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1. Inainte de (1 purcede la tratareo idei
lor ce formcclzLl studiul de fCltă, este tre
buincioosă, pentru înţelqJcrea felului de 
privire a vieţii stotului român modern, În
făţişarea, mărturisirea, principiilor şi (! cre
dinţelor, înt:-'un Juvânt CI concepţiei despre 
viclţa de stat, despre evoluţia sociolcl, prin 
a cării prismll vom privi şi cercetc! toate 
fenomenele sociale româneşti din ultimul 
secol, in înlănţuirea lor couzală, dcînd deo
potrivă Însemnătate şi extindere pricinilor, 
de orice natură (1[ fi, precum şi efectelor, 
considerate, atM unele cât şi altele, sub 
raportul justei şi realei lor contribuţii la 
devenirea SOcidc!ţii româneşti privită cu 
preferire sub aspectul ei politic de vivere 
civile, şi numai incidental sub aspectul 
culturol şi economic, în măsura în CeHe, 
aceste din urmă aspecte, vor sluji la lă
murirea şi Înţelegerea celuilalt. 

Urmând acest mdod general vom În
lătura eventualele neînţelegeri; căci de 
multe ori criticii şi, comentatorii, fie din 
pricina necleHităţii textelor fie mijloacelor 
puţine de pătrundere a ideilor, fie direct 
·neinţelegerii spuselor autorului, Îşi fac o 
imagine ce nu corespunde realităţii - cu 
alte cuvinte îşi creoză mori de vânt voi· 
nicindu.se să le spulbere. Celalt folos con
siderabil al acestei n1':"tode constă în uşu~ 
rcIrea muncii de rdacere, de către cititor, a 
drumului dela premize la concluzie. 

2. Mersul universal - evolutiv al uni
tăţilor sociale departe de a fi redilinear, 
urmăreşte sinuozităţilc': zigwgnte (fie unei 
linii continuu ascendentă privită de departe, 
dar care, la o cercdare mai amănunţită, 
prezintă o multitudine de reveniri tempo-

de TIBERIU BORNEAS 

ro le, de regresuri, de schimbări de făfjoş, 
de bruscări de stări trăinde în virtutea 
principiului inerţiei, - părând mai degrabă 
urmele târşâitului unei şopârk, - şi putcînd 
fi reduse, tOCIte aceste succesiuni de stări 
saclc1le, ICI elementele simple ale unui perfect 
ciclu polybian. Fişijrleri oricărui fenomen 
socitd-fjenerClI, evoloţia sociClIă este un 
complex de puteri lucrând în subterană, 
neştiută, nesesizată sbatere şi apărcînd, la 
o privire de suprafClţă, o desăvârşită CJr

manie de stări, În curgerea nivelatoarc a 
timpului. In reolitClte, însă, stadiile şi fa
zele devenirii obşteşti sunt dderminClk, 
pricinuite şi condiţionate de existenţa unei 
mulţimi de condiţii Q căror voridate, ete
rogenitate, disparitate este aproape înfinită. 
Intervine la imp1etirea firului istoric CII 
~remii înrLÎurireC1 covârşitomc C1 trei fadori: 
a) naturc1, sittlClţid groflrclfică, teritoriul, b) 
grupul socie!1 şi etnic, .naţiunea, cu toate 
elementele ei sufletqti şi materiale ce-i 
alcătuesc virtucllităţile şi-i indreptăţesc ve
leitătile dândtl-i puteri creatoare În afirma
rea istorică şi prczrntă, constituind produsul 
În unic exemplar al locurilor geografice şi 
spaţiale a aşezării S(!1e sub Clspectul cul
turii şi civilizClţiei, c) celelalte unităţi sociale. 

Să cercdCrm mai în deaproClpe înrâu
rirea exercitată de fiecare dintre CI ceşti 
fadori asupra evoluţiei sociale circumscrisă 
Între fruntariile naturale ale unui ţinut şi 
ale unui neam, gradul de tărie şi Însem
nătate a fiecăruia şi să stabilim existenţa 
şi felul raporturilor de relaţie funcţională 
şi structurală de interdependenţă dintre 
flldori, adică paralelismul acestor existenţe 
fenomenologice. TustreÎ aceşti factori dăi- J77 
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nuiesc sub imperiul ineluctabil al unei 
legi, - condiţie de vicltă. -proprie or
ganic fiecăruia, potrivit căreia se mani
festă inafară. 

rlşezarea geografică mediul geo-fizic, 
condiţiuni le orografice şi climaterice crează 
specificul naţional şi naţiunea însăşi. IlItrcClga 
omenire de pe globul pămâniesc a avut ace
laş fond sufletesc drept patrimoniu comun 
şi indivizibil. Mediul diferit al fiecărui 
grup social şi etnic a născut diferenţierile 
derivate din felul osebit de trai şi muncă. 
Este un knomen identic celui din econo
mia politică: localizarea industrială atmge 
specializarea industrială. Ficţiunea de di
krenţiere caracterologică a grupului etnic, 
funcţiunea cea mai de seamă a tinutu lui, 
nu se poclte tăgădui valabil şi argumentot. 
Cunoscută fiind relaţia funcţională din'tre 
om şi lumea încunjurătome, -- în sensul 
că obiectul cauzează o anumită structu
ralizare sufletească a subiectului, bine
înţeles nu Mră ca subiectul să fi imprimat 
obiectului pecetea de neşters a persona
lităţii sale, - nimic nu poate sdruncina 
credinţa în existenţa unei relatii identice 
Între o pluralitate de indivizi şi o plura
litate de obiecte. (Chiar şi teatrul, de-alt
fel, a fost silit să recunoDscă existenţa 
acestei îndoite şi contrarii reciproce Înrâu
riri când a recunoscut nevoia de a se 
adapta decorul piesei şi mai ales când 
urmărind reliefarea unui anumit carader, 
pentru întelegerea lui, a recurs la mdo
dul evolutionismului sufletesc pus În core
latie cu mediul- decor). Recunoaştem, im
plicit, o vivificare a lumii nemişcătoare prin 
influenţa nemijlocită a personalităţii nea~ 
mului, pe care o vom evidenţia mai de· 
vale. Teritorinl .- elementul obiectiv al 
evoluţiei sociale, - - lucrează asupra ace
stuia a) mijlocit - prin oferirea codrului 
colectivităţii omenqti b) nemijlocit prin ofe
rirea cadrului material îngrăditor al ace
stei deveniri mai presus de vremelnicia 
omenească. 

Naţiunea fadorul subiectiv al deve
nirii sociale. este entitatea vie a lumii, ra
zultată din turnarea materiei generale, in
consistente şi amorfă, fondul profund ome
nesc, în tiparele unor anumite condiţiuni 
de trai şi desvoltare, pentru a deveni ele
mentul activ al istoriei proprii impletită cu 

vioţ(1 celorlalte popoare.' 
Popoarele celelalte contribuie Într'o 

măsură indeojuns de însemnată la forma
rea, desvoltarc(1 şi reolizllrea natiunii. In
râurirea acestom este egală cu produsul 
unei sume de polinomi oi căror termcni 
ar fi tocmoi factorii teritoriu şi naţiune; 
sau, mai binC'" zis, suma unei scrii a cării 
termeni (raportul dintre elementul obiectiv 
şi subiectiv. coredot de partidporca ele· 
mentului de mijloc.) sunt, socotiţi cu' tin 
coeficient de însemnătate, determinat de 

"variate condiţii cum sunt: vecinătcrtea geo
grafică extensiunea raporturile lor politice, 
economice şi culturale, etc. 

Gfl1dul de paralism fenomenologic re
iese îndeajuns de limpede. Structural na
tiunea este produsul acţiunii specificatorii 
a aşezării şi a acţiunii nivelatorii a restu
lui omenirii alcătuită, unitor, din fragmen
tele naţiuni, acţiuni exercitate asupra fon
dului general şi nediferenţiat omenesc. Pe 
de-asupra diferenţierilor şi specificităţilor 
inerente, omenirea este un tot unitar şi 
indivizibil, frământat de aceleaşi porniri şi 
nelinişti, nevoi şi năzuinţe şi cu egal drept 
la viaţă. funcţional naţiunea este condiţio
nată in însăşi existenţa ei de factorii 
străinătate şi aşeZQre, condiţionându-le la 
rândul ei; o neîncetată comunicaţie internă 
de reciprocă determinare existenţiolă. Bine
înţeles, ţinutul, natura nu este opera na
ţiunii; aceasta o Însufleţcşte doar. Sunt Ie~ 
gături indisolubile, ce dăinuesc mereu. fe
lul de exteriorizare a sufletului notiunii 
produs sub chipul formei de guvernământ, 
va constitui obiectul ccpitolului următor, 
în care problema va fi pusă sub aspectul 
reI aţiei funcţiona le existente între conţinut 
şi formă, potrivit conceptului aristotelic 
(materie şi forme) indispensabil ca mdodă 
întregului studiu. 

3. Nimic din acea~tă ecuaţie cu mii de 
necunoscute şi mii de imponderobile, evo
luţia socială, nu se poate descifra di n Îm
punătoarea, geometrica, recea schemă la 
care ne ploce să reducem, didactic şi is
toric, stări şi fapte ce-au răscolit sufletul 
omenimii epoci dearândul, pricinuind fră~ 
mântări, hărtuieli, deslănţuiri barbare de 
virtualităţi pasionale şi energdice, şi peri
mări, învechiri de forme, aşezăminte şi 
concCf"ţii. Până şi epocile de zămislire a 
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unor lumi noui formal şi structural, Ctl apri~ 
gul, exterminatorul, sălbaticul conflict dintre 
stările vechi şi cele născânde din nesecata 
dorintă de inoÎre şi Îmbunătăţirc a . vieţii 
de tOClte zilele, sunt reduse şi Încor5dllk 
ÎIl rigidulvestmânt al expunerii ştiinţifice 
ce îl1~Jhiaţă tOlltă aceCl revărsmc năvalnică 
de pLlsiunc, gdnd şi sill1ţire, izvodite din 
plIrticipctreCl integrală 10 suflul Îlloitor şi 
rdvclşitor (II vremii, de par 'că viaţc.1 s'm 
desfcJşuro, pe linia izbutirii istorice, după 
cc.J1l1poeiui de cxclsperLmtă identitate şi re
peţin: (1 fcnornclleJor fizice. Fenomenele 
sociale (de vieţii istorice nu se cCJrdderi
zedză prin uniformitllt~(1 repeţirii lor, ci 
tocmai prin varietatea condiţiilor În CCIre 
se produc. Vitlţll sociolă nu năzuieşte la 
virtuozit<.lk. Nercpeţindu-se exact În acelL1ş 
cadru şi <.Iceleelşi conditii, este firesc să 
nu drumrţeascd Clceltlş făgaş pLÎnă la re-
venire oidoma. Este Moş Crăciullul ce-a
duce sufletelor noastre de biete crâmpee 
de diviniklte extcltic turburote de flutu
rarea mată a orizonturilor abia lămurite 
În ImvQfo noastră existenţă, Înoire(! cu 
însdare dorită în arderea pustiitoare a ne
înţeleselor năzuinţi. 

Nu se poote conccpe o ştiinţă a is~ 
toriei redusă la simpla cercetare, fără nici
un ţel, a trecutului. Istorie pentru istorie 
este o formulă absurdă şi nefolositoare. 
Existenţa unei ştiinţe a istoriei este justi
ficată numai În mllsura În CLlre, Înfăţişân
du-ne stările de fapt din trecut şi Iămu
rindu-'Ie originile, ne dau putinţa inţelegnii 
şi cxplicării fenomenelor de vi(lţă ce pri~ 
vesc· colectivităţi le. Şi lămurirea stărilor 
de azi, a aşezăminteior şi a concepţiilor 
in albia cărora se· desfăşoară năvcllnică 
şi mereu reînoită, ca formcde mcmifestarC', 
viaţa unui' popor nu se pO(lte obtine dintr'o 
istoric' redusă la :înscrierea cronologică a 
mQrilor evenimente ,cc-au zguduitomeni-
rea În trecuL ·Marile desfll~JJşuiri, cu ur
mările lor inconmensur(lbile pentru un po
por, ş.i~orfi având o Îndreptăţire lăuntrică, 
dar înţelegerea lor nu csk cu putinţă de
cdt in măsura cunoclşkrii mărunklor stări 
şi imboldurilor, ades meschine, ce le-ClU 

precedat şi pregătit. In viaţn socială pro
ducerea ,unui eveniment nu are caracterul 
de spontaneitate a frnomenelor notur(!le. 
Orice isbucnrrc este- pregătiUI de mai Îna-
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intC' şi există simptome prevestitome a schim
bc1rilor. Istoria redusă la zugrăvirea zgu
duirilor sociale este urmC1re(l (Icelei litercI
turi, stăpdnitoare pdnă în· deceniile mai 
recellte de glorificClfc a excepţionCllului, a 
originalului, a ccirii urrllClşd Înspiritul vremii 
este f(llsa concepţie despre eroism; este 
literllturCi ronlCllltică a veC1curilor trecute 
pentru Cllri omenescul w::nerel! zăcea în por
nirile şi actele mmi, ~ocotindu-Ietipul com
portării fireşti. fiecme epocă Îşi are o con
cepţie, o .,forma menfis", prin a cării 
inkrprdme vede totul. Şi occostă con
cepţie, pervertire a naturcilului, războte În 
toate ftlpkle şi crcLlţiile epocii. 

Istorio, ştiinţei trecutului, nu poate fi 
decdt În slujba prezentului, trebuind să 
ajute la ÎnţtlqJerccl stărilor de azi. Into
vărăşită cu sociolo~Jid, tCibloul vieţii su
ciclle de ozi, dă politiw, ştiillţo conducerii 
popoorelor potrivit firii, olcătuirii şi stării lor. 

4. In cercdoreo fcnomenelorsoCiale 
singura metodă infoilibilă şi rodnică este 
acee,-] ce se strădueşte să surprindă reali
toteci brută sub toote aspectele sale· mul
tiple şi voriclte, redându-Ie În culorile lor 
nafuro1e, fără nicio sulemenire sau Întu
'1ecore, Pentru a pricepe temeiul adânc .şi 
rostul tCiinic a manifestărilor obşteşti este 
trebuincioasă o iroană ficielă a -realităţilor 
soci(11e ocârmuite, asemeni tutmor celor
lalte niveluri cosmice 1), după legi proprii, 
specifice şi unice pntrivik ritmului şi cli
matului lăuntric. 

Metoda cunoaşterii inkgwle şi neum
brite a realităţii a fost sintetizată de flo
rentinul Niccolo MClchielvelli, întemeietorul 
ştiinţei politice moderne, În formula ."ba 
oerlfa effeltlJale de/le case". In Principe 
(cap. XV) scrie: ., mi e parso -piu conve
niente ondare didro allo veritd effettuale 
delia cosa, cil\: oll'immaginazione di essa lO 

(mi s'a părut mai nimerit să urmăresc ade
vărul de fopt eli lucrului decât închipuirea 
lui). Metoda ştiinte i politice nu poclte fi 
deccît experimenta Iă. Construcţii le o bstrack, 
genercllizările trebuie să-şi aibă punctul de 

1) Ion Biberi.' TllClna\os. l~calitatea cste e!{ljcltă, 
impărţită În niveluri cosmice c"lauzite de legi diferite, 
diferenţidtc structural, dar ÎmpllrtJşitc, din a::eeclşt .. llni· 
tate fundamcntellă şi orillinmd a realitd\ti generale". Intre 
(lceste nivcluri, moduri de or~lallizare a realităţii. csteo 
intre pătrundere. o Îmbinarc, o coexistcllţă. Opoziţia est;n
tktlu şi in:dl1ctibi:il e nu l11Ll i aparCT1tcl. In fond acelaş 
substrat cosmic . 179 
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plecare în cunoaşterea stărilor de fapt, re
spectate integral. Politica nu poate fi con
cepută decât cu finalităţi utilitar:::. Siste
mele politice şi economice întemeiate pe 
concluzii filozofice sau morale, întotdea
una au rămas neputincioase Înaintea le
gilor de silex ale stărilor de fapt. Utopia 
sau cdatea ideală a lui Thomas Morus, 
aşa de minunată ca sistem de echitate 
socia Iă, mă îndoiesc că va putea fi vreo
dată înfăptuită În vre-o parte a globului. 
falansterele socialiştilor romantici (Owens, 
etc.) deasemeni sunt sortite rămânerii În 
teorie. Dar, apropiindu-ne de zilele noastre, 
doctrinele socialiste post marxistc, culmi
nate În anarhismul statcl1 şi individual al 
lui Max Stirncr, vădesc ele putinţa trans
punerii lor în forme de guvernământ? In
suşi Marx În elaborarea buclucaşc1 lui 
doctrine din dos !capital s'a folosit de 
realităţile economice existente in tinpul 
său? Este neîndoelnic că a cunoscut amă
nunţit toate fenomenele sociale ale timpu
lui său; dar, hegelianismul său la silit să 
neglijeze o parte şi să exagereze o alta. 
Nevorbind decât despre două din consta
tările sale temelii ale intregii doctrine: lupta 
de clasă şi conccntrarea industrială şi vom 
constata . parţialitatea cu care a observat 
lucrurile. Lupta de clasă este un fenomen 
de netăgăduit. prezent in orice societate 
stata Iă. Este, însă, dead reptul monstruos 
să vezi această luptă desfăşurându-se a
narhic. fără nicio îngrăniţuire sau armoni
zare. Lupta de clasă aşa cum a văzut-o 
Marx transformă stetul într'un haos. Statul 
tncetează de a mai fi organismul care in-
tegrează. normaJizează, armonizează verti
cal şi orizontal. Numai o asemenea eon
cepţie despre lupta de clasă dă justificare 
domniei unei clase. Dovada exisknţii fa p
tice a Juptei de clasă o furnizează con
cepţia fascistă despre Stat şi menirea lui. 
Statul fiind un organism structuralizat de 
bresle ~i corporaţii în conti nuă· lu ptă de 
interese, are menirea de a struni aceasta 
luptă, a introduce norme cari să adapteze 
interesele tuturor acestor corporaţii, re
duse in ultimă instanţă la două categorii 
generale de cetăţeni: producători şi con
sumatori. Statul are CI se interesa nu nu
mai de creşterea capacităţii de productie 
a economici naţionale, ci. mai ales de îndes-

tulerea potrivită a tuturor necesităţilor uni· 
versalei pături consumetoare, a cării op:;
rător trebue să fie faţă de producătorii În· 
clineţi mereu să·şi creiae câştiguri ilicite 
şi spoliatoare. Cât despre concentrarca in
dustrială este iarăşi o doză însemnată de 
exagerare in prevederile lui Marx. feno~ 
menul caracteristic al actualei economii 
capitaliste este concentrarea industrială 
manifestată prin integrarea orizontală şi 
verticală, sub formele juridice cele mai va
riate. Scopul acestei concentrări, posibilă 
pentru particulari in toate domeniile afară 
de sectorul agricol al economiei, este indoit: 
economic şi politic. Economiceşte, pe a
ceasta calc, se realizează însemnate cco
nomii ca urmare a mţionalizării şi orga
nizării extreme ee le face cu putinţă. Po
liticeşte, marile concernuri şi trusturi exer
cită o adevărată operă de corupere a epa· 
ratulul de stat, aservindu-I comp1ectamente 
intereselor lor personale (Şi această co
rupere a puterilor din Stat este un feno
men frecvent în regimurile democratice, în 
cari puterea efectivă este aşa de pulveri
zată şi responsabilitatea inexistentă. ride
vărui acestei constetări îl simte fiecare 
consumator. l1.ceasta este, de-altfel, pricina 
creşterii consumului de ersatzuri. Producă
torii necontrolaţi şi ahtiaţi după câştiguri 
nemeritate urcă preţurile su b scutul au~ 
torităţii de Stat cumpărate şi a taxelor va· 
male- Consumatorii răspund prin consum 
de surogate) Marx zice: conccntwrea eco
nomică este în crescândă producere, deci, 
într'o bună zi, nu aşa de indepărtată, toată 
economia lumii va fi in mâna câtorva fa
milii. In ziua aceea, cei mulţi vor expopria 
paşnic, pe cei câţiva exploatatori. In teorie 
este foarte simplu. Dar în practică încă nu 
s'a ajuns şi nici nu se va ajunge la un 
asemenea grad de concentrare economică, 
căci este limitată de rentabilitatea descres
cândă ce obvine În cazul unei localizări În
dustriale extreme. 

rim dovedit cu acestea că necunoa
şterea realităţilor şi nerespectarea lor nu 
pot da naştere la sisteme politice şi eco
nomice realizabile practic (Lenin şi Stalin 
au creat o a Ită doctrină intemeiată pe 
realităţile locale, despre care putem spune 
că este amarxistă). Numai privind lucru
rile aşa cum sunt putem lucra politiceşk, 
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fără a a silui vointe şi crezuri, fără a di
struge economiceşte individul. 

formală şi structurală a realităţii sub toate 
aspectele ci, În vederea cuprinderii gene
rale a imaginii acesteia, sub raportul sta
tic şi dinamic. Deci; ceeace ne trebue şi 
nouă. 

Metoda socotirii lucrurilor aşa cum 
sunt este oarecum o metodă sociologică. 
D. Gusti l) spune că metoda sociologică 
românească urmăreşte: studierea integrală, 

1) Sociologia Romdneascd Rn. 1 nr. 7." Temeiurile 
teoretice ale cercetărilor monografice-. 

Ştiinţa politică îşi subordonează, deci 
sociologia, inglobând-o complect, şi folo
sindu-i metoda. 

fiMna Bornea. 

:;;e~ ftunz~ frec neguTt ... 
Trec frunze - liliputane năvi - pe Mureş la vale 
- Năvi cu arama codrilor şi aurul soarelui pline -
Precum coji de nuci cu comorile copilăriei divine, 
Trec, furând clipei miraj de tărârnuri legendare. 
Trec ca dorurile mele spre acelaş "aeternum vale" 
Undeva, intr'o râpă, - mormânt de ape murdare ... 

Trec neguri pe Mureş, trec neguri ca nave 
Cu pânzele umflate de vânt, de drumeţie ... 
Arar mesteceni cu foşnet de mătăsuri le sfâşie 
Atârnând pe ramuri văI uri de fum zdrenţuite. 
Trec şi dispar siluete de peisajuri .bolnave 
Trec neguri ... trec gânduri... regrete ... vagi... neIă ... mu .. .ri ... te ... 

, L ~Î 

MARCElJ OlJlNESCU 

XTvi de toamnă. 
Din prJcla fumurle, de Ceruri aninală, 

cad p;căfurÎ de ploaie, În ritm hacovian /... 
Cu gesturi enervate, fn coIf aşteaptă-o fată 
şi plouă, plouă, de pal" că n'ar fi plouat de-un an I 

eopact's şi mai gârhovi, fmpovăra!i de ploaie. 
şi fumul vrând să pară simbolul unui noI', 
fn mlădieri de şarpe, truditnic se 'ncovoae ... 
- o flamul'ă mai tristă, pe-un funeral' decorl 

Pe stl'ăzi se plimbd toamna şi 'n tl'ecere fţi pl'lnde 
de gând o viziune ... pămdnf, ploaie, sicl'iu!... 
li strângi suh pleoape gândul şi-acolo m apf'inde 
fiorul de pe ul'mă... - fior hanal pustIUl 

7'e sculul'i de vedenii /... Din pacla fumul'ie, 
cad picătul" de ploaie, În I'ltm hacovian ... 
ai gesful'i enervate ... - accent de nehunie -
şi plouă, plouă, plouă, cum n'a plouat de-un an I 
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Cd/~turarul şi dascălul Ioan Petrovici 
> La' Împlinirea a 30 de ani de profesorat 

~~~;;~~~=:!I n toamna aceasla pro· 
fesorul ieşan de filo
sofie D. 1: Petrovici, a 
împlinit 30 de ani de 
profesorat şi toţi a
ta li a ni de o întinsă 
aclivltale în domeniul 
cultural şi 'n special 
În cel nlosofic, adău
găm noi. 

In cele ce urmează 
nu-i vorbă de o re
dare amănun1ifă a na
furii însăşi a operii 

filosofice a Dlui Pe!rovici, ci numai de o ex
punere sumară a acfivdăţii Dsale. 

Elev al lui Maiorescu, În ce priveşte me· 
toda e şi un adevărat unnaş al acestuia. 
Numai aşa se explică de ce o minte atât de cu
prinzătoare a ezitat mereu inchistarea in· 
tr'un sistem abstract filosofie, preferând 
Înainte de Ioa le a fi un oedagog al naţiunei 
sale şi apoi un filosof. Opera Dsale de până 
azi e mai mult o operă de educare a noas
tră pe teren filosofic, de aci forma preferată 
de Dsa, sludiul În general. Trebue notat că 
deşi s'a mărginit foi-timpul la dimensiunea 
de studiu, aceste studii nu-s simple cornen· 
tarii a diferiplor filosofi sau probleme filo
sofice, ci o elaborare cu toiul proprie, ela· 
borare care În ultimul timp, cum vom vedea, 
a inceput să ducă la un drum propriu În do
meniul filosofiei. Studiîle Dsale publicate la 
rnceput răsleţ, sunl adunate in mănunchiuri, 
dându-ne astfel mai mulle volume de scrieri. 
Noi le vom trece nu in ordinea cronologică, 
ci in ordinea preferată oarecum de scriitor, 
insistâhd in deosebi asupra acelor studii in 
cari, după părerea noastră, predomină cu 
totul contribuţia personală. Logica fiind, cum 
ştim, domeniul favorabil al Dsale rămânem 
un moment aci. 

Cea ce caracteri zează scrierile Dsale în 
primul rând e subtilitafea şi claritatea, la 
aceasta din urmă ajungând printr'o tehnică 
proprie sie-şi: concrefizarea celor mai ab
stracte idei in1r'o haină cu totul obişnuită. 
făcându·le- astfel accesibile cititorilor. De aci 
scrierile Dsale, departe de .a obosi, devin o 
a devărafă plăcere. 

Acestea se pot spune cu prisosin~ă şi 
despre volumele 7'eof'ia Notiuni/of' şi 'Pro
bleme de {agită In ambele volume ne aduce 
serioase contribufii originale la întreagă şti
inţă a logicei. formală şi aplicată. Cum fie
car.e din acesle substanţiale studii ar putea 
deveni prilej de lungi discuţii, ne mullumim 

de IOAN Bor AŞ 

să semnalăm studiul O nouă metodă 1nducllvo 
din cel de lat doilea volum. Făcând in 
acest st1ldiu o scrulare amănuntită . metode
lor clasice ale lui J. St. Miii, ajunge la con
cluzia că prin ele nu pulem şti dacă o cauză 
a unui fenomen a fost numai producăloarea 
lui ori e şi cauza lui menfinăfoare. Lucru 
care, mai ales practic, prezintă un mare in
teres. Apoi cu ajutorul nletodelor exislente 
nu avem niciodată siguranta dacă un feno
men dat e efectul unei cauze anumite. Şi 
asta pentru că dacă o cauză dală produce' 
mereu acelaş efect, contraru)" nu-i valabil. Un 
efect, deci, poate avea mai multe cauze. 
Pentru acest din urmă punct se pare a nu 
se găsi soluţie, dar pentru primul în schimb 
Dsa propune o nouă metoda, care, de fart 
se reduce la două melode: prima e metoda 
distincţiunei speciilor cauzale, iar a doua 
metoda dublă a dlferenlii. Nici prin ajutorul 
acestor două metode nu vom putea avea 
certitudinea că o anumită cauză a defermi· 
nat un anumit ef~cf. Aceasta se pare a fi un 
deziderat constant a oricărei metode şi acea· 
sta pentru cele spuse mai sus, In schimb 
cu ele avem certitudinea dacă o cauză a 
unui efect ajunge numai la producerea lui 
sau nu, cu a!te cuvinte un efect dat odată 
produs, pentru a se menţine mai are nevoie 
de dăinuirea cauzei ori nu. Astfel cineva e 
bolnav şi ia măsur! pentru reabilitarea să
nătăţii. Aceste măsuri, - tuarea de medica
mente bunăoară, - vor fi ele necesare me
reu şi după dobândirea sănăIătii, - efectul 
in cazul nostru, - ori ajunge numai la in
ceput. 

Schemalic prima metodă se prezintă 
astfel: 

I II iii 
AB ABe AB -- antecedente 
ab abc abc - consequenţe, 

pentru a doua avem schema; 
[ If fii 

AB ABe AS - antecedente 
ab abc ab - consequenţe. 
In prima schemă se poate vedea că prin 

adăogirea la condijii a lui C s'a produs efec
tul c (II), care apoi odată produs. s'a menli
nut chiar priu retragerea lui C (III). Nu pu· 
tem şti dacă C e cauza directă ori nu a efec
tului c, e cert că prin survenirea lui C s'a 
produs c, Cer!i1udinea o avem Însă in aceea 
că efectul c a rămas chiar după retragerea 
cauzei sale. Lucru propus şi obţinut de 
această metodă. . 

In schema 2-a se vede că efectul c a 
apărut prin adăogarea lui C la antecedente, 
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dar odaU conditiile retrase, a dispărut şi el 
(11I). Astfel efeclul e direct dependent de 
cauză şi nu poate dăinui decât În măsura 
acesteia. 

Ceea ce caracterizează această metodă e 
dubla ei comparare Între fenomene, necesi
tând 3 grupuri pe fenomene Altfel prima e 
compusă din metoda diferentei (primele două 
grupe) şi a con:ordantei (al 2 lea şi al 3 lea 
grup). Cea de a doua e O dublă metodă a 
diferentei. Originalitatea lor provenind din 
faplul că fenomenele necesită o dublă com
parare intre ele in vederea celor de sus 
spuse. 

In leg~tură cu Metafizica are un alt mă
nunchi de studii. culese in volumul Introdu
cere În MetafizIcă. In studiul Metafizica şi 
leli1imilatea ei. din acest volum. arată că 
oricât de diferit ar fi ea interpretată tottJŞ 
noi nu ne putem dispensa de ea. Ni ci ca 
necesitate psihică, isvorîtă din cele mai' 
ariânci cute ale sufletului nostru. făcând ast
fel ca fiecare să-şi aibe o filosofie a sa ori
cât de rudimentară. fie ea şi imprumulată; 
şi nici ca necesilate teoretică. Există in noi 
o vădită tendintă călre unitate. AsHel după 
cllm ştiinţele caută să unUice diferitele feno
mene de aceeaş natură intr'un mănun('hi 
creindu-se diferitele ştiinţe. Ia rându i se 
iveşle o nece&itate ca şi aceste grupe de fe
nomene să le unificăm într'un lot ceva mai 
~uperior Aci survine rolul Mefafizicei: ea 
singllră având acest caracter de sinteză su
premă a ştiintelor. In studiul Metoda În lYIe
taHzică caută să indice norme pentru reali
zarea unei adevărate Metafizici, adecă cu un 
fond cât mai real, cât mai obiect v. E deci 
contra metodei aprioric-raţionaliste, cazul 
clasic al lui Spinoza, care metodă se mulţu
meşte să scoată principiile ultime ale Exis
tentii, scopul suprem al Metafizicei, exclusiv 
din intelectul nostru fără să ţină cont de rea
litatea externă. Aceste sisteme sunt menite 
să ne uimească prin agerimea Jor, dar nu 
săi mpună prin fondul lor obiectiv. Contrar 
procedează empiriştii. În ultima analiză ei îi 
sustrag Metafizicei avântuJ necesar. mărgi
nind-o exclusi, la datele experienţii. 

Misticismul, sub nici o formă nu' poate 
constitui şi el o metodă EI nu-i decât un 
apriorism diformat, fiind departe de a ne 
putea da aceea realitate ultimă. 

lJn bun metafizician va trebui să tină 
sea ma de datei e ştiintifice. dar e dator toto
dată a le depăşi. nu trecând peste ele. ne
glijându-Ie, ci tinând cont de ele să meargă 
aooi mai departe, să depăşească dome
niul experientei, urcându-se mai sus În lu
mea ce depăşeşte simturile noastre. Aci sur
vine rfltiunea, avâJ'\ful necesar neputându-se 
face decât cu ea. Astfel metoda propusă de 
O-sa e cea empirio~rafionalistă, La urmă de 
foI, adaogă D-sa. metafizicianul poate intro· 
duce şi o oarecare doză de ~ubiectivism tn 
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explorarea metafizică, năzuind astfel să lină 
cont şi de călăuza estetică a frumosului,' pe 
lângă aceea logică a adevărului. Intr'un chip 
cu totul original inţelege O-sa să delimiteze 
granita dintre metafizică şi religie. Cu ade
vărat, după mai multă gâlceavă ştiinţele reu~ 
şesc câtuşi de puţin să·şi imparta terenul de 
activitate cu metafizica, ştiinţele preferând 
realitatea simturilor (excepţie făcând mate
matica şi logica), lumea imanentă, in timp 
ce Metafizica preferă ca ţinut de explorare 
realitatea ce depăşeşte simţurile noastre, 
transcendenful. Nu tot aşa-i cu religia. Şi in 
ce priveşte terenul de activitate ele-îşi cioc
nesc mereu interesele, ambele având de o~ 
biect transcendentul cu realitatea sa. Atunci 
nu-s ele una şi aceeaşi, când ambele tin
tesc să ne dea realitatea transcendentală? 

So'utii n'au lipsit. După Kant nu există 
niciun conflict. Metafizica după el departe de 
a avea de explorat franscendentul. care ră
mâne pe seama religiei. ea se reduce la o 
ştiintă a aprioricului. O atare solutie nu sa
tisface pe nimeni t Metafizica rămânând de 
veacuri in fond una şi aceeaşi. După Hegel 
ambele au de obiect transcendentul, dar 
intimp ce Metafizica ne redă realitatea lui 
prin adevăr, religia ni-I dă sub formă de imagini. 
Ar Însemna să păgubim religia de un lucru 
la care tine mult. 

Schleiermacher reduce religia, - ple~ 
când dela continutul ei subiectiv, - la o artă. 

Spencer in sfârşit, impărţind toală rea
litatea În două: domeniul cognoscibilului şi 
a incognoscibilului, Metafizica Împreună cu 
ştiinţele vor avea de explorat cognoscibiJul, 
iar religia domeniul incognoscibilului, care i 
Învăluit de mister. Ar insemna şi după Spen· 
cer o profundă denaturare a religiei. D. Pe
trovici spune că religia e o practică a Meta
fizicei, În ajutorul căreia duce ideia că orice 
ştiinţă teoretică e dublală de una practică. 
Ştiinţa Metafizicei n'ar rămâne mai prejos, 
iar religia e practica ei O părere cu totul 
originală, dar care trebue privită ca atare. 

In teoria cunoaşterii scrie studiul PI'::J

h1ema cunoşfinfei /0 H. 5pencef', publicat şi'n 
volumaşul Pagini filosofice, ed. Universala. 
Sunt in deobşt~ cunoscute cele două curente 
din teoria cunoaşterii: a empirismului şi a 
raţionalismu lui. Stă in meritul lui Kant de a 
fi arătat ca orice act de cunoaştere constă 
din subiet-obied, stabilind o punte de legă
tură intre cele două tabere opuse. E adevă
rat că felul cum a înteles Kant să impăciue 
cele două tabere Iasă mult de dorit, cea ce 
a dus la o bogată literatură filosofică. In 
acest sens avem şi noi o carle a filosofului 
C. Rădulescu-Motru de o rară contribuţie. 
Din kantianism a rămas dualitatea ca atare 
valabilă, dar nu şi cum explică el această 
duali1ate. Spencer caută să întregească acea
stă lacună a filosofiei kantieme, bazat pe 
evoluţionism, tnsă fără reuşită. Şi pentru 103 
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Spencer aclul cunoaşterii constă din subiect
obiect, un apriorism dat pe lângă care se 
adaogă aportul experienţli. Teoria lui devin" 
crilicabilă din moment ce caută să explice 
geneza apl iorismului La Kant acesta era de 
origine transcendentă. la Spencer de origin~ 
empirică. Cu alte cuvinte, cea ce, pentru nOl 
azi e aprioric, în trecutul in depărtat a fost 
câştigat empiric şi numai datorită experienţii 
spelei acestea au devenit aprioflce pentru 
noi prin transmisiune. 

Ori dând o origine empirică aprioricu
lui teoria sa se reduce la un empirism an· 
cestral, cum o numeşte d. Petrovici. E uni
laterală deci şi'n primul rând suferă critica 
generală dusă empirismului. Între cari naiva 
concepfie a sufletului oglindă. Apoi plecand 
dela evoluJjonism prin care el a ajuns la dua
litatea de azi din cunoaştere. putem stabili 
că aşa după cum În trecutul îndepărtat se 
poate vorbi de un empirism integral. tot aşa În
tr'un viitor îndepărtat vom ajunge la un aprio
rism integral, Concepţia ~ui Spencer devine 
oricum unilaterală şi criltca acestor concep
tii a fosl făcută cu prisosinţă de K.ant. 

D. Petrovici plecând dela duahtatea kan
tiană din cunoaştere, subiect-obiect, dă o In
terpretare în spiritul psihologiei moderne 
apriorismului, adecă intel\genţa fiind o func
tiune nu poate sta pasivll În fata fenomene
lor cunoaşterii. O piatră şi o bucală de ceară 
nu- sîn acelaş fel innuen~ate de aceeaş sursă 
de căldură. Tot aşa şi cu inteligenta, ea sur
vine în actul cunoaşterii cu structura sa. O 
explicare mai satisfăcăloarp. decât aprioris
mul transcendent a iui Kant şi ca empirismul 
deghizat al lui Spencer. 

Alte volume de studii sunt: ['eo6Upf'O 
s!Juciumului, Cef'cefări filosofice şi Studii is- . 
fOf'ico-fi/o6ofice, Din primul e de remarca! 
studiul Logica şi teoria cunoştinţei şi mai 
ales Dinamismul contemporan unde OI Pe
trovici caută să dea o interpretare filosofică 
marilor frâmântări, şi prefaceri ale prezentu
lui. O valoare documentară o are studiul 
Kan! şi cugetof'eo f'omâneoscă din VoI, Slu
dii istorico-filosofice. Filosofia kantiană, după 
O-sa. a fost adusă la noi odată cu reslaura
rea definilivă a şcolilor naţionale. anume de 
călre Gh. Lazăr pe care mulţi dela noi îl 
cred a fi fost un simplu dascăl. Influenţa lui 
Kant s'a produs apoi mereu culminând cu 
filosoful Rădulescu Motru a cărui Melafizică 
- cu un fond cu totul original - pleacă 
dela filosofia kantiană. 

Scrieri mai mici, publicate în Bib. penlru 
toti sunt volumele Ila/oof'eo omului, Din c/'o
nico filosofiei f'omâneşfi Şi FigUl'i şi concep
fii Ii/esoliae contempol'one. In primul volum 
se impune studiul Melafizica În filosofia 
contemporană, expunând fazele de reslau
rare ale Mefafizicei, in urma mişcării pozi
tiviste. care, pentru moment. avu credinţa că iz
butise o a răpune definitiv, Numele ]lIi Bergson, 
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Între alţii, e definitiv legal de acest proces. 
Din cel de al doilea volum e de nolat stu
diul Contf'ibufii la ftlo6ofia lui Eminescu. E 
cunOSCută de totI dualitatea pesimism-opti
mism atât de evidentă a personalităţii lui 
Eminescu care se degajă din poeziile sale 
filosofice pe deoparte iar pe de alta din 
scrierile politice. Aceasta contradicţie emi
nescianA a fost semnalată de tOfi cercetătorii 
operii sale, greutatea conslând într'o expli
care a ei. Critieii literari au fosl cu totii uni
lalerali în explicăriJe lor anulând când una 
când alta ca nefiind autentică. Şi nu se poate 
ceva mai greşit când nola de căpetenie a 
scrierilor politice ca. şi a poeziilor sale e că 
ele-s suflet din sufletul său .• 

O explica re ar fi că geniile sunt nişte 
fiinţe complexe cu mult În afara nivelului 
comun şi de aci poate că această dualilate 
există numai pentru noi nu şi pentru poet. 
Greu de crezut, când Eminescu era o minte 
atât de lucidă. 

D. Petrovici se Încumetă să ne dea o 
explicare care diferă de explicările unilafe
rale Întâlnite la criticii literari O incercare 
a Dsale de a explica acest conlrast e că el 
există din insăş nalura teoriei şi a practicei. 
Practica e mai exigentă, ea te obligă la prea 
multe concesii. In fa1a ei orice teorie vrând 
nevrând trebue să se mlădieze. Isloria e 
plină de exemple. Astfel însuş Schopenhauer 
În practică diferea mult de cele preconizate 
de el în teorie, dându-se cu voluptate plăce
rilor vieţii. Aceasta ar fi o scuză oarecum şi 
pentru Eminescu. Dar la el e vorba de o 
practică care a 1mbrăcat haina scrisului, aşa 
dar tindea să devină teorie. Iată dar că scuza 
nu ajunge şi de aci soluţia propriu zisă ce o 
propune. In mod obişnuit se crede că pesi
mismul eminescian e exclu ,lv de natură 
schopenhauriană. Incontestabil că Eminescu 
are o bogată influen1ă schopenhauriană, To
tuş d. Petrovici caută să stabilească o punle 
de legătură Între pesimismul lui Eminescu şi 
acel al filosofului german Eduard von Harl
man, care odată admis, dualitalea emines
ciană ar dispărea primind o deslegare şi ati· 
tudinea de militant a lui Eminescu. IJ Petro
viei n'are o dovadă sigură că Eminescu ar fi 
cunoscut cartea: filosofia incoJlştiE'ntll!ui a 
lui Hartman. apărulă în 18()7. Dacă tinem insă 
seama de faptul că Eminescu citea foarte 
mult, anevoie ne vine a crede că tocmai acea
slă carte să-i fi sC8pat când ea făcea vâlvă 
in Germania in timpul 'ţând Eminescu se gă
sea acolo la studii. PeSimismul lui Harfman 
se deosebeşte de al lui Schopenhauer toc
mai prin faptul că el nu exlude progresul, ba 
chiar il reclamă ca fiind necesar pentru re
Intrarea noastră tn nefiinţă. În Neant, singu
rul drum posibil. Şi pentru Hartman ca şi 
pentru Schopenhauer esenfa metafizid a 
Existenţii se reduce la o voint.ll oarbă. atât 
doar că ea e Tnfovărăşifă la Harfman de un 
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intelect clar văzător. Această vointă oarbă a 
comis greşala să părăsească imobililalea, 
Neantlll, preferînd fiinJa. I-a fosl dat acestei 
vointe să plătească scump această nesoco" 
tintă. De fiintă, mobilitate fiind legată indiso
Ilbil şi suferinta. Idealul rămâne reîntoarce
rea la nefiinţă, la Neant. Dar aceasta nu se 
poate face printr'o renuntare, ci numai prin 
parcurgerea totală a circuitului in care sa 
avântat, printr'o consumare a tuturor forme
lor ace 5tui proces cosmic, printr'o evoluţie 
ascendentă, notă caracteristică oricarui pro
yres. Numai când această traiectorie va fi 
parcursă complet va fi posib;l~ reintrarea în 
Neant, alât de preferat fiintei de care-Î legată 
numai suferinta. Aş" dar progresul e abso
lut necesar dar nu ca. scop, ci numai pe .• -
Iru că prin el vom ajunge, odată realizat in
tegral - la idealul dorit, reintrarea În nefiin(ă, 
in Nirvana. E lesne de văzut că cel putin la 
Ilartman se re..::omandă o atitudine de luplă 
in faţa vietii - t()C111ai fiind convins de inu
lililalee ei - penlru realizarea progresului, 
condiţie illdispensabilă pentru curmarea su
ferin{ii legată de fiinlare şi reintegrarea în 
l~ean1. Cunoscut-a Eminescu această teorie? 
Greu de răspuns Toluş solutia pare plauzi
bilă În caz că Eminescu ar fi cunoscui filo· 
sofia lui Harlman. 

O încercare de a aprecia filosofia lui 
Rergson în justa ei valoare, o găsim În cel 
de al 3-lea volum citat. 

In prezent are sub tipar un volum de 
studii filosofice, consacrat filosofiei kantiene" 

D. Petrovici e un Îndrăgit de literatură, 
ba chiar a debutat prin aceasta. A scris lite
ratură ca: fiminlt,,; uniue"5ital'e, Simturi 1'05-
tite, Pigu"j diopăl'ufe, Raife prin tal'ă, fiminti
("/e unui băiat de familie, ele., in - cari pe 
alocuri, mai ales in ultima, ai impresia că te 
găseşti in fata unei scrieri a nemuritorului 
Creangă. In afară de opera scrisă, DI Petro
viei duce şi o întinsă activ:fate, - În dome
niul culturii, - pe cale orală, in tară şi tof 
aşa şi peste hohre. Orator de prima mână, 

conferintele O-sale sunt tot atât de atrăgă
toare ca şi scrierile Dsale. Eu nu mă voiu 
ocupa de diferitele lecţiuni şi conferinte ce 
le ţine Dsa mai ales la Paris, ci numai de 
un singur fapt, care însă Înseamnă în des
voltarea noastră spirituală un moment epo
cal şi aceasta se datoreşte exlusiv dlui Pe
Irovici E vorba de Congresul Mondial de 
filosofie ţinut in toamna anului 1934 la Praga. 
Aici d, Petrovici, cu talentul său oratoric şi 
ajulat de o prea serioasă pregătire filosofică, 
a luat parle foarte activă la discuţiile ce se 
puneau acolo şi rezultatul a fost că noi 
~ România - am fost printre primii c1asi
ficati la acel congres. Se putea un orilej mai 
nimerit pentru afirmarea maturilă{iii noastre 
spirituale? Prilej care nOllă va trl'bui să ne 
insufle datoria de a deSăvârşi acest proces 
de maturizare, cuhninând intr'o desăvârşită 
autonomie spirituală, ca popor. In ultimul 
timp activitatea de fdosof a Dlui Petroviciu a 
luat un drum cu totul propriu. Mă refer a
decă la preocuparea ullimă a Dsale, abor
darea unor probleme caritale din domeniul 
logicometafizic, ca ideia de Neant şi de real, 
Îltre cari a intercalat şi pe aceea de posibil. 
Tratate Într'un mod cu totul personal, aceste 
<;tudiţ înseamnă pentru activitatea dsale fi
losofică o răscruce. 

Trebue să mai adăogăm că O-sa a inţe
les să militeze pe toate căile pentru promo
varea mişcării filosofice dela noi. Astfel şi-a 
exprimat incă demult nemulJumlrea că Aca
demia română nici până azi nu-şi are o 
secţie filosofică, iar acum 10 ani când a fost 
ll1imslru al instrucţ!unii publice a căutat să 
facă o reformă a invătăl11ântului secundar, 
dându·i filosofiei situapa de nucleu central, " 
cu rol de sinteză armonică a diferitelor cu
noştinţe ce le prime:;;te elevul in cursul se
cundar. Reforma Dsale Încetul cu incetul a 
devenit o realitate şi o convingere pentru 
toţi aceia cari se ocupă serios de soarta 
şcolii secundare. 

Ioan Bo'a, 

0re de adota/z'e ?~nltu V'-bnal'f Yslralr. 
De-acum, În lanu-mi a!'de f!'umos 
C!'ădina slei lor, adusă Jos. 

Rară sâmânfă-Îmi !'odi În lan: 
Rurul in/mei lui Rdrian. 

Ş, m'adumbreşfe-otât de hlând. 
U!'cându-şi f!'unteo'n ce!' ŞI legând 

Un mal al lumii de celalalt. 
5en 'nul munte de gând Înalt. 
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oaTele inclina spre asfin
tile. Razele lui aureau 
coroana înaltă a sal
câmdor Îndepărtaţi. A. 
murgul Întindea valuri 
Ct rmte ptste faţa alU' 

rie a cerului. 
O linişte aproape 

materiala se aşternu 
pe câmriile verzi, ca
tifelate. Berbeci cu 
coarne mari, oi, capre, 
iezi, mieluşei albi şi 
negri se adunaseră În 

ocolul mare, fără acoperiş ŞI 'ingradi! numai cu 
împletituri de nuiele. Vălaiele dlJl jurul fântânii 
s.tăt~au goale după adapatul de seara In faţa co. 
IIbel, laptele proaspăt muls statea in găleţi, iar 
înăuntru pe politi dospea caşul şi în oale de 
piatră era brânză grasă galbenă. 

La gura ocolului se tolăneau dul[Lii. Intre 
ocol şi isvor şedeau păstorii roată. l\Uncau poame 
padurete şi păinea de orz şi-o 111Ulau în zeamă 
cu otet. Cârja, biciul şi traista zăceau in ialbă la 
spatele lor. In mijlocul cercului pe o velinţă din 
pâr de capră şedea păstorul cel mai bătrân. Pă
rul cărunt îi era buclat, ca lâna oilor. Barba îi 
atârna până in brâu şi faţa-i argăsită de vânt şi 
arsă de soare era brăzuată de o multime de eule. 
Ochii adânciţi În orbite povesteau de zile senine 
şi de cumplite vijelii. Toale acestea erau insă ur
mele intâmplărilor de m uit trecute. Acum se ră s
pândea o pace plină de bunătate pe faţa lui. 

. Nime~i, poate nici singur moşneagul, nu 
ştia cât il de bătrân. Păst, rii ziceau că de
când. îl .cunosc, tot bătrân îl ştiu. Fapt e, 
că mmelll nu cunoştea ca dânsul ţinulul, cârn. 
purile, păşunele, livezile şi ierburile, vremea, bă
taia vântului, norii şi mersul stelelor. Lipea bu-

j rUieni vindecătoare pe rănile de pe picioarele 
păstorilor şi cu unsori tămăduitoare, vindeca gu
rile crăpate ale oilor. Făcea dreptate Între păs-
torii învrăjbiţi şi împăca pe cei duşmăniţi. De 
altcum glasul lui se auzea arare ori. Privea norii, 
stelele, pământul şi În inima lui păstra o dra
goste adâncă şi smerită, ce deopotrivă se revărsa 
peste oameni, animale şi plante. 

In atmosferă adia o boare uşoară de vânt, 
ce umplea aerul cu miresmele dulci ale florilor 
de câmp, zbârlea firele plâpânde de iarbă şi des
mierda fruntea bătrânului păstor. Şi era plină de 
şoapte şi de spuse tainice, ca nişte clopoţei ne
văzuţi ce vibrau şi se avântau deasupra păstori. 
lor. Moşneagului i-se părea, că o mână mira
culoasă-i pătrunde în inimă, deschide zăvoarele 
ruginite de timp şi atunci intâmplări de mult 
uitate Si amintiri de vise fermecătoare luau fiinţă 
şi Înviau naintea ochilor lui sufleteşti. Ridieă 
traista de piele, ce părea lustruită ae roasă ce 

AUGUSTA C. RUBENESCU 

era. Scoase din ia un fluer uscat de vremi. II 
pipăi cu mâInile tremurânde şi privi apoi peste 
păstorii din juru·i 

- Ascultaţi să vă spun acum povestea 
acestui fluier. 

Cei mai bătrâni se răzimară pe coate, iar 
cei mai tineri îşi aţintiră miraţi privirile asu pl a 
fluerului străvt.:chiu. 

Fluierul ăsta l-a cioplit un strămoş de·al 
meu dintr'o salcie ce·a crescut hAt departe pe 
malul Nilului În Eghipet. Era un copac foarle 
bătrân, cu ramuri mlădioase. Câlld îşi pleca la 
pământ Iwgăţia frunzelor, forma un cort, ce se 
oglinuea în valurile râului sfânt. In desişul ace
stei sălcii sta ascunsă sora lui Moisi, după ce 
mama ei puse Între trestia dela marginea râului 
coşul de papură cu pruncul Crengile plecate 
deasupra apei umbreau faţa copilului şi susţineau 
coşul, până când sosi acolo Termutis, fata Fa
raonului cu scJavele ei. 

Din această salcie a tăiat strămoşul meu o 
creangă, de şi-a făcut un fluier ce a fost glasul 
sufletului său. PrJn el îşi cânta bucuria şi dure
rea. Prin fluier beheiau mieluşeii lui, cântau pa
serile. sufla \'ântul şi murmura isvorul. Prin flu
ier râuea copilul şi plângea femeia, il cărei soţ 
îl bicluise paznicul sclavilor. Prin cântecul lui 
suspinau sclavii, cari s'au prăbuşit sub povllra 
bolovaniloT de piatră. 

Fluierul a cântat şi in deşert, când stră
moşii noştri au pribegit patruzeci de ani prin 
arinişul Eghipetului. Inainte mergeau săgetătorii 
şi arcaşii, sunând din goarne; în urma lor pur
tătorii de apă, cu burdufele prinse in curele de 
spinarea cămilelor, apoi negustori ·şi slugi cân. 
tând din chitare. După aceştia urmau lucrătorii 
pământului, vânători, tăietori de piatră, cărămi
dari, dulgheri, zidari, fauri, olari, tăietori de 
lemne, ţesători, cei cari făceau cort urile şi cei 
cari apălatl rufele. Printre toţi aceştia cântau lău
tele, iar femeile scuturau tabele cu zurgăIăi. La 
mijloc mergeau preoţii şi bătrânii tribului, căr
turarii şi fruntaşii poporulUi, cari duceau cărţile 
şi sulurile sfinte, comorile, banii şi mirodeniile 
scumpe; iar mai În lăuntru chivotul legii În ladă 
de abanos şi aur. Leviţii cântau din harfă, iar 
cântăreţii templului dntau cu vocea cântările 
sfinte. Mai Ia urmă veneau cei cu cirezile de 
vite, zicând din cimpoiu şi păstori cu turmele, 
cântâud din fluier. . 

Printre păstori era şi strămoşul meu. Iar 
când i-a sosit şi lui ceasul şi s'a culcat În nisi
pul pustiului ca să moară. fiul său a SCOlii fluie
rul din mânile înţepenite. Anii treceau şi fiul ase· 
menea tatălui său, fu ingropat In nisipul pustiu
Jui, iar fluierul pribegi mai departe, din tată 'n 
fiu pe rând, la toti urmaşii lor, aşezaţi in Canaa
nul binecuvântat, de unde mai târziu au trecut 
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In Mesopotamia, în Pontus, in Capadochia, în 
ţJamfilia şi În Libia. 

In sfârşit fluierul ajunse cu mine În Iudea. 
Dar vai, acest fluier nu mai era cel de odinioară 
Trebue să ştiţi anume, că acest fluier miraculol', 
al cărui mamă a legănat cu crengile sale coşule
tul lui Moisi, iar mei târziu l-a urmat în pribe
gie, făcea minuni Glasul său depărta fialele săl
batice: lupii şi panterele se tupilau la auzul lui 
şi pe labe moi lârându-se fugeau din apropierea 
turmelor. Câmpiile noastre niciodată n'au fost 
secerafe de lăcuste. Când venea grindina şi ornA· 
tul, turma se ghemuia la un loc. Fluierul începea 
să cânte şi atunci vântul mătura omătul de p-: 
ele. Jur împrejur cădea zăpada, ori bătea gnn· 
dina holdele, lâna lor rămânea totuşi uscată. 

Inlr'un timp Însă totul s'a schimbat. Moşul 
meu petrecea la câmp cu păstorii, intr'un cort 
impletit din ramlHi verzi, fiind tocmai a opta zi 
din sirbătoarea C'JTturilor. Se veseleau, beau, 
mâncau şi bunicul cânta din fluier. Deodată făta 
a şti de unde un drumeţ ciudat apăru Înaintea 
cortului. Avea păr negru, mătăsos, ochi negri, lu
minoşi şi purta straie de păr de capră. Cel mai 
tinăr dintre păstori spunea, ;'lă de sblb strai ele lui 
păroase atărnau la pământ două aripi lungi şi albe. 

Drumeţul păşi deadreptul spre bUnicul meu 
şi-i ceru de mâncare. Insă mustul fiert de fructe 
i-se urca se bunicului în cap. Mânios lovi cu flu
ierul mâna 'ntinsă a drumeţului şi îl goni. Dru
meţul se duse fără a zice un cuvânt, însă din 
clipa aceea fluierul amuţi. Iar decând nu mai 
sună, seceta ne arde câmpurile. lăcustele ne pus
tiesc sămănăturile, fiarele sălbatice ne deci mează 
turmele; viscolul le goneşte. vânturile le împrăş
tie şi ploile le bat fără milă. 

Cu toate acestea tatăl meu păstră fluierul 
strămoşesc şi eu încă îl port mereu cu mine. 
Vedeţi, dacă bunicul meu odinioară nu s'ar fi in
cumetat la rău, fluierul meu slrăvechiu ar cânta 
şi azi. Zău vă spun, că niciodată nu m'oi des
părti de el şi chiar împăratul de mi-I-ar cere, eu 
pentru toate comorile din lume nu I-aş da! 

Bătrânul tăcu. Se 'nserase deabinele. Pe cer 
apăru secerea argintie a lunei. In liniştea adâncă 
se auzeau paşi sunânJ: un străin inainta spre 
0';01. Avea părul negru, mătăsos şi ochi-i lumi
nau ca două stele. Faţa ii era alba ca albul cri
nul li de câmp Purta straie aspre de păr, iar 
păstorii, deşi n'au văzut, totuş simţiau, că sub hai
na-i ţărănească avea ascunse două aripi albe şi 
lungi. 

Străinul se opri in faţa bătrânului şi întinse 
mâna cerş!nd milă. Moşneagul îl privi în ochii 
lucitaTi şi aplecându-se îi desfăcu curelele san· 
dalelor, zicând: 

- Şezi in locul meu şi lasă-mă să te slujesc. 
Apoi aduse apă Într'un ulcior, o vărsă de

asupra picioarelor celui venit şi le şterse. Pe urmă 
ii dădu lapte şi fructe. Străinul primi laptele şi 
fructele mulţumind, apoi plecă mai departe pe 
drumul ce ducea cătră Belleem. 

Pleoapele tuturor se 'ngreunară şi atunci 
păstorii aşternură scoarţe pe jos şi se culcară. 
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Una câte una se aprindeau pe cer stelele. Bătrâ· 
nul păstor veghea. Privea în sus spre boltă şi 
văzu cu mirare, că printre stelele cunoscute, scli 
peşte o stea mare şi minunată. Steaua strălucea 
tocmai deasupra lor, însă trecea mai departe pe 
bolta Întul1i~cată cătră Betleem. 

Bătrânul îşi roti privirea În jur. Nicăiri nici 
un zgomot. Turma odihnea, păstorii dormeau. 
Niciodată bătrânul nu mai văzuse o asemenea 
noapte minunată. Nimic nu se mişca şi totuş 
fiinţe aeriene nevăzute, în vâltoare de ceaţă lu
minoasă parcă ar fi plutit prin aer, punând în
tregul văzduh în mişcare. Aerul cânta În liniştea 
nopţii şi cu el dimpreună cânta pământul şi ste
lele. 

Inima bătrânului abunda de fericire. Luă 
fluierul slrâvechiu şi îl puse la gură. In locul 
degetelor lui uscate, par'că degete tinereşti şi 
gingaşe ar fi atins fluierul; ca un chiot de bucurie 
se desprindea imnul fericirii din el, şi se răs
pândea prin aer. Glasul lui se contopea cu cân
lecui întregei firi. 

Pă~torii se treziră, In mijlocul lor stătea dru
meţul de mai înainte. In locul straielor de păr, 
purta mantie aibă şi deasupra umerilor se întin
deau două aripi albe de lebedă. Ochii negrii îi 
sc1ipeau ca stelele şi privi cu nespusă bunătate 
la păstorii proşternuţi de spaimă. Vocea-i arginlie 
suna limpede in noapte: 

- Nu vă temeţi: că iată vă dau de ştire bu
curie mare, care va fi la tot poporul. Astăzi vi-s'a 
născut Mântuitor, care leste Christos Domnul, in 
cetatea lui David. Şi aceasta vă va fi semnul: 
veţi afla un prunc înfăşat. culcat În, esle. 

Tînărul Înaripat tltcu şi din Înălţime, ca o 
ploaie de stele, În mantii luminoase de nori, co
borau in jos fiinţe tinere, cu ochi lucitori. Plu
tind mişcau prin aer vălul lor ţesut din raze, ca 
o mantie lungă ce tremura deasupra pământului 
înverzit. Mii de clopoţei nevăzuţi sunau jur impre
jur şi cântecul ceresc străbătea ţinutul adâncit 
in somn: 

- Mărire lui Dumnezeu În înăltimi, pace pe 
pământ şi bună Învoire intre oameni! 

Oastea cerească se Înălţă Încet şi asemenea 
unui nor luminos, se ridică deasupra stelelor. Cu 
ei dimpreună dispăru şi drumeţul străin. Păstorii 
priveau uimiţi în urma lor şi evlavie sfântă li-se 
săIăşlui În inimi. Atunci bătrânul se opri in fata 
lor. Ot::rajii ii erau udaţi de lacrimi. Braţele şi le 
deschise spre cer şi strigă cu glas tare: 

- Să mergem până la Betleem şi să vedem 
minunea ce s'a întâmplat şi despre care Domnul 
ne-a făcut cunoscut. 

Păstorii s'au adunat; au ales doi miei dintre 
cei mai frumoaşi şi i·au pus în braţele celor mai 
tineri dintre ei ca să nu meargă cu mânile goale 
la Prunc. Apoi au plecat in şir lung spre Betleem 
cu ochii tintiţi spre steaua necunoscută. In frun
tea lor păşea moşneagul, cdntând cântece de bu
curie din fluierul străvechiu. 

Steaua lucea deasupra ultimei case din Bet
leem. Păstorii se opriră În faţa casei, ce semăna 
cu un taur. Prin crăpăturile uşei sparte se stre- 187 
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cura lumina slabă a unui opaiţ Ei i, hară ]n 
staulul presărat cu fân, o femeie cu faţa blândă 
sta îngenunchiată Înaintea ieslei. 1 n iesJele blănite 
cu fân, învelit În scutece albe, efa un prunc. 
Căpşorul auriu era incunjurat de aureolă strălu
citoare, fruntea-i aibă lumina ca zăpada şi ochii 
mari îi străluceau caşicâlld lumina stelei necu
noscute ar fi coborît să odihnească 'ntrânşii. 

Păstorii au căzut În gtnuLchl in jurul ies
lei, iar cel mai bătrân dintre ei - moşneagul -
îngenunche la picioarele ieslelur şi rânlă ined din 
fluler. Sunetele se răspândeau dulce, ca o rugă 
duioasă, ca o implorare ferbinte şi dornică, ca un 
omagiu plin de d'agoste, mângâind şi desmier
dând Pruncu I divin. 

Glasurile de mărire se plerdură domol şi 
bătrân intinse cu o cucernicie timidă fluierul spre 

• 

Prunc, iar EI îşi întinse mânuţa. La dingerea 
Lui uşoară fluierul se cutremură şi se înlill~e III 
clipa următoare in mâna PruncuJuÎ fluierul ~e 
schimbă intr'o creangă verde de saJue, plină de 
frunze fragede catrfelate. 

Faţa bălrânulul strălucea de ftlÎclle. In 
semn de adâncă veneraţiune încrucişând mânile 
deasupra pieptului, zise profttic: 

- Stăpânul meu şi Mântuilorul meu 1 Iată 
salcia Nilului Te slăveşte! 

Apoi îngenunche lângă iesle, sărulând pă
mântui cu smerenie. Păslorii făcură aşişderea. 
Apoi eşlrâ cu toţii şi se îndepărtară Încet şi cân 
tând cânle(e de preamări re, porniTă cătră ca să. 
Lumina argintie a stelei necunoscute îi însoţea 
în drum, spre câmpiile îndepărtate. 

IncMnal'ea PăS/Ofli/Ofl, de l'IJal'cel Oltnescu 
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oarle a e "eva porarea
naturii noastre ... 

Conştiinta se .. di
solva" În instinc~e şi 
se "diluiaza" in ra
ţiune" 

* 
.. Soartea este in noi, 

numai atunci c â n d 
Gra\Îa e de-asupra 
noastrâ. Când alungam 

Gratia, soartea se ridica de-asupra noastra ... 

* 
Nimic nu ne limiteaza ca soartea, când O 

scapam din noi ... 
• 

Când nu suntem noi colivia soartei, soarta 
este colivia noastra ... 

* 
Numerele şi tonurile au aceeaşi i'lrmonie ... 
Su nte m mai siguri ca nri ne inchipuim vi aţa, 

decat cand o cercetam. 
* 

Cine iubeşte lumea, o confunda cu viaţa ... 

* 
Sufletul pierde contactul cu viaţa, pe durata 

cât il (ine cu lumea. 
* 

Traieşti cu atât mai profund cu cât renunţi la 
la mai mult. .. 

* 
Viaţa e facuta numai ca sâ cunoaştem ade

varul. .. Adevarul e numai În viaţa. 

• 
Cât adevar in viaţa. atata fericire În suflet. -

Fericirea este reflexia adevarului ... 

* 
Arta şi religia sunt foarte inrudite: numai 

in ele poli fi sincer, fară inteligenţă ... .. 
Toate vindecările vin din viaţă. Viata vindeca tot. prin 
ea insaşi. 

* 
Arta e creata din desnâdejde. ca sa dea na

dejde. 
* 

Sunt oameni cari se uita numai in puncte la 
cari pot privi vertical. De aceea, ei rareori au 
orizont .. , 

* Cât de inalta trebuie sa-ti fie atitudinea, ca sa 
le poţi vedea toate, in directie verticala 1.., 

* 
Fapta este sinteza sunetului. 

Cerul nu-I putem vedea decât prin conştiinta. 
Ea este lentila prin care orivim la cer. 

It 

Virtutea este funcţiunea bine;ui. 
It 

Suferinta e mult mai adanca dedt durere~. 
Ea se adănceşte pana ajunge la iubire. 

• 
Pesimismul e un dor de absolut, născut din" 

tr'un infinit de suferinta; o pasiune de "trecere 
eternâ~ ... 

• 
LJum ea din afarâ e cu atât mai inaltă, cu cât 

e lumea din lilUntrul tau mai adânca ... 
* 

Virtutea e puterea de-a scoate râu I din tint:, 
şi a aşeza binele in lume . 

* 
Gratia e darul anticipat pe care li-I face Dum

nezeu, ca sa te cucereşti pe tine. 
• 

Omul adevarat trebuie să-şi lase inima atinsă 
de durere, dar să nu şi-o lase dusa de ea. 

It 

Inima buna e aceea în care durerea bate tot
deauna, dar niciodata nu intra in ea. 

Pesimismul e o sensibilitate, care face şi din 
bucurie - suferinta; optimismul este o sensibilitate 
care face şi din durere, - fericire. 

• 
E mare numai cine se ridică peste durert: ... 

* 
Tristetea este o armonie. O stare unică a 'Ilie 

ţii, pe cafe n'o tulbura nici o ispita. Este o virtute 
a singurataţii. 

• 
Simţirea nu ne amăgeşte viata. Sarcina aceasta 

şi-a luat·o cunoaşterea ... 
• 

Virtutile depind şi de felul cum simtim viatCl şi 
de felul cum intelegem lumea ... 

* 
Simţim puterea vietii numai in măsură tristetii 

din noi ... 
• 

Tristeţea nu e o neputinţă de a simti bucuria, 
ci o incetare a oricarei ispite ... 

Cel mai sigur argument că mai există o lume, 
este faptul că din aceasta fuge viata ... 

• 
Tristeţea primeşte viaţa cu toate virtuţile. Căci 

orin virtutile vieţii tine aproape lumea aceasta, de 
lumea divină ..• 189 
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Ca fond moral, inima noastra e totdeauna mal 
mare ca lumea: conline ura ori iubire, cât nu in
cape in lume ... 

Nu mai putem intelege perfec(iunea lumii. fi
indca noi am perdut-o pe a noastra ... 

• 

Viaţa ne pare ilogica numai fiindca nu incape 
in logica noastra. 

Arta este un refle~ al lumii perfecte, in lumea 
imperfecta; o chemare a uneia catre ceealalta. 

.. 
Prin tristete simtim vremelnicia lumei şi veci

nicia vietii. . 

Omul nu este ~mâsura·'. ci limita lucrurilor. 
.. 

• 
Tristetea nu-i nascută din păcat. Altcum nu 

s'ar simti Viata prin ea ... 

Deosebirea intre cauzele caderii lui Satana şi CI 

ui Adam: Unul se credea Dumnezeu, cellalt dorea 
numai sa fie. 

• • 
Gumea este rea prin contraste. dar tot prin 

contraste este şi frumoasa. 
Iubim totdeauna ce·i trecator, fiindcă gândim 

sub presiunea mortii - Din cauza mortii. nu pu· 
tem cunoaşte viata. • .. 

Să IlU fie fru mosul lu mesc un rau?, .. 
Numai moartea e trecătoare: - viata e Veci

nica. Moartea e din om, nu din viata. Altcum, şi 
moartea ar fi vecinicii precum e Via(a. 

.. 
Oare lumea e viata. sau viata e'lume? .. 

* • 
Cât de tragica ar fi viata făra moarte I Cate 

tragedii ar umplea-o I 
Când avem milă de noi, nu mai avem dra

goste de altii: când avem dragoste de noi. nu mai 
avem mila de altii, • 

-

Joamnă ... 
Frunze 'ngălbenite pică 
De pe ram pe ram .. 
Vân1ul, colbul îl ridică; 
Frunze 'ngălbenite pic~, 
Şi le văd prin geam. 

Ceata 'nvăluie pămtmtuI; 
Rece s'a făcu1. 
Pe sub s1reaşini, suflă vân1ul ... 
Ceata 'nvăluie pământuI, 
Tofu· i trist, tăcuL .. 

Am zărit o gâză mică 
Moartă, - biata - 'n drum, 
Şi... mi-e fric' acum; 
Am zărit o gâză mică 
Cum priveam pe geam. 
Şi acum" .. mi-e frig ... mi·e frică ... 

Frunze 'ngălbenite pică 
De pe ram, pe ram ... 

PETRE AL. CONSTANTINESCU 
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Elevii români În cel dintâi semlcentenar 
al şcolii comerciale sap. din Arad 

u Hotarul" din lulie-F'iugust 1936 a arătat 
începuturile învăţământului comercial din F'irad. 
Imprejurarea că de prezent se a9ită tot mai 
mult naţionalizarea comerţului din ţl1ra noas
tră, ne serveşte un prilej potrivit pentru a 
privi situaţia creeată I-?omânllor în şcoala de 
sub stăpânirea maohiară şi situoţia lor în şcoala 
naţionalizată. f\ceastă sitnlltit' interesează cu 
atât mai mult Ctl cât numdl o cunooştere te
meinică a stărilor ne poate îndruma pe colea 
descătuşării comerţuhlÎ, care În viitorul cel mai 
apropiat va trebui să treacă în patrimoniul 
naţional. 

f'iduala şcoală comercială din nrod şi.a 
inaugurat cursurile I(] 28 Sept. 188,:), pmtcînd un 
an numirea de "şcoala comercială medie; înce
pând cu anul 1886~87, timp de 14 (mi, (! fost nu
mită "academie comercială", din 9 Mcutie 1l>OO 
a 10Jt numele de "şcoală comerciala superi
oară~, nume păstrat până la 1 Sept. }I>36, când, 
în urma reformării învăţământlllui comercial 
secundar, şcolile comerciale superioare primesc 
titlul de liceu comercial. 

Dorind să cercetăm rolul elementului ro
mânesc în această instituţie, vom privi trei faze 
in istoricul şcolii: 

L Epoca dela infiinţare până la naţiona
lizarea şcolii (anii şcolari 18850-1921 12). Şcoala 
s'a naţionalizat la 1 Sept. 1922, când s'a in
fiinţat o clasă românească lângă şcoola ma· 
qhiară. Şcoala comercială din rhad a fost co
munală până la 1 Iulie I nI, din acest motiv 
a Întârziat naţionalizarea, până la trecerea ei 
la stat. 

Il Epoca şcolii comerciale româneşti (anii 
şcolari 11)22/23-193513(» 

111. Epoca liceului comercial (dela 1935/37)·. 
Şcoala comercială din rirad În al 3-lea 

an dda infiinţare s'a completat la 3 clase. 
Sporind populaţia .şco!ară, se ~n.fi!nţea~ă cI~se 
divizionare. Cea dmtâl clasă dlvlZlot1ara e 10· 

stituită în anul şcolar 1891/92. Cu anul 1924125 
şcoala - până atunci având curs de 3 ani -
trece la cursul de 4 ani. Clasele divizionare 
s'au menţinut, cu o întrerupere de 2 ani, până 
la sfârşitul anului 1933134, când, în urma des
fiinţării din 1931, se suprimă ultima clasă 
paralelă. . 

Numărul elevi/al' ol'dinal'; dela 40, cât a 
fost în anul înfiinţării, a crescut până la 211 
(anul şcolar 1895/96), apoi a rămas sub acest 
număr până În anul şcolar 190718, dnd numărul 
elevilor e 214. Următorii 4 ani arată o urcare 

• ) O parte din datele a~~stui articol e extrasă 9in 
br0ltura .. Semicentenarul şcolII corn. sup. ftrad {l8S:)-
1935 r...). 

până la 3M, ca de aici' incolo 6 ani să nu mai 
atinqă acc"t nllmăr. După unire, numărul ele
vilor delo 417 se reduce brusc, arătând 152 În 
ultimul an al şcolii ma~lhiare t1(21122). Numă
rlll ma·xÎmal al elevilor a fost 417 în anul 
191 1)2n. 

1. J\\atricolele şcolare (nu putem preciza 
din ce rTlOtive) nu evidenţiază totdeauna naţio
nalitotea celor 7795 elevi înscrişi în cei 37 ani 
premer~Iători naţionalizării. Datele ce urmează, 
sunt clile::-;e din anuarele şcolare, C(Iri întocmesc 
statistica când pentru elevii c1asificaţi, când pentru 
cei Înscrişi. Confesiunile ort. rom. şi gr. cal ne 
lămuresc asupra naţionalităţii. Ca punct deple
care s'a pă:-:.trat numărul elevilor înscrişi şi unde 
cifrele au privit numănll celor c1asificaţi, da
lele (]t! fust rdăcute din matricolele şcolare. 
lîstfcl S'ClU scos datele pentru religie din 18 
matricole. 

5 elevi români - număr destul de apre
ciahil în 19",::, au cerut inscriere în şcoala 
comercială, în anul infiintdrii. Procentullor mai 
mare a fost în anul 1912113, (12,80%) şi mai 
mic îc anul 1888'9 (1,09"(1) Numărul lor în 
cursul anilor a variat. [IAai mulţi Români au 
mmat şcoala În anul 191314 (45 elevi), în anul 
18~,() numai 1 Român a fost din cei 92 elevi 
înscrişi. 

Procentul elevilor români un timp sta
ţionct1Ză sub 10%. In 190718 11,21°/. din 214 
sunt I~omcîni şi apoi procentul vuriază În jurul 
celor 10°(0 până'n 1917,8, când scade sub 10. 

In cei 37 ani de şcoală ungurească 
din 7795 elevi înscrişi 601 elevi (7,71 6/.) 

au fost r~omâni, aparţinând confcsiunilor ort. 
rom. şi gr. cat.·) şi 

7194 au a parţinut altor naţionalităţi. Ele
mentul maqhiar (48%) n'a repurtat majoritate 
absolută. Ficest element în cursul anilor abia 
de 7-ori a obţinut majoritate absolută, iar 
odată a format tocmai jumătate din populaţia 
şcolii. 

Inferioritatea elementului românesc nu-şi 
găseşte explicarea nici în etnicul românesc ~l 
judeţului l1rad, unde şi recensământul ungurt
lor din 1900 recunoaşte 214250 Români (61,2°/0) 
din totalul de 349800 locuitori") Comerţul ora
şului şi judeţului f\rad, deşi nu s'a mărginit 
numai la necesităţile regiunilor învecinate ci 
a trecut frontiera vechei Monarhii, exportând 

.) In articolul prezent nnmarul Românilor se măr
~incşte numai la elevii tie religia ort. rom şi Qr .. cat. 
I~omânii proveniti din căsătorii mixte, sunt catalogaţl ca 
Unguri . 

") Dr lancs6 B. - Dr. Somogyi Gy.: I'I:rad vârmegye 
El onogr âphiaja (1912). 191 
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vin, cereale, spirt, totuşi Ixomânii au fost înlă
turaţi dela activitatea comercială, lipsindu-1e 
capitalul necesar, sau inctJfajarea regimului*). 
Când ba nea Victoria ia fii nţă în liHld şi În 
cepe să pllrseze puţină vieaţă economică si În 
rândurile populaţiei autohtone, aceste Încep~lttJfi 
ale comerţului român îndrumă şi pe r~omâni Il! 
şcoala comercială. Deşi anii 1(}U5 o Înleţesc acţiu
nea de maghiarizare resimtită ~i 'n comert şi in
dustrie ("acţiunea lalelei" (tulipanmoZ9alom) 
J9~ntru afirmarea industriei maghiare), in şcoala .10 f'irad se Înscriu şi urmează cursurile 10 
Români. f'icest ntlmăr peste 2 ani trece de 2(), 
iar peste alti trei ani de 30, ca apoi să nu moj 
revină sun 20 mlmai În anii 192()/21 şi"' 1921:22, 
când elevii români (1scultă chemarec( institu
ţiilor nationalizate. 

Epoca e dominată de elementul urban 
care îşi păstrează e~Jemonia Il) ani. Elementt:l 
10ca.1 e reprezentat în anul Întâiu cu 47,5 % şi 
apOI acest procent se urcă peste 50 până'n 
anul şcolar 18l)89, când putin scade sub nu
măru I am intit, De (] ici Îna inte os ci leoză Între 
40-5r'l % cu exceptia anului 1907,18, În ace~t 
an e 38,6%. 

, I.n 29 ani clasa comercianţilor serveşte 
majoritatea elevilor, în 7 ani cea a intelectua
lilor (!iber profesionişti, funcţionari publici) şi 
numaI o sln9ură dată cea a industriaşilor. 
Clasa comercianţilor ia rolul conducător' în (li 
doilea an al şcolii; în anul ]88990 43,3% din 
elevi s'au recrutat din familii de comercianţi. 
Incepând cu anul 1011/12 clasa intelectualilor 
dă continţJente C"onsiderabile de elevi (2;:;,94 % 
faţă de 24,20 % ale comercianţilor) până 'n 
anul I917~8, când, Împreună cu familiile co
mercianţilor, cele ale industriaşilor servesc ma 
joritatea elevilor. In următorii 4 ani aceste trei 
clase (intel.ec!uali, comercianti, indmtriaşi) for
mează majoritatea elevilor. In această perioadă 
premergătoare naţionalizării, 

-
pătura agricultorilor se prezintă cu un 

procent având limitele 5,3% (18M/7) şi 20,4 % 
(1919/20), 

până când la comercianţi aceste limite 
sunt 12,5% (1885/86) şi 43,4% (188l),90), 

la intelectuali 8,/8Q/o (1902/3) şi 43,3 1
/11 

(1916/7), 
iar 10 industriaşi 6,6 % (J88617) şi 30,9°/1 

(1921 2). 
Epoca aceasta, împreună Cu anul întdiu 

al epocei următoare, livrează, în total, 2306 ab· 
solvenţi ai cursului de 3 ani. Cei 100 şi cevt! 
Români, absolvenţi ai şcolii din f'irad, au in
trat În serviciul putinelor intreprinderi (omer
cielle şi industriale româneşti din f'irdeal sau au 
c:mtat să se strecoare În functiunile adminis
trative şi financiare ale vechei stăpâniri. 

IL Urmările eliberării de stlb qOl1linaţia 
trecută se prezi ntă Ia a cea stă şcoală a bia În
cepând cu anul 1922/3, eltl În care şcoala pri. 
meşte o clasă românească lân9ă cele 3 ma
ghiare, mai târziu lichidate. Deşi timp de 4 ani 
fiinţează şi clase ungureşti lângă cele româ· 
neşti, inceputurile comerţtJlui românesc îndeamnă 
şi populaţia dominantă la îmbrăţişarea mai in
tensivă a instituţiei. f'icestui interes se dato
retlză faptul că elementul român din şcoala 
naţionolizată prezintă un procent mai mare 
decât cel maghiar din şcoala regimului ungu
resc. In 4 ani de şcoală cu secţie româneascc1 
şi ungureoscă şi 10 ani de şcoală cu limbă de 
predare română, 3250 elevi au urmat cursurile. 

Procenlul Românilor din şcoala nationali
zată, dela 2(),71- procentul elevilor români În 
cel dintâi an al naţioJwlizării - s'a urc(1t 
până la 81,09 - procent maximal atins în anul 
1926-7 şi apoi - odată Ctl numărul elevilor 
- scade şi procentul elementultli autohton 
până la 5(),03 % (anul 1934135). 

Motivele cari au determinat aceste scdderi : 

Elementul românesc al .şcoJit naţionalizate , 
Numărul Nrul Alte Elevi români 

Anul şcolar claselor total al naţionalW'iţi 

"rom. ! magh. 
elevilor / 

.~-----

nr. abs ! o o nr. abs o o 
I 

1922 23 1 3 131 35 26,71 96 73.29 
1023-24 3 L 174 98 56,32 76 41,68 
1924 - 25 5 2 2'30 147 63.91 83 ~:6 C9 
1925-26 7 J 285 208 72,98 77 27,02 

1926 - 27 8 312 253' 81,09 59 18,91 
1921-28 8 320 246 76,87 74 23,13 
1928 -29 9 314 226 11,97 88 28.0:ţ 

1929 -- 30 8 308 218 70,78 90 29.22 
1930 .. 31 8 320 221 69,06 99 30,94 
1011-32 8 280 1941 6929 86 30,71 
1932-33 6 19Y 124: 62,31 75 37,69 
1933 34 5 158 98; 62,03 60 31,97 
1934-35 4 116 tl5: 56,03, 51 4397 
1935 -36 4 103 60i 58.25 43 41.75 

Total: 
, 

84 I 8 3250 2193j 10571 32 521 6748 . 

.) ln(J. St \1 atec ";('[1 : fl:m!hezia rom1Îne[l~(ă În Fheka1. 
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1. Crizcl economică, mai pronunţată 10 
ela sa agri cu hori lor, clasă ca re a livrat contin
~J('ntu! !laţiontlJ. 

2. S'au secătuit sursele buqetu!ui statultli, 
nu s'au anSJajat noi funcţionari, absolvenţJi 
şcolii au sporit rândurile şomerilor. 

3. Puţinele întreprinderi economice IOmcl· 
neşti ou concediat o parte din funcţionari, pen
tru a Înlesni trecerea peste fazele crizei. 

4. Intreprinderile minoritare nu erau COJl

strânse să angojeze l~omâni. 
l1bsolvenţii din această epocă au intrat În 

funcţiu ni le ad mi !listrat: ve şi fina nciare ale sta
tului, fomte puţini s'au dedicat carierelor co
merciale. ln ultimii 3-" ani Clcest proces s'a 
inversat, intrând într'un fă~I(1Ş normal: sporeşte 
numărul absolvenţilor cari primesc angaja
mente la Întreprinderi şi se micşorează şansele 
de Încadrare în ftlllcţionari"mul de stat. 

Procentul elevilor din municipitil t1wd în 
oceastă epocă variază Între 28,5-61,8%. având 
valoarea mai mare În anul întâiu de naţiona
lizare, când elementul orăşănesc dela secţia 
maghiară e covârşitor şi va!oorea mai mică in 
aflul 192617, când procentul contingentultli ro
mânesc e maxima!. adică când în ctle 8 clase 
româneşti străbat şcolari din alte locolilăţi, dela 
ţară. După 1926/7 procentul celor domicilioţi în 
l1rod arati'! o tlTcare datorită intrării În ş,'oo!<1 
a ekmentoJui locolnic minoritar şi llşezării lu 
:"\ra::\ Q elementului ruwl. 

Profesiunea părinţilor denotă un a::.pect 
CtI totul deosebit acelui din epoca Clllknooră. 
Epoca de dnpă Iloţionalizme e ctJrllc!erizatci 
prin acapararea terenului de către fiii oqrieul
toribr; În (IntiI 19267 agricultorii livrează ju
mătatea şcolari lor (SOJI~/o), (1ce~t procent n'o 
fost depăşit dar nici macar atins de l1ici o pro
fesiune a părinţilor, din timpllfile ~('o1Ii 1110-
:lhiare. Extremităţile de 2U,()-Su,() 0/. 1" părinţii 
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llgricultori denotă o simptomă Îmbucărătoare 
pentru îmbrăţişarea comerţului. In urma stări
lor din această epocii, clasa comercianţilor
părinţi ai elevilor minoritari - rămâne în urmă 
Numărul elevilor cu părinţi comercianţi se mişca 
IntrI." 14,1-23,6%, iar tagma inclustriaşi!or delo 
24,4" o descreşte până la 10,8°/0 În cei Jintâi () 
oni ai naţionalizării şi apoi se menţine Între 
13,6 şi 21,40 o. In ultimlÎ 10 ani se relllllrră, pc 
l â nq ă agricrlltori, fu ncţiol1arii pu blid, preoţii. 
rrofesorii, Învăţătorii ~i liber profesioniştii, 
lIceştia duc recordul În anii 19334 -1935 6. 

Părinţii celor 3250 elevi din această epocă 
se recrutează dintre ftlncţionarii publici, preoţi, 
invătatori, liber profesionişti 685 (21,08°'0)' 

dintre comercianţi 596 (18,34" o), 
dintre industriaşi 467 (14,37' ,.), 
dintf'e ogf'icultof'i 1310 (40,31. 1

0 ), 

din alte ramuri 192 (5,90°1,,). 

După ce s'a trecut la cursul comercial su
perior de 4 ani, la sfârşitul anului 1923/4 elevii 
din, clasa III n'au absolvit şcoala ca pănâ atunci 
şi n'au dat eXllmen de bacalaureat, ci au trecut 
în clasa IV. F\măsurat regulamentului comun 
tuturor şcolilor din ţara noastră, absolventii au 
primit, fără examen, certificat sau diplomă de 
<lbsolvire după cum media de absolvire era sub 
7 sau cel puţin 7. Media de absolvire s'a ca1-
culut din mediile unuak, media din ci I s'a 
înmulţit cu }, cei din a II cu 2, cea din a III 
cu 3 şi cea din a IV cu 4 şi suma acestor pro
duse s'o împărţit la 10 

Sub imperiul re9t!lamentului unificat, în
tr'un interval de 12 ani (19245 - 9351()\, şcoala 
o elibef(lt 459 certificate şi 125 diplome de ab

. ,olvirc. l1u absolvit cur~tJ! comercial superior 
584 elevi (in mijlociu 49 elevi anual) şi onumc 

4(12 Români (68,84°1 ) şi 
1~2 alte n;;:t:ollalitCţi :31,16 .). 

Elevii scolii comerciale nationalizate 
Domiciliul şi profeSiunea părinţilor 

------------------------------
Anul 
şcolar 

1922-23 
1923 -24 
1924 - 25 
1925-26 
1926 - 27 
1927 - 28 
1928-29 
1929-30 
1930-31 
1931-32 
19:12 - 33 
1933-34 
1934-:15 
1935-36 

~--

Total: 

Domiciliu 1 l'<1 rll1tll(lr P r o f <.: S I U nea p ii rin ţii o r 
---~--- .. _- --- ---~ 

I"UItC\ p,-!1\!:ci 
~:~ Oraşul ftwd "Ajite loca~it. ill\·"I"·,. 1." "Ii. ComerciLll1ţi Industriaşi 

- ,- :.... Iib,,-r l'T It, ,,~1l1l 
llgl icultori ftlţii 

2 ~ :r. --"'r--- 'r. ['r. \~.- - - ---~__;_--, -;N;:;-'r-, -o o 
Z~ u~= llî}'s,;l " o 111'~'ll ,li·.~.)L·O .lb~(lL ~~_ ~_~~ţ}so)_. 

-:':r. 
tlb:-.oL 10 

131 81161,8 503H2 
17461/3\1 '1364,9 
230 71!30.9 15969,1 
28; 9131.9 F 1468,1 
3 2 89!28,5 223' 71.5 
320 111

1

134.7 209: 653 
314 10433.1 210:66,9 
308 105' 3ţ.l ']01 o ,Q 

i 320 1 :18.43.1 182 5(\9 
2~O 119:42,5 161 575 
199 96 48,2 1<)1: 51 ,8 
158' 79 50,n 79: ;:'0,0 
116, 5950,9 1 57i 49,1 

I 103 60:58,3' 43\ 41,7 

;3is012M 38.89~1986 61.11 

-----1- --

26 jlUl 
3: 18.4 
459.5 
53 18.6 
60 19.L 
7-l231 
69 22,0 
58

1

18.8 
oI i 19.0 
h021,4 
42;21,1 
39: 24.7 
35! 30,2 
31!30.1 

685 21.08 

31 123.6 32:24.4 2i20,6 15 11.4 
40, 3,0 28i 16. I 60 34,5 14 8,0 
41!17,8 29,12,6 101!43,{) 14 6.1 

~~: ~~:? j:; ~ k~ : ~~I ~~:~ 1~!;~: 
."'8;18,1 351109 14l!-tS,O 912.8 
:'lb:17.8 34,10,8 141!44,9 14,4,:1 
S8i 8,t: 42113,6 139:451 111 3.6 
6-l2U,0 581181 127139.6 10, 3.1 
4415,7 39113,9 116:41,4 211 1.5 
31 15,6 3:'1 17,6 b8134,1 23: 11,5 
3320,9 2Q 18,4 38124,0 19,12,0 
22 IR.9 16 13,9 31 i26,7 12110,3 
17 16.5 2221.4 25124.3 si 7,7 

596 18.3.ţ-467 14,371310 40,31~ -J 9i-cC 5.90\ 
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Cei 49 absolvenţi anual ar putea fi absor
biti ele intreprinderile comerciale şi industriale, 
dacă acelea n'ar fi Îndurat anii grei de criza 
acută 

COf'actel';sficiie epocei dupe nafionaltzaf'eo 
şcolii: Românii În majof'i/ale absolută,·) con
duce clasa l'uraM. elevi, se real, tează din fo
mi/iile ogl'lcu/tof'ilor. in con/raBI cu epoca şcolII 
ungur!!ştl, fn eaf'e ung'!N; ,,'ou formal totdea
una m7jof'itafea absolu/ă o populafiei şrolol'e, 
şi o dom;na! elementul urhan ieyir moi ales din 
fom;lifle comel'ciontJ/ol', 

III. O eră nonă inauţ'Jmează Leqea din 1 
f'ipr. 193{) pentru ol\janizarea învăţămdntului 
comercia I se clInd (Ir l~eform(l Clceasto, aşteptată 
şi salutată cu bucurie, a is\'orît din o necesi
tate. Orqanizarell de pdnă Clcuma, având o ve
chime Je trei dt'cenii, n'a meli corespuns spiri
tului vremii. C rhliurnl că reforma invăţămân
tului comercial, ca orice altă reformă, e supusă 
unor critici mai l11:Jlt SllU mai putin îndreptă
ţite. deşi complexul rdormei nu e cunoscut in
teqral, lipsi ntl prn~Jru m a mTteriiior şi reflula. 
mentul legii. 5'(1 ohiecţionut, Între altele, Înlo
cuirea numirii vechi de {>coală comel'cială, cu 
acea de liceu comel'cial. Nu incape nici o În
doială că tineretul romdn nu caută orientări 

*) In onu! 1!J2~·23 procentul [\,o111tlnilor e numai 
26,71. [n acel an au fiintatl clase ull~urrşti Ş1 l1umai o 
clasă romanetlscă. 

• 

spre carierile practice, indrumarea lui spre co
merţ şi industrie e Încă un "pium desiderium" 
pentrtl realizarea căruia nu s'au depus toate 
:;tănlinţele, nu s'au căutat şi nu s'au acordat 
fondurile trebuincioase aşa precum ar fi pre
tins o dorintă sinceră de-a abate năvala tu
multollsă dela şcolile teoretice. 

Ccînd liceele teoretice au fost asaltate de 
citre cei dornici de-a-le urma şi când în fie
core 10Ctllitate mai mărişoară a răsărit câte un 
qimnaziu tc:or~tic şi toată lumea a fost cuprin
să de "febra IIceaIă", a fost nimerită ideea de 
a cona\iza acest exod periculos spre şcoala 
teoretică şi prin farmecul unui nume a atrage 
tinerii spre preocupările comerciale: 

.. 0. altă inovaţie a legii e că, pe lângă pri
mării ŞI camere de comerţ, obligă şi intreprin
derile să susţină şcoala, care până acum era 
o ramură vitregă a invăţământului. Dar cea mai 
importantă măsură e dorinţa de-a inzestra pe 
viitorul comerciant Ctl cC1pitalul necesar la in· 
temeierea intreprinderii. 

Viitorul ne va arăta cât şi cum se vor 
realiza gândurile măreţe ale legiuitorului. Li 
eeul comercial din Firad a Ît1:'icris 55 elevi În 
claSe] r. Din aceştia 80% sunt Români recru
taţi din suburbiile oraşului I1rad şi din comu
nele mărginaşe. Ei stau în fruntea f1anc·.:lui 
care va cuceri şi stăpâni comerţul mic romd· 
nesc, astăzi aproape inexistent pe aceste plaimi. 

Vasile Sacia 

O.lui N. Creoedio (caf'6 uor-
be~fe d6 rr1u p6 mu/1r1 lume). 

Imi place mult. cum te numeşti. 
E straşnic nume, Crevedia ... 
Dar faptul că tot cleveteşti, 
Mă face să-ti zic... Clevetia! 

7'ol D-Iui Cr6uIJdia, la o lunr1 
dupl! nuntii. 

Ti~a trecut luna de miere, 
Guna dulce, luna "sacra" ... 
Pus pe scris şi pe veghere 
Iarăşi bei cerneală acra I 

'?ilzdnd poemal .,Horia" d. 
flron Cotru~ prilfu;t ţi incr6" 
m6nil, În vitrina editurfl! .. Pun· 
I.on" din Brad. am finul srI-! 
O.S(66C d6spr. acul fapf, p. 
marliJ/' marfiI', Dcis p, l'oatr1. 
lafll InBsagiu!: 

Viteazule Horia, 
Piosu! Tău nepot. Aron. 
Te 'nmormântă in Panteon ... 

POMPIGIU BAf1BU 

III 

'l. 

• 
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Cuvântul .colindău derivă din 
cuvântul latinesc "calendae", ce În
semna fncepu/ul lunilor la vechii 
romani La strămoşii noştri pe semne 
umbla lumea la fiecare început de 
lună cu colînda, cum se umbla in 
multe comune din vechiul regat până 
în timpul mai din urmă cu iordanul 
la începutul fiecărei luni. 

Cu ivirea creştinismului colindatul s'a re
strâns la Ajunul şi ziua Crăciunului, la Anul nou 
şi la Sobotează, serbători cari urmează cu mici 
intervale una după alta. 

Creştinismul a menţinut atât textul acestor 
colinde, cari erau balade, cât şi melodia. Cu tim
pul însă s'au format noi colinde cu text din viaţa 
Domnului nostru Isus Christos şi cu melodii in
spirate parte din muzica poporală laică, parte din 
muzica bisericească. 

Ambele aceste genuri de colinde s'au men
ţinut până în ziua de astăzi, mai ales În comu
nele muntoase, - graţie împrejurării, că aceste 
colinde se repetă În fiecare an. 

Din unele comune de pe şes au dispărut 

multe din aceste colinde, ba in unele comune de 

şes a dispărut şi obiceiul de-a mai colinda. Lucru 
de remarcat însă, bazat pe experienta mea, că 

cele mai multe colinde dispărute din comunele 
de şes, se găsesc aproape intacte in comunele 
mun'oase ale judetului nostru. 

Caracteristica generală a colindelor din ju
deţul Arad este că, pecând textul cu unele mai 
mici sau mai mari variaţiuni este aproape aceiaşi, 
melodia variază după regiuni, aşa că in judeţul 
Arad aceleaşi texle de colindă se cântă pe dife
rite melodii unele mai frumoase decât altele, lu
cru ce dovedeşte marea bogăţie muzicală a jude
ţCllui nostru. 

Textul unor colinde putin variat se găseşte 
şi în alte judeţe ale Ardealului, ba chiar şi in 
vechiul reg'lt. şi nu numai intre munţi -ci şi pe 
şesul B1răganului, dovadă eclatant! a unităţii 

neamului nostru. 

In numărul prezent al revistei "Hotarul" pre

zint două colinde din jurul Şiriei. (a.b) cari se 

cântă una după alta. Prima (a) În ritm lent, a 

doua (b) În ritm vioi. Apoi încă două colinde 
din ţinutul Hălmajului (c-d), cari se cântă ca cele 
de mai sus. prima (e) mai rar_ a doua mai vioi 

a) Sus la poarta raiului. 

I 

Sus la poar - ta ro. - fu . lut Poarta ra - iu • /IIi Paş . te turma TaM - lui Turma TaM· lui 

Re/ren 

Sus la poarta raiului 
Poarta raiului, 
Paşte turma Tatălai 

Tnrma TatăllJi 

Linu-i lin şi Iarăşi lin, 
Bate vântul/runza lin, 
Lin şi iarăşi lin. 

Dar la turmă cine stă, 
Ci",'. cine stă, 
Stă chiar maica Preeestă 
Maica Precestă. 

Refren 

Lângă ea un leganeJ, 
Un mic JegdneJ, 
Cu un copilaş în iei, 
Copilaş În ieL 

Refrtn 195 
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Cnpilaş/JI când plângra, 
Puilll când p!ângfa, 
lWaira sfântă'1 legana. 
Midcn'! legalUl. 

Rjr,'1 

Copiloşul când dumll'a., 
Puiul dind dl/rn/fa, 
,~1 am1 sfântă lill din/a, 
,Haira lin cânta. 

b) Colindiţa nu-i mai multă 

o It - elli "ăltl CK /;14 - cu - 1'1 - e )1 d' mir 1- lă fie - se - li - e 
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Colindita nu-i moi multă, 
Să trăiasca CÎI/I'-o-asmltfi, 
Sus la ceruri o utilltim, 
Şi la g.1zd'o ÎI/chin am , 

O'nchil1tl'!z cu veselI', 
.','i Cll multă bucurie, 
r;'am ajuns seara de-Ajun, 
.5i-a bătrân ului Crăciun. 

e) Tot Întreabă 

Tot d'ifllre Ibă pe Domn sfillţii 

D' ami is aceste fIlrf;, 
D'aş/il flrlile impănotr, 

Cu postavlm d'imbrăratt'? 

-..fs a lui Luceafăr galbm, 
Care şade 'n codru verde, 
Şi reva să 'il zori d' al bl', 
Zori frumoase in trei rau: 

Urla mză răzu'şte 
511 s Îll I'ârful ma fi telui, . 

pe 

Sus, mai SIIS .,'am inalţ It, 
Ce-am ştiut fot vam cântat, 
Sif rămâllef' ,~ăIIătoşi. 
Să/u1toşi şi b:vllroşÎ_ 

Caţi el. IIf1S dUri C/'O sfâtlfă, 
Cr.nd colifldrle se cântă, 
S(lrÎJtffoarra lui ChrÎstos, 
Să I'tl fie de folos 

Domn sfin1ii 

A!tă ra ză rii Z1tfŞIl' 
Jos pe dimpul Nistrului 
A /ta raul rti'.lUş'f, 

DrtjJl ÎIl curlea lui Crăciun, 
Lui Crăciun, ee"ul Domn bun", 

Şi te, Dom", bun, "t't/eşte 
Ca şi pomul ce rodeşte 
Primăvara-i inflorit, 
Toamna pică de rodit, 
Că de D'mnu i a/duit. 

os 

• 
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[lr-1Il1~ n~a-Ia ttaJ seu 

In cea ~lârltâ Dumirucă, 

f DOlTlllu-i Doamne, 
Rffrrn . , Domflu-i Doamne. 

Dimineaţa te-ai srulat, 

Pe obraz că te-ai spălat, 

Refrm 

Şi lui Domnul te-oi mgat. 

MtÎndre porţi ai măturat, 

R'frenl 

Cu posta roch,/tlor. 

Cu gUfgaill1 cizme/OI, 

Rifrl'll 

Cu rOl'llul catrif/lelor, 

Că vin juni rolindători 

Refren 
.~i '1 aduc pe Domf/II/ Sfânt 

sfântă Duminecă 

1/"1/1 - nu j D am ne Dom 

C' ttll l'eşmâ ,t pâllă 'n pământ 
Rrfren 

,WuhorÎ!, fU jlori de-argillt 

Pline '5 (10 riIe de rouă, 
Refren 

Ft'ririre v'aduc l'ouă. 

Când În curie vor Întra, 
Refren 

florile s'ar legăna, 

Roauo mi s'a scutura, 
Refren 

.~i har VOlJtl v-a ldsa. 

Cei mil/lfi mai mari să crească 
Rl'fren 

Cei tiueri Slf 'mb(jJraf/fa-câ 

Cfi blil tini şi /Iit(i {mi, 
I<.,/rt'll 

Poda'lba .~'t1jllllgd 'fi mi 

HOTARUL i/ 

I 

nu t [)o(Jm ne 

•• 
I 

Et'"IIL MONŢ/A. 

• 

Oh.. fOamneLe ... 
• 

Pe-amurgul toamnei, SfQarp~ d..' bcl~,ug, 

adast~ s~ pornească-un ultim p'ug ! ... 

Pe cornul lui ap~s un gând mai greu 
şi despicând f~cerea ÎI1 cuvinte. 
aud gemând. par' că pe Cumnezcu, 
- cum mortii gem, uirati In r2ci morl11i;lt.~ . 

Şi mă 'mprăşliu pe brazda amă~i::i 
de-atâta gol pustiu, pâll~ m~ pierdl ... 

şi -n neştire fruntea mi-o de~ m:erd, 
cum aşi culege-o pasăre r~niIă! 

Oh 1... toamnele când cad, coboal ă 'n roi 
pornirea r~l~cirii înapoil 

AL. NEGUH.L\ 
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Arhiva revoluţiei ardelene din anii 1848-49 
ConJullical"e făcută în ciclul de conferinţe organizate de 
Instit. Social Băna,t- Crişana în Sala festivă a liceului 
Moise NicoaFa în luna Febr 1935. 

·lrhiva Csanyi I Ce eile ea, convenit magnatului venit din allă parte, să mai 
de unde ŞI cum a ajuns in rămână in Clujul capilulat. UltImul său raport 
biblioteca Palatului Cul· oficial către guvernul lui Kossuth H trimite la 
tural din Arad? Totatâtea 22 Nov. relatând despre lupta trupelor maghiart: 
întrebări fireşti, la care dela Gilău. Dela aceasta dată şi până la numi
vom incerca să răspun- rea noului comisar în persoana fostului fişpan 
dem în cele ce urmează. (prefect) de Bihor, faimosul Edmund Beolhy, co

Se ştie, că decrelân- misariatul a intrat într'o pauză de aproape (1 

du· se unirea Transilvani( i lună. Acesta pleaca in calitate de comisar al gu· 
cu Ungaria, guvernul re- vernuJui la 23 Dec. din Oradea şi până în Cr~· 
vuluţionar a lui Kossuth ciun probabil s'a şi instalat în noua sa tune· 
a luat numai decât mă- ţiune. Lucrul ace Sia este greu de controJat, de· 
suri le cuvenite, ca să-~1 oartce În arhivă nu se află actul de numire a 

........ _ .. ealizeze unirea teore- lui !3eOI.hY şi al concedierii lui Vay. Pe unele ehi-o 
tică, votată cu alat1:l lIl!;ufleţire de către dieta fa- tante semnătura lui Vay figureazA şi la data de 
natIcilor din Cluj. Una dintre cele dintâi şi cele 3 lan. 1 84!1. BetHhy a stat în fruntea ."'rdealului 
mai importante măsun a fost delegarea şi trimi· până la sfârşitul luneitanlHrrÎe~ T849:~tn--acest 
terea unui comisar guvernial investit cu deplină scurt limp de guvernare el şi-a tras asupra sa 
putere civilă şi ml!itară pe întreg leritoful Tran- cea mai Înverşunală şi totodată justificată urA CI 

silvaniel. Primul comisar guvernial de acest fel a bieţilor Români maltrataţi În cel mai cumplit chip. 
fost br. ~!colae Yay, nU1\llC de ~către Palatinul Bariţiu la suplementul documentelor publicate jn 
Ştefan pririli'un~decret contrasemnar de primI,] lucrarea-i citată, ne dă instrucţiunile judecătorii
ministru Szemere la 19 Iunie 1848. Despre ace~t lor statariale întroduse în Ardeal de acest crâl1-
inalt demnitar al nouilor orânduiri, Bariţiu îl1 cen asupritor a tot ce nu era maghiar. EI z.ce: 

."monumentala sa lucrare "Istoria Transilvaniei" "Cel mai strigAtor document al tirAniei sălbatice, 
voI. Il. pag. 178, ne spune următoarele: ,,<;;1;1 . din câte au apărut În 50 de ani pe teritoriu t 
dlntâi comisar autorizat de căt~ ministerul un- Europei, este instrucţiunea compusă de Eugen I 
gurese a lua În numele său măsuri administra- BeOlhi in calitatea sa de comisar al guvernuluI 
tlve, cum am zice, peste capul guvernului (înţe- revoluţionar pentru Transilvania. Acea instruc
legem guvernul dlll Transilvania) a fost br. Ni- ~iune emanată dela numitul tiran În Ianuarie 1849 
COiae Vay, magnat din Ungaria, om pe atunci in a fost dată tribunc:llelor de sânge sau aşanumite
etate de ani 40, luminat şi pentru o misiune lor Slatarii cu îndatorirea ca in formularea sen· 
atât de grea, destul de moderat." tinţelor de moarte după un restimp de cel mul 

D '1· V " CI'" trei zile şi În executarea sentinţeI după 3' ore omnIa U1 ay Jn UJ ta termll1at În ziua . 
intrării trupelor imperiale În capitala Ardealului, dela publicarea ei, să se intocmească flecare ]u-
ceiace s'a întâmplat la 17 Nov. 1848, când pro- decătoriu. Acea instrucţiune Însoţită de un co
babd şi dânsul a dispărut odată cu ceialalti ex- mentar al auditorului austriac a fost publicată 
ponenţi ai politicei kossuthiene. Baritiu ne po- atât in "Wiener Zeitung- cât şi în fruntea acelui 
vesteşte un interesant epizod În legătură cu catalog oe 4834 persoane omorite de insurgenţi 
aceasta întâmplare. In noa plea zilei de 16 Nov. afară de loviri şi bătăi regulate." 
nişte fanatici insurgenti, bătuţi ŞÎ fugăriţi de ar- /. Din timpul funcţionării acestor două comi. 
mata austriacă, pătrund in locuinţa comisarului / sariate se află in arhiva dela Palatul Cultural 
Vay "care - zice Baritiu - Încă tot mai era la(' numai câteva aete răzleţe şi neinregistrate, puse 
Cluj. il ridicară din aşternut şi îmbrăcat pe ju· întâmplător intre adnexele numeroase ale arhivei 
mătate îl scoaseră pe stradă, poruncindu·i ca să \\, CsanyL 
ia com~n?a e.l, care p~~testa ~ereu. c~ nu, pri-" AI treilea comisar guvcrnial, cel mai activ 
cepe nimIC dm arta militară. ŞI a lipSIt puţm de şi mai priceput În administra~ie, a fost Ladislau 
n'au omorit şi pe Vay." Csănyi. EI şi-a ocupat postul în ziua de 31 la-

N'avem niciun motiv să tragem la in<ioială nuarie 1849 şi fără intrerupere a functionat în 
expunerea atât de plausibilă a istoricului (po- aceasta calitate până la data de 8 Mai al acelu· 
vestitorului) nostru şi tot odată este mai mult ca iaşi an, când pentru ultima oară semnează actele 
sigur, că intre astfel de patrioţi infuriaţi pe de o intrate la comisariat, trecând apoi la ministertll 
parte, iar pe de alta sub stăpânirea oricât de comunicatiilor oin guvcrnul Kossulh. Orientarea 
pacinir:ă şi indulgentA a generalului Wardener, privitor la activitatea luiCsănyi este cu mult mai 
căruia j s'a predat Clujul, nici decum nu*i va fi precisă, decât a celor doi înamtaşi aÎ săi, deoa-
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rece în arhiva, care ii poartă numele putem ur
mări cu preciziune toate schimbările în legătură 
cu persoana lui. Astfel pe actul Nr. 3106 din 10 
Mai 1849 se află următoarea menţiune: OI Mi
nistru Csanyi va rezolvi chestiunea la centru 1" 
Iar actul Nr. 3108 (Nr. 3107 lipseşte din arhivă) 
trimis de către Comenduirea Pietii Clujului, este 
deja dresat lui Carol Szentivanyi. noul comisar 
governial şi urmaş al lui Csanyi. Acesta con
tinuă activitatea administrativa a lui Csanyi În 
acelaş oraş, fără nicio schimbare esenţială. 

Bariţiu ne destăinue că fanaticii din Cluj 
nu erau multumiţi cu activitatea lui Szenhvanyi, 
care era cu mult mai blând decât cei doi ante
cesori ai săi, şi numai decât i-au mijlocit inlo
cuirea cu cel de al cincelea şi ultimul comisar 
guvernial al Transilvaliei, in persoana lui Daniil 
Boczk6 cunoscut În istoria oraşului nostru caşi 
fost comisar guvernial al Aradului, Cianadului şi 
Bichişului. 

Tratind În fugă numele acestor 5 bărbati, 
cari in calitatea lor oficială stau in strânsă legă· 
tură cu' archlva noastră, nu vom insista mai de
parte nici asupra activităţii lor şi nil"1 asupra 
aprecierii acestei activităţi, căci ea nu intră În 
vederea prezentei comunicări. N'am putut trece 
însă sub tăcere numele ace:ora caTi flgurrazâ 
aproape pe fiecare act din arhivă, mai cu seamă 
pe Csanyi şi pe Szentivanyi căci pe ei trebue 
să-i considerăm ca autorii ş; organizatorii arhlvei. 

Astfel comisariatul ITlstitult în vara anului 
1848 şi a cOl1tinuat activitatea cu o mică intre· 
rupere de o singură lună, până la sfârşitul fatal 
al dominaţiunei maghiare in Cluj, ce coinCide cu 
întrarea trupelor ruseşti in acest oraş, cam pe la 
jumătatea lunei Aug. 1849. 

Şi acum după ce am incercat să schitAm 
fondul istoric pe care se brodează ŞI să fixăm 
cadrele în care intră materialul de al hivă, am 
ajuns la intrebarea ce conţine aceasta al hivâ ? 

Numeroasele hârtii, acte şi ducumente de 
orice soi, păstrate până in ziua de azi sub denu
mirea "arhiva Csanyi U 

- după părerea nostră s'ar 
putea grupa in următoarele 4 categorii: 

Categoria 1. Actele înregistrate la comisaria
tul guvernial al Transilvaniei, ca for suprem În 
administraţia aceslei părţi de ţară. Ele au fost in
troduse in registre, care de prezent IlU se află la 
arhivă. Numărul actelor este dela 1--5325, şi sunt 
păstrate în scoarte de carton, câte o sută la un 
loc. (La anul 1892 s'a întocmit - probabil de 
către Soc. K61csey - un catalog in 2 volume, în 
care sunt introduse toate actele cu un nou număr 
de ordine, păstrându- se şi numărul original de 
inregistrare). Aceasta categorie formea7ă grosul 
arhivei. 

Cat. 2. Registrul de corespondentă perso
nală a lui Csanyi, care cuprinde 771 ciorne de 
de scrisori, dispoziţiuni. rapoarte şi proclamatiuni 
ce.au fost trimise diferitelor persoane şi autorităţi. 
O colecţie foarte importantă de documente isto
rice redactate toate in limba ungurească cu o mică 
exc~pţie de vreo 4-5 bucăţi care au fost scrise 
generahllui Bem in limba germană. 
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Cat. 3. Mai multe sute de acte neinregistrate 
şi ne aranjate. Intre aceste am aflat şi câteva hârtii 
oficiale - chitante - de pe timpul comisarului 
Vay şi BeOthy. 

Cat. 4. 193 acte româneşti, deasemenea ne
inregistrate in arhiva Csanyi Ele provin dela au
torităţile româneşti şi În primul rând dela Comi
tetul ,'Jatlunei Române din Sibiu. Fără îndoială, 
aceasta parte a arhivei ne interesează mai mult, 
atât prin valoarea ei intrinsecă, cât şi ca docu
mente româneşti atât de rare din acele vremuri. 

Una It document interesant şi caracteristic 
pentru trufia Iăudăreală a autorului. este raportLI 
Col. Lupu Kt'nH~ny, care cu o lună in urma lUi 
Hatv31,YI a venit tot la Abrud să se răsbune pe 
bietii muţi pentru bătaia ruşinoasă ce-8 ind' rat 
colegul său. (Raportul lui Ktrr.eny!). 

Nu insistăm asupra conţinutului acestor două 
rapoarte, căCI ele se lămuresc dela sine fără vreun 
deosebit comentaT. Poate e la locul său să obser
văm uumai <ltât, că până când Hatvanyi işi re· 
cunoaşte eş.cul intr'o mărturisire elegiacă, Kemeny 
scrie pe un ton îngâmfat şi plin de trufie neînte
meiată, cAci cu toată lauda de a fi bătut mereu 
pe valah: cu p~lteri neproporţionat de mici, totuşi 
la sfârşit riscă de a se contrazice cu planul său 
unilateral, de a converti pe conducătorii valahi, 
ca să ajullgă la o victorie ce nu i-ar costa atâta 
sânge ca şi pe colegul său Hatvanyi. 

După aceste documente din prima categorie, 
am p re zen t a t o scnsoare alui Csanyi din 
registrul său de ciorne, care formează a Il. cate
gorie a hârtiilor din arhivă. (Scrisoarea lui Csanyi 
către KOSSlJlh) 

Neglijând categoria a IIL unde am crezut de 
bine să înşirărn panea nearanjată a arhivei trecem 
deadreptul la cea din urmă grupare, la categoria IV, 
unde am pus.l03 hârtii româneşti dintre cari 
unele sunt scrise cu litere cirilice, majoritatea Însă 
cu caractere latllle. După importanţa lor am cre
zut de bine să le aranjăm in următoarea ordine, 
etalându-Ie În 12 părţi şi anume: 

a) Actele de!<I' General Comando către Co
mitetul Naţiunei R •. mâne. 3 sunt scrise în 1. ro
mână în câte .. 4 exemplare, iar alte 3 in 1. ger
mană, una' se'mnată de Însuşi Br. Puchner, co
mandantul suprem al trupelor imperiale, celelalte 
două de Gen. Pfersmann. 

h) Circularele Comitetului Naţiunei Române 
din Sibiu către prefecţi, tribuni etc. Toate în 1. 
românească, una (Nr. 724) se află şi În traducere 
ungurească: 17 buc. 

e) Rapoartele prefecţilor şi tribunilor către 
Comitetul Naţiunei. Un raport este al lui Prodan 
şi altul al lui Butean, scrise ambele pe aceiaşi 
coală. Raportul lui Dionisie Marţian Popovici În 
1. germană şi raportul tribunului Mihai Dants din 
lagărt.:1 dela Turda. 

d) Ordine dela Comitetul Naţional Român 
către prefectul Dionisie Marţian Popovici 13 buc. 
şi o adresă cu instrucţiuni militare scrise În J. 
germană de Căp. Gratze. 

e) Ordinele dela Comitetul Naţiunei Române 199 
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Lătre CO:1stantin Romanu Vivu, prefeclul Jegiuneî 
XII din Reghinul Săsesc, 8 adrese. 

1) Ordinele şi scrisorile prefectului DionisÎl: 
.\'\arţlan Popovici către tribunii săi şi a te per
soane in subordi ne - '17 scrisori. 

g) Dela prefectul Constantin Romanu Vivu 
1 proclamaţlune in 1. mag:liară către Ungurii din 
regiunea Mureşului, Axente Severu 1 scrisoare 
dtre tnbuOIi din lagărul dela Kut şi dela vice· 
prefectul Ştefdn Moldovan 1 scrisoare către Ro 
mânii de pe teritorul prefectului Reghinului, 3 buc. 

M Rapoarte şi scrisori căI re Dion. Marţian 

Popovici, dela organe in subordine şi dela per
soane particulare. 29 buc. 

i) Rapoarte şi scrisori către Prefectul Consl. 
I~omanu Vivu, 8 in 1. română, 3 in 1. germana 
şi 1 registru în l. maghiară despre scrisorile Ma· 
IUrului Klokoşan, total 12 buc. 

i) Rapoarte către viceprefectul Moldvai, al· 
tele către prefecţi fără adresă, instrucţiuni pt, Iri 
buni şi gărzile nationale, bilete de Ilberă trecere, 
consemnări despre averile nobililor etc. Total 
42 buc. 

k} Arhiva din Cricău - Il adrese oficiale 
fn 1. română, 1 scrisoare şi un rlgistru în 1. ma· 
ghiară~ 25 chitanţe în româneşte şi nemleşte 2 
registre în 1. germană. Total 35 buc. 

1) Protocoale despre recruţii din tribunalul 
Urişului şi Sân-Martinului în 1. română, 1 tablou 
in 1. germană despre ti nerii români traşi la sorţi. 
3 buc. 

m} Diferite scrisori in 1. ge'rmană şi ma
ghiară fără vreo importanţă 5 buc. 

Şi ai:um după aceasta privire fugară asu
pra întregului material cuprins în arhiva noastră, 
ar fi la locul ei o Întrebare firească: Cum şi când 
au ajuns aceste hârtii la Arad, respective la Pa-

~ latul Cultural? 
Din cercetările noaitre de până aci n'am 

pulut constata cu preciziune, nici data, nici per
soana şi nici imprejurările, în care artliva a 
to:>t ridicată din Cluj şi adusă la locul unde se 
află azi. Totuşi urmărind cu aten~iune evenimen· 
tele predpitate ale zilelor din ultima lună a re· 
iOlullei, luna August 1849, am putea reconsti
tui o combinatie plauzibilă, care poate să fi' 
foarte apropiate de realitate Se ştie că ultimul 
comisar guvernial DanUI Boczko părăseşte ClujUl 
odată cu trupele insurgentilor, cari după informa· 
ţiile lui Bariţiu, pleacă În ziua 14 Aug. din acest 
oraş. In coloana tristă a desnădăjdui~ilor se inşi
rau nenu mărate căru~e cu bagaje, intre care de
olJnăseama era şi aceea a comisarului cu baga
jele sale şi cu arhiva oficiului său. Pe Boczko 
il Întâlnim după mărturia istoricului cotimporan 
maghiar, Ladislau KOvat i, (Vezi lucrarea sa Er
,Jely torh!nete 1848-49 ben), la Huedin, unde a 
luat parte la un consiliu de război al ofiţerilor 
nemul~umiti cu fostul lor comandant. De aci in 
colo nu-i mai dăm de urmă, dar este foarte plau
sibil~ că Boczko şi-a continuat drumul după pia
nul său ori~inal de a veni peste Oradea la Arad. 

Aceasta ci trebuit s'o facă cu atât mai mult, de
oarece în mijlocul ofiţerilor răzvrătiţi în contra 
propriilor lor conducători, nu mai putea să se 
simtă bine. In drum probabil va fi auzit despre 
cele petrecute la Arad in ziua de Il Aug. când 
Kossuth a abdica! in favorul diclalorulUl G~rgei. I 
ca acesta cu 2 zile În urmă să depună armatfl~ 
î.l I'nânile generalului rus Rudiger in castelul lui 
iJohuş din Şiria. Obositul moşneag Boczko ră
tâcmd pe cai nesigure să-şi caute odihnă Şl adă
post, ca legendarul Oediplls, instinctiv se va fi 
1ras pe locul, unde atunci erau întruniti toti tapii 
civili şi militari ai ungurimei, cu clât mai vârtos 
că el venea acasă În oraşul, de unde nu cu nlUh 
inainte plecase. Ajuns in felul acesta la Arad, 
arhiva de sigur va fi fost depusă 'la Prefeclura 
judetului, unde s'a păstrat in bună îngrijlle de
cenii dearâl dul, până la trecerea ei în muzeul de 
relicvii organizat de Soc. KOlcsey dll1 Arad Ar
hiva trecută În proprietatea numitei societăţi a 
fost din ·nou aranjată. Fiecare act a fost stampi-
la: şi provăzut cu un nou număr de ordine şi ' 
toate introduse in rt'gistrul din 2 voI, anUmit mai ~~ 
sus. Anul acestei noui catalogări se poâfe vedea 
oin stampila aplicată pe hârtii şi din cuprinsul 
registr ulu i, 

Răsfoind odată prin hârtii le arhivei o in
tâmplare norocoasă ne·a îndreptat privirea spre 
lin teanc de acte prăfuite, care erau aşezate. 
cine $tie de când lângă celelalte vrafuri de hâr-
tii fv\are ne·a fost mirarea şi tolodată şi bucu· 
riil, când desfăcându-le am aflat hârtii le româ· 
neşti din aşa numita arhiva Csanyi. 

Cum vor fi ajuns ele Între actele ungureşti, 
fjră a fi inregistrate, fără număr şi fără vre-o 
urmă de a avea ceva comun cu arhiva În a cărei 
corp s'au aflat? Iată o Întrebare care trebue lă
murită şi la care putem răspunde fără şovăire şi 
cu o singuranţă bazală pe dovezi incontestabile. 

In scrierile din arhiva dela edcău - Inşi· 
rate mai sus grupul k. - am aflat o scrisoare 
ungurească. care În traducere sună astfel: 

"Ioan Kertesz, functionar economic la con
tele Emeric Teleky, prezintă nişle scrisori valahe 
aflate În Cricău. OI Makodi să le studieze şi să 
prezinte raportul cuvenit". 

30 Aprilie 1849. ss. Fejer. 
AIăluri de aceasta scrisoare se află şi un 

registru cu dat:l şi cuprinsul flecărei scrisori. 
O altă dovadă este actul Nr. 2642 din ar· 

hiva lui Csauyi, În care fişpanul Ioan Bănffy ra
rortează că prin poşta dela R,ădă"f'a rătăcit la 
el o adresă dela Comitetul Naţiunei Române tri
lIIisă lui Ştefan Moldovan. Csănyi dispune ca 
scrisoarea să fie trimisă translatorului. Şi, mai 
important este raportul Comandantului Pietii din 
Blaj, Maiorul Alexandru Alş6, care spune că a 
<lflat scrisori nationale dela Comitetul Naţiunei 
Române adresate prefecturei, care a funcţionat În 
Blaj. Dacă mai luăm in considerare şi ordinul 
lui Csanyi trimis Comenduirii Pieţii Sihiu - vezi 
ciorna Nr. 620 din registrul de corespondenţă 
a lui Csanyi - în care dispune, să se ",fie şi 
să se trimită toate actele1 hărţile, notiţele etc. din 

y;j~(~,t)! 

.. 



~~~~------------~------------~ 

~ 
i 

.. 

locuinţa br. Puchner şi dacă punem în cumpănă 
şi ceeace spune Bariţiu, care afirmă că şi aclelt 
Comitetului haţiunei Române au fost căutat\. 
ba chiar şi premii s'au promis pentru ele, atuncI 
problema se lămureşte dela sine. 

Căd numeroase cazuri se vor fi întâmplat 
la fel cu ac la dela Crieău sau a ComandantuluI 
Pieţii din Blaj. Şi astfel se vori fi aflat mai multe 
scrisori româneşti in diferitele localităţi părăsite 
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de autorităţile române. Suntem convinşi, că şi 
din Sibiu s'au trimise câteva hârlii din casele 
membrilor Comitetului Naţiunei Remâne în spe
ranţa premiilor lui Csânyi. Astfel vor fi ajuns 
ciomele ordinelor-circulare destinate plefeqih r, 
dar care fiind fără edresă - precum se poate 
vedea la grupul b) - probabil au fost păstrate 
în arhiva comitetul}!j şi deaco!e ridicate şi tri
mise la Cluj. Nlchl Lazăr 

• 

MllDRIGllL DE DERBEDEU 
••• _IIII!~!III __ .crjll, iubita mea. Scriu, de· 

şi ~tiu că n'ai să cilt'şti 
aceste rânduri, pentrucă 
nu ti le voiu Irimi;e~ 

Scriu~ In cap imi hurue 
un tren, iar de gât mi 
s'a atârnat un llfţ Eu scriu; 
afară bate van luI. carne· 
r. mea pu~tie e rece, 
iar eu sunt atâl de 
singur: 

E toamnă~ Astăzi a rn 
fosl il1 parc~ Parru I in 
care te-am cunoscui pe 

tine. M'am simtit alât de mâhni! şi mai stingher 
ca niciodată. Şi parcul era pustiu. Lacul tremura 
incel ea un om care se înfioară, iar În apropiere 
gorniştii unul regiment făceau şcoală~ Urşii - Îţi 
mai aminteşti de ei 1 - grohăiau lugubru În groapa 

, destina'ă vietuirii lor. 
M'am gândi! atunci la line şi poale de aceea 

mă gândesc şi acum. Ai apărut ca o vedenie ca 
si-mi turburi liniştea. Dar la drepl vOrbin d, eu n'am 
avut niciodată linişte. Ştiu Însă că m'am turburat. 
Vezi tu, viata noastră este atât de goală. Adecă 
nu, a mea Il fost bogată În iluzii, dar răutatea 
lumii mi le-a ucis pe toale. 

Când am scuturat fundul sacului, tlntirim pri-

de 1. V. RACEA 

beag, am rămas nedumerit şi m'am Intrebat ce 
rost mai am eu pe lume. Atunci te-am zărit şi de· 
atunci le·am iubit. Poa e că te mai iubesc ~i acum, 
nu ştiu. 

Ai luminat o văgăună, şi ai aprins o can· 
delă la căpătâiul unui mort. Să·tl mulţumesc, ori 
să te hlesc 1 Nu ştiu. 

Mâna imi tremură, capul Îmi vâjâe, illr lu' 
nliniţa din zare, de care imi aninasem privirile 
mi·a slins-o vantul. ~Doar ea mă mai ţinea. 

... Am crezul o v. eme că ai putea să mă 
. inţelegi. Să râdem Împreună, să plâng m Împreună, 
iar când ne vom vedea ce urlIi suntem când plân
gem să râdem din nou, ca nişte copii, ţinându·ne 
de mână. 

Nu s'a putu!. Lumea ta care nu e şi a mea, 
te·a opri!. Poate că nu e vina ta~ Tu rămâi Cum 
eşti şi unde eşli. Pe mine mă tenteaza .mai mult 
pastilele de sublimat pe care le am in fată decât 
rangul pe care mi·l cereti voi. Voiu face din ele 
un sirop dulce, (u gust de neant şi cu miros de 
tămâie şi voiu bea paharul până la fund,. în cin
stea la şi În cinstea clasei din care fu faci parte. 

Dar ... vorbim prea mult. Luntraşul Charon 
mă aşteaptă. A tru barca la mal şi trage nerăb· 
dător din pipa cu catran. Să ne lIedem cu bine 
dincolo de Stix şi vezi, nu-ţi uita bluonul. 201 
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fragment din monografia Comunei Baia 
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__ " __ • J .. -..,.r-, . 
_.'v ._. ~ i ăzboiul mondial a pus la grea 

.~ ~ ~ incercare şi sufletele din sa· 
... 1'1-, tul Baia. Barbaţii din co-

~ O1ună au fost duşi pe fron
tunle armatei austro ungare, 
unde au Îndurat m}ztneşf 
crunte umiliri Mulţi au că
zu t prizonieri, parte nici nu 
s'au mai putut întoarce la 

~ ____ lfI familiile lor din "raiul bol-
şl:'vic", In debandada ce a 

UR:==s.;..!!!~!.2~ urmat după desarmate grupe 
rasleţe de bolşevici teron

zau Ardealul. Crimele lor au înspăimântat lumea. 
Cruzimile acestor cete de bolşevici maghiari se 
remarcă indeosebi fată de fruntaşii satelor româ
neşti. 

Vestea că preoţii, Învăţătorii şi locuitorii 
Români sunt persecutati, chinuiţi, torturaţi şi ucişi 
a băgat groază şi in populaţia paşnicului sătuleţ 
Baia. In fiecare clipă erau gata să părăsească sa
tui de groaza duşmanilor seculari, căutând adă-. 
p )st în pădurile înconjurăloare. 

In primăvara anului 1919 ştirile· nelinişti
toare curgeau Într'una. Astfel se ştie că în salul 
vecin Lupeşli părintele Gheorghe Lupuţiu şi gi~ 
nerele său învăţătorul Ionel Tomuţia fiind ame
ninţaţi cu moartea, in1brăcaţi in haine ţărăneşti 
au luat drumul codri lor spre Mnşa. O ceală de 
tâlhari unguri a atacat parochia. Dna Tomuţia 
s'a strecurat printr'o ferestruie mică nepăzită de 
soldaţii unguri şi a fugit prin grădini la o fami
lie miloasă din Lupeşli; numai aşa şi-a ~utut 
salva viaţa. 

Mătuşa mea Lucreţia Văţianu soţia preotului 
Medre În vara anului 1926 îmi povestise despre 
clipele d~ groază prin care au trecut locuitorii 
din Baia În preajma venirii Românilor, când sol
daţii Unguri cari se intorceau de pe fronturi te
rorizau satele din jurul comunei Baia. 

Satul trăieşte zile de teroare mai cu seama 
in Săptămâna Patimilor anul 1919, când Învăţă
torul satului, Munkacsy Andor ofiţer in armata 
maghiară soseşte în comună şi care având un 
conmct de ordin sentimental cu un flăcău din sat 
fi caută pe acesta de moarte. Inarmat cu un revol
ver colindă salul, iar când îl zăreşte ieşind dintr'o 
casă trage după el focuri În plină uliţă. Flăcăul 
numai aşa a scăpat că s'a refugiat in curtea ac· 
tualei cooperative şi de acolo a fugit spre ţarină. 

In Joia Mare anul 1919 a trecut prima forţă 
armată compusă din trupele salvatoare şi elibera
toare Române prin satul Baia. O companie din 
bravii soldati Craioveni ai regimentului 5 Vână· 
tori, condusă de un Căpitan şi 2 sublocotonenţi, 
călăuzită de invătătorul Ionel Tomuţia (care se 
refugiase dincolo de linia demarcatială la Zam şj·şi 
oferise serviciile armatei rO'llâne) cunoscător al 
locurilor, e trimis să asigure circulaţia pe şoseuaa 

dintre CriS şi Mureş intre comunele Căpru1a
Gurahonţ. Compania ajunge in comu na Stejari şi 
de acolo În marş forţat porneşte spre Baia tre
când dealungul coastei dealului ce leagă aceste 
comune. Nimeriră pe dealul Cioaca Ţunii care se 
inalţă drept În fata şcoalei primare de stat din 
Baia şi care spre sat are un povârniş prommlat. 
Comandantul văzând că nu pot cobori pe aceasta 
râpă opreşte trupa in loc şi - poate pentlu o 
incurajare, poate dintr'un sentiment adânc patri
otic - pune intrebarea: "Băieţilor pentru cine 
luptaţi U? Soldaţjj răspund in cor: "pentru Rege". 
O nouă intrebare răsună ca un gând sugestiv: 
"Băietilor, pentru cine mai luptaţi"? Ca un sIn
gur glas, compania raspunde: "Pentru Natiune"! 
Dar vocea sonoră a Căpitanului despică cerul 
mohorit ce învălue miclll sat Baia şi ca o puter
nică chemare pentru sfânta m~rturisire a Crezu
lui Românesc, care a fost sădit in sufletul lor 
tncă din copilărie, răsună iar: .. Copii peniru cine 
luptăm noi aici?" • Pentru desrobirea fraţi lod" 
strigară din toată inima bravii ostaşi. cari în en
tuziasmul lor sfânt au uitat foamea, oboseala 
marşului forţat, setea şi toate relele ce le-au in
durat. Apoi ca o furtună deslănţuită strigară cu 
toţii: .Ura, Ura, Ura!" Vocea lor puternică por
neşte spre vale. Dascălu1 ungur iese in curtea 
şcolii şi trage spre Cioaca Tunii focuri de armă 
apoi in paşi alergători părăseşte satul. Compania 
eliberatoare se scoboarA pe pârâul Hen!ulu; şi 
Cioaca Orbeştilor intrând tn sat. Poporul auzind 
strigătele de: Ura, Ura şi sgomotul focurilor de 
armâ fuge ingrozit, crezând că au dat Ungurii 
peste sat. 

Comuna e aproape goală. Numai jidovul 
satului stă în pragul dughenei şi râde batjocuri
tor când vede soldatii noştri. Tinuta lui indig
nează pe ofiţeri. Sublocotonentul Tomuta vrea 
să-l impuşte, dar e oprit Ele camarazi. Când lo
cuitorii aflară că n'au venit duşmanii ci fraţii, cari 
îi vor scăpa de jugul străin revin incet la casele 
lor. lntr'un târziu soseşte şi preotul satului la 
care au fost incartiruiţi ofiţerii. Soldaţti sunt adă
postiti la şcoală şi în casele oamenilor. Tăranii 
împărţiTă puţinele alimenfe ce le aveau cu sol 
datii. Preoteasa serveşte cu adâncă emoţie şi re· 
cunoştinţă ofiterii şi recunoaşte şi a:ai, eli dacă 
nu veniau soldaţii Români familia lor era omo· 
râtă de Unguri. 

Sublocotenentii Rugina şi Tomuţia cu câţi
va soldati tot in noaptea aceea au plecat spre 
comuna Slatina. Pe la miezul nopţii ajungând 
la podul Slatinei la moara lui Pavel aud hodo
rogind o maşină. Au crezut că e vreun tun sau 
vreo maşină cu soldaţi ungurI. Cu toată precau
tia şi~au căutat adăpost, totusi au fost z,ariţi de 
soldatii unguri, cari au deschis un foc viu. Sol
daţii noştri au raspuns cu gloanţe putine, dar cu 
efect sigur. Toti bolşevicii au căzuL Ulterior s'a 
aflat că erau ()amenii de trupă ce fnsoţiau popota 
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ofiţerilor unguri cari veneau de pe valea Crişu
şului dela Zeldiş spre Hotăre!. Morţii au fost in
gropaţi chiar acolo lângă podul Slatinei. 

Grosul Companiei care a rămas in Baia 
şi-a continuat drumul a doua zi pe un timp 
ploi os şi grozav de friguros. 

Un tăran care a fost prizonier in Rusia şi 
a sosit cel dintâi acasă in Baia mi-a povestit cu 
adâncă stimă despre starea precară În cari au 
fost bravii soldaţi români când au sosit în Baia, 
salvând-o de cruzimile Ungurilor. Erau rupţi de 
oboseală, indurând calvarul drumurilor nesfârşite 
şi necunoscute, cu hainele sfâşiate prin deşisuri 
şi măceşuri, fără cămăşi, numai în vestoane ŞI 
acelea sdrenţe, cârpite la iuţeală, cu încălţămin
tea ajunsă ferfeliţA, bucăţi de pingele legate cu 
sforicele de piCior, nemâncaţi cu zilele, cu gurile 
arse de foame şi sete, dar aveau o voinţă neclin
tită, o disciplină impresionantă şi o abnegatie 
fără seamăn isvorîte din sublimul sentiment: Ora-

. goste de frate. Cu astfel de arme inainlau bravii 
soldati craioveni fără pic de şovăială şi executau 
cu o precisiune uimitoare ordinele superiorilor. 
Trupă şi ofiţeri suparlau consecintele marşuri lor 
forţate cu o demnitate ce aproape să intreacă pu· 
terile omeneşti. Un locuitor din Baia, cu since
ritatea ce caracterizează pe ţăranii din acest sat 
imi spunea: ~Noi, ăştia din Baia ne minunam 
cum iă poate, că soldaţii Români fără frică, fără 
mâncare şi băutură, fără opinci si cămăşi merg 
să se bată cu Ungurii?-

Şi mai adaugă (regret că nu i-am prins 
vorba din cuvânt in cuvânt) că cu asemenea 
.holOanie" (conditiuni) nici un consătea n de al lui 
nu ar fi indr<'isnit, n'ar fi putut şi nici n'ar fi 
avut .răbdarea" (perseverenţa) să lupte pentru 
ideia naţională Altul cu o simplicitate duioasă 
a recunoscut, - precum s'a mai auzit aceasta 
afirmaţie şi dela nişte intelectuali ardeleni - că 
fără ajutorul şi întlăcărarea. fără entuziasmul 
fanatic al soldaţilor români, fără vointa, credinţa 
neclintită în izbânda finală a ofiterilor români 
de dincolo de Carpati "noi singuri niciodată 
n'am fi Îndrăsnit şi n'am fi putut să ne desro
bim; capetele noastre s'au ohicinuit să fie ple
cate cu umilinţă in faţa străinilor tirani ... -

Meditez cu adâncă amărăciunf!,.IaSllpra ctlor 
ce am auzit. pentrucă am constatat că încă şi 
azi există suflete slabe, fricoase, desorientate. 
Dovada cea mai tristă am găsit-o chiar În micul 
sătuleţ Baia. Acum câti va ani pe locul numit 
Deal de Baia a fost ridicată şi sfinţită o Cruce 
(rugă) pe care e sapat şi numele jidovului, care 
râdea sfidător de soldaţii noştri şi care pentrucă 
a dat vopseaua pentru Rugă a binemeJitat să i 
se eternizeze numele pe simbolul Creştinităţii, 
pângărindu-se astfel Sfânta Cruce a lui Christos, 
Dar poate mai dureroasă dovadă e că şi azi în 
bisericutele noastre, în decursul IituTg-iei se fa c 
rugAciuni pentru "Francisc Iosif 1- împăratul 
Ungurilor şi că se inchiriază scaune in sfânta 
Biserică Ort. Română ovreilor, cari obţinând fa
vorul de a avea scaunul No. 13 plătesc pentru el 
suma anuală de 10 lei. Dar slăbiciunea noastrl 
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nu se opreşte aici in mica comună Baia. Ca do
cumelt edificator, cum au înţeles functionarii "ci. 
vilizaţi dela administraţia regească maghiară puşi 
sub scutul lui "Magyarok Istene" şi sub ocroti
rea sfântului Ştefan, să aplice legea. În caz de 
contravenţie contribuabililor intelectuali români, 
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II. Ruga dela Baifl 

deci .. incuJţi\ cari din păcale erau fumătorÎ pa
sionaţi şi amatori de duhan (tutun) bun, dau în 
copie un raport Înaintat Epi~copiej gr. ort. din 
Arad de protoprezbitelUl BelUşului, din care re· 
iese cu prisosintă cum vor să ne stăpânească din 
nou veci ni i noştri revizionişti. 

.. Rrod, 25 Decemur,e 1857. No. 1098 

1~327-857 NI'. Profopresb, 236. 

Nollpreasfinfife Domnule EpiscopI 
Preaindurate Rrhisfăpânel 

Rdmini5tratorul Preot din Roşia, Ştefan 
Popouiciu, În 76-lea curgdtoarei Iunie, din pre
supus că se foloseşte cu duhan oprit, prin un 
lin an tieI' la Însăşi casă fu ne. uălit şi Împuşcat; 
carele r·, 18-lea acestei Iunie s'au şi Înmormon
tot; adminisfratia parohiei ace5fuia uremelni
ceşfe s'au Încredintat Rdmmi6fratorulul preot 
din loc NIcolae Popouiciu. 

Pe lângă sărutarea orhierfştJlol' mâmi cu 
adâncă umilinfă 15 ni o Naltpreasfinfiei 11661re, 

Beiuş 19 Decemurie 1857, 
Cel moi umilit sluii/oriu 

IOfiN POP 
Pl'ofopresuilerul Beiuşu/uI M , 

Stăm pasivi şi nu luăm nici-o măsură aici în Arad 
să salvăm sufletele desnationalizate Copiii de na110-
nalitate Români şi religie catolică în vată cântece 
iredentiste maghiare şi autorităţile nu iau nici o 
măsură. In şcolile maghiare susţinute de Statul 
Român sunt înscrişi o sumedenie de copii gel'-
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mani. maghiarizându-se sub ochii "Of Iri. 
Şi ştiţi de ce? Pentrucă În loc de certificat de 
of'igine prirnăriile eliberează nişte certificate de 
valoare nulă ce dovedesc că: .In familia lui X. 
Y. (nume german) 158 lJof'heşte (1) ungureşte." 
Apostolii culturii româneşti de ce primesc ace
ste certificate de comp:omis, când alât legea, cât 
şi ordinile super'orilor cer insistent ca germanii 
să urmf:ze in şcoli germane şi numai copiii de 
origine maghiară au d, eptul să urme~e În şcol~ 
de stat cu lim~)ă de predare maghIară? ApOI 
alte umihnţi mărunte: De ce se mai cere .ser
viabilitate~ dela bietii poliţişti, conductori de au
tobuse etc. dnd sunt bombardati cu epitete in-

lE X{ II» (Q) 7L II 1f II A 

JurlOase de străinii din lăuntrul tării, cari şi după 
17 ani de stăpânire românească p!'efind să se 
ştie că a existat o .Kosuth uca, Salac şi Szent 
Islvan uca etc? De ce vorbesc functionarii de 
toate categoriile cu populatia minoriiatarA Ungu. 
reş1e? Oare in Ungaria se vorbeşte cu fratii 
noştri Români româneşte? N'ar fi mai demn să 
vorbim cu minoritarii frumos, româneşte, iar dacă 
după 17 ani in că n'au vrut sau n'au putut în
văta limba statului care le asigură existenţa, să 
cerem să-şi aducă interpreţii plătiţi, cu cari să 
vorbim frumos, I'omâneşte. Oare n'ar fi necesar 
aici la hotarul ţării mai multă demnitate? 

R. 1. /Y1lhalaohe 

PLASTIC~ L4 4R4D . 
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nul plastic s'a deschis la 
I1rad, cu expoziţio picto
rului arădan Cornel Mi
nişQ n. 

Pictorul Minişan ex
pune de data aceasta 
pentru noi. Intâlnim aci, 
QIături de peisQgiul ca-

"'racteristic unei regiuni 
- sau unui anotimp, o ico

nografie variată cu naturi 
moarte şi buchete de flori, 
care ne fae tOQte, confi· 

denta Qceluiaş progres, Qce]or<Jş CQlităţi sur
prinzătoare. 

Expozitia ce degajă atâta prisos tie talent 
a dlui Cornel Minişan, este pentru noi arâdanii 
o nouă mărturie de indemn în credinţa şi spe
ranţele noastre, cari n'au rămas dealtfel nicio
dată indiferente, f(iţă de acest fin al l\r'ldului, ce 
ne este scump şi luminot. l1ceastă expoziţie nu 
este prima, ci Q 55-el'a din vi(]ţa mQestrului, şi 
mQi ales aceea unde ne putem intări odată 
şi pentru totdeQuna sentimentele noastre de 
dragoste pentru pictura lui Minişan, care (1 

ajuns la glorie şi a tăiat un drum nou în arta 
rorndneas,,:a de aci şi pretutindcrÎ. 

ftrta lui Minişan nu scapă nimic din ve. 
dere: o. atmosferă vizibilă şi totuşi transparentă, 
un modelat sumar şi totuşi bogat in reliefuri, 
o manieră de a fi precis, fără a se pierde în 
detalii, de a opune un simţ delicat celor mai 
mari suprafete, .de a exprima prin tonuri luxul 
şi valoarea lucrurilor. ricordurile se 'mpletesc 
fericit ca literile dintr'un alfabet. 11rmoniile se 
ţes perfecte şi definitive. Originalitatea lui Mi-

nişan se manifestă toc:mai prin variaţiQ culori
lor sau raportul pe eare-I au unele cu altele. 
nici e persollală arta lui Minişan. 

Subiectele executdte de el, se 'nşiră ca 
nişte mărgele preţioase pe un fir. Elementele 
IUQte din natură sunt transpuse gândirii maes· 
trului şi supuse pOQte intr'o enciclopedie mai 
umQnistă şi mai adevărată. t'ici Minişan nu 
mai e privit ca om ci cd artist. 

t'iceste elemente degtljă un stil coerent pe 
care Minişan I-Q modelat după gustul şi sensi· 
bilitQtea vederilor sClle. El este cu mult mai 
larg decât să fie definit În câteva rânduri. 11rta 
lui Minişan este variată. Intâlnim la el un rea
lism, nu realism liber de formule, scutit de ori· 
ce vulgaritate intotdeauna net, luminos şi ade
văf(1t. t'ici, apa transparentă a Crişului Îşi rosto
goleşte alene vQ!urile, şerpuind prin stâncile 
spă1ăcite ale vă ilor; acolo,dăi1e de grâu au adu
nat intr'un mAnunchiu bogăţia uilei veri fier
binţi; CCiS/l ţărăneQscă e plină de viaţă şi lumină, 
precum şi stăpânul ei, e jovial şi mulţumit. 

rirta aceasta, este observaţia directă a 
naturii, mai potin 0 fantazie de artist sau un 
aport iconografie străin. Minişan ne aduee o 
natoră proaspătă şi o viziune sinceră. EI are o 
doqmă lizibilă, fără divergenţe nici particular.i. 
tAti. Naturile moarte complectează iconografIa 
subiectelor, pc care maestrul le colorează cu 
acelaş lirism şi le transformă În variaţiuni 
uşoare, subordonate cu ştiintă ideii predomi
nante. Ele transcriu cu o forţă de creaţiune 
surprinzătoare, floarea şi fructul, simbolul şi 
materia, într'o expresie senină şi J:lătrunzătoare. 

Cu un cuv(Înt qăsim aci, o siguranţă a 
ochiului. o sensibilitate a paletei şi o certitu
dine a mâinii, care sunt suficiente pentru (J 
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spune, ca Minişan a ajuns la un punct deter
minat în drumul cercetărilor sale, la o artă ori
ginală. 

Nici-o exagerare aparentă, nici un accent 
de rutină, totuşi o extremă candoare, căci ma
estrul are grija expresiei imediate şi directe a 
naturii. 

Peisagiile luminoase vin par'că să'nvesc
lească acest sfârşit de toamnă melancolică. 
Iată lucrările. 11.colo e panorama profundă a 
Crişului la 5ânlaca cu rodul imbelşugat al verii; 
dincolo, apa Crişului mai şerpueşte încă, ca să 

'.;7u/a S~ roagă 

Doamne T atule ceresc, 
pentru inflorirea Nil1ei 
mai prosperă decât crinii 
mă rog şi mă cuceresc: 

Rogu-te incurcă-i. Tată. 
Între gene colibri 
jucăuşi, ca - fermecata 
pleoapa s' aibă ce-adumbri. 
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se piarda apoi într'o perspectivă adâncă şi con
'turută Ctl sensibilitate. lki crizantemele ne incre
dinţeaza farmecul toamnei: ele sunt proaspete şi . 
aduc mărturia unei preocupaţiuni serioase a artis
tului. l'lorile ne fac proba aceluiaş temperament 
de mai Înainte. fructul şi floarea, sunt impreu
nate cu pri cepere într'o compoziţie intimă şi 
atrăgătoare. Nu mă pot opri, fără să insist 
asupra unei lucrări monumentale cu caracter 
local şi re1if)ios În acelaş timp. E vorba de 
CatedHl10 din 11.rad, executată într'o lumină 
m~llir1l1ă., căreia nu-i lipseşte nici transparenţ(l, 
rHei fllrrnecul divin necesar unui asemenea su
bÎt.'ct. f'ŞI \'!'l'Cl să fac o mărturis re: galeria bi· 
serieii JlOc1-tre sau colecţia unui muzeu de artă 
reli~Jio(l~ă locolă, or face o olhiziţie preţioosD) 
intrLÎilcl În p0o,csia acestui tablOtl. 

f.xistă Clici o structură a lucrurilor, cu o 
valoare intrinsecă, precisă şi expresivă. Nici-o 
trăsătură care să depăşeoşcă măsura şi conti
nutul. Totul o fost dictat, cu o emoţie profundă 
şi conceput Într'o formă adevărată. 

ftŞ(1 se pr czintă Minişan. Dar dacă picto
rul a atins scopul său) creatorrl rămâne mai 
departe la lUCTLI, şi ne bucmăm să-I găsim încă 
naturalist meticulos şi cercetător neobosit. 

MinişCln are meritul de-a fi marcat în pic
tura rorncînească, o trăsătură de caracter lim
pede şi vibrătoarC', un stil şi o sensibilitate ar
tistica demnă de subliniat. 

Şi-i dă T atu le, f@tiţei 
in boneta doi bujori, 
iar la gulerul bunditii 
numai flori şi numai flori. 

ş, În suflet mult senin. 
dor numai atât de mare 
p'une-i, câtă dragoste-are 
tutu pentru ea .. amin, 

f 
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Cronică Istorică. Gh. 1. Brătlanu: 
Prlvih~ges et Iranchises municipales 
dans l'empire Byzantin, Paris, 1936. 
Studiul d-Iui Gh. l. Brallanu face parte din. 
lr'unul mai vast "Sludii bizantine de istorie 
e..:onomică şi socială", pe care·1 pregăleşte 
de mai m Jlţi ani. Jn introducere ni se arată 

. problema, de care se ocupa, despre privele
giile Şi aulonomiile oraşelor din imperiul 
bizantin. Problema astfel pus!l, e nouă, fiindcă 
un astfel de studiu nu există, decât pentru 
oraşele şi desvollarea lor in Apus a lui H. 
Pirenne. 

Plecând dela via'ă orăşănească din orienl, 
unde civilizatid a Inceput să fie lot mai pu. 
ternică, accenluiază procesul de romanizare, 
apoi de grecizare, care s'a desvoHat mai ales 
după Iustinian. Ve:hea semnificatie a "polis"~ 
ul ui din a nlichitate, se poate zări peste lol. 
Moştenirea romană, e deasemenea puternică, 

. ea se ob servă in toate man ifestările vielii oră. 
şăneşfi. L. Homo, spune În "L'empire romaine", 
că după cucerirea romană, celula vie a lumii 
mediteraniene a fost "oraşul". organizatia 
acestora e bine definită: senat, duumviri, 
edili, queslori, comilii - În Orient cetă1i1e 
Şi-ClU consa crat: gerusiH e, arhon(ii, strategii. 
Orientul grec şi-a păstrat aproape în Între~ 
ghne autonomia subt dominatiunea romană. 
Juslinian a avut un rol hotărâtor, de a Întări 
oraşele dela hotare. Se descrie viaţa din 
Constantinopol, organizarea in ,deme" şi lup
tele politice, cari culminează in celebra răs
coală "N ka" (!532). Legislatia lui Justinian, 
n'a fost alât de favorabilă desvoltării oraşe
lor, Statul Î lcepe să intervină lot mai mult 
exercifând un conlrol sever asupra resurse. 
lor financiare şia comerţului. Regimul "the
melor" intervine pretutindeni, astfel separă 
vechiul regim atât în Italia, Africa. ca şi în 
alte părţi. Pela finea secolului al VI regimul 
autonomiilor incepe să dispară tot mai mult, 
în timpul împăraţilor Isaurieni, industria, 
comertul e reglemen!al in mod minuţios, de
clinul incepe să fie mai accentuat in sec. IX 
şi al X-lea. Regimul feudal schimbă multe, 

intervin coloniile lafine, stabilirea \'ene1ieni
lor, Genovezi.or şi a Pisani1or, accentuiază 
din nou comerţul. Oraşele bizantine in sec. 
IX şi X-lea nu şi·au pierdut importanla, dar 
comerţul internaţional nu mai e in mânile 
Bizantinilor, şi in epoca ultimilor Paleologi, 
g,isim anumite privelegii date oraşelor bizan
tine Kalifatul respecta autonomia urbană, 
chiar şi Turcii lăsau anumite llbertă1i Con
cluziile dlui Gh. 1. Brătianu sunt deosebi! de 
importante, ele desprinzându-se din expune
rea ee·o face, accentuate fiind şi relatiile po
litice, autonomiile câtorva oraşe de subt do
minafiunea Sârbilor. 

"Privelegii şi aufonomiile urbane din 
Imperiul Bizantin", are darul de a ne deslega 
multe întrebări, cari pană acum, n'au fost puse, 
şi mai ales, nu li-s'a daI Importanta cuvenită. 

[n cele 138 de pagini. găsim o docu· 
mentare foarte bogală. aparatul ştiinţific În
trebuintat. ne îndreplâteştc ca să spunem, că· i 
una din contribu1iile cele mai reuşite, la Is
toria lmperiului Bvzantin. 

Dr. Marin Dlmitrescu: Strălucirea 
economică şi culturală a Venetlel de 
altădată, Cluj, 1930. E o broşură, care 
contine 29 de pagini, a dlui prof. Dr. Marin 
Dimitrescu dela Academia de Inalte Studii 
comerciale şi industriale din Cluj. Oe trei ori 
a vizitat Venetia şi ne dă unele Impresii cu
lese In aceste călătorii Izvorul principal. pu
lea admirabilă după care-şi expune ideile, e 
cartea celebră a lui Chaf'/es Diehl .. Une pe
publique patricienne. Venice," Venetia t' cono. 
sculă, incă din sec. VI. d. H. Cassiodor, ne-o 
descrie in culori vii Oraşul acesta a jucat 
un rol deosebit În Istoria Evului Med u. ca 
şi in cea modernă, de curând supusă de Si. 
zantini. aceştia au acordat toale privilegiile 
Venefienilor. Venetia ajunge mijlocilarea co
mertului Intre Orient şi Occident·· Exporful 
Veneţienilor bogat in grâu, vin lemne sare 
şi fier în Orient, cât şi În Sudul Italiei. Mulli 
dintre conducătorii adică dogU.Veneţiei erau 
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Bizantini, influenta greacă era accentuata. 00-
gele Orseolo, II-lea, cuc~reşte ţarmul Istriei 
şi al Oalmaţiei, nimicind plr~\li dela AdriatIca 
E toarte caracteristic obIceIul rămas legen
dar .Căsătorla Mării", când dogete îmbrac~t 
in tinuta de sărbătoare, arLln.:ă inelul în apa 
pron,.tn~ând formula sacrameJllală: .0 mare, 
te luăm in căsătorie, în semn de adevarată 
stăpânire" (pag. 8). Cei mal valoroşi oameni 
şi navele cele mai bune pentru războaiele avea 
Venetia. ~olll~r~ul vene\.an. s'a desvollat mull, 
in legătură cu cruciatele şi in deosebi cru· 
ciala IV, cU iscusitul doge Dandolo (1192-
1205), cel mai reprezentativ bărbat al Veneţiei 
In expans unea lor Veneţienii in orient. au 
ajuns la o hegemonie, având un adevărat 
imperiu colonial. Bizantinii îi aţâţă pe Geno
vezi şi se incep luple indelungate, Venetienii 
au legaturi cu Egiptul cunosc drumurile 
asiatice. cu ajutorul Tătarilor, iar Marco Polo, 
comer<.:ianlul veneţ,an ajunge în China. de
scriind in "Cartea Minunilor" toale curiozl
Iăţile ce le-a văzut in Orient Legăturile Prin~ 
cipatelor-Române cu Venetienii, le găsim pe 
vremea lui Şleîau cel M<lre. solia lui Ioan 
Ţamblac. cerând ~iutoare in faţa pericolului 
turcesc, Neagoe Basarab, Alexandru Lăpuş
neanu şi alti domnitori din sec. XVI-lea (pp. 
17-18). Numeroase mOIlJmente, cari strălu
cesc in Veneţia, sunt descrise: palatul Ca 
d'Oro, La Libreria de Sansovino, La ~oggetta, 
Mormântul dogelui Andrei Vendramini, Bise
rica San Giorgio, Statuia condolierului Co
lIeone, de sculptorul Verrochio, curtea din 
palatui dogilor, porla delia Carta, loale acc-
stea având şi fotografiile lor. . 

Pentru cei ce nu au posibilitatea de <1 
cerceta studiile lui Ch. Diehl, sau alte ma 
nuale străine. ca şi pentru aceia, cari uoesc, 
ca să 'nţeleagă splendoarea Veneţiei, trecult'l 
ei, broşura dlui dr. M. Dimitrescu e edificatoare. 

Cons'an'În Rudneonu 

"Tălmăclrl din mine", versttri de Gc
orge Petcu. - Editura "Pământul", 

O plachetă albastră a cărei copertă poartă nu- . 
mai numele autorului şi titlul conţinutului; conţinut 
inchinat drept .. Omagiu", drei Elena Văcărescu. 

"Tălmăciri din mine" cuprinde două părţi: 
.Aşa e strigătul tinereţii mele" şi "Freamăt". 

Am făcut această scurtă prezentare tânărului 
prietin George Petcu t ca unuia pentru care am o 
deosebită consideraţie, atât pentru conţinutul tur
nat in cele 46 de pagini, cât şi pentru tinereţea 
poetului - George Petcu, având numai 19 ani. 

Cărţile de versuri SUllt· tot mai rar cetite şi 
nu din vina nuanţei literare, cât din aceia a au
torilor. cari au publicat fără prea mult talent, 
sute de pagini intitulate .. versuri". 

Versul şi-a redus preţul din cauza unei in· 
flaţii, la care adevăratul creator aducea prea Pll

ţin, grosul cantităţii fiind strecurat prin sistemul 
falşificării, la fel ca' în moneda presupusă azi 
garantatA de Stat I 

HOTARUL 

Şi-acum vine tânărul poet George Petcu cu 
o carte de cele mai veritab.le versuri. Să ascul
tăm, împreună, minunatul accent al "tunetului 
de primăvară· : 

Chioi de lumină, prabuşi,i de stânCi; 
Vwta mea en docolul 
Vâ/loritor adâflcl. 
lJo);oriri dc soare, sdfltUosul verde, 
Via/a mea l' 'n mu"tul 
Care fierbe 
Omjf;7sfea mea-i braţ de VIJelie: 
SIÎ/IJ!-/C $/W ill de patimi oarb!', 
Câfl'I'C/II ml·e drum 
Spre vl'şnide. 
Inillla·i Ull mib În can' ard, 
Sumri de mircSllle-otrâl'itoare, 
/l.'iiwlflfi sUlare 'n svârco/in; 
Rdzvr~tiri de gânduri către soare. 

şi din "Avânt": 
Nil ştiu ., 
Dur I'tÎtl'odală 
Aşi vrea să ţâşnesc, 
Ca o jâl/fiÎmi adeziand, 
Spre soart' .. 
Sâ trâmbift'Z cllvântul 
In sfme de luminii 
Şi finereţea alor 19 Glli 
S'o torn În aerul proaspăt 
şi reu, 
Al unei diminefi dt' Mai. 

Urmează superbele .Litanii peste satul meu", 
din cari din lipsă de spaţiu vom desprinde doar 
câteva rânduri: 

Ea 011/ crl'srut pe-aici. 
M'am sb"I/f[uit la lună 
Şi-am [}fiiii' poarea pe maidall 
Am adomJlf CIl gradl 
Prin il'rlmu; 
Când l7ti~trnm caii nopti/ar 
III fMrtigulI. 

Şi, dintre cele două poezii, din pag. 30 ~i 
31, alegem în intregime, neştiind de e şi cea mal 
frumoasă, pe cea de mai jos: 

F,\ T A BARAGANULUI 
Zorile ° miFII irsc fll rouă 
ŞI'O fJ(fndt'şte soarele prin grâu, 
T,.,ct' /'II amurgul peste râu 
R,isipilld ar,!!:lll t de lund nouă 

Trupul ei de sân.f[er, {Il arsuri, 
Coapsele, sVţÎmin de primtivanl, 
Le·a rlÎvmt fUfeaftirul de seară 
Când stătea' ntro tl~fâ de răsuri. 

Are ochii scoici - sidef de zări 
Râsul drag şi glumele cicorilor ..• 

Râuti ncgre de 'nlun,rec fl/rg, 
Se reped stJlbalir peste umeri, 
Râsuj7ări dl' clÎmpurI; să le fll/llleri, 
iti Iăcerea bli/ţilor de-amurg . .• 

Aşa ştie să scrie poetul cel nou, marele poet 
de mâine George Peteu şi pentru talentul de- a 
şti să împletească atât de frumos cuvântul, noi 
îi dorim să rămână veşnic tânăr, aşa cum se 
mărturiseşte: 

Sunt Itn brarl pe culmell! till crefii, 
Vreau să mă bold toale' vlÎllfllrt/e vietii. ' • 

Şi ca încheiere: • TăIOlăciri din mine- au 
avut norocul unei edituri inţelegătoare, car.e face 
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totodată şi dovada preţuirii versului, pe care cu
legându-l îngrijit, l'a a~lernut in carte ca pe un 
copil frumos. in scutece de print. (a, n.) 

Vlalcu Bârna: Cabane A.lbe. Co
lecţia llzi. 

Groţie bu năvoi nţii unui pride n) mi-a că
zut în mâna această carte, pe care n'am gă
~it-o in librăriile nradului, aşa după CUlTI nu 
ajung În acest indepărtat, dar atât de cultural 
colţ de tara, plachetele pline de gând nou ale 
"Iconarului" bucovinean şi atâtea cărţi bune, 
[11 timp ce o I1teratură uşoară şi in serii se bu
cură de un sgomotos cOlportLlj. N'avem !ibrari 
pricepuţi sau poeti i nu- şi cu nosc prietenii? Că ci 
e păca( ca o carte buna şi promiţăloare tlflui 
falent viguros şi tlutcntic să fie <.lscunsă !'\tlb 
obroc. 

Pe dl VIlIicu Bârn{T l-am urmărit cu sim
pdtie din coloanele rrvistel()r "l1zi" şi "Viaţa 
likrară~ şi i· cm admirat trudei unei căi mlOi 
ŞI plină de nostolgice omintiri de peisaj abrupt 
şi neaşteptat sub ţtmdrele zăpezilor munţilor 
1'\ puseni. i'i.cest fi u de Moţ îşi croeşte cu obidă 
drumul lui, un drum cu totul deosebit de al 
altora, plecaţi de pe aceleaşi' tărâmuri - cum 
e Copilul Cheatră, de pildă - la care poezia 
a rămas trodltională şi în formă şi În concep
ţie. Vloicu Bârna - şi numele său e simbolic 
pentru misiunea sa poetică - un nume de 
domn, alăturat unui cuvânt atât de ru~tic - îşi 
Îmbracă simţirea-i primară cu ţesutul fin şi mi. 
gălos al culturii apusene. Deaceea vom găsi 
de multe ori alăturări neplăcute de cuvinte, În 
care barbarismul umlÎ neologism sună dur in 
tovrăşia uneidialectale cu sonorităţi de fltJer: 

ori 

sem 

Străbate Ină/ţimi de lue~f"r 
După lm vis abstract di tnw"; pure. 

(RugAclunea brudarulul) 

In fagure de vis alveo/r ..• 

laroa e mai arsă, Duraca mai ve/liră .•. 
. . ~ . . . . . . 
Pa/ecile de eo/buri vor p~ii să ne 'ngujbe 
In altitlldini certe de creste ozormte .. 

E O frământare anevoioasă spre un mijloc aparte 
de exteriorizare, spre o muzicalitate a versului cu 
sonorităţi ciudate, dar captivante, în care pe lângă 
aceste împrăştiate seminţe de neghină, grâul pur 
şi auria al fericitelor realizări, promite seceriş 
bogat. 

Via cu Bârna are o viziune poetică de o 
rară plastici ate Culeg din stupul acesta plin de 
miere aleasă, la întâmplare: 

Amllrgull'ra năvod 
Noi pribegi alungaţi de zi 
Limanul mirific ne amăgi 
Pe hde~teu tU sânge să anincăm un pod. 

Luna creşte ca un roi de sturzi 
(IdilA) 

«ntAlnl~e) 
Ajlllzgem. Pe platou - o nait, celeil oslrov 
Ne aşezăm târhatlll pe lespezi reci, dospite: 
Vulpi amintil'/d amurguri, vil'.uri de fum, cănite 
:;ti it{luri bmmaţi. Vânatui strâns.' lut stog. 

(Balaflla Clnege11lol' din Vaneu) 

Peisajul copilăriei triste din văgăunile 
ll1unţilor îmbracă pentru el h<.lina liiială a ză
pezilor veşnice. Cabane albe. polare oglinzi, 
tdră de nea, domnişoară aibă, .. sunt cuvinte 
care le Întâlnim mai în fiecare poezie. l\lbeaţa 
zcipezilor sc îmbină cu vânătul coloanelor de 
ftlm. fata de fum, - ciclul prim de versuri _ 
e simbolul amintirilor - a tuturor amintirilor, 
cari neîmpănează gânJmile şi viziunile poetice: 

Strâng it/işal zilelor de film 
Maillile laII! amândo/ld 

Pas.[ fU fna/ţă pl'sfe ckştare 
La fest/Ilul pllr al vastelor livn.i 
Cu orb"ri de .liml râsiigll II pe zarI' 

(Exod) 

l1mintirea' ((cestor p~sogn' hibtrnc!e de 
fum şi zăpadă au picurat În sânge Olrava dru
meţiei-. 

R.uginr1e din câmpuri ue·all mdnecat 11, sânge 
Rritiicitoarele fUlIluri de eolburi ~i poteci 
Mireasma scuturata dirz j"ralllurrie seci 
Ne' IIdeamlld spre lIzurlli ce llinga jagi Se strânge. 

(Balada ClnegeţUor dIn Vancu) 

De aci acele poezii cu nosta Igice Întoar. 
ceri spre trecut de fum şi zăpadă (Balada Ci
negeţilor, Cabane albe etc.) sau minunatele vi
ziuni polare (Vis Între oglinzi, Skonga, etc.) 
l\proape toate pOt'ziile din aeeaslă carte sunt 
isvorâte din acel ancestral dor de ducă şi pe
regrinări moţeşti-

Dar visul nosf de ducă e âutd ori niivod? 
E pasare 'ndrasneoţd ori uriaş MVUZ? 

Cabanele albe situiazd pe Vlaicu Bârna 
cu tot debutul lui discret între cele mai pro. 
miţătoare talente ale poeziei româneşti. 

m. O. 

Al. Ol1nescu: "Mllionul lut Pri .. 
chindel" - E ... llluri:l Cugelart:a. 

Nt Illslerul EJ ueapt:l Naliona le a dai o cir
culaJp prin care se opresc anumite cărtl, - pre~u
puse cu conţinut - lIuoral, să fie cetue de către 
tinereI, dar n'a făcut nici un pas, l a să pal vină 
in mâmile acestui Imerel o lileratură s~nălOasă. 
In U.!IUlul timp, pt:lltrucă s'a văzut la c allo~ 
malll a dat naştere acel orain, Ministerul a crezut 
că va putea satisface patima de cii t a IJneretului 
serios prin impunerea învă1ăI ii pe de rost a poe
ZIIlor frumoase. E o concepfie care dov~deş(e 
seriazitatea pedagogiei oficiale. 

Un edilor, dl. P. C. Georgescu-Dehifras, cu 
concepţii mai realiste, a luat asupra sa rezolvarea 
aceSIc':1 probleme: Trebue să se creeze - aşa 
cum txislă onunJe in stlăinălale - o bibliotecă 
a tlnennlli.· D sa a ill'itituit un premiu anual pen
tru cea mai buna carte pentru tineret ŞI a avut 
până acum relU tate fericite. Anul trecut cu .. Ju
pâniţa Ruxandra" a d-nei Eugenia Makata, anul 
acesta cu Mdionullui Prichindel al lui Al. Olil1escu. 

Milionul lui Prichindel e par 'că romanţarea 
celeilalte cărţi publicale in aceiaş colectie penlru 
tinerel: Ajută-le singur de S. Smiles. E roman
tarea tânărului sărac. care nu recurge la burse 
şi la milogeli pela uşile autorilăţilor, ci munceşte 
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Je zor cu propriile sale puteri, ca să ajungă acolo, 
unje tineretul cu ideal caragialesc: să se nască 
hursier, să trăiască funcţionar şi să moară pen
si anar, nu va aj unge niciodată. 

E o carte cu mare spiritualitate morală de 
un sănătos patriotism şi scrisă Într'o formă aleasă 
şi atrăgătoal e, care nu va speria li neretul ce se 
apro;>ie cu sfială de acest soi de cărţi. Aşi da un sfat 

tuturor părinţilor ca şi şcol dor şi profesori lor ca 
să dea În mâna tineretului nostru această carle. 

i. m. 
Jf 
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'}'I'tW.<;/nw;a, (l1I/rtiu "" 1,'lmieii rl Cllllul'ii, '-':il,ill. it/l. 

1;;, ..... 'rpl,-Orl. l:U/i. S/' • . ;.-

IJ/\Tur, ..... ·u;·d, ro..!;/;'/ Iii ad'flilO'l'(t ,iul.di,'a1'(l a f1.'?oti(,-

ţ;Hlll'; .. I:·:fl aH la 1:/0.1 
jlr. S. ('1//01/(01: .":"f~ft!fI {.!},r/.'lH'/'fI J/,'.,IlIHci, 

raUlUI lilfi'llrf uN. J 1 J, t J,.f.- .\'ţ'llJI. JII-/ J. 'J'urr!u: 

r. IH I.(.~: ('~ (Il dr'"JlJ''' f,-Iu! CUI,I Irţ/'lIr',. Jilr('/~I." 1.,,· 

rlUffU; 1//IJ1i. Ih of' ,'/'; '>{'(I: Iu/,in (, fii pw::-io /u/ 1. JJi)llll~ :"'-'Il " 

J~t'III'ltlUi+lt Oi /"/11 1. f·//lul • .11. ntJl('IC~ (,';-i!lor;~~ jJoplI • I'a

.... /-1, tFII"";:/a, S. l~flrlJfjJ·,~,'.· .l/ldl'l ! ..... 'CII. ('. :~'I{IIl'JI ,din D(lIl f /'

l(tirf'J~ ]'/'. {'III/!U'l'. J·'d.I'llill/ll. /·:millsrte. t;$'OI'!, •. !)J'IIW(U'O. 

:"·:,),-iu IAf:;llr. 1. ~\'r ~'JI'fil 
J.'IT/Ii:'; ill''-,!,J"I 1. /"I/"-{: :·,:/,ir{nt:(i rU r'o(,,((::.-

1. "d/ut: } 11)1 IJir /'I/IJ"1i1f. rl ,',';; 

Ins, i}UiilO·. 1. ,l/IU'("';'i/iIH," 'i'n/fir ililt JIJ)r:iei J'/lfJUÎJlf 

."::~·I,al(/ '"j·f II!;'; • .i rad. Olt, l' j 1. ~\'I). !', .\'01'. /"J:;tj', J'/'

risNi 1,1 jlf(IO."/('II-f'ld!!'rulţ( 
1. /:/II!II:/I,;.' '{Iutl'ul .~i 1'I"1f IIf,tllH/rfl,(ul 

1'~·u!l .. "·"1'/lIflJltllf.' (t'/·I'"I.i:i flt rrlilnl{i/f ~'rllhli"I" 

!l0.~': X"H{~ ('('I'I/ol/oit (. 

Oi (duru!i,',

Adll/!l [lI'II-

(.~i,r(ifll r'l+' J/1/i, fiU J rr/ 1\"/· .'J. "Y~II"mrj·i(' 1!1:;,;. I"şi. 

i"frls!,; fII 1'1/' ,,1'1.',.'(" 

'I'if, .. u, .H.ip/illuI}U': Ij,,! 1<""jHr·,'f/ţ· ;';'i (l,/',{, jiJ'o/d l -

1Nr I .... 11/1)1;/,'(. {J('/. III ti "'Jt.ua : J'/. J'["I "'I/'('('I'(i I d,,· ... I'J'l ('U

lJ;tui
t 

('. 1/. j'rl'I'N: 4 'f, }·u! 11', .1,: ~·I .-...,',...,.1/ ,'1/U! (fll'llali ... ·'. Jj. 

" • .... /';In .... '/(: ....... )/I/!,iI,· f;f'~JI'I'IU'I; • .1/. "ro: 1')(,,11/'/0 

I.'II".,,'!rl J"",·ulit. aN. III ..... ,/d. (tlll'I(I ..... il('/',{ri-hlll·ar/i .. 

JWlt·iHl·(·ri 

(;h. 1 }.<,,>I(: 11I~·('/~U/Ni'iI,' I;,'~ ,"(d fll{ lu; /':ulil (,',ir-

lt'UIiU, f}out J}'I/d(dHj,rd.' }', /1/1'/1 {',ţj,'II,I~'/' n (1 lit~ FU!IU'I,i na

tli/tllili" .l/(IJ·/a "(/}'It(": "si"/ud, h/l/{'Il IN .~:n/ol,it 1. ,,,:-'1, /)flt/~: 

/lill ,.;;tr;s'lJ·d~· 1111' ,1. .Ill.nuull'" 1"1','.,/, ('ol/u)'u: ('. ,,:. 1) •. ~i 

'/(lrt';IO/,U j" jiluoin .. '/I hlflr /1//11/;. f,lij I (:/11/'11 rit' I~uf'/ti .,,",'{·NJ'lu . 

(;h~ S~II"I((, li, ('rJ/(silu/f/!If,-r'lI, ţI. (·tI/(,I·, .l/. 1~u(I/Jr(>RCU ... 

I"rllllna. aiI. ili ... iYr. 1,'- ;.1; r(UI;.~Oiln/, .llaf/a::iu 

SI'I';,iJjf!;'Ud~ L jlilu/«," .1 .... 1'.c!; {/i;! I'ff),,(l (u·j,l/ţ(·!III'(i rdi
!lil'II,~·li I J:,J. f~ÎI(r(/t,u"{ d( (;h .. Ur,,~IL"'·'1f lft ~i'l'f/(l flard" 

I Ît). /n ';/11'1" , .. 1.,);'1 i" " .'1'11"(" II. Jl. 1;",-.lu 1/;), SI/lida

I.ila l , il ;J</H1/fl..'([JIII prin F. (}. 1/. /It /)1'. i '. (")f"IJftln/l~ ~",'ui

dul /l//lrlt/o/rI! (i~" SOI/a l'iCl«(/"( (1 Iili :",;{,/,in j)pi.tIUi} "il/il 
lJol'ii de J/, /, ,,1;,' ,>01'1/, ('11 u!!.' d, ~I, 1,1 ,1 • .11. /llIrdu 11:1) 

'·c ..... tul. 'j'iJj/lşlJara, uu. 1'11. ,\'r. ;;.;1/-/ .... 0(,1. Xitu' 

J)olltic "OIÎ, l'(l/ljj~/d'1 r, ft ,lfNi .'''':1 (1 r t;uru 

J~/f/·j/'J;(ţ·l/f~ ali. II. S,·. 1(). ()('!o/JlI,·i,.: 

,~"I. (;/Jml,01: !'/I·/IJ/·ul .l/u·ll ('/"111', j'ur::.;; tit: !)u/·jflit 

(;j'i):.rl,ill. '-. 1'. lli "". 1/. FII/N/IN 1.,,1' ...... 'tclll tii. u ...... 'I'II/(·a. 

J/w J/",i(lll. 
:'''!rlrul l(ll J' J Xr. '!7 .\',,' II/n'i" r('fisll' tii fllftw',i 

1" nll'lI ("!I!'''·. 1:lfrl(",',~Ii, . lillI (,Iref/: .1"'.</11 /'11/ il, (/.'/n·,.,,/I' 

~'i fl ..... t.'luJ"nJ'ffl iii /iHritorlfor (I!trifl'lI' • • \'. j'ojJo.;ru jJi{('şti: ), f

/JIe",,~i !"."T;'·/1. 1JI.'I' II . .\1, '/',odo/'/I.- ('" Ilel,fli,. .<" şlil' 11/1 

/JI()j jl/iI.I/III·~· Il;-. /). J'O.~·f1l1ill: 1:0/1"11' rit' tUllmlll', J. NUIIII 

('11(,', Sfii,' /hin1 (//' jiu/i tt 1'01'111' ('o/IiHii • .l'o.~' ,Sielt[al' j+,: ... /f 

p"duru( /III tlIlŞJU(fU ,ti .... ri!o{}/Ullli. I)/", J/ • .1trt,,;d,.w·u CUIII 

S({ .1~ rUJ! IIl1 .... ·,I)"il,· ti,· Ilo/tit'. I'ro,'~ r:Il;',!. /JoI/du: ('t /J f·oui(; 

SI' :"I/r .1/IJspudiu({: X. 1',ill'oIU: j'!aH/urf'(( JNimilor J'odiIOI'i • 

I,ilend/l/'fi II" ,I/lli 1. ('. j-'şllri .. ". '-II.,iI,· .l/lIil<ll·II. 

()plliia jtu('ul'i' ..... ·tfOllri an J ."r. :;. ~\'o('mfl·je lh'l'lI i'l

j"ish'i IUI/I(rll (/, 1,·((lII.lhl •. ..:({Ii,+(i ,~i I:l'ill('(1. Slpl: nUntI' /u

'I/((/"crl.ţ /(1 l'oJlilllu'sJII. ~\'. Hu,..:u: }-rojw:.i(ii th."'JII'I' fu,,1 (;j; 

J!i/lflr;,.i: ('/1 1/1111 fiiii • .\' •• 111,11: /'/lillrl" ;" CI"''''·fi. 1.'"/1'

/'1111(/"1' isrri{/,,<r: L TII. /1,,, .\1. ,1.1'1 iti,' 1. 1. 1111, 'ltll/, (;11. 

li(l//lI, uit. Popa. (' ........ _11/11,,'(")' '-. ('lu·;.,I,'. 

/}J>ItOl 00 I J ~\'r. :; .. \'nfNII"rie 8""I,il}/(Îurtl 1I1,·;'il,. SV

"io/"'jJf>lif/C-. Rn.~illl'l dc I ref/,. rrd(lcfori .. Y • ...... '/(;)0 .""(·U. {'dl't'fl 

.• ; P. j-'nÎ 11('11 !l'sCII. P. ('111/11: .1,."1 .~i J{o!'(f('" p, /linl 0/,/1-

, . 
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,J!/J'II h"/tllmd "SOCirlrillPe' !I"//I"J'rth a ,'om'tnilo/' lIuiti 

aN Ali S,·. II ('I/(i, /)1', 1" • .lllll"i: iJII'j',7ib//'n, .'otl'lo)' prin 
rtql'lltii ;Ol/! "II iS/JI ul 'II' ,w·rlrl/·i-'I. P. ('()HJlW ,1/'/'0111: ('/lIstiJ'ea 

p'r/l'i;,ţilor p, 1 •• I!fti,·/Ji,.m/nl: J"HNl ('01,11111/111'1'1 n'r{il "~'. C 

I JesllI'I' ji/'l'f,rietnf,' p, li. Salii,) ('S : P"J'I/IIN! VI J d It 1111/,'

zeias{'ţ'i. 

Oill/zlll fiII ISI'. J I SI. (;/I('OI'![/'" :i(/I' il/(/'I"II//'III 

de ij~(oJ'ml/(i,' rull/I/'III,1 "oci,d'l .~I ,'oli/icII oJ'!fatt 1'01/1. dill 

tinlttul srcllie.<r.' P. Si",oill: .. J'r,/du/I' 1I1/'lurhi" JN,lc}/fi"iJ/uJ 

~t N/:i::iQnislI!lI! /I/(1!fhirr/' ,/,' I. ('oUiscII Ih·lal/lrr!o. ,I"liri
la/ca ]ll'ofopojlia!,tlui: Ui/II:: IIl: Pl'. 1. I/rr/'I'olll • 

.';itii'<"a fii! 7 S/·. :j'!() /f"'().~oJli ::ia/' de il/I()J'/I/r/{ii 'fi 
}lI 'fOCI' p" l' i I o{'(t! r . 

• /.finl/a/'ca a)l 1 (),oI, SI'. ,', S(/III J/arr. (o/'/II'hll ,1. 

IJaei". /i;1I JIll'/mTII/ fII'i"'/lPIil al /!II'II,),"!""!II/, 1/1 " lr/'H" 1I,'.~li 
P. til/crll IJ"irN/I,'III: /1/', J?"silr' 1"(('(11'/11. /,1/(,,,1// U"/,rl': 
('omorl lIi/rll,.: (JI'I~('I'I,'. 

l.i/''rrJlul'il tiI' ,11,'.,'. ,\'icoj', "rl!, (,'Ii. (','L:I()/.I •. ';-'o'/'Iriu 

TI!. 1, Tllcfll/oriei. P"uldu/If'.' V /111 </w.'-rh i" : 1l'(!(laI'NI ('ul

Irl/'ii I~O(Jslrr. I,. : .. ;, hş: P"(j!J{CIIW Ij'I {'oJ/('('p{ii dl'l')JI{/J/I~al'e 
1'. 1. Ir. P'·J""}/I'cli,.";,, r/,. n'i!or fii" /(lui (lnlcl'oţii, 

Of/arul an III .\'1'. flj .\'VI III/') i" ~i(IJ' ,It IUI'/,i j/ll/II"II 

rf:/flU'I"('(t .'O(/'lI,tu'ui rOJUl/urs,. iu :,'p/r/I JUI.!'OJ/U! to / ~'I'f',,!fill. 
Ji/p'rclol" PNol V fi. Alo'c 1II1c/IJ·"1Ii. 

P,illdintrd rlJl V SI'. 1 f; ('IiI')J'rt,~i. ,./'(.,." II/fi 1'1'1'1"'111 fiOhti..,i

.~o('i,d,7 .~i 11/(/1 ,ti"." /il, rani II dl/fi /':U!I ('i,tli,', Plfbll"i"/lrll 
!i,' /,l'tJl'iJlrh: 1':11(1' C/,,/i,· Ih-. P, .... ·f/u/I/J·i,m: .. ("II dolllol" 

din Sl'f'ollll 1,..1'111. /,il"/'II/II/") ,'c rlllii: ('. 1:,iul,'(, 1'. SI('1i1/1l 

('/'cll FI(I'(II/I'. S, '/'''111''''1'11; '{'Ii. /(,'.~I"I11/I .11]01lw JI(jN)/'iu 

St. ('//l'/( (',·ili,·,1 d,' .lJllw'! ('Ii II'I'/I"f.l'): 1i·. Sioica LI/riu 
V/tri/lll ,(r /'·II!/. C/(//i,', 

Femeia Satdor ati 1/ Nr. 7-8-9 Iulie S(pl. revistă 
de cultură Pl'lltru femeile dela sale. Diredoare il'1aria Pâr
vlliescu. Valburti Poiană Năstul'aş: (juvenllll Ţtirii. T/b. 
Şdicll: De ce sl~feră târmml romârl. Maria Pârvulesm: Artă 
şi şcoală ţărănească S. Mehedinti O fată mir//llle. -- Fol
klor - reţele miinare cle. 

Uhertatea arz IV NI'. 21 Noemvrie Bucureşti Florea 
Negreţill: Naţionatism cOllslrucliv şi naţionalism destrueliv. 
ah Stmt. Nole dintr'o călătorie prin ţară; St. Anlim: Sis. 
ttmul monetar ante-belie C. Oane: AC/lm o slltă de ani. 

Revista Dohrogeauă an 1. 4 ,5 Constanta literatură 
de T. Aghezi, Ion Harbu, Ion lovesC/l Baris DeşlilJ. V R.o
vid, Mehmrd J. Niazim, Dmu'an Calf'ev tII Irad, dlui D, 
N. AJiller','. Rrgăsirea Ctasicisfflului de Mircea Brtifttm. 
Despre preolul tătar Me/lmel Ismail Niazim de Negib Mus
Jegep, Critedi literară (Peride Marililt!sell) de T. IOllescu. 
BibHografie dolzogronă de 1. Ftitoi şi D, N. Millcell. 

Drapelul 120stru aII /II 37-38 BIlC/lreşti organ al 
apărării nevoilor marilor muti/aţi din război şi al foşUar 
comhatal/ti. M. Vii,.E!'rillnescll: R.ealilriti. 
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