
-~ ..... .....,---
j~ :/ ARAD - 1936. ANUL III. FEBr~.-MARTIE No. 2-3. 

~!~ ~. ~ 
! ~. 
I 

Revistă literară şi culturală . .-
.1 In,.' IlfU dll nI III 111 II "' '" I ......... I ' .. 1.11 IUIU.lll,.11,UU ...... ""' ...... 11 .11 IT"11l .11 II' III III .. fi.' •••• 11 """'11'''''1''''11' !!.! 

SUMAR: 
Gh. Ciuhandu 
Al. Negură 
Ed. 1. Găvănescu 
N. Ladmiss-Andreescu . 
Pompiliu Puticiu 
Gh. Motiu 
Gh. Moţiu 
Marcel Olinescu 
1. ŞI. Moldovan 
1. V. Racea 
Teodor T. Ţiucra 

c(;~ ni spune o "PraviIă" dela Arad 
Muntele (poezie) 
Un studiu inedit a lui Vasile Goldiş 
Revirimenl 
La incorporare 
Stropi din cascada vieţii 

Epi~Jrame 
O poveste cu un şoricel 
Tristeţe (poezie) 
Instantanee 
Arta desenului englez 

Insemnări: Preocupări culturale regionale (a. n ) 
Cărţi: 

Reviste: 

Radu Gyr: Stele pentru leagăn, - G. M. Vlădescu: Menuetul (a. n.), -. 
C Argintariu: Setea norilor. - Gh. Atanasiu: Desmoştenilii (o. m.), -
ŞL Zweig: Erasmus, - Or. Igrec: Rassa şi Rassismul. - 1. Peltz: Actele 
vorbeşte, - 0:-. N. Martin: Naufragiatii dragostei (1. maier). 

Viata literară. Prichindel, Progres şi cultură, Ramuri, Arhivele Olteniei (o n.) 

~ i 
. l' I 

! ~ 1 , 

, 
-~ ~ i, 
1 .l 
: ~" 

L 
li 

I • 

il I 

l' , 
il. 
~ I 

, : 
t : 

t i •. 1 
1 

I 
-~ ; , 

i' , \ 
II , . 
l' t 

il 



t10TARUL apare sub ingrijirea unui comitet de redactie 

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

liO'L.\RLL apare lunar. abonamentul fiind: 
Pentru autorilati, institutii şi intreprindericorllerciale. financiare şi industriole 

pe an - - - 200 lei 
pentru particulari - 10{) lei 

110TARUL va apare in 2..f., 2R şi 32 pagini. 

=-:::::-~~--'" 
~~ ......... ~~~~ 

Pf::r\Tl\U DOlV\NlI AUTOI~1. Manuscrise1e nepublicabi1e nu se păstreaza şi 

nu se înapoiază. Cele admise de comitet vor fi publicate in ordinea primirii. 
Domnii autori sunt rugati a trimite manuscrisele scrise la maşină, pe o 
singura pagina şi perfec1 citi bile. 

Pentru tot ceiace priveşte redactia: manuscrise, cărti, reviste. etc. a se adr ~sa: 
A/. lVt!~urâ. publicist, Arad. 

Abonarnentele şi tot ceiace priveşte administratia, se vor adresa 
1. Fi/ma.ş, str. Peneş Curcanul, Arad 

r 

I 

I 
I 

.'. t 

i r 

f. 

l 
I 
! 



I 
Il 

HOTARUL 

HOTARUL 
~ ~-........ --

Ce • n. spune o "PraviIă" 
dela Arad? 

[n biblioteca episcopiei llradului se 
găseşte o veche carte munteană: Pravila 
dela T ârgovişte (1652). faptul în sine nu 
e un fenomen ra:- În vÎclţa Românilor dintre 
Crişuri, printre cari se găsesc, până şi 
astăzi. Încă multe exemplare din Pravila 
târgovişteană şi din contimporanele lor mol
dovene, din vremea mitropolituJui Var1aaril. 
Insemnătatea, În câtva, specială a exempla
rului dela llrad, este a se căuta în altceva: 
EI are o notiţă mărginClIă, slavonă, - deci 
Într'o limbă ce nu e din patrimoniul acestui 
ţinut, întru ccît pe aici nu s'au fJăsit Încă 
manuscrise slavone de rânduicIIă şi slojbă 
bisericească. Iar celelalte notiţe din carte, 
ni arată mult puţin: cum colindau (lSemenea 
cărţi, odinioară, În cuprinsul teritoriilor 
locoitc de Români. 

• 
Distanţele mari şi repeZIcIUnea, cu cari 

circulau odinioară cărţile noastre bisericeşti 
este un fenoment nestodiat până acum 
îndeajuns. 

D-I N. Iorga, de ex., a găsit în bibliotca 
bisericii Sf. Nicolae din Şcheii-Braşovului 
o carte de Mineiu pentru luna Iam.wrie, pe 
care stă scrisă, în slavoneştc, Însemnarea: 
"Dda Dutna aceasta cmte, din MoldovaH 1). 
Tot aşa, tipăriturile braşovene ale diaconuloi 
Coresi se găsesc până la celelalte punde 
îndepărtate: prin Maramurăş şi Bihor. 

llIt caz, mai apropiat de noi. La 1742 
apărea, În Bucureşti, Evanghelia, ciin care 

1) N. 10rga: Scrisori ti Inscripţii ardelene ... voI. IL 
pag. 61>. ' 

un exemplm ~e găseşte şi la Mănăstirea 
Bodrogului. DI N. [orna remarce] prezenţa 
acolo a Clcestei cărţi,") dcH nu reproduce 
şi inscripţia aşa de plină de Îllţeles, de pe 
paginile LvanSJlJeliei. O reproducem noi,) 
pentru a se vedea din ea: ce eveniment 
mme era ccîşti~Jorea unei asemenea cărţi 
în lumea satelor nocistre de atunci, şi com 
ajungeel ea, delo Bucureşti, la NCIeliş, în 
judeţul SălofJiului, în elCe!CIŞ ell1 al tipărirei, 
pentru a se ClŞCZCl În cele din urmă la 
Mănă3tirnI nodroSJului W)(InClt). 

Incă tlll C(IZ: LCl I~cmeţi (m-re), în 
llrdeel1, d-I N. lor~Ja ni-el păstrclt, depe un 
Octoi!!, urmatoLlrco notiţă, ce klCe le~Jătură 
cu nwreel comună rolTh.illeOSCu Socodorul, 
din ccîmpia llr(]ciLdui. 1(ltu notiţLl ') "llCCclsta 
sf. cmte este a bisericii a 50codof'u/ui, ce 
se chicllllU Odoihi şi iL1ste cumpi'Ir<Jt dereptu 
florinţi UIlS)urqti 18; să n' oibă ellţii a o lua 
delCi sfantel biserică pan'va fi 5ocodof'ul 
şi sfânto biserică din 50codof' : .. msţcl (luna) 
lan. 2: 1751. Şi-om scris eu popa Petru 
şi Cosiundin, şi Chirica Şipotă birău mare, 

2) Ibltl \'C\1, 1. ]1atl.114. 

3) .. IkCl1~tt1 ~f,h1hl e\"t111qhelie o ali Ctll11ptÎH1tnjuplÎllul 
Radu Clrmhi ŞI iuptiflt'asa d,l\llisa!e Ag(~tla şi li-au clatu 
pentru sullcwl dUIlIl!or ~nk şi a păril1: dom dUll1iloHl sale 
şi o dOlli (', ŞI (l <Iti ddtu al;UT11C lui papa Ght'orf[hi/' să-i 
fie şi dumisG!e pe IC(\OII1 Îcci<lril"ru dlllll1,;(lIc şi lIillle să 
nu alelHli'lsn1, nici Sll o pOGlci 1LI1i cinn"a, 5(lC! (<:\"<1 ~(Î 11>IC 
de a dUTllIlor sale, !\\lirtnrii sunt foarte bunc dill Nadiş, 
carele ioste În vmllll',!c'l S(lleT~II[JIUI !tÎ!li~ti Cehu, fiind 
adunaţi În c(]sa l'oipodului G!JloIJ:hit'. f),'C! a fost (l!1ume 
Maxim Cihiorqhie, Todor Cinc'lIn (jehTIItl, i\loca OllcJode, 
Onu PeIrea, Il, a şi flome, P"pa (ldbor, Onca ),1 elrCUJUI 
~j j\lilwiu Niculi. fttullci au fost cur~<d <1niI.\ru 17,12 şi au 
dat Împreună cu c"dgl1elia ŞI un filoll (fd,m) tot 'l~a !ia, 
le fie pomană de vecie ftvrL1111, b,lrboaw, V.:lsiiu, l1nuţo". 

'i N. Iorga: o. c. II. lf,Y. 
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Păida Mişca şi jupânul Diiamandi, negu, 
tătorul:') din Socodor". 

In acelaş chip, ca mindul dela Putna, 
ajuns la Braşov, ca evanfJhelia dela Bucu
reşti la Bodrog, ca Odoihul dcla Socodor 
ajuns la Remeţii din l1rdeal, tot aşa şi 
Pravila, şi-a făcut călătoria cultumlă-misio
nară dela Târgovişte, peste Bihor, până la 
ftrad. 

Minunată putere, şi plină de t<llc -
ce a circulat pe' d/asupra tuturor frontierelor 
politice - a aşezat Dumnezeu În vechile 
noastre cărţi bisericeşti! 

După aceasta lungă dar nu tocmai de 
. prisos Întroducere, - să vedem acum: ce 
ni spune mai de aproape exemplarul arădan 
al Pravilei târgoviştene. 

Cea mai veche inscripţie din această 
carte este o notiţă slavonă ce o redăm 
în facsimil, în transcriere şi în traducere. 

1 1 

Textul cclor patru şire de inscripţie 
(pag. 657-660 în carfe) e următorul \pe 
cdt reuşim cu transcrierea): 

1"'z pisah az{?) Radul diacon sin 
popa Vasilie ot l1ninoasa 
v'deni 10. Şerban Voevod mşţ, fcvr. 6din 

. vălcat 6187 
ftdică: 

~) 1"Im remarcat, prin alte cercetări. în comuna 
Socodor, ca ,i În alte comune româneşti, "comercianti" 
"greci", cari erau Macedo-Romdni; attmintrea nu s'ar fi 
"~e%Qt t. sate: româneşti. 

Eu om scris eu Radul diiGcon fiul 
popii Vasilie din l1ninoasa 
În zilele lui 10. Şerban Vocvod luna 

fevr. 6 zile 
văleat 6187. 
Din aceasta notiţă se vede, că la o nu I 

(6187 -5508) ] 679 ddo r-Jristos Pravila ereI 
la mc1na dîaconului Rodul şi, pootC", erct pro
priefoka tClUliui acestuia pOpCl Va sil Îe. 

Cine. să fi fost acest Radu!? şi de 
care f\ninoasa e vorba, dintre cele şepte 
localităţi cu acelaş nume l

) nu putem şti. 
Ea, însă, POClte fi numai una din cele află
toare atunci sub ascultarea lui Şerban
Vodă. 

l1utorul notiţei, Însuşi ridică o încer
titudine prin scrisul său, ccînd în şirul prim 
alinscripţiei Îşi zice ,diacon''r iar în altă 
notiţă dcla pagina 794 ("f\z pisah Radul 

, 

dii(1col H 
- cu un ,,t' supmscris limpede) 

îşi zice lIdiacolu - dii(1cu1. 
Cum Pravila din chestiune a venit 

încoaci peste l1ninoasa şi Bihor, până la 
l1wd, de fel nu ni-se pare nenatural acest 
drum. Indată după tipărirea ei (şi 'nainte 
de data notiţei din chestiune) dăm de ci 
legătură specială, deşi incidentaJă numai, 
a Munteniei cu Bihorul. La 10 Sept. 1658 

1) Câte-o l'tninoa'la se gdseşte in fiecare din judeţele 
de ari: Cetatea-ftlbd, DtÎmboviţa, Gorj, Hunedoara, Muscel •. 
Trei-Scaune şi Vâlcea. 
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adică, Radu comisul, se afla in Oradea
mme, În expediţie cu Turcii şi scria, la Clccst 
elat, lui POpCl Vasilie, [1arohul [)r(]şovului, 
elfldtor În bune rclelţii cu bunii din tvlun
tenia, f"ireştc, lţwJlI comisul nu e identic 
cu r~(ldul eli nostru, Dor nici CIcero nu e 
L'xclus, Cel, pc Cltunci, ScJ fi venit, din Mun
tenieI în Dihor, şi feţe bisericqti, Dor sa 
părLlsim ipotezele. 

lironoloqiceşk, pro\1tllel notiţă de 
importonţa culturcdă, după CtCl reprodusă 
ce o ~Jc1sim În Prllvilli, este mmcitoclft-Q', 
(delcl 178-+1: "Ilcr(Jstc! PrCl\'ilă iuste Cllui 
porcI V()Silie din !3uc!u,cosa 'J :;;i o (IU lc~Jatu 
popo Milwj(] c1iml Utiuşu ) pcntru 4 florinţi, 
v:ă)J(l..'Cl)to li8-!.. Scris-am eu popa TonClsie 
dirm Dră~Jălleşti ) .. ,Popovici o(nno) 1784", 

extmpldrul din Proy'illi mLli cuprinde 
o sin~Jură llotiţZI concreti! (pOf], 2031, în 
care se sputle despre curte, că este Q 

paro!Jului din \)urdo'\I), V(!silie PllPp, născut 
În Pociovelişte 11 ) 10 1839. i1cesta 1.'rC! fr(lte 

7 (nlllUlltl lc1\\qli Pocin\'l'li~te. aproape de llciuş. 

S) O rt'l11rlrCobil(1 fl(Flr,I cle f:rcot bihnrean: ('{mÎnt(!
lor. C(\j , ist, Cl1111pGctor şi pictor, dela cmc CLE\OsC şi un 
cllltimis. 

~) Jllta comund din opropierca Beiuşului. 
10) C:Olllilll« In fel: sediu 01 I.'pi~(,ol't1kli cah'illiwntt 

lhram B,lrd<llllilh'j '1 dela hmdll), din [(FI 1. 

II) Cnnwnti Î11\''''''·:110[,1 Cl! CCC1 precedcllt,!: \'('chiu 
c('ntru de l'dl"liITclrll' r<>llltllll"tlsec1 (1 \ilWHt:ni, ,''icnlo 0111 

remarCcl! L,Trlbul1(l' ciclei OrodC(I, :'0. ·11, 1 Il [l)) pre;enţCI 
unui "eliOt: lurL.,lin Po("ioveliştc", c"re ("":'i(]se,, de pe un 
mamlscris \ll(!l \cchiu. ori de pe tipme? ... o C,I/anie 
t:,t!\'inisoI11(! o lui Corcsî. sl'riinc!u-şi, la prefaţă, numele 
~(!u ÎIl loc de al lui Cnresi, 

cu răposatul episcop Ioan 1. Papp al Fira
dului t dcla care el rămas aici Pravila, 

Prin urmare, vederw În rezumat, dru
mul - verificC1t după putinţa cu ajutorul 
n?tiţelo! -:- fclcut de Clceasto cmte: Tdrgo
vlŞte, nnllloasa, BlJclureasa,. Drăgăneşti, 
T1urdcl, Pociovelişte, nrad... ) , 

* 
7\ceasta carte este numai una din 

miile şi sutele de exemr:lare din cărţile 
rom<.Îneşti, cari, aproape trei vCClcuri necon
tenit, - înccpand delo tiră.riturilc corl"'siane 
romdneşti, şi cele moldovene :;;i munkne 
de moi apoi, şi pană la ÎnfiinţClrcCl tipogw
fiei de concurenţă conksintlCllă dela f)lclj. 
- mI străbătut reciproc, peste crestele 
Corpclţilor, CCI cele moi de scclInă instru
mente de propcl~Jandă, formând unitofea 
sufldeClscă şi cllltllrCJ!ă rom<Îneclscă şi ClŞC
z<.Înd temeliile unităţii politice româneşti... 

Iotă, de ce somka acestor cărţi şi 
inscripţii 1 ~), vechi şi unele şi Clltele, ar merita 
o speci()Iă atenţie, p(înă nu dispor cu desă
vcîrşire 1i). 

Gh. Ciuhandu. 

12} DI N. Iorga (Scrisori şi Inscriptii ardelene şi 
l11ClramLlreşane) a inceput să le adune, în două \'olume 

t'l) :\\ai anii trecuti ÎncercClsem Scl angajez autori
tatea eparhiald dela lh"ad pentm coJeC"ţionarea prin tran
scriere de cdtr~ prenţi, a notiţclor de prin clÎrţile biseri
ceşţi di11 el'arha lIrctdului, [)(]!' am ajuns la prea puţine 
rewltcttc. 

Născut rob adâncului, in Încătuşeri a crescut ... 
a clocotit, cu mâruntaele pămăntului, la un loc, 
şi când apăsările să-I infrâneze, n'au mai putut, 
prin ele şi peste ele, şi-a Înnalţat trupul de foc 1 

De-atunci s'a aprins, de cer, şi steaua [ui, .. 
soarele l-a cuprins În braţe, cald, ca pe un frate: 
zările din margenea margenii pământului, 
de imensitatea luminii lui, au fost Înfiorate! 

Hoinar, Între pământ şi cer, trupul şi-a sfăşiat 
şi prefăcându-şi sângele, În izvoare, 
,. Omului", l-a dăruit. să aibă pe ce-şi pluti rod bogat. 
să-I treaca flămânzilor, de dincolo de mare! 

.Arad, Noembr:a 1935. AG. NEGURĂ 
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Un studiu inedit 
al lui Vasile Goldiş. 

S'au implinit doi ani dela moartea lui 
V. Goldiş, dar imaginea lui stărue încă atat 
de vie înaintea ochilor noştri. A fost o po· 
doabă şi o mândrie a acestui oraş, ca şi ce· 
lălalt mare dispărut, Şt. Cicio Pop. 

La pomenirea pioasă care s'a ţinut la 
Palatul Cultural prin magistrala conferinţă a 
profesorului Ioan Lupaş, să ne fie îngăduit 

şi nouă să aducem prinosul unui simtământ 
de pioasă amintire, publicând un studiu inedit 
al lui V. Goldiş, în această revistă, care se 
mândreşte astăzi de a-l fi avut printre marii 
ei colaboratori. 

Manuscrisul ce·l dăm acum la ilJeală. e 
scris pe 39 pagini mari, n'are titlu, nicio da
tare şi nicio iscălitură. E o ciornă scrisă în 
fuga condei ului, cu inevitabile ştersături şi 

adăugiri, care-şi aştepta poate forma defini
tivă. Impreiurările politice, desigur, nu i·au 
îngăduit autorului să publice acest studiu. 

Din punct de vedere al fondului, pagi
nile ce publicăm sunt o admi.tabilă, clară şi 

obiectivă înfăţişare a problemei naţionale în 
Ungaria şi a relaţiilor noastre cu Maghiarii, 
In prima parte a acestui studiu V. Goldiş 

expune trezirea sentimentului national la 
Unguri - dieta dela Poion 171)1, - precum 
şi la celelalle naţionalităţi conlocuiloare. 

Diferitele aspecte ale leHăturilor politice 
ale Austriei şi Ungariei cu minorităţile, deci şi 
.cu noi. Românii, sunt prezentate succint până 
'la dualisJllul din 18()7. 

In a doua parte se explică geneza pasi
vismului, cine erau exponenţii acestui curent 
politic, consecinţele nefaste ale acestei direc· 
tive, ce se rezuma în formula ~ oporlunistă 
dar şi pesimistă in acelaş timp - de: Jn 
zădar"l). 

Ca o reactiune binefăcătoare vine curen
tul viu al Memorandului, când o nouă u!ală 
se afirmă În Transilvania. Austria şi Europa 
întreagă iau cunoştinţă de exisknta unei acute 
chestiuni a naponalităţilor in UllfJuria ~ rana 
internă a fostei monarhii. 

In fala loviturilor, J~ol11ânii trebue să 

lucreze la trezirea conştiinţei nationale, sin
gura noastră temelie pentru viitor. Acestea 
sunt pe scurt ideile ce se desprind din stu
diul lui V. Goldiş. 

O intrebare se pune: Când a fost scris 1 
Putem data aproximativ aceustă dată după 
o frază lămuritoare pe care o găsim în text 
Căci vorbind despre 1. Raliu şi Gh. Pop de 
Băseşti, Goldiş scrie că amândoi "sufer acum 
în temniţele Ungurilor" ... 2) 

1, Raţiu şi Cih. Pop de Băseşti au fosl 
închişi după procesul Melllorandului. Sentinta 
s'a dat la 25 Mai 18q.... La 25 Iulie 1894, 1. 
Ratiu intră în temnqa dela Seghedin, iar Gh. 
Pop de Băseşti. la Vaţ. TOfi Memorandiştii 
erau însă elib~r'ati in după masa zilei de 16 
Sepl. 1895, in urma unui' ordin telegrafic,3) 
Se ştie că in(erv~llise pentru aceasta regele 
Carol [ al Românki Deci, articolul lui V. 
Goldiş este scris între aceste două date: 25 lu 
lie ] 894:.- t() SeRI 1895 şi scris proba billa Bra
şov, că~ se stabileşte Goldiş 
la Arad, ca secretar al Consistorului de aici. 

1) foI. 36. 

2) foI. 21. 

3) Ct Teodor PAdlian Cartea de l\ur voI. V\I. Sibiu 
1913 p. 670-672 şi Enclclopedia romAni a lui Diaconovicl 
1/01. U1 p. 7:31. 



Manuscrisul mi-a fost dăruit de păr. Gh. 
Ciuhandu. 

In numărul de faţă publicăm prima parte 
a studiului care merge pană la dualismul 
austro-ungar din 18b7. Toate trimiterile şi ex· 
plicatiile sunt ale noa~tre. 

of,' In lupta mare şi grea a poporului românesc 
pentru existenţa sa, în timpul din urmă s'au ivit 
unele fenomene, care indică Jli~uinţa de a se vali
dita a unor tendinţe slreine de natma acelei lupte. 
Din imposibilitatea naturală de a gândi mii şi mii 
de capete Într'un fel, au eşit la iveala şi au ince
put să se cristalizezc ca CCIl!le de grupări astfel 
de idei, care sunt cuntrare dcsvoiulrii istorice a 
cestiunii noastre naţionale. 

Dospirea acestor idei şi propRgarea lor În 
cercuri mai largi ca centre de grupări politice o 
tinem de periculoasă binelui nostru. Acesta este 
indemnul scriselor de faţă, eară scopul lor este 
o astfel de clasificare a sltuaţiunii noastre poli
tice, din care pentru tot Romanul de inimă şi cu 
mintea la loc să reZlllte o Înţelegere clară a im
prrjurărilor şi drept lIImilre a acestei inţelegeri 
să rezulte cunoscinţa pozitivă a felului de luptă 
pe care trebue să·1 urmăm. 

O clarificare a prezentului însă fără cunoas
cerea trecutului este imposihilă. Va trebui deci să 
ne ocupăm Înainte de toate cu trecutul şi din 
motivul amintit şi mai ales, fiindcă la afirmaţiu
nile noastre pri vitoare la prezent argumentele ni 
le dă numai lumina acelui trecut. 

Deci, să luăm aminte! 

* * * 
In timpul nou popoarele Europei au format 

totdeauna un Întreg culturdl. lueile generale, care 
denotă câte un pas Înainte În desvoltarea gene
rală a popoarelor europene, am putea zice alu. 
mei intregi, În evul nou mai târziu sau mai de 
vreme au fost adoptate de toate popoarele culte 
şi astfel istoria timpului nou nu este istoria sin-

I guraticelor popoare, ci este istoria acelor principii 
comune, după caTe popoarele toate au căutat să-şi 
asigure o rea Iizare tot mai gradată a fericirii pă
mântesci. In şirul acestor principii revoluţia fran
ceză formează o puternică statiune. Oamenii au 
ajuns la convingerea că feudalismul şi monarchia 
absolutistă răzimată pe acest feudalism nu le asi
gură în măsura dorită fericirea pământească şi 
au pretins, ca aceste principii să fie înlocuite prin 
democraţie şi constituţionalism. Democratia şi 
constituţionalismul condiţionau o validitare largă 
a individualităţii. lndividualismul absolut este con
trar oricărei formaţiuni de st(it. Pentru aceea in
dividualitatea trebue să fie disolvată in oarecare 
principii mai generale. Principiul mai apropiat 
individualismului este liberalismul şi naţionalI
tatea. Astfel notele principale ale desvoltării mai 
nouă in istoria omenimii sunt: liberalismul şi 
naţionalitatea. 

Revoluţia francezii in istoria omenimii în
seamnă: liberalism şi naţionalitate. 

De aici incolo popoarele Europei pretind În 
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viaţa lor politică validitarea tot mai mult a prin
cipiilor: liberalism şi nationalitate. 

Aceasta este nota esenţială a luptelor din 
timpul modern. Este Însă foarte natural, că din
tre aceste două principii cel al naţionalităţii este 
esenţial, ear cel al liberalismului are numai va
loarea unui miiloc. Popoarele au crezut şi tot mai 
cred incă, că asigurarea cât mai temeinică a na
tionaliltlţii lor este cea mai de căpetenie condi
ţiune pentru fericirea lor pe pământ. 

1. 
Aceste idei răsar ca din văzduh Între toate 

popoarele Europei, ele se Iăţesc, se Întăresc, pro
duc 111lşcări şi acţiuni politice şi Încetul cu înce
tul schimhă forma de viaţă a popoarelor europene. 

Pela sfârşitul secolului al 18·lea principiul 
liberalismului şi al naţionalismului se ivesce şi În 
Ungaria. In dieta din Pojon dela 1791 o fracţiune 
insămnată pretinde deja ~drepturile omului", eară 
majoritatea însăş Înscrie În cartea legilor dreptu
rile nationalismului. 

Dicta aceasta însă, compusă exclusiv din 
Maghiari, accentuând principiul naţional, descon
sideră total naţionalităţile nemaghiare din Unga
ria şi monopolizează principiul naţional în favorul 
rasei maghiare. Şi tocmai în acel timp naţionalităţile 
nemaghiare de suh coroana sf-tului Ştefan dau 
dovezi puternice, că şi ele au Înţeles spiritul tim
pului, că şi ele pretind indreptătirea principiului 
naţional în viaţa lor socială şi politică. In acelaş 
an, când Maghiarii la Pojon accentuează naţiona. 
lismul ca hilsă nouă, ca ideal nou în viaţa lor 
politică. În anul 179j În dieta Ardealului dela 
Sibiu Românii presenlă în .Supplex Iibellus Va
lachorum" prclensiunile lor, În care cer reCUlloas
cerea lor ca naţiune deosebită În vi;)ţa politică a 
ţării. eară În congresul lor dela Timişoara Sârhii 
pretind asemenea asigurarea individualităţii lor 
naţionale. Crootii deja de mai nainte, poeţi, scrii
tori, oameni politici, inteligenţa Întreagă manifestă 
aliriirea la principiul naţional ca conditiune prin
cipală în viata lor viitoare politică. La Slovaci 
Kollar scrie "Hei, Slovane - la razele calde ale 
ideilor nouă răsărite în Apus, toate popoarele 
Ungariei se trezesc din amorteala medievală la 
viaţă nouă, la con5cinţa naţională. 

Era evident, că orbirea Maghiarilor, de a 
monopoliza principiul naţional în Ungaria întreagă 
numai pentru rasa lor, va produce un contrast 
fatal intre această rasă şi Între celelalte popoare 
din ţară, care şi ele erau însufleţite de acel aş 
ideal, ca Maghiarii, care asemenea cereau să Ii 
se dea putinţa de a se desvolta mai departe pe 
basele naţionalismului. 

Lupta produsă de acest contract foarte na
tural s'a început şi era să urmeze, - dacă această 
luptă n~ar fi fost înecată pentru moment prin ura· 
ganul din Apus, care, ridicat chiar pe aripile 
ideilor celor noi, incepuse să ameninte nu numai 
interesele dinastiilor europene, ci periclita chiar 
şi esistenta naţiunilor, ca unităţi individuale ale 
vieţii europene. 

hapoleon, urcând culmile măririi individuale, 29 
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a uitat motorul ridicării sale şi in orbirea gloriei 
a luat în pieioare interesele de naţionalitate şi de 
liberalism ale popoarelor. Astfel interesele popoa
relor au început să coincidă Cii interesele dinas
Hilor. călcate asemenea in picioare. Dinastii şi 
popoare se ridică în contra usurpatorului şi -
el este invins. 

II. 

Popoarele Europei după respingerea lui Na
poleon credeau şi aşteptau, că acum are să urmeze 
punerea in praxă a ideilor noi, ce le însufleţiau. 
Dar s'au inşelat. Dinastiile europene crezând că 
periclitarea tronurilor a fost causată de ideile cele 

. nouă de liberalism ş! naţionalitate, şi-au dat mână 
pentru ca (să) stârpească aceste idei din sânul 
popoarelor. Astfel alianta sfânf(J pune din nou 
piedici desvoltării naturale a istoriei europene. 

Habsburgii, ca membri de frunte În această 
alianţă esercită în aceste timpuri absolutismul cel 
mai înfricoşat şi în Ungaria. Francisc I nu sufe~ 
ria nici să auză cuvintele Jiberalism", .naţiona
Iism" şi altele de felul acestora. 

Intre astfel de Împrejurări e foarte natural, 
că pe deoparte Maghiarii n'au putinţa de a inăspri 
raporturile naţionale dintre ei şi popoarele ne
maghiare ale Ungariei, pe de altă parte aceste 
popoare încă fuseseră acum silite să aştepte tim
puri mai bune pentru realisarea aspiraţiunilor lor 
naţionale. In ăst chip se esplică, cum lupta În. 
cepută la 1791 incetă pe vremurile lui Francisc. 

Pela sfârşitul domniei acestui monarch însă 
atât starea politică a Europei În genere, cât şi 
rezistenţa naţională a lvtaghiarilor În special slă
besc puterile absolutismului şi în dieta deschisă 
la 1825 Mahhiarii iau din nou firul început la 
1791. 

Din nou Maghiarii incep să pretindă validi. 
tarea liberalismului şi a naţionalismului În ţara 
lor. Guvernul Ungariei condus din Viena e gata 
să facă concesiuni în direcţiunile acestea, dar nu
mai incet, În sens cât se poate de conservativ. 
La început între curentul liberal şi naţional al 
Maghiarilor şi între aplicările spre concesiuni ale 
guvernului vienez nu era diferenţe neaplanabile 
şi desvoltarea istorică a ţării luase un mers natural. 
Această epocă o reprezintă în viaţa Maghiarilor 
numele regenerator, contele Ştefan Szechenyi.4) 
Poeţi, istorici, tineri inflăcărati încă potenţează în 
măsură nenaturală aspiraţiunile Maghiarilor. Se 
ivesce i.nfluinţa fatală a lui Kossuth. Intre aspi
raţiunile moderne ale Maghiarilor se amestecă 
traditii vechi. Oamenii incep să vorbească despre 
jugul secular al unei dinaslii streine, şi din mor~ 
mânturile uitate reinvie memoria lui Bocskay,5) 

~) Conlribue la Înfiinlarea AcademÎei maghiare. Cel 
mai În~erşunal duşman al lui Kossuth, Szechenyi a fost şeful 
partidului moderat, de intelegere cu Viena. S'a Sinucis la 
D~bling in 1860. Memoriile lui le-a editat A Zichy in 1884. 

i) Bocskay ~Ieran, primul principe reformat al Tran
aih,'aniei intre lb04-1606, E in lUJlli cu Rudolr II. 

Rak6czy.6) 
Cu cât mai mult aspiraţiunile Maghiarilor 

devin mai inflăcărate, cu cât mai mult acele as
piraţiuni se amestecă cu tradiţiuni revoluţionare, 
cu atât dinastia Îşi perde increderea în loialitatea 
Maghiarilor şi guvernul ţării începe a privi cu 
nelinişte desvoltarea lucrurilor. Oamenii curţii 
incep a bale În retragere faţă de înclinaţiunile 
spre concesiuni liberale şi naţionale. Contrastul 
dintre poporul maghiar şi dinastie devine tot mai 
acut, tot mai vădit. 

In sfârşit Kossuth răscoa Iă poporul şi revo
Iulia din lRt/819 este încheierea luptek,r începute 
la 17Cl1 În Ungaria 

In decursul desfăşurării ace!'tor evenimente 
se înlâmplă Însă un lucru de tot curios. 

Spiritul timpului pretinde validitatea prin
cipiului naţior1al ca bază nouă în desvoltarea po
poarelor. Principiul naţional află mijlocul cel mai 
puternic in liberalism. Astfel şi Maghiarii paralel 
cu principiul naţional introduc În instituţiunile ţării 
şi liberalismul. 

Popoarele nemaghiare din tară asemenea 
doresc naţionalismul şi liberalismul. Este evident, 
că liberalismul. democraţia Maghiarii n'au putut o 
introduce nu mai pentru ei. Ar fi rid iculă incerca
rea de a dovedi, ci li-e era imposibil Maghiarilor, 
ca iobăgia spre pildă să o şteargă numai la po
porul maghiar, eară pentru popoarele nemaghiare 
să o lase şi mai departe in fiinţă. Astfel e dar, 
că lupta Maghiarilor, pentru liberalism a fost 
binevenită naţionalităţilor, şi in această privinlă 
lv\aghiarii şi Nemaghiarii se Înlâlniau, luptau umer 
la umer ca tovarăşi, ca fraţi În luptă. 

Idiot sau prefăcut trebue să fie acela, care 
ar nega, că izhânzile Maghiarilor pe terenul de
mocraţiei n'au fost şi spre folosul popoarelor ne~ 
maghiare din Ungaria. Ştergerea iobăgiei, impăr
ţiff~ mai dreaptă a greutăţilor. egalitatea inain~ 
tea legilor - au fost lucruri dorite şi primite cu 
bucurie adevărată de toale popoarele Ungariei. 
In lupta aceasta a lor de fapt Maghiarii au câş. 
ligat multe simpatiii la popoarele con locuitoare. 
Această imprejurare ne esplică, cum mulţi nema
ghiari în timpurile dinaintea revoluţiei şi ÎI1 de~ 
cursul revoluţiei chiar luptau intre rândurile Ma
ghiarilor. In ziua memorabilă de 3/15 Martie 1848 
pe piatele Pestei dimpreună cu J6kai şi Pet6fi 
erau multi tineri români, care se însufletiau de 
aceleaşi idei, care dimpreună cu tinerii maghiari 
salutau cu bucurie soarele ideilor liberale şi de· 
mocratice. 

In această privinţă Maghiarii şi Nemaghiarii 
aveau aceiaş ţintă, luptau pentru aceleaşi idealuri. 
Şi pe acest teren ar fi putut şi s'ar putea şi acum, 
să se efeptuiască Înfflăfiflea româna-maghiară. 

Maghiarii chiar până astăzi tin, - şi nu 
fără drept, - că Nemaghiarii trebue să le fie 
mulţumi!ori pentru introducerea liberalismului de-

6) Francisc Râk6czy. răsvrl1ll împolriva fluslriacilor. 
Răscoala e mai ales in nordul Ungariei ~i al Tra"lIi1vaniei. 
La 1707 e principe al Transilvaniei. Dupl pacilicaţia dria 
Salumare din 17 LI, Fr. Râk6c7.Y pleacA in Franţa şi de-aici 
in Turcia unde moare În 1735, la Rodoalo. 
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mocrat in Ungaria şi mulţi Maghiari din cauza 
aceasta de fapt nu Înţăleg cauza nemultumirii 
popoarelor nemaghiare din ţară. 

Căci ei uită un lucru esenţial. 

111. 

In desvoltarea modernă a popoarelor europene 
democraţia - ce e drept este una dintre ideile 
cele mai productive, dar esenta acestei desvoltări 
nu este democratismul, ci ideea nationala. libe
ralismul modern este numai mUloc pentru Întru
parea nationalismului. Când Maghiarii au estins 
binefacerile liberalismului asupra tuturor popoa
relor din Ungaria, dar totodată ideea naţională 
au monopolizat-o numai pentru ei, au făcut tot 
aşa cum ar face vre-un bine voitor (?) al nostru, 
când ne-ar da un cuţit bun şi frumos În mână, 
dar pânea ar Închide-o dinaintea noastră zicând, 
că destul bine ne·a făcut, când ne a dat cuţitul, 
pânea e numai a lui. Noi cu cuţitul În mână sau 
vom muri de foame sau va trebui să luptăm cn 
problematicul bine-făcător, ca să ne dea şi pânea. 
Ba poate am arunca bucuros cuţitul, numai pânea 
să ne-o dea, căci doară o să putem imbuca şi 
fără cuţit. 

Această comparaţie e icoană fidelă despre 
desvoltarea lucrurilor politice in Ungaria dela 1791 
incoaci. 

Maghiarii, vrând-nevrând, au trebuit să împăr
tăşească de binefacerile liberalismului şi pe Nema
ghiari, dar principiul naţional I·au monopolizat 
pentru ei înşişi. ]n statul feudal nobilul era totul, 
iobagul nu era nimic. Maghiarii au schimbat 
această stare de lucruri aşA, că acum Maghiarul 
să fie totul, nemaghiarul să nu fie nimic. 

Această tendinţă nenaturală şi utopistă Ma
ghiarii o justifică cu tot felul de bazaconii. Astfel 
de caraghioslicuri sunt: "crearea unui stat unitar 
national", "ideea de stat magsiar", "patriotismul 
maghiar" şi altele de acestea. 

E foarte natural, că popoarele nemaghiare 
din Ungaria, prin aceste tendinţe vădite de maghia
rizare, au fost lovite în cele mai scumpe ale lor 
sentimente Astfel, cu toate că liberalismul maghiar 
le era binevenit şi lor, naţionalităţile din Ungaria 
deja de prin primele decenii ale secolului incep a 
veni in conflict tot mai aspru cu rasa maghiară. 
Maghiarii în orbirea lor şovinistă erau fără cruţare. 
Prin anii lM6şi 1847 matriculele româneşci erau 
deja scrise în limba maghiară şi eu însumi am 
văzut, cum În matricolele bisericei române gr. or. 
din Lipova .. (oanii" erau botezaţi in .. Ianos"-i. 

Astfel, pe când Maghiarii din cauzele expuse 
mai sus vin in neînţelegeri cu dinastia, ei întră 
În conflict şi cu popoarele nemaghiare din Ungaria. 
A fost deci o urmare firească a acestor împrejurări 
ca naţionalităţile nemaghiare ale Ungariei să fie 
mânate in apele dinastiei, Croati, Sârbi, Slovaci, 
Gel'mani şi Romdm, toti nemaghiarii Ungariei 
dau mâna di dinastia' in contra şovinismului 
maghiar. Contrastele se înăspresc tot mai mult şi 
in revolutia din 18489 toate popoarele nemaghiare 
din Ungaria luptă alăturea cu dinastia r. contra 
Machiarilor, 
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Nici până astăzi Maghiarii nu inţeleg lucrul 
acesta. Ei învinuiau curtea din Viena, că ar fi 
răsculat naţionalităţile în contra lor. Inaintea Ma-
ghiarilor "Camarila" a fost cauza, că naţionali
tăţile din Ungaria În revoluţia din 18489 au luptat 
toate pentru dinastie. Este clar din cele espuse, 
că această părere este numai părerea fără nici o 
bază a şovinism ului orbit de patimă. 

Revoluţia Maghiarilor a fost opri mată. Gu
vernul din Viena se intoarce la absolutismul lui 
Metternich. Acest pas al dinastiei a fost însă fatal. 
Absolutismul vienez era in vădită contrazicere cu 
spiritul timpului şi în mod necesar, mai târziu 
sau mai de vreme, trebuia să cază. Dacă guver
nul din Viena ar fi avut înţelepciunea ca după 
trânti rea Maghiarilor să organizeze imperiul habs
burgic pe baseJe naţionalismului şi ale liberalis
mului sănătos dând tuturor naţionalităţilor egală 
îndreptăţire de a se desvolta În inţălesul acelor 
principii, ce stăpâneau lumea, în intelesul naţio
nalismului şial democraţiei, desvoltarea imperiului 
ar fi luat un mers natural şi sănătos. foate na
ţionalităţile s'ar fi desvoltat, toate şi-ar fi aflat 
fericirea dorită în cadrele imperiului şi faţă de 
puterile desvoltafe ale tuturor naţionalităţilor, şo
vinismul maghiar care a adus şi va mai aduce 
imperiul la dezastru, ar fi fost adus la imposibi
litate, ar fi fost îngropat pentru veci în trecutul 
apariţiilor istorice. 

Dinastia a crezut Însă, că servesce mai bine 
intereselor sale, dacă reactivează încercările secu
lare de absolutism autocrat. Fiind această încer
care în vădită contrazicere cu spiritul timpului, 
în contrazicere cu aspiraţiunile tuturor popoarelor 
din monarchie, ea a Înstrăinat de dinastie din nou 
pe toate popoarele imperiului. Toate popoarele 
din monarchie încep a se apropia prin interesul 
comun de a combate absolutismu!. 

Această stare de lucruri produce o schim
bare curioasă şi În raporturile dintre Maghiari şi 
Români. Ei întâlnesc neîncredere la curte, dci 
curtea era cu neincredere fată de toate popoarele 
imperiului, Toate popoarele doreau validita:rea 
ideilor nouă în viata lor politică. dar dinastia 
perharesca aceste idei Acesta este izvorul natural 
al neîncrederii dinastiei faţă de toate popoarele 
sale. Avram Iancu îşi perde minţile În desperarea 
sa, căci vedea zădărnicia jertfelor aduse de po
porul său. Români tie frunte şi multi intră În • 
prietenii politice cu Maghiarii văzând, că au a se 
lupta in contra aceluiaş rău. Cu htii apăsaţi, cu 
toţii nefericiti, popoarele Ungariei incep a se 
apropia. Vom vedea mai in colo urmările natu
rale ale acestei împrejurări. 

Spiritul timpului, evenimentele politice încep 
însă să slăbească puterea absolutismului. Emigra
tia maghiară, aristocratia şi poporul maghiar seie 
să tragă foloase din situaţiunea critică a dinastiei. 
Se face pactul din 1867/8. Maghiarii se impac 
cu dinastia. Popoar~le nemaghiare a.le Ungariei 
însă, neorganizate şi fără ~oală politică, Iasă să 
treacă evenimentele peste capetele lor şi acestea 
popoare in padul din 1867/~ abia sunt luate .fn 
considerare. 31 
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In Ungaria incepe viata politică modernă şi 
Maghiari; reiau firu 1 desvoltclrii IN dela 1848. 
NaţIOnalităţile nernaghiare revin la starea, În care 
se aflaseră la IH4H. Absolulismul vrând TlCVrâIlU, 
a trehuit să considere întJU<'âtva serviciile naţio
nalităţilor prestate În lK-i89 şi li-a făcut ici·colea 
concesiuni, care le-au inUtri! prin unele instituţiuni 
de Însernn{tlate mai l11ic{t şi mai ales prin pro
ducerea unei inteligell!e mai numeroasă. Dar atât 
şi nimic mai mult 

La impăC<lre dinastia tot mai nutrea oare
~are Ilt:Îllcredere faţă de lv\aglliari şi din causa 
aceasta mai mult, decât din cOflsider,qţillni pentru 
serviciile prestate, pentru ca S;lnll scape din l11ân~1 
cu dcsâvârşire alipirea nationalitatilor, curtea in
sistă pentru legea ilO/jaf/ohlciti/of', cară Româlli
lor le mai dă şi aulonomia bi,sef'icrască. I~omânii 
mai prevăzălori şi mai Cll tragere oe inimă pentru 
neam, r{tmân desilusiollaţi. Uiliunea Ardealului 
Cll Uilgaria potenteai'ă ilceas\il decl'pţiumre. Pentru 
aceea multi dintre Români şi poate cei mai huni 
Întră în vederile acelor Milg!wlri, cari protestcillă 
ÎI! contra pactului din IHb7tl şi cereau indepen
denţa deplină Ungariei 

Romanii reîncep lupta pentru viaţa lor, pen· 
tru ideea naţională. 

Astfel ajungem la actualitate. 

IV. 
Din păţi"miile dela 1 M89' Maghiarii n'au învă

ţat nimic. Ei la 1867 încep a-şi continua lupta 
pentru crearea statului naţional maghiar. 

Poziţia Românilor - ca să lăsăm la o parte 
celelalte naţionalităţi - fată de starea cea nouă 
a lucrurilor este limpede. Românii gau întră În 
vederile Maghiarilor şi trecând Încetul cu Încetul, 
după firea lucrului, prin toate fazele dureroase ale 
desnaţionalizării, se fac Maghiari sau se hotărăsc 
la luptă pe viafă şi pe moarte în contra desna
tionalizării lor. 

In privinţa aceasta Românii sunt una. Ei 
nu vreau să se maghiarizeze. Indivizi pierdu1i 
şi singuratici nu valorează nimic În această mare 
cestiune. Românii nu vreau să se maghiof'izeze. 
Asta e clar si hotărît. 

Dar ce să facă, ca să se susţie ca individua
litate naţională deosebită În cadrele ţării? Aici 
Începe discuţia despre modalităţile luptei. 

Unii Români perzându-şi speranţa de a putea 
conta pe ajutorul dinastiei Întru realizarea asplra
ţiunilor naţional românesci şi îndemnaţi de omo
genitatea intereselor de sub absolutism, - după 
cum am arătat - s'au alăturat la partidul Kossu· 
thist, care cerea independenţa Ungariei pe baza 
uniunii numai personale. 

Procedura acestor Români a avut puternice 
motive. Inainte de toate era natural, ca Românii, 
care pretindeau validitarea principiului national 
însotit de liberalismul democrat, să se alieze cu 
acea partidă maghiară, care pretindea şi ea, mai 
mult decât ori care partid din ţară, naţionalismul 
~i democratismul. Această comunitate de interese 
~i de idealuri În timpul ansolutismului apropiase 

-- -- ---

foarte mult pe Români şi pe maghiari unii de 
.alţii. Pe timpul absolulismului în gimnaziile Maghia
rilor din Ungaria proprie studeţii români cultivau 
pe faţă şi cu mare Însufleţire idealul naţional şi 
principiile democratice, fără ca profesorii lor să-i 
impiedice in acliunile lor de această natură. Stu
denţii gimnaziului din Arad, care era În mânile 
Minoriţilor, aveau societate de lectură românească, 
aveau o fuaie de săptămână românească şi sco~ 
teau În volume tipărite pnesille lor naţionale şi 
actele lor in contra absolutislTlului. Şi directorul 
gimnaziului, fiiertatul Lidy C11 cH:mplul Românilor 
indemna pe tinerii maghiari să facă şi ei tot aşa7). 
Astfel e lucru de Înţeles, cum în acele timpuri 
au crescul tinerii români care simpalizau cu aspi
raţiunile Kr)ssuthişlilor. La Arad Mircea B Stanescu 
devine cu timpul vice-preşedintele clubului Kos
suthist, in Ardeal oamenii ca George Pop de 
Săseşti, dr. !Cliln Ratiu, care aJ11~l1doi sufer acum 
în temniţele Unguril(lr, intraseră in partidul Kos
sutbist. Chiar şi ilustra familie a MocsonyesciJor 
Încă primise veleităţi ){ossuthiste. 

Dar şi pelltru aceşti Români În curând ur· 
mară zilele desilusionării Parlidul Kossuthist în· 
celui Cll incetul se scutură de vcki1ătile unui libe
ralism adev?lrat şi începe a se arăta în firea sa 
adevărată ca cel mai şovinist partid polilic din 
ţară. M(lghiarii Kossuthişti, care erau de altă pă. 
rere, au trehuit să tacă şi cel din urmă dintre ei, 
Alexandru MocsaryS} a fost ucis politicesce chiar 
de partidul său, care îl ridicase mai nainte la 
demnitatea de vicepreşedinte al partidului. 

Românii Kossulhişli decepţionati începură a 

7) \1. Goldlş se referă dcsiqur la acllvifalca societăţii 
ne led uri!. a clel'ilor Condusă de elevul pe atunci Mircea 
B. SIăne,,·u, fi clirui bioqr~îie a dai·!) Ori I.upaş în Re~ista 
InsLilulului Socinl Hanat·Cri.$<ma an. 1 :"\0. 1 pag. 10 ~ 17. 

M R SIănescu redada două reviste. una liferară ~I 
aIIa umorislică, amândouă scrise cu mâna. Producţiunile 
poetice apar mai târziu sub numele ne ,.Muguri şi Între 
tinl'rii [lrL'o\i re (o!"b<lfeaza la ace,,! volum, în afară de M. 
B Slill1eo;cu mai sun! ,Vlo!se Batla. Iul~!,"~rozescu (a cărui 
colabora c la llurol'a Română din l'esla o vom înfăţişlI, 
poate. C1ll1d\'il . Elevii mallhiari {şi aveau s0("ietalea de lec
tură, cond'I'ă da rmeric Biro. cu o foaie scri~ă 101 cu mâr.a 
- "Clopole1lli" (Oei. Lupaş o. c p. 12 --13). 

:'m căulal in <lrhiva liceului CII biJH\'OifoTlIJ concurs al 
dlui dir. A. Crişan .. ca ~ă !I~sesc un~le informalii mai ample 
despre aCf'astă ac1i\ilale a <,levilo1' I,\mâni Mai putem adăuQ8 
că Stanvoils ImrI' (Stllnestu) era in el, IV În anul şcolar 
H!54-" 'l. E menţional el! învală ctf~enHlul, franceza şi declamă 
versuri la serbări In 18~)B- !J era In cI VIII TalăI său era 
preot orlodox in Midilaca şi se numia Alanasie Stănescu 
Elevul nu era slipendisl lii îşi plălea didaclrul. In matricolă 
se trece: proponit IInide. inierr~elalur belle, scribii expedill'. 
Testimonium ulriusque sem. admanualuJ11 die 15 Aug 1859". 
Atunci îşi ia cerliliralul de abSolvire Mircea B. Stănescu 
Director era L:merich Rudol!, rare preda istoria. (V. Malrl
colele liceului pe anii şcolari 1854·5 şi 1858·9,. 

8) Mocsarv Ludo"llic om politic maghiar Din partidul 
lui Deâk. a trecut in partidul de slânga al lui Kossuth şi 
a fosI prt'zidenl al acestei grupări mal mulll ani. Din cauza 
ideilor sale conciliante cu minorilăllle din Unllaria, a fo~t 
sillt să se retrallli din partidul Kossuthisf In 17 April 181'6 
Românii i·au oferit 101 MocsârV un splendid album, penlra 
atitudinea lui inţelegătoare faţă de problema naţionalităţilor. 
1 s'a oferil şi candid.lura la Caransebeş in locui lui Doda. 
I s'a mal zis şi .corbal cel alb· V. T. Păcălelln o. c. p. 
272 3. Dapă o Informaţie particulară - care rămâne să 
fie controlatl Moc8ârV a fost soc raI prof. Şiegescu. 
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se retrage din alianta nenaturală, în care ajunseră, şi o politică de duplicitate, pe care poporul n'ar 
şi exemplul lor spori şirul acelor experimentări, înţelege-o de fel, căci nici nu i·ai putea spune 
care dovedesc, că Maghiarii sunt oameni, pe ale adevărul Întreg şi astfel conducătorii noştri poli
căror promisiuni În viaţa politică de fel nu te poţi tici în curând ar ajunge În conflictul cel mai du
hasa. Păţania lui Dragoş şi soţii săi din 1848,Q reros cu Însuş poporul românesc. 
in starea cea nouă a lucrurilor a eşit În relief Cred deci, că este evidentă imposibilitatea 
mai luminos şi Românii în definitiv au început politicei Kossuthiste Între Români. ,Dar politica 
să se convingă despre adevărul părerii lui Moş aceasta nici nu se dă pe faţă. Cu toate acestea 
Axente, că l\laghiarii sunt cei mai haini politici am ţinut a releva părerile privitoare la această 
din lume. cestiune, căci întru adevăr aceste păreri de fapt 

ŞI cu toate acestea mai sunt Încă şi astăzi existente la unii Români înfluinţează ici-colo ac
Români, care doresc succes partidului Kossuthist. ţiunile politice ale Românilor. Ar fi foarte bine, 
Aceştia însă au alte resoane. Ei zic, că Românii ca Românii toţi să abandoneze odată pentru tot
ar trebui să ajute Kossuthiştilor, ca Ungaria să deauna aceste nefericite aJure Kossuthiste. 
devină independentă pe deplin. Căci atunci - zic Kossuthismul nu s'a validitat în viaţa poli
Românii Knssuthişti de astăzi - Mag-hiarii lipsiţi tică a Românilor ca procedură practică, ci a râ
de sprijinul Austriei in fata majorităţii covărşi- mas mai mult în cadrele unei discuţii teoretice. 
toare a naţionalităţilor din Ungaria vor fi aduşi Românii n'au făcut politică Kossuthistă. Să vedem 
de forţa majoră a împrejurărilor interne, ca să deci ce au făcui? 
abzică de politica lor şovinistă şi să recunoască In primele dicte ale erei constituţionale Ro
egala indreptăţire a naţionalităţilor din Ungaria. mânii s'au prezentat la dietă prin câţiva deputaţi 

Astfel după părerea acestor Români noi am ai lor. Aceşti deputaţi in aliantă cu deputaţii aHol 
trebui să ajutăm pe Maghiarii Kosuthişti întru naţionalităţi nemaghiare din patrie, au incercat 
ajungerea scopului lor. Părerea aceasta e înrâdă- validitarea drepturilor naţionale ale nemaghiarilor. 
c:nată la mulţi I-\omâni şi e greu de combătut, Inzădar. Maghiarii i-au respins. Autonomia bise
căci mai ales în ale politicei fiecare se simte in- ricei române gr. or. şi legea de naţionalităţi au 
dreptăţit să fie profet. Dar Înainte de toate oamenii, fost postulatele dinastiei, şi maghiarii numai de 
care au studiat serios rădăcinile stărilor presente, dragul împăcării cu dinastia le-a conces, cu gândul 
uşor vor înţelege, că o Ungarie independentă este însă, ca întărindu-se, să le abandoneze prin alte 
imposibilă, până mai există casa de Habsburg şi legi şi dispoziţii, Aşa s'a şi făcut. Legea de naţio
cu ea imperiul austriac_ Existenţa imperiului nalităţi astăzi numai pe hârtie există, iară auto
austriac Însă, din consideraţiuni pentru un pericol nomia bisericească e umbră. Maghiarii să gândesc 
mare european, este interesul Europei intregi şi deja să le şi şteargă pe amândouă. 
in special este in interesul neamului românesc.' Dupăce lupta constituţională în parlament 
Au recunoscut-o aceasta chiar şi politicienii cei se arată imposibilă şi zadarnică, şi dupăce Ma
mai de frunte ai României libere. Dacă n'ar exista ghiarii ajunşi la putere încep a-şi continua cu o 
marea slavă, care ne Îl1I.:onjură, politica Kossuthistă energie bruscă politica lor, şovinistă dinainte de 
la Români ar avea reson. Intre împrejurările fap- 1848, Românii jigniţi În ce au ei mai scump, se 
tice Însă, în care se află geograficeşte, poporul desgustă, se amărăsc şi o deprimare generală 
român, a face Între Români politică Kossuthistă cuprinde sufletele lorg). 

Înseamnă a-ţi tăia creanga de sub picioare. Acest 
resonament este atât de zdrobitor pentru Kossu!h
ismul român, încât nu mai e de lipsă să mai 
amintim, că politica Kossuthislă ar fi la Români 

Q} Ms. foI 1-25, 
Publicat de: 

Ed. 1. Găvănescu. 
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REVIRIMENT 
Domnului LUCIAN BLAGA, omagiu. 

Două admirabile esseuri au semnalat Întoar- Această inexistenţă culturală, în contrast cu 
cerea Ardealului în câmpul literar părăsit şi uHat, marele avânt dinainte de răsboiu (Goga, Coşbuc, 
necultivat, de generaţia imediat postbelică: »Peisaj Iosif, Hodoş, etc ... ), a fost remarcală de şcolarii 
ardelean" al tânărului dascăI format la Cluj Gri- anilor 1920-1930. Aceşh şcolari, cari pe bănci 
gore Popa 1) şi • Viaţa literară românească in Ar~ de liceu n'aveau ca îndreptar literar decât pe cei 
dealul de după unire" al d-Iui lacop Breazu, şi cu două generaţii înaintea lor, au căutat răul, l-au 
domniasa clujan. ~l O l-.\ aflat şi au pornit, cu sorţi de isbândă - după 

Deşi scrise de literati cu vederi diametral cum aZl se vede - la stârpirea lui şi la reaşe
opuse, aceste esseuri au dat naştere - pe lângă zarea scrisului de pe plaiu la locul ce i se cuvine. 
controversa îndelung desbătulă de înşişi tinerii Faptul că tineretul bea apă dela isvoarele 
autori - la o discuţie mai largă care a avut darul literare ale modernismului, dadaismului, sau vre
să desvăluie dedesubturile unei stagnări pericu- unui alt nou curent literar, este un merit pe care 
loase, precum să lămurească avântulluat dela 1930 . dacă cei cu o generaţie În urmă nu-I înţeleg, îl 
incoace de revuistica literară. vor înţelege cu siguranţă, cei din generaţia care 

In cele patru zări ale Ardealului, În centrul se ridică. 
lui, in oraşe care s'au crezut o vreme că nu pot De cinci ani deci arta ardeleană, literatura, 
conta literar în viaţa acestei elanice provincii ro- prin excelenţă, s'a insorit Şi drumul este În 
mâneşti, au apărut reviste literare - de ideologii pronunţat urcuş. Din acest fericit iureş estetic, se 
diferite; tocmai de aceea bune pentru remarcă. desprinde ca mai bogată în producţie, mai cize
Dacă ar fi numai cele trei mari perÎodice literare; Iată cal itativ, poezia, Poeţii nOI din Ardeal au 
"Pagini literare" la sud~vest, "Gând Românesc;' găsit, pentru exploatat, bogăţii însemnate de înaltă 
În centru şi "Familia" spre nordul provinciei, tot tensiune spirituală cari dozate judicios, au dat 
ar fi destul pentru a se arăta celor neîncrezători, opere de adevărată revelaţie, de Înalt miraj: 
celor ce nu inţelege rostul slovei in desvoltarea De flacără mi-aş creşte tân guiloarea strună, 
generală a unui popor, că într'adevăr, În Ardeal M' • t' d 1 l' d I ă b t ~ t . ă ăt I-aş In II1~e c~e e e n raze e un , 

a e vNan . nou ŞI s. n os. ă . d" l Din conste'la\ii ~li-aş smulţ:je metalul măsurilor 
U lIlcerc aCI o enum rare a peno Ice or. . . A Păd '1 

. I b I I b" Şl cântecul dm fluerul pe care plan!1e Muma UTi or. ltterare - unele excelente, alle e une, a te e su (Teodor ft,\mtlş(]!lu: 80M) 
nivel, dar toate unite în acelaş efort de eviden
ţiere culturală provincială - pentrucă s'au făcut 
catalogări, indexe, totalizări, de alţii în alte locuri 
şi la vremi oportune. 

O acţiune cere În prim plan suflet, animaţie. 
Cu suflet şi animatie Ardealul literar de după 1930 
s'a ridicat şi a înflorit. Şi mai ales, cu suflet tânăr. 
Nici nu era altfel cu putinţă. 

Politica, inevitabilă după un cataclism ca cel 
trecut Între 1914-1919, a atrofiat si m1'll 1 estetic, 
elanul metafizic, în folosul realului, pipăibilului, 
trăirii fizice, dinamism ului materialist. ]n astfel de 
condiţiuni, o îndreptare era un deziderat imposi
bil de îndeplinit. Insăşi cei cari - de o vârstă 
cu politicienii postbeliei - aveau Încă un crez 
literar, se vedeau în imposibilitate de a şi~1 în~ 
deplini din cauza lipsei de înţelegere, de solicititu 
dine din partea celor între cari trebuiau să~şi 
trăiască ţelurile. Cazurile domnilor: Lucian Blaga, 
Victor Papilian, Aron Cotruş şi Încă doi, trei, sunt 
cu totul izolate. Ascensiunea acestor creatori se 
datoreşte aproape integral revistei "Gândirea" 
care, pornită dela Cluj, a avut şi posibilitatea, şi 
tăria, să evidenţieze puterea de muncă, viziune ş.i 
creaţie a talentelor grupate in jurul domnilor Ni
chifor Crainic şi Cezar Petrescu. Dincolo de coper
tile acestei reviste, nimic remarcabil, nimic de preţ, 
În câmpul Jiterelor ciscarpatice. 

1) Pagini literare fin. 1 No. 1. 

Mâinile albe 'n joc spt"e devenire 
Impl'ospătau mirate Înseilări 
Şi omogen deschise 'n depărtări 
Singurătatea o 'nche~lau În lire. .' . 

(e. s. nnderco: MuulI) 

Şi 'n georgeie 
a'mpistrit 
zgârgori rupţi din curcuhee, 
maci pe sloguri sângerând, 
iorzi de salcă 'n râu plângând 
~i pe umeri, 
în cheiţă, 

albe 1I0ri de romoriţii. 
(C, Miu-L\:'rca: Portul şi m/indra) 

Sunt, citările noastre, plămădeli de serioasă 
cercetare emotivă şi interioară, de plin avânt poc~ 
tic, de o maturitate pe care, în general, nu au 
putut~o atinge poetii anilor 1918- 1930. 

Şi nunumai citările acestea sunt singurele 
cele mai bune producţii poetice ale tinerilor ardeleni. 

* 
Dintre aceştia, ne-am oprit ades cu senti-

mente de bucurie, asupra versurilor semnate prin 
diferite reviste, de către domnii: Emil Giurg;uca, 
George Popa, Ion 7'h. !Iea şi Ştefan Baciu. Nu-i 
proclamăm aci ca fiind cei mai huni, cei mai pro~ 
fUl1zi, cei mai mari poeţi ai generaţiei noi, dar îi 
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remarcăm pentrucă suntem convinşi că din opera 
lor vor rămâne pagini luminoase cari vor birui 
întunericul anilor, cari vor fi luate cândva ca mo
deI de limbă romÎnească, de sensibilitate poetică. 
Şi pentrucă pe harta literară a Ardealului de azi, 
pot fi aşezaţi în anumite puncte de altitudine. 

Emil Giuf'giuca se fărămiţează cam de prin 
lq25 prin pagini de reviste. cărora le dă un suflu 
alb de întreagă poezie. In volum nu-I avem. Aşa 
că ne va fi greu să·1 apreciem unitar, În bloc. 
De vom greşi În cele ce vom scri, aceasta ne va 
fi circumstanţă uşurătoare. Dar orcât am greşi, 
atunci când spunem: Giurgiuca este cel ma'i re
prezentant poet al Ardealului de azi pe tărâmul 
poeziei sensibil-erotice, nu ne îndoim de veraci
tate~ spuselor noastre. 

In avalanşa modernistă - pe care poetul 
nu o desconsideră nici ca factură, nici ca fond 
chiar - erotica lui Giurgiuca are o notă de mare 
şi integru uman. Nu alunecă pe panta semidecen
tei (indecentul este integral eliminat), cu toate că 
evidenţiază fibra1 eroticu!. Un drum de mijloc, 
in care expresiile prea bolnăvoase, precum pul
berea vocabularului excitant greu de evitat În 
asemenea producţii, sunt ocolite cu măestrie: 

Când buzele noosff'e îşi sorb văpaia duruhi 
Sufletele ni se Împletesc in amar, 
Ca "ădăc;niJe În/r'o piatf'ă de hofaf' 
A doi porni ce in ramuri se sărută 

. I l1becedar: Plâlls No. 15 -16) 

Sensihilitatea versului nu poate scăpa în 
icoane vii, expresive, deşi imaginea poetică este 
reprezentată tolal. Un erotism innălţat pe culmi 
de fin impresionism, diafantzat, pulverizat chiar 
de nervul suprasensibil al poetului, aflăm in aceste 
luminoase versuri: 

Vrea 'n rochie de spumă să te vadă 
Grădina de cădelniti cu parfum 
Bunădimineaţa. fală de zăpadă! 

(Cîntec Sti se duci! somlltll: BraşOIlul Li/. No. 19-20) 

Încât dacă nu vom Întinde coarda sensibilităţii 
alături de aceea a poetului, ne va fi foarte greu 
să ne integrăm ideologiei versului (meirica şi struc
tura technică fiind pornite din calcul estetic nu 
sunt suficiente, pentrucă aprecierea "Ia rece" a 
unor asemenea versuri nu este justă nici cel puţin 
din punct de vedere formal). 

Dar Giurgiuca este un subjugat al marilor 
dureri: 

sau: 

In fiecare creangă se mistuie o vioară. 
(l1rdere: Fr'u, /f, 3) 

Ai inghetat În noaptea mea pe veci 
Suavă ramură 'n omăI de lunii 1 

~Iustrare: AIJectdar 45-48) 

SlU şi mai lămuritor: 

Tu podul mea de cântec peste moarle. 
Odală şi odală un tipăI imens vom fi impreună 
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La marginea pământului, opriti În noaple. 
Cu spaimă, de stelele mari. din genună. 

((ncrustare pe un g(it de vioanl: O/Înd Rom. III. 4) 

Deşi poetul nu desconsideră Întoarcerea la 
bucuria de a fi om, de a trăi aşa cum îţi este 
dat ca om să trăieşti: 

Odată şi odată prepeliţele zărilor n'or mai sări 
[prin fânate 

Şi omul Îşi va Întoarce fata la pământ 
(Incrustare pe un gât de vioara) 

află ca fără Însemnătate faptul că: 

Octombrie in aur bolnav ÎmbrăcaI 
. . . . . .. ..... 
Cuprinde 'n crengi nimicul 

(joc vechiu: Friu II. 1) 

când poate să aştearnă: 

... pe prag un braţ de soare, 
(Cîntec sd se ducă somrwl) 

când, liniştit, are bucuria: 

Să stea un pic aici până s'or scutura 
Fulgii de somn de pe pleoapele de lJoare. 

(CLÎntec să se ducil somnul) 

când, mai ales, lumea aceasta, care are atâtea 
compromisuri, atâtea nimicnicii, poate fi văzută 
şi prin ochianul neprăfUlt al unei Iărgimi de spirit 
pe care ni-o dă nemărginirea, care face cu măestrie 
supraumană: 

Din fiecare bulgăr să răsară o floare 
(RU}ldciune simplă de primdvani: O/Îf1d Rom. !II, 4) 

Scuturată esteticeşte, poezia lui Giurgiuca 
nu e mai puţin profundă. Poetul, stăpân pe limbă, 
pe modelajul adequat al cuvântului, îşi va altoi 
sensibilitatea pe o technică modernistă în formă, 
largă însă. virtuoasă chiar acolo unde inţelege că 
trebue să facă o legătură Între tradiţie şi viitor 

Pe mână arginlat mi-a ruginit abisul 
Imi latră steaua clopotele verzi de apă, 
Iar pe buza rocelor ce 'ntorc in sapă 
Dcsferec doar un pumn de abur: visul 

(Mustrare: Abl'cedar 45-48) 

Aceeaş Întoarcere spre fonduri trecute, dar 
zidite în forme noi, aflăm În multe din poemele 
lui Giurgiuca. Acest trainic poet al generaţiei noi. 
nu este un negativist, nu se doreşte revoluţionar 
(cum vom vedea mai la vale cazul Ilea); dar ştie 
să-şi ţină scrisul, cu lumină şi frâţie, pe liziera 
dintre emotiv şi raţional. Este, acesta, un lucru 
de remarcat, mai ales că se tinde. în prezent, la 
un fel de mecanizare totală a poeziei (formulă 
de import). 

De aceea, Giurgiuca, revendicat de tineiţt. 
este admis de cei cărora lira le-a cântat (şi poate 
le mai cântă) pe cu totul alte coarde. 

Dacă totuş, se poate găsi o vină poeZieI 
acestui subjugat, este inventivitatea, ades excesivă, 35 
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de cuvinte şi plăsmuiri difuze. Dar fată de albul 
masiv al operei sale, acest defect este minim. 

Cu totul altul este cazul lui George Popa. 
Mai tânăr ca Glurgiuca, mai formalist, mai 

sintetizant, acest poet, format sub aripa avalanşei 
ardelenismului literar nou (este de găsit în poe
zie de prin 1932), evoluând dela un semănătorism 
integral: 

Au plâns azi noapte tn slăvi cocorii 
Vâsllnd pe drumuri lungi de toamnă, 
Şi 'urma lor au plâns ~i norii. 

(Chenar trist: Lanu" No. 3) 

ajunge să creeze imagini ca acestea: 

Floarea trupului se flagela lenl 
În ritmul tobelor de piele -
când coardele se îndârjiau strident 
devenea un fluid de inele. 

(Coreografie: Braşol'lIl Lit. No. 21- 22) 

sau să se oprească la forme de Înnaltă ţinută 
poetică: 

sau; 

Avea păsări in vârful degetelor. 
(Despre oameni ,i arbori: Lalluri 22-23) 

l\ pus atunci pe ape fantasme şi corăbii 
Şi·a înflorit cuvinte 'n vârf de săbii. 
(Prinţul porneşte spre legendă: Gând. Rom III, 2) 

Poezia lui George Popa excelează în imagini 
formale, într'un expresionism ponderat, intr'o plas
ticizare a viziunei poetice în forme cari - deşi 
a fond sunt acuzabile de oarecare sem ănăt<llrism -
se integrează perfect poeziei moderne, pe alocuri 
versul său fiind deabinelea modernist. 

Formalul expresionist al lui George Popa se 
ataşează unei structuri semi.spirituale: 

.•. nu ne mai cunoaştem- in oglinzi 
Ne-am vazut Se pare 'n apele lor goi 
de-am strâns grăbiti vestmintele pe noi. 

(Cheie: Lanuri 20 21) 

f Uneori acest formal expresionist, devine cos-
mic, transformat în senzaţie: 

Purtăm tristeţea 'n sânge ca pe-o soră, 
ca pe-un innalt .... iraj după feciori e ; 
dacă n'ar fi ea, poate niciodata 
nu am fi scris poezie. 

.. , rămine tristeţea pentru visul căzut, 
pentru neputinţa aceasta din noi. 
pentru amurgul rjdicat ca un zid, 
pentru 'ngeitunchiere în noroi. 

Tristeţe, soră, ramâi aici, 
inima te creşte I}l degetul te scrie, 
fluid amar alunecând in sânge, 
innalt miraj după feciorie. 

(Collfesie: Lanun' 17) 

Technica exteriorizantă pe care o utilizeaz[l 
poetul cu succes, ne dă posihilitatea să bănuim, 
eum un relief fin sculptat, mirajul tăcut al triste
ţei. O redare aşa de expresivă a sentimentului 
am mai Întâlnit la Bacovia, al cărui emul se do
reşte - cel puţin aparent - George Popa. Pentru 
el starea aceasta psihică nelămurită. "tristeţea 
aceasta soră" care se cere in permanenţă alături 
de noi, este supremul motiv de creaţie, de isbuc
nire a unui prea-plin estetic, admirabil realizat şi 
in ipostaza seninătăţii: 

In inimă cu câritecul nescris 
călătorul se urca prin dimineti 
un cântec proaspăt ca un cer dcschis 
~i scJlur'of de Iri5!f!ti: 

(Cdntec mai ptlT: LaI/uri 20·- 21) 

şi în ipostaza unui sbucium interior profund; de 
neînlăturat: 

Alee. Copaci. 
O Iată i~i cânta altădată pe clavecin linerelca. 

Poate ~i de aceea e prezenfd triMetea. 
(I~espre oameni şi arbori: Lanllri 22-23) 

şi atunci când amintirea copleşeşte actualul trăit 
cu vizibile rădăcini În trecut: 

Alt cer, pe suflet, ca o amtntire, 
tristete crescută 'n viori; 
anii n'au dece să se mire 
că te-am păstrat in sânge ~i în pori. 

Peste orele tinere de acum 
Cânte eul va şti să rămână. 

(ftbseniă: BraşOVlll Lil. 21-22) 

Am insistat asupra "tristetii" În poezia lui 
George Popa, pentrucă noi o aflăm integrată struc
tural nervului poetic a l autorului. 

La celălalt capăt al suflului poetic, sensi
bilizat cu mare notă de personal de pana lui 
George Popa, stau câteva poezii erotice, cari prin 
îndrăsneala conceptului şi formei, sunt unice in 
literatura ardeleană nouă. Au fost publicate în 
revista "Lanuri", Le relevăm pentrucă le aflăm 
originale şi lizibile, chiar când frizează lascivul: 

Veni apoi freamătul tăI pilor ~I jocul de pântec, 
carnea se despica lacom şi greu, 
era atât de nou pentru mine acest cântec 
c'am fost uitat de soare şi de Dumnezeu 

(Destin: Lanllri 7~ 8) 

Versurile deşi au o incordare erotică exci
tantă -- la propriu şi la figurat - nu sunt totuş 
triviale. Ordinea, technica slovei pe CnJe o utili
zează poetul, fac din fraze oarecum îndrăzneţe, 
redări SImple ale uuor stări omeneşti: 

Copilul privj pe furiş şi atent 
să surprindă misterul lumii ascuns în trup 
mătăsurlle gâl\dului se rup 
şi jocul e acela~, rebril şi demenl 
. . . .. .. . . , 



Târziu ... 
stăteam trişti - şi aşa de vremelnic 
Împotriva patimii imuni -

([~ecidivă: Latlllri 9) 

Pentru evidenţierea calitătilor de mare zugrav 
al senzaţiei de vid avută in preajma faptului ero
tic, reprodt:lcem în întregime "Poemul pentru că
derea florilor" pe carc l-am aflat printre manu
scrisele autorului: 

Azi trupul tău o să treacă 'n 
zodia frângerilor de mesteacăn. 
Vitemne, freamătă mâinile ca nişte crengi subţiri. 
sub cerul tras peste noi şi peste amintiri. 

Ne mirăm de anii copIi cari-au crescut 
şi de toale tainele ce până azi nu le-am ştiut, 
de zâmbetu 'nflorit pe buze strâmb, 
sau de pocnetul mugurilor la carâmb. 

Cineva din copilărie ridică degetul şi 
nu mustră că 'n odaie e prea besnă: 
deschideţi ferestrele copii. 

Simţim o mică moleşală la glesnă 
ne-a obosit ,cunoaşterea acestui nou alfabet 
pe eare nu-I va putea scrie orce poet. ' 

Deschidem ferestrele cum ai deschide o carte, 
dar afară nu e schimbată nicio culoare 
şi iarăş ne mirăm cât e copilăria de departe, 

Nu vorbi. Din febra sângelui s'a scuturat o floare. 

Oricât de expresivist s'ar dori George Popa. 
chiar în acest poem scris se pare într'o stare in
spirativă specială, poetu! a biruit omul. Poemul 
a înălţat lascivul la rangul de artă, lucru neîntâl
nit la noi nici chiar în ultima parte a poeziei 
argheziene2) (care se arată a fi prea casnică pen
tru a se priza ca erotică). 

Innainte de a incheia rândurile despre poezia 
lui George Popa, dăm la iveală şi o poemă a sa 
- unică se pare - cu caracter social. Este prea 
lungă pentru a o reproduce în intregime. Pentru. 
încunoştiinţare, vom cita o strofă: 

Ierburile nu vor fi pentru cei mari 
neştiutor şi vegetal culcuş; 
durerea celor mulţi dar sinţIuri tari 
trecută 'n pumni precum iS\lo~re 'n munţi; 
va răstigni 'ndrăsnelile pe frunţi 

(Gong: În man/lscris) 

Rămâne ca cititorul să aprecieze valoarea 
estetică a acestui poem, atunci când va apare în 
pagini de reviştă. 

In general~ despre poezia tânărului ardelp.an 
George Popa se poate vorbi prea puţin acum. 

Prin poziţia socială ce Încearcă să afişeze 
in prim rând - şi În al doilea prin duritatea or
ganică a versului său, !on Th. !I.a este un izolat 
~l generatiei. Chiar in perioada de formaţie poe
tică - atunci când versul lui llea înclină spre 

2) Tudor ftrghezi: Cărticică de seară. 
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~n cre~tinism ~pecific ardelean - conceptul poe
tle al1:utorulul "inuenlaru!ui puro!" a fost cons
tant izolat. 

Deşi nu s'a născut poeticeşte sub zodii cu 
a~pect pur social, afilierea lui lIea la ideologia 
difuzată de paginile revistei "Societatea de mâine' . ' 
In care dantescul versului eşit de sub pana acestui 
ţăran adevă~at din NăsăuLl a găsit amplu ecou, 
afll1erea deCI la o doxologie socialistă adesea, a 
avut repercursiuni mai târziu nu numai asupra 
activităţii literare a autorului - ceeace nu este 
~n mare rău - ci s.i asupra a~tivităţii sale poli
tice - ceeace e mal grav, mal ales că cei ce 
cunosc verbul lui lIea îl apreciază nu ca socialist 
ci ca pur român plin de uman şi de fiorul in- ' 
tegru românesc al înţelegerii. Ilea se vrea umani
tarist şi nu reuşeşte să fie decât uman; se doreşte 
răsvrătit şi nu isbuteşte decât un aspect de etic 
al nemulţumirei (eufemism just in acest caz), se 
apreciază tovarăş marxist când in realitate vede 
bine că nu poate fi decât numai frate. 

. S~riitorul acesto~ ~ânduri ~u este un integru 
credlllclos, Nu este mCI cel puţm un laic convins 
~e virtuţiile pământeşti ale semenilor sacerdotali. 
Nu poate fi deci acuzat de ipocrizie atunci când 
găseşte În volumul "Inventar rural" al lui lIea 
versurile următoare ca piatră de hotar a unei ac
tivităţi literare care se voeşte exteriorizată altfel 
de cum este autoînţeleasă. 

o rază a apusului de sân ţIe 
frântă de ramurile sălciilor vecine 
pune aureolă de lumină 
pe fruntea lui Isus, .. 
Sălciile plâng. 

La troita din câmpie 
un drume\ se 'nchină 

I 

(Troiţa din câmpic: illventar) 

Viziuni asemănătoare, deşi cu vers abrupt 
şi rimă stridentă, excelează în primul volum al 
poetului şi se găsesc suficiente chiar şi în volu
mul "G!oata" catalogat de critică drept revoluţio-
nar-soclal: ' 

Cronicarul pe hârtie 
aplecat, gârbov şi trist 
scrie: .. o lume va să vie 
nouă, ..• Dar pe unde·i Chrisl? 

(Cronică: Oloaia) 

.. Peste toate aspectele sociale, grandioase, ci
VIlizatoare, măreţe, fastuoase, pluteşte chinuitoare 
intrebarea emoţionantă: "Unde-i Christ?" 

Primul volum de versuri al lui Ion Th. I1ea 
-..:. in contrast cu secundul - se vrea cu adânci 
rădăcini înfipte în tradiţie (nu in tradiţionalismul 
literar), Poezia modernă. care se vrea şi româ
nească. spre a evita cosmopolitismul periculos şi 
ucigător de estetic local, trebue neapărat întreţi
nută cu oxigen pompat din mediul imbold. Altfel 
nu are valoare pentru cei în limba cărora s'a scris. 

I1ea a ţinut cont de acest lucru numai in 
.. Inventar". Cultul e.xpresiei alunecă uneori in 
lirism: 37 
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sau: 

Din culmea dealului 
incepI.' calea laptelui 
şi 'ncet pe ea ... urcă o stea 

(Prin noapte: Invelltar) 

Ulli~lea palrialhală 
aruncă clipele 'n vecie 
şi pune văI de poezie 
pe pr!velişlia rurală. 

(Casa nOilstrd: ll/vl'lllal~ 

sau şi mai c\oquent: 

Spune iubito carc·i 
drumul spre nori ... 

(M'J1llcnt: Im'Cl/tar) 

Citatele noaslre evidenţiază amplu alături de 
cele mai multe poeme din "lnventar", adevărul 
spuselor noastre: !lea s'a născut cu filoane de 
suflet înfipte adânc În glia ardeleană-românească. 

lmagismul lui lIea, prin nota de propriu in
treg, axiomatic, se arată a ne da pentru viitor 
lucruri mai bune. Evoluând, dela primele versuri: 

sau: 

Turnat pe zări amurgul 
clipeşte, lovind Încet mun\ii pe umăr. 

(Nocturnd : Inventar) 

E 'mpărtită noaptea 'n două, 
minularele de ceas, 
intâlnile amindouă, 
stau o clipi la taifas. 

(Intr'o noapte: de vară: Inventar) 

ajunge in volumul .. Gloata Y I la viziuni animatoare 
realizate deplin: 

La răsărit un şir de munţi cuprind toamna de brat, 
În ţară se urnesc roţile nemulţumirii' 
iar din adânc de mine, muşchi ÎncordaţI 
scormonesc aur stăpânirii. 

(l'ur cuvenit: Oloata) 

sau la sumbre şi voluptare impregnări tendenţioase: 

s'a stins o stea pe un cer păgân 
şi-o mamă a strâns un prunc la sân. 

(S'a spdnzurat aseard un om: Oloata) 

Asemenea chiotul desnădăjduitului care se 
agaţă de nimicnicie ca de cea mai salvatoare ră· 
dăcină În mijlocul valurHor omeneşti: 

Cârciumare 
pân' la tine 
nli e c'ale 
nu e vale 
netrecută 

i 
Cârciumare. 
adu vin. adu pahare l 

(Mi-arunc argintul: viaţa Literară X, I) 

sau explodarea plină de nădejde a vizionarului 
utopic; 

.. ,drum rără granili, 
pc unde vor trece toji oamenii intru întâmpinare. 
toţi renăscu\i .•. 

(Braşovul Literar: 17-/8) 

sunt note poetice cari deşi incărcate de figu. 
riie de eted necesare unei anumite poezii - au 
o notă de personal care·l izolează pe IIea fie de 
factura poetică a unui Cotruş~ fie de viziunile di
verse ale rusului Esenin sau maghiarului Ady. 
Afirmatiunile contrare ale unor critici (vezi Eug. 
Ionescu) nu pot fi luate in consideraţie, pentrucă 
aceştia s'au grăbit să evidentieze aspectul de ma
nifest al poeziei sociale a lui !lea, trecând sub 
suspectă tăcere cealaltă latură a versurilor sale: 
aceea a vizionarului realizat în cea mai mare parte 
a operei sale. 

Dar să discutăm şi punctul vulnerabil re
marcat de d. Eug. Ionescu. 

Poezia de clasă - de orice categorie - nu 
are un fond pur poetic, din cauza tendinţei sale. 
Ca orice literatură dictată. va fi sau declamatorie, 
sau cu aspect de manifest, orcât dozaj poetic i-ar 
da autorul şi oricât de vizionar ar fi el. De acest 
mare - şi unic - neajuns nu a scăpat versul 
lui lIea, In volumul It Gloata" aspectul de social 
al versului apare sonor, clar. Dealtfel chiar În 
..Inventar" deşi - dupăcum am mai arătat mai 
sus - versul lui lIea se hrăneşte din tradiţie, 
avem unele aspecte de social. Şi, probabil pentru 
a accentua şi mai bine tendinţa, chiar ultimul 
poem al acestui volum, se arată ca orientabil 
pentru aspectul viitor al poeziei sale: 

DislruţJălor ciocan 
love*'c 'n edifiCiul uman 
Iare - să sară anătoare scânlei 
salvatoare idei 
pc nicovala unui veae rău! ..• 

Lovel}le ciocane - loveşte mereu. 
(Ciocanul vremii: Inventar) 

In .. Gloata l
' tezislă - căci aceasta carte 

orce s'ar zice are un ţel - cu greu valoarea 
poetică a autorului a putut imprima unora din 
poeme un aspect integru literar, sau pur estetic. 
Pentrucă, mai ales, esteti eul in literatură se vrea 
descătuşat de "forme impuse", se cere vali:lbil prin 
el însuşi, prin înnălţimea gândului, prin vibraţiile 
inspirative, nu prin patos ordonat, nu prin va
loarea socială a ideii, nici prin strigătul de clasă 
sau prin vuetul tumultos - impresionant deci -
al revoluţionarismului social. 

Ca să exemplificăm efectul diminuant al 
MeU, asupra es1etismului poetic, reproducem parte 
din poemul .. Răvaş": 

mamă, 

cu vremea pe umeri 
imi place să trec inainte 
călcând peste ani ca fulgerul. ~. 

Un sentiment atât de bine redat este însă 
diminuat (in multe poeme ucis) de următoarele 
două versuri tendenţioase: 

l' 

I 
f 

I 



... pe calca slropilă cu sânge 
in ajutorul Muncii. 

Intercalatea acestui ditirambism a fost sufi
cientă pentru a strica efectul unor redări de as
pecte sufleteşti destul de reuşit transpuse. 

Desigur poezia astfel alcătuită va fi fiind 
bună pentru anumite scopuri; nu va fi apreciată 
însă literar decât la justă valoare, pentrucă opera 
literară se apreciază în tot, nu În parte. Iar totul 
lui lIea este oarecum defectuos. Aci este dealtfel 
marea (?) racilă de care s'a agăţat d. Eugen Io
nescu. 

Dar trecând peste acest defect, care este 
datorat nu lipsei de vibratie interioară. vom găsi 
şi în volumul "Gloata" multe viziuni de amploare 
poetică, multe redâri ale unui sbucium interior 
sintetizat: 

sau: 

r~ânietul prăpădului flutură 

hingă portile minunii aşteptate 
(Prdbuşiri : Gloata) 

Ţăranii aşteaptă cu ochii muiaţi în rouă 
o stea călăuzitoare 

(Sfredclind vrCl11ea: Gloata) 

sau şi mai lămuritor: 

... ziua pune armura aurului 
pe umerii Craiului 
ieşit din codrii răsturnaţi pe fila istoriei 
să calce libertăţi oprite. 

(f j oria: Gloata) 

sunt toate - alături de alte evidenţia bile pasagii -
realizări reuşite cari, deşi Încadrate de unele ver
suri obiective, rămân cum filoanele de aur pur 
din adâncuri de pământ. 

Incheind consideratiunile noastre despre poe~ 
zia lui !lea - insistând asupra poeziei sale care 
se vrea socială - facem un prognostic de viitor, 
care dorim să fie luat numai cu titlul de docu
ment: dacă autorul "Gloatei" va persista Într'un 

- social de natură ideologică, poezia sa va pierde 
din adâncime dar va căştiga facticele suprafeţei; 
dacă însă, va lua socialul ca o canava pe care să 
brodeze inspirativul destul de evident al puterii 
sale de creaţie, prevedem lui lIea o apropiere de 
înălţimile azurate la care a ajuns versul unui Ady, 
unui Rilke. Exasperarea poetică este valabilă nu
mai atâta vreme cât tensiunea interioară primează. 
De Îndatăce intervine o acerbare dinafară, dogma 
Hpicară apare şi efectul poetic - fără omogen ei
tate - suferă dc ditirambism, manifest, exclama
tiv, toate acestea fiind aspecte tendenţioase. 

In lirica tânără ardeleană Ştefan Baciu este 
un fenomen aparte. Scrie şi publică versuri dela 
J 3 ani. La 16 ani era încununat cu un premiu 
poetic râvnit· de alţii cari nici la 30 de ani nu 
isbutesc ceace acest elt!v de liceu a dat literelor 
noastre. Precocitatea talentUl ui, a făcut pe unii 
să·I afle pe Baciu mai mult sub o zodie de rafi
nament trecător întru ale poeziei (Petru Manoliu, 
Ion Valerian), găsind deficienţe chiar în poemele 
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premiate de Fu ndaţiile Regale. Părerea noastră 
este că aceşti recenzenţi au avut motive indepen
dente de criteriile de apreciere juste să-I pro
clame pe Baciu inapt pentru mai mult. 

S'a întâmplat Însă că poemele publicate ul
terior apariţiei volumului discutat, au fost mult 
mai bune decât cele premiate (vezi poemele pu
blicate în "familta~, "Hotarul", "Pagini Literare", 
~ Vremea", "Lanuri"). Aşa că talentul găsit em
brionar de către comisia de premiere a Fundaţii
lor, se confirmă. 

Ştefan Baciu este un sceptic al poeziei. Află 
greu subtilul formei care să imbrace versul după 
dorinta lui totdeauna mai mari decât realitatea, 
dar odată aflat, rămâne ca argument În toată 
activitatea sa poetică. Nu este însă un rigid. Plas
ticitatea versului său este de o splendidă profu
ziune. Dacă s'ar arăta ceva mai hotărît În utili
zarea filonului poetic, I-aş compara fără teamă 
cu subtitlul spectic francez Ernest Psichari: 

Poete, amară e vioara şi arcuşul e o cracă, 

Nu te trudi, sorbi viniJl negru ca un tuş. 
Rupe creionu -
Şi pleacă I 

(Invitaţie la vis: Poemele poeturui tânăr) 

Nu vă amintesc aceste versuri de confesiu
nile acoperite cu un văI de discretă decepţie ale 
transfiguratului sceptic francez? 

Dar acest scepticism, chiar când frizează 
'pretiozitatea, are darul să evidentieze un lirism 
personal, specific, pe care Ştefan Baciu îl afirmă 
întreg şi vifginal, deşi contrastează cu unele poeme 
ale sale care sunt reţineri frumoase ale sbuciu
mului omenesc (Amantă princiară, Sat de pe Târ
nave). Mai clar, se desprinde pel'sonalullui Baciu 
din versuri ca acestea: 

Cântecul vignetă lipită de cartea buzelor 
Abil dansator se sucia lângă coapsele fine 
Murea apoi pe dinli ca pe corzile harielor 
Şi ne chemat pândar se culca lângă line. 

Tăceai. lângă gazonul clipelor. Murind 
Cu vorba ca o casttlnă muşcată În gură; 

lncremeneai cu umerii lângă stele, privind 
Cum noaptea !iane de cântec ili lură. 

(Poem de dragoste: Poemele) 

In literatura tânără am mai putea afla ase~ 
menea accente poate la Yvonne Rossignon, poate 
la Teodor Murăşanu, poate la/Alexandru Căli-
nescu. . 

Paralel cu un scepticism frumos cultivat, 
Ştefan Baciu are meritul de a fi dat conţinut asi
milabil ficţiunei: 

Ochii deschişi ai unghiilor ce·au 
Veghiat tristeţea lacrimilor despletite 
Să oglindească zâmbeful buzelor ce vreau 
Să fure porii albi din carne şi cUpite. 

(Măini : Poemele 

Felul în care Baciu a reuşit acest lucru (să nu-i 
uităm vârsta) îi pune talentul Într'o lumină care 39 
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are darul să evidenţieze, prin deducţie, şi alte 
resurse sufleteşti prea puţin exploatate până azi 
În poezie. Rezolvă clar, .sugestiv, sbuciumul de 
proporţii universale ale sufletului: 

Pe umerii flautului cad lacrimile ~i zac 
Lâng~ pome\ii trişti ~i scutura\i de flori 

Ohosm. inima se va închide in strigări 
!\WlurÎ de ve~tcda stea din grădină. 

(Tristete cosmicd: Yr/ze II) 

ca şi sângerările umile şi necunoscute ale celor 
ce se pierd în disc retă tăcere: 

Aceste pleoape qălhui cu small de vis şi cristal 
Trăesc o~teni adormiţi in orişicare privire 
Lovesc lumina de eer ~i valul tristeţii de mal 
Trăiesc apoi dormitând in somn şi în amintire 

In apa ochilor clari, stele cădeau către sud 
In apa ochilor Clari, lumillu eu o aud. 

(Cintecul ochilor trişti: Hotarul, II, 8 C) 

Poezia cere talentului un efort mai mare de
cât proza. Răsfrângerile de ape cristaline ale ver
sului au nevoie de oglinzi multiplicante, de un 
rafinament subtil, preţios chiar, de expansiuni 
metafizice vaste, necuprinse, prin care să se vadă 
în Întuneric nu numai luminita firavă a stelei, ci 
şi focarul care fortifică in elanuri universale această 
inspirativă sugestie. 

Prea puţini poeţi sunt convinşi de acest 
lucru, prea mulţi sunt aceia cari meşt~ştlgind un 
vocabular incoherent, repetat până la obs~sie, până 
la enervare, cred că au creiat lucru tainic şi Innalt. 

Printre cei puţini, precacitatea lui Ştefan 
Baciu şi-a făcut loc şi şi-a aşezat vâna poetică 
acolo unde licoarea se cere mai cristalină, unde 
setea de frumos este mai mare, puritatea mai vastă. 

Un eroiism abia perceptibil din marea de 
fin lirism, închipuie transfigurarea poetică pedea
supra tuturor nevolnicii1or atunci când poetul dia
fanizează până la disperat realul: 

Stele răsăreau in vârful degetelor străvezii 
Unghiile Ca o coroană îşi a~teptauregilHl. 
In luciul lor dansau reilexe aurii, 
Şi 'Il palmă, ca o umbră răsărea grădina. 

Elitre pentru sborul cărăbuşilor spre lună, 
Caicuri pentru visul meu inchis În violină, 

cand mana mea, CII podul pal mei talc se 'lllpreUlHl 
In amintiri şi in febră degetele se înclină. 

(UlIgltii ; Lall/trl~ 18-/9) 

Versurile acestea de directă destindere psiho
fizică. alături de alte imagini sensibil erotice: 

Ns-am înfipt unghiile în dureri, ~i gândul in flori 
Şi am oprit sborul nostalnic pe planta verii; păpădia. 

Ne-am săpat singulara prietenie Ce ne-a bătui pi
r roane În gand. 

(EIc,lie pentru vara lui 1 !lJ3: Pocmele) 

justifică nu numai felul În care scrim, dar - prin 

.. , 

contrast - şi atitudinea adversă a unor critici 
luată În fala poeziei lui Ştefan Baciu: rancuna 
canalizeaza totdeauna aprecierile nedrepte, care 
se ştiu ca atare, dar care sunt de ncstăpânit de 
cel ce le dă slovei. 

Şi noi am aflat o apropiere (lipsită de ceace 
se numeşte 8influenţă~) Între Mâinile din ,.,Eula
Jiile" lui Dan Bota şi acelea ale ~Poemelor" lui 
Baciu: 

l\\âinÎ, arc piJrf1!ru albe geometrii 
M,iini. ceata subţire in care trupul Iău inscrii, 
Mâini, deliA prin care suflelul se împreună 
Cu oarba şi dreapta genună. 

(Dan {Jota: A!liilli) 

i\ceste palide cuprinderi de mâini ce ţin prea 
Rar in palmă \.Jisul; aproape de caetul albastru 
Să urce liniştea gâtului meu drept. aşi vrea; 
Prelung,l mângâiere de jugash'u. 

(:;\lef(11l Bocm : Mâini) 

Dar mărturisească orcine dacă egocentrismul 
contemplator al lui Dan Bota, este aMmi/at de 
singularismul sbuciumat, aproape morbid, dar nu 
mai puţin stelar, al lui Ştefan Baciu. 

lmaginativul insorit, i-a dat posibilitatea lui 
Bariu să creeze ades simbolice icoane, admirabil 
plasticizate În cuvânt: 

..• viorilc din gât, cu soare sc dezacordau. 
( l:.mi tll1 ii: Pocmele) 

Toată odaia estc rolund<i în aerul portocaliu. 
(CCc1S de citit: Pocmele) 

Pe irunlea părului sună cimpoaie sub gura 
Oboselii ... 

(Poeme: POl'flule) 

In bazinul căii lac\C!c sc scaldă hieruvilllii. 
(l)a:<tel ccresc : Poeml'lt) 

Aerul miroase ca UI1 măr c<lnd plouă. 

(Desen fl'(]~)il: Poeme) 

,'Socrele c atât de Herbinle ca un plămân. 
(Poezie: Braşovlll Literar 17-18) 

Am fi reprodus, dacă spaţiul ne-ar fi per
mis, cât mai multe asemenea veritabile icoane, 
pentru a lămuri o structură cu aspect poetic pro
priu. Lectorul va putea insă verifica, citind inte
gral "Poemele poetului tânăr" adevărul spuselor 
noastre. 

Din cele reproduse mai sus, cultul imaginei 
se desprinde în extensiuni de factură pur melo
dică răsărită dintr'un decadentism gen wildt~ şi 
- prinurmare - numai din acest unghiu, influ
enţat. Ca şi la cioclul parnasienilor, structura 
lirismului lui Baciu are un aspect rnătăsos. In 
accentele dionisiace însă, ponderul matur al ele
vului dela Braşov nu-şi permite isbucnirile inco
herente - dar cât de geniale! - ale lui Wilde. 
Totuş vitalismul lui Baciu nu e firav şi evită 
suspinele perimate şi clavecin are : 



Când am coborî! in satul cu mărgele de vie şi 
{struguri 

(Sc1t de pe 1 dnim'C: Nadcş; Poemelr) 

iar atunci când ambianta sufletească se desvoltă 
În decor, vIziunea lresallă în diafanizări certe 
şi dense: 

,'\ram repezit să rup floarea de gând a luminii. 
(Sel! de pc Tdrna\'e: Nadeş: Pclt'mell~ 

In complexul ei, poezia lui Baciu nu este 
unitară. Deşi se fereşte de banal şi fagocitoză li
terară, poemele sale au multe arabescuri de ori
entaţie, accentele elegiace îi sunt cam romantice, 
iar cel plOust-ian este, pe alocuri t absorbant al 
unei note de personal-românesc. 

Noi prevedem o epurare, o reîntoarcere flo
rală la eu-I întreg şi neevoluat ideologic, eu cu 
care Baciu ne· a obişnuit încă dela primele ver-

HOTARUL 

suri semnalate în "Klingsor"-ul domnului Hein
rich Zillich. 

Alături de aceşti patru poeti tineri, Ardealul 
literar renăscut hrăneşte încă un curent literar de 
mare anvergură: acela al "Paginilor LHerare" 
dela Turda. Nici "Familia" - care Încearcă un 
cosmopolitism literar diminuant - nici "Gând 
Românesc" - care suferă de un ştiu ce anchi
lozare estetică - nu vor fi nucleele .care să po
larizeze acţiunea de îndreptare în câmpul literelor 
ardelene. 

Calea pe care merge revista dela Turda, 
cale care cu fiecare număr apărut se descifrează 
tot mai justă, tot mai renovatoare, se va vedea că 
este singura valabilă pentru tineretul de pe platou. 

Dar despre acest lucru, se va vorbi la timp. 

Bucureşti, August - Noembr. 1935. 

N. Ladmiss~And,eescu 

LA INCORPORARE. 
o păreche bocanci I 
O păreche bocanci. .. 
O izm"nă! 
O iz mană ... 
O pereche moletiere! 
O pereche moletiere ... 
O capelă! 
O capeIă ... 
O gamelă! 
O gamelă ... 

.•. Cască! ' .. Mască ... Centură! ... Cartuşieră! 
elc., sburau de-a valma. de pe rafturi. Ia picioa
rele mele, aruncate de dom' plotonier-major. EI 
dicta efectele, iar furierul, - un v!ăjgan, os de 
chiabur, dela ţară, ţeapăn, cu capela moţoasă în 
cap, - lingea creionul, repeta ordinul şi nota. 
la o masă cârcită. efectele, ce mi se distribuiau, 
într'un registru cu scoarţele decolorate. moi, şi 
cu foile· răsfrânte. 

- Şi-acum, băiete, ia-le! Du-te de le îm
bracă şi-aşteaptă- mă la com panie. Inteles? .. 
Marş! Astea mi-erau adresate mie, nu furierului, 
de către dom'major Vasil~,~ negru, de parcă era 
văcsuit, cu mu-stăţile dese, urnite din nas, şi hur
tos. Şi am văzut eu, din fuJgerările sale de sub 
cele două stufuri de sprânceană, că nu-i plac 
de loc. 

- Am onoare •.. 
- Ce-ai ,.onoare", bre? Acilea, să ştii, e 

,.să trăiţi!- Inţeles?! tuna spre mine dom'major 
Vasile. Aşa-I numea cazarma toată, .dom-majur
Vasilet

( încoaci, "dom-majur-Vasile" încolo. 
Avea omul faimă. Ehei, cu acest "dom-majur
Vasile" n'ai s'o duci bine.L_'p~r!5Jl". nu văzuşi ce 
mizerii incepu să-ţi facă, îmi ziceam În sinea mea 
fiindcă "ziua bună se cunoaşte de dimineaţă". 
Mie însă nu mi se părea prea bună. De! 

Să trrăiţi! şi voiam să plec. 
Stai, bă .•. 
Stau, să trăiţi .. : 
Bă, tu, trebuie că eşti unu de ăla, 

"doftor". 
- Exact! Să trăiţi ... 
- Băiete, eşti tu "doftor". nu eşti, Însă ci 

ai la bază, bre? 
- Bacalaureatul de liceu, să trăiţi!. 
- Păi, ce-am zis io? Numai cu d'ăştia să 

n'ai ,.chestii·, he, he ... ilevi tâ-tâ-râ,,,. e, dar îmi 
intârziaşi, îmi întârziaşi, trebuia să ta prezinti la 
cinşpe ... te dau la carceră, .. , auzi bre? E, hai 
car' te I fură mustrările majorului. 

- ~ Uf, făcui uşurat când mă văzui dincolo 
de uşa magaziei, în curtea cazărmii. Aici mă aş
tepta tata şi mama. Şedeau pe un plop răsturnat. 
De cum mă văzură, se sculară în picioare, şi 
veniră spre mine. 

Ce-e, maichii, mi te 'mbrăcară'? mă primi 
mama. 

De', maică, tic. 
Dar bune-s? arătă taica spre echipa

mentul ce-I ţineam foştomoc În braţe. 
- Bune-s, maichii, bune-s toalele ?.. Bag 

de seamă la ce te'ntreabă tătâne-to! mă preveni 
mama. 

Iar eu: 
- Oiu vedea, ..• trebue să mă'mbrac imediat. 
- Imbracă-te, maichii, îmbracă-te, să te 

vadă măicuţa cătană, şi-apu, d'o vrea Dumnezeu. 
n'am bai, să şi mor, aci, ni. în cazarmă... Şi, 
mama îşi duse cârpa la ochi. 

Luai uniforma pe mine acolo, pe loc, În 
umbrarul tufelor de sub nişte casta ni cu frunzişul 
de toamnă. 

Maica mă zări mai întâi. Măicuţa! Veni spre 
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mine cu bratele deschise. Numai că nu fugea, dar 
îi era greu cu cioboţelele groase, pe cari le avea 
în picioare. Ce bine ii şădea maichii să fie maică, 
în rochia ei de cânepă, ţesută de ea În liniştea 
serilor de iarnă, la geamul ingheţat şi la lumina 
unei lumânări de ceară! Avea pe cap o cârpă 
mare, neagră, de lână, trasă adânc pe frunle, ce 
se încrucişa la piept şi.i trecea pe la subţiori, 
cu boţul legat la spate. La tâmple i se vedeau 
şuviţele ei de argint. Maică, MAicuta mea! 

- Să nu le diochiu, catana maichii! mă 
cuprinse În brate maica, .:. vezi aşa te vreu, aşa. 
lo.te, ce chipeş, şi voinic cătană are maica, ţucu-I 
eu pe el, şi de o fi Într'un ceas bun, la anu te 
însori, ce zici? şi mă privi În ochi... Dar, nu 

- cu Marita a Uricii, numa cu Lenuta a Ursului, 
că aia e de tine! E cuminte, şi bogată, şi fru· 
moasă, maichii, zău: . " hai, să te tuc Petrică 
maichii I Şi, fiindcă abia-mi ajungea până la 
umeri, mi s'a căţărat de gât, şi mă strângea, şi 
mă săruta, şi-şi ducea mereu cârpa la ochi. Plân
gea de fericire. Visul ei de totdeauna era să fiu 
soldat, viteaz, .. erou, ca bă1ăiaşii lui Decebal. 
Asta era toată istoria, pe care o ştia. 

Taica, spătos şi Înalt, în lţarii săi albi, cu 
căciula de miel pe ureche, cu pieptar de blană 
şi În cisme negre, trase a sec din lulea şi mă 
privi iscoditor din colţul ochilor, de sus până jos 
şi de jos până sus 

- Asta, arăta la centu ră, nu·mi place cum 
îţi şade, să ţi-o strângi mai tare, şi m'a apucat 
taica de mijloc şi m'a strâns de pârâia cătărama 
şi pârâiau şi oasele din mine. Şi ai grijă, fătul 
meu, să n'o slobozi de tot, .' ,mă tot aranja el 
trăgând aici de curea aici de tunic1. 

- Ascultă, dragul maichii, aşa vezi, ascultă 
de tătâne.to, mă îndemnă mama, ştii 'că fu că
tană multă vreme la 'mpăratu, şi fu şi 'n resbel... 

- As 'ult, maico, ascult. .. Şi făceam totul 
pe placul lor. 

- .•. Şi mai trage-ţi cioarecii ăia, că, n'ai 
teamă, nu se rup, îmi tot dete sfaturi tata, ... şi 
ia seamă şi la "vafănroc" , arăta spre tunică, să 
stee intins, şi-apu du-te de-ţi ia la grecu "vix", 
să ţi· i negreşti bocancii, să nu·mi fi hâd şi de 
râsul lumii ... 

- [au, tată, iau .•. mă spuneam eu la toate. 
- Aşa, aşa, dragul maichii, îngâna mama 

tot admirându-mă. 
- lo-te-i şi bumbii ăştia cum mai spân

zură, observa tata şi mi-i smulse dintr'o smun
citură, supărat pe nasturÎÎ mei dela tunică. 

- Adă-i, maichii adă-i, să ti-i COSt vru 
mama, şi-şi scoase acul şi ata din traistă, ce le·a
duse de o trebui. 

- La să-I să şi-i coase'el, vru tata s'o oprească. 
- Lasă mamă, că-i cos eu, şi o ţineam de 

mână. 
- Ba, eu, maichii, se impotrivii mama. 
- Boală, ce te-amesteci, o infruntă tata, 
- Mai Iasă şi 'mneta, d'apu de ce-s eu aicea? 

Şi, nici eu, nici tata, n'o puturăm opri. Mi-i cusu 
strâns şi cu sucitllri să nu se rupă. Aaşa, vezi, 
maichii, aşa n'au să se rupă de grabă, imi zise 

mulţumită de ce făcu, rupând fuiorul in dinti, ... şi 
de-i veni acas' de CrăCiun, las' că·i mai cos eu, 
grijeşte numa' să nu-i pierzi la .. ibunguri H 

••• 

- Fătu meu, începu din nou tata, de-i fi 
intrehat, să răspunzi tare, şi.apu ţine capu'n sus, 
ui1ă·te 'n ochi, că aşI făcui şi eu la "hunvezi", 
ŞI tata clipi ştrengăreşte şi· şi răsuci mândru mus· 
tatea ninsă de vârstă. 

- thei, maichii, de la.j fi văzut pe tătâne-to 
cum s'a 'ntrecut şi cu.alu Tăîţălu, de om frumos 
ce era in gioc, ... ehei, zile, zile, cum te treci... se 
nostalgia mama. 

De departe răsuna strident o trimbită, pe un 
glas răguşit, sacadat, ca de chemare. 

- Maică, auzi, că vin dela "ibung", şi tata 
o duse mai de o parte pe mama să vadă cârdul 
de ostaşi ce se întorceau dela poligonul de tragere. 

- ... Compaaanie, stai 1 ·Pe loc re-paos! Se 
auziră comenzile ofiţerilor 

- Vezi, vezi-i, maichii, aşa să-mi fii! se 
uimi mama de cum soldaţii executau maşinal co
menzile. 

- .. lIeeev Pârvu, mă striga din uşa can
celariei de companie, furierul pe care-I cunoscu
sem în magazie. Lângă el, se împroptea in sabie 
majorul Vasilie, "dom-majur-Vasilie", cu burta 
scoasă, voiniceşte, şi descheiat la nasturii dela 
mantauă. Să tot fi avut 45 de ani, - eu ahia 25, 
şi amânat "pentru studii". 

- ... 1\ev Pârvli Petre l... fir'ar al dracului de 
parşiv, unde eşti, bre? Fără greş, astea nu mai 
er au vorbele furierului. 

.- Auzi, fătu meu, că te cheamă, mă făcu 
atent tata. 

- Da, ... să trăiţi,. .. aici-s 1 răspunsei eu tare, 
dela distanţă, cu faţa spre de unde-mi venea or
dinul. 

- Auzi, maichii, te şi drăcueşte' Cum şi-ţi 
. ? C' ă ~f" D' ? (D t' zIcea. I-C "parşa... a, ala ce-e. e Ş la, 

săraca!) Au, aaau Petrică maichii, au, aaau, se 
tângui mama ... Ia te du şi 'mneta, ce tot stai se 
răsti la tata, .. şi spune-i să nu mi-I mai sudue 
că-i scot ochii... Ce, de aia datu-mi-I-am fedoru 
la "işcoli" ca să.1 drăcuiască un de ăsta? la, hai, 
du .. te, că de nu, să mor, m'oiu duce eu, şi furi~ 
oasă, ce era, făcu un pas, gata-gata să meargă. 

- Hodoronc-tronc, te-amesteci şi tu unde 
nu·ţi fierbe oala, .. fată". Ce tot îndrugi Într'una de 
parc'ai şti ce-i cătănia, se 'nfurie şi tata pe ne
vrute, căci, văzui eu, nu-i plăcu nici lui cazul 
cu drăcuiala. 

- D'apu 'ndrug, şi ce e? Dar 'inneata tot 
imi stai ca o "c1oWt

, il invinovăţi ea. 
- Mă, i1ev, vini, ori te bag in dragi, mă ame

ninţă de pe platou majorul. 
Am alergat de îndată la major, de m'am şi 

impiedecat. Bocancii mi-erau mari şi mă trăgeau. 
Pe platou, in toate direcţiile, zarvă, zângă

nit de gamele, strigăte şi ţipăte. Soldaţii se gră. 
beau la mâncare, şi, În fuga lor, la răscruci, puş
tile se isbeau una în alta. Apăreau şi soldaţi des
brăcaţi, numai în ismene şi cămăşi, cu prosoa
pele spre fântână. Era o înghesuială de uniforme 
şi nu puteai recunoaşte pe nimeni. lci~colo câte 

J 
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un ofiţer zăbovea pentru un fum de ţigară. Eu 
stăteam marmoră ir-aintea lui "dom-majur. Vasile" 
şi primeam ordinul de incazarmare,.. companie, 
platon, sală, pat, saltea, cu toate păţanii le unui 
soldat care n'a răspuns la timp la "ordinul de 
chemare~. Majorul, "dom~ majur-Vasilc" Îmi vor· 
bea persiflând, autoritar şi pe nas, tuşea la vir
gulă şi scuipa la punct. 

- Aiştea-s, bă, de-ai tăi? arătă majorul 
spre mama şi tata, cari veneau, tot codindu~se, 
până lângă mine, dând tabloului grotesc o nuanţă 
pitorească în straiele lor ţărăneşti de-acasă. 

- Da, să trăiţi, ... e tat'mio şi mam'mea .. 
- Să ţi.i trăiască... 
- Şi 'mneata, dom.majur, îi urară de bine 

ai mei, dintr'o gură. 
- De unde-mi sunterăţi ? vru majorul să ştie . 
- Dela VIădoveni, să trăiţi, îl lămuri tata. 
- Păi, pe la VIădovenii voştri am umblat şi eu. 
- Apu dacă e aşa, ~ă ne trăieşti, il "perie" 

tata, şi să te mai aducă Dumnezău, şi să dai şi 
pe la noi, în casă, că slavă domnului, avem de 
tă te tătele ... 

- Avemu, avem, Întări mama apu, da, pen
tru oameni de omenie cari ne cinstesc pe noi şi 
pruncii noştri, da, de ce n'am avea! ţinu mama 
s'o spuie .pe'nţeleles" neputând uita drăcuielile 
majorului. Pe la noi, umblat· au şi domni de-i mari, 
deputaţi, .. , "viţâşpani" ,.,. şi chiar şi noţomfiri", 
vru sa zică "ofiteri ..... Numa', să mă iertaţi dom
majur, te-aş ruga ... 

- Aaa, las' pi mini, sUlâse majorul,.. de 
băiat n'ai grijă, soro, ... oiu face din el om, să 
mă pomenească! 

Tata, vulpe cătrână, tot ascult] şi uitându.şi 
că nu-i mai soldat, stătea şi el, ca mine. În po
ziţie de -drepti", Văzându-, aşa, căutam să iau 
poziţia lui: călcâi lângă călcâi, capul sus, ochii 
'n ochi, spinarea neindoilă ... 

- Aşa, aşa să trăieşti 1 îl aproba mama pe 
majo1', şi dacă-i aşa poţi să vii şi 'mneata pe la 
nQi. Apoi mie: - Maichii, să asculţi pe dom
majur, să n'ai frică, nu e lup să te mânânce, şi 
să nu uiţi să te ai bine şi cu Ion alu Buricu, că 
vezi, ii căprar, şi-i dintr'un sat cu tine, maichii ... 

- Dom'majur, luă tata vorba din gura ma
mei, aşi vrea şi eu cella, să trăiţi, şi de n'ar fi 
cu supărare .. Iaca, fiindcă n'am vreme, c'aş sta 
şi eu, dar scap trenu, las la fecioru meu Petrică 

-2 sută de lei, să vă cinstiţi, că ştiu eu vorba 
aia, de ce-am fost eu cătană la 'mpăratu. că .0 
mână spală pe cealaltă", .• şi·şi scoase tata pun-

HOTARUL 

guliţa de la brâu şi-mi numără în palmă cinci 
poli întregi, cu un gest de de gentilom, şi ca unu 
care făcu târg bun. 

~ Să tot trăieşti, moşulică. eşti de-al meu 1 
se dete "dom-majur-Vasile" mai aproape de tata 
şi-I bătu pe umeri... Dacă de ăştia~mi eşti, ne-om 
mai vedea! şi-şi deteră aspru mâna. Mama, miş
cată, duse cârpa la och!. Cerul ei de pe frunte 
se însenină de ce văzu şi i se muie inima. 

- lIev! 
- Da, să trăiţi! imi izbii călcâiele, în poză 

de "drepti". 
- Ne 'ntâlnim la cantina no. 2 ... 
- Am înţeles, să Irrăiţi" si majorul ducân. 

du-şi palma dreptei la viziera chipiului, plecă. 
- Ei, maică, zise tata, d'apu noi;de-acum 

• trebue să ne cam grăbim la "ştaţie", şi-mi dete 
mâna, fără vorbe, privindu-mă adânc, cu jăraticii 
'săi ce·ţi dau curaj. Imi zise doar atât: E om de 
treabă majurul tău 1. •• 

De mama, era mai greu să mă despart. 
- Au, au puiu maichii, se jelui ea, d'apu 

cine de-acuma, cine ţi-o da pită moale, cine "că
măşuţe" ..• ? Mama vorbea la diminutiv căci mă 
ţinea intotdeauna ca pe un copil de leagăn. Eram 
doar unicul ei vlăstar, şi Încă de ăla. - un În
târziat dela armată... Au, maichii. au, şi mă 
trăgea să m' aplec, ca să mă sărute, şi m'a să
rutat pe obraji, nu odată, ci de nu ştiu câte ori, 
... EI pruncu meu scumpu, începu să descânte, abia 
acasă ce ajunsu, şi dela "işcoli" cum venitu, 
iacă·1 las eu zăloguuu, şi ce mă fac eu fără elu, 
dragu meu şi scumpu meuu... nu mai contenea 
să se jeluiască. 

Hai, boală, odc;tă! o imboldi tata de 
colo cu ciomagul, abia putându-şi stăpâni un 
suspin ce-I strângea de gât. ... Hai, că trenu nu 
ne-aşteaptă şi de mâne. Ia plug, maică, îi zise 
el apoi cu buneaţă. 

Soarele tocmai cobora domol stingherit de 
umbra serii. .. 

Şi plecară ai mei, cu greu, dar plecară. Şi 
merseră aşa, cum îi şade rumânului bine, el 
nainte cu paşii grei, cu ciomagul de cireş în 
mâna dreaplă, ea in urma lui, tiptil, cu traista 
multicoloră, plină de reminiscenţele civilităţii mele, 
pe braţ. Erau departe. Pe mama am văzut-o, 
cum, la cotitura străzii, aruncă napoi Încă o pri
vire şi-şi ducea cârpa la ochi. Am simţit cum 
parcă mi s'a rupt ceva'n piept şi un oftat mi se 
opri greu in gât. 

PompiJiu Pu,iciu 

I 

i :: 
l' 

" i 
1 
I 

t 

î 
!' 

43 



--- "' 

HOTARUL 

Stropi din cascada vietii. • • 
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Ca sa poti crea, trebue sa poti concepe; ca 
sa poti concepe, trebue sa simţi necesitatea. lala 
inspiraţia: simţirea necesitatii operei ce nu exista. 
N~-i destulă sensibilitate in inspiratie şi nu-i in viata 
artistului destulă lipsă? 

* 
Romantismul? Frumsetea creată din lene. 

* 
A fi creştin insemneaza a face din moarte si

nonima vieţii; sinonima essentei tale. 

* 
'~isticismul este intuitia vieţii; creştinismul este 

trairea vietii. 
* 

Daca ai pe cine sa admiri, nu poti sa fii de
cât umilit: lata, dar, ca umilinta este o satisfactie: 
simţi ca ai pe Cineva. 

* 
Moartea este mai adancă decât viata: este o 

coborlre din Viaţă, In ea traim mai adânc: traim făra 
corpuri ... 

* 
lata avantajul mortii: vezi şi ce ţi-a ascuns 

viata. 
* 

Sinceritatea este elementul din care se Ilasc: 
Arta, Stiinta şi Religia. Tot ea este şi cauza că intre 
ficele ei nu sunt conflicte .. 

* 
Multi confundă speranţa cu aşteptarea. Uila e 

primire, - cealaltă chemare; una e posomorâre, -
cealalta bucurie. 

* 
Oare nu se sinucid unii numai de teama de-a 

nu muri prea târziu? 
• 

Cred ca sinucigaşii sunt 'Qamenii cei mai prac
tici: folosesc ce au mai ba indemână: - moartea. 

Entuziasmul este contactul cu viata: - e con
lrastul agolliei. 

* 
Daca vrei sa ai dreptate totdeauna, trebue sa 

masori cu sufletul, 
* 

Viaţa rămâne in ea insaşi, fiindcă n'are limită ... 
• 

Nu vedem Viaţa: vedem numai iluziile ei '. 
* 

Fatalitatea e anemia vietii ... 

* 

, 
Daca n'ar e)<ista moartea, oare nu s'ar simti 

lipsa ei? .. 
* 

Nu putem pricepe viata, fiindca nu putem ieşi 
din ea. 

* 
Moartea este superioară vieţii: in ea nu te mai 

poţi indoi de nimic ... 
* 

. Cine crede, simte unde se unesc toate per
• fectiunile ... 

* 
50arlea e greutatea, cu care moartea apasă 

pe viată ... 
* 

Luptănd, culegi adevaruri; conciliind, tradezi 
viata. 

* 
Conştiinţa e singurul loc. În care ţi-e permis 

refugiul. .. 
Sa nu ieşim din Iloi, căci ne depărtăm de viată 

• 
Ca sa putem ieşi din Jleu~. trebue sa intram 

in conştiintă. 

Creştinismul e partea Vietii, care nu se pierde 
in moarte. 

* 
(Vl(}artea este inflorirea vieţii ... 

• 
Conştiinţa e locul unde ne întâlnim cu noi, şi 

cu Dumnezeu - de odata. 
• 

Oare nu de eceea a aşezat Dumll~zeu, omul, 
pe pamânt, ca să-, arate ca nu trebue să mai 
coboare? ... 

Cine nu-L gaseşte pe Dumnezeu in viata, nu-u 
mai gâseşte nicairi. 

• 
Orbii n'au nici o iluzie ... 

* 
Ura este sgura sufletului ... 

• 
Ciudat: 10 viaţa, sufletul cel mai uşor se scu-

funda mai repede... \ 

Unii pot vedea lumea numai dupăce privesc in 
ei, altii se pot vedea pe ei, numai dupăce privesc 
În lume ••• 

• 
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Sunt oameni, cari nu confunrla nimic. tocmai 
I 

din lipsa lucidita(ii. 
• 

Mulţi confunda imensitiltea cu pustiul şi infi
nitul cu neexistell\a ... 

'" 
Unii oamelli, prin iluzii IŞI orientează sufletul: 

cu ele caută stancile vieţii ... 

* 
Un om fară iluzii e ca o barcă fara lopeţi ... 

* 
Fericirea e zâpada vieţii; ea se aşeaza numai 

pe illal\imi şi coboara topită, sub forma de durere ... 

* 

D-m X. 

Foloseşti atâta lac. 

Că-fi par unghiile. soare.l 

7'e aprob: ba cap opac. 

Măcaf' unghii sclipitoare ... 

nord \', 

Văd pe biletul tău că scrie: 

»5tudentă la Rcademfe'" , 

Dar nu'nfeleq In mintea mea, 

Cum te-ai putut 'nălfa la ea ... 

D-rei Z. 

5imtindu-se de soaf't"condamnafă. 
"''Că, mamă-sa o născu fală, 
Intf"un moment de poezie 

S'a hofărn să nu mai fie. 

Moartea poate fi inteleasa numai in masura. 
m care e simtita Viaţa ... 

* 
Numai sufletele tari pot crea iluzii: cele mici 

le pot numai distruge, 
• 

Intre amor şi iubire, nu e~ista niCI ,o deose
bire? S'a uitat ca iubirea \n'are victime? 

• 
Amorul chinue numai pe aceia, În cari exista; 

iubirea nu chinue nici pe aceia, din cari lipseşte. 
• 

Iubim idealul mJi mult decât viata, fiindca el e 
copilul vietii ... 

GH. ['10ŢIU 

DII/i T N, care a mers la Brăila d/lpii 
oi nSa mi-a /ăm! o fp(r;ramă, obli
gâ"dl/-mă sti-i răspulld, 

Fiindcă m'ai CNzuf dator, 
Răspund c'o vorbă din popor 
(C'avem o zic ăfoa re, nOI) 

.. Măgaf'ul merge după 01."', 
Arduiaş Dom fi, care l/I'a romparat În
tr'o epigramă CII Tartl~m' DSa flu'f'lItÎfld 
dllpii oi la Brăila, DSa rtltătit şi n'a 
mai aflat-o. 

In timpul cât mi-ai căutat mie 
Un clasic caz de - analogie. 
- Ţi-a spun acum, cu toată mila 
Mai bine căutai .. , BrăIla . .. 

Mie. 

Rnun! spre ştirea fufuror 
- In caliiale de - aufor 
C'am strâns moi mulfi ."strop' .... laolaltă, 

Şi-am r.,uşi! Sll fac o . .. baltă. 

GH. MOŢJU 
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o POVESTE CU UN SaR/CEL. , 
- Să vedeti, fraţilor ce mi s'a 

întâmplat astă noapte. Roman 
senzaţional, nu altceva! Ascultaţi 
numai şi·o să vă cruci ţi ! 

Şi Paul Rozvan trase puţin din 
tigara de foi şi dupăce asvârli 
fumul în sus, În aierul Îmhâcsit 
deja de noun grei de fum, con
tinuă: 

- Ştiţi voi că eu am un somn 
greu. De plumb. Cum pun capul 
pe pernă, până numeri la zece, 
am şi adormit. Nu visez, şi nici 
nu horâi. Dar dorm butuc. 

Ei! ce să fac; somnul e pasiu
nea mea. Dorm aşa de adânc că 
poţi să deschizi radio·ul şi să 
asculţi o Întrunire hitleristă la 
vre-un post nemţesc sau BraşoV' 
experimental, eu nu aud nimic. 
Când ne cade câte un oaspete în 
mijlocul nopţii ar putea suna so
neria toată noaptea. pe mine nu 
ml deşteaptă. In schimb nevastă
mea? Seismograf sau urechea e
lectrică. Tot prinde. Somn de ie
pure. D'aia n'am nici o grijă. Mă 
deşteaptă ea când e cazul. Cum a 
fost astă noapte Mă trezesc sgâl
tâit bine 

- "Ce-i frate a venit cineva, 
intreb eu somnoros. 

- "Sssst 1. făcu ea misterios, 
c'un deget la gură... Mă opresc 
şi eu din mişcările alea obişnuite, 
pe cari le face ori care om când 
se scoală, şi trag cu urechea. Ni
mic. Mă uit la nevastă-mea. Atentă 
dar nu pare să fie speriată. Aş
tept iarăşi şi cum nu aud nimic, 
isbucnesc: - Bine, dragă ce ţi-a 
părut. Eu nu aud nimic. 

- .. Sssst! Şoarecele! 
- l' Şoarecele? Pentru atâta 

lucru îmi strici tu bunătatea de 
somn. Ce-o să fac pe mâţa să 
umblu după el ! Fii serioasă dragă 
şi lasă· mă să dorm. 

- "Dar mi-e frică". 
Nevastă·mea cum vede un şoa

rece indată-i sus pe dulap. 
- "Lasă dragă, că nu vine să-ţi 

mânânce năsucul, caut ţU s'o 
Îmbunez. Şi mă 'ntorc pe' partea 
ailaltă şi adorm imediat. Dar 
n'apucai fraţilor să dorm cinci 
minute şi mă trezesc cu nevastă. 
mea peste mine. sgâlţâindu-mă şi 
shierând ca la dentist: 

- ."Şoarecele, şoarecele 1 

- "Ce-i dragă. Stai liniştită 
femeie şi dormi. 

- ~ Uite-I aici În pat. 
- • Unde·1 vezi frate pe Întu-

neric? 
- "L'am simţit cum umbla pe 

plapomă. 
- "Ţi s'a nălucit dragă... şi 

vreau să dau plapoma într'o parte 
când colo, ţâşt! un şoricel ca 
havana din g\Jra lui Nită, o sbu
gheşte printre picioarele mele. Ne
vastă-mea chiu! şoarecele chit, 
chiţ!, eu dau să-i trag cu pIcio
rul şi nimeresc În piciorul neves
temii. Ea ţipă. eu înjur de mama 
focului, în sfârşit O halima În
treagă. Sar jos. Iau plapoma în 
braţe şi o scutur. Nevastă-mea 
aprinde lampa de pe noptieră 
tocmai la timp ca să·1 zăresc pe 
afurisi luI de şoricel, când se 
strecura sub dulap. 

De unde dracu a mai venit şi 
blestematul ăsta, încep eu să dră
cui. Mă nuram şi eu. De' trei ani 
sunt în locuinţa asta şi n'am mai 
pomenit nici un şoarece L·a 
fi adus cu lemnele, că tocmai 
atunci cumpărasem o sută de 
chile. Găuri prin perete nu sunt 
N'are unde să se strecoare. Stai 
că-ţi vin eu de hac. Iau gheata 
şi mă postez Înaintea dulapului. 
Cum apare cum ii dau la cap. 
Stau şi stau. Nevastă-mea pup în 
pat, eu in picioare şi amândoi 
cu ochii atintiţi la locul pe unde a 
Elispărut mişelul. După un tImp 
m'am plictisit. Văd că nu mai 
apare şi vreau să mă las păgu
baş şi să mă Întorc În pat, când 
colo ce să vezi? Şoricelul in două' 
labe stătea lângă pat şi se uita 
cu atenţie la mine, de parcă 
vroia să spună: " Pe cine aş
tepţi mata acolo? Reped gheata 
cât pot de iute şi de tare, dar 
şoricelul fu mai sprinten şi o 
şterse sub pat. .. Hei fir'ai al dra
cului- şi aşa şi pe dincolO dră
cuiesc eu în tot felul, năcăjit. Iau 
iar gheata şi aştept. Nevastă-mea, 
ghem in mijlocul patului, îşi tră
sese un capot pe spate şi ofta 
mereu. Când mi se păru că 
mişcă ceva, hop că nevastă· mea 
strigă: "Uite.1 pe covorul de pe 
perete. Mă întorc, îl văd, svârl 
gheata. dar nu·\ nimeresc nici 

acum. In schimb gheata a căzut 
depe perete, drept pe un vas·o 
am 111 tire dela Tekîrghiol şi zdranc 
îl făcu bucăţi. 

- Mitică .•. 
.- Lasă-mă dragă, par că am 

vrut. Fir'ar al dracului de şoarece. 
Până nu-I omor nu mă las! Eram 
infuriat. Una că· mi stricase som
nul şi vasul; ş'apoi mi era ciudă 
că nu-I putusem nimeri cu gheata. 
Când îl pândeam lângă noptieră, 
apărea de după sobă. Când il 
aşteptam lângă dulap, era lângă 
toaletă; când îl credeam sub pat, 
apărea lângă uşă. I::)i parcă era 
un făcut Cum asvârleam gheata, 
dispărea ca prin farmec, fără să-I 
lovesc. In schimb am spart două 
vase, o pudrieră de cristal (ca
dou de Crăciun dela soacră· mea). 
un geam şi oala de noapte. Eram 
aşa de înfuriat, că l-aşi fi făcut 
chisăliţă, numai să-I fi prins. Ne
vastă-mea se speriase de atâte 
stricăciuni şi acum ea mă im
plora: 

- "Mitică, dragă. lasă-\ in 
plata Domnului. Nu·ţi mai face 
sânge rău. 

- "Nu-I las nici mort. Ori eu, 
ori el. 

Era ambiţia mea în joc. Eram 
aşa de transpirat şi trebuie că 
dacă m'ar fi văzut cineva atunci, 
îşi putea face a idee despre cum 
arată un criminal ÎI1 exerciţiul 
funcţiunii. 

- "Mitică dragă, hai În pat 
că ai să răceşti... 

- .Lasă-mă - Îmi ieşii eu 
din sărite - vrei să mi se suie 
În cap? Să mă terorizeze... pe 
mine ... un fleac de şoarece? Ţi-ar 
plăcea să simţi cum umblă pe 
tine?! 

Şi nevastă- mea numai mă auzi 
şi începu să se 'nfioare toată de 
par că i-aş fi turnat o vadră de 
apă rece pe spinarea goală. Jar 
afurisitul ăla de şoricel, pe semne 
speriat de galăgia ee-o făcusem. 
se Iiniştise şi el într'un cotlon, 
Imi um blau (ochii În toate părtile 
ca la un apucat de alte alea, 
doar I'oi zări undeva. Dar pace. 
Nicăieri. Nevastă- mea: 

- ~Hai Mitică în pat, c'o fi 
plecat pe unde a venit. 

- .Mai stai dragă, trebuie el 



să vie iarăşi. Numai să stai li
niştită. 

Dar şoarecele nicăieri. Trebuie 
că stătea într'un ungher şi mă 
privea ironic. In clipa aceea îl ve
deam parcă transformat În Mlcky 
Mouse şi dându-mi cu tifla: Sâc, 
sâ.:, că te-am păcălit. Gândul 
ăsta mă făcu să zârnbesc şi-I lă
sai dracului. Mă culcai În pat şi 
dam să sting lampa, când parcă 
dracul mi -a şoptit: "Ia mai ui
tă te frate odată, poate a ieşit, 
şi n'apucai bine să-mi intorc ocdi 
şi ce credeţi dom nilor? Şoarecele 
acela afurisit îşi peria musteaţa 
sus pe dulap. 

- "Hai dumnezeu şi soarele 
tău, înjurai, Doamne· iartă-mă; 
dar eram infuriat rău, - vă pu
teţi închipui - ca un om jignit 
în demmtatea lui, de un puşti de 
copil. Mă scol eu tiptil, tiptil, 
iau papucul În mână, mă apropii 
de dulap, şi... pleosc. Dar ţi-ai gă
sit... Iar nu l-am nimerit. A să
rit jos şi am vrut să-l calc cu 
piciorul. Dar se vede că o greaţă 
instinctivă, un repuls al pielii a 
fost mai tare ca voinţa mea şi 
nu m-a lăsat să-I calc cu piciorul 
gol. Am nimerit alături. Şi am 
pornit o goană ... şi ce goană. Eu 
cred că dacă m'ar fi putut cineva 
filma, ar fi fost cel mai hilariant 
film de comedie. Am trântit scau
nele pe jos, am tras patul de 
lângă perete, am mutat noptie
rele şi tot ce-mi venea În cale 
asvârleam cât colo într'o furie 
nebună. Nevastă-mea stătea sus 
pe masă ca la un post de co
mandă şi striga: "Uite-I colea 
uite-I sub scaun. Acu s'a dus du
pă dulap... Acu a eşit... Acu ... 
Eram amândoui aşa de înfrigu
raţi, încât dacă cineva ar fi ve
nit să ne spună că arde casa, 
i.aş fi răspuns indignat: .. Ce mă 
conturbi domnule cu fleacuri de 
astea". 

In sfârşit, ce s'o mai lungesc. 
Odată nu ştiu cum l-am prins la 
o strâmtoare, că l-am lovit de 
l-am dat peste cap. L-am lovit 
am strigat mai bucuros, cred, de 
cât a strigat Arhimede: Evrica! lui. 
Şi repede am sărit, ş'am inceput 
să-I lovesc: na... na ... na ... 

- "L-ai omorit? mă 'ntrebă 
nevastă- mea. 

- Cred că da ... 
"Uite că mişcă.-. 

- "Mai mişti? Na 1 atunci să 

te saturi... şi-i mai dădui o lovi
tură de ghiată. 

-- "Acum cred că-i mort, adău
gai într'un oftat. Dar vederea bie
tului şoricel turtit, cu Iăbuţele În 
sus şi În care un mic tremur pă
rea ultimele rămăşiţe de viaţă, ne 
ruşină pe amândoi, Imi ştersei 
fruntea îmbrobonată de sudoare 
şi fără să ne mai spunem ceva 
ne culcarăm imediat. ObOSit, ador
mii butuc, ca deobicei: Dar nu 
ştiu cât voi fi dormit - eu cred 
că nici 5 minute, - că mă simţii 
iar sgâlţiit: 

"Mitică ... scoaIă-te Mitică. 
.. Ha .. 
.Miticăăăă ... scoaIă-te. 
"Ce-i dragă? alta acum. 
"Mitică n'auzi...hoţiiii... 

"Na! că asta-i prea mult. 
Ce dracu le-o fi venit În cap şi 
şoarecelui şi hoţilor să nu mă 
lase să dorm în noaptea asta! Ei! 
fir'ar ai dracului ... şi dau să mă 
scol injurând de mama focului, 
când deodată aud sgâlţăi n du· se 
uşa dela Întrare şi un glas gros 
strigând: In numele legii deschide! 
Mă uitai la nevastă- mea, ea la 

mine .... Ce-i asta frate. Aştia nu 
sunt hoţi, 

- "Cine-i acolo? zbier şi eu 
pe acelaş ton. 

- .. Reprezentantul autorităţii 
publice. Deschide .... că spargem 
uşa. 

- "Poliţia. Ce dracu o fi vrând 
la ora asta de la mine? Mă dau 
jos îmi iau papucii şi deschid. 
Doi sergenti cu revolverele în 
mâni şi întinse spre mine răsar 
din noaptea antreu lui. In spatele 
lor comisarul ~u, pe care-I 
cunoşteam că l-am servit odată 
intr'o chestie a soacră-si. 

Unde-Î cadavrul? 
- "Ceeeee? şi rămăsei trăsnit. 
- "Cadavrul unde-i? Ce te 

faci că nu ştii? 

-- .. Ce cadavru domnule? şi 
un frig mă luă de la picioare în 
sus. Stau în casă cu cadavru şi eu 
nu ştiu nimic. Unde-i. 

- "Ce faci pe prostul? Aici 
s'a comis un asasinat şi •.. 

- "Aaaah! şi nevastă-mea ~en
sibilă ca toate muieri le, leşină 
imediat. Eu iute s'o ridic. 

- "Stai nu te mişca, că trag ... 
şi sergentul îmi vârî revolverul 
sub nas: Mâinile sus!.. Mă exe 
cutai ca pe vremuri când făceam 
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la ora de educaţie fizică, gim
nastică suedeză. 
; - .. Domnule comisar, Iasă-mă 
să·i ajut nevestemi·i. Nu vezi cA-i 
leşinală? Pentru Dumnezeu ce 
vreţi de la noi. 

- "Zât. Nu mişca! Cunoaştem 
noi şmecherii de astea. Revolverul 
e sub pernă, spuse comisarul unui 
sergent. făcându-i un semn, şi 
stJgletele ăla mustăcios, se duse 
ridică toate pernele fără nici un 
menajament pentru soţia mea des
brăcată şi leşinată pe marginea 
patului. SImtind că umblă Clfleva 
strein pe lângă ea, tocmai când işi ' 
revenea în simţiri, şi când mai dădu 
cu ochii de sergentoiul ăla mus
tăcios, să turbe nu altceva. Incepu 
să strige şi să protesteze cum îi 
venea mai bine la gură: "Ce in
seamnă asta domnule. Nu ţi-e 
ruşine? Aşa se poartă cu doam
nele?· Tocmai dela dumneta nu 
mă aşteptam şi dăi şi dăi, ştii 
cum sunt muierele când le sare 
ţandăra. 

- "Ei ce-ţi spuneam eu dom
nule? Vezi că s'a deşteptat? lşi 
arătă satisfacţia dl comisar. 

- "Dar bine domnule ce cre
deai dota că o să mă las ca do
hitocul ăsta ... 

- "Taci cucoană. Aici s'a În
tâmplat o crimă, -" răspunse sen
tenţios comisarul, pe când pe noi 
ne lua toate răcorile numai cum 
auzeam de aşa ceva. 

-- "Când? Unde? Întrebarăm 
amândoi într'un glas. 

- .. Ascultă dom'le Rozvan, să 
n'o faceţi pe prostu cu mine, că 
nu merge. 

-- "Domnule Prăjescu, mă cu
noşti şi te cunosc. Se poate să 
crezi despre mine că sunt un 
asasin? 

- "Domnule Rozvan, aici nu 
merge cu te cunosc. Ai făcut-o, 
ai făcut·o. Au făcut-o şi alţii mai 
mari ca dumneata. Eu sunt aici 
În exerciţiul funcţiunii. Te somez 
În numele legii să ne arăţi ca· 
davrul şi victima. 

~- • Care cadavru domnule co
misar, pentru numele lui Dum
nezeu, izbucnii eu indignat. De 
jumătate de oră îmi vorbeşti de 
cadavru, de asasinat şi noi habar 
n'avem despre ce e vorba Cine 
a fost ucis? 

- "Păi .... par'că eu ştiu .... 
-- "Apoi, domnule, dacă nu 

ştii, cum îţi permiţi, dumneata să 
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Vii noaptea la casele oamenilor 
şi să le faci scandal. Am să re
clam la Politie, la prefectul, la 
Ministrul şi la Rege mă duc. Asta 
e nemaipomenit. Te aranjez eu 
pe dumneata.. şi dăi şi dăi, că 
mă pornisem, de nu mă mai putea 
opri. 

- "Domnule Rozvan, da stai 
puţin ... stai să vezi , .. umhla acum 
el să mă liniştească pe mine. 

- "Nimic, domnule. Asta e 
caz de violare de domiciliu. Puş
căria are să te mânânce. Cum ai 
îndrăznit să ,scoli oamenii din 
somn, aşa tant nesam. 

- .. Dar nu aşa tam·nesam, 
cum crezi dumneta, domnule Roz
van, că a fost denunţ. 

- "Denunt? Da asta ee-o mai 
fi? Cine a făcut denunţ contra 
mea? 

- "Dumneaiei.... şi·mi arAtă 
cu degetul spre uşă. 

De abia atunci observai in cad
rul uşii pe Anuţa, toanta aia de 
servitoare, c~nu ştie să ducă 
o tavă cu pahare, fără să nu spargă 
vreunul şi care de când e la noi 
numai boroboate ne-a făcut. Şi 
vasul ăla de China, pe care ni 
l-ai dăruit tu Neagule, de ziua 
mea, tot ea l-a spart. Şi cum vă 
spuneam, când o văzui În pragul 
uşii, spăşită şi fricoasă ca o că
lugăriţă, mă apucă turharea, nu 
altceva. Ce dracu o fi scornit, 
tâmpita? Şi pentru ce? A visat 
ori vrea să se răsbune? 

"Ce omor ai visat, lâmpito? 
- • Da, domnule comisar, am 

auzit cu urechile mele. Să mă bată 
Dumnezeu dacă mint. Eu spui lot. 

- "Hai spune-odată toanta dra
cului, să văd şi eu ce te taie capu. 

- .,Apăi aşa a fost. lntâi am 
auzit o larmă mare. A căzut un 
scaun ori masa, că vedeţi şi dum
nevoastră c'aşa e. Şi aşa era, că 
obosiţi cum eram, n'am mai pus 
nimic la loc. Două scaune erau 
răsturnate, un fotoliu era În mii
locul casei cu picioarele În sus. 
iar măsuţa Într'o dungă deabia 
îşi ţinea echilibrul sprijinită de 
un scaun şi dulap. 

- • Ei vezi domnule, mai neagă 
dacă poţi. 

- "Stai să vezi domnule co
misar .... cum a fost şi ce-a fost... 

- .Nimic. Spune mai departe. 
- "Iaca spui. Şi p'ormă auzii 

aşa ca şi cum ar fugi cineva prin 
cameră ... şi se băteau ... c'auzeam 
tot poe, poe, pac. şi pe urmă s'a 
spart ceva .... 

- "Uite domnule Rozvan, şi 
comisarul îmi arătă triumfător 
vasele sparte de lângă noptieră, 
Uite corpurile delicte. Mai neagă 
şi acum. 

- .. Nu neg, domnule comisar 
- şi începui să râd, că mi se 
părea că acum încep să înţeleg 
şi eu crima pe care am făptuit-o. 

- .. Şi p'ormă auzii deodată 
pleosc, da tare, c'o fi tras cu re
volverul şi p'ormă a zâs cucoana: 
nu·) mort Mitică, mişcă .... şi atunci 
domnul a mai tras odată, de două 
ori şi st~iga tare, că eu cred că 
s'o fi auzit şi'n curte: Na mai 

mişti~ mai mişti şi tot trăgea cu 
revolverul. Dela o vreme doamna 
o zâs iară: lasă-1 l\\itică - c'aşa 
spune doamna către domnul - acu 
lasă-l că·i mort. Şi eu când am 
auzit una ca asta că-; un mort în 
casă, am .... 

- .. Ce râzi domnule, ce te· a 
apucat? Ucizi oameni şi râzi. Aşa 
criminali n'am mai văzuL 

- "Cum să nu râd, păcaJ:ele 
mele dacă-i de râs .... şi râdeam. 
fraţilor cum n'am râs În viaţa mea 
vreodată. Mă tăvăleam pc jos dc 
râs Eu intr'o parte, nevastă-mea 
În alta. 

- "Ce râzi. Ai să vezi cum ai 
să râzi la poliţie? Umflaţi-\. 

- "Stai domnule comisar că·ţi 
spun şi eu tot, şi-ţi arăt şi ca
davru!. 

- "Ei aşa te vreau domnule 
asasin. Unde e? 

- .,Uite-I aici Şi dădui la o 
parte .. Universul" cu care îl aco
perisem pe bietul şoricel, după 
ce-I tăcusem chisăliţă. 

- .. Uite cadavrul! 
- "Ce·i asta domnule. Iti baţi 

joc de mine? 
- "Eu nu, ci toanta asta care 

n'a putut pricepe că nu sunt În 
stare să omor, decât un şoricel. 

Să-I fi văzut pe bietul comisar. 
Se făcuse vânăt de necaz şi de 
ruşine. I-a tras toantei de Anuţa 
două palme de s'a dus până in 
bucătărie urlând. Dar şi eu a doua 
zi, i-am dat drumul. 

Marcel OlinesclI. 

frunzele cad, frunzele se vestejesc frunzele cad, şi crengile văduvite 
Strină'n noaptea ce vine Illutc'r dmere 
Runik-mi sunt tot lllC1i mult cernite 
Cu pete urMe din alte sfere. 

Şi altele Doamne nu mai ştiu de cresc. 
Ziua de mcîine nu mai ştiu de-oi mai vedea 
Şi nu ştiu de mâine n'ai fi şi eu ca eel. 

frunzele cad, şi galbene cu plimtÎl1tul 
[ncet, încet s'a pleacă şi frămdntă 
Şi totul mereu impreuna centă 
Viermek, omul şi lutul ... 

frunzele cCld tot mereu, mereu 
I1runcate domol În tinosul cazan 
Cu sl110a 1 ('1, de voia lui Dmnnezetl 
Şi omul - piticul vierme ~ url{1 în noapte 

(În van ... 

ION ŞT. !v10LOOVl1N 



HOTARUL 

'INSTl\NTl\NEE 
Hanul e plin. Tavanul jos, afumat şi coloa- nesc cu titlu gras în care se vorbeşte de două 

nele boltite de zid dau cealhanalei un aspect ciu- miiioane şperţ în afacerea Skoda. 
dat, deşi comun îilori~!lt. Intr'o parte e masa Orchestra cântă şi in timp ce melancolia - îşi 
de biliard la care joa·că un elev şi secretarul pre l poartă urâtul de viaţă - pluteşte În luminile pier
turei, iar trei inşi stau şi contemplează bilele ce dute ale ochilor fiecăruia, din stradă un individ 
se fugăresc pe masa de pluş. La mese şi pe băn- măsliniu, cu barbă, cu orbitele ca două văgăuni~
cile .de lângă pereţi .~tau .tarani veniţi din diverse ~ priveşte însetat peste graniţa pe care poate ar 
părţI, femel ŞI COpiI clllar, can aşleaptă să se dori s'o treacă dar pe care aspectul, rangul şi să
despice de ziuă ca să Înhame caii şi să pornească răci a i-o ridică până la cer, Iăsându-i doar câmp 
mai departe, spre ţărmul de care se leagă năzu- liber ochilor, ochii Înfometati cari privesc haluci
inlele şi planurile lor himerice. In aşteptare an- naţi peste fruntariile în dosul cărora imaginatia 
gajează o discutie hazardată, fac saz, sorb un pa- lui aprinsit crede că se ascunde paradisul. Lipsesc 
har de ceai sau o cafea, fumează, mânâncă se- doar zăbrelele. Dacă un magician i-ar pune în 
minte de dovleac, sau privesc dintr'un colt, cu faţă un rând de zăbrele de care să se apuce cu 
ochii grei de somn, inainte şi imprejur, pentru a mâinile, ar fi nici Olai mult nici mai putin decât 
aţipi apoi sau a se lăsa duşi de şuvoiul gându- un puşcăriaş care vrea să evadeze cu ochii şi cu 
~ilor .. La~p.a din tava~ seamănă paloare pe feţe~e gândul din celula în care un ceas ră.u sau o jus
l~hWlte ŞI In~unecă. gandul. Un ~}ulgar ca.ntă dm tiţie neînduplecată l-a aruncat. 
ţlbulcă, U.1l CIudat I~strument, ml.c, cu treI coar~e Nu ştiu ce se petrece in dosul ochilor cari 
de mat. ŞI ,care. se ţIne ca un vl~loncel. E m~c, privesc cu pupilele dilatate şi nu ştiu ce-I face 
făcut dmt: o, sID/.pnă bucat~ scobltă ca o ~opale. să se retragă, pe individul care pare atât de obidit 
Are sonontae Ciudată, stndentă, ca un ţIpăt de Şi jazzul atacă ultimul tango ... 
stepă. III 

Turcul zâmbeşte şiret dela tejghea, privind . 
prietel1eşte clientii pe cari soarta ori necazul i-a Trenul geme şi mădularele îi pocnesc me-
aruncat in ceai-han aua sa pentru o seară. poate talic la cotituri E lung, nesfârşit de lung şi plin, 
prima sau ultima din viata lor. Hogeacu! Încălzit plin ca niciodată. Ninge mereu, cu fulgi mari, dră~ 
face să clocotească apa În cazanele cu capace gălaşi şi moi ca fulgii de vată aninaţi În pomul 
monumentale de alamă care strălucesc sinistru În de Crăciun. Pe această nemărginită mara mă trenul 
semi Întunerecul atmosfere.i Îmbâcsite. e negru, nespus de negru şi de mohorât, iar un 

Şi tibulca suspină.. soldat de pe scară flueră trist, înfiorător de trist 
şi trenul pufăe. 

II. Se vede un semafor. In dreptul lui se dă 
O terasă splendidă. Fetele de ma~ă candide semnalul şi trenul intră huruind in staţie. In staţie 

şi cochete, solniţele şi pomierele incărcate fac Între lini', un trup cioparţit, mult ciopârţit, iar 
gratii trecătorilor. Lampioanele monumentale cu lângă el, timidă, o luminărică înfiptă În zăpadă 
glohuri albe. sferice, palmierii puşi în hârdău se agonizează. O fetiţă mică şi drăguţă, ca o fetiţă 
aliniază pe marginea aleei, iar chelnerii ca nişte de drăgută. care se urcă din acea staţie ne po
cioeli improvizgţi' se plimcă abătuti şi astmatici vesteşte lăcrimând cum a călcat trenul pe un biet 
printre mese, aruncând din când in când cu şer- lucrător, amărât lucrător şi cum un frânar, şi el 
vetul peste una din mese ca pentru a alunga cine amărât, a adus lumânarea, a plâns şi i-a înfipt-o 
ştie ce gânganie invizibilă. la cap în zăpadă. Şi fulgii cad şi se lipesc de 

La o masă e un căpitan de artilerie, rumen fata lui. cad altii, apoi alţii... 
şi radios, alături doi domni şi patru doamne, mai Trenul porneşte, mai negru ca Înainte. Fe
mult domnişoare după aparente. e grupul cel mai tita Iăcrimează. Luminărica agonizează, iar un 
mare La celelalte mese sunt câte doi,' un prieten soldat flueră pe scară. 
cu o prietenă sau soră, ori doi prieteni întâlniţi Şi ninge. 
prin cine ştie ce miracol. toti tăcuţi şi contempla-
tivi. La celelalte mese câte un domn. Unul brunel, 
cu ochelari şi pălărie de paie trage îngândurat 
dintr'o ţigare. Altul cu un tap deşert de jumătate 
in faţă, ţine mâinile pumn la g-ură. Un bătrân se 
chinueşte a lene cu un corn. O d()mnişoară cu 
două cucoane dintre care una trebue să fie mămica, 
priveşte in gol. 

Şi orchestra cântă. Tânguitul saxofonului, 
ca un strigăt în pustiu, însotit de jazz se ceartă 
cu sgomotul tramvaielor şi al ţiganilor cari strigă 
ziareie de seară şi "Speciala" Neamului Româ-

IV. 
Tudor Mocanu, om de serVICIU la o mare 

bancă, a venit eri dela sluibă mai de vreme ca 
de obicei. Era vesel şi soţia ca şi copiii nu i-au 
mai cerut explicaţii. Rău nu putea fi. 

Avea trei copii, un băiat În cursul superior 
de liceu. o fată la şcoala profesională şi una la 
normală. Stătu de vorbă cu fiecare şi pe fiecare 
îl povăţui să fie cuminte şi să n'o supere pe mama 
sa. Luă apoi găinile, trei la număr, pe rând În 
brate, le mângâe şi sărută ochii şi creasta, iar 49 
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după aceea cl1emă soţia şi- i puse în mână un 
pumn de gologan;: leafa pe trei luni. 

- Ai grije de ei şi de copii, spuse el. 
La masă râseră mult, dar nimeni nu Îndrăsni 

să-I întrebe de provenienţa banilor. 
După masă, Tudor păru abătut. Ochii i se 

năuciră şi trădau un suflet chinuit. Nu ştia cum 
să înceapă, cum să facă mai puţin dureroasă lo
vitura. 

Se îmbrăcă şi după ce îşi puse pălăria in 
cap, cu mâna pe clanta uşii deschise de jumătate, 
anunţă cu vocea sugrumată, părând totuşi vesel: 

- Am fost concediat. 
Cuvântul căzu greu. Fără a mai asculta vae

lele din casă eşi ca o nălucă şi se năpusti spre 
poartă 

... .In aceeaş noapte banca a fost incendiată, 
iar Tudor Mocanu strivit de roţile unui tren sal
vator. 

V. " 
Scriu, iubita mea. Scnu, deşi ştiu că n'ai 

să cîteşti aceste rânduri pentrucă nu ţi le voi tri
mite Scriu. In cap imi hurue un tren, iar de gât 
mi s'a atârnat un laţ. Eu scriu, afară bate vântul, 
camera mea pustie e rece, iar eu sunt atât de 
singur. E toamnă. Astăzi am fost în parc. Parcul 
În care te-am cunoscut pe tine. Iv\'am simtit atât 
de mâhnit şi mai stingher ca niciodată. Şi parcul 
era pustiu. Lacul tremura încet, ca un om care 
se înfioară, iar în apropiere garniştii unui regiment 
făceau şcoală. Urşii, iţi mai aminteşti de ei? -

. grohăiau lugubru in groapa destinată vieţuirii lor. 
M'am gândit atunci la tine şi poate de aceea 

mă gândesc acum. Ai apărut ca o vedenie să-mi 
turburi liniştea. Dar ... .Ia drept vorbind spun inexac
tităţi, căci eu n'am avut niciodată linişte. Ştiu însă 
că m'ai turburat Vezi tu, viaţa noastră este atât 
de goală, arlecă nu, a mea a fost plină de"iluzii, 
dar răutate(l lumii mi le-a ~jcis pe toate. Ce bine 
e să nu-ţi faci iluzii, căci n'ai ce pierde. Eu m'am 
amăgit mereu cu nimicuri şi când te-am întâlnit 
pe tine eram ca o Iadă de gunoi întoarsă cu gura 
în jos, gol de orice avânt. 

Când am scuturat fundul sacului cu amăgiri, 
am rămas nedumerit şi m'am întrebat ce rost mai 
am eu intr'o lume care nu-mi mai poate oferi 
nimic; atunci te-am zărit şi de-atunci te-am iubit. 
Poate că te mai iubesc şi acum, nu ştiu. Ai lumi
nat o văgăună şi ai aprins o candelă la căpătâiul 
unui mort. să-ţi mulţumesc sau să te hulesc? 
Nu ştiu. 

Mâna Îmi tremură, capul imi vâjâie, iar 
luminita din zare de care îmi aninasem privirile, 
a stins-o vantul. Doar ea mă mai ţinea. 

Am crezut o vreme că ai putea să mă iubeşti, 
că ai să mă Înţelegi. Să râdem impreună, să 
plângem împreună, iar când ne vom vedea ce 
1.lrâţi suntem când plângem, să râdem din nou ca 
nişte copii, ţinându-ne de mână. Nu s'a putut. 

• 

Lumea ta care nu c şi a mea, te-a oprit. Poate 
că nu e vina ta. 

Tu rămâi cum eşti şi unde eşti. Pe mine 
mă tentează mai mult pastilele de sublimat pe 
care le am in faţă decât rangul pe care mi-I cereti 
voi. Jloi face un sirop dulce, cu gust de neant 
şi cu miros de tămâie şi voi bea paharul până la 
fund, în cinstea ta şi în cinstea clasei din care 
tu faci parte 

..• Dar vorbim prea mult. Luntraşul Charon 
mă aşteaptă. A tras barca la mal şi trage nerăb
dător din pi pa cu catran. Să ne vedem cu bine 
dincoJo de Styx şi vezi, nu-ţi uita blazonul. 

VI. 

Azi am băut iubita mea. Am băut mult, dar 
nu sunt beat, căci alcoolul nu mă mai îmbată. 
Decât dragostea ta .. mai bine beau pelin. 

Sunt un stricat, ai spus-o tu şi o vor spune 
toti cel ce seamănă cu tine, dar... Ce ştiţi voi? 
Să vă pupaţi, să discutati de rochii,' de cătei, de 
teatre, de pat şi de avorturi? Vă mulţumesc, dar 
nu m'amuză. 

Am fost un dobitoc, dar acum nu mai merge. 
Prefer să fiu om. Om cum cred eu, nu cum vrei tu. 

Eu nu sunt colonel pe care să~1 înşeli c'un 
sublocotenent. Eu n'am nici ordonanţă t nici bocanci 
şi nici miros de iuft ori de sudoare ... 

... Felinar, prieten bun şi drag. ia- mă În brate. 
Strânge-mă mai bine, să nu cad. Ţine-mă, scump 
felinar, căci auzi cum flueră gardistul. Eu n'am 
nici bani, nici glorie şi cum gardiştii sunt hapsâni 
cu cei săraci, mă pune să frec scândurile până 
mâine la 'nchisoare. 

... Bravo dragă felinar, s'a îndepărtat gardistul 
şi-acum dă-mi voe să te pup că m'ai scăpat. 

VII. 

Am eşit cel din urmă din local. Dacă n'aş 
fi rămas singur poate că n'aş fi plecat. Mi-e frică 
de singurătate. E aproape ziuă. Pe cerul smolit 
nu se văd nici stele, nici luna. Lumina difuză şi 
bolnavă a felinarelor pare tusea unui oft;cos, iar 
umbra mea Iăbărţată, intinsă pe caldarâm ca o 
pecingine, mă infioară. Străbat străzile mute şi 
întunecate. Nu văd, nu aud pe nimeni. 

De undeva, dela o fereastră luminată, vin 
acorduri de pian. Imnul funebru a lui Chopin. 
Şi tonurile se desprind ca un muget, se pierd in 
umbră, fantasmele dănţuesc, iar o mână nervoasă, 
probabil o femeie, probabil şi ea o singuratecă, 
sugrumă c1apele ca să le smulgă, la această oră 
târzie, încă o tânguire, incă un suspin. 

Incetinesc pasul, ciulesc urechile şi ascult. 
Ascult cântecul unui suflet pustiu. Ascult cântecul 
unui suflet pustiu. 

... Şi mă simt atât de mic, atât, atât de mic 
şi de singur. 

1. V. Racf!a 
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Bucureşti, pClllk fi socotitii ce] O malturie rară 
ce ne este dat să vede m, cd ci În eo se 091i []
deşte IlU nutJ10Î desvo!tareo spiritului (]fl~Jlo
saxon dela 'nceputul secolului al XVllI-lell pcînJ 
azi, ci şi renLlştercll sensului artistic al rdsei, 
În jurul C(lreiLl se plc1mădqte o estetică nouă, 
În Ie~Jălură strdnsă CiI (lspiraliunilc şi trCldiţiu
niIc, cu trecutul unui suflet JllJţional. 

I1celc 431 de opere e]U trecut hotorek Oc
cidentului, aducdnd cu ele 111 (Icelll:;; timp, tem
perul11entul propriu ce le ;:mLlcterizcază, des
tinctia rafincltc1 de me\iteşu9 mtistic, precum şi 
sinceritatea profundă de sentiment, care ilus
trează prin excelcnţlî şcoala engleză a desenu
lui. Să ne oprim în fllţtl .ei şi să vedem cum 
Llnume ctJracterelc geJlerLlle ce·o Llccentueo7ă 
se perpduă sau se şter9, COll5tituil1J pcntru noi 
icon09rafic( reClIii de sensibilitGte plllstică a 
unei felmilii unl<lnc. Dacă atwlizll CCl!'actcre[or 
aceştei şcoli prezintă etÎteV(1 dtiicultăţi, ele se 
datoresc mai ales felului nehotărît in core se 
petrec diferitele schimbări din sdnul ci. llcţiunei 
influenţelor şi elementelor Illfinit de dl\'Crse şi 
complexe, precum \ii rolului important pc cme-I 
joacă fărc1 'ntreru pC1T tendi llţe le po! iti cc, so
ciale, litcrore, sentimenl111c şi reliqioo-"t' (/!e mo
mentului. În ctlre aceasta şun:Iă ~e fO)'l1lc(Jză şi 
se desvoltă. • 

lv\ă qcÎndesc acum la nenumărutele retros
pective de desen dela Pmis. [~ev(lJ Luvrul, co
lecţiile bO~Jate dela Chantilly ;ii Luxcmbourg, 
retrospectiva desenului italion dela Orall~lerie, 
(] descnului francez cielo rederoţia J'rcmceză II 

t\rtiştiJor, revăd expoziţiile de mt(] cn~)ll'ză, 9ro
vurile lui Goya lc] Biblioteca Nuţionlllă, şi 'n 
fine, desenele celebre dela foimoa:;e] expoziţie 
de artă it(]liană orHanizată în VClrn elnului tre
cut la Petit Palais, din C(]fe llŞ vrea să cu1eq 
preţioasele confidenţe ale maeştrilor, ca apoi 
moi si~ltlr şi 'ndreptăţit, să cOlllpm, să analizez 
şi să ţ)ăsesc adevăratel lecţie ce dcql1jă elccast(1 
expoziţie clc ortă britanică, de care l1e leană 
cunoştinta frumosului şi a adcvc1rului. 

De (lm preferi pe unii sau pe ceildlţi, de 
sigur că desenul cl1qkz n'a avut pentru nn~Jli(] 
rolul ce-l jucmă în Spania .. Capriiciile" lui 
Goya, opere pe care umanitate<l nu le-a mai 
repetat niciodc1tă de atunci şi nici nu le va mai 
imita încurând. Desenul spaniol şi ~lermCln po
sedă în comun un oarecare lirism epi9ramatic. 
o violenţă ascuţită şi definiti\'Cl, un spirit de 
gesturi rapide şi extraordinare; cel francez, re
novator al unei traditii 9reco-romane, conţine 
poezia concrelă a realităţii loqice şi absolute, 
evocând nu numai graţia perfectă a unui con
tur, ei şi natura sen~ibilă a lucrurilor, pulsul 
vieţii şi a posiunilor ei. Dacă Italia din sec .al 
XIV-lea şi XV.lea, este o răscruce de curente 
alternate tinzând uneori să se desbare de for-
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mulele bizantine, alteori să revină la elemente 
de traditie orielltală, ea nu rămâne toti.lŞ pri
miti\'ă CI se transformă şi devine un centru de 
tronziţie spre o artă nouă. Lenardo da Vinei 
deschide l~enC1şterea. Dela artLl primitivilor ita
lieni, pcînă 10 onc!ulaţicl graţioClsă a IxenC1şterii, 
linia se traduce 9rc1l1c1ios mtr'o trăsătură tipică, 
cdteodlltc1 Într'o cifră sau tlll simbol al frumo
sului omenesc, intelectual şi neprevăzut. 

In f\n~Jlio, teoria de artă pentru artă, n'a 
avut niciodată numeroşi adepţi. Ideea de artă, 
de concepţie mtistică se confundă uşor cu aceea 
de moralizare, de perfecţiune spirituală; şcoala 
en9lcză este idealistă, sentimentală, emotivă. 
Ea oferă un amestec curios de misticism şi 
spirit pozitiv, în care calităţile de ima9inC1ţie se 
combină cu un sens scrupulos de analiză, cu o 
minuţiozitate de observoţie, câteodată excesivă. 
Ea este serioasă şi naivă, ea are spontaneităţi 
Încdntătoare; Însă dacă desenul enqlez are dra
~Iostea intimităţii, posiunea naturii şi sentimen
tul delicat al poeziei lucrurilor, facultatea de 
sinteză pare să-i lipsească. 

Veritabila şcoa!d engleză derivă din şcoala 
fk1t1wndă. rlolbein, Rubens, van Dyk sunt primii 
lIrti:;.ti care (w.portreturat aristocraţia engleză. 
li oq<Jrth, (j ainsbourou~), [~eynolds, Consta bie, 
Millais, Watts, sunt artişti mari, dar nu creotori: 
le lipseşte universalitatea. Echivalentul tlnui 
Michelanqe1o, unui Ixembrandt, nu există încă 
În şcoala enqleză. Unii dintre ei studiază în 
tCloflLÎra, ceilalţi în Italia. Un 9ruP interesant 
este acela al "prerafaeliştilor" Millais, l~urne 
Jones, r~ossetti, Jiunt, \Xi atts, care au împrumu
tat dela rlorentinii din sec. (lI XV-lea, eleganţa 
precisă şi analiza rafinată o lucrurilor. ci posedă 
cultul frumosului pentru CcIre I~uskin n'c( 'ntâr
ziat să fic âpostoL 

Pmticularităţilor core diferenţiază "coeJ1(( 
britanică de cclelalte şcoli, se mai adao~Ja ace
\ca pruveni\1d dela felul în cme reprezentanţii 
ei conccpclltl arta compoziţiei. ftfară de artiştii 
c(]("e cobomă mLli mult sou mai puţin din 
I1we"lrii flt1 ma nzi, l~tl bens, van Dyk, COl1stată In 

la cei mai mulţi o predomit1011tă a 9rijei de a 
com pune în mod psycholonic, idcoloqic, mai 
IIlUlt cleccît plastic. t~orma in cme se ordonă un 
subiect, nu revelă ÎntotdcClUnQ voinţa de-a redo 
cXc1ltol un onsamblu de lucruri interioare, ci 
I1wi (]les instinctul de-a impresiona prin înfăţi
şt1rea sensibilă a unui (lspect. 

mtfel, şcoala engleză tinde să rămână me
reu fidelă spiritului rasei din care face parte. 
Ea este ilustrată la 'nceput cu triumful portre
tului, a cărui trăinicie Însă este asiHurată mai 
mult de interesul documentar decât de acela al 
valorii artistice. Se pot ghici simptomele unei 
decadente apropiate, căci pictura iconografică 
este 'nlocuită prin aceea a peisagiului. ftpana- 51 

1. 

I 
i ~ 

i 
i i 
! 
! ! 

l' 
I 

~, 
I 



HOTARUL 

jul tltmosferei momle şi SOCiC1le, se poate re
zmnC1 mai ales În scenele de morC1vuri, toblou
riIe vieţii sportive, scenele de marină şi fi9U
wţiuni1e inspirate din IîkrLltură, reli~Jie Sem le
ţJcndeie mitolo~Jice. 

llmestecul de simplă bucurie şi de senti
mentalism. de spirit CC1velleresc şi de sens prC1c
tic, oferă întotdeauna acestor povestitori, motive 
noui de inspircJţic şi de lucru, în care reuşesc 
prin excelentă. Dar canel aceştia se înalţă la 
suhiectele grave sau· patetice. ci nu realizează 
niciodată opere adevărat superiomc şi trebue 
să eşuezc. rbta nu împiedică insd artistul en
glez. să producă capodopere tot aşa de semni-

• 

fîcative ca acelea ce aparţin şcolilor continen
t(lle, căci mai tcîrzitl, în locul climimlării din ce 
În ce a presti~Jil1lui academic. se ridică tendinţa 
ocuzotă spre o artă individu<lIistă, liberă şi în
drăzneată, qata să primcoseă lecţiile moderne 
de artă monumentală. In orice ('tIZ, şco(l!a bri
tonică are meritul de (1 fi exciklt qu~ttll cntistic 
al poporului enqlez, indiferent Pdll(l C1tUllci 
pentru manifestllrile de mIc], dând În acelaş 
timp un exemplu de sinccritn!e şi voinţă, În 
faţa căruia convine să ne oprim. 

Ianuarie, 1936. 

Teodor T. Tiuc," . 

'-' 
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Preocupări culturale, reQionale. Gru
parea literal ă " 'l'ilesis", din Sibiu, a dat sem
nalul unei' lupte. Nouă ne vine să credem că 
se incEarcă reluarea unei actiuni, pornită nu 
prea de mult, cu o aualanşă de avânt, penlru a 
captlula bru::.c În Iafo re a lită/tio1', cari nu cu
nosc ",ideal". 

Din informalii/e pa caf'i le avem, d. Ilic/of' 
Papilian, dJf'~ clorul OperJi din Cluj, a prezidat 
la Sibiu adunarea mai multor condee arde
lene, pentru a discuta şi, eventual, pune la 
punct, o problemă de ordin cultural: posibili
talea ,creerii unei eoi/uri, pentru scrii/arii ar
deleni. Ideia o aprobăm În lotul şi suntem chiar 
pentru Îngr direa ei Într'o anumitâ formulă: 
aceaslă editură să nu publice decât produsul 
de specialitate sau heletr/stic. al 5criilorilor de 
origlnă ardeleonă. 

Rr fi o compen5afie juslă. Ilechiul regal 
are del5fulo edituri, cari pot primi scrisul tu
furor 5crii/orilor dm Întinsul {ăril; Rrdeo/ul 
putând pune În eumpGnă abia una şi aL eia 
destul de anemică. Este vorba de .. Pantheon", 
din Bl'ad, care În cei trei ani de exi5fentd n'o 

putut Of'unea din tiparnife.'e ei decât trei cărfi, 
dlllff'e caf'! două originale şi o tr:1ducere. 

Scriifof'ului al'de/ean I 5e tilJe~c CJrizontuf'i 
prea strimle, de aici şi explicatia apaf'itiei atâ
lor reviste literare pc tol În/msul provinCiei. In 
acest Rrdeal germineazG de aproape două de~ 
cenii un 5cris care nu se poate valiaa decât cu 
duref'oa5e 'Compf'omisiri, menite să-i tae alJânlul. 

SCrisul ardf lenesc şi, a fixat un cadru atât 
de bine definit. că a f051 capabil să formeze 
unele cUf'enfe, pe cari alfii şi le·ou Îll5uşif df'ept 
carac/eristice; nici lJnul dm ei, Lrdelean. 

Preocuparea (ul/uraIă, afişată modeM În 
grupul /itef'ar r'hes/s, treh. eşte strigafă cu loată 
f)uferea şi aşa ceva nu se poate face decât 
printr'o colaboraf'e fofală a condeelor arde
lene,' colaborare cât mai grahnic ratilica/ă şi 
IăIă nici un IeI de conditie. 

Regionalismul cullupa! nu este o problemă 
ci o nec esUate imediată. Scrii/orulardp/ean are 
dreptul la viafă şi ca să şi-o a5igure n'are ne
voe de compromisuri. Suntem . M§uri că va 
izbuti, cu 5ingura conditie .. să vrea, numai I 
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Cărţi-Reviste 
"Stele pentru leagăn", poezii de Radu 
Gy~ . 

Poetul Radu Gyr, unul dintre cei mai talen
taţi versifjcatori ai generaţiei de azi, ne-a trimis 
ultima sa creaţie literară, intitulată .Stele pentru 
leagăn- . 

In cele .. douăzecI de cântece cu luminiţe", 
poetul oltean împrăştie din belşug cele mai fru
moase versuri cari s'au scris, în literatura noastră, 
pentru copii. 

Şi pentru a ne dovedi spusa, publicăm in
tegral un cântec, ales la 'ntâmplare. 

Cantec pentru somnul Luminilel 

Dormi in lea~iin de vioară 
lumini'ă, tămâioară. 

C'o să vină prinţ mlădiu 
de smaragd ~i aur viu, 
Iăcrimat de-o stea de foc 
~i pornit după noroc 
intr'o luntre de ghioc. 

Şi-o să cadă În grădină 
În caHan de lună plină, 
nu mai 'nalt cât o stamină, 
străveziu ca o lumină. 

Când corabia·i se Iasă 
pe o frunză de mătasă, 
ancora o să.~i inligă 
intr'un lujer de ferigă, 
şi, sărind din nava-i mică, 
prichindelul de mărgică 
s'o da jos din toae 'n foae 
ca o lacrimă de ploae 
şi-o să fu gă prin r<'izoare 
cum rug razele de soare. 

Oprit lâng'o tufănieă, 
va intinde scară mică, 
scară sprintenă de rază, 
să se urce. să o vază. 

şi pe trepte muzicale 
va sui lângă petale, 
ploconindu-se uşor. 

cântător, tremurfllor. 
ca să prindă 
lin de ele 
o colindă 
de mărgele 
şi s'aprindă 
sub slamine 
o oglindă 
cu rubine ... 

Dormi in leagăn de vloar~, 
luminiţă, tămâioară. 

Prinţul mic, căzut din slea. 
mire pentru tufiinea, 
a venit. sărut şi dar, 
pentru nuntă de cleştar. 

ca să-şi ia mireasa 'n eer 
in caic de giuvaer. 

Noapte bună, noapte bună, 
către-o stea cât o alună, 
pe nectar de lună plină, 

urcă 'ncet ca o lumină 
o corabie pitică 
cu un prinţ şi-o tufănică .•• 
Iar in stea, i aşteaptă 'n zori 
un alai de prinţi şi flori 
şi-un rădvan ţesut din fir 
de zefir şi de safir. 

Dormi in leagăn de vioară, 

luminită, tămâioară. 

C. Argintaru: Setea norilor. 

a. n. 

OI C Argintariu e un solitar. Dsa nu e, nici 
nu vrea să se incadreze în nici una din numeroa
sele bisericuţe, ee au răsărit pe meleagurile acci~ 
dentate ale topografiei noastre literare. A dus o 
luptă frumoasă şi singulară În jurul revistei ,.Hipe
rion", pe care a editat-o şi a înehinat-o compleet 
poeziei. Atitudinea dsale e a unui romantic, a 
unui trubadur, având puţine eontigenţe cu lumea 
reală şi ţine s'o mărturisească în înflorite variante 
in aproape toate poemele din "Setea Norilor"; 53 
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Eu mi-am fămt cn/ibă, ru pragul prins ifl rime 
Şi fiII-am cules cadmIu din tot bclş/lrflll alltic 
Sâ-1Il1 fie bUII Im-arâş ill clipl'le sublime 
Averea~mea {,'II /louri, la adâpost de slfl/'. 

Totuşi se vede din acest al treilea volum 
de poeme, o revenire În real, strunind o nouă 
coardă hrii poetice: pe acea a poeziei patriotice. 
OI Argintaru ca oltean nu uită nici pe Iancu Jianu 
şi nici pe Tudor Vladimirescu, pe care i-ar dori 
actualizati În politica actuală. 

Volumul dlui Argiiliaru e tot aşa de cu ingri
jire editat ca şi celelalte două înaintaşe şi e o 
dovadă de bunul dsale gust. 

Gh. Atanasiu: DesmoşteniţU. Anor
malii n'au constituit propriu zis şira spinării a 
vreunei lucrări literare. DI Teodoreanu in Turnul 
Milenei, ca şi in Golia i-a introdus ca accesorii, 
i-a literaturalizat complect, Încât accentul n'a mai 
căzut pe dif@rmarea lor fizică, ci pe acţiunea la 
care au luat parte. 

OI Atanasiu Îşi propune să ne dea o icoa. 
nă cât mai veridică a sufletului unui surda 
mut. A unui biet copil de tară, ajuns din cauza 
defectului său, copilul nimănui. Toate desnădejdile 
la care e supus cu oglindirea În sufletul acestui 
des moştenit sunt cu fidelitate redate. Ceeace poate 
ii lipseşte ca portretul psihologic, să fie mai 
compleet e studierea mai profundă a momentului 
când îşi dă seamă că e diferenţiat de restul copi
ilor. Dar OI Atanasiu n'a vrut să peardă pe anu
miţi cititori, cărora le repudiază analizele psholo
gice prea amănunţite. Romanul e bine construit 
şi se citeşte curent, reuşind să captiveze pelcititor. 
Il] Gh. Atanasiu e În progres. 

m. o. 

Erasmas de Şlefan ZweiQ. Viaţa ro
mantată a primului umanist şi european, Eras
mus de Rotterdam, este zugrăvită În calere PQ
gini de admiratie a omului şi operii, şi'n eVOCQ

rea maestrită a vremilor, st<1rilor şi personali
tăţilor veacului XV şi XVI. riutorul acelei unice 
.. Laus stultitia" - Elogiul nebuniei - se În
rudeste în ce priveşte firea, cu fouche, omul .,. ... 
care peste 3 veacuri va SlUJI cu aceeaşI necre-
dinţă trei regimuri politice. Ii aseamână, În 
perspectiva depărtată a vremii, aceeaşi eroar~ 
de exteriorizare a personalităţii prin demnităţI, 
acelaş caracter:"- laş in lipsa puterii de hotărîre 
categorică - şi identica inconsecvenţă - incon
secvenţă care devine consecvenţă perfectă faţă 
de felul lor dea fi şi interpreta. Ii deosebesc 
imboldurile: Fouche era un intrigant de prima 
mână - dezbină şi stăpâneşte este lozinca vieţii 
lui - pe când Ewsmus nu era intrif)ant. l'imbii 
sub masca de nepătruns a slugărniciei faţă de 
toţi - capul plecat sabia nu-l taie - .îşi păs
trează libertatea de a gândi şi a lucra. 

Zweig Încearcă să explice firea acestui om 
puţin comun prin înfăţişarea lui plăpândă, slă
bănoagă, bolnăvicioasă, în continuă luptă Cu 
fizicul: l1ntiteza: spirit - fizic. De aci laşitatea, 
timiditatea, eroarea de brutalism, aversiunea 
faţă de fanatismul încercuitor de orizont şi expre-

sic a ignoranţii şi a intolerantii omeneşti. I1vem 
un Erasmus, tip de Gclvărnt intelcc1utll, neames
tecGt în mocirlel pestilellţiald a intereselor de 
wupare. n fost omul bunii ît1tele~jni; concilianţa 
si compromisul sunt lini(l vil'ţii lui. Primul unw
;,ist şi cel dintcîi învătM core a slc1pcînit boS]ă
ţio :;:.i pukrcn. !\I{î hil (k n :-.e fi 0(]5C,lt În secolul 
celor moi muri răzhc)[liL' politice şi reliflioase, 
itltă troqcdio lui El'<lSmus. [\rest secol - neîm
păcatul său dtlşmon - este ÎlltrUp{]t parcti În 
ce(]laltă persol1olitClte (1 vcoeului: Luther, care, 
În tOCIte privinţele, el fost opusul tipului erasmic. 
1-0 unit acelaş crez profCloClt: reformn. 1-(1tI des
părţit mijloClcele. Lltller el'el ec1rnos, dintr'o 
bucată, plezne(1 de vituliteItc, era forţtl În carne 
şi 005e. 

Visul erasmic: htltw înt~:lq!C're dinlre po
poare subordollMcu intereselor conducătorilor 
intereselor poporului, forţa plecată =>piritlllui, 
puteree] - dH,plăţll, f(lnlltismul - cnflcilianţii, 
diplomelţiet - etiCii. [)olitiea era~micd de neîfl
cetate] tlplC1l1are şi reconciliere estt' profund 
omcnen~C{1 şi monllă (lnfăptllire nerollttoare în 
Liqa Naţiunilor.) L:'.1e încă.:;i tIi~i o utopie; o 
culme qoetheanc1, limitcî; o interprdare spiritu
alistt1 (1 politicii. Politica ero:;mică contrasteazd 
cu mClchlavcl1ism'll. [('osmus -- MlIchiavelli; 
pelce - r(lzboitl; rdţiune - pllsiune; dreptate 
-- putere, Ideeo ('I'(]smică este ekrntl ilmie () 
omenirii în luptei cu [1l1inwlcll - om. l'l.nta90-
niclI luptă: spirit - llwtnie, fără punte, fără 
due]lism, tMă putinţă cle împăcare nici dialectică 
măcar. "NulTIni prin cIspiroţii şi cerinţe supra
persona le şi a !Jeli reClI izCl bile, oe]meni i şi popoa
rele simt cu (JdeVLlrot Între(lfja şi s()cra măsură 
a cxistenţii lor." (p~J. 2:i 1). 

• 
Socot explicaţia firii :;,i atitudinilor lui Eras

mus prin ptlţinăttltea fizică, drept insl.lficientă. 
Explicaţia va!abild şi viabilă (1 atitudinilor unui 
om este c\ se cdutCl în psiholo9io lui, moi 'bine 
zis În complexul de psihologii diferite şi Înru
diţi în (]ce!aş timp, psihoJo~Jii lnQscute sau năs
cute din infll'mităţi, din infltlenţa mediului, a 
vieţii, a profesiunii, etc, ndmiţdnd drept axiomă 
ideea kunteană"Das \'/clt ist meine Vorstcllunfj", 
ajungem la concluziG loqică a dco::;ebiki repre
zentdri ce şi-o face, despre lume, un miop; 
,căci această rcpre/cntGre este difort11Cltă de len
tilele ochelarilor săi; Llccastă diiormare dă 
n()ştere unei psihologii aparte. I1cceptOnd 9rept 
valabilă accGstă explicore conchidem că firea, 
faptele şi cltitudinile unui miop sunteonsecinţele 
nemijlocite ale acestei ciun~Jiri corpora!e, dar 
m()i ales morale. Stiut este că Erasmus era 
miop. De aceea Soc(')tesc că ICl"itatea şi timi~li
tatea lui - CUStlrLlri orqanice - sunt Iămunte 
perfect de bine privindu-Ie prin prizma acestei 
teorii. 

Rasa şi rasismul de Dr. J~rec. rizi când 
se pune Ctl toată favoarea problema raselor 
pure o lucrare ştiinţifică privind aceLlsta problemă 
prin. prizma şi premizele ştiinţii se simţea tre-

~h .............................. ............... 
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buincioasă, pentru a limpezi unele lucruri cari 
pentru cu mai mulţi sunt ignor!1te. Rasa, etnicul 
sau naţiunea este identitatea biologică şi psihică 
a unui grup de injivizi. (Jobincau socotit părin
tele rasismulni spune: "c'est vainement qu '011 

chercheHlit aujourd 'Ind (] les COllstoter (rasele 
pure) dans l'a9lomeration metisse qui constitue 
et (jtd 'on nomme la f(]sse blelr1(juc". l~(]sa e 
identitate, finitate, oll1o~Jenit(]te de caractere 
fizionomice, tmnsmisibile ereditar; ori niciuJl 
popor european nu prezintă omoqenitclte fizio
nomică. Concluziile ştiinţii antropolo~]lce actuale 
demonstrează cu prisosintă că interpenetmţiunee] 
raselor a dus la excluderea oricărui jurism rosi:;t 
şi într.onarea polimorfism ului fizic celui mai 
variat. Iată, pe scurt cartea d-lui Jqrec, care 
păcătueşte prin nesistematizaren materialtllui, 
prin tendenţiozit(lka autorului (explicabilă prin 
socialismul dânsuluil, prin tendinţa de polemică 
nepermis<1 unei lucrări cu pretenţii de atitudine 
ştiinţifică. O metodică diviziune a materialului 
şi o trecere a acestuia ar fi uşurat mult cetirea 
broşurii, de către ptlblic, căci "l~asa şi rasismul" 
se vrea o carte de popularizare a unor adevăruri 
ştiinţifice. Ori adevărurile ~tiintifice cer orândtlirc 
înţjrijită, concluzii lO~lice şi raţionamente impe
cabile În expunerea lor. 

Actele vorbeşte de 1 Pe"z. Este roma
nul provinciei meschine şi fără orizont, Îndobi
tocitoare, abrutizatoare. E zugrăvirea !eală, poate 
prea pesimistă, a Mizilului, Spectacolul acesta 
al provinciei nu este de fel amuzant. Dimpotrivă ... 
Iti Iasă În suflet tristeţe dăinuitoare mult după 
terminarea cetitultlÎ. Nota romanului este scepti
cimul descurajant. Descurajant întruccÎt sunt stări 
reale, nedesminţite, dăinuind Încă şi azi şi care 
vor dăinui mereu. 

In romanul acesta al d-Iui Peltz nu inte
resează intriga, ci mediul ambiant al acestuia. 
E prinsă aci toată meschinăria, intri9ăria unei 
urbe provinciale cu cetăţeni inculţi şi preten
ţioşi, cari Îşi ţipă sfidădor iqnoranţa. 

Nu ne-a plăcut romanul d·lui Peltz. Soco
tim "l"ictele vorbeşte/l cel mai slab dintre toate 
romanele d-sale. I1vem, e adevărat, continuarea 
aceleaşi maniere de transcriere a fa ptelor brute 
in lumina lor c:ldevărată, cu un adaos: o oare
car.e doză de fantezie. Din Îmbinarea nearmo
nioasă a acestor două elemente rezultă senzaţia 
de hibriditate, de artificialitate a romanului care 
se vrea în intenţia autorulUi, crâmpei de viaţă 
cotidiană. Pe urmă titlul forţat impus volumului. 
Poate altul s'ar fi potrivit mai bine cllprinsuluL 
In lot cazul "llctele vorbeşte' nu continuă traec
toria de ascensiune a talentului şi meşteşu9ului 
scriitoricesc al d-Iui Peltz; constitlle o mică 
coborîre În mersul ascendent al realizărilor d-sale. 
Ne întrebăm ce I-o fi determinat să-I publice? 
(Nu luăm În socoteală argumentul comercial). 
De ce s'or fi grăbind scriitorii să publice? De 
ce această furie de a scrie pentru prezentul 
vremelnic şi nu pentru viitor? Nu mai există o 
con~tiinţă scriitoricească? O demnitate? 

HOTARUL 

Naufraaiafii draaosfei de Dr. N. Mar
'in este o carte de real folos tuturor, Înde()~ebi 
tineretului. Dacei elin fi factori hotărîtori în edu
caţia tineretului, prima înfăptuire ne-cu fi obli
~lativitCltea studiilor SeXtlCllc în c(lcfrul i~Jienii 
umane. Căci, nimic nu este rnLli periculos inte
Wităţii corpofClle şi cerebrale a unui individ, 
clecat neştilnţa asu[Jnl celei mai însemn(lte func
ţiuni a ollHlI,1i: instinct;" sexcl<!l, instinctul bio
IO~lic al perpetuării sp~cit:j. ticeastă tot(Jlc1 :;;i 
crimincllă iqnorare a mml1fcstărilor sexuClle, {j 

urmărilor îinplinirii, povestirii şi refulării lor, 
datorită mnro Ici Oel r[le ~i a ntiu ma ne, este CCll.IW 
principnlă c:treia i se c1Cltorqte fclli111entul oricc1rei 
Încercări dc.: profilare a houlclor sexuale. Şi 
GceGstă storc se va perpetua până nu vom 
ave(] curajul Scl ne dl'sbărăm de cl!in\/ile şi 
tarcu l acestei mO!'GIc i el iOd te, ce În corsetează o 
Întrea9ă omenire, proclClmcînd dreptul de ndă
găduit al individului de CI-şi satisface înc1inările 
naturak fără a se mai elscunc1e sub masca 
falsei padori ~ scut al celor tlwi monstruoase 
practici sexuale. Vom avea o omenire cu ade
vărat fericită in momentul în care vom reuşi să 
abolim toate cătuşele, ce1l1ze ale refulării por
nirilor celor mai fireşti - singurul şi veric1icul 
motor al oricărei activităţi umane pe core o 
condiţionează prin interdependenta existentă 
între funcţiunea sexuală şi tOGle celelalte func
ţiuni ale trupului omenesc. NumoÎ În acest sin
gur caz lupta Împotriva malodiilor venerice, 
considerate azi - de cdtre morc!la i9norantă 
şi pretenţioasă - ca lucruri ruşÎnoClse şi vred
nice de condamnat, şi prin această i9norarc 
vătămătoore individului şi complexului social 
căruia-i aparţine, va fi îT1cunm1Cltă dc deplinul 
succes demult aşteptot. LlmCG nouă care mijqte 
la orizont şi a cărei dC'viză - for conducător 

este realizarea unei umanit ;ţi superioarf, - nu 
va putea să treacă peste problema ~cxudla fără 
a o rezolvi în modul cel IllGÎ fGvorobil omenirii -, 
căci ignorarea şi pe mai departe a acestei deo
sebit de importante ecvaţii omeneşti, Însemncază 
falimentul si9ur al acestei Încercări de ordnduire 
socială pe noui şi lcugi baze de mncmitclte oddnc 
înţelegătoare, in care individul va fi celukl ele' 
temelie a Statului totod(]tă, a Statului privit în 
complexitatea şi multiplicitateo structtlrClIă <1 

păturilor sociale competente şi el căror interese 
le coordoneClză, le armonizcmă. Cum înfăpttlirea 
acestei lumi rătăceşte Încă În văzduhul Înmires
mat şi ozonat al 'idealismului şi al utopismului 
doctrinarilor politici şi al socioloqilor, nu este 
posibilă, pentru remedierea parţiaJa a răului, 
decât o politică de reformism sOCÎCll, de îndrep 
tare a relelor actualei orcînduiri ~oci<11e. (Refor
mismul social, recomandabil pentru metoda pro
fund umană ce o foloseşte: înfăptuirea înceată, 
nesângeroasă, evolutivă fără siluirea conştiin
ţelor îmbâcsite de bezna prejudecăţilor, celor 
mai retrograde, este socotit de unii drept com
promis făcut ideilor revoluţionare intraT1sigente 
şi deci vrednic de hulă şi condamnare; ori ştiut 
este că nicio idee mart' ~i care a frămdntat 55 
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structural şi de suprclfoţă omcnirea n'a putut 
fi lnfăptuit<l fără un Întrcq lanţ dc cedări fc1cute 
ocţiunÎI pructice de catre doctrină.) Prima măsură 
reforrni:-,tă de IUlIt (lI' fi o bună şi :serioCl~iI edu
caţie de iniţiere LI tinerd1.J1ui în tllinele sexua
lităţii. [Joilte cu mult 1110i uşor ar fi dc retJliltlt 
o oltă m~lsurtl: vizitort'<] mediccllt'i obliRatorie (j 

tinerilor c,lsdturiţi, :-,pre CI se înlăturel crilllilllll(l 
procrcarc de pruţJcnituri - moştenitori de boli 
ercditurc, diforl1111nţe ale psihicului). Cdeltllte 
masuri se vor IUl] pe măsură ce vor fi În1esnÎle 
de împrejurLlre; împlinirea lor va remedio un 
rău (Tdlinc resimţit dur tăinuit de iqnorllt1ţo 
c!"Llsă În core e Încătuşlltă ol11CnirCel ~le către 
morola absurdă, 

Cortt'a d-ri.l1ui l\\ortin mI este o corfe de 
intuire şi t'xplicore lorqă şi pe înţelesul tuturor 
a tainelor st'xuLdităţiî, ci IllCli mult În pwcticilc 
acesteia în ernti~l11. t='ste descrierea pmcticclor 
perverse mono şi biscxU(lle. 

(1. maler) 

,.Menuetul", roman de G. M. VIădescuf 
Editura ,.Cugetarea". 

O dramă cu accente de melodIc. menită să 
dăinuească peste timpuri. Fără a depăşi "Moartea 
fratelui meu", "Menuetul" Se încadrează unui gen 
specific autorului, prill duioşie şi .,lovituri" emo
tionante. Este maniera autorului, care ne-a creiat 
pe Angelica Manolache, tip unic În literatura ro
mânească; alături de profesorul Annibal Ionescu, 
a cărui credinţă nestatornică în birUInţă, Înebu
neşte până şi pe-o biată toantă de servitoare, care 
urlă in timp ce cOllina cade peste ultimul act de 
melodramă: "Conită! Coniţă! ... S'a spânzurat 
domnu Annihal!" 

Subiectul cărţii e o veşnică visare: suflet de 
mamă rodiod flori peste flori, în aşteptarea băia. 
tului plecat la Paris, să culeagă "gloria"; ca de
odată să se prefacă În creangă gulită de furtuni 
reci, J3revestitoare de moarte !. 

D. O M. VIădescu, rămâne neîntrecut ico
nar de suflete bune, de pasiuni omeneşti şi-i mul
ţumim frumosul cu care ştie să-şi Îmbibeze cărţile. 

REVISTE 
(a n.) 

Viaţa Literară sărbătoreşte aniversa
rea aparitiei regulată timp de 10 ani, conco~ 
mitent cu aparitia apreciatului roma 1 Cara-Su 
al directorului revistei 1. Valerian, Ce a re~ 
prezentat această revistă, care a fost şi a 
rămas monitorul boemei literare roma
neşti, e greu de precizat în cete câteva cu
vinte permise de cadrul acestor sumare in[or~ 
maţiL E destul să spunem că mai toli scrii
torii şi poeţii ridica1i În ultimii 10 ani au 

·trecut şi s'au reliefat in cadrele acestet re-
viste, care a fost şi a ră In as o ieoa nă fi delă 
a vietii literare dela noi. DI. Valerian poate 
fi mândru şi mulţumit. 

Prichindel an. I Nr. 1 şi 21 Timişoara 
e o revistă pentrn copii, după cum ii arată şi 
numele şi trebuie menţionată cu bucurie, pen~ 
tru că publicaţiile actuale "Universul Cupii-

.Ior" şi "Dimineata Copiilor" sunt de o me
diocritate exasperantă şi nu contribue cu 
nimic să mărească atractia copilului spre 
carte. O literatură pentru copii nu avem, pentru 
că sporadecele aplicări peste sufletul copilului 
al unora dintre scriitorii noştri sunt inspirate 
din motive familiare. Scriitorul tată simte lipsa 
acestei literaturi pentru copii, scrie o carle 
şi până se tipăreşte copilul creşte mare şi 
scriitorul reintră in preocupările sale de predi
lecţie, Prichindel vrea să umple acest gol şi-e 
binevenit S'ar cere numai ca fraglnentele 
publicate din scriitorii noştri clasici să fie 
mai accesibile copiilor din Orice provincie. 
Creangă şi Delavrancea poate nu sunt potri~ 
\1i1i pentru copiii de şcolile primare din orice 
parte a ţării. Oare copiii dela şcoala d-Iui Groz
dan au Înţeles pe Creangă? Ar trebui aleşi 
scriitorii mai putin dialectali. Restul numeri~ 

lor bine. Remarcăm poeziile şi i1uslraţiile 
soţilor Popiti. 

Progres şi Cultură an IV. Nr. 1, de
dându-se mai mult cullurei profesionale, co
chetează numai rar' cu literatura. lxecenzân
du-ne numărul Închinat memoriei lui 1. Slavici, 
după ce reproduce un pasaj din mellloriile 
dnei Slavici, publîcal în acel număr, termină 
cu acesle cu vinte: "Şi atu Il ei eli l1l rămunc cu 
acuza1iile." Pe noi ne bucură această intre
bare. Dacă cele publicate in revista .Holarul
au putui semăna indo;ala În sufletele unora. 
nu e departe vremea dind traqedia acestUi 
mare scriitor va apărea În adevărafcle ei pro
porţii. Timpul va discerne care a fost adevă
rata lui vină şi ce i s'a pus in circă de con
timporanii interesati 

Ramuri an 27. ranuarie, conlrar notile 
apărute Îu precedentul ei număr îşi continuăi 
aparitia şi In anul acesta. Revenind la ele
ganta tehnică de al!ădată, sperilm că În Cll

nInd' vom regăsi în paginile ei şi pulsul de 
via~ă tineresc şi romantic ce-au făcut farmecul 
,.Ramurilor" de odinioară. Remarcăm ca un 
inceput bun articolele dlor AI Dima, T. Vianu, 
Ion Sân-Georgiu. 

Arhivele Olteniei Nr. 78 ~ 82. Numărul 
acesta împătrit este un adevărat elogiu la 
adresa dlui C. D Forlunescu, directorul re
\listei, pentrucă reprezintă sfortările _. de si
gur - enorme pentru a asigura apariţia 
acestei nepreluite reviste şi pentrucă in acele 
aproape 400 de pagini ne-a putut da o 
sinteză a preocupărilor culturale a Olteniei. 

.0 M. 
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M. Gh. Zamfriescu: .Sfânta Mare :"leruşinare- roman, editura CiorneÎ.
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Gh. Tudor: .lIotel Maidan". Editura Cultura Naţională. - Gh. 
Atanasiu: "Desmoşteniţii" roman, editura Cartea Româneaseă, Ti· 
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cev: .Proverbe bulgăreşti", Constanta. - N. Moisiu: "Spini În mi
niatură ~. edilura Plaiuri să celene, Satulung. - C Argintaru: "Setea 
Norilor". cartea a treia de poeme, editura Hvperion. Clui. - Al. 
Lascarov·Moldoveanul: "Romanul Furnicei·, editura Cugetarea. -
W. Somerset Maugham: "Un petec de pâmânt". editura Nationala. 
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Vâlcea - Petru Manoliu: uRahhi Haies I~eflll", roman, editura Ciornei. 

- Virgil Huzum: "Zenit", versuri. - "'oldov: .. J~epertoriu·. - Ion 
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lupIă\ii". versuri. 
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Analele Olteniei: 1'\0. 79-82 Craiova. - Pagini Literare: an III, 
Nr. 1 Ianuarie, Turda. - Azi: an V. Nr. 21 Februarie, Bucureşti. 

Atheneum: No. 5 Noemvrie Decemvrie, laşi. - Prometeu: No. 
3-4 Ianuarie. Bucureşti. - Când Românesc: Nr. 1 Ianuarie, Cluj. 
- Societatea de mâine: l~r. 1 Ianuarie, Bucureşli. - Plaiuri Să

celene: Nr. 1 Ianuarie, Săcele-Satulung. - Viaţa literară: Nr. 5 
Februarie, Bucureşti. - Ram. ri: anul 27. Nr. 1 Ianuarie, Graiova. 
- Graniţa: an. IV. Nr. Il Ianuarie, Timişoara. - Sibiul literar: 
anul 1. Nr. 7-12 Iulie Decemvrie, Sibiu. - Gândul vremii: an 
III Nr. 10 şi an IV Nr. 1 Ianuarie-Februarie, Iaşi. - Luceafărul: 

an II, Nr. 1 Ianuarie. Timişoara. - Manifest: an III. Nr. 1 lanua· 
rie, laşi. - Progres şi Cultură: an IV, Nr. 1 Ianuarie. T.-Mureş. -

Răsăritul: an X VIJl. Nr. 1 Ianuarie. Bucureşti. - Libertatea: an IV. 
No. 1, 2. 3. 4 lanuarie-Fehruarie. Bucureşti. - Inmu~uriri: an IV, 
Nr. 1-6 19,)5, Făl!lceni. - Blajul: anul II, Nr. 11 - 12 Dec. 1935, 
Blaj. - Fruncea: an IJI. Nr. 1-7 Ianuarie-Februarie, Timişoara. 

- Film: an III, Nr. 57. Timişoara. - Meridian: caietul 8. Craiova. 
- Rânduri: an 1, Fânală Bihor. - pâmântul: an V, Ianuarie, Că· 
Iăraşi. - Satul: an VI, N r. 62 Ianuarie, Bucureşti. - Femeia Sa
telor: an 1. Nr. 11-12 Deva. - Revistă Vremii: an 11. Nr. 5 6 
Ianuarie, Calati. -- Ziare: Drapelul nostru, anul 1, Nr. 28 Ianua
rie, Bucureşti. - Ogorul, an II Bucureşti. - Atacul, an Il. Focşani. 
- Vestul. an 7 Timişoara. - Oiluzul. an 1. SI. Gheorghe. - Ideea 

Naţională, an JlI, Buzău. 
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