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HOTARUL apare sub ingrijirea unui comitet de redactie, format din urmă
torii membri ai "Ateneului Popular Arădan": Barbu Pornpiliu, P. Bogdan, 
Ciuhandu Gh., Constantinescu Al.. Găvănescl1 Eduard, Lupaş Octavian, 
Gh. Motiu, Olinescu Marcel, Negură Al., Păun Mihai, Petre Paseu, Şt. Popo
viei, Isaia Tolan şi Vuia Tiberiu. 

:w1" -....- ___ 

HOTARUL apare lunar cu un singur număr dublu pentru lunile Iu1ie şi 

August abonamentul fiind: 
Pentru autorităti, institutii şi intreprinderi comerciale. financiare şi industriale. 

pe an - - - 200 lei 
pentru particulari - -- 100 lei 

* * 
* 

HOTARUL va apare În 24 şi 28 pagini. 

Pe~TRU DOMNII AUTORI. Manuscrisele nepublicabile nu se păstrează şi 
nu se înapoiază. Cele admise de comitet vor fi publicate în ordinea primirii. 
Domnii autori sunt rugati a trimite manuscrisele scrise la maşină, pe o 
singură pagină şi perfect citi bile. 

----------~-------------------~--------------------------
Pentru tot ceiace priveşte redactia: manuscrise, cărti, reviste, etc. a se adresa: 
Al. Neg ură. publicist, Arad. 

Abonamentele şi tot ceiace priveşte administratia, se vor adresa 
Al. Constantinescu, projesor, Bul. General Dragalina, Arad. 

NOTA ADMINISTARTIEl. Rugăm pe domnii abonati dar mai ales pe cei 
din provincie să ne tr;mită costul abonamentuluI pe anul trecut si pe anul 
1n curs, pe adresa: Al Constantinescu, Arad, Bul. General Drag-alina, 16. 
Aparitia regulată a revistei e conditionată de plata regulată a abonamen
tului infim pe care vi-l cerem. Rugăm deasemenea să ni-se comunice orice 
plângere în legătura cu .aparitia şi expedierea revistei. 

J 



• HOTARUL 
7 2 

HOTARUL 
~ ~ 

......... ~~ --
o LĂMURIRE. 

In "Hoiarur dela Ianuarie a apărut o scrisoare a regretatului Va
sile Ooldiş dd. 8 21 August 1915, adresată unui "stimat amic" necu
noscut. Domnul t. 1. Oăvănescu presupune a fi 7. Mihafi sau O. POfJ 

de Bdşeşti necunoscutul. Dacă credeti că e util să se ştie acest necunos
cut, vi-l descopar eu: E Teodor Mihali, fostul preşedinte al comitetului 
national, căci Teodor Mihali, Alexandru Vaida- Voevod şi Aurel Vlad 
girau prin delegatie cambiile "Concordier. scontate la Victoria. despre 
cari se face pomenire în scrisoarea lui Vasile Ooldiş. 

In publica/iunea mea "Tribuna şi Trib un iştiz " apărută de curând 
în /vr. 3-4 a bibliotecii ziaristice dela efui, aIn conzunicat stipulaji-

'. 
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unile de pace dintre comitetul national şi comandita "Tribunei ii
• Cu 

toate aceste DI. Sever Bocu, mereu pisat de Vasile Ooldiş pentru pre
tinse nereguli, dincontra ridica pretensiuni de restituirea sumelor cu 
cari îi datora H Tribuna" fuzionată cu uRomânul", şi îmi solicita din 
Bucureşti intervenfie la conducerea comitetului naţional pentru oblig area 
administratiei dela "Concordia" la încheierea socotelilor, ce le mai avea 
în urma lichidării cu JJ Tribuna H

• Aşa vine de am scris preşedintelui comi
tetului national T. Mihali: să curmeze răscolirea patimi/or în zilele 
critice din primăvara anului 1916. La aceasta scrisoare T. Mihali mi-a 
răspuns următoarele: 

"Mult Stimate Domnule, 
"Am primit scrisoarea D- Voastră din 19 1. C. 

"Regret foarte mult ca nici pâna acum nu au Încetat divergentele 
cu oamenii noşti de acolo, baram ar fi t mpul suprem ca în aceste vre
muri grele să fie pace şi buna înfelegere între noi. 

"Din parte-mi voi face tot posibilul pentru o aplanare pacinică. 
"Am scris fratelUI Stefan, ca să studieze actele şi să afle un mod 

de împăciuire şi în procesul B. -
"Atât pasivile, ce le avem la "Concordia", cât şi preten

zi unile redactorilor numai atunci s'ar putea achita în mod cin
stit, da.că s'ap putea valora casele " Tribunei", în care caz aş 
scăpa şi eu şi soţii mei de obligamente1e dela" Victopia H

• 

"Vă rog deCI: ca în contelegere cu Stefan eventual cu altii de acolo 
să binevoiti a Încerca valorizarea acestor case. Timpul e potrivit, deoarece 
pretul caselor în toate părtile sa urcat cu 40-50('/" 

" Vă salut cordial 
"Deş la 28 Aprilie 1916 

AI D· Voastră devotat: 
Dp. T. Mihali. II 

"Stefan" din scrisoare e Stefan C. Pop, iar "BII Sever Bocu. Procesul, 
despre care este vorba aici, s'a stins în para eVlnementelor ce au urmat 
în toamna anului 1916. 

.. 

De sine înţeles că eu n'am urmat sfatul de a promova desărcinarea' 
~ iranli/or "Concordiei" prin vinderea caselor "Tribunei" zidite de noi ' 
Tribuniştii Dovedit fiind Însă prin scrisoarea de sus, că în ce scop au 
fost vândute casele Tribunei, o revenire la dispoziţiile punctului 12 din 
contractul comanditei H Tribuna" ar fi fost un act de dreptate.* 

• Anume conform p. 12 a contractulUI; in caz de desfiinţare a societăţii comandite" Tribuna'~ întreaga ei avere 
avea sil treacă tn proprietatea şi sub administraţlunea "Asociflţiunei naţionale române din Arad" - al edrei prqedinle 
de drept pentru toate vremurile era episcopul ori. român din Arad,. .sub cont separat de alte averi ale "Asociaţiurlei"; 
iar pentru cazul dacil şi "Asociaţiunea" ar fi desfiinţată întreagă averea "Tribunei" să treacă in proprietatea şi sub 
administraţia dietezei gr. OI'. române din Arad,. în ambele cazuri sub denumireil de fundaţiunea " Tribunei" şi totodată 

. sub acea condiţie, ca veni/ele acestei fundaţiuni să se folosească pentru toate timpurile şi in. general pentra scopurile rul
turale ale neamului nostru românesc. 

Aceasta generoasă dispoziţie se încheie cu. of tarea : Bun e gândltl IWstru. Bun e Dumnezeu şi Zi rugăm fierbinte 
să ne ajute nouă şi la aceea ce am început aici, Eu Imi reinoesc aceasta rugăciune: să vă ajute Dumnezeu a duce voi 
dela "fio/arul" la bun sfârşit acce. ce am inceput noi. 

7 72 
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Sunt convins, că dacă cel ce a iudecat procesul patrimoniului natio
nal al comanditei "Tribuna" şi al Societafii pe acfli "Concordia" cuno
ştea SCI isoarea lui ~1ihali şi contractul comanditei " Tribuna", aftmin
treni Îşi dresa actul de dreptate. Pe când am aflat eu de iudecata 
. asupra acestui patrimoniu national era târziu. 

Eu nu fac proces de imputdri nimănui, ci fac mărturie dreaptă În 
pub/icafiunile mele asupra celor ce s'au petrecut dela 1884 până in ziua 
de astăzi, după cea Inai bună cunoştintă a mea ŞI după dovezile ma· 
teriale salvate din cele perchizifii de sub imperiul strein, cari vor vedea 
lumină după moartea mea· Ar fi bine ca in splendidal palat cultural 
din Arad să se facă o seoţie a Aradului, care să cuprindă în sine 
tot ce s'a scris despre Arad. AraduI e doar o comoal"ă a tradi
ţiilor nHlPi culturale 

Pârintii noştri ne vor binecuvânta, iar posteritatea ne va ti recu
noscutoare pentru această revelatiune a Aradului cultural. 

Seară 
Coboară, lin, seara crea/ă, 
Peste amiaza de aZllr; -
Pluteşte gândul meu, - gonda/ă 
Peste ocean de suflet pur, 

Spre tâmpla zărilor, herubii, 
In vârf de af'ipi, duc mister; -
Cu sborul lor, rotund, hu!ubii 
Măsoară lin;ştea sub cer. 

In cute negre de 'ntuneric 
Se 'nbracă seara care vine; 
Iar eu, - sub ceru! trist şi sferic, --
Cu 'n gând măsol' adâncu'n mine. 

Gh. Mo/iu. 

ROMAN CIOROGARIU 
episcop. 

I 

Grădina str{insă 'n mucegai de ziduri 
împinge pe trotuar incandescent, 
ciorchini liliachii: frdnturi de lied-uri, 
ct1lori. în talmoş - bolmoş indecent; 

şi toată-i Îmuiată în lumină 
şi'n zvon metalic de arâng ... 
Doar Îngerii bhljîni de muselină, 
ÎnfrtÎnţi, umon, sub unghiu de zare, plâng. 

P. Bogdan' 
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Paradisul Sf. Simeon Stâlpnicul şi 
Gropniţa episcopească 
dela Arad-Gaiu. . 

Noua biserică din cartierul Arad-Gaiu, nu 
peste mult, va fi dată destinaţiunei sale. Şi atun~i 
paraclisul închinat Sfântului Simeon Stâlpnicul, 
- paraclis dela marginea cal tierului, zidit Întrtun 
complex cu fosta reşedintă episcopească - va în
ceta cu desăvârşire de a slugi menirei sale de 
până aci. 

Câteva note, cât de fugitive măcar, ni-se im
pun din prilejul schimbării noui, pe care o în
trezărim În ce priveşte soarta paraclisului şi a re
şedinţei episcopeşti de sub Întrebare. 

După cum am spus-o cu alt prilej!) paracli
sul şi reşedinta aceasta, inclusiv necesarele apar
tinenţe economice, se rldicaseră prin ostănelile 
şi jertfa episcopului Sinesie jivanovici (1751- 68), 
un mare luptător cu izbândă pentru Ortodoxia din 
ţinutul Aradului şi Bihorului. Destinaţiunea ace
~tei ctitorii, căreia i-se adăogase şi un domeniu 
obţinut dela Stăpânire pentru episcopii Aradului, 
era: să rămână de reşedinţă episcopească; iar 

1) Dr. Gh. Ciuhandu: Schiţe din trecutul Români
lor arădani din veacul XVlII. paq. 54. 

paraclisul să servească trebuinţelor sufleteşti ale 
episcopilor, Întrucât biserica, ce avea rost de "ca
tedl ală" eparhială, se pare să fi fost biserica ro
mânească, cea veche, care se afla, pe atunci, pe 
locul liceului de băieti de acum. 

La începutul veacului XIX, dllld biserica ro
mânească din acel loc nu mai corespundea nece-

sitătilor, a fost înnoită, zidindu-se aUa, mai în
căpătoare, in jurul şi d'asupra păreţilor celei vechi. 
Aşa s'a făcut că, la ] 814, biserica veche din ace
laş loc a fost demolată şi scoasă din cuprinsul 
celei noui. Biserica nouă s'a dat destinaţiei sale 
de catedrală; şi În cripta ei au fost aşezate ră
măşiţele pământeşti ale episcopiI ar de mai 'nainte, 
cari fuseseră îngropaţi la biserica veche. Ei au 
fost aşezaţi În cripta bisericii noui. Aceasta a du
rat până la 1861, când şi ea a fost demolată, 
din pricina unor stricăciuni, cărora fusese expusă, 
prin împuşcături de tun, în revoluţia dela ] 848. 1) 

Prin aceasta constrângere de împrejurări ex-
1) Dr. Gh. Ciuhandu: Din viata episc. Nestor Joa

novici, pag. 4.9-51. 

2 
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teme s'a aju s, să trebuiască a se lua demersuri 
pentru ridicarea actualei biserici, numită catedrală, 
închinată şi ea Sfântului Ioan Botezătorul, Întoc
mai ca biserica de pe teritorul actualului liceu 
de băieţi. 

[n raport cu aceasta stare de lucruri, para
clisul dela Gaiu era destinat, - mai mult decât 
pentru necesitătile duhovniceşti ale episcopilor, 

,. 
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incepând cu Sinesie, care şi-a mutat reşedinţa în 
ctitoria sa. Acolo adică s'a şi astncat dânsul, după 
propria sa dorinţă. Tot acolo au fo.>t îngropaţi 
şi alţii din episcopii Aradului, dar nu toţi, nici 
măcar aceia, cari au urmat după episcopul Sinesie 
în scaunul episcop~sc. Iată, cum anume: 

Primul episcop arădan, Isaia Oiacovici, ajuns 
încurând mitropolit, e îngmpat la M-rea Cruşe
doI din Slavonia. Tot ca mitropoliti au ffi'Hit foş
tii episcopi arădani; Vlchentie Joanovicl (1726-
31), Isaia Antonovici (l731-:-48) şi Pdvel Nena
dovici (1749-50?), ca mai apoi o altă serie COI1-

HOTARUL't 1. 

secutivă de episcopi arădani: Procopie Ivţl.cico
viei, Miron Romanul şi Ioan Meţianu. 

Din restul de episcopi arădani, Ioanichie Mar
ti novici <t 172 \) şi Sofronie Ravanieianin <t 1726) 
au fost îngropaţi la biserica "românească", fostă 
pe lJcul liceului numit. Osămintele lor au fost 
strămutate - din mormânt. ori din criptă? nu 
pot precisa - în cripta bisericii ridicate peste 

biserica veche din acelaş loc. Iar dtacolo au fost 
strămutate cu prilejul demolării bisericii (1861), 
la plraclisul-gropniţă dela Gaiu. 

Ne mai murind alt episcop la Arad o lungă 
vreme (1726-68), până la episcopul Sinesie Jiva
novici, acesta şi-a cerut astrucarea, ceeace s'a şi 
făcut, la ctitoria sa din Gaiu, unde i-s'au adău
gat cei doi antccesori numiţi. 

La 1783 moare episcopul Paharnie Cnezevici, 
- a ~c!a despre care se spune că ar fi avut oare 
cari legături cu revo!uţionarul ardelean Horea şi 
l-ar fi îndrumat, în reverenLlă, spre mănă~tirea 

~ 
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Hodoş-Bodrogul ui) Acest episcop încă a fost 
aşezat, spre vecinică odihnă, În tocmai ca urma
şul său mijlocit Pavel Avacumovici (tt815), tot 
la Gaiu. 

Am avea, deci, ingropaţi la Gaiu, În cripta 
"Sflui Simeon Stâlpnicul", de tot cinci episcopi 
din epoca "sârbo-românească", dintre cari, după 
mărturia istoriei _. cât ni este cunoscută până 
acum - episcopul Sinesie ar fi cel mai de seamă. 

Dar tot acolo sunt Îngropati şi doi episcopi 
din timpul imediat următor: Întâiul episcop, de 
verificată origine românească "făgărăşanul" -
cum i-se spunea pe atunci - Nestor Ioanovici. 

Pomenirea acestui Întăi episcop român al Aradu
lui s'a făcut, la 1929, într'un chip fastuos de că
tră Adunarea eparhială a Aradului, din prilejul 
centenarului românesc al eparhiei sub presidarea 
altui "făgăraşan", P. St. Sa Episcopul Grigorie 
Cel de al doilea şi ultim episcop român astruncat la 
Gaiu este Gherasim Rat, dela a căruia sfinţite de 
episcop s'au împlinit, la 25 Martie din acest an, 
o sută de ani. EI Încă fu aşezat În gropniţa dela 
Gaiu la 1850. 

Din seria episcopilor arădani, câti ni sunt 
cunoscuţi din cei reposaţi, mai avem de a face 
cu două nume. Episcopul Iosif Goldiş (tI902) a 
fost îngropat, conform dorinţei sale, la M~rea 
Hodoş~Bodrogului, căreia-Î aparţinea după mela
nia sa, sau după legătura călugăriei. Iar episc. 
Ioan Ignaţie Papp (t 1925) s'a ingropat in cti
toria sa dela Pocioveliste (Bihor), În cripta de 

1) Dr. Gh. Ciuhandu: Schite ... pag. 63 şi 81. 

sub altarul bisericii pe care o zidise pentru satul 
său natal. 

Amintirea aceasta, rezumativă, despre episco
pii de odinioară ai Aradului, servească şi ca un 
act de pietate după cuvântul apostolului Pavel 
(Evrei; XIII. 7): "Aduceţi-vă aminte de mai marii 
voştri, cari v'au grăit vouă cuvântul lui Dumne
zeu, la a călOr săvârşire a vieţii privind, să le 
urmaţi credinţa". In adevăr, fără de frămânlările 
necontenite ale episcopilor dela Arad, praf s'ar 
fi ales, În acest ţinut, de "Ortodoxie", care a ră
mas t din veac, peatră de temelie şi pentru viaţa 
româneas,:ă pe aceste, meleeguri. 

Dar să ne gândim şi la sfântul adăpost, de 
vecinică odihnă, al dânşilor, care este paraclisul 
Sfântlliui Simeon, a căruia problemă de viitor -
după inaugurarea bisericii dela Gaiu - ne preo
cupă din consideraţii de pietate şi istorice-cul
turale. 

De aceia, În cadrul acestui articol informativ, 
reprod ucem în legătură cu chestiunea şi nişte 
icoanel). 

Pe cercetător, deja la apropierea de fosta re
şedinţă episcopească, îl informează despre rostu
riie locului, şi-I impresionează chiar, icoana sfân
tului Simeon Stâlpnicul, aşezată afară, la poarta 
de intrare, având în faţă un frumos peisaj., Mai 
Înlăuntru, ai priveliştea paraclisului şi a cori do
rului reşedintei episcopeşti) zidite Într'un complex. 

l) Clişeele sunt ale COl1siliului eparhiul din ITrad. 
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Iar, dinspre grădină ai priveliştea impărăjinirei 
mediului din aceea parte Şi forma construcţiei 
de zid. 

Intr'un articol viitor ne vom ocupa mai de 

In cohol'Îl'i pI'ăpă/ifioose, ceflul s'a opflif 
Pe un mOflman de oase şi de căflhune, 
Când (ah/ou-i evlavie, şi e l'ugăciune 
In mUl'mUfI de călugăI' speflio6, cel'nif. 

Spuză, apoi .. 6e Ina/fă din cal'tea de aur, sfântă, 
Să gonească spre şeaua'n odihnă - iapa hălană. 
In ul'mă, pflefliile nimeni nu le mai fl'ămânfă. 

Nici ael'ul nu mişcă 10l'ba fnfinsă, ol'fană. 

SPM ziuă, oingul'ă o voghe /a catafalc 
Şi somnul s8'mp"ăşfie ca o hoal'e, ca un fum. 
Pleoafle stea-i câte-un jalon pentflu un dl'um 
In dimineata IVilă, pe cafle am să ca/c? .. 

PeIre Pascll 

HOTARUL 

aproape de interiorul paracJisului şi al reşedinţei. 

Dr. Gh. Ciuhandu 
membru În Comisiunea Monumcnte!or 

istorice pentru Transilvania 

- Cine mi-a netezit, În safir, 
boltă grea pe-anotimp de lumină 
şi de mu guri înfipţi În zefir; 
cine îmi aşkrnu iarba fină 
sub scheleticu-mi şold de fakir? 

Primăvara de ape şi plopi 
tot seninul şi dorul de viaţă 
mi-l răsfrânse în ochii miopi 
şi pe frunte de ciob şi pe faţă 
adumbrită de sve1ţi eliotropi. 

Pledul moale, flocos, peste piept 
îşi deschise coraIe, spre soare, 
ce-şi au lujere'n inimă drepL 
Dar atâta amploare mă doare, 
căci surpare uriaşă aştept 

Şi de sărut - ca de catifea 
macii calzi, împroşcaţi pe batistă, 
anticip, lăcrămând stângerea 
în liniştea cernită şi tristă 
coborând ca o lespede grea. 

l1h! atunci voiu dormi pe narcişi, 
iar pe scuturi de frunze vor trece 
visurile: oşteniî ucişi 
duşi pe umeri tărâmului rece 
în anotimp de-alămi şi irişi. 

P. Bogdan 
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Călătorie ca o invăţatoare, o ţigancă 
şi o bacareşteancă de Petre Pascl1 

Deşi iarna încă, vremea era frumoasă, aproape 
o zi de primăvară, când m'am urcat în accelera
tul Arad-Bucureşti. în tren nu era lume prea multă 
şi asta mă bucură mult. imi aşezai geam~ntul şi 
servieta, puţinul bagaj ce-l luasem cu mme, -
şi privii În jur să-mi văd tovarăşii de drum. în 
compartiment, Într'un colţ stătea o fată brunet~, 
aproape ţigancă, purtând pe umeri nişte plete lungi, 
cum rar se mai pot vedea În ziua de azi. Avea 
ochii negri cum e cărbunele - şi n'ar fi fost 
urâtă, dacă grăsimea nu i-ar fi diformat corpul. 
1mbrăcată într'o haină neagră, ea Însăşi neagră, 
părea o mulatră căzută Între albi. La dreapta ei, 
un tînăr blond, Îmbrăcat în haine de sport, aşe
zase de-asupra noastră o pereche de skiuri. Abia 
mă aşezai pe bancă, îmi aprinsei tigara - şi to
varăşul meu de drum ţinu să se prezinte, să-mi 
spună că este student la Munchen, şi că se duce 
acasă, la Braşov, În vacanţă. Cum vorbea o ro
mânească stricată, schi m barăm conversaţia pe 
limba maghiară. Era foarte abătut din pricina 
unei amenzi pe care trebuia s'o plătească, - ne
găsindu-i-se valabil carnetul de student CII care 
călătorea. în celălalt capăt a băncii, se găsea o 
femee mai în vârs1ă. Pe hanca mea, la stânga, 1111 

bărbat ca de patruzeci de alli, după îmbrăcăminte, 
inele mari şi lanţ de aur la vestă - părea un 
voiajor comercial. La dreapta mea o fată mai tom
natică îmi era o cunoştinţă veche din Arad, 
unde e învătă!oare. Mergea şi ea la Bucureşti cu 
treburi pe la Minister. Imi păru bine e'o întălnii, 
căci era de-o veselie exuberantă. 1n gara Săvărşin, 
femeea mai În vârstă se dădu jos - şi locul nu 
i-I mai ocupă nimeni, până la Deva. La Deva,
deşi s'a urcat lume mai multă, o singură persoană 
intră în compartimentul nostru - ocupând locul 
liber de lângă studenlul blond. Era o femee Îm
brăcată Într'un palton negru, În cap cu o căciu
liţă de-aceeaşi culoare, aşezată bine pe-o ureche. 
N'aşi putea spune că era prea frumoasă. Era însă 
de-o vioiciune rară În mişcări şi se putea uşor 
observa că nu era de prin partea locului. De alt .. 
fel eu am bănuit că trebue să fie o bucureştiancă, 
înainte de-a se spovedi, după căci ulita aceea co
chetă, hoţeşte aşezată pe-o ureche - şi mai ales 
după fard. Deşi era Încă dinvreme, studentul blond 
de lângă ea - obosit se vede de drum - se 
dusese într'un alt vagon, unde nu era aproape 
nimenea - să se culce. Am mai rămas, aşa dar, 
în compartiment numai noi: fata ca o ţigancă şi 
cu plete lungi, eu, învăţătoarea deja stânga mea 
şi femeea turburătoare ce se Urcase la Deva (am 
uitat să spun că negustorul de lângă mine s'a 
dat ios la o gară, pe care nu mi-o mai Il mintesc). 
Cum am spus, bucureşteanca nu era prea fru
moasă, avea însă un farmec În vorbă, cum nu
mai una din Bucureşti poate să-I aibe. De sub 
căci ulita pe care n'am s'o pot uita curând, cur-

gea În valuri un păr de culoare castanie, foarte 
frumos. Un ten alb, catifelat, era turburat grozav 
de roşui de obraz şi de buze. Simetria figurii ei 
o strica un nas puţin cam mare şi coroiat ca al 
unei ovreici. Ochii îi avea negri, poate puţin ca 111 
mici, dar vioi din cale afară. Sprîncenile, subţiri 
şi creionate. Şiragul dinţilor de zăpadă, contrasta 
plăcut cu rollg~-ul lipit ca o otravă pe nişte 
buze subţiri, foarte subţiri şi sensuale. Purta o 
haină închisă, a cărei mâneci scurte, lăsa sli i-se 
vadă nişte braţe albe, pline şi rotunde. Doi sâni 
frumos crescuti căutau să evadeze cu sfârcurile 
lor. Verigheta dela mâna stângă dovedea că este, 
sau cel puţin c'a fost măritată. 

Trebue să mărturisesc aici că rar mi-a fost 
dat să am o călătorie atât de plăcută. Conversa
ţiile vesele, sfârşeau într'o cascadă de râs, cum 
mic mi se'ntâmplă foarte rar. Dintr'o carte de 
poezii, recent a părută, am început să te recit. 
Când cartea am terminat-o, m'am ridicat şi am 
Început să le declam. Simţeam că în faţa acelei 
femei trebuia să mă impun cu ceva. Simţeam,.:..:
şi poate că era numai o înşelăciune, că în acele 
momente s'a Întâlnit aria cu iubirea.. . . . 

Si nu ştiu cum s'a îl1tâmplat că-i plăcea la 
nebu~ie poezia. îmi !:=punea cu atâta suflet, că ni
mic pe lume nu e mai frumos ca poezia. Spre 
dimineaţă, abia, am stins lumina - şi nu ştiu 
cum s'a făcut că am ajuns pe banca pe care stă
tea ca, învătătoarea luându-mi locul. tndrăsneala 
ei şi faptul că eu nu prea eram laş, au făcut să 
ne apropiem capetele unul de altul, să-i şoptesc 
vorbe la ureche, până ce am simţit-o toată, că
zută moale în braţele mele. Mi-am ascuns gura 
în părul ei ca de mătase, din care am smuls 
fire întregi. Mâna stângă mi-era petrecută pe sub 
braţu-i cald şi plin, - poposind pe sânii a căror 
aluniţe le sbângeam Între degete. Şi astfel, pe 
când fata ca o ţigancă, învăţătoarea şi încă o 
femee dormeau sau poate se prefăceau că dorm, 
eu îi smulgeam cu dinţii părul sau ii furam 
Touge-ul de pe buze. Simţeam în svâcnirea vine
lor ei, pofta nebună de a mi se da toată. Erau 
clipe de delir, în care carnea noastră înfierbân
tată îşi cerea, sălbatice şi de când e lumea, -
drepturile sale. Dar eram în 1ren ... [n noaptea 
aceea n'am dormit de loc, şi e o noapte pe care 
e greu s'o uiţi. Yntălnirea am fixat-o pe-a doua 
zi în faţa cinematografului "EforiaH de pe bule
vard. La şase fix a venit. Am traversat şi am 
intrat la "Femina" unde rula minunatul film ,La 
batai1le" după IOmanul lui Claude Faw!re. La 
ieşire, am 1nsotit-o prin Cişmigiu, până la ma
şina ce trebuia s'o ducă acasă. Sigur că va veni 
Sâmbătă În acelaş loc şi la aeeeaş oră fixată -
des~ărtirea noastră a fost vagă, aproape absentă. 
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Prin faţa "Eforiei" am văzut, atunci, trecând 
at!tea femei. Fie.:are căciuliţă mi se părea a ei, 
a femeii din tren, pe care nu ştiu cum o cheamă, 
şi nici adresa nu i-o cunosc. Şi cine ştie dacă'n 
babilonia Bucureştilor o voiu mai Întâlni vr'o
dată,? ... 

N'am să pot insă uita călătoria aceea, cu o 
invăţătoare din Arad, o fată ca o ţigancă purtând 
pe umeri, in faţă, nişte plete lungi, - şi cu bu
cureşteanca turburătoare cu căci uliţa neagră pe-o 
ureche .•• 

c?zgiam~ 
de Vladimir 

o doamnă cam zgârcitâ, tocmai 
caută crepdeşin ... 

Nu mai cătaţi doamnă, În Van, 
. Intrati :a firma P. Bogdan 
Că-i marfă ieftină 'n ast an 
Nu vă uitati la gologan ... 

bUl Pan. 
E vorba de cronica rimata, din 
Nr. precedent al "Hotarului", 

Citind cu multă greutate, 
Cuprinsul cronicii rimate 
ba urmă, dumirit mi-am zis: 
Caşi Păcală ai dreptate 
Dece sa ştie. toţi, ce-ai scris' 

OI. AI. Negură va scoate un 
volum de nuvele: "Fata lui Ţicau" 

Eu bre. te sfătuesc frăţeşte, 
5'0 laşi pe "fata lui Ţicău" l 
Ea-i zdravăna. te frânge n' deşte ... 
Ştii bine.,. nu mai eşti flăcău. 

OI. M, Ar. Dan se decretează 

mareşal, În prefata 
"Dracovenii~ -lor. 

Dreptate-i asta don'Mardan 
De socotim după ... talent? .. 
Matale'n gradul lui Prezan 
lat Vladimir. doar biet sergent 1 ... 

Petre Pascu 
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Criză economică şi 
criză morală. 

Se afirmă de către multă lume, mai mult 
sau mai puţin competentă în această materie, că 
actuala criză, prin care trece omenirea, nu ar fi 
numai o urmare a marilor schimbări politice şi 
economice ce s'au produs în toată lumea şi în 
special dela răsboi Încoace, ci că situaţia actuală 
s'ar datora În bună parte şi unei crize de ordin 
moral, pe care o străbate omenirea din zilele 
noastre. 

Chestiunea aceasta capătă o importanţă co
vârşitoare pentru acei, cărora soarta sau încrede
rea conaţionalilor lor li-a impus sarcina strivi
toare de-a fi conducătorii diferitelor state în aceste 
vremuri aşa de puţin aşezate. 

Căci de cunoşterea adevăratelor cauze, cari 
au determinat situaţiunea În care ne găsim astăzi, 
vor depinde şi mijloacele de îndreptare la care ei 
vor recurge. 

ln anul ] 925 regretatul sociolog Ştefan Ze
letin a publicat o carte intitulată: BUf'ghezia 1'0-

mână, originea şi rolul ei istoric, căreia în anul 
1927, i-a urmat o altă, complectând pe cea din
tâi intitulată: Neoliheralismu/. 

tn aceste două cărţi autorul arată cu o vă
dită satisfacţie rolul istoric, pe care l'a indeplinit 
burghezia română în distrugerea vechiului sistem 
de economie românească şi în introducerea siste
mului capitalist în tările noastre, cu tot cortegiul 
lui de pustiiri şi de prefaceri ale vechilor noastre 
clase sociale. 

Citind cărtile lui Zeletin, ai impresia că te 
găseşti in faţa unor înspăimântătoare fenomene 
naturale, faţă de cari nu poţi avea decât o sin
gură atitudine: Să admiri tot ce se petrece şi să 
contribui şi tu, dacă te Iasă inima, ca toate efec
tele acestei Învazii capitaliste să se producă. 

De aceia Zeletin era foarte contrariat că, după 
victoria deplină a capitalismului, prin revoluţio
narea raporturilor ţărănimii noastre faţă de pămân
tul, pe care trăieşte, după distrugerea aproape 
complectă a clasei noastre boiereşti, a vechilor 
noastre bresle, etc. "sentimentalismul rUl'al" cum 
îl numeşte el, s'a refugiat în cullul'a l'omânescă 
din această vreme, şi că un Carp, un Maiorescu, 
un Eminescu, Caragiale, etc. au continuat să fie 
refractari faţă de noile şi marile progrese reali
zate. 

Deaceia el pretinde culturei româneşti să se 
puie de acord cu realitatea, să nu mai ironizeze 
şi să nu mai zeflemisească această realitate, in· 
dicând ca ceia ce a distrus o intreagă eră de cri
tică negativă, sterilă, neistorică şi pseudo-ştiinţi
fică: nÎncl'edepea În ea Însăşi şi În vii/ol'ul ei:' 

Şi acum un alt tablou. 
Profesorul lui Ştefan Zeletin, reputatul eco

nomist şi sociolog WefPn8P Sombart, într'o carte 
,u tendinţe politice, intitulaltă uDeutscher Sozi-

alismus" apărută in J 934 spune că numai acela 
poate să înţeleagă ceia ce s'a petrecut în Europa 
şi America în ultimul veac şi jumătate, ca!'e de 
fapt crede în existenţa şi puterea diavolului. 

Căci numai diavolul le-a putut spune oame
nilor că fiecare dintre ei are destulă minte şi pri
cepere ca prin activitatea al'bitf'ară, a fiecăruia se 
asigură bunul mers şi propăşirea colectivilăţii. 

Numai diavolul putea să răscolească şi să 
ridice la loc de cinste toate instinctele primitive 
ale omului, alergarea după câştiguri, setea după 
bani etc. şi să iscodească un sistem economic
acel capitalist - in care aCE':ste instincle aşa de 
puţin nobile să capete o desvoltare şi o apreciere 
excepţională. Ca În Faust al lui Goethe, in schim
bul sufletului, care trecea în stăpânirea lui, diavo
lul i-a dat omenirei tot ce-a dorit. . 

Populatia Europei s'a Întreit in câteva de
cenii, bogăţiile au crescut in cifre fantastice, pro
gresele tecnicei au făcut minuni: Trenuri, va
poare, lumină electrică, telegrafe, telefoane, automo
bile, aeroplane, cinematografe, radio, etc. 

Din când în când intervenea însă câte o 
bruscă întrerupere, câte o criză, în această activi
tate, dintre cari cea mai puternică a fost răsboiul 
mondial; dar şi după terminarea acestuia, ome-. 
airea a crezut că-şi poate continua drumul ei spre 
un progres fără sfârşit. 

Până când un fulger rupt din cer frăsneşte 
acest turn al Babilonului, iar acei cari l'au zidit 
şi continau să-! mai înalte până când vârful lui 
va fi ajuns Ia cer, constată cu groază că temeliile 
turnului nu sunt tocmai solide. 

Economia din epoca capitalismului desvoltat 
este o economie mondială, bazată pe diviziunea 
muncii şi diferenţiarea producţiunei, fără ca ea să 
ţie seamă câtuşi de puţin de existenţa organis
melor politice cari sunt statele şi de nevoile 
acestora • 

. Tările industriale ale Europei de vest reuşi
seră să~i aservească întreaga lume, împunând 1u
turor popoarelor cari intraseră în sfera lor de in
fluenţă, norme de consum, de producţie, de cul
tură, etc. după interesele particulare şi exclusive 
ale capitaliştilor lor. 

Astăzi acest lucru nu mai e posibil. Îl con
firmă toată lumea. 

DI. Iorga, admirând dăunăzi vigoarea soJda
ţilor italieni cari se imbarcau pentru Africa, îşi 
exprima părerea că este păcat de ori-ce soldat 
care ar cădea pentru o cauză de inainte pierdută, 
căci colonii le nu mai pot fi exploatate ca în trecut. 

Relaţiile ecnomice dintre state sunt astăzi 
altele. Şi din motive pe cari ele le cred superi
oare, statele ţin s!'i regulamenteze activitaiea eco

. nomică a naţionalilor şi schimburile de mărfuri 
internaţionale. 
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Este adevărat că lumea a avut la dispoziţie 
in toată această epocă bogăţii nemăsurat mai 
mari ca altă dată, dar tocmai aceste bogăţii au 
făcut din om un sclav al trebuinţelor lui, 
cari trebuinţî se inmulţeau şi se intensificau În 
milsură mult mai mare de cum puteau fi satis
făcute. 

Dar influenţa cea mai nefastă a felului ace
stuia de producţie capitalist s'a exercitat asupra 
comunităţilor omeneşti, aşa cum acestea s'au for
mat În cursul veacurilor şi cari comunităţi formau 
sprijinul şi mângăierea În nevoi ale oamenilor 
cari le alcătuiau. 

S'a desfiinţat comunitatea satului cu drep
turile lui asupra pământului În urma reformelor 
agrare liberale cari introduc proprietatea particu
lară exclusivă precum şi din cauza desvol
tării industriei, care făcu nerentabile o mul
ţime de produse· ale economiei casnice ţărăneşti, 
reducând agricultura la o ocupaţiune de sezon. 

Incepe exodul ţăranilor spre oraşe. 
La oraşe se desfiinţează breslele şi se expun 

categorii Întregi de cetăţeni dezarmaţi În faţa unei 
concurenţe, căreia dânşii nu-i pot face faţă. 

ln centrele industriale Însa se formează acele 
armate de muncitori pe cari nu-i leagă nimic Între 
olaltă decât nesiguranţa comună a zilei de mâine 
şi cari apasă astăzi aşa de greu asupra tuturor 
incercărilor de-ada o soluţiune chestiunilor sociale 
din ţările respective. 

Munca omului, isvor de mulţumire suflete
ască şi de manifestare a personalităţii omeneşti 
considerată În intregimea ei, se reduce - pentru 
muncitorul din fabrică - la câteva mişcări auto
mate şi se înlocuieşte tot mai mult prin maşină. 

Există o singură valoare socială mai înaltă 
şi aceasta este: Bogăfia, după care aleargă toată 
lumea. 

1n locul vechilor valori sufleteşti ale omului, 
oamenii moderni, În majoritatea lor, nu au înţele
gere decât pentru recorduri de iuteală, mărimi fi
zice, senzaţional etc. ceia ce în fond înseamnă că 
viaţa omenească a ajuus să fie lipsită de ori
ce sens mai superior. 

De aceia Werner Sombart, spre deosebire 
de Ştefan Zeletin care reclama să ne potrivim suf
letul cu noua ordine de lucruri, cere o părăsire 
totală a formelor de viaţă de până acuma şi, con
vins că economia nu este un proces natural ci o 
instituţie supusă reglementării spiritulu1 omenesc, 
crede că formele viitoare în cari se va desfăşura 
activitatea economică a oamenilor depinde exclu
siv de om, care, in fixarea lor, va trebui să ţie 
seamă de toate făcultăţi1e şi funcţiunile spiritului 
omenesc şi de întregul Cosmos de valori morale 
elaborate de societatea' omenească in decursul 
veacurilor. 

Numai ostfe! pustiul actual din sufleful 
omenesc ua pulea dispare, iar criza economică 
ua lua sfârşit odafă cu criza omului. 

Să trecem la alt domeniu. 
Filosoful francez Bergson În cartea sa: Cele 

două surse ilIe Moralei şi Religiei se ocupă şi el 
de criza timpurilor de tată. 

HOTARUL 

Nici el nu crede in fa' alifatea istorică. în 
faza actuală de desvoltare, nu este probabil ca 
omenirea să se abandoneze evenimentelor fără să 
le cumpenească şi fără să încerce a le stăpâni 
desfăşurarea. Desigur că omenIrea nu se va 
schimba decât dacă voeşte să se schimbe. Şi nu 
există obstacol pe care o voinţă Încordată destul 
de puternic să nu-) poată infrânge. 

Consideră râsboiul ca fiind în ordinea he
ască a lucrurilor, deoarece originea răsboiului este 
proprietatea individuală sau colectivă iar omenirea 
este predestinată pentru proprietate prin struc
tura ei. 

Celelalte dificultăţi ţin însă de direcţia pe 
care a luat-o existenţa noastră in faza de desvol
tare rapidă a industriei. Preocuparea principală a 
omenirei actuale este grija de confort şi de lux; 
invenţii noi trezesc ttebuinţe noi. O forţă irezisti
bilă mână masele să caute traiul comod şi satis
facţia plăcerilor celor mai grosiere. 

Sunt însă cauze psihologice şi sociale cari 
vor produce o mişcare contrară. 

In viata socială apar tendinţe cari se des
făşură până la limita extremă, pentru ca apoi să 
treacă in directia contrară. 

Pentru acest fenomen adecă pentru faptul că o 
tendinţă, care poate fi avantajoasă, nu este ca
pabilă să se modereze prin acţiunea unei tendinte 
antagoniste, Bergson propune numirea de: 

"Legea dublei frenezii" 
Frenezia actuală, cea a traiului comod, aspi

ratia spre o viaţă materială mai largă, îşi are in
ceputul în secolul al cincisprezecelea şi al şase
sprezecelea şi a urmat unui ideal de ascetism, 
predominant În întreg evul mediu. 

Reîntoarcerea la o viaţă mai simplă nu este 
deci neverosimilă. Comparaţia fenomenelor actu
ale cu altele din trecut ne învaţă să considerăm 
de trecătoare gusturi de tendinte cari par defi
nitive. 

O frenezie aduce alta, antagonistă. 
Mulţi cred că tendinţa spre lux şi bunul 

trai se datoreşte invenţiilor mecanice. Aceste in
venţii sunt, fără îndoială, un dar natural. 

tnsă nu o exigenţă a ştiinţei impune oame
lor trebuinte tot mai artificiale. Ştiinţa a dat ceia 
cei s'a cerut, Însă spiritul de invenţie nu s'a exer
citat totdeauna în sensul intereselor adevărate ale 
umanitătii. Acesta nu s'a gândit aşa de mult la 
satisfacerea vechilor trebuinţe elementare, ci a 
trezit mai mult trebuinţe superflue. 

O cugetare centl'aIă. organiza/of'ie al' tre
bui să coordoneze industria cu agricultuf'a şi 
să l'educă maşinele la rolul lor rational de a 
aduce servioii umanită!ii. Căci până acum maşi
nismul a incurajat prea mult trebuinte artificiale, 
a favorizat oraşele în dauna satelor şi a complicat 
raporturile între capital şi muncă. 

Toate aceste condiţii se pot insă schimba. 
Omenirea trebue să întreprindă simplificarea exis
tenţei ei cu aceiaş frenezie, pe care a desfăşurat-o 
în complicarea ei. Iniţiativa nu poate să vie decât 
dela dânsa. Nu o pretinsă forţă a lucrurilor şi 11 
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mai puţin o fatalitate inerentă maşinei, a lansat 
spiritul de invenţie într'o anumită direcţie. 
~ Instrumentele technice sunt organele arUfici. 
ale pe care omul şi le-a adaos, graţie intelegenţei 
sale esenţial fabricatoare, la organismul său natu.
rai, şi-i dau acestui organism o extensiuue şi o 
putere formidabilă în disproporţie cu dimensi
unea şi forţa sa proprie; într'un corp devenit 
peste măsură de mare, sufletul rămâne prea slab 
pentru a-l conduce. De unde apoi vidul între 
amândouă. De aici provin redutabilele probleme 
sociale, politice, internaţionale, cari sunt tot alâtea 
definiţii ale acestui vid, şi cari provoacă astăzi, 

!JbscaM 

In plasa noptii pierise lacu! Ghetsemoni. 
Un foc infrătea cina pescarilor sărmani 
Ce ascultau cuminte cuvântul noului veni!: 
Un călător prin vremuri de locuri ostenit. 

OI Suntem cu lofii fiii aceluiaş părinte .. !. 
Moştenitorii aceluiaşi originar păcat ... 
Rfâfea drumuri ne 'nvrăjhue 'nainte 
Şi lotuşi aceiaşi casă ne strânge 10'0101(" 

Sub mâno noptÎi murise oricare licărire. 
Vrăjiti pescarii uitaseră de loc şi de trăire 
Gustând de fructul vOl'bii cu miezi de 

{adânc cuget. 
Când moortea noptii i,o trezit. aveam lu~ 

{mină'n suflet. 

pentru a-I umple, atâtea eforturi dezordonate şi 
zădarnice; ar fi necesare noi rezerve de energie 
potenţială, de a6/ă dată de ordin moral 

După cum se vede, din expunerea părerilor 
doui oameni de ştiinţă, unul german, celălalt fran
cez; unul economist şi sociolog, celălalt filosof, 
concluziile la cari ajung pentru remedia rea rău lui 
de care suferă omenirea de astăzi sunt aproape 
aceleaşi. 

Criza economică nu va putea fi l'nIăfuf'a
rea crizei morala. 

Ştefan le'lanu •. 

MRRCEi.J Oi.JINESCU 

ro.. .... .... 
J~a9z przn ptzmavara . . . 

Fum şi rou~ se aştern peste p~mânt; 
Iar în crengi, mugurii cânt~. 
Heruvimi, sub cerul sfânt, 
Slava o binecuvânl~. 

\ Mai adâncă se coboară 'n noi uimirea, 
Cu cât cerul se. înaltă mai rofund. 
- Ca să vezi prin ea nem~rginirea, 
Zarea se deschide f~r~ fund ... 

Gh. Mofiu 

I 
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Cu reputatia de om bogat, fără 
copii şi îngrijit ca vai de lumea, 
de neamurile, cari nu-l văd mort, 
moş Nicolae Cioncu geme chir
cit in patul de lângă fereastra ce 
dă spre întrarea în curtea biseri
cii de p~ste drum. Afară e pri
măvară. Pe coasta dealului din 
dosul bisericii zîmbesc cireşii in
bobociţi. Cu greu moş Cîoncu se 
ridică în pat. lşi strânse la piept 
cojocul de oaie şi-şi îndesă mai 
bine pe cap căciula roasă de vre
muri. Cu ochii tulburi de friguri 
priveşte afară. 

Porumbelii se alungă în sbo
ruri sburdalnice peste coperişe. 
O rândunică roboteşte la construi
rea cuibului, sub straşina biseri
cii, deasupra uşii dela intrare. 
Bătrănul îi urmăreşte printre ge
mete fiecare mişcare. Uite, acum 
s-a lăsat în mijlocul străzii, ciu
peşte In noroiu şi sboară spre 
cuib. Din tina bine plămădită s-a 
ales forma de scoică a cuibului. 
De ieri lucrarea a înaintat mult. 

In băltoaca de pe marginea 
străzii se bălăceşte un răţoiu cu 
trei răţuşte. Se sbenguesc În apă, 
discută galeş, fac dragoste, se 
joacă. 

Sub căciula lui moş Cioncu se 
infiripA o primăvară nouă. O pri
măvar!t care-Î reaminteşte multe 
alte primAveri: şi bune şi rele. 
In optzeci de an de viaţă prin 
câte nu trece omul? .. Dar rân
dunica ce roboteşte peste drum 
ii face rău 1 De ce şi-a ales oare 
să şi facă cuibul, tocmai sub ochii 
lui, cari se vor inchide acuşi? A 
trimis-o cineva. Cine? - Poate 
Dumnezeu ... Ca să-i arate cum 
e dat tuturor vieţuitoarelor să mun
cească şi să agonisească cu su
doarea frunţii pentru viaţa lor şi 
pentru creiarea altor vieţi. Numai 
el n'avusese pentru cine munci I 
Moş Cioncu se sgudui la acest 
gând, iar patul de lemn trosni 
din fncheieturi. 

Femei bătrâne şi moşnegi gâr
boviţi se strecoară în şir pe POf
tita bisericii, cu lumânări albe În 
mini. E Joia mare, Se duc la 
spovedanie, la inpărtăşanie. Mo~ 
Ciancu şi-a pUI capul in piept. 
Mulţi ani de zile în şir a făcut şi 
el acelaşi drum. Dar ce folos ca 

~ UITI •• 

şi cum îţi fug pe sub ochi sfin
tele icoane din iconostasul bise
ricii când îţi roteşte privirea aşa-i 
trecurA lui moş Cioncu prin suf
let toate patimile vieţii lui trecute, 
de când era de 14 ani, când ră
mase orfan de părinţi. 

Se vede slugă la Tonu Banciu, 
primar şi om bogat din sat. I~a 
fost şi tutor. Om rău şi hain. 
Cum îl bătea câte-odată? De-I 
lăsa lat I fără de nici o vină. Ce 
viaţă! Cum ii folosea şi moşioara 
lui şi cum îl purta, mai rău de 
cât pe un cerşetor ... Şi cum lu
cra ell Brazde mai spornice şi 
mai drepte nu ştia să tragă ni
meni În sat, nici cu plugul, nici 
cu coasa!. Cum îi îngrijea vitele 
şi caii I Cum îl ascultau pe el 
caii! Ca pe fratele lor \ Mai ales 
Murgu, hăisaşul fără spHn!l1 Când 
se speria şi ameninţa să sfarme 
trăsura, era deajuns să-i şoptea
scă Încetişor; prieteneşte: cit, 
Murgule! - şi calul se domolea, 
potolind şi pe Mura, din stânga 
lui. " Şi cai ca Tonu Banciu, 
primarul din Brăneşti, n-avea ni~ 
meni prin aretul acela. 

in serile de vară. când mergea 
cu caii la păscut, Murgul lumina 
valea scânteind din copite. Aceia 
nu erau altceva, decât - fraţii 
lui. Că şi pe ei li bătea Tonu 
Dumnezeu să-I ierte, d\ de, era 
primar şi arţăgos. Mereu gata să 
lovească. 

Se vede apoi, om din toată fi
rea. Tocmai voia să se ia cu Flo
rica, nepoata lui Tonu, Orfană şi 
ea şi ca şi el servitoare la casa 
lui. Câtă zarvă fu, când işi ceru 
dela Tonu partea ce-i rămasese 
dela părinţi I Cu cât năcaz şi cu 
ce preţ izbuti să şi-o scoată 1 Că 
Tonu~i spunea, că el n-are nimic. 
Că doar dânsul cumpărase pe 
bani averea dela tatăl său. Ci. 
n-are ce-i da. Că, să-i pară bine, 
că l-a scos din penele cele rele! 

La urma se vede intrat În pă
cat. Era o noapte neagră de vară. 
Se afla cu caii la păscut, în li
vada cea mare din susul satului. 
Tolănit pe iarbă plângea ca un 
copil. Pe cer nu licărea nici o 
stea. Sub livadă satul dormea 
dus. Nici un câine. nu lătra. Nu
mai departe, un huhurez... Nu 
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se auzea decât murmurul apei, 
care aluneca peste bolovani, in 
vale. .. Se vede că aşa i-a fost 
scris I Poate Ciasul rău 1 Da, Cia
sul rău I Nu ştie nici acum, ce şi 
cum a făcui. Doar atât. A prins 
pe Mura şi a legat-o de o ră
chită. S-a trezit in spatele Mur
gului, sburând spre casă, în sat. 
Ca-n vis. Tupilându-se, a urcat 
scara din târnaţ, 1n podul casei 
acoperită cu paie. Cum s-a spe
riat când în pate, a scăpărat lem
nuşul. In că un galop şi Murgu 
cu Mura se apucară iar de păscut, 
iar el, tremurând din toate mă
dularele, speriat, sia Într-un cot 
pe iarbă, privind încordat spre 
casă. Cât ar fi dat să nu fie ni· 
mic I 1 se părea ~ă a trecut o 
veşnicie. Incepea să se bucure, 
că paiele, in cari pusese tem nu
şul poate s-au stins. Ce bine ar 
fi! Dar ... iată ~ flacăra, fumul ... 
I se părea câ se scufundă pă
mântuI sub eL .. Ce să facă? Să 
plece in lume, să fugă, să-şi piardă 
urma? Singur nw ştia ce să se 
facă ... 

De odată mintea i se lumină. 
Intr'o clipă resimţi toate bătăliile 
şi ocările ce indurase dela Tonu, 
Era sigur, că nimeni nu-I văzule. 
Nici un câine nu-l simţise. Nu
mai Murgu ştia! Dar, cu Murgu 
erau fraţi. EI nu-l va trăda! Din 
sat se au:r:iră strigăte de ajutor, 
ţipete, larmă ... foc .•. foc... Se 
văzu sburând din nou, cu Mur~u 
spre casă. Când sosi, casa era 
încinsă din toată părţile În flacări. 
EI întră totuşi în casă. Voia să 
şi salveze cele câteva strae din 
lada stăpânului. Se apropia nunta 
cu Plorica. In lăuntrul casei de 
zid, focul nu pătrunse se încă. A 
I\COS din casă tot ce a putut scolte. 
Dintr-o Iadă a SCOl numai o câr
pă cu ceva greu. Erau bani. A 
strecurat legături ca pe mânecă. 
Dupăce aruncă tot din casă, afară 
de lada, care fu prea grea pentru 
un om,el, leoarcă de apă, ars şi 
cernit de flacări şi funingină, trecu 
neobservat În grajdul neatins de 
foc şi aruncă sub Î,eslea 1:'urgu
lui legăturica cu banii de pe ml
necă. 

Totul se isprăvise. A doua zi, 
începură cercetările. Din casa cea 13 
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mare a primarului, nu mai rămă
sese decâl zidurile, cari rânjeau 
În soare. Mai mare mila 1 Prima
rul avea mulţi duşmani şi nimeni 
nu-I putu bănui pe el. După foc, 
printre zidurile arse umblaseră 
mulţi: tot satul. Dar, după multe 
cercetări, unul dintre duşmanii 
primarului: George Oana, care 
nu-şi putu dovedi nevinov ătia, fu 
condamnat la trei nni de Închi
soare. Nevinovat. 

Sub povara amintirilor Moş 
Cioncu se sgudui din toate În
cheieturile. Opintindu-se din răs
puteri, isbuti să sară din pat, dar 
căzu mototol lângă pat. Târziu 
îşi reveni în fire. 1 se părea, că 
sus, in turnul bisericii, clopotele 
cân'au o melodie dulce, cântarea 
plină de regrete a pocăinţii... 

- Na.tu-Ie, mAi Na-tu-Ie ... stri
gă gâfâind, de jos, moş Cioncu, 
dar nimeni dintre ai casei nu-I 
auzi. Toţi roboteau prin grădină, 
prin curte Se pregăteau de praz
nic. Şi... poate de..".... înmormân· 
tare ... Dar bătrânul nu cedează, 
strigă mereu; Na-tu-Ie ... 

Părintele Eftimie, care termina
se cu slujba şi plecase priR sat 
să-şi ingrijească de sărbători bol
navii, trecea pe -sub fereastra des
chisă. Auzi vocea lui moş Cioncu. 
Privi prin fereastră şi-I zări pe jos. 
Se grăbi să intre. Izbi în perete 
portita dela stradă şi-n câteva clipe 
fu lângă Moş Cioncu, in casă. 11 
ridică frumuşel pe aşternut. II aco
peri cu ţoalele de pe pat. Luă loc 
pe scaunul de alături, şi voia toc
mai să înceapă vorba despre spo
vedanie când observă pe obrajii 
scofâlciţi ai moşului, şiroaiele de 
lacrămi, ce udaseră jos pământul 
şi cari cădeau acum în stropi 
mari, pe perna de pnf, neprime
nită de mult. 

- Dumnezeu te-a trimis, pă
rinte, - spuse cu greu, Înecăn
du-se moş Goncu Chiar strigam 
pe Natu, să-I trimit după sfinţia 
ta ... Eu mor .. Vreau şi eu să 
mă împac cu Dumnezeu ... Dar nu 
aşa, ca în alţi ani I Acum vreau 
să spun tot. Am minţit destul! 
Nu mai pot I Nu mai vreaul 

- Bine, moşule. Aşa şi trebue 
- şopti părintele, blând. 

- Moşul prinse curaj şi pu-
tere. Sub patra fir, reI uă hotărit şi 
aproape normal, firul. 

- Părinte, am minţit de câte 
ori m-am spovedit. Adecă, nid 

odată n-am spus întreg adevărul. 
Simt, că sufletul meu e negru 
de păcate. Ştiu, că nu-mi poţi da 
iertare părinte şi de aceea, am 
ascuns şase zeci de ani adevărul ... 
şi incepu să plângă, sbuciumându
se sub palrafir. 

Luat cu binişorul de preot, îi 
povesti, printre suspine, cum a 
dat foc casei tutorului său, cum 
ii furase banii, vre-o cinci sute 
de galbenaşi. O avere agonisită 
înt-ro viaţă de om. Cum lăsase 
sărac pe emul, eare-i dăduse 
pâinea. 

- Mare păcat I Aşa-i că nu-s 
vrednic de iertare, părinte? 

Intrigat, că aude mărturisirea 
unui atât de greu păcat, din gura 
aceluia, pe care-l crezuse, de cel 
mai credincios dintre poporenii 
săi, care de un lung şir de ani 
făcea toate milosteniile din pa
rochia şi care trecea de pildă a 
bunătăţii, a dreptăţii şi a tuturor 
virtuţi lor omeneşti 

- Ce-ai făcut cu banii furaţi? 
- întrebă, clătindu.se, preotul. 

- Banii. . • Banii i-am Îngro-
pat părinte, sub crucea de piatră, 
din colnicul dintre hotare ..• 
Ştii, după nenorocirea aceia m-am 
însurat cu Florica. Dumnezeu s-o 
hodinească. N-am vrut să-mi spare 
casa cu acei bani. Două Juni 
după nuntă, am plecat la Ame
rica. Din bani furaţii n'am folo
sit nici o para. tn america mi-a 
mers bine. Am câştigat bani mulţi. 
Am venit acasă. Mi·am făcut 
casa asta Am cumpărat moşie, 
vite . .• Toate mi-au mers în 
plin. Am ajutat pe cei năcăjiţi, 
cât am putut. Lui Tonu, i-am dat 
tot ce·i furasem. Ca împrumut. 
Nu puteam altfel. Nu voiam să 
ştie. Nici odată nu-iam cerut îna
poi tnprumutuL Dar el s-a pră
pădit. Tot din cauza mea. In tim
pul cât eu eram in America, el 
s-a dat beţiei. Când m.am întors, 
în zădar i-am mai dat bani • • . 
EI prăpădea tot. A murit sărac, 
lipit. Eu l-am înmormântat şi pe 
el şi pe soţia lui, cum ştii şi 
dumneata părinte, că i.ai ajuns. 
Bag seama, că Dumnezeu m~a 
folosit pentru pedepsirea nelegiuiri. 
lor lui Tonu ... Mie, Dumnezeu 
mi-a dat tot ce-am dorit: 6 co
pii, avere frumoasă, sănătate, tol. 
Dar mi-a luat pe rând, tot ce-mi 
dase. Mi-a luat pe rând copiii, 
apoi pe Plorica, la urmă sănăta-

tea şi acum, ce mi-a mai rămas ... 
Dar ce pot zice? Voia lui Dum
nezeu! El mi·a dat, El a luat, lău
dat fie numele Lui! Acum ţi-am 
spus tot. Înnainte de a muri, aş 
vrea să-mi fac testamentul. Banii 
aceia sunt blăstămaţi. Preţul pă
catului meu. N-aş vrea să neno
rocesc pe nimeni cu ei. (-aş lăsa 
lui Dumnezeu. . . bisericii , .. 
sau, poate ... dacă .•. 

- Lasă moşule, Dumnezeu e 
mare şi bun şi iertător! 

- Cheamă dumneata, părinte, 
pe notarăşul, pe primarul, şi mar
tori, să spun ce vreau, şi capul 
moşneagului se lăsă mai greu pe 
pernă. 

Zguduit de pove~tea lui moş 
Cioncu, popa uită să-i dea un 
canon. tşi înpătură peste molitvel
nicul inbătrânit, patrafirul şi plecă 
in graba mare la Primărie. 

Reinseninat, moş Cioncu, respira 
mai uşurat ca oricând. Se ridică 
iar În pat. Afară era 50are şi bine. 
Rândunica de sub straşina bise
ricii lucra mereu. Se pregătea, 
par'că de praznic şi ea. Pe stradă 
treceau grăbiţi fete şi feciori cu 
târgueli, dela prăvălie spre casă. 
Toţi se pregăteau de praznic. Şi el, 
- moş Cioncu - se pregăteau 
de praznic. O căldură dulce îi 
inundă sufletul. Voia să se bucure 
şi el, În sfârşit, de viaţa lui gre
şită ... de apropierea de Dum
nezeu I 

Popa cu notarul, primarul şi 
martorii sosiră, iar moş Cioncu, 
dupăce le arătă câte un scaun, 
grăi grăbit şi senin ..• 

- Scrie, domnule notar, scrie .. 
Casa şi pământurile din livadă, 
Poiană şi din Bondeşti le las 
sfintei biserici, să ajute din veni
tul lor pe orfanii săracii. 

- Părinte, fii bun, bagă mâna 
ici şi scoate săculeţul de sub că
pătâiu .•• Aştia sunt pentru în
gropăciune, pentru sufletul meu 
şi al Floricăi . . • Urmară apoi, 
pe rând toţi din iurul lui: rude, 
argaţi. Pentru fiecare rezerva se 
moşneagul câte ceva. FavorizA mai 
ales, pe Natu, feciorul lui George 
Oana, care-l servise cu credinţă, 
de mic copil. 

- Ai uitat moşule, cOlnicul, cu 
crucea de piatră dela hotar, -

. observă primarul, când văzu, că 
notarul era să tncheiQ testamentuL 

- Nu~ n-am uitat nimic. Col
nicul cu crucea de piatră dintre 
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hotare, îl la~ părintelui Eftimie ... 
dacă vrea să-I primească ... pen
trucă prin rugăciunile lui, m-a 
tnpăcat cu Dumnezeu. sfântul ... 
Părintele este dator să se roage 
pentru mine şi ai mei şi să spargă 
fundamentul crucii, care nu mi-a 
plăcut cum este făcut, să-I adân
cească şi să refacă crucea la loc .•• 

... 
Trecură câteva zile. Tot satul 

aflase de testamentul lui moş 
Cioncu. Toţi erau mulţumiti. Dar 
cel mai fericit dintre toţi fu moş 
Cioncu, care din clipa spoveda
niei simţea cu adevărat, că se în
păcase cu Dumnezeu Se simţea 
mai bun, mai uşor. Avea conştiinţa 
că-şi ispăşise păcatul. O ispăşire 
mai bună, mai dumnezeiască, de
cât ispăşirea lumească ce i s-ar 
fi putut impune de oameni, de 
judecătorii lumeşti •.. 

1n fiecare zi, bătrânul privea 

din patul lui, la rândunica' ce-şi 
construia cuibul deasupra uşii dela 
întrarea în biserică. Acum, nu-l 
mai supăra roboteala rândunicii. 
Din contră, îi făcea plăcere să o 
vadă, să o tot privească, cum 
adună şi clădeşte. Vedea in toată 
truda ei, veşnica poruncă a firii 
lui Dumnezeu şi o înţelegea acum 
cu toată căldura sufletului. 

tn noaptea Învierii i-a fost mai 
greu bătrânului. Slăbise mult. Ca
pul apăsa greu, pe perna prime
nită de mama lui Natu Oana, 
care în recunoştinţa ei pentru 
moştenirea, ce moş Cioncu i-o lă
sase copilului ei - un străin -
se instalase acum şi ea, in casă, 
cu gândul să-I ingrijească mai 
bine, mai omeneşte, pe binefăcă
torul copil ului ei. 

De acasă dela popa Eftimie, 
toţi, au plecat la înviere. Părin
tele cu pălăria dată voiniceşte pe 

Spre basm 5e de5chide cale largă: 
pl'ăuălişu.j din I'aze de soare'n amurg. 
Urmele paşilol' mal'i să nu se şteargă: 
cum vl'emea curge şi paşii cUl'g. 

Dram lung şi larg pentru pribegie 
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ceafă, în fruntea celor cinci copii, 
de toate mărimile, alături de preo
teasă, păşeşte vârtos in răcoarea 
parfumată a dimineţii de primă
vară. N-ar vrea să întârzie dela 
înviere. Cerul adânc şi mistic ca 
o boltă de catedrală uriaşă zim
beşle senin prin miliardele de 
stele şi steluţe. Când popa a pus 
piciorul pe podtţul de peste vale, 
crâznicuJ lovi În toaca de metal 
din turnul besericii, iar popa văzu 
limpede, pe deal, în direcţia cru
cii de piatră dintre hotaJe o fla
cără albastră uriaşă ce spintecă 
întunerecul şi se stinse. Treascul 
din curtea bisericii bubui năpraz
nic în noapte. .• Toaca începu 
să sune mai des, iar moş Cioncu, 
acasă la el, murea liniştit, senin 
şi cu zîmbetul înpăcării pe buze. 

Inviase Mântuitorul! 
, 

P. Popoviclu .. Băneşt1anu 

al/ă suflarea cuprinsă'n/rG alb şi negru: 
aurul gIndului u!'eau să fie Integru 
dar purul e pOl'nit În grea solie. 

In I'aze, cu paşi moi, calcă alt oit; 
5pre'na/tul basmului Închipui! om, ... 
Suflete'n clipa cal'e vine ne vom 
afla cu iadul În Cel' deschis! 

/lom topi lutul/ /lam li În delir 
sburÎnd pe moleşeala nepăsăl'ij I 
/lom fi cum vl'em: sfinghel'i pe muchia zării 
noi doi: un om .. • un vis . .. un punat pe-un fiI' 

N. badmiss-Rndreescll 
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. Economie individuală -
colectivism? 

1. 
In continuarea logică a expunerii asupra eco .. 

nomicului şi a raţionalismului, o problemă de ac
tualitate, in special de orientare viitoare eate opo
ziţia între cele două concepte fundamentale: indi
vidualismul şi colectivismul. 

Dacă în celelalte cadre şi in apecial în cel 
juridic, indi.idualismul şi societatea şi-au găsit ba
zele de reglementare, lucra,ndu-se pe un drum mai 
mult sau mai puţin existent; tn domeniul econo
mic, problema până azi nu s'a pus. In faţa noilor 
transformaţiuni ne-am găsit într'o răscruce, care 
dela 1929 produce o confuzie, ale cărei rezul
tate practice se oglindesc în greutăţile aproape 
neînlâlnite până azi. 

Problema În sine se pune şi e necesar să 
cercetăm dacă avem sau nu individualism în faţa 
unui colectivIsm În naştere. Astăzi mai mult ca 
oricând doctrIna economică şi socială tinde să \ 
demonstreze că vechile metode, prin care s'au 
evoluat până azi, sunt perimate. Au folosit şi s'alt 
consumat in produsul pe care l'au realizat. 

Tendinta continuă de nivelare socială, con
fortul din ce în ce mai egalizator şi o sforţare de 
valorificare a muncii mai reală, fac ca să asistăm 
la schimbarea unei mentalităţi sociale. Se spune 
foarte greşit că mentalitatea de azi este produsul 
războiului. Războiul nu poate fi Învinuit decât de 
o acceleraţiune prea mare, faţă de pregătirea şi 
rezistenta grupului social. Cauza principală este 
desvoltarea tehnică pornită dela revoluţiunea in 
dustrială şi care a mers tntr~un ritm din ce in ce 
mai rapid. Războiul nu a făcut decât să distrugă 
o cadenţă progresivă, dând o rapiditate produc
tivităţii în orice domeniu, într'o măsură aşa de 
mare, încât distribuţia producţiunii s'a făcut în 
condiţiuni tot mai grele, iar cât priveşte "produc
livitatea~', aproape că a devenit o iluziune. 

Deci războiul nu a fost cauza principală, ci 
incidentală. Războiul ne-a apropiat cu câţi-va ani 
acolo unde pe altă cale am fi ajuns. Factorul vi
teză contează într'un rezultat, dar nici-odată nu 
îl poate singur determina. Cât priveşte ipoteza că 
intr'o ascensiune normală ne-am fi adaptat în mod 
continuu, este o presupunere pe care nici-un fapt 
social simHar n'o verifică. Grupurile sociale în 
ascensiunea lor, totodeauna au avut etape, cari au 
fost creatoare de noui orientări. . Precum elemen
tele unui grup social nu se regăsesc in ansamblu, 
ci produsul: "Grupul Social" care este o fiinţă 
şi un caracter nou faţA de componenli; tot aşa şi 
evoluţiunea societăţii, trasată şi luminată de con
cepte fundamentale, ajunge la un punct când noile 
orizonturi, ce Întretimp apar, cer noui concepte şi 
astfel produsul unui grup social, devine pentru 
cellalt punctul de plecare. 

Progresul tehnic ale cărui rezultate nu au 

putut fi din'ainte cunoscute, ne-a pus mereu in faţa 
unor fapte împlinite, acomodarea făcându-se prin 
necesitate şi nu cunoaştere. De aci crearea unei 
mentalităţi de moment, veşnic în acţiune, nesla
bWi şi bazată pe reflexe mai mult decât judecată. 

Il. 

Suntem pentru individualism sau colectivism? 
iată întrebarea ce se pune. Suntem pentru ca

pitalism sau economia dirijată? 
Dacă în nedumerirea noastră fntrebăm ce 

fapte determină judecarea şi luarea unei poziţiuni 
atât de precise, răspunsul este învariabil: criza, 
prăbuşirea şi falimentul legilor economice cari au 
guvernat până azi. 

Nu putem nega di. asemenea afirmaţiuni nu 
fac o puternică impresiune, mai ales când sunt 
imediat explicate prin prezent. Totuşi, să facem 
o examinare amănunţită a acestor puncte. 

Se spune că ne aflăm Intr'o criză unică, in 
afară de orice ciclu. Criza este unică, prin faptul 
că absenţa oricărei soluţii o face de neremediat. 

Individualismul În ordine directă şi În speţă 
capitalismul, prin slăbiciunea lor, prin neputinţa 
de care dau dovadă, sunt elementele negative cari 
după ce au provocat răul, il şi amplifică, prin 
existenţa lor. Deci singura posibilitate pentru re
facere este colectivismul, economia dirijată. Pre
cum tehnica a transformat producţiune într'o ac
tiune de massă, tot aşa şi colectivismul să orga 
nizeze, să dirijeze capitalizarea, qistribuţia şi con
sumaţia. Prin aceasta am realiza un echilibru per
manent, Înlăturând criza. 

O ideie de o logică aparentă şi o simplă 
formulă de moment, care dacă am aplica-o, am 
creia un adevărat haos; iată ce este economia di
rijată şi colectivismul preconizat. 

Individua}ismul este o realitate, prin fiinţa 
noastră; colectivismu1 preconizat. 

Individualismul este o realitate, prin fiinţa 
noastră; colectivismul este produsul acestui indi
vidualism. Deci absolut nici-o opoziţie, dimpotrivă, 
o continuare. Aceşti doi termeni nu aparţin ace
leiaşi serii logice, pentru ca să-i putem opune. 
Colectivismul se sprijină pe toate manifestările in
dividualismului, fiind rezultanta acestuia. Precum 
nu putem avea individualism pur, fără grup so
cial, tot aşa este inutil să arătăm câ nici colec
tivismul nu se poate dispensa de individ. Deci 
nu putem fi decât individualişti în acţiune şi co
lectivişti prin disciplină Lucru realizat de mult, 
prin forma socială "Stat". 

Trecem la' cercetarea individualismului în 
fata economiei dirijate. Individualismul economic 
se bazează pe libera concurenţă, pe stimularea 
acţiunii individuale, prin rezultatul ce îl dă: bene
ficiul. 

Economia dirijată înlătură libertatea prin 

-
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imixtiunea continuă. Aci este deasemea inutil să 
arătăm că prin economia dirijată nu se schimbă 
metoda economică, ci doar cadrul. Capitalismul 
pentru economiştii ortodoxi este mai puţin o te
orie şi mai mult un ansamblu de fapte concen
trate şi orientate spre o ţintă comună: acumularea 
de bogăţie. Timp de douăzeci secole această acu
mulare a mers crescând, a mers prea repede şi 
azi nimeni nu mai poate stăpâni această forţă. Şi 
atunci s'o distrugem? 

Colectivismul economic nu va tinde la reali
zarea aceleiaşi acumulări? Beneficiarii Însă nu vor 
fi niciodată elementele determinante ale bunului 
respectiv, ci massa participantă. 

. Karl Marx când vorbeşte de acumularea capi
talistă, raţionează asupra imediatului in ciclul: 
mărfuri - monedă - mărfuri. 

Din acest ciclu, care este o clipă în ansam~ 
blul schimburilor, nu putem scoate sau exagera 
'un termen. ~ă explicăm: dacă socotim la un mo
ment dat moneda inutilă aşa cum este ea În sânul 
colectivităţii ruse, ne aflăm În situaţiunea de-a nu 
mai putea cunoaşte valearea bunurilor produse; 
de aci lipsa oricărui control. Moneda este un semn 
'monetar, un valorimetru şi atât. Este un lucru 
'~Iementar care se uită mereu [n ţările capitaliste, 
printr'o greşită diformare, moneda a ajuns să re
prezinte totul. In concepţia de azi s'a ajuns la 
situati unea anormală ca banul să reprezinte mai 
mult chiar decât bunurile pe cari le măsoară. De 
aci tendinţa mercantilistă ce o avem de a acu
mula numai aur. Tot de aci cealaltă extremă de 
a specula o monedă intenţionat depreciată şi de 
compensare pentru ca din jocul diferenţilor să 
iasă un echilibru care să permită un export pe 
care cu o monedă tare nu s'ar putea conta. Ex
emplul ~Angliei, etc. 

Economia dirijată a arătat practic imposibi
litatea in care se află de aduce o nouă metodă, 
o nouă atmosferă. ln priUlul rând am avut expe
rienţa ruşă, prea 'cunoscută ca să mai insistăm. 
'La început Sovietele au vrut să realizeze doc
trina lui Karl Marx şi Fr. Engels şi au trebuit să 
cedeze treptat, ajungând la un capitalism de stat 
Această formă construită pe bazele economiei di
rijate, nu va putea dăinui; este o situaţiunea in-
-termediară, spre un individualism economic, ce 
.. va trebui să se producă. Această experienţă în 
mare ne aminteşte În mic tendinţele colective de 
organizarea ale unui Moore, Campanella, Thomas 
MOnzer, Fourier, Saint Simon sau Owen. 

O ahă experienţă pe cadrUl colectivist am 
avut-o În Statele-Unite. Acolo de astă dată, capi
talismul a încercat realizarea. 

Avem experienţa Hoover. care se soldează 
aşa de neprevăzut prin prăbuşirea Wall-street-ului 
in 1920 şi experienţa lui Roosevelt cu N. R A. 
ale cărei rezultale ne sunt deasemenea cunoscute. 
Dar pe lângă aceste două mari experienţe, avem 
În toate ţările o politică economică dirijată şi im
pusă de statele respective. Rezultatele le vedem. 

Economia dirijată ca şi protectionismul, sunt 
,două forme cari nu pot dăinui,; sunt măsuri tem
PQrar~. ·totdeauna cu o durată limitată. Economia 
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individuală ~ liberalismul, sunt forme permanente 
de activitate economică. 

Capitalismul nu e o formă, ci o condiţie de 
progres. Capitalist e fiecare; capitalul din zi în zi 
se democralizează, se individualizează mai mult 
decât se concentrează. Economia individuală nu 
ignoră colec ivitatea, dimpotrivă, prin atâtea forme 
de amalgamuri şi participaţi uni economice, o re
alizează, prin prisma beneficiului individual, sin
gurul generator de bunuri. Economia dirijJtă ne
socoteşte sub toate formele dreptul de proprietate, 
pe când economia individuală îl consacră, In eco
nomia individuală Statul există prin indivizii lu
crativi cari îl compun, pe când în colectivism, 
cetăţenii aparţin Statului. Inerent însă, că privind 
economia indIviduală, în speţă liberalismul, găsim 
o situa tiu ne grea, tot aşa de nemulţumitoare ca şi 
colectivismul ce ni se preconizează, 

Ac.!asta ne face să ne întrebăm dacă s'a 
practicat într'adevăr liber aJism şi dacă la O' con
fruntare a doctrinei cu faptele, diferenţele nu sunt 
vădite. Şcoala din Manchester. Cobden, initiatorii 
liberalismulUI, privindu-le doctrina în faţa faptelor 
vedem că nu au practicat liberalism, ci protecţio
nismul educator al lui Fr List Liberalismul de 
până azi al Angliei a fost în realitate un protecţie
nism dm moment ce ecartul faţă de celelalte State, 
era atât de mare. Liberalismul în esenţa lui, pre
supune o libertate deplină în egalitate şi nici de
cum profitul celui avantajat de timp faţă de celă
lalt. Profitul În liberalism se naşte din calitate şi 
rendemcnt, nu din specular a unui avans şi a 
unei nepregătiri. Ceiace s'a practicat nu a fost li
beralism, ci protecţionism, Deci dacă inţelegem 
În esenţă doctrina literală, ajungem la concluzia 
că Anglia a fost protecţionistă În trecut şi astăzi 
este conservatoare În ceiace priveşte realizările ei, 
practicând ca politică comercială imediată o com
pensare in schimb intre monedă şi tarifele vamale, 
spre a putea realiza plasarea produselor. Iar a 
doua concluzie: că protectionismul educator al lui 
Fr. List, este liberalism, din moment ce tinde să 
ridice productivitatea unui Stat la o treaptă de 
unde poate acţiona fără necesitatea unei protecţiuni. 
Iată adevărata lumină a liberalismului. liberalis
mul de eri, a fost în forme, dar nu fond. libera
lismul poate fi practicat şi este cerut, fiind posi
bilitatea de înviorare şi de eliberare de Stat. Un 
Stat, o colectivitate, este bogat nu prin bogăţiile 
ce le poseda, ci prin posibilităţile continue de va
lorificare ce i se oferă. Ori aceste valorificări nu 
pot fi realizate decât de economia individuală. 
Deci ca o concluzie, individualismul sau colecti
vismul, sunt termeni improprii şi lipsiţi de orice 
bază în domeniul economic. Suntem tot atât de 
individuali şti caşi colectivişti în acţiunea economică 
şi socială, atât timp cât avem libertate - pro
prietate şi familie. 

Acei cari sub forme sugestive şi titluri 
caută să creeze o nouă orintare, nu îşi dau sea
ma că se aşează pe un sofism. 

Teoriile colectiviste, economia dirijată, sunt 
functiuni şi nici decum abstracţi unile unei reali~ 
tăţi. Raţionalismul drCldent de azi bazat pe ma- 17 
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terie, este apnonc În concluzii, deci creator de 
ficţiuni. Nu este un produs de teze - antiteze = 
sinteze. 

Oswald Spengler in obiectiunele pe cari le 
face raţionalismului, sU6ţine că epoca contimporană 
se caracterizează pri n critică, că esenţa raţlOnalis
mului se manifestă prin critică. Aceasta este opusă 
creaţiunii. Critica descompune şi recompune, nu 
concepe. Obiecţiunea este justă în ceiace priveşte 
epoca contimporană lntr'adevăr, se critică prea 
mult şi mai ales foarte pulin obiectiv. Sofisnlele 
abundă şi ne pierdem În rezolvarea lor, nevăzând 
uriaşul progres ce l'am reaHzat. 

Toate curentele noui vin cu programe de 
organizare a societăţii de mâine. Nimeni nu pri
veşte înapoi. Trecutul este pentru .aceşlia o serie 
nesfârşită de greşeli. Şi aci se înşală. Oswald 
Spengler când crede că raţionalismul in sine este 
că este cauza răului actual Dimpotrivă, diforma
rea şi exagerările făcute de orientarea materialistA, 
au făcut să cădem în ireal, într'un sofism de ne
înlăturat. Oswald Spengler spune că raţionalismul 
prin critică descompune şi recompune, dar nu 
creieză. Nimic mai just. Raţionalismul isi dă selma 
de forţa omului, care nu poate face decât transfor
maţiuni; să participe la creaţiune, dar nu s'o con
ceapă; să dă râme sau să refacă pe un plan dat, 
dar nu să creeze. Raţiunea cunoaşte prin indoiala 

CRONICA PLASTiCĂ 
Marcel Olinescu: 
"Păreri de rău';, gravuri în lemn 

- Arad, Editura Concordia, 1935. -

Xilogravura a primit, la începutul veacului al 
XX-lea, un nou şi puternic avânt, prin lucrările 
lui August Lepere. Fostul gravor al revistelor 
L'lIlustration şi Le Monde lIlustre, îmbinând con
cepţiile xilografilor japonezi cu cele ale xilografi
lor europeni, a reluat firul artei Formschneider
i1or, ţinând seamă, În acelaşi timp, de realizările 
obţinu1e, cu aproape două secole mai înainte, 
de Hakousai, un renumit vulgarizator plastic al 
legendelor populare nipone. 

August Lepere are meritul de a fi iniţiat 
lupta contra invaziei fotogravurilor în plastică, 
arătând că gravura în lemn este o artă de sob
rietate, care trebue să frapeze puternic şi să urmă
rească, inainte de toate, caracteristicul, dat fiind 
că ea dispune de prea puţine' şi prea modeste 
mijloace de realizare. Gravorul in lemn trebue să 
elimine tot ce nu concurează direct la expresiunea 
liniară. EI trebue să stilizeze şi să nu păstreze 
decât esentialul În compoziţiile sale. 

In ţara noastră, xilogravura şi-a avut primii re
prezentanţi de valoare în rândurile călugărilor ti
pografi. Cărţile bi!\ericeşti, ieşite in veacul al 
XVII-lea şi al XVIII-lea din teascurile mănăstiriior 
române, cuprind numeroase gravuri in lemn, in
fluenţate in compoziţia lor de spiritul artei bizan
tine. 

Printre puţinii gravori in lemn ee ii avem 
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realizării şi critica ei e un corectiv. Epocile in cari 
grupurile sociale sunt pătrunse de acest lucru şi 
şi acţiunea lor este orientată în acest sens, lu
crându-se pe bazele unei înţelegeri reale, în care 
massa participă prin inţelegere şi interes, sunt 
constrnctiviste. Dimpotrivă, perioadele în cari ecar
tul Între 'realizările unei elite faţă de massă este 
prea mare; interesele momentane devin scopuri 
finale prin greşita interpretare a lucrurilor şi atunci 
suntem in epoca de descompunere. Această al
ternanţă a condiţionat naşterea şi stingerea civili
za1iunilor 

In faţa opoziţ·iei dintre individualism şi co
Izctivism, ne amintim de celebra controversă din
tre Heraclite şi Parmenide. Heraclite spunea: 
"ToIul curge", iar Parmenide susţinea "Numai 
permanentul e adevărat", Platon a impăcat păre
rile spl1nând că dintr'un punct de vedere totul e 
permanent şi dintr'altul totul e trecător. Permanen
tul nu se poate determina decât în raport cu va· 
riabUul şi invers. Tot aşa şi colectivismul nu poate 
exista decât in raport cu individualismul. Dece 
atunci această controversă, dece existenţa ei? 

Nu prin formule vom îndrepta starea pre
zentă, ci prin judecarea sinceră, prin voinţa fermă 
de a reface singurul lucru pe care l'am pierdut
încrederea. 

C. Splrlde 

azi, dl. Marcel Olinescu ocupă un loc de frunte. 
Gravurile sale În lemn, fie că sunt risipite 

În paginile diferitelor reviste .j.,Hyperion " "Da
tina", etc.), fie că sunt Înmănunchiate în volume 
("Botosanii cari se duc", ,,15 gravuri ·pe lemn", 
"Vin ţiganii", "Păreri de rău"), redau cu priso
sinţă, printr'un admirabil joc de alb şi negru, va
rietatea pitorească a vietii şi a naturii. 

Liniare în conturi şi în umbre, xilogravurile 
dlul Marcel OIÎnescu au ca surse de inspiraţie 
nu numai luminozÎlatea stampe lor japoneze şi 
tehnica impresioniştilor francezi, ci şi arta vechi
lor noştri gravori in lemn. Tocmai din această 
ultimă sursă socotim că derivă una din marile 
calităţi ale gravurilor dlui Olinescu Ea este aceea, 
care face ca aceste gravuri să se impună printr'o 
tehnică de expresiune specifică. Sunt foarte sem
nificative, in această privinţă, "Porţile raiului", -
gravură expusă şi premiată la Salonul Oficial, -
"Isus şi Maica Domnului" şi "Sf. Gheorghe, omo
rând băI aurul". 

Ultimul caiet de gravuri al dlui Marcel Oli
nescu marchează În opera dsale un nou capitol. 
Noutatea celor 17 grav uri din I,Păreri de rău" 
constă mai ales in faptul de a fi puse toate in 
funcţiune de a plasticiza acelaşi sentiment, voit 
şi trăit de artist Dar "Păreri de rău" se remarcă 
şi printr'o deosebită putere de sugestiune şi prin 
farmecul poetic ce-l cnprind. Abilitatea de a cjsela 
fibrele lemnului se tnfrăţeşte aici, într'un chip mi
nunat, cu o fantezie de adevărată simţire poetică. 
Gravorul este in acelaşi timp şi poet. Iată pentru 
ce, grav urile din ciclul "Păreri de răuH constituesc 
o sinteză de artă pură. ' O. L. 
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Christos a înviat 1 ••• povestea-i veche.· 

Datează de vre'o două mii de ani I 
(Era pe vremea-n care "masealţonii u 

Purteau faimosul nume de Romani J) 
A Inviat Christos. ca să renască 
Tradiţia cu ~ouă· roşi şi pască. 

- O dramă demodată, fără rost, 
In care - actorii joacă tot mai prosl! 
Că e aşa, privîţl acordul trist, 
In care s'a sfârşit viaţa lui Chrlst 
Şi comparaţi această tragedie 
Cu ziua de-azi 1 ... E-o zi de veselie. 
O zi în care pomii îşi îrl\braeă 

Veştmântul înllorit, de promoroacă; 
O zi în care vocile se-aprind 
Şi înhoriri sub treaşine se-ntind; 
E-o zi în care cântecul se-avânlă, 
De par' că şi p(lInânt şi cer îl cântă; 
Şi să ne fie glasul mai deplin. 
Ni-} lot muiem În rubiniul vin 1 

Christos a Înviat 1 ..• de nu~nvîa, 
Prilej n'avea tot natu-a-njunghia 
Un miel, din meii cei mai râsări\i I 
(e'or fi şi de-i ce sânt aşa "pârIiW. 
De n'au pe masă miel şi-un pic de vin, 
Gândească--se cum Christ bău pelin 
In ceasul lui din urmă 1 .•. ) 
Biata turmă 1 .•. 
Cristos a inviat 1 ... cartea ne spune. 
Şi că s'a întâmplat aşa minune, 
Ne·o aminteşte clopotul. ce bate, 
Cu glas tânguitor în miez de noaple: 
Ne-o spune la tot pasul floarea albă, 
Din care azi, Natura-şi face salbă; 
Ne-o aminteşte ciocnetul de ouă. 
In care strigă El, iar: "Pace vouă 1" 

Crislos a inviat I ... e o poveste 
Cum alta·n toată lumea nu mai este 1 .•• 
Christos a înviat t •.. 
Şi ca să credem că e-adevărat, 
Noi L-am ruga ca iar să se coboare, 
Din lumea Lui, scăldată toată.n soare, 
Să ne asculte glasul păcătos: 
"De-ai Înviat, o 1 fericit Christos, 
De ce nu ne priveşti cu ochi mai buni, 
Şi laşi ca să trăiască-atâ1i nebuni, 
Care uitând că viaţa e frumoasă. 
Nu vor să-i punem punct, pe-n pat de casă 1" 
Când El va coborî. ca să ne-asculte 
Durerile, din zi in zi, mai multe 
Vom crede şi poveastea c'a-nvlat 1 .•• 
Şi·om zice: c'an-viut, e-devărat \" Pan. 

l1115ii.ziu.ui .... Î., .................. iiiii 
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Mircea Damian: "Bucureşti" (Editura 
Fundaţiilor Regale.) 

Fundaţia pentru literatură şi artă "Regele 
Carol 11" a luat iniţiativa unor cărţi de reporta
gii asupra celor mai însem nate oraşe din ţară. 
CapItala i-a revenit d-lui Mircea Damian, care o 
cunoaşle sub cele mai variate aspecte ale sale. 
"Bucureşti" e o carte de suferinţă până la la
crimi, dar şi de îndestulare până la risipă. 
O carte în care pal1ltu\ suferă umilire din partea 
tmei magherniţe de lângă el, iar aceasta - um
bra palatului. Toată viaţa trepidantă a capitalei se 
găseşte închisă În acest roman-reportaj. Nu cu
nosc alte capitale, dar cred că nici unl din ele 
nu prezintă un peisaj mai variat la fiecare pas, 
ca Bucureştii. E un amestec în capitala noastră 
de orientalism colorat şi cu nu ştiu ce notă 
simplă, sălbatecă, - şi de occidentalism 
doct, pretentioas. O. Mircea Damian, cu limpe
zimea de stll care îl caracterizează, a scos În evi
denţă tot ce este mai caracteristic într'un atât de 
pitoresc peisagiu. Străzi principale şi luminate fe
eric, au lângă ele pagini cu cine ştie ce stradele 
înfundate, strâmbe şi murdare. O întreagă istorie 
este reţeaua încurcată a străzilor, in care cad pradă 
atât de des pietenii. îmi aduc aminte că tn anul 
întâi de Universitate stăteam în cartierul Gării de 
Nord. Şi cum mi se părea că drumul pe care 
mersesem până atunci era prea lung. m'am gândit 
să-I scurtez Când colo, în loc să ajung la Uni
versitatt\ - am nimerit tocmai la Cotroceni, în 
dreptul Palatului Regal •.. Peisagiului natural ce se 
schimbă la fiecare pas, îi urmează un peisaj suf
letesc tot atât de schimbăcios. Sunt descrişi în 
.,Bucureştii" d-Iui Mircea Damian, tot soiul de 
oameni, dela deputatul şi ministrul care-şi pierde 
capul în faţa unei femei, - până la olteanul 
viclean şi gureş, surprins de boer în patul din bu
Cătărie al servitoarei. Apoi, viaţa de noapte, de
sfrânată până la delir, cu tineri spilcuiţi şi fete uşu. 
ratice fugite din casa părintească; cu provincia li 
încurcaţi cu curvele la hoteluri; cu hoţi, si nuci
gaşi şi haimanele. Dacă viaţa se prezintă sub atât 
de diferite forme, tot aşa şi moartea. Şi o Înmor
mântare săracă doare grozav la d. Mircea Damian. 
Doare şi apasă pe suflet, ca cerul însângerat al 

unui apus de toamnă târzie, pe gratiile unei ce
lule ... în Bucureşti femeile par o tiranie, par o 
plagă pe capul bărbaţilor. Şi sunt multe femei În 
Cetate. După cum spune d. Mircea Damian: "foarte 
rar ţi Se întâmplă să vezi doi bărbaţi cu o femee; 
dar vezi la fiecare pas, trei femei cu un bărb21t" ... 
Viaţa artistică a Bucureştilor o găsim la Capşa, 
unde se strâng boemii la şvarţuri in fum dens de 
ţigare, în aerul acela care-j numai vis, numai ilu
zie Câte mâini "celebre" n'au poposit pe mesele 
dela Capşa? .. Apoi, cenaclurilor literare câţi nu 
le-au deschis uşa şi câti n'au dat mâna cu d. 
Lovinescu ? .. Iubesc şi eu Bucureştii, mult. Iar 
când va fi să-I părăsesc, la plecarea trenului, am 
să deschid cartea d·lui Mircea Damian, şi-am să 
citesc În gura mare s'audă toţi trecătOfii: 

"Bucureşti, Bucureşti I 
Când plec de lângă tine, când plec din tine, pen. 
tru o zi sau pentru· o lună, mă uit îndărăt pe fe
reastra vagonului, mă uit îndărăt mereu să-ţi văd tur
nurile şi luminile, să-ţi fac s.emne cu batista şi cu 
mâna. Şi Întotdeauna simt un gol În mine, un 
pustiu, o lipsă pe care n'o poate umple nimic, o 
lipsă adâncă şi mare şi grea ... 

"Bucureşti, Bucureşti '" 
Petre Pascu 

"Fard", roman de Ioan Massolf. Edi
tura .,Nationala Ciornei". Colecţia 
"Rosidor". 

Cartea dlui Ioan Massoff e o privire În tre
cutul nu prea îndepărtat, desprins din lumea tea
trelor. Cunoscător al acestei lumi, autorul a reu
şit să ne dea în "Fard" frânturi de viaţă, de-un 
accent plin de tragism; plasându-şi p.roii in si
tuaţii total neverosimile, omului modelat după ca
lapodul comun tuturora. 

Soţii Merişan, ambii actori ai Teatrului Na
ţiona\, transpun şi în cadrul că Tinului viaţa min
dnoasă de pe scenă. lnfidelitatea pornind mai 
întăi din partea Mariorei Merişan, după restabili
rea situaţiei, acei aş infide1itate poartă pe Radu 
Merişan pe drumuri streine de cămin. Radu, ne
având calităţile unui artist, care să ştie parveni, 
începe să· se creadă persecutat de ~ uperiori, sfâr
şind prina'şi da demisia dela T~ N., in timp ce 



soţia sat nu numai că rămâne, dar continuă 
să urce cele mai avansate trepte ale gloriei 
artistice. Marioara Merişan devine metresa 
unui oarecare autor dramatic Al. Manolescu
Argeş (!?), insă Radu a ajuns la convinge
rea, că scenele de gelozie nu'şi mai au nici 
un rost; viaţa fiind şi ea un teatru. lmaginându
şi o glorie in provincie, se angajează într'un tea
tru dincolo de Capitală, (bănuim, după evenimente, 
că-i vorba • teatrul dela Craiova) unde nu poate 
ajunge mai mult decât ceiace fusese În ansamblul 
Teatrului Naţional din Bucureşti. Soţii Merişan, 
continuă să rămână căsătoriţi, viaţa lor fiind însă 
streină de-orice fel de cămin. 

In cadrul acestui subiect, autorul ţese intrigi 
specifice lumei teatrului, amintind şi numele 
unor artişti consacraţi. "Fard", Ilşa cum ni'l rectă 
d. L Massoff. este o carte de situaţii şi medii, 
pricepute numai de cei in curent cu teatrul într'o 
măsură avansată. Pentru restul cetitorilor, rămâne 
ceiace ce se chiamă roman. 

"Nastratin şi timpul său", roman de 
dnii: Sergiu Dan şi Romulus Dianu. 
Editura "NaţionaHi .. Clornei". 

Este vorba de viaţa romantată a lui Anton 
Pan, publicată în primă ediţie, sub titlul "Viaţa 
minunată a lui Anton Pan". Autorii cărţii justifică 
În noua prefaţă a romanului, titulara de azi, nu
mele de Nastratin susţinând că s'ar preta mai 
bine, omului descris În carte 

Având îil vedere că majoritatea materialului 
întrebuinţat la compunerea călţii aparţine linguis
ticei eroului, justificarea dlar Sergiu Dan şi Ro
mulus Dianu îşi are rostul. Cadrul evocării figu
rii acestui minunat povestitor, este un merit al 
autorilor, "Nastratin şi timpul său", plasându se 
cum este şi firesc În rânctul cărţilor de pitoresc 
naţional. 

"Plimântul Ispitelor": roman de B. 
Iordan Adevărul. 
Dacă altcineva ar fi scris romanul "Pământul 

ispitelor", al cărui autor este numaI d. B. lordiln, 
de sigur că trămbiţile critice ar fi fost auzite în 
toate colţurile ţării Şi trâmbiţarea ar fi răsunat cu 
atât mai prelung. cu cât autorul ar fi fost soco
tit, că ocupă primele planuri în literatura noa
stră. Cum autorul însă, este cunoscut prea pu
tin din cele două cărţi: ~Normaliştii .. şi "Vitrina 
cu păpuşi de porţelan", ambele apărute în "edi
tura autorului", critica a rămas aproape mută, 
faţă de cele 355 pagini aşternute în cartea lui ul
timă, "Pământul ispitelor". 

Să nu se înţeleagă prin cele spuse mai sus, 
că avem pentru romanul dlui B Iordan o admi
raţie fără nici un fel de umbră 1 De loc. 

"Pământul ispitelor" rămâne o carte bună şi 
cu unele retuşeri de expresii, pe care nu le-am 
intălnit încă la ţăranul român, ar putea câştiga şi 
mai mult 

Subiectul acestei cărţi este vast şi autorul 
simţindu-i proporţia reală, s'a mulţumit să'1 schi
ţeze numai, stăruind in in descrieri şi povestiri de. 
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fapte, dincolo de firul romanului, in credinţa că 
poate salva ceia ce simtea că un poate realiza. 

Romanul dIui B. Iordan este c1ădită pe două 
planuri: Jorăni, comună din Judeţul Covurlui şi 
Palamarovca, tot o comună, nu departe de [smai\. 

Eroii rămân aceiaşi - familia ţăranului Ma
nole David, - ţăran resemnat şi incapabil de 
emoţii prea intârziate In prima parte a romanu
lui, d. B. Iordan îşi conturează accentuat eroii; 
fapt pe care'l neglijează în partea doua, furat fiind 
de situatii neprevăzute poate, cu excepţia Marioa
rei, care În ultima parte se numeşte Fenea, ambele 
descrise gingaş şi cu mult temperament femenin. 
Personajiul care copleşeşte aproape întreg roma
nul, rămâne Cuzma PJavov, primarul Palamarov
căi şi prea puţin acel umil Petre Ciudin, unul 
dintre miile de "martiri ai neamului", care, pen
tru inţelegerea dlui B. Iordan ar fi meritat o mai 
accentuată atenţie. Invăţătorul Petre Ciudin, sin
gurul idealist iremediabil din cartea dlui Iordan, 
este întălnit în situaţii momentane, totdeauna ÎI1 
conflict cu autoritatea, din care cauză tot ce în
cearcă să clădească, se prăbuşeşte Va fi şi acea
sta un fel realitate, dar brazda moralului din· TO

man, întrerupându-se în chip neaşteptat, intreaga 
deslegare a finalului, infăşurată de-un optimism 
complect, nutşi mai are întelesul. - ' 
. Autorul in să, din informatiunile pe cari le 
avem, a scris romanul după un calapod impus şi 
atunci îl scutim de felul de tratare al ,subiectului. 

Editarea dJui B. fordan de-a editură de marca 
"Adevărul"-ui, au dat acestu nou autor, posibili
tăţi de victorii mari în arta scrisului. Rămâne de 
întrebat dacă numele consacrate in acest gen de 
scris îl vor accepta şi dacă vigilenta noastră cri
tică literară, îl va admite. 

Bănuim că autorul e stabilit prea departe de 
cetatea Bucureştilor, unde pentru a insemna ceva, 
urmează să fii sau simplu lingau - cu sau fără 
talent -; sau să'i pompezi dela distanţă ceva, 
care acolo nu se chiamă "bani". 

Cunoaştem prea multe cazuri, pentru a crede 
că ne înşelăm În afirmaţia de mai sus. 

(a, n,) 

uIdolU de lut" roman de d. Mihail 
Şerban. Editura "Cartea Românească" 
Bucureşti. 

Debutantul În roman, d. Mihail Şerban, ne 
reaminteşte prin acţiunea cărţii dsale"ldolii de 
lut", de scrisul aceluia care ne-a desfătat adoles
cenţa: d Brătescu Voineşti. In paginele acestei 
cărţit autorul duce paralel două acţiuni: aceia a 
ştrengari lor, din "casa cu stafii" şi o alta, C;1re 
se va înfăptui, după ce cartea se va închide; 
aceia a profoserului Sava şi Coca Brânduş-Ni-
col au. . 

Eroul primei acţiuni este Nango, un "Ni
cuşor", complicat prin însăşi intinderea romanu
lui; dincolo desprinzându-se admirabil figura pro
fesorului Sava Savel, în care se întrevede o bună 
parte din sufletul autorului. 

Subiectul cărţii dlui M. Şerban, ne este cu
noscut tuturora, dacă dăm frâu amintirilor spre 
anii copilăriei. Fiecare din noi, am avut casa 21 
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noastră cu stafii, şi toţi ştiam să fim atunci eco
urile întâmplărilor cu situaţii complicate, în rân
dul familiilor streine de noi. 

Meritul mare al dlui Mihai Şerban este acela 
de-a fi creiat dint'un subiect trist o actiune opti
mistă. Dramaticul cu desnodământ de tragedie a 
fost ocolit pe cât posibil, in toate cele aproape 
300 de pagini, cetitorul fiind nevoit să plângă 
pe-o singură filă, cale închide in ea, sfârşitul lui 
Vică. Restul personagiilor poartă cu ele accentele 
vieţei predestinate şi actiunea se incheie intr'o 
apoteoză pe optimism. Titlul romanului I'ar ex
plica - in parte - rămăşiţele trecutului desco
perite de Andrei pe-o movilă din satul lui, nouă 
ni se pare însă stingher ales. Chiar dacă am că
uta simbolul titlului, il vedem neprecis, fapt care 
nu scade nimic din valoarea romanului. " Idolii 
de lut", rămâne o carte frumos scrisă şi mai ales 
sinceră. 

"Sângeleu , roman de Dan Petra,lncu. 
Editura "Adevărul". 

CeHnd romanul dlui Dan Petraşincu, ne-a 
venit în minte rezultatul concursului, premiului 
Teghirighiol-Movilă, din primăvara anului 1933, 
când d. Carnii Baltazar, mi se pare, spunea că 
pe planul al doilea au mai fost aflate două ro
mane; "Frământările dlui Alexandru" şi "Un doi
lea Rascolnicoff". Autorul romanului "Frământările 
dlui Alexandru" ne era cunoscut şi acest roman 
se află predat azi unei edituri bucureştene; nu 
ştiam însă cine putea fi autorul celui de-al doilea 
Rascolnicoff I Odată cu publicarea rezultatului con
cursului, de care vorbeam mai sus, am aşteptat 
apariţia romanelor anunţate, pe "primul plan" ce
tindu-Ie pe toate cele publicate până în prezent. 
Mărturisim cinstit, că nici unul nu ne-a plăcut atât 
ca "Sângele", dlui Dan Petraşincu, pe cRre-! bă
nuim id~ntic cu acel "Al doilea Rascolnicoff I . 

Şi trebue să fie aşa, deoarece acţiunea din 
"Sângelell

, ne prezintă un exemplar de construc
ţie Dostoievschi, atât prin caracteristica eroului 
Martin Stroici, cât şi prin atmosfera romanu!ui; 
însuşi tata eroului - acel Vasile Stroici - fiind 
de-aproape inrudit cu beţivul Marmeladoff. Ba 
ceva mai mult, chiar Ana Stroici, nu-\ cu nimic 
inferioară soţiei lui Marmeladoff. O altă lature a ro
manului dlui Dan Petraşincu, care ne îndreptă
ţeşte a'l Încadra in sistemul Dostoievschi, este 
acel faimos capitol "Leanca Epileptica şi Cazul 
Boteanu"; capitol care fntregeşte şi desleagă tot 
odată acţiunea cărţii dlui Petraşincu. 

Autorul tratează mult discutatul caz al eredi
tăţii, în care de cele mai multe ori urmaşii plă
tesc păcatele părinţilor. Felul în care dsa a con
ceput cartea, ni-I infăţisează drept cel mai bine 
pregătit scriitor în acest gen de literatură. 

Pentru a ne justifica afirmaţia, ne permitem 
a publica mai jos un fragment de felul cum gân
deşte şi acţionează Martin Stroici: 

"Gesticula acum depărtat de fereastră. Apoi 
tăcu, şi tăcerea se coborî ca o plasă grea. Uită 
de bătrână; Privea în jur distrat. Deodată auzi 
iar acel ţăcănit straniuln colţul de după biblio-

tecă. Ca şi atunci, pornea tncetişor, cu acelaş ră
sunet sec de ac împuns într'o scândură uscată, cu 
acelaş ritm metalic, mai repede şi mai tare şi 
după ce ajunge la un apogeu de intensitate, 5C04 

bora până la neauz. Lui Martin Stroici ţăcănitura 
asta nu-i mai făcu rău. [ se părea chiar familiară, 
ca făcând parte intimă din existenta lui. Deaceea 
zâmbi şi-şi aţinti urechea mai atent. Tăcănitura în
cepea iar lent, mai tare; se oprea. Peste puţin i 
se păru că nu e numai o ţăcănitură-t;i două. S'au 
înmulţit? Nu avea nime lămurită existentei lor, dar 
vorbea cu ele ca de nişte fiinţe enigmatice. ~ 
Două să fie? Ascultă şi mai atent. - Ei, come
die. Acum parcă sunt trei [ Intr'adevăr, cum se 
termina una, începea alta şi apoi a treia în uni
son cu întăia .... " 

Cetitorul işi poate da perfect de bine seama, 
că eroul dlui Petraşincu ştie să gândească, făcând 
un întreg proces al gândului. Cartea este scrisă 
curgător, deşi subiectul pare că nu s'ar preta la 
un astfel de stil. Aici intervine talentul autorului 
însă, care se precizează din ce în ce mai mult, 
iar atunci când cartea se închide, acest talent 
apare în conturu-i bine definit, ca al nimânui al
tuia dintre scriitorii tinerei generatii. (a. n,) 

Emil Botiş: "Le contentieux admlnis .. 
fratii des travaux publics", Paris, 1934. 

Teza de doctorat a dlui Emil Botiş, retinută 
de Facultatea de drept din Paris şi prefatată de 
dl prof. Achille Mestre, deschide largi orizonturi 
asupra regimului juridic al lucrărilor publice din 
ţara noastră Pe când în Franţa, datori ă separa-
1iunii absolute a justitiei adminisirative de tribu
nalele ordinare, s'a creeat în materie de lucrări . 
publice un contencios administrativ special, la 
noi predomină încă, în soluţionarea litigiilor din 
acest domeniu, arbitrajul. 

Scopul lucrării dlui Botiş este acela dea 
trezi interesul doctrinei şi atenţiunea legiuitorului 
român asupra hibriditătii acestei conslrucţiuni ju
ridice, care trebue să dispară din dreptul nostru 
public intern. 

Nicolae Gh. Dragomir: "Răspunderea 
Statului de daune", Bucureşti, 1935. 

Studiind, cu competentă şi curaj. toate as· 
pectele sub cari se poate prezenta răspunderea de 
daune a statului, dl Dragomir analizează şi expune 
soluţiile problemelor juridţce, cari se pun in ace; 
astă materie. 

Cartea Dlui Dmgomir, ""refafată de dl Eugen 
Petit, consilier la Inalta Curte de Casaţie, ~ste de 
un real folos pentru cercetătorii dreptului. 

Menţionăm, că dl Dragomir este autorul 
unui interesant studiu, intitulat: "Lupta economică 
între state", care face parte dintr'o vastă lucrare 
ce va apare sub titlul: ,.Codul internaţional al 
schimbului. şi pace între popoare~. 

- In curând va apare: "Codul paşapoar-· 
telor" adnotat de dnH Romul Orezeanu,· primul 
preşedinte al Tribunalului Arad şi Nicolae Mândnt, 
judeeător-preşedinte. . :. .' 1 . '.' (o. 1.) 
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REVISTE 
"Libertatea"' No. 7. la~ă o revistă de

spre care cetim adeseori numai aprobări unanime, 
fiind una dintre cele mai mari şi documentate din 
câte avem, dar şi revista pe care noi Înşine o 
aşt-eptăm şi c"tim cu nerăbdare. 

De data aceasta "Libertatea" apare cu pa
ginile indoliate - pierzându-şi pe unul dintre cei 
mai străluciţi colaboratori: e. D. Anghel Din pa
negiricul dlui prof. George Strat subliniem aceste 
cuvinte despre ilustrul defunct: 

. "După o viaţă de muncă şi sbucium, în care 
C. Anghel în posturile de înaltă răspundere prin 
care a trecut, a risipit fără cruţare o inteligentă 
din cele mai fine şi înzestrate, un spirit de abne
gaţie şi de cele mai multe ori un curaj civic de 
cea mai inaltă semnificaţie morală, prietenul în 
faţa căruia ne închinăm cu emoţie pleacă dintre 
noi liniştitit, ca unul ce şi a împlinit chemarea, 
ca unul ce poate aştepta cu Încredere şi seninălate 
judecata oamenilor şi a lui Dumnezeu. C. Anghel 
poat~ să se înfăţişeze fără grije înfricoşatului jude, 
căci sufletul său n'a cunoscut nici o scădere, ini
ma lui n'a bătut decât pentru frumos, ckeptate şi 
adevăr, pe care le-a servit din toate puterile sale, 
căci viaţa sa a fost cristalină ca unda isvorului 
o. fost pură şi exemplară ... " 
C. D. Anghel era fratele poetului D. Anghel. (I.pg.) 

"Viaţa Basarabieiu
• An IV. No. 3. 

Revista din capitala Basarabiei ne-a mai prilejuit 
Încrustări în această rubrică. A fost Între "Hota
rul" şi "Viaţa Basarabiei" o înţelegere dela frate 
la frate, aşa cum ne-am dori-o cât mai larg în 

sufletele tuturora. Pe directorul revistei~ d. Pan 
Halippa, il ştiam din anii primelor nostre victorii 
naţionale, ce ne:-au dus În graniţile unei Românii 
întregite şi numai atât Când i-am întâlnit numele 
pe coperta unei reviste provinciale ni l-am apro
piat şi mai mult de suftetul nostru, cu tot ce 
aducea În paginile revistei "Viaţa Basarabiei". 

Vorbim din nou de "surata", dela Chiş~nău~ 
pentru a'i evidenţia. Încă odată menirea pe care 
o are în provincia dintre prut şi Nistru. Se prea 
poate ca pentru alte publicaţii viaţa a~estei pro
vincii să nu interesează şi e şi logic: basarabea
nului i s'a pătruns până În cele mai ascunse bu
zunare, dar nimeni n'a incercat să'i pătrundă În 
suflet. 

Redactorii "surateiU
, dela Chişinău şi-au 

luat sarcina deslegării unei probleme, socotite prea 
complicată minţilor frivole de azi. In slujba ace
leaşi sarcini, În ultimul număr, pledează d. V. 
Luţcan despre "Mistica basarabeană". 

D. Vladimir M. Negrea, se ocupă in con
tinuare de "Individualism şi socialism", iar d. N. 
D. Costenco scrie frumos "Alături de credinţa, 
În legătură lot cu necazurile românilor dintre Prut 
şi Nistru. Tot dsa publică un fragment de roman, 
din paginile căruia se Întrezare multă vibraţie de 
suflet. Partea beletristică e scrisă de dnii:. Pan
Halippa, AI. Ceapă, AI. Boldur, V. Luţcan, Teo
dor Vicol, Tony Luţcan şi Elena Vasiliu-Hasnaş. 
AmiOliri şi reflexii din epoca revoluţiei ruse, pu· 
blieă d. AI. Boldur. Cronica, bogată şi variată. 

(a. n.) 

INSEMNĂRI 
Noul preşedinte al ,,8. S. R" .. eului' 

a fost ales d. N. M. Condeescu, calitatea de vice
preşedinte revenind dlui Ion Marin Sadoveanu. 
Comp1ectarea comitetului s'a făcut cu următorii 
scriitori: N. 1. Herescu, secretar; Viclor Ion Popa
bibliotecar; V. Voiculescu şi Tudor Vianu, cen
zori; 1. Gr. Perieţeanu, George Gregorian, Cor. 
neliu Moldoveanu, AI. O. Teodoreanu, Ion Pilat, 
şi Mircea Eliade, membrii. 

Din felul compunerii noului comitet, s'ar 
părea că În cetatea culturii româneşti, a-nceput 
să fie un fel de aeresire. După cum bine se ştie, 
contra vechiului comitet s'au adus unele acuzaţii 
de-o gravitate exceptională, în special asupra mâ
nuirU fondurilor soc. Va incerca, sau mai bine 
zis, va putea actualul comitet să discute şi să ia 
măsuri, contra celor vizaţi in această direcţie 1 ? 
Mărt~risim cinstit, că nu credem. ~a .8. S. Re, 

s'a guvernat şi se ştie bine că nici un guvern n'a 
îndrăsnit ~ă tragă la răspundere guvernul căzut, 
pentru i1egalitălile pe cari proaspeţii guvernaţi le 
aruncau în sarcina celor plecaţi. 
~ Luând act de n'Oua alegere, să ne mulţumim 

cu speranţa, că cel puţin de aici inainte, se va 
întrona la "S. S R." o gospodărie adevărată. 

Tenorul Nicoară Sasu. Unume nou, 
pen!ru cei streini de viaţa Aradului, care nu peste 
multă vreme va fi cunoscut deJnlreaga ţară. Fiu 
.al aceslui ţinut, ca şi marele Sabin Drăgoi, încor
porat în viata muzicală a Banatului, Nicoarâ Sasu 
e menit să devină cel mai fidel interpret al ariilor 
de operă, cu accentuat ecou in toate straturile 50-

. dale. Il amintim cetitorilor, in spaţiul unei "In
semnări" fugare, pentru a ni·l revendica numai 

. nouă atunci când se va urca în vârful piramidei ce-i 
stă in faţă. . . (a. n.) . .. 23 
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HOTARUL 

Despre oamenii cu pute
rea lor de sacrificiu ai vremurilor 
crepusculare şi de precipitare în
spre viaţă nouă, ne vorbeşte cu 
glas de înţelept P. S. Sa Epis
copul Roman Ciorogariu, in bro
şura la asupra câtorva publica
ţiuni: Speranţa (1872), Biserica şi 
Şcoala (1887) şi Tribuna (1884-
1912). Cuvinte diamanti ne pie
truesc durabile cărări printre luc
rurile de eri, dinspre inimile şi 
elanul, al căror efort se concre
tiza în ordinea infăptuirilor poate 
mai modest dar cu semnificatie 
morală infînit mai de preţ, decât 
pot da azi atâtea exerciţii de stil 
şi de ambiţii cari îşi cautA cul
CU$ sub mantia intereselor de 
neam. 

Şi nu-i lipsit de înţeles sub 
acest raport cât şi pentru felul in 
care ne am grăbit să dăm la o 
parte energiile atât de vii ale ace
lor vremuri, dacă prezentăm aci 
douA destine ce îşi urmează 
printre noi drumul de zădăc
nieie. 

In zilele în cari trăim o resu
recţie a sentimentului naţional, -
şi până la urmă vom vedea cu 
ce foloase - in puţine locuri 
vedem amintit numele cuiva care 
prin cea ce a dat acum douăzeci 
şi cinci de ani in al său "Naţi
onalism sau democraţie" a codi
ficat. profetic şi vizionar, percep
tele cari circulă azi pe linia prac
tică a tealizării. Aurel C. Popo
vici, continuă exilul său tumular, 
pentru beneficiul câtorva ... 

Iar un destin viu de durere şi 
tot pe atât de incercuit în ne-: 
dreptate, din graba atâtora de a 
se urca pe sine în fruntea trebu
rilor, este acel al condeiului sub
til, de fulguirî ideale şi cu reso
nante cronicăreşti, al lui Ion Mon
tani, care nu s-a putut utiliza pe 
potriva forţelor sale şi care se 
iroseşte in larma contemporană, 
in luciri de păun cu penele in
toarse in colb de uliţe. 

Risipirea unor energii de ase
menea calitate, ca şi repudierea 
valorilor din trecut, rămâne marea 
pierdere a vremurilor de aci, in 
care la festin, sub zedie de noroc, 
se adună numai huetul răguşit al 
ignoranţei şi al indrăznelii. 

NOTE 
Peste cerul instelat de 

vise al lui Panait Istrati tăcerea 
iremediabilă a nopţii s'a întins 
mult mai curând decât ar fi tre
buit. Sufletul acesta sbuciumat, -
care venea cu talentul său atât de 
târziu şi din adâncuri aşa de în
depărtate spre a frânge teoriile 
doctorale şi regulele de catedră 
asupra creatiei, demonstrând din 
nou că peste orice nedreptate şi 
rătăcire, deasupra oricărei norme 
de laborator, singura lege vie a 
creatiei este aceia a inimei care 
arde În flăcări de răstigniri,
nu a dat măsura întreagă a în
făptuirilor sale. 
După atâtea ispitiri către lu

mini de orizont Îndepărtat in uto
pie, abia acum i se lămurea în
tr-un colţ de inimă realitatea ro
mânească, a cărei mizerie cu În
destulă omenie numai un c6ndei 
românesc poate să o cuprindă. 
EI venea tocmai în ceasurile de 
supremă deslrgare - simbolică 
revelaţie - cu porunca sângelui 
şi a pământului, către aceste rea
lităţi, a căror lege se Iimpezea în 
el treaptă cu treaptă, urcuş spre 
adevărul cel mare, cel adevărat al 
vieţii de pe aceste intinderi. Şi 
cu încheerea astfel a hăIăduirii lui, 
rămâne nespusă tocmai credinţa 
vie, durabilă, pe care după ce 
aruncase dela sine orice rătăcire 
efemeră, o intercepta cu antene 
de vizionar, şi se pregătea să o 
aşeze la temelia as;tivită(ii sale 
de viitor, ca pe-o reconciliere ne
cesară şi definitivă cu ai săi. 

Şi chiar din ceeace s'a vor~ 
bit şi scris la căpătâiul lui, străin, 
academic, şi-paternt despre acest 
uzurpator de ceruri şi de zări, şi 
numai din aceasta, se vădeşte că 
la contemporani avea Încă nevoie 
de vad către inimi. 

Dar că dela "Pescuitorul de 
bureţi", întâia sa povestire cu care 
şi-a dăruit neamul, destinul lui 
Panait Istrati a fost fntâmpinat cu 
lauri deopotrivă şi cu spini, încă 
este adevărat. Hulit şi urcat în 
slavă, temut şi adorat, fiindcă el 
insuşi a iubit şi urât intens, mo
destul vagabond dela Brăila a ră
Icolit şi chemat la răfuială vre
mea sa, care i-a împărţit cu mA
sură egală, purpura şi "pelinul. 

Abia de-acum valurile din juru-i· 
se vor ostoi, spre a lăsa liber chi
pul lui, pentru cei umili şi in su
ferinţă, aceia cari singuri l-au 
iubit fără reserve, cu adevărat, şi 
cari au pierdut în el, un prietin 
puternic, un aliat de calitate. 

O lucrare Interesantă a 
pus sub tipar dl maior Nicolae 
Popoviciu, rezumând munca dsale 
de douăzeci de ani in domeniul 
atât de rar atacat al caractero
logiei. Dl Profesor G. Marinescu 
savantul nostru neurolog prefa
jează lucrarea cu o seamă de 
consideraţiuni ştienţifice de· mare 
valoare, asupra acestei discipline 
care forţează stăruitor porţile aca
demice ale disciplinetor cu drep
turi vechi de cetate in ordinea 
ierarhică a stiinţelor cari au ca 
bază constitutia umană. 

Opera dlui N. Popovici, va cu
prinde peste 300 pagini, şi va 
prezinta o serie de dale şi 
de teste inedite În domeniul a
bordat de dsa cu mult curaj .şi 
tt nacitate. . 

Pentru cultura şi spiri .. 
tul francez, cât şi pentru 
strângerea re latiiIor pOlitice şi de 
inimă cu Franta. \şi propune să 
lucreze asociaţia "Amicii Frantei It, 
a cărei grupare aci la Arad a 
inaugurat recent o mişcare seri
oasă în acest sens. Un mănun
chiu de inlelectuali din tOCIte pro
fesiunile, promite să grăbească 
difuziunea pe aceste plaiuri a ca
podoperelor franceze şi a valori
lor de circulaţie universală ale civi
lizaţie depe malurile Senei. Iniţiativa 
vine la timp spre a intregi fjzi-: 
onomia culturală a ţinuturilor 
n<1astre cu aporlul de gust,ar
monie şi claritate pe cari le ln
sumă geniul francez, concurând 
astfel cu succes, masivitatea une
ori pedestră şi cu spade grele 
ale germanismului, atât de acasă 
între zidurile de aci, printre cei 
de aH neam. . 

Vom urmări şi susţine cu in
teres această acţiune, care adân
cită În făgaşuri fireşti, promite să 
constituie un tonic fortifiant pen
tru acei cari caută puncte de orien
tare şi in afară, pentru plăpânda 
mişcare cultura\ă autohtonă. 

(t. v.) . 
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Cărţi primite: 
Istoricul Cohortei "General Berthelot" Arad. 
.,Simţuri rătăcite" de Ştefan Zweig editura Ciomei 
"Impasul" de Somset Maugham editura Ciomei 
"Vânătorii Dragostei" de Thoma Mann editura Gamei. 
.Ioana" de Anton Holban editura Pantheon Brad. 
.Destine Omeneşti" de Andre Malraux editura Pantheon Brad. 
"Sângele", roman de Dan Petraşincu, euitura Adevărul. 
"Povestea vieţii mele" de Regina Maria a României - VoI. Il. Edi-

tura Adevărul. 
"Idoli de lut", roman de Mihail Şerban, editura Cartea Românească • 
.. Ghiare", roman de Remus Dumitraşcu, editura Cartea Românească. 
"Viata pietrelor", poeme de C. Argintaru, editura Hypcrion. 
"Răspunderea Statului de daune", studiu juridic de Nicolae Gh. 

Dragomir. 
Un filosof al istoriei: "AI. Xenopol", studiu de Licu Pop. 

Reviste: 
Litere an. III No. 18 -19 Martie April, Bucureşti. - Gazeta Orşo
vei No. 434 an. X, Orşova. - Blajul an. 1\ No 2 şi 3 Februarie
Martie Blaj. - Vestul ziar an IV Timişoara, săptămânal - Satul 
an. V No. 53 Aprilie Bucureşti. - Şcoala Vremii an VI No 3 
Martie Arad. - Pământul an. lV No. 97, Aprilie Că1ăraşi. - Athe
neum an. 1 No 2 Martie-Aprilie, laşi. - Scânteia an. VI Gheda, 
Februarie-Martie No. 2-3. - Atiludinea ziar an II No 6 Bucu
reşti - Viaţa literară No. 169 5 ~ 25 Aprilie, Bucureşti. - Lu
ceafărul an. 1 No. 4 Aprilie, Timişoara - Fruncea an. 11 No. 15, 
Timişoara. - Lumină din lumină an. II Februarie-Martie No. 2-3 
Timişsara. - Gazeta Cărţilor an. IV No 15-16 Martie, Ploeşti. 

- Libertatea an. Hl No. 7 Aprilie, Bucureşti. - Gazeta Antirevi
zioniştă an. II No. 7, Arad. """J'" Viaţa Basarabiei an. IV No. 4, 
Chişinău. - Plaiuri săcelenc, iJeeele jud. Braşov. - Copilul No. 
2 revista şcolară, dir. 1. BIăgăilă Arad. - Vraja Mării, an. l. No. 
8, Conştanţa. - Gândul Vremii, an 1Il No. 4. Ogorul an 11 
No 19. - Frize, an Il No. 3 - Femeia satelor, an 1 No 2. -
Stropi de rouă, an. 1. No. 1-3t Valea-Lungă. 
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