferă de catedrală 
şi nu trăia decât trupul gârbov al 
maestrului şi mâna lui. .. mâna lui 
sh\nta pe care noi oamenii de rând 
am simtit nevoia de a o saruta. 
Nu pricepe<lm prea mult din ros· 
tul ascuns al cântec ului, dar în 
sara aceea melodia ni se strecu
rase în sân2e, umblând cu el prin 
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toate cotloanele trupului, purifi~ 
candu-l de murdăriile trairii coti~ 
diane. O mână de primitivi, exta
ziaţi in faţa semnului divinitatii, 
inchimindu-ne lui. .. 

Şi eram atât de puţini! Desi~ 
gur, maestrul n'a vazut asta, ace
sta fiind lucrul care 11 interesează 
mai puţin. Dar pe când ne intor
ceam spre casa, aspirând ta
maia melodiilor ascultate, cinema
tografele s'au deschis, vars<ind 
puhoiul de oameni, ce nicicând nu 
vor şti sa plInga odată cu vioara 
m aest ru lui. 

Păcatuesc faţă de viaţa lor ... 

In "Gândirea u pe luna Noem
brie, d. Vasile Bancilă desbate in~ 
tr'un esseu intitulat: "Omul şi 
Rasboiu)«, aiftt de acuta problema 
a rasboiului sub spectrul căruia 
vieţuim de o bucată de vreme. 
Şi ajunge la concluzia că; omul 
"această fiinţă becisnid\ şi fri· 
coasa, este totuşi fiinţa cea mai 
insetata de putere, şi la drept 
vorbind, singura fiinţă care doreşte 
puterea pentru putere, afară dacă 
Dumnezeu, in unele momente, nu 
va fi dorind acelaş lucru«. 

Apoi, dintr'o paralelă intre lupta 
animalelor şi lupta omolui, acesta 
din urmă se dovedeşte inferior, 
pentruca animalul se lupta numai 
pentru puterea care îi este strict 
necesara pentru a se putea men
ţine viu. pe când omul socoteşte 
puterea ca o necesitate organică, 
îndemnat fiind sau de eul sau 
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(»orgoliu«) sau de o stare anor
maIa: copiii, alcoolicii, sclavii de 
curând eliberaţi, parveni ţii, simt 
mai adesea nevoia de a se ras boi. 

D. Vasile Bancila constata o sete 
a fortei în massa.. In acelaş timp 
îIlS~I, 111 vremea din urmă, se pare 
că instinctul se lasa robit de groaza 
pentru lupta, pentru mizeria raz~ 
hoiului. Intr'adevar, ultimele eve~ 
nimente din Apus, o dovedesc 
Camberlain şi D,tladier, au fost a~ 
saltati de o mare de oamui care 
le mulţumea pentru pacea salvata. 
Omul se teme de razboiu! Şi a~ 
ceasta se datoreşte în mare parte, 
carţilor tratând despre razboiu. 
Cei ce n'au cunoscut nevroza raz~ 
boiului, o simt din cărţi. 

Şi astfel; «frica i-a ascuţit in~ 
teligenţa, iar uneori inteligenţa j-a 
mfl rit frica ... « 

Şi totuşi, cel mai laş dintre vÎe~ 
taţi, omul, prepateşte razboiul. Il 
pregăteşte pentru a satisface ins~ 
tinctul IIlCa neadormit In fiara, 
pentru a-şi afirma incă odata ca
litatea cu care pompos se Întitu 
]ează: rege al animalelor. El va 
fi În veci ~lln monstru de neinţe~ 
IeSe dupa cum spune Pascal. 

Citi'orii "Timpului" .cunosc 
savoarea foiletoanelor dlui N. Lupu 
Kostaki. Amintirile sale imbibate 
de miresme arhaice, sau inseil(i~ 
riie pe marginea actualitaţii, le 
gustam cu toţii făra precupeţi re. 

Adeseori Însa, cu mult talent e 
drept, dsa apară cauze deplasate 
şi nedrepte. Directorul General e 
proteguit îndeajuns de cele 17000 
lei pentru a mai avea nevoie de 
pledoaria penei dlui Lupu; sau de 
simpatia vulgului. Cine a văzut 
vreodată un Domn Director Ge
neral -ingheţat şi înfrigurat, ca un 
copil din poveştile lui Dikens, pri
vind cu jind spre ferestrele sdil~ 
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date in lumină orbitoare, din care 
se revarsau valuri de armonie de 
eleganţa şi de voe buna«? Dacă 
slujbaşul cu 17000 lei lunar jin
dueşte astfel catre viaţa, atunci 
cei cu 3-4090 lei trâesc viaţa de 
caini. 

Pledoaria cllui Lupu nu numai 
ca nu ne inspira mila, dar daca 
ne-ar sta în putere, am mai "taia« 
ceva din cele 17 mii, pentru ai-, 
aduce la realitate pe sărmanii 
Directori Generali. 

Spor'u'. pacostea zilelor noa~ 

stre, cum obicinuesc sa sforae ofi~ 
liţii cu arterele lmpietrite de hu
zureala, se dovedeşte a fi pe timp 
ce trece, idealul popoarelor. Ce 
suntem noi vinovaţi, noi tinerii, 
daca avem prea mult suflet, care 
se cere cheltuit nu numai in bu
chiseli morale? Svacnetul de sa
geata al corpului bronzat, lupta 
tinerească pentru gloria sprinte~ 
tenelii, nu e oare tot darul naturii, 
caşi ascuţimea minţii sau meşte
şugul scrisului? Există o poveste 
cu o vulpe şi cu nişte struguri, 
rămaşi prea sus pentru neputinţa ei. 

Oricitt ar apare de "neliterară« 
atitudinea acestei notiţe, ea se 
scuză prin faptul că problemele 
ridicate, inchid trîlcuri adelnci, cu 
aripi mari întinse asupra vieţii, 
din toate punctele de vederu. 

Piclorii "uniti" şi-au deşartat 
cuferele cu munca lor pe uliţa cea 
mai umblata a Aradului. O prăva
lie nouă? Plimbăreţlll ironic. pri
veşte cel mult binevoitor, aceasta 
umilă manifestare de arta. Trece 
neobservata, confirmând vechia 
tragedie a lucrurilor temeinice. 
Dar, intrat în expozitia aceasta cu 
aspect mercantil, ramai ţintuit in 
faţa operelor de' reală valoare. 
Pictorii în genere fară aureola, 
oferă migala lor nu atât spre cum~ 

-----
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părare cât pentru desfătarea o~ 
chiului şi a sufletului. Cei care aţi 
fost, nu v'aţi simţit muşcaţi de 
nostalgie privind »Nocturna ma~ 
rină« a lui Eugen Gorki? 

Sau .. Parcul Carol toamna nu 
v'a minunat prin rara sa putere 
sugestică? . 

Dar .. Vagabondul Napolitan« nu 
v'a aprins zâmbetul pe buze cu 
ţigarea sa ştrengărească? Nu mă 
indoesc că ,.Primarul satului«, v'a 
dus departe cu gândul, in văgăuna 
vreunui munte, unde viaţa e atât 
de liniştită şi atât de frumoasă in 
simplitatea ei! 

E 

;; 
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Afară de câtiva elevi, (elevul 
va râmâne vecinic postul de recep' 
ţie al tuturor f1uturărilor vieţii) 
nimeni nu turbura odiha vieţii din 
pânze, când am îndrăznit să intru. 

E şi acesta un fenomen al vea' 
eului douăzeci! 

Hotarul şi,a îmbrăcat modeste 
podoab de sărbătorile Crăciunului. 
Dacă abonatii lui ar fi mai pastra
tori ai datinelor ar primi bucuroşi pe 
încasatorul administraţiei noastre. 

Deschideţi uşa Boerilor Mari. 
Că vă vin colindători 
Şi cu cântec şi cu flori... 

(n. 1.) 
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