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Ar fi cel puţin îndrăzneţ din partea noastră t a celor· grupaţi in jurul acestei
reviste, să facem popas pentru a scruta drumul parcurs până acum cu scopul de a ne
scoate in relief ipotetice1e merite ale avântului iniţial şi ale străduinţelor de perfecţionare
amplificate cu fiecare număr nou scos din teascurile tiparului.
Nu aceasta ne este intenţia şi nu acesta poate fi obiectul articolului de faţă.
Dacă zăbovim puţin

)1

asupra îndeletnicirilor noastre publicistice concretizate în paginele
Hotarului. o facem fără să nesocotim autocritica, păstrând deferenţa cuvenită faţă de
cetitori şi cu scopul unic de a ne preciza ţelul propus şi mijloacele folosite pentru
a-l atin~e. Indemnul ne-a venit dinafară sub variate forme interogative. Unele vizau
programul revistei, - cele serioase; alte1e t scopul inavuabil, intenţiunile... ascunse
ale redactorilor; - cele bănuelnice (politica i-a deprins pe oameni să presupună
dedesupturi chiar şi in cele mai curate intenţiuni); in sfârşit, o a treia categorie
viza însăşi durata apariţiei, - cele interesate prin plata anticipativă a abonamentului.
La această confuziune produsă de apariţia revistei in masa cetitorilor săi. e bine să
mărturisim că am contribuit şi. noi. Pentrucă nu ne-am precizat dintru început
gândurile. Atât "O vorbă spusă' nainte" din fruntea primului număr; cât şi alte două
trei articole din cuprinsul numerelor următoare vorbesc mai mult prin frumuseţea
şi avântul lor literar decât prin precisiunea simetrică a ideilor. Atunc1 t am preferat
avântul; atit după cinci luni dela apariţie, ne putem permite răgazul unei retrospecţiuni
obiective.
Nu suntem atât de încrezuti încât această retrospecţiune să ne atrofieze simţul
critic şi nici atât de bătrâni încât realizările de până acum să ne servească drept consolare. Dacă ne ingăduim să răsfoim cele aproape o sută de pagini tipărite până în prezent,
o facem pentrucă in cuprinsul acestor pagini este admirabil cristalizat programul Hotarului.
Acest program a fost impus cu necesitate ideologiei noastre de atmosfera
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culturală şi literară
reprezentăm

a mediului sodal in care trăim şi pe care ne-am străduit să-I
cât mai credincios prin aceste două laturi ale manifestărilor sale.

Iată

*

unul din motivele pentru care Hota.rul este o revistă regională. Pe noi
nu ne sperie regionalismul cultural. Dimpotrivă. II socotim drept singurul mijloc
eficace pentru afimarea personalităţilor care cu timpul devin reprezentanţii specificului
etnic. Iar specificul etnic este cartea de vizită cu care ne putem prezenta, ca naţiune.
in patrimoniul culturii universale. Auzim vorbindu-se zilnic despre! renaşterea
italiană. clasicismul sau romantismul francez. muzica germană, romanul rusesc;
lied-ul vien.ez; tehnica americană, etc. Când, oare, şi prin ce fel de manifestare
spirituală vom putea prinde o verigă româneasca la acest lanţ de aur al culturii
şi civilizaţiunii umane?!
Până la această afirmare colectivă a naţiei, datoria noastră este să scormonim
in fiecare colţ de ţară. să scoatem la lumină şi să stimulăm vlăstare1e plăpânde. Nu
isbutim noi, de-aici, vor isbuti alţii dinspre răsărit sau dinspre miază-zi; nu isbutim
acum, vor isbuti alţii peste zece, douăzeci, cincizeci de ani. Oamenii dispar generaţie
după generaţie; idealul rămâne.
Şi mai este un motiv pentru care Hotarul îmbracă haina regionalismului
cultural şi literar. Aradul nu este nici Capitala ţării şi nici măcar unul dintre cele
patru centre universitare. Modest şi redus la spiritualitatea celor grupaţi în jurul
său, Hotarul nu poate avea pretenţia de a determină. curente regnicolare şi nici
nu-şi poate permite luxul unei înfăţişeri festive pe care numai tehnica tipograHcă
din centrele mari de cultură i-o poate dă.. Conştient de a nu putea fi pe deplin
ceeace ar năzui să fie; Hotarul e mândru de a fi în întregime ceeace mijloacele
sale modeste ii permit. Călăuzit de acest principiu, Hotarul îşi va trăi cu
cinste viaţa sa independentă, oricât de efemeră ar fi, - şi mai de grabă îşi va
inceta apariţia decât să devină sucursala coşului redacţional al revistelor din centru.
<

---

*
Cum înţelege Hotarul să reprezînte regionalismuI cultural si literar? Răsfoiţi-i
paginele, parcurgeţi-i' sumarul - şi veţi fi edificaţi. ,In primul rând toţi redactorii
săi sunt arădani şi toţi sunt membri ai "Ateneului Popular". Cine cunoaşte activitatea
desfăşurată în ultimii trei ani de "A teneul Popular" şi principiile care au stat la
baza acestei activităţi, va inţelege cu uşurinţă rostul Hotarului.
u
Infiinţarea " Ateneului popular a fost un act de protest; protestul individului
activ în domeniul manifestărilor culturale, publicistice şi literare. împotriva decorativismului tutelar şi cumulard.
"Ateneul popular'· atât prin conferinţele cât şi prin publicaţiile membrilor
săi a urmărit două ţinte: 1° să evoce; sub diferitele lui aspecte, trecutul Aradului
românesc; 2° să afirme, sau să dea posibilitate să se afirme in toată libertatea,
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tinerele talente.
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Exact ceeace urmăreşte Hotarul. In pagin ele sale se poate întâlni cercetarea
trecutului arădan prin studii biografice, monografice, arheologice, sociologice, etc.;
acestora li se adaugă in fiecare număr tratarea, sub diferite forme, a problemelor ,
pe de-oparte; pe de altă parte. in fiecare număr se publică
de actualitate, încercările literare sau ştiinţifice ale unor demente foarte tinere, multe din ele
foarte promiţătoare - abia ieşite sau încă pe b~rSităţii. Din acest punct
de vedere paginele Hotarului prezintă frumosul aspect al unei strâns~ colaborări
spirituale între profesori şi foştii elevi, mâine şi ei profesori şi oameni de cultură.
Acesta-i Hotarul redacţional şi regional - aşa cum s-a prezentat el insuşi în
cele patru numere

apărute până

in prezent.

*
Şi-acum, câteva cuvinte pentru cei suspicioşi.
Hotarul nu reprezintă nici o bisericuţă culturală sau literară, iar redactorii
săi nu sunt animaţL personal, de nici un spirit răsboinic. Hotarul este, deocamdată,
revista noastră, a câtorva; dar poate deveni, cu timpul, a tuturor, oricât de mulţi
ar fi. Cu două condiţiuni: să muncească - şi să aştearnă frumos pe hârtie rodul
muncii lor.
Hotarul este, deocamdată, revistă arădană; dar poate deveni, cu timpul,
~~ ..

•

revista întregului_~()ţat'.~.~~~~st al ţării.
Işi va păstra însă, şi-atunci ca şi acum, caracterul regional.
Cât timp va trăi Hotarul? - Câte zile ii vor hărăzi Dumnezeu - şi singurul
lui vrăjmaş redutabil: banulI Sigur, vor. apare toate cele 12 numere ale anului I.
Azi, în al cincilea număr dela apariţie. am poposit o clipă pentru a ne desluşi
rostul -' (indemnul ne-a venit dinafară) - şi pentru a ne jalona drumul inainte.
Să ni se ierte această lipsă de modestie. Ea are sinceritatea unei confesiuni.
AL. CONST ANTlNESCU.

l
I
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INMORMANTARE:
Părintelui

D". Gh. CiCthandu.

Un mic alaiul
Duce'nfăşat

Şi Legănat,

Un putregaiu.
Nişte pletoşi,

Tot gem pe nas
Şi-s

pas Cu pas,

Tot mai sfătoşi~

IN CIMITIR.
Venirăm

iar aici
q ârând prin iarba ce-o strivirăm ieri
c4ceiaşi paşi cu urme de poverc
Zădărnidţi de mărăcini pitici.
Venirăm

Pe când muieri
Cu

păr

vâlvoiu,

Cheamă.'napoi

Zrua de eri.
Trei limbi de fer,
Cântă

Şi

prelung

tot mai lung

Până.

la cer •..

iar
Şi ca şi ieri aceleaşi cruci ne-apar
Şi dezbăraţi de ori şi ce ecou
c4ceiaşi brazi posomorâti sub deal
Ci n'am venit setoşi de nimic nou ([}{e-a obosit colinda-n ireal)
.
Ve altfel toate visele aici
Stau impefrite in movile mici
Ve scrum tăcut, de gând inmărmrlrit;
Zadarnic am mai tese-un ideal
Pe locul unde-atâtea au murit.
Venirăm

iar

e'am indrăgit amurgul solitar,
clJmurgul tainic, care ne-a învins.
cAiei sub brazii negri ne-am deprins
Vin nou cu lutul blând şi împăcat
Cu ceeace am fost şi am .uitat Şi ne-am deprins cu ceeace-o să fim:
[MovcLe răsletite-n ţinţirim
Ve scrum făcut, de gând înduplecat.
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NECESITATEA IDEALULUI
RELIGIOS ÎN ZIUA DE AZI.
de

Dr. Grigorie Gfj.

Comşa,

Episcopu' Aradului.
Cuvântul »ideal« flutură pc buzele JlIturor,
lupta pentru ideal, pare să fie comună fiecă
ruia dintre noi şi totuşi rcalitatea pl'c7intă un
aspect sumbru al lipsei de orice idcal mai
inalt. Omul modern, omul de azi parc că a
uitat pi\nă şi etimologia cuvânt ului >>idcal,<.
Cele două cuvinte latine idea şi alfa (idee
înaltă), cari dau compoziţia cuvuntu lui » idC'al (
ar trehui să nc trezească pe noi spre concepţii
de ,iată superioare.
Cel mai înalt idcal în concepţia şnflctului
ronllÎnesc, a fost şi este DumnezelJ. Strămoşii
noşt ri ~tjau că idealul divin nu cste o constrângere, pentrucă :'vlântuitorul a chemat -- ce e
(lrcpt - pc oameni la sine, dtlr nu le·a poruncit că sunt costrânşi a-L urma.
Dacă astăzi vedem atât ea feţ(J p(l~omorîte,
se explică prin uitarea de minunata răsărire a
U1wi nou ideal de viaţă prin evan!~helia creş
tină. Putcm uita idcalul vcehilor Greci, care
ideal încă a perit, fiindcă se refcrea mai mult
la ellhul fizicului şi mai puţin la suflet; putem
uita idC'alul roman cu înfăţişare:! grandioasă
fi putcrii asupra lumei văzute, dar nu putem
uita miracolul creştin, care este pururea viu.
Nu putem uita cum oameni cu viaţă păcătoasă,
uci~a~i, dcsfrtmaţi, ca prin Tllin:une, au â~ve
nit curaţi. Oameni, cari mai inainte se simţiau
nenorociţi, ca din senin sc văJ cuprinşi de o
transformare lăuntrică. Acţiuni, strădanii, jertfe şi dureri nenumărate se aur0olC'ază ele o bucurie nespusă. Bolnavii îşi poartă patul cu uşu
rinţă, săracii să mângâie, căci ştiu că o nouă
putere va topi ghiaţa indifcrenţd celor bogaţi
şi vor ti ajutaţi!
O lume de neamuri a trecut dela răsărit
spre apus, cu obiceiuri şi credinţi felurite, vastul imperiu al Romanilor cade, dar tocmai
atunci solia lui Hristos triumfcază. Lăsăm la
o parte istoria cu mărturiile ci. Nu amintim
aici de binefacerile solid crcştin2 in curs de
secoli pentru civilizaţie şi cultură, cÎ ne măr
ginim să constatăm că lumea ele azi Începe să

creadă că există

nu numai un declin al 1umii
un declin al concepţiei creştine
d('~prc yi3ţă. l\lulţi. se doresc după un
nou
]\ Bnfllilor, care ar trebui să fie un adevărat
salvator al vremilor de azi.
Şi totuşi salvarC'a nu poate vcni dccât dela
\h,ntllitorul Iisus Hristos. Fără El lumea de
azi se va ascmi'ma cu tânărul care il plecat dela'
Iisus întristat. pentrucă simţia - cu toatc bogăţiile lui - că îi lipseşte ceva.
De aceea în cele următoare vom dărîma
unele concepţii greşite asupra idealului re1igios, relcvând necesitatea lui.
Un contimporan rezumă tn următoarele şi
re sfarC'a sufletească a lumii eb azi.
»Oamenii se indoesc de adevărul, că există
Dumnezeu, de Dumnczeirea li.li Iisus Hristos,
ele tainele legii creştine, de adcYlll'urile dc bază
ale cunoştinţei naturale, de exisi('!1t"a obicctivă
a lumii, dl:' posibilitatea cunoştinţei adevărului
peste tot, sunt apoi oameni de acc;a, cari cer
dovezi, că C'xistă ei, că trăesc ci in ade"ăr sau
nu«. (V. H. Stoeckle: Zur Psyhologie
des
Glauhensz,veifcls p. 1.).
Tabloul este sinistru dar ~dcyărat şi zadarnic s'ar osteni cineva să impun<l idealul religios oamenilor sceptici, fiimle:\ ndcyărurilc
religiunii 'crcştine nu sunt a.şa d~~ uşor de demonstrat ca-;;Î un adevăr oarecare de pe terenul matematicii. Se poate întâmpln că un ade"ăr ca să poată triumfa, are lipsii de un timp
mai îndelungat decât durează o viaţă de om şi
atunci :omului cu viaţa foarte scurtă îi vine
bine să-I nege şi să-I nesocotească. Scepticii de
acum 1933 de ani au crezut că biserica creş
tinfl arc să moară şi evanghelia v.\ muri fără
să se rflspândească în toate pacţih~ pământu
lui. La fel cred şi scepticii de azi, deşi istoria
ne dovedcşte eă un popor pierz;lndu-şi credinţa
în aeelaş timp pierde şi puterea morală.
1.) Marele bărbat de stat englez Gladstone,
înzestrat cu multe experienţe şi cuno:;:tinţe de
oameni, mărturiseşte: » că în lumea aceasta

apusene, ei

şi
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e::dstă o· singură mare
problemă:
plantarc(1
evanghc1iei lui Hristos în inimile popoarelor«.
2.) 1\farele Napoleon, in p"eajma morţii
sale. dedară următoarele: »Eu mor inainte d,..
vreme şi trupul se va reda pământului ca să-I
m[lIl:Jnce viermii. Aceasta este soarta lui Napoleon. Ce prăpastie este întrC' aeL)ncn mea
mizerie şi intre eterna împărăţie a lui IIristos,
c.u·e se vesteşte, este iubită şi premrl'lrită şi se
întinde peste tot pămantul«:.
3.) Bismarck spune: » Când am fost tânăr
eram de părerea că omul nu P(}3{C şti nimic,
când am devenit bărbat am crezut, că omul nu
poate face nimic, Ia bătrâneţe sunt mulţumit
dacă imi reuşeşte să văd ce vrea bunul Dumnezeu ca să-i schiopăicz in urmă. Noi culegem
ce n'am sămănat şi sămănăm ce nu vom culege c .

Am citat numai trei dintre multele exemple, cari ne dovedesc, că adevărurile r('~igioase,
chiar dacă nu sunt demonstrahjlc la moment
ca adevărurile matematice totuşi sunt reale şi
veşnice. Pe lângă greutatea de a demonstra la
moment" un adevăr religios, n1<1i existii şi lin
fapt psihologic, care face pe oameni să nu
creadă în serioaselc adevăruri ale
credinţei
creştine. }) Bogăţia şi luxul moleşcşc
lumea,
gustarea plăcerilor rafinate slăbeşte sufletul, ca
şi plăcerile brutale, Popoarele, a căror cultură
se dezvoltă foarte rapid, se ve';itcjes.:' şi pier«.
(Y. Or. Georg Grupp: Jcnseits-l'digion p. 127).
Cum am putea cere omului set'ptic de azi
se' supună normelor credinţeI, c~1nd lume,a
pozitivistă i se pare atât de încihltid oare; punandu-i la dispoziţie un lanţ ncsf~lrşit de plăceri,
cari nu'l ob1igă nici la post, nici 1" rl1~ăciunc,
nici ]a stăpânire de sine, nici la simţul responsabilităţii! ?
Dar o ri cât ar fi de mare şi d~ general
sCl'pticismul omului de azi şi neputinţa lui de
a crede in Dumnezeu şi in biscri~ă, nu avem
motive de disperare, fiindcă n('C'ceitatea de-a
avea un ideal religios, este impusă de o inah ă
realitate, Această realitate, esti! lnsclşî viaţa
să

omenească.

6

Instinctul de a trăi esie un instict fundamental şi atât de puternic încât copleşeşte în
putere toate celelalte instinete. Frica morţii
urmează fără răgaz în urma acestui
instinct
şi'! sileşte pe om să cugete, să SfJ frământe, să
muncească, să vrea ceva, ceiace îi face
viaţa
plăcută, evitând tot ceiace i-ar stunjeni şi încurca această viaţă. _,

A

trăi insă, înseamnă

a lupta, a crede, a
suferi, a se bucura, a se intt1ţa sau
~ cădea. Şi dacă trăeşti, îrebue ~ă iei o atitudine. fără ~ă vrei, faţă de viaţă. ,\i familie? ...
atunci bucuriile şi durerile, feric·irea ~i ndedcirca ci, te cuprind ca nişte nduri pu(C'rnicc şi
te fac să'ţi incordezi toate for~d~. Nu ai familie? .. totuşi nu poţi fi scutit de griji, fiindl'ă
irăeşti in mijlocul unei socîdăţi; in mijlocul
unui stat care te frămâniă, aşa cum ",lnturilc
frâmântă valurile mării.

nădiijdui, ~,

Omul care trăeşte in lume, izbit în suflet
trup, începe să facă reflecţii şi asupra
faptelor sale ca şi asupra faptelor celorlalţi
oamC'ni. Şi aici e momentul critic. Unul gândeşte superficial şi atunci ph~HCii după acdc
lozinci, care se strigă cU glasul cel mai inalt
şi se răspflndesc cu tiparul. Şi dela o vrcme
omul îşi formează un crez. Viaţa nu este altceva decât o luptă pe capete, in care cel mai
tarc şi cel mai viclean rămâne de-asupra; iar
cel mai slab şi mai milos, c,ad\! frunt la pă
mitnt. iI) cei, înainte la luptă, cu ton t0 mijloacele
posibile! Dar, durere, lupta merg~ numai până
la un punct, când omul trebue să se convingă,
dl teoria luptei fără scrupule, nu esle tcol'ia
adevărată despre viaţă.
şi in

Din mulţimea mare a cclor cu tl'oria pumnului de fier, scoatem un singur exemplu: Un
tată care nu s'a sinchisit niciodată cine este
stăpfinul lumii acesteia şi cari ~mume sunt cele
mai sănătoase norme de viaţă, a avut un fiu,
zdravăn şi sănătos. Acel tată a furat odată un
obiect preţios şi poliţia a pus un premiu mare,
pentru denunţătorul autorului. Tatăl hoţ se
gd.nrlea: » puteţi voi aştepta mult şi bine,
fiindcă despre fapta asta, nu arc cunoştinţă decât fiul meu, care nu mă va denunţa nit-iodată.
Dar fiul, ispitit de bani, şi-a denunţat părin
tele, Poliţia a rămas înmărmurită, când a aflat
raportul de inrudire între făpiuitor şi denunţător! » Cum ai putut să denunţi
pe tatăl
tău!?« .. , şi copilul rămas dezorientat nu înţelegea ce păcat a făcut el, nenorocind pe acel
tata, care i-a spus că nu există Dumnezeu, nu
este credinţă, după cum nu este nici iubire şi
nici recunoştinţă!
tată

înţeles

prea târziu, cat de
a fost teoria lui despre
viaţa. Acest exemplu adevereşte lămurit necesitatea credinţei şi moralei pentru viaţă; ade\'ăr spus astfel de filozoful Leibnitz: ») Cu Îw
Acel

a

deşartă şi nenorocită

celarea fricei de Dumnezeu7 începe

deslăn-

us
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Intrea palimilor şi stăPânirea unei concepţii
ele t'iaţă; care acoperă lumea CU-lln potop ele

lor Încât puţin îi
lcgc,", acelui neam.

sâllge!«.

Dar Zacheu nu era fericit, nu era mulţu
mit, în sufletul lui era o furt'mă groaZnica.
Orice sccnă de iubire, de milă, dc drcplatea
pe cari le ohserva el dcla postul său de vameş
îl tulburau adânc.
Zacheu simte o scârbă profundii fată de
sinc însuşi. J,ipsea doar oeuziu!1ea să isbuc·
nca~('ă vehcment aceasta scâd1ă de
propria
lui fiinţă. Şi ocaziunea a sosi l_ atunci când s-a
abătut pc acolo Domnul nostnt Iisus Hristos.
Zachcu estc doborât. ), Domune . jumătntc
din !~ vuţiile melc le dau săracilor şi de am
năpăstuit pc cineva cu ceva îi Înt(\rc împătrit".
(Luca 19).

Celehrul nccredincios VoH3il'c ne dă cel
mai puternic argument pentru necesitatea unui
ideal religios, când la o masă şi-a Licut atenţi
prietinii, să nu'şi bată joc în faţa servitorilor
de religie, că se teme ca aceştia să nu'} omO~lre
în timpul nopţii.
Se punc deci intrebarea: putem trăi, ori nu,
fără un ideal rcligios, care să nc llld(;mnc şi pe
noi ca şi pe semenii noştri, la fapte de iubire
frăţească? Am evitat în mod conştient să aduc,
drept mărturie despre atotput':rnicia şi iubirea lui Dumnezeu, podoabele ccrului şi ale pă
mantului, căci totuşi trăim într,un mediu creş
tin. Dar pe scurt, am înccrcat să ar~lt, că crcdinţa în Dumnezeu şi morala nu se pot desface
de viaţa omenească; fiindcă în momentul în
care s-ar desface unele de altel~, viaţa omenească dă greş şi nu va fi dec,1t un şirag de
chinuri, de frămantări, dc greşeli şi păcate,
cari duc la nenorocire şi la moart0. Nu expum~rill.' teoretice, cari rechmă timp penlru
verificarea lor - ci insăşi via ţii se dovedeşte
pas de paS: că omul de azi cu sccl'ticif.lllul şi
materialismul s[m îşi sapă groapa.
Viaţa îns[lşi, cu miile şi miile de exemple,
ne îndrumă spre religie şi învăţăturilc ei. l':5te
dar pentru orice om cu mintea s~tnii1oasă că
matcria cOllstituc o resursă a vieţii, dar tot
aşa de dar trebuie să fie şi adevărul că materia
nu l'ste totul, că materia nu poate satisface
toa1e cerinţele vieţii.

Un om, o comună, un oraş, un judeţ, o
nu pot trăi fără un teritor din carc să-şi
culeagă hrana şi tot aşa nu pot trăi fără mijloacele pe cari prin sute de ani le-a produs civilizaţia şi cultura omenească, dar nici indivizii
singura teci şi nici o colectivitatt! de indiYizi nu
pot exista în pace, 11'.l pot face nici un progres
şi nu pot avea nici o mulţumire dela aceasta
viaţă, dacă nu au şi bunuri sufleteşti cum sunt:
crcdinţa, iubirea, nădejdea, sinceritatea, mila,
dreptatea, bunăvoinţa, simţul de datorie, sârguinţa, păstrarea cÎnstei şi toate celelalte virtuţi pe cari le propagă şi le cultivă chiar religia. Ca să fim mai bine inţekşi să aducem
dour, intâmplări: una din timpm'ile biblice şi
una modernă. Zacheu era mai marele vameşilor
şi prin urmare un om foarte bogat. Zilnic trebuia să simtă dispreţul neamului său,
dar
Zacheu intru atât era cuprins de dorul avuţiiţară,

păsa

de neamul

său

şi

de

Şi acum aduc următoarea intumplare din
zilelc nostre: Un cămătar fără sufld, în tot
timpul zilei şedea lângă caSS,l lui dc hani.
Odată auzise un sgomot şi ca să nu-l
sur·
prini1ă nimeni cu banii a intrat în eassa dc fer
şi din nenorocire a tras uşa eassei mai tare
aşa că aceasta s-a închis pe el. Văzfmd că în
mi.ilocul banilor săi va trebui sil moară în ehi.
pul ('cI mai mizerabil, - şi-a dat seama de
viaţa lui zadarnică şi greşită. Şi dacă mâni
iubitoare cari nu aveau nici o comoară . pă
m,'lIlteascrl, nu-l sah-au din mijlocul banilQr, că
rnătaru 1 murea in chipul cel mai groaznic, aşa
cum mor cei mai mari făcători de rele.

Viaţa

insă şi

l-a convins şi pe Zacheu şi
pe cămătar, că omul nu poate trăi T!umai cu
Pllni şi tot viaţa va convinge pe toţi sceptieÎÎ şi
pc toţi materialiştii de azi că în sufletul nostru
trăieşte o dorinţă puternică dup:' Dumnezeu
şi după învăţăturile lui şi că inima noastră nu
P0l'lt(' avea odihnă până nu stă în Icgotură ell
DUmne7.C1L In consecinţă, dacă noi oamenii nu

putem fi mai tari
nu putem stabili
şi mai fericitoare
mea [~i ne·a focul

decât viaţa, dtlcă noi oamenii
reguli de viaţă mai înţC'lepte
decât Acela care a făc/ll lupe noi, de ce nu am face din

rclifril.' steaua conducătoare· a vieţii noastre,
când vedem cu ochii că altă cab de viaţă şi
altă cale de mântuire, nu este decât ('('3 indieatf'_ d(' Dumnezeu?1
Trebuic să avem fiecare id<'alul religios
ca dreptar al vieţii noastre fiiCldcă altcum este
imposibilă viaţa. Cine cere dovezi palpabile nu
are decât să citească statistica temniţelor, a caselor de nebuni şi a sinucigaşi1or. Cauza cauzelor că atatea mii şi mii de oameni în loc să-şi
guste viaţa, o sfarămă ca pc un lucru netrebnic,
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este numai lipsa idealului religios eare se
rezumă în aceste cuvinte ale Domnului nostru
Iisus Hristos: »Fiţi deci dcsăv~lrşiţi, precum
Părintele vostru din ceriuri este dcs[lYârşit,(.

O ilustraţie puternică a adevăruluÎ, că lării
idC'al religios un popor nu poale face nimic,
est~ chiar poporul nostru românesc. Omeneşte
m' fi fost imposibil ca un poprw iTi/pilat şi impins cu deasila şi cu plan în toate mizeriile
trupeşti şi sufleteşti, să ajungă la libertale şi
rol distins în concertul popoarelor dacă l1iaţa
lui TIU ar fi fost strâns legată dc credinţa şi
morala creştină!!!
Casele româneşti împodobite exclusiv cu

"22''': j:'",,: iiiic" 2' 2' 251"'''.'''' 2' ,2""" ,,hi 6,55""'"'' ,

chipuri religioase, respectarea DlImÎnidlor, săr
hiHorilor, a posturilor şi rugă::-iunilor nu insemneaza o simplă epoeă religionsă în "iaţa
neamului nostru, ci chiar cs('nţa vieţii lui.
Când vom desface viaţa neamului de credinţa
şi morala creştină cu cari s-a contopit, înseamnă să surpiim această viaţă şi să o desbrăcăm
de armura ei cea mai puternică. De aceia trăim
zile critice, fiindcă faptele noastr~ nu pornesc
din adânci convingeri religioase. De-aceia trebue să revenim la tradiţia religioasă a trecutului şi să fugim de internaţionalismul fără
Dumnezeu, fără patrie şi fără orice căpătâi.

"'Ii""
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CASA VECHE.
M'au aşeza' strămoşii stăpânu'ui pribeag.
Când şi-au'nstărif nego,ul cu mărfuri din Braşov
Să fiu sălaş de 'rudă, culcuş tihnr' şi drag
Acelor ce muncr'- au şi strâns-au de islov.
bătrâni; culă agonisirii lor.
Cămară hărniciei istefei jupânese,
lalac, cu levănţrcă, cinsfife'or mirese,

M'au vru'

Şi leagăn "reacins'irii in ciuda vrem"or~

°

A.zi am rămas stingheră veche sihăstrie
Stârnesc mirare şi pricină de şagă 'a oricine,
Privesc urei'
mine burghezele vecine;
Străin mi-e '01 in juru-mi, sfreiină-mr sun' şi mie.

'0

Mă

sprijin in pridvorii cerdacului pustiu.
Ca cerşetor;;'n cârja mizerii bătrân efi,
Imi cresc ciuperci În poale, pe-acoperiş scae,; •••••
In mine doar freculu' mai rătăceş'e viu

C'u /1 pelec de h,isoave, c'o haină sfâ,'ica'ă
Se'ntorc băfrâne vremuri cu prăluif iipic.
In nop,ile cu 'ună de toamnă'mbelşugată
Şi plâng atunci din streşini, arar; pic, pic, pic, pic

•

Marcel Ollnescu

CĂTUNUL
Cătunul m-ascunde pe mine'ntr'o casă
s-ascunde pe el intre plopi şi lasă
muchea dealului lipită de cer,
să stea de vorbă cu toamna şi cu vântul stingher.

8

Cătunul are biserică frumoasă un popă bătrân
semănături de toamnă hotar cu clăi de fân ţărani, cari muncesc swa'ntreaga
şi mai are • •. o fată, ce mi-e dragă.
ION TH. !LEA

-------------------------------
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Figuri

Un

./lcădan învălat şi

arădane

pedagog luminat:

Dr. Giorgiu Popa 1) 2)
-

1841--1S97 -

POlrivit gândurilor ce urmărim de-o vreme noi cei dela »Ateneul Popular«, mi-a revenit cinstea, să deschid noul nostru ciclu, cu
o conferinţă de caracter istoric, notă predominnnHi fi preocupărilor mele. Vă voiu vorbi
asti'izi, deci, despre o figură din viaţa Aradului şi mai ales din istoria culLul'alii a cparhici
Arndului. Vi'I voiu vorbi despre o personaliiate, remarcabilă prin studiile sale, prin carucicrul său, prin afirmarea sa intr'o slujbă de
frunte' a cparhit,i, ca ascsor-rcÎ2rcIIt şcolar al
Consistoriului de aici, în curs de 2:"; ani. E
vorba de răposatul dr. Giorgiu Popa. (Aşa
semIla el însuşi).
Int<lmplarea a făcut, că, deşi mort acum
3;; a ni, îl cunoscusem personal, ca student În
teol0t!ic aci, şi că de 27 ani mUlle:eo;c în biuroul şi în slujba ce o avusese d~ins1l1 pc vremuri. Prin urmare, vă sunt dator cu o explicaţie: conferinţa mea va însemna şi un act de
pil,tnte, către un Înaintaş de misiune, a căruia
comemorare se potriveşte bine în acest an. în
eure s'au împlinit 60 de ani de dnd, la 1872,
îşi ocupac;e funcţia la Consistoriul din Arad.
Dar această conferinţă va insemna, dacă voiu
reuşi, ~i o pagină din istoria culturală a eparhiei; istorie care, acum 49 de ani, a fost pusă
în discuţia sinodului eparhial, dc a se iniţia
preparative pentru scrierea ei, pl'otru ca nici
după 49 ani, să nu avem încă is1.oria sistematică a acestei eparhii. Trec aeum in lăţişindu"vă
un mic extras din o IU(~rUl'e inedită a mea,
despre viaţa acestui distins om.

•
Giorgiu Popa se trage dintr-o familie preoţeasd:'t, veche, din Bihor, aproape de izvoarele
Crişului negru. Un înaintaş al său, desigur cu
acclaş nume, era, la începutul vcacuIui XVIII,
protopop în Câmpanii de h'ingă Vascău, unde
in Câmpani, se născuse şi Giorgin Popa, la
1841, din casă preoţească. Rămas la 12 ani
orfan de mamă-sa, tatăl său preotul Vasilie,
om sărac şi cucernic, i-a purtat grijea creşte

rii, cum a putut, în spirit religios şi familiarizându-l cu cetirea cărţilor bis':!l'Îeeşti, a căror
1) Să nu se confunde cu omonimul său dr. Gheorghe
Popa, prefectul de pe vremuri al jud. Arad.
2) Fragment din conferinţa dela 3(1 Oct. 1932, tinută
tn cadrele ,.Ateneului Popular" dela Arad; insusi conferinta
fiind o expunere foarte sumară a lucrării mele, gata de
tipar: Dr. (Jeorgiu Popa, Viaţa şi Opera sa.

ledură

se resimte

până

v~)~ha şi'n ,~titudir;ile

I

50111('

hirziu in s~Ti"ul, în
fedorului pr,~otului Va-

dt>la C ampam.·
A umblat la şcoala prim:H':J

germană din
montan Băiţa din Bihor. A trecut
apoi la liceul din Beiuş, unde a studiat cu
di..:1incţie. După un an de întrerupere:! studiilor,
din pricina sllrăeici, trece la Academia de
Drcpt din Oradea, unde studiază cu distins rezultat doi ani, pentrueu apoi, la 1862, să treacă
la l Tniversitatea din Pesta, pen1ru a'şi urma
studiile.
1.a anul 1864 termină drcptnrile; devine
apoi avocat s1agiar in Budapesta. pânJ. la 1866.
In acel an i\Iocineştii şi Vie. Babeş, cari stă
ruiau mult pcntru luptele naţionale rOIluineşti,
C(' aveau incurtllld să'şi lrll11urcască obiectivul,
înfiintează la Viena foaia politică)' A lbina«, care
şi ap'are la Paştilc anului 181i4. lh'dactorul
acestei gazete de forţă, fu tânilrlll - de-abia
d" 2b ani - Giorgiu Popa, trecut atunci la
'-iena. A figurat ca redactor '!UB !) ;)P dUI!)
p{mă când adică fu ales de cătr~ s!l1odul eparhial din Arad, de asesor-refcrcnt (consilier referent) la senatul şcolar al
COllsistoriului
Oradea.
.Timpul petrecut în Viena, l-a Întrehuinţat
pentru folosul cauzei politice româneşti, reprezentată prin »Albina«, dt şi pentru a studia
filozofia şi, în special, pcdagogia. De aci vine
explicaţia: dece privirile unanime ale celor ce
diriguiau cauza culturală-şcolar{1 în eparhia
Aradului se îndreptară către Giol'giu Popa.
La plecarea sa dcla »Albinw< (1370) Vicenţiu Babeş avea pentru dlclnsuI in coloanele
?azetei, cuvinte foarte măgulitoare, subliniindu-i » erudiţi unea şi agerul condeiu«; precum
şi nădejdea, că el va dcvcni un câştig pentru
»bietclc şcoale« din Bihor. In fruntea şcoale
lor din Bihor stătu numai doi ani, până la
1<372. când fu ales în aceiaşi calitate, la Consistoriul din Arad, unde a funcţionat 25 ani
(1872-1897), pană la moarte.
Intrarea sa in funcţia bisericească a căzut
in aceiasi vreme cu inaugurare:} "il'ţii constituţionale bisericeşti, după statutul şagunian. La
intrarea sa în funcţia <,ccasta; aducea cu sine
un prestigiu meritat şi o încred.ere; o cultură
solidă ~i un caracter integru şi de granit.
Nu e de mirat deci, dacă îl vedem, dela
1870 încoaci, membru în sinoadclc eparhialc
orăşelul
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dda Arad Şl In congrcsele nlf;iollaIc-bisericeşti
{!PIn Sibiu. ca un personaj marcant prin solicunoştinţelor sale unin'rsalc şi
prin
cmiinţa şi modestia. sa, aproape f('ciorclnicc,
p:\nă la cap~Hlll vieţii. Intrat in slujbă
biseri('en~că la Arad, incă dela inceput sinodui epar-

difaten

rc1i0fează

activitatea senatului şcolar, al
rderent era. De-aci in colo, il preocupă
necontenit problemele şcoalei Twţionâle-confc
sionale, pc care o menajca cu simţ şi cu pricepcrf' d{~ specialist. El pregăt('?i·~ 11 ormele de
admini straţie şcolară; planul analitic al seoalei primare: iniţiez<l lucr{lri de cenzurarea şi
îm hlll'ătiiţi rea manualdor şcolar" puţine, c[,te
erau pc atunci; el insuşi lucreaz,l mai multe
manuale de Îm"ăţănulnt, ca: la religie, istoria
universală, încaddnd admirabil istoria Rom~l
nilor, p~lnăce - mai târziu - carien fu oprită
de Unguri. A scris şi fizica pentru 'şeoalclc
primare, iar în revista in\"ilţăto!'(~aseă » :\lintc
şi Inimă« dela Arad a publicat indicaţii de
material didactic de economic, prin care Înlcsnca lnvllţ:itorilor, să nu rcsimtii prea mult
lipsa manualelor şcolare.

hi,ol

cărui

Incă la inceputul activităţii 5:11e de
îndrumător, la Arad, al şcoa]elor <Il {:dllne ,';li bă
năţene, fu chemat de Titu ;\hio!'l'seu la Bucureşti, pentru a-i da acolo un post corespunză
tor.
însă a preferat să răm,\nă aici, in mijlo('u! marilor lupte pentru ide~lhd romanesc şi
de stăruinţi pentru biruinţa acestuia, prin nebiruitul oţel al cugetului, a] slovei şi culturii
rOlm'meşti.

:r:l

Adevărat că d{msul,omul \ enit din libert{[ţi]e largi gazetăriccşti şi intnlt l'n îngrădi
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riIe biurocratice, cari atunci se înfiripau, a
c{mtal aier liber în direcţia poli ticit, prin aceia
cit a candidat, în două randul'i,]a depuHlţia
din cercul electoral Tinca. A rămas însă pe
jos. Dar spre afirmar:ea liberă şi largă r<h'n~a
d.lnslll şi in cadrele vieţii bisericcşti~culturale,
in deosebi în mijlocul luc'rărilor sale de adminis1raţie şcolar'ă şi de îndrumarea pedagogică
u şcoalelor. In această privinţă, ins4, dcla 1875
incouci, dInd s'a ales episcopul Ioan "' Icţcanu,
un om cu multă minte naturală şi {[lră prea
multă inspiraţie cărlul'ăreaseă, l'cferentul Giorgiu Popa a dat de protiynic al multora din
pbnuril(' sale, Întocmite pe rezoane <k carle.
De aici, din deosebirea de cultură ,';li d.:. ~ concepţie, încur,lnd s'au i"it şi conI1iclc, în cari
referentul şcolar Giorgiu Popa, n'a rămas niciodati"l dator cu lilllluririlc sale. Aşa işi Înţcle
gea d~lnsul rolul de sfetnic. Accst~ deosebiri
de vederi s'au păstrat ptlnă la &farşitul vieţii
d~lnsului şi ele au avut de rezultat şi unele
polemici în publieitatc: în gazete şi
?POI
intr'un volum - polemici cari se pot ceti ŞI as. tăzi cu mult interes şi cu mult folos pentru
orientarea în privinţa politic~i culturale
de
atunci, urmată în cparhic.
In lucrarea mea, gata de tipar. am si[lruit
mai mult atM asupra vieţii, dlt şi asupra acii-

"Hăţii

pedagogice culturale, precum şi asupra
opel'ii fi ('estui om, care, urgisit inain1 ca putcrnicjlor zilei de·atunci, este d02plin vrednic de
a fi reahilitat, măcar azi, ]u pcr:-;pectiva celor
85 all! dela moartea sa.
Dar cum am nădejde că se va găsi
cineva. care să vă vorbească, cel puţin cu aceea,;,i compclenţă, despre op~ra s.\ şcolară, mă
rcstr:'ll1g să vil lămuresc, ca rrintr'tm cuvt\nt,
că opera sa şcolar;. şi-a rcvizuit .. o
şi
şi-a
('omplC'dat-o cu Planul de în"ăţiimânt dela
WaH, şi apoi la 1SHO, cu o noua inm~inllchiere
a dispoziţiilor şcolare-administruliv'~. Această
operă a scn·it de ori('ntare reală In 01 gunizare,
prin congresul naţional-bisericeşc, al învăţa
mklntului popular din mitropolia Ardealului.

Cat a trăit, a
că a demisionat in
şi totuşi a rămas

fost destu1 de hărţuit, aşa
trei rânduri din postul său,
in funcţie. Ba sinoclul eparhinl dela 189G i-a urcat leafa anmllfi cu 300 fI.
şi numai lui. Cât a trăit, el nu a publicat Iucrădde mari proporţii, deoarec,) a lucrat mai
mult intensiv, pentru folosul şcoaJe!or: prin
inspecţii şcolare şi lucrare de manuale.
Dar pentru a'l înfăţişa fie şi numai
în linii rezumaLÎve şi adecvate, îi putem face
următoarea caracterizare: Ve.~mic stăpânit de
sctca de' învăţătură, mai ales că a dus o viaţă
singuratică şi a avut o memol'ie fenomenală,
a mluna1 un bogat arsenal de erudiţie omni1aterală. A fost siăptln pe cultura clasică şi modernă. Jn această privinţă a Iost ajutat şi de
impreiurarea că, pe lângă limbn romana '7i
maghîară, cunoştea perfect limbile moderne:
germană, franceză si italiană, ciîrora li
se
~daugă ca a şasa ]i'mbă, cea hlt.in~, din care
indt făcea lecturi directe, din domeniul culturii c·Jasic(' şi filozofice.
In aceiaşi vreme îşi sh\mp~i61 setea de i'nVfiţăt urii şi prin aceia că, la Y<lrsfa de 37 ani,
ca referent la Arad, face doctoratul în drepturi, desi nu avea o nevoe arzătoare de acest
grad a('~d('mic. Dtlnsul a trets din învăţătura
sa bogată toate consecinţele de cOllformare
social~l şi de stăpanite de sine. De aci vine
explicaţia, că acest om a fost rigurog nu numni Iaţă de alţii, ci şi in atitudinile sociale şi
oficiale.
In sinea sa era un filozof stoic, care studiase în original pc filozofii stflici Attalus şi
Sem'ea: îl con.sultllsc in ale îndatoririlor, pc
Cicero, cu lucrerea sa » De offi,~iis« - Despre
datorinţe. Si. Pavel i-a fost Încă o lectură de
lung). medit aţic şi de orientare rigori stă
în
privinţa vieţii sale, închinate &tudinlui. A cunoscut de-aproape opera episcopului african,
fericitul Augustin, şi s-a oprit O vreme de mai
mulţi ani, cum o spune, să studieze canoanclc
bisericii africane, cu elementul lor de mai multă
libertate eclesiasticăşi morală, care inflorea
în Africa, mai înainte de ce Homt1 pa pilor
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fi intrus acolo .1urisdicţia ;]hsollltis1,1. Liber! iltilc bi serieii africane int';.'r~~sml mult atund, in' "ren1('a (',Ind se punea in aplicare statutul bisericesc ~a~llnian. Pc acesl I'on(l larg d,-'
cu It ură - care lm br,iti~l'ază şi tco logia, pc lan~ti că era un peded cunOSc[ltor al istoriei univcri"ale şi temelllic cunoscător al istoril'i bisericeşti şi-a intemeial in\"tlţ;'itur:l în .studiul
Dreptului 7i erudiţia sa IK'd'lgfH!lcă.
In acest ehip, dr. Giorgiu Popa, c~~rc nu
studiase teologia, era mai inzestrat chiar şi
în cele teologit'e, decât oricare din ceice formau mt'diul administr'.llÎv din eentrul eparhici.
Dt, aid se explică dece a avui clli'aj 11 1 să se
pronunţe şi in chestii bisericc\iti şi dece in polemicile sale n'a cruţat pc nimeni, ielr in chestii
de t'redintă si de viaţă bisericeascll ,,'a dovedit
prin pole;nieiIe sale, profund şi tl'meinic ca
cel mai temut polemist.
A e('st bărbat distins, care era şi un model
de moderaţiune şi de consel''lcnţă şi un pronunţat dU\iman al servilismulni, sub
oricare
form{l -- politică sau biseril"..'.IScă . - ne oferă
prilej de a'l studia, nu numai din partea pedagogieă-şcolar{t, care a fost problema de căpe
tenie a vieţii sale, ci şi din punct:tl de vedere
al concepţiei sale culturale şi poli lÎl'e-naţionale.
j\·1ă opresc să vă arat, că aCl'st om, care
nu era niei măcar teolog, c/lIn
credea
el
despr(> Dumnezeu, despre Biserică şi Ierarhie
şi, peste tot, despre viaţtl. Cugetarea sa
din
acest punct de vedere, il justiridl a fi deplin
orientat în muterie, şi ca ortod,):'{ in concepţill
sa, pc care e bine s'a scoatem la iveală in zilcie noastre. Pe acest tcmeiu pozitiv, divin, al
creclipţeL îşi aşează el eoncepţ ia pedagogidl şi
cultura politică. Şi peste tot, în cugetarea ca
şi in serisul său, lasă să se re"jmtă profund
această notă pozitivă. Ba, de multe ori verbul
I:'i frflza şi le împrumută din limbajul ciirţilor
bisericeşti.

Acestui sistem de cugetan." înfăţişat aci
n\lmai fragmentar şi necolllplcd, d,)nsul cearcă
să'i deie ~i o justificare filozol'ieă ~i alta practică. Şi·anume. Dupăee "ăzur{ull c~Îl de reuşit
lnhlţişa raportul de acord inlre Biblie şi Natură, recurge pe mai departe, ca la argument
doveditor, la principul armorllCI. pe care'l
veele- în creaţiunea divină (multiplicitatea naţiunilor şi religiilor) şi in opera mtistică umană. Tot aşa recurge dânsul şi
la principul
utilităţii individuale şi naţionale a religei, la
Honu'mi. Iată care eslc ordin~a sa de idei în
această privinţă.

t

Principiul armonici il cnu tt1 dansul, mai
inHli, în varietatea cântccului pasărilor şi în
.multiplidtatca religiilor. ;\hllti 1)lici1.atea religilor Însă, nu o admite necondiţionat, ci numai
exprimată cu dubilativul ,) poat~.·. lată această
cugetare a sa: »Cum li-a dat Dumnezeu pasă
rilor mai multe moduri de cântare şi oamenilor mai multe limbi, aşa poate, că a voit să
aveI\l mai multe religiuni, spre a se desfăta în

&

c8pacitatea şi eficacitatea fiecărt'i forme de cult,
şi din foafe a compllne o arl1lOfli(', un buchet.
Atacă armonia c!il1ll1ă care'mi atacii limba sau
religiunea. \Iarcle creator al armonici n'a putut
voi disarmonia. sau bcllum munimll contra
omncs. Nu este disarmonie şi cch ifugal ee ::1
ie!;'it din mllna Lui creatoare, eurC' a creiat şi
Clll1:::a Tw!ionalitătilor; caliUltilc I~[~tionale
vor
m:I1'C';1 ~i 'cxprima' mai bine c~lori1t, hucheiului.«
(Idci~1 aceasta o exprimă peLI 1884).
IHnsul caută şi gtlSeştc acel" ':l principiu
jUL,til'ieator, al armonici, şi in opera umană, in
adJitt'dură, in muzin"t, pc cari le ~ducc
deasemenea în Il'~titură cu ideia rcli~iunii. » Arhitpcturn şi m~zica, - zice d -.-: al1ltlndouă
ţir; la acelaş princiPiu ele arnwn;e, la aeclaş
mc1ru. Armonia rnuziciei purced,~ dela momclltpJ(' de timp. dela distal1ţa slladelor; armonia
arhitpdudi dcla momentele de spatiu. dela
di"fll71fa locurilor. Ce ne inc~înt:i. este în amdndou{( ~lrmonia. Asa fiind un edifieiu estetic
el:"ldit, incă ne po~te cânta şi încânta. « 1).
Tllleui momI al armoniei, in arhitectura
biserÎeească, ni'} dă in următoarea ndmirabiltt
ft'ază: » Admiram arhitectura biseri( iască, s'a

pus fundamentul in semnul sfinki cruci, drept
dcscmn; pc at'ela se ridit'ă zidurile şi-apoi
întregul edificiu, spre li se fini la turn, în vdrf
cu semnul sfintei cruci. Fundame1lt şi vârf,
aceiaşi expresiune. CMă armOIllC,
nitii elocinţă)« 2).
Cum a inţcles dânsul - ne Întl'l·băm acum
- aplil'<lI'ea, la individ şi la societate, a acestui
principiu al » armoniei «, în cele ale religiei?
l.a ÎI1 t rebarea aceasta răspunde el insuşi,
prin urmlltoarea notiţă de carnet, din care se
vede cum aplica dânsul, mai întăi de toţi, la
sim' postu1a1ul religiei creştin~, de a crede în
Dumnezeu şi de a i se supune, prin cugetarea
şi {elul vieţii sale. » Fiecinc zice dansul
datol't'şte mulţumită lui Dumnezeu,
că
l'a
creiaL Eu daforesc mai mult, că pc mine m'a
creiat de repeţite ori, după

prin care m'am dat

morţii.

smÎntă
să trăesc
mă răsplăti,«

fiecare

Ar treblli

Tlumai Lui de-aeum, spre a
Accastă cugetare, care figurcază Între notele: sale scrise pela anul 188R--9, exprimă
ideia: cum e dator omul să se pună pe sine
în acord cu principiul armonici voite în planul
clivin al economici mdntuirii sufleteşti.
Din
acest postulat divin, solicitat individului, se
trece la aşteptarea de ordin social-colectiv: ca
şi ;vi aţa obştească familia, neamul, întreg
genul onwne'l(' - să se supunel datoriei de vieţuire, conform voinţei lui Dumn(;zeu şi a fiiseric·ii.
Biseriea. pentru dânsul este un aşczământ
divin, imp{lrţilor de haruri şi de Învăţături divine, pc cari suntem datori a le primi, pentru1) Ideia aceasta o exprimă şi in .Merinde dela
pag. 62-li3.
2) A se vedea tot acolo, la pag. 62.

şcoală".
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sunt dcla Dumnezeu. Dar ac,~s{e haruri şi
divine slujesc şi pentr •• rosturile n.ltionuJc ale Hiseridi rom~lncşii. De aceia danşuI se revoWi împotriva p:Hurii sociale intelectuale, care s'a înstreinat de cele sfint(~ al Neamului 1). şi nu sunt şi creştini practicanţi.
Să ,'edem acum, rezumati-.. , cum
imbină
d;însul, într-o cuprinzătoare şi sf,lnt;;'. sinteză,
ekmeniul divin cu cel uman, in pridnţa unei
vi('ţi creştincşti din partea ROIlll'lnilor: » ••• religiunea ne zice, să nu ne tenlC!J1 a piişi, că ni
învăţături

.Merinde~ (pag. 73) se
mare măsură şi stărilor de azi; de acela
reproducem acest pasaj: " ...• inteligenti (intelectuali)
civili. au Românii şi astăzi destui. Româneşte nu ştiu bine
şi prin caliele lor vorbesc alte limbi. De literatură şi de
afacerile româneşti se ferest. La biserică nu umblă. De
popor nu se interesează.!n clasa acestora are nationalilatea
română cei mai mulţi renegaţi. Se zice că indienii au nas
fin şi pot spune fiecui, de pe miros, dacă se nutresc cu
carne, sau cu vegetale. Mi-ar plăcea să vină la noi, să
ispitească pe uni! domni, feciori de preoţi şi de fnvăţători,
oare mai miroase cutarele a prescură naţională? Ce folos
de aceşti inteligenţi I ? '7

1) Icoana ce o face rn

potriveşte, în

S'DU Rfintit picioarclcin botez, când ni se un·
seră tălpile' cu sf,lntul mir, ca sil umbHim
in
cărările ce plac lui Dumnezeu. Jntăriţi de reli~iunea,

păşim

incrt'dinţnrca,

G;" Ciuhandu.

Iii '" " "
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allă dală.

ll'nsâneera' acum micufile fereşti
Pe la slioase case munfeneş';,
Care zâmbesc din bârne şi cleşlee
- In iocuri de lumini de curcubee -;
Cum ar %âmbi un copil de ,ăran
Când vede, pe cer, aeroplan 1
Şi'nfre~ul

-

sat - micutu-mi sa' iubit o clipă - aşa sfiit

Şi aşa de'n~ândura',

De par-că il aud. cum a o"a'.
In le~ănarea nucilor Ollrăz;;
- Ecou pur'ând pe'nfinderea livezii - :
"Cine, aşa de rău, fe-a'nsân~era' t 114
Şi

soarele, 'ur;ş se depărtează,
Sărută cald, O frunfe erea de Crist ••••
Şi'n ,imp ce eu, ca satul sunf de ,,.is'.
Din stânci, până la mine, se-nserează.
Grigo,.e BUllarin

12

paşii

2) .Merinde", pag, 80-81.

Infipf în creşte'u' uriaşelor stânci,
Monarhul orbitor aJnsân~erat t •••
Cu purpură îmbrăcând holdele de pruni,
Pe ascutiş de raze, cade'n saf.

Rămâne

că

nu vor fi O insultă păm:\ntuhti, şi nu o
blasfemie. pl' clH timp vom paZt poruncile
Domnului. Suntem doar resp:)'lsabili pentru o
sLlniă taină, pentru mir. Numai cu acest sucrameni cule:::ăm să atingem pământul, ţărâna
siânlă a străbunilor: şi iiţi cu atenţillllc la toţi
paşii În viaţă, ca fiecare pas să devină un act
sacramental.« 2).
Oricine va ceti acest pasaj, va trebui să
rcm'arce cele două elemente constitutive ale
acestei cugetări: divinul şi naţionalul, intr-o
singură formulare indisolubilă, legată de sunetul romc\nesc şi de glia rOl1ulncască. Câţi oare,
dintre intelectualii noştri de azi - mirenî şi
pon1€' şi alţii - cugetă şi uieţuesc aşa de armonie, dllpă porunca de mai sus r.
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Ineul sub

stăpânirea

semilunei.

- Câteva spicuiri din opera cronicarurui fure Naima
şi din nofele de drum ale lui Evlia Celebi In timpul războaielor dintr~' l'nguri
ŞI
Turci, dc"·;f'ă::;urate pe teritoriul fostului comitat a] Aradului şi al Zăl'andului, cetatea Ineului a constituit un punct strategic de mare
importanţă. El nu a scăpat din vedere nici cronicarilor şi nici drumeţilor turci abătuţi pe
aici. Astfel cronicarul Naima, în luc'rarea Ra
» Tarikhi «, ne dă câteva informaţiuni intcresant(: cu privire la ocuparea din Im)8 a Incului 1). La porunca Sultanului, -- scria Naima,
-- armata turcească s'a indrep1 at spre cetatea
Ineului, la 22 Rmnazan 1068, după calendarul
musulman. Conducătorii oştirii erau pa şa Kenan guvernatorul Budei, paşa Cadri guvernatorul Silistrei şi un han de al Tătarilor.
La
războiu luau parte şi soldaţi ad~lşi din Dobrogea împreună cu 12.000 oameni il'imi::;i de regele Polonici. Trecerea Crişului s'a făcut pc
un pod construit în acest scop de Turci. Incui
:il fost atacat şi jefuit din patru direcţii. La ordinul beglerbeilor, ora~ul a fost aprins in
intrC'gime, iar populaţia inspăirmlntută ;>"a refugiat in cetate, unele a încercat să ţină piept
inamicului. In faţa acestui obstucol, ienicerii
au oeupat prin atac, chiar in noaptea sosirii
lor la Ineu, şanţuri le care inconjul'Ou de jur
imprclur cetatea. Tunurile şi sp!irgă~ oarele de
bastimente au tras în tot timpul nopţii. In zorii zilei cei din cetate, văâmd marca mulţime
a Turcilor, au deschis porţile, prcd{lildu~se. La
22 Sept. Hi58, oastea otomană a pus definitiv
;;;âna pc Ineu. După această izbândă, hanul
Ti'itarilor s'a indreptat cu trup>l sa de peste
2nn.(\Op. soldaţi spre Fehcrvar, pustiind tot ce
i-a stat in calc. Cu păstrarea liniştei in cetate
ti fost încredinţat paşa Kcnan din Buda. Că
derea 1neului a prilejuit mare bucurie Porţii.
S'a dat numai decât un ordin ca toată impă
răţia să sărbătorească evenimentul şapte zile
dearândul, iar serdarul cetăţii a primit dela
SultBP o sabie cu pieirii scumpe şi un caftan
de paradă.
'Neobositul călător turc Evlia Celebi, care
pc drept euvânt a fost pus alăturea de Marco
Pole şi de Ibn Batuta, a consacrat şi el câteva

pagini Incului, intr'unul din cele zece volume
care cuprind impri..'siilc :-,ale. 2:) Cum Însă in scrisul lui EYlia Celebi se g~lseştc mult subiecti,'ism şi suficientă nai\'Îtaic, yuloarea
docuIllcntalivu a noidol' sale de drum esie relativă.
D11n"t1l fi vizitat colţul nostru de pământ între
anii 1(HW-64, cu ocazia luptelor dintre Gh.
Hakoczy 1I. şi Turci. rflzboiu care a durat trei
ani şi s'a tcrminat cu pierder2u Orăzii, di..'venitii în urma acestei împrejurări rt'şedinţu unui
san~('ae. Drmneţul turc a sosit la Ineu
urm1înd itinerariul Pancioyu-Dcnta ~ Timişoara
--Ftlt!d -~Fenlac--Arad LipO\'a- Rac1na-OelYoş
-- Yflrttdiu--Jlia--De\'a ... Soimo!:l··· Şiria-Inell.
Cetatea Ineului, la data ,,-cnirii lui EvIia
Celebi acolo, se afla situată pc malul Cri::;ului,
fiind imprcimuită de bastimente scunde zidite
din piatră, i'n care intrau câte o mie de oameni.
Fie('are bastiment era amenajat cu zece tunuri.
Cc1atea a",-'a o singură poartă, spre Sud, a
cUrei cheie o piistra aga ienicerilor. Nu departe
de această poartă se ridica gl1pnia Sultanului
:\ lohamcd, străjuită de un turn de sc.induri cu
ceasornic şi de o moară pusă in funcţiune cu
ajutorul cailor. Inlăuntrul acestei ('dăţi Re afla
o altii cdale, unde locuia aga ienicerilor. Lă
ţimea d era dcabia 20 picioare şi avea al'operi::;ul ÎI, formă patrată, intărit eu patru turnuri
puternice. Dispunea de o Ringură poartă, ,"pre
NOI'd, şi apa Crişului o înconjura din tu:.!lc

1) Karacson Imre: Torok tortenet ir6k,
1916, voI. III, pag. 407-409.

~) Karacson Imre: Evlia Cselebi t6r6k vilagutaz6
Magyarorszagi ulazasai 166C-64, Bpest., 1904, pag. 25 - 28.

Bpest,

părţile.

In jurul acestor cetăţi conCi..'nt rice se Întindea ora::;ul propriu zis, pe ambele maluri
ale r~lului. av~lnd aspectul unei tolbe de săgeţi.
Circomfi..'rinţa Ineului, încins cu un şanţ siipat
dc' către 10.000 raiale, era de 4800 paşi. Avea
in total trei porţi din lemn, spre Timişoara,
Giula şi Oradea şi era întărit eu opt bastimente. In oraş se aflau patru giamii şi anume:
giamia lui Mohamed Kupruli cu minaretul din
cărămidă, giamia lui aga ORman Kafeki, terminată la 161)2, cu minarctul din seanduri şi situată în bazar, giamia lui Sufi Kenaan cu minnrclul tot din scânduri şi giamia paşei Ahmcd
razi}, Se ])lai aflau acolo şi câteva mecete,
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case de> rugăciuni mai mici dedi gi~lmiile. EvIia
Cclebi nu pmneneşie de existenţa vreunei biserici creştine.
Numărul clădirilor din Ineu se ridica la
800, cea mai rcmal'cabilă fiind palatul Paşei
de lângă poada Giulei. IncuI, d"pioî constatarea
lui l'~vlia Celebi, era un oraş unde lumea petrece<, destul de bine, fie la canLc('1I1 mierlei în
livezi, fie cu barca pe Criş. Stăpcinirea turcească, observa dansul, trata ingiiduitor
cu
creştinii (raialelc), aV~lnd ei acces in oraş. Naţionalitatea locuitorilor băştina'li ai Ineului o

formau,

după

Celebi, Românii.
era rccrulatli în partea cea
mai mare din Bosniccl. Uniforma lor se asemilIUl cu a grănicerilor din LipoV3 8), adecă
haine scurte pllnă la genunchi, dolrmm dc piele
sau de postav cu nasturi de argint, brau de
m~Hn .. e l;'l in loc de LUI,ban, chivăre de blană,
roşii sau verzi, cu un smoc de pene de şoim.
Soldăţil11ca

Octavian
3)

eL

Oct.

Lupaş:

Din trecutul

LUjJaş.

cetăţii

Lipoveî,

.Vestul" IV-787,

"""" """" """ii" 55522 2222ii1,,::eA" '" A"'iL" Li3""" li' Iii"""; iii" "'" Iii' Iii 22 5J5 II" li Iii sali""'"'''' ii" hI:" ii""" ii
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· , . Seceriş. . . spinări arcuite şi braţe legate de
coase. " mişcările lor par semne uriaşe de întrebare .. ,
de când cosim aşa împreunaţi cu pământul, roada lui de
fiecare an, pâinea spicelor din rugăciune... de când?
Ei nu gândesc însă la nimic. Feţele sunt aspre,
ochii fără culoare şi privirea îndreptată acolo, departe,
spre sfârşitul fâlfâirilor aurii ale lanului.... capătul
trudei lor .... .
· ..... Soarele spre asfinţit ... dinspre sat svon de
toacă utrenie - Una câte una coasele poposesc ..
urechile se intind spre svon să-I prindă... Deodată în
liniştea aceia În care numai spicele grele de rodul muncii
vorbesc, cel mai bătrân dintre cosaş;, începe pentru el
şi pentru toţi: .. Tatăl nostru carele eşti în ceruri .....
· _.. Crucea bisericii din sat, însorită de răsfrângerile
luminei, se înclină înspre ei ca o binecuvântare ....

*
· _. Spre sat .. , trudnica zi îşi cioplise idolii ..
picioarele păşesc singure .. - unicul sprijin al unei zile
de muncă - ... încolo, gol, gol peste tot, În minte
şi-n suflet ... , Cosaşii se îndreaptă spre sat cu obiş
nuinţa câinelui care se Întoarce dimineaţa la sgarda lui
de peste zi. . .. picioarele duc la odihnă şi pentru cel
purtat de ele este deajuns ...
.. In col bul drumului şi-n inserarea care cade tot
mai adâncă, grupul acesta al trudei, cu coasele rezemate
pe umeri, profilat pe orizontul abia vizibil, pare un
misterios convoi al morţii •.. _
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Povestea vânfului.
Mi-a cânta' vânful aseară,
Din vioară •••••
. Mi-a cânfa' povestea lui,
- Trisfă, cum o alfa na-;!
"Bal din aripi - cân'a dânsul
"Şi când ba', mă'neacă plânsull •••
"Ba' din aripi şi suspin,
"După-un col' de cer senin!
"Zbor in căufarea lui,
,,4cum e, acuma nu-i • ••
"Mă aş'ern pes'e livezi,
"Mă reslir În '01 ce vezi;
"Mă'nple'esc, ca crengi de foc.
"Mă inal', nu'mi găsesc loc ••..
"Şi mă doare greu cuvân.ul,
"Când aud "iar bale vântull"
"Mă'ndârjesc şi de durere,
"Ba' din aripi, cu putere • •••
"Scormonesc pădurile,
"Smulg din vrejuri, murele;
"Frâng podoaba plopifor,
"Dau ecou surd, gropi lor ;
"Tip, sub s'reaşină de casă
- "Nime'n casă nu mă Iasă!
"Calmul apelor il ba.,
"Smulg din ele val Îna",

"CăIăresc

pe creasta lui
malulai!

"Şi mă dărui,

"Săra' malul şi ba' dealul;
"Urc pe creste, ca'n poveste 1
"Lovesc stânci • •• mă dau pe brânci
"In adâncuri şi pe sfârcuri I •••
"Hoho'esc, hăJăluesc,
"Vâjiind, În hori mă prind,
"Şi mă duc, ca un năuc
"Pe ponoare, spre izvoare;
"Pe spinări de oile zări,
lISă mă'nec, În fund de mall
~. ••
,

"Ploaia'mi iese Înain'e,
"Cu s'ropi calzi, vrea să mă-alin'e I
"A.lin'area ei mă doare
"Şi'i calc slropii in picioare 1 •••
"Ea - femee păcă'oasă
"De mine
nu se Iasă
"Şi ne batem muereş'e:
- "Eu răcnesc, ea mă s'ropşeş.e! "Cu stropi grei, ochii'mi loveşle
,Şi mă Iasă ame,i',
"LânJ!ă zidul ore-unui schit,
"Sau pe-un col" de deal râpos,
"Răstignit, cu capu'n jos!"

'0'

ill. Negurd.
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REPREZENTANŢI

AI MUNCII:

Fr. Roosevell,
H. Ford,
Jllberl T-fjomas.
Orbi ă ('u căderea primelor fnm:-e îngălbc
nite. avintul mllneii îşi drege me)'sul din nou,
hrnsdnd starea de fapt dup~l împl'ejllrări şi
fmotimp.

E Toamnă. Prin ea ritmul vieţii de fiecare
zi, se accelerează. Ori unde, ac!Î\'itatea care
în sezonul mort al verii, a lillce;~it doar; îşi
dcsehidc acum larg porţile, intenţionând să
dlld, la bun sfirşit, procctcle f>chiţate undeva,
într'o staţ.iunc. balneară, sau pc bordul unui
:yaeht c(; spinteca valurile în lai'g.
Ceva e însă curios! Odată cu aceste simptome de înviorare, când în sfirşit intrcvczi
perspectiye de o răsuflare mai uşurată undeva
într'un colţ mai puţin supraveghi·.lt, într'o regiune lăsată în voia sorţii, ap<lr iarăş primele
hraţe inutile:şomerii.

Cele' 36,000.000 de fiinţe cari vieţuiesc la
\'oin înhlmplării, din mila şi con rribuţia publică,
constitue cca mai grea povară, ee apas,"1 pc umerii
omenirei. Aspectele lui atît de variate, ramificaţiile atît de vaste, fac toate, ca somajul să
dcvin2 o problemă de permanentă preocupare
şi, chiar atunci, foarte greu de a presupune
mf.car, drumul spre o resolvare constantă, de
lungă durată.

căutat dintl'll început, să
ra,-;pândirea somajului, impurulnd
pcstc tot » codul muncii«; acceptat ~lpoi rând
pc rând, - cu voie sau nu - aproape de toţi
factorii de producţie ai Statelor Unite. Cineva
care s'a opus acestui plan dintru început, este
celebrul industriaş Ford, m.lnuiL:mll giganticelor întreprinderi cu acclaş nume. Omul
acesta idolatrizat şi imitat un deceniu de-a
rîndul, peste tot (în multe parti, mulţi se credeau un Ford în miniatură) a rămas singur, în opoziţie dârză C11 imprejurările. Omul
acesta a fost şi e singur in luptă cu evoluţia
normală a progresului, cu vremea chiar; de
unde, părea că iese invingator. Progresul obţi
nl1t de el prin raţionalizarea muncii, a uimit
de mult toaat lumea. Până acum, tot ce 8 fost
posihil drept cantitate, uzinele sale au obţinut.
Iată insă că în ultima fază, degringolada a fă
cut u.n scurt circuit şi pe la uzinele Ford, iar

D. Roosevelt, a

stăvil('asdi
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unele dcspărţăminte şi-au ÎIH'his momentan
portile. l\'funcitorii, la rîn,dul lor s'au agitat, a
intervenit forţa armat~1 şi a făeut ordine.
Pentru uzinele Ford, aceasta face mult. El
pinD aci, a putut tot ce· a vrut. Chiar urcarea'
nOUD de salarii, preconizată şi înfăptuită acolo
s'a dovedit ineficace: ca un strop în mare.
Vina lui Ford, nu se dcosebe';lie nimic de
a alt ora; a inceput tocmai acolo ca şi la aIţ.ii.
Odată sU"lpîn pe avîntul luat, uitase omul, că
desi inul omenirei e trasat dintr'un singur
punct şi tinde spre acclaş ideal: un viitor mai
sigur şi mai demn pretutindeni, în ace1aş timp.
Ori el s'a gfllldit totdeauna numai şi numai la
soarta muncitorilor din uzinele sale. Pe ei i-a
ş1iu1 In adtipost de toate necazurile, feriţi de
toate grijele: umblau cu auV)mobilele, când
aH\ţia alţi pîrliţi,
făceau
drumuri identice
descuI ţi, În sdrenţc, împinşi de neajuns.
A disecat cu bisturiul nHlnHi partea ce-l
intcre<;a, ori boala era înrădăt'inată mai profund. Astăzi o primă influcnţft s'a produs, a
făcut raită şi pc la intreprinderile lui şi mâine,
cel carc-şi formnsc stat în stat, va sfârşi prin
a se supune voinţei lui Fr. ROIJ~;{'velt, apoi 8
proecda la comandă. Pe urm{i se va adeveri
din nou dictonul lui l\'1iron CoMin ... «nu vreInHrilc sunt sub om, ci bictul onl suh vremiL.»
F. bine poate, ca ]a această, altii inaugurare, de continuarea muncii, să ponemim şi de
eel ('arc a fost Albert Thomas. Un nume de
pioner dispărut, sfetnic frăm~lntnt până la ultima clipă a vieţii, de problemde muncii în
general şi a factorilor ei de progres în special.
Fiecare început şi sfârşit de muncă aşa cum
coincide de fiecare anotimp, poate fi un oma~
giu omului întru care s'a nivelut toate aspira~
ţine muncitorimii şi a patroni lor, e~zălându-se
apoi p~'\nă la luciditate.
Amintirea lui 'poate fi o candelă nepieritoare la răspântiile muncii, câmp vast de încercări, ogor ce necesită cât mai mulţi factori,
ppntru cari acest teren să însemneze deviza
lui Thomas Carlyle:
"Muncă, Sinceritate, Tăcerc«.

ionel

Filipaş.

.
{
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Stropi din cascada
Din ce-i uman, nimic nu c mai elil'in ca dllrf'rC'({, fiindcă nimic TIU e mai mare,. elin c('-i
dil';rr, nimic mi emaillTIUlTl ca iubirea,fiiTlllcei
nimic nu e mai mic.

•
poţi

Prii> buneitale poţi păstra 101,. prin iubire
câştiga lot.

•
Drumul spre vecinicie e gândul,. întoarcerea dela ea . uitarea ...

•
rlllfllra e urma sllffelului in materie,' civili::a/ta e urma materiei În suflet.

•
i elealul e singura

care se

pot

clll11pâni sufletele ...

•
trea/){.ă

pe care co-

•
Prostul e acela, care se
. ..

illl;!/l{!că

la lumina

a.le[·ărului

•
('tiţi

mor penlru adepeir? Ce inlre6are! Dar
('cJţi 1răiesc peT/tru adevăr? ..
rând piaţa e labirint, conştiiTlţa e firul
Ariadnei ...

•

•
Prietenia e desiivârşirea admi1"lJţlCi, iubirea e clesăvârşirea prieteniei.

•
Urcând tol mai sus, ţi se deschid ori=.OTzturi tot mai largi şi se topesc tof. mai mlllte
eonture . .. până lIU le mai {1e=.Î decdt pe ale
tale ...

•

Petele ele pe
1acnml
"le '"

numai

•

•

Ca să ob<;ervi infinitul, lrelm!e să pril'eşfi
.brÎn tine,. ca să te observi pe fiTI!!, trebuie .'iei
pripe.,;,fi ,"rin infinit, ..

M oaric'a TIU e o Îllloareere Îllapoi, a
Ci

['ieţii,

l!ll('ori o iru/I-

o mergere a ei Înainte:
alteori o coborîre ...

ţare,

•
Ce iri.<;f e să TIU
permis Scl mori! ...

poţi

treli

şi

Sc1

nu-ţi

fie

•

Rgoişlii

sllTzl aceia cari .'ie pripesc 1lumai
pc ei'
de aceea [nici numai Întllncrec - şi
se ÎntrÎslea=.ă, E singllrul lor lllcrll logic.

•

Preţul IlIwi

pe

al

.

Pe.'iÎmisT1l111 e durerea de a TIU putea scâpa
de tim'; optimi<;mul ei bucuria de a TIU te putea intâlni cu tiTle ...

•
Gelozia e focul care, nu poalc mistui deeât
altarul În care se aprinde ...

•
Marile virtuţi, de aceea se opresc aşa de
în lume, fiindcă alt să parcurgâ drumlll
veciniciei . ••

•

spală

le

e dnwoiluJ {,jeţi;: diTl ea (lorglasul lui Dumnezeu.
N11 urca pretul tău pesie valoarea pjr>ţii, şi
Tlici il coborî supt ea!

vieţii

Intullcric care să illlreac(i
conştiinţii? Dar lumină? ..

puţin

conştiinţă,

bcştc

•
Există

exlraordinflmlui.

•

T(, poţi păzi dupâ o cădere, dar niciodatii
du pă lin sw'ces. Cum poieşli să fii TH'obsen'at,
când te ridice deasuDra celorlalţi? J

e instinctul

".

in irncnsifalea timpului, m011leTltde, sllnt
apariţia

•

Conştiinţa

".

Conştiinţa

balanţă el!

l)esnâde;dea e ultima
boarii o piaţă În iad.

vieţii

lIflIli

loc

loc În rai/! e {'iaţa ta,. preţ"l
tu . ..

ill {'iată, eşti

•
Putregaiul poate răspândi n/lmai atâta 111e necesară ca să-l poţi ob.'ierpa
clar e fâră raze ...

mină, ccit

..

Sufletele pllslii nu sunt acelea din carI nu
cllle!!;; nimic, ci acelea in cari moar:.e orice ai
semănat.

•

iluziile sllnt râdeicinile

decepţiilo,..

•
Tnipuri/e par mai mari În intl/nerec
'i!llfetele În lumiTlă.,.

GH. MOTIV.
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AtC1rlUAILI11rA1rll
•
Clubul românesc arddan.
In llUIlliîru1 trecul ~\l i','\'i4ei
noastre, unul dinlre n'da( t'lrii
săi a inchinat un iHimos urlicol
ÎnHiatiy('Î IX' Cart' au IuaL-o un
gruJl de inh'lcelU:l1i dc a lnfiri pa cu ull c·'aS mai de \T~'l1K'
dt.'l11ult doritul :-;i H'!:mic ftl11:111[\tul cluh al tuturor Hom:lnilor

din Arad,
Ideea aceasta nu e noilă. De In
Unire Î1Koace s-a Încercat realizarea ('i în n'pelale rtlllcluri ~i
suh diferite forme, E de ajuns
să 'llC )'p:lm inU m sfor\llrile
depusc pentru înjglwharca dimi~lUlui 'tbtra -', d~'yel1it mai Lîrziu -Cercul rom:Î-ne:.;c-(, cnlusiusmul suh auspÎciile c~lrui:l a fost
z:ll11islită

SOCiel:llc:l» Infrăţirea:.,
Înc,'reurea pClllru federalizarea
luturor societă\ilor culLurnlt'. ele.
Ideea popuia din
dureroasa
conslalare a rllYăşirii cncrgiilor

româneşti şi

se impunea ca o
nccc:'Ha.tc orgn nici"i :1 solidariză
rii lor În jurul Cl"-.'zului culturii
-nalionale.
Dar î'll(h'mnul ))2 care lrecutul
istoric-cultural al Aradului de
p;\>\lă la rnzbuiu l1i-l nf~ri:l, -nu
:1 fo:,t sufidl'lll. Şi nici
pilda
al:1t d" elocn.,niă a tuturor soeictlltilor şi c1uhurilor minuritare
carc s-au imnullil an cu an d,:-la
răzbciu îocoacc, nu u~-a spus
mare lucru. In cOlldamnabila
nO:Istră igH •. )rare a realili:iţii fenomenelor sociale în mijlocul c:1.1'01':1 trăim, am rămas f:HIUlici
~i exe1usiyi parlizani ai cutărui
partid polilic. ai cutăr:>i crmfcsiuJli r<l'ligio::tsc sau ai unui regionalism dăunător ţii indiddual
sau colecliY, ;[111 făcut cerere dt'
inscric'r~ în socid:llct;l dc plltinaj minoritară, in
societatca de tenis minoribră, în societatea de canotaj-minoritară,
Yizilăm ca oa';IH'1i tolerati
ul-rn~noritar, :;alonul dc "bridge
mj<lloritar şi n3 simtim foarle

LlOY.d-1
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flataţi

când suntem învitnţi
in
zile
mari,
selecţionaţi
individu:11 dUJlil critcrii al dlrur
SI.'ef'e[ It' aparţine.
Ia Ctl.le
o
sindrofie' in UIl:1 sau alta din eÎtadl'lell' minoritare de ne malul
:\[un'!:;uluL. I<;te\i !)Î psihologi. millorilarii oferă unuia sau altuia
dintre noÎ G\l:.' o prc!)Îeknlk' 0110ril"icii ~i (L'eora\Îyă, păsl1':lndu-şi
penlnl ci :.:e'cretarÎaluI mai putin

decorativ dm' totdeauna. acti,',
Jar noL ametiţi cI~' onoarea el'
ni :;e face, dispăn'lll unul dt~,
ullul din :,;o:'i,'Uîtilc rllmâneşlL
primim 'llumăr de ordin~.' în 1'('giMrelc so: iPtătilor minoritare ~i
suntem fericiti când pulem oferi
drept plOCt>1l ac'.'slor elin urmă
so('i,'lilli .) listă c,H !l(' mieă de
,noui (leh'rcnţi." rom:lni.
,\c['~lia

suntem

UOl:

l>1'c\'cni-

tori, cOllcesivi, amabili cu toată
lumea stn\ină: h;llluiluri şi sceptici cu ai no~tri,
Politica. n'ginn:llismul şi COl1fp,iollalismul ne deshină: ')1'i('c
i,nil.iali\·ă rum,lIl,>ască :'sle prL
\'i!ll llrinlr"tll1a :;au ali a Oill ac('ste prism~, 1:11' lllallil"t>sliiriic de
solidaritate minuritar;) Jlt' Lentează, p:lI'tidparea 11(J:t,lra ac"
tiyă în e:u[rul lor 11'-' OIlOT(':lZrl

dar :.'xcmplul lor ,nu ue În~i :lIlUll1C nu ne In-

":l\i'i nimie.

vat:1 un lucru pll'l11cnlar dur
millotitarii sunt aeli ,'i
!)i PI~~lCticL .noi al11 rfll1h)"; l('u1'(,ticil"lli !)i "j-.;Mori.
O ')·'oCÎetale -' !Il'ut!'ll nui în~·,;';nntlă: statuie'. (omitet, pn'!)pdinţi,,, co:iza\ii. :mpl'a~olviri, suh\"('nlii !)Î jlC u1'ml'i ,. ,n'om n'c!r':l 1: P:'lllru milloril m:i \ ;;.lcil·laic Îmc;llTlll:î mai Indii: 11<11 t ('re'll de> sporI. 1) clădire proprie.
membri ("ari >.;tin să foltlsl':lsdl
şi it'renul ::;i l't'1l1nll ~ ~i, Jlt' Ul'mii: statut,', ()lllit('~('. eo!izatii iar
·in Inc d~ :.'iupnl<;oh'iri, şi sllh\'cn\iL împrumuturi r:II11]JUr:;:Ibie din YClliiurile Întn'prl'\Hkrii.
Fănl să "'(' fie rll~îllf', aceska
(rebu il' să le illY(itiim d(' la miJlO!"iiarii n,)~trL ~i :;c parc d\
Înili:ltorii c1uhlllui artldan le-au
llJl"ălal ~i d','-accea credem
ciI
au pOI'uÎl pe drumul cel bun,
1..'°('111 ia!:

Intr'o cOllst":'ltuirp ce a
avut
loc 1:1 <>reul rlllll:lnp;,c-, Îlltruna din s,'!'i1e s:ipl{uJli'tllii 11'('cuk :l fmt eOllst'in\ÎUI idc'l':l illl'llptuirii cercului r0ll1:1nesc n1'ii<lan JlP haze l'l'a!e, S~~ V:I aduna
lIll Gipilal initial priI! SUhs;Ti.'r(~
d.' actiuni. Cu al"l'sl capi laI !w va
ine"IJl~ (~Xplo:ltar(':t UIlOI' fondul'Î
C'ollH'ITiale ,- eat'('llP:l, eluh. de,
-', iar eu Yl'nilurile realizate
prin ac,'aslă ('xJlJo~li:lr(' se va v('ni in ajutorul socidiHilor sportive !)i !'ultll!'alc. Xu suh [o1'ml\
de Sllh\,(~lllil' -- fir('~l(', :\e.l'asla
ar '!nsclllnă să încurajezi farlIi'-'lItismul- Xu! C1uhul c('nlra1
va pll'lL' la dispozitia sDcit>l:iţilor
:lviZak mijloacel!' mall'ri:tll' cu
ajulorul diru1'a ele i~i vor putea
adllc(' la i,ndcplinire pro~ral1luL
(\p\ollÎml ('le insele yiahilp
!)i
proc!udiH'. In ac'ca<;1a sbl JlOUhit" uit illH'i inilialiw privitoare
la duhul rom:î n,'sc arihlan: as('zan'a Il] i pc baze comerciale, '

nI. AL COIl:Halltilleseu, hi tcr
mi'lli'Î in felul următor C'lltusias!ul sllu articol diu numărul precedent al Holarulc<-ui :
,,"OI' inţ,'/e(f{'

oW'C

ROll1lÎnii

din .1rwl eri Tz.',(rusloria şi S/JOI'lui nu Sll!lt nici l/lcruri d,' 1'11şin,', nici '!f;m/(/(/iul "XdllSiu ~Il
,,1 râini!o 1':).' eâ !J1'I'::o(1n:'!c fClld:/lisl1111llli d,., eri şi ie,rarhi::drile
pl/lhlcPIf..'e,' de dllfHl râ::hoi!l trchuj.' pww la nrtilalinâ -:şi cri
Întdi, ,fa/' (/ ,~e ('cre a::i cuccri/ă
l)r;n :IIJflu!ul (/. 'rmina!or al ('0[;'cfi/'ifc1(ii şi prin I1H'rilul rCilli::iirii imlinidllaZ,' [le teren prac[le? !,:

Se pare că .\dhhni i :1ll in\eIt's au's[ adp"ăr si eOllsfiiluirc')\
rod-nid şi rezolută din
sâp\ă
mtltlf\ lrpc\ltă tn'lmi(' considcral:t
ca o primii d.)"aeEi :l ae~'st{'i COI11prehensibilităţi

în dOllH'niul prac
licullli, ulleL' :,;c Îmhină atfli de
armonie utilul
frumosul.
Dar, .' :.;ii ,ni se ierle da{'ă
a!)I<'IMîm ('>Cya lllai mult de la
('t'i cari ii-au ('onsfţltuit ~i CDIlLinUlL :;ă se cOJlsfiHuÎasdÎ.: primul
l'{'zldht poziti\' al actiunii 1111',
Xoi il 3.!)leplăm - ~i cu toală

cu

nădejdea!

Ion Vornicu

~"'.·&.··.E.-.cn
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In ritm~ scandat de vânt şi stropi de ploaie,
Copacii' n dans macabru, îşi despoae
Podoaba unui an, ţesută'n soare 1•••
Pe-un cer de plumb, au inceput să zboare
Cocorii, inspre ţări cu chiparoşi ••••
(S' au remarcat, pe străzi, primii galoşi 1)

In toamna, care vine grea şi sură,
Ne-om încălzi doar cu... literatură;
Căci, dacă-am fost poeţi, până mai ieri,
Azi, am crescut, toţi, mari romancieri 1
Ne-am dezvoltat pe cale culturală,
Cum nu mai este'n lume ~ltă ţară 1
(Ca probă, n'ai să vezi parlamentar,
La păpuşoiu ingalbenită-i frunza,
Să nu poarte cu el .••• abecedar 1)
(Lui Goga'i dispăru, se vede, muza 1)
Chiar nici miniştri(n urmă n'au rămas,
Gh. Duca-i hotărât să violeze
Căci mulţi din ei, ştiu. ce e ăla ••• ceas 1
Guvernul, prin sistem de •.•. ipoteze!
Enigma "Romiman" e deslegată,
Al. Vaida, cu efect de Căciulat.,
Prostimea azi răsuflă, uşurată L ..
Cetit-a moţiunea din Sovata 1
Pe'ntins de lume. totul se cârpeşte;
Maniu, prefăcut într-o nălucă,
Dolarul, de'nălţime... ameţeşte 1
Fu apucat aşa de-un dor de ducă 1 .•
Un duce se sărută cu-un zugrav,
Dela Conop, răsare'n Sighişoara,
Braşov: Aiud .•• sperând să-i ducă moara' Şi Europa zice: 'lE caz grav I"
Merg toate pe rotile, nici o grije,
O apă - doftorită'n Bădăcin - ,
Şi de simţiţi cumva, miros de schije,
Să _bată-un ceas", in DiceosânmartinI
Evaporat va fi, după dorinţă,
Azi nimeni nu vorbeşte de Te. Haş .••
La Londra, sau Paris, in... conferinţă f
Şi nici măcar, de sine, Trancu-Iaşi 1
Şi peste-atâta calm, apare şters,
Iar domnu Mihalache, in ăst an,
Un singur fapt - un fapt foarte divers Ne-anunţă un program de •.• Iunian!
Cum a ales, din toată România,
N. Lupu, pas cu pas, tot urmăreşte
Otrăvitoarea, victime'n ••• Şiria I?
Şi de-a aflat ceva, el i "skod "eşte
O nouă versiune, mai subtilă,
PAN
Să poată liniştit dormi. •• BoiIă!
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o carte de idei este bine primită in totdcatma) mai ales c~înd autorul ne apare dela
inceput foarte bine informat în problemele
tra1ate. E cazul d-Iui Al. Dima, pe care cele
patru capitole ale cărţii ni-l înfăţiş..:'ază drept
un comentator documentat, cura jo~ şi obiectiv,
aproape eliminat din cadrul diseuţiilor.
In primul capitol: »Aspecte şi atitudini
ideologice«, dI. Al. D. analiŢc~ză minuţiot
criza culturii europene şi rom!\n~şti. Afirmand
existenţa acestei crize, autorul îşi pune intrebarea dacă e una de producţie, sau de consu'
maţie. Ambele ipoteze le înlătură flrăh'md că
se crează azi calitativ şi cantitativ tot atat de
mult ca şi în trecut. Nu există, deasemenea, o
criŢii de consumaţie. Totuşi, criza este calitath-ă, în sensul· că, deşi nu se produc valori
culturale inferioare faţă de cele precedente,
aceste creaţii» nu satisfac nizuinţele spirituale"
ale culturii contemporane. Asistăm, deci, la un
proces de decadenţă, caracterizat de Liebert
prin empirizarea, pozitivarea şi relativizarea
culturii, iar după Oswald Spl!ngler fenomenul este explicat prin ştiinţificizarca şi sensul
utilitarist imprimate culturii europene.
După un alt critic, H. Massis, această
criză europ('ună de datoreşte influenţelor germane, ~]ave şi orientale. In special, misticismul oriental, static şi anihilator, are o influenţă
nd~avorabil ă.
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Jar pe deasupra, factorul economic, ridicat la rangul de mare promovator, agravează

criza de earc c vorba, înlătul'und creaţiile
spirituale.
Tn mod fatal, fenomenul se resfrânge şi
asupra culturii româneşti, carc sufere. de o
eriz::', expli('ată după aeelaş criteriu, dar agravati:i de conflictul dintre fondul cultural imprumutat şi valorile spirituale autohton-c>, reoeţio
nare imporiului de civilizaţii streine.
Pentru remedierea acestei crize, trebue să
alegem între directivele mistic,", ale OrÎentului
şi cek energetice ale Occidentului.
Autorul
optează pentru eficacitatea ultimei alternanţe,
potenţată ('e tradiţionalism.
Consiatlmd lipsa unor »valori elice direetoare« în cultura românească, dl. A. D.
înscrie drept titlu această lip5i'i în fruntea eapilolului II, dedicat o parte »Tradiţionalismu
lui lui M. Eminescu.«

T radiţionalismul se

întemeiază pe memope un stimulent al trecutului ('e influenţează prezentul. Adecă un act momentan rezumă. a lte stări anterioare. !v1. Em.illeseu a fost
rf'prezcntantul aproape desăvârşit nI tradiţio
nalismului, manifestat în toată activitatea lui
in tel ectuală.
Personalitatea lui V. Pârvan şi ideile lui
despre creaţie, sunt puternic l'eliefate în »Gânduri despre lume şi viaţă la V. P.«
Vorbind despre »personalismul t'nergetîc«
al d-Iui C. Rădulescu-Motru, <11. D. ne denneşt0 astfel ac('astă doctrină: o soluţie filosofică modernă a problemei realităţii şi. o veche

rie
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preocupHre a marilor gânditori. Pen~onalitaiea
»cristalizarc in jurul cului,< in ultima
formă a energiei universale, du!)ă dl. C. R. -~\1. Societatea contemporană ,I1'e
nevoe de
omul de vocaţie pentru o muncă oarecare:
) Cultura viitoare a Europei va fi cultura unei
elite profesionale« (Pers. encrg. pag. 144).
c~tc o

In celelalte două capitole; ',Prohleme literare şi estetice«, autorul ne vi:"Hkşte acelea~i
bogate cunoştinţe literare şi un spirit critic
promiţător. Interesante sunt ideile despre artă
ale lui Andrc Gide, L. Pirandello şi P. i\lignosi.

A r;;teptăm dela dl. Al. Dima alte lucrări şi
din Il'dura celei prezente promisiunea o avem
ca ŞI formulată.

mlITIJ ... IJTII.IJLIJI ..
Valoar('a universală a unei culturi se stabileşte
dupti raportul de integrare in cadrul acestei
universalitiiţi, adecă in măsurH CaI'C tinde să
depăşească folosul imediat, simţit" dictat de
cerinţele biologice şi spiritul de conservare al
rassel. A ('reia în sens unin~l'sal, în~{'amnă a
te ridica deasupra preocupărilor materiale ale
momentului sondând sferele dificile ale spirituluL unul singur, ce planează pc culmi refractare utjlului exclusiv. Spiritul nu se hrăneşte
cu substanţe tonice, care scn'esc doar biologiCUh1i, ei cu aspiraţiuni abstrac1:~, estetice şi
pure.
Pc aceste date îşi intemeiază studiul» \fi·
tul \ltilului«, dL D. D. Hoşca, tipărit intr'o
foarte subţirică broşură.
Mitul utilului este o conCepţie dc daţ[\ fi
popoarelor, limitată în cadrele porum·ilor şi
necesităţilor momentane. Ctilul direct, a<:ţiunca
pentru realizarea unor poslulate ahsolut necesare, îşi găseşte o justă explicaţie în istoria
noastră, a Ardealului mai ales, pentrucă noi,
pilnă în momentul când ni-s'a rest ubilit harta
etnică, trebuia srl ne consumăm toate ndorilc
în acest proces de conservare naţională.
Cultura noastră a luat, d..!ci, nastere purtând stigmatele utililarismului, imprimat de
condiţiunile mediului respectiv. Dal' cu
tendinţa de a ne păstra individualita1ca naţionali:"1
n'am intrat lncă în ritmul univcrsalităţii şi nu
ne putem mândri decât cu foarte puţine valori
cari să se confunde cu eternitate.t. N'am avut

Iiherti:tţi,

deci niei posibilitatcă de a cugeta
de.'>intercsat.
"\zi. în~5, primatul spiritual'du: ne impune
fi rem!nţa la acest mit. Cultul'a noastr~i trebue
să tin d~ a crea valori filozofice
şi artistice
care se ne justii'ice existenţa noastrttÎn. iimp.
Creaţiile ideale, u'1iversak, sunt scopuri
de durată in finită, dar numai atund se pot crea
aceste valori dnd inteligenţa uman:i. dl.'!;:i o
» prelungirc« a biologieului, incepe să activeze
P(' l\ n t('n.'!1 propriu, plăsIlluind In mod gratuit,
spune (U. D. D. Hoşca.
Tn concluzie, nimic nu se poate pi'oduce, ,<'
sens de valoare ahsolută, deC::lt atunci dind se
munceşte » gratuit«, desint('resat, f[tră inlt'nţ,!a
de n folosi la ceva, afirmă eu Uirie dilitinsul
profesor de filozofie al univer3ităţii din Cluj.
Dela mitul utilulul trebue să trecem la mitul
inlliilulu!, singurul generator de idei mari,
trainice.
l\Jitul inutilului, iată legea suprem.ă a valorilor universale.
Brosura d-lui D. D. R()~ca, plc(h'nd pentru
imDrimarca mitului inulilului culturii nO:ls1re,
o con ~ider!lIn indreptarul gen~l'n!~ici !)o\1i, în
fata căreia se ridică problema or~cl!t;lrii ('u~1u
rii rom~lnc~ti in viitor.
~enin,

Ioan Pogmw.

•• RIJSO .... C .......
Un autor, care ne-a deprins cu cetitul

căr

ţilor

hun(' cu slova tipărită, după ce a fost
bine gandită. M{triurisim că ullimul său roman »Braţul Andromedei « ne t ulburase această
eredinţ5. care ni se fixează de data asta definitiv, chiar în cazul cand d. Gib. l\1ihăescu, nu
va mai tipări si alte c[trţi.
)) Rusoaica« se parc că a trecut neobser"aUi în r{indurile marelui public eciitor, şi poate fi o cauză şi lipsa de obişnuită reclamă,
din partpa criticei atât de harni~~, cu alte prilejuri. In cele 310 pagini, autorul ) Pavilionului cu umhre« şi-a răstignit intregul suport al
tâIentului său, analizând sunet şi spaţiu Cll
tot ce literatura noastră cunoaşLe mai sublim
pdnii acum. Subiectul este şi vast după cum
bine poate fi şi din calc afară de J'(,dus. Totul
depinde de inţelegerea cetit oruilli, amator de
romane de interior. Locotenentul Hagaiac şi-a
notat însemnările, aşa cum i-au venit, iar figurile eroilor săi, începând cu caporalul Mari-

21

HOTARUL
nef;CU şi sfarşind cu Nieolina, lc-a tăia~ crud,
ca tot ('c-i omenesC. Rusoaica Valea, - croina
de drept a romanului - nu apare în cartea
dlui Gih. i\fihăeAcu, decât prin oehii locoteocniului Iliad, şi autorul a giisit aci prilejul
unui truc. Bănuim deci cu d. Gib. ;vlihiIcseu u
pornit într-o direcţie streină de compoziţia romanului pe care ni l'a dat; şi înU,lnind în
drum un nou subiect, l'a cules pe cel înt<Unit.
Ne face să credem asia, cetind povestea i\1aruscii, în cadrul căreia locot. Iliad se SPOVCde~te prietenului său: )} Inţelegi tu, Ragaiae,
e vcehia rusoaică, pc carc vicisi! udinck şi mizeriile revolutiei nu au schimbaL-o ... A rămas
intactă din 'vremea ţarilor ... Aceasta e adevarata eroină a romanelor de care-mi "puneai...«
Si d. Gib. Mihăescu. furat de această teorie, ~ intenţionat să serie un astfel de roman,

pc carc ni l-a dat in )) HUSO_lic3«; s'ar putea
:t.kc numai în mod fragmentar cel mult. Socotindtl-l pe cel de faţă, preludiul aceluia pc
care'I aştc>ptăm; regretăm sfaqitnl dîn »Bu~ortira«; sUll'şit care ar fi putut foarte bine
lipsi.
Romanul c11ui Gib. i\1ihăcscu se putea Încheia, cu mai mult efect, poate. la pa~ina 272,
acolo unde locotenentul Bagaial.' privind cutia
de vioară a Valiei, pescuită in Nistru, îşi noleRză astfc1 însemnările:
)' i\Iă lăsai uşor pe scaun. Abia acum bă
gai d(' seamă că Gherăseu era hlngă mine şi
încă ud, aşa cum cşise din fluviu ...
- Dumneavoastră tot nu cântaţi cu ea,
dom'le locotenent... Şi la a fiN!. i-au plesnit
toaLe coardele de ger ... zău, să trăiţi ... «
(a. Il.)

~

ImIE'VII§1rIE
ARTA ŞI O:\IUL, revistă pentru propa·
garea frumosului, de sub conducerea al'ădam'
lui Aug. Clonda şi a sculptorului Borgo Prund,
apare la Bucureşti, Bul. Dacia 68. Num{lrul 3
din Septemvrie aduce preţ"ioa..,e rcpl'oduccri
după tablourile regretatului rector al Academiei de Arte Frumoase din Iaşi, pictorul Şte
fan Dumitrescu, însoţite de amintirile dUloasc
ale prietenului său, pictorul Toniţă. Ar licole
de plastică subscriu Borgo Prund şi r, Sebastian, care are şi câteva lucrări in lilloleun.

Revista hogat ilustrată cu r~pl'oduceri bine
executate îşi va putea ajunge ţinta, dacă va
putea pătrunde cai mai profund in IHlturilc
culte şi burgheze. Pentru astn ar trebui să
aibă un preţ minimal, car(~ fării ajutorul Statului sau din partea vreunei societăţi culturale,
e imposibil de realizat. Am mai dori, ca reviMa să aibă un bogat material informativ,
car'c ar face-o şi mai interesantă şi mai atră
gatoarc~ pentru cei ce se interesează dc mişcarea plastică de la noi.
(111. 01.)

IINSIEf\llINĂlmll
(In precursor al eroism ului aerian:

..4UREC. VC..41C(J.
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Douăzcd de ani au
trc('ut dela data când năprasnicul fiu al Binţinţilor, genialul Aurel Vlaicu, s'a prrlhuşit din
in~dţÎmi, între Câmpina şi Băneşti, f'iind mortal strivit de motorul pe care-l idolatriza, Înscriind o legendară pagină de el'oism în istoria
tcchnieei l'01l!finesti.
Tmgedia lui "Aurel Vlaicu, marele neînţe
le!': al unei societăţi refractare gloriasclor cuceriri, constituc cea mai generoas'l ofranch'î inchha!ă ştiinţei, ofrandă simboii,~ă prin inhlietatea tcmerareior năzuinţi de a ri"lsbale căile
infinite ale văsduhului.
Un Aurel VIa ieu în zilele noastre nu mai
înseamnă prea mult, când ne gandim la reeordurilc uluitoare ale aviaţiei moderne. A
mUl"i, azi, într'un accident de avion, n'are altă
scmnificaţk decât a nu muri banal, aşa cum
mOI' oamenii, saturaţi de viaţă şi pl:'lcerile ei.
Te surprinde, cel mult, faptul că mai poţi
să cazi dela mii de metri, cu un aparat înăl-

ţai" de puteri fantastice,
fectă a maşinismului.

sinteza aproape per-

Străludrea lui Aurel Vlaieu
in cartea
aviatiei noastre rezidă tocmai în amintirea
acelor rudimentare forme de shor, montate
simplu de inventivitatea unei minţi creatoare,
dotată tot cu atât curaj şi suveran
dispreţ
faţă de moarte.
Ceva de epopee homcrică, transpusă epocei
noastre! se desprinde din îndră ... neala sborului
tran"ocarpatin al feciorului din Binţioţi, avid să
poartC' întilia solie a eliberi"lrii Ardealului.
Desrildăcinatul
Aurcl Vlnicu, priheag
printr'c lume nepăsătoare şi eg.)isbi, se grăbia
să-şi H'vadă satul natal. Prin gestul lui respira
nos1 algia copilăriei, petrecută In f,rădina cu
i'armecc ,';Ii visuri din Binţinţi. Moartea-} prematură, inchide o paranteză de eroism, pe
care de câte ori o vom redeschide ne vom reconforta sufletele.
(i. p.)

...............ru. .~...,..............--~-------------
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Figuri din litera/ura trecutului:

Poetul D. lacobescu
1893-1913_

,

Vreau să scriu, aei,' rânduri pentru cinstirea memoriei unui poet-copil, D. lac(,bescu, pc
care cu mulţi ani inainte mi·1
aduscră
in
ghiozdanul de licean hoinar, cei doi tovarăşi
de literatură: Perpesicius şi Ion Pil-aL Era
mic, inc{lpea în ghiozdan; era doar dh.'\'a linii
trase- cu peniţa de tuş a lui \fared Ianell. Câteva linii: trupul lui D.
Iacolwscll. Câte\'a
poezii: sufletul lui. Ne-am imprietenit nun-'ai
decât; doi copii se inţelegeau de minune. De
aceia mă vroiam mereu in tovărăşia lui. Impreună hoinăream prin pareuri, în dimineţile
inrourate de primăvară - fugiţi de spveritatca
clasei. - Iar, dind se întâmpla să fim în clasă,
împreună ne duceam in recreaţii, pcln ferestrele
la care apăreau de după storuri, şorţ uri negre,
cu gulere albe. In seri cu fulguriri de lună, ne
toiăneam prin grădini, pe măHisuri de iarbij
sau pc covoare Înflorite, Aici, imprcună <.'Îleam
stclele pc cer şi, când zăream căderi -- duşma
ni dc· moarte - ne războiam s~i prindem cllt
mai multe în ghiozdanele noastre. Iar, c~ind
frigul iernii ne aiăca trupurile pHipânde, ne
împărteam frăţeşte paltoanele între noi.
Pe
aceiasi săniuţă, pe maluri, încăpeau chiar bine
trupurile noastre mărunte; ba 111111 invitam şi
pc "T-una din acele ce nu vroia .. ă înţeleagă
LHografia lui Alecsandri, sau nu·i plăceau fracţiunile o rdinare, iar Duminica lăsa un loc gol
în capela Internatului Dieeezan.
Doi Pieroţi şi o Colombină, ne· tolăneam
pc canapelele gazdelor ursuze. MIinii se iscau
între Pieroţi: era numai o ColomLină. Şi când
ccarta era mai mare şi lupta se încingea, gazda
ne arunca pe tusirei în zăpadă, unde desenam
Christoşi.

f

Ce nebunatice, nevinovate vremuri!
Despărţirea s'a întâmplat, trchui3 sa se
întâmple. Dus pe alte ti'lramuri, Îm'âl'tindu-mă
în alte spaţii. m'am înnlţit cu alte anlnturi, tot
tinereşti, dar cu aripi mai potoli'-o, mai lipsite
()(, azur. Şi -aproape că-I uitasem pc fratele
<1(> driî.dL ellnd, iată azi - 31 cu covoare dc
frunze rUf,rinite - îl intâliIesc pe c('I ce-l pierdusem vreme îndelungată. E acelaş copil de
odinioară. In tot ce văzusem în el nu s-a schimbat nimiC'. Numai pc mine, vrem(',\ - duşmana
mea de moarte - m-a schimbat de nu mă mai
recunosc. Cu cI vremea s-a împrietenit a 1';'1mas acclaş copil de douăzeci de ani cu p~lrul
dat într-o parte, un păr în care s'a oprit noaptea; o frunte netedă şi senină; sub ea două
lh1ii arcuite lasă două priviri
candide, cu
pleoape fragczi. Nasul uşor cUI,bat împarte un
obraz grăsuliu în două. O bărbie ca o monedă
de metal proaspăt fabricată, 3u&!ine o
pereche de buze ciripitoare. De-asupra lor nici
urm~i de mustaţă. Dacă i-ai pipăi înt.reaga faţă,
ai avea între degete o catifea. Dreapta lui - o

floare - a li'lsat pe h[lrtia de mătase polen dc
cu\'inte ciripiloare. Şi ducă sad de polen,
streini. se obs'~'n'ă printre (hîre, c cii încl'pcttul
lui a fost Pl'l'U din calc afară dc scurt.

•

Volumul » OuasÎ «. subtire si alb. al lui
D. Iacobcscu. ~' o sală de' bal: în care Don
Juanii dansează cu femcÎ. ale 6iror forme nline. încorsetate, răsp~indese parf'J1ll de ca~ne
tanăr~l. Toatc au primi't"eri În sunîsuri i;'i sunt
îmbrăca te in rochii rococo. Lămpi eu ~1 ha iu1'uri
colorate răsp<lndesc lumini ameţit0are. Şi in
cascade de yalsuri căzute din clapdc unUl
pian, tinere trupuri se frllng, se arcuesc ... Dl'
sus, ploae de confctti şi serpeniinc ...
In sală un copil obrasnie dansează o
doamnă, căreia îi şopte!;'te ee\'u la ureche ...
TaI' cand doamna del semne de
în. potrivire,
copilul, supărat. f1irtează cu o altă doamnă !...
.','i ('lind a izbutut să-i;'i aleagă una, după stinsul
Imnpioanelor, o va petrece acasă, pc co\'oare
argintii dC' lunii Iar dacă la ponrL'i, amantnl
ci ar astepta-o, em-alerul ar pei"cce în patul
lui o noapte albă, Între
perncle udate cu
lacrimi:
» Iar când, cu "icleniilc femeii
Ti-ai furisa amantul in buduar.
Fu aşi privi prin găurile eh<>ii
Şi-a!;'i phlnge-apoi in p~l1u-IlIi sol itar.«
Ohosit, intr-o amiază cu mult soare. \"''1
e,"ada şi de-aci şi. în salonul lui. între cărţi şi
pian şi-ar C<'lnhl tristeţea toată într-o:
Poemă

de amja:.:â.

),Amiază!·

,
Un pian, alături, intoncază
Un c,intec trist, în calmul \'(~rii,
Un cantee demodat care brodNlză
Petale dulci pc p;,'lI1zele tăcerii.
Tar înspre scară, când şir de doamne ~i
DOI1 .JuanÎ s-ar duce la baluri, re1m'iat, ar trecc
peh' Verlainc şi cu el de mimă, cu sfiituitorul
lui, şi ar eăuta partenera d~ dans, cu care si'l
danseze cunoscuta )} Gavotă « - a la Verlaine:
» In clipe dulci de seară, cand g:lndul alb
[se plimbă
Pe strune demodate şi forme rococo,
Subtila fantezie ne fură şi ne schimbă
Pe tine'n Columbină, pe· mine'" Pierot.
Dansăm

în umbra scrii şi tot mai mult
(mJmbată

Purlrata eleganţă a timpului .1pUS,
In timp ce tu - naivă, sau poate'nduioşată
Ridici molatic trena din ce în ce mai sus ... «
Dintr-un colţ, i-ar face semne de indemn
Albert Samain, dar mai ales coruptul Bu'udelai1'e. PC' urmă :\Iaeştrii s'ar reti'agc, rămtinănd
doar cei doi tineri: D. Iacobesca şi partenera. sa . . .
- Petre Pascu -
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P!!!J (()) 1r lE
SE I.\! PLIXESC Iuna ac('as! [1
cincizeci d~' ani lida !1war!eD. J'OJl1aneit'ndui I'u:., han Turghcnil'ff.
Heprczell tpnl ;mL'lltic al rOlllUIl
!bmului p:> ('al'(' l-a inl':IIÎ);11 eu
10:11c 1IIl1h]'(~/(, şi
lumine(c salc.
inll' o RlI"i,' ('(' int,1rzin s;l .'il' dewlo!;('z{' iH originalitatea ei austeră şi mi'';! ieă.' - han TlIr,~he
nierf a 1'0:,1 Într'un timp ccl mai
celil seriilor sla\·. Operele lui
tnhnd tuale in cadnll eu ziiri
şi

drumuri l',ll'ă sf,ll'şit
saI,,, au ind nt at gellcraI ii întI'pgi d~' cAilorÎ. prin c('ace romnn!isll1ul n anlt mai sua\"
şi pur în illhiriI~'-i senlillwlllal(>.
în dnlgo:"Il':l dc' naIUl':! şi ÎI1 sulul c-d eli multe podoahe.
La noi. ('rau apreciate Îudeo ehi scril'l'ile lui, cari initiau
UIlH'dc

al

tării

şirul

\;1rz111

de

J"tlscolitc mai
geniul lui Tolsloi şi

jll'O!J!cllH.'.

(h~

]) o,,;\t le, ski. ,. Pilri·llii

şi

copii «

.\pelc primtiYerii: "CC~l dinl;îi
iuhirc", . Un cuih d~~' IllJlJilh au
aJimc·ntal eu idealuri şi iluzii W~
nCl'uliHe dinatnle fi,' rthhoiu,
In gll~tul epOl'ci lltJuslrc, TurghenieJ'f a fosl dat jllliin la o

park, In tara :,a, mai ClI $(';II11ă.
prohlemele se IămUl'esc azi in
ciocniri \"inlelltc. Curentele sociak au adus o altă lHlilate de
măsură p"~lltru crcalia spidtuală.
ClI'C a deW'.nit şi ca ceva mat
agre:"i\'ă, In:.Ji directă şi
pnn
al "lla poat~ mai 111 i'lloră.
Ci }J<,nll'u o3menii de gust,
ponlru iuhilorii de lucruri frumoasă, şi p~.mlnl

oei CHrc se illl-

părUisesc cu sufletul diH lucră
rile de artâ, opera lui TurgheuidL rhmtlIIc şi azi cu un loc
allume de:,liJla! în raftudle bihliotecii. .. Or('lc <1(' dcslilldere

ne

chiamă

ind spre

tură pană d~'

farmec

acc;lstă

şi

le·.;-

de par-

fum arhaic,
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Astfel, scriitorul va trili Ililuinle
c:'H timp vor cxi"ta suflele stiughel"Île de vremurile aspre şi cu

dor de> n se eufllnda în frlnl:1<IH\
cu duil)::;i i a I'p\'{'riilrl\',
PJWHLE~!f':I ,1':

CFL'lTfL\LF

U"utlll'ilol' 11'J:]';II'l' se I'{'\lllll
in <li:';('lIlii. p,'riodir" (],'etdeori
lIIi"()riialil~' S~' a'~ihl pe e:1tl'
[)
eh·p,tiulle ('('-j prive'şt!, 111 'li tk
npro:lIH', Aslrpl :1 flls! (il' eUl'fllld
prohl<'ma lealrului nH1~hi.'lr. mai
)'eellllt soarta conservat oruilli de
1I111ZiC:I şi. cn o af~H'{'n'. al eăl't'i
tttlellll a fmt Îllett l<îmuril 111dca.ÎlHls. ('enlellarul cJn'pllllui de
Illullicipiu al ora::;ului Arad.
Opi'lIi:. Pllhlid
rOlll:llll'aseă
t'eaqio'wad la Iim p şi prin COI1dei,' \ iguron:,p In luale 1:.·l1talh'<,'le
tip alpnlal pp (':lri It' pun In calc
ofitir"le <1e in'clr'll tislII. in Sl'l)purik :;;li1l1<,. împolri\'a sufklului
nalional şi :t l'uUurii :mlohtonc.
(~ilsim d~' sigur o
fllultumil'('
Ji.lli:;;titoare în \'i~î 1~llta Cll care
sl:m (},' slrajil OJ'galll'll' )]I)sll'e (i:'
pre:.. i', faUl cu m:lI1i1'esl~ll ii Il' sgullIollJ<1:'c alt> unor intel't'sa\i.
:11:

Cu loate

a(~,.,t('a.

"lI11t

illcă

m U!tl' de' f'iicut i,n scopul de n
('olllr:1ha lan:,a Il aeli Llnc suh\'ersh~{l. cu ~) actiune' eullllrah\ ro..
malll'nSca, pe C:ll'{' U H'dcm cer:ÎlIdu-şi tol mai sli"lrui!or dn'ptul la \'ialiL
Xli (him aci solutii <le mOlm~nL
Ca organ (k ('llllm';1. suhliniem
doar ·i;.'(C'silalea unui pro~rnlT1
de dural,l, care trphll il' i'llj~l]('
hal, Iwnlru (':1 ÎJl im prejur;iri
polrhiL', (li fJ:1l11oni 1H·('('~'ari şi
jll'i,n orie e ;,acrificii sli ne (h'a
inslitutii d.' (ullurii l'UIU.lIlC[lsdi.

I·n:.. lilutii yii

şi

rodnicc.

C'n I~'al ru rom ~Îlle',e. (} şc()ală
de Illuzie:'t rondnea"dî. un rf)-

lidiall (L' ticaj. 'ji altlt,'[l alte 01'galle d~ ll1anifpsl.l\ie spirilunl:l
IH' care aJ[lNl<k\·a. în ora~d{'
Yef'i,lw chiar, initiativa parlicu.
Iad l('-a Cl'ciat 'ji le-a animal.
cu multă prÎeepprc şi {'rorluri
d,'OlIK' d\.~ hnHlal şi de urmat.
(1. 1).)

O ,,{)eĂ
SOCIETATE A
SCRflTOHILOH HO~L\XI. Sciziuni p~ intregul fronl al vielii
sociale rOIll,lm''jli! ClIimul

ac-

ce'llt de de:,tnl 111 a re, ni'J anun!ti
actiunea porllitii de-ULI grup de
,'eritahili scriilori, in frunlc cu
d. Romul Dianu, cu!czălorlll redactor al Cun'n! nI "-ni, Actiunea
Tipografia COR VIN, Arad.

primului j,nc;:-plll S':1 profltls eU
un an in urmă şi mtlrlul'isim di
IlU V;'Ck:111l în ('\1. <1~'dH ari::;nn'[\
u l1u i ('r~'z de ordi 11 st'111 i (11(>111 n 1.
('1'1 mult llll'llil sii se inC:ldre:zc
În lilllP 'ji în :,pel(iu, C11 rurl1lulelc~

l1i>[\('

clllHr,;cllt~'. ~~~

(Tcci Yl'chi.

XC-:1m IIl~('lat şi 1111 regrdăm,
Il, ROlllul DiaJll!, mul!lImit deln
Braşov 'ji Sibiu. r<'dnc in [l('(,,,t
an 101 in Ankal şi Hll\l<l1lă p:ltru
lllaI"Î fe:~!i"allll'i scriitoriceşli

i·n

c{'lllrel{': Cluj, Arnel, Or:1dea şi
Timişmm1, 1hlpiicc' la Braşov a
1'0:,1 sustinut ci,' grujlul c{'lor crcdiucio::;i . Braşovului lilerar şi
arli,tic", şi la Sihiu, de »Ac!hllllPa rom:ÎII ca:.;dî f: ~
inaguratrt

elt' ziarhluJ Ion :Ullnle>anll; d. Romul Vianu co!1l}anl muntii defini ti" di llC'oac,' ÎIl c\l'deal, an'uHI
de (bla a:,ta () HIIIă hinedcfinită,
:\ oi, ('ci W'U pali in jurul mo·
de,lel 'llo,h'C puhliealiL in~el('.
g:Îndu-i mhiun;'a. am fl>lIlicipat
cu <.;priji·!lul ceruL
:\OU,l Sodl'lale :'.criilol'il'caseă
ml-i ind'i fonnaUi, şi se chiamă
peH[ ru Inceput ,C nljlul scrii/orilor r"IlI~llli inc!,'pe)](ltml i«.
La
fe'ilhalurilc aranjale
în c.elc
palru mari cl~nl re a rdt'lenc, din
r~I'lIdul c{'lor deb C('lltru
\'01'
Y('lIi; flmllul Diullu. I. Valc'riaJl,
Zaharia Slancl\ (prie,'plIlul redaclor al l't'vislci'.\zi') Dragoş
Vnl·ne'aml: iUI' pro\"Îneia vn' fi

n'prt'zenlalii prin: AL CeuşeallU,
1011 Tb. [Il-a, I'Jlld Foesel1NLllu
(;t'OI'g1.' A. Petre. COllslnn'lin .\Jill~
Lcrea) I:.. aia Tc;!aiJl, [lnll1jli li II
Barbu şi AI Negură. ultimii trei,
H'daclori ai )'{~\"istci HfJasl,·c.
(~r\lplli scriitori! oI'
ÎndcIH'Il<!{'Illi illagureazil Î Ilsă o Hllută

C'1I lotul wmă
<lliJ'·e:.;lări. pur

uunI' astfel de ma ..

culturale, In cadrul r{'sl i"alurilor se va aranj Il
expozit ia drtilor acestor scriilori. pr,'cum şi a revistelor periodice, la cari colaborează eL
Actiunea ac('a~,ta. se proeelea:ză
in aWiambuful misc,trii noastre
culturale. pc :mpOI-iuri ele-o rt,ali-

Inle 1l('Jllt:l1nit:t şi amalorii slowi lipărite, :l1I pl'i.kjul unor rccr,'eri sufleleşli, d1n cele mai
al·elOc,

(i. n.)

.......

-

(clU~lll

Ecoul -

=
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16 Sept••933. -

Arad.

Gând românesc -

.. • • • • • ajuns Ia numerUe 3----4, }:e lunile de

vacanţă

.. Printr'o

5 -

coincidenţă

Septembrie 1933. Cluj •
totuşi,

ce pare a avea,

un tâlc

Iulie-August, "Hotarul" se inscrie de aci inainte printre

mai adânc decit acela al unui simplu capriciu cronologic,

·cele mai reu ,ite reviste ale anului ••••

primăvara

Ion Cucu

acestui an ne-a adus o serie de reviste noi in

Ardeal. Una diobe ele este Hotarul care apare la Arad,
sub egida Ateneului popular din acest ora,

Ves'ul -

9lO -

Timişoara.

22 Sept. 1933. -

o

•• Pentru inceputul toamnei a răsărit ca un stâlp de
piatrA

sacră,

aici unde inima

graniţei

bate aproape,

Hotarut, oglindă fidelă a intelectuaHIor arădani.
Am În faţă cel din urmă număr. Şi-n el,
fir continuator

de

tradiţie

de

publicişti:

Oct. Lupa" Ed.

Găvănescu,

Colaborarea aceasta

revăd

str ămoşeas:ă,

o

oglindire parcă a Aradului de altădată. S-au înfrăţit in

ţării

de vest a

nou suflet românesc s-a
inspiră siguranţă

si

de

Gh. Ciuhaodu, G. A. Petre etc •

variată, înfrăţind

contribuţia

muncă

cari. venind de dincolo de Predeal,
această graniţă

şi ingrijită

Al. Constantinescu, Isaia Tolan,

garde de ardeleni cu aportul de

intreaga viaţă cuIturală a Aradului, cu un mănunchi de
cărturari,

mână

e o

zăruiBlit

veebei

adus de prieteni

şi-au

legat

grăitoare

acolo, -

viaţa

dovadl

că

de
ua

un zid care

nădejde."

Ion Chinezu

Hotarul bătrini şi tineri •••• Cei bătrâni readuc probleme
din trecut }:entru sdletele tinerilor. Cd mici împrăştie
scăpărăti de tinereţe. Este în "HotarUl!" ară dan o sclipire

Şcoala

~ vremii, un indemn pentru muncă şi "o piatră de hotu"

în zidul culturii rom~n.,t: la graniţa de vest a ţării ••• "
Dorian Grozdan

Calendarul - 480 - 24 Sept. 1933 -

Bucureşti.

" •• rar mi-a fost dat să întâlne.c o revistă mai
gospodăreşte intocmită ••• In Bucureşti o asemenea revistă
ar fi cODsiderată printre cele mai serioase publicaţii
periodice. Sunt în "Hotarul" articole care onorează
publicbtica românească. Hotarul se vrea o temeinică
l'ublicaţie de cultură regională •• ,"

Vremii - IV, 7 - Septembrie J933. Arad.

"Hotarul" vrea să Oe o bibună, care cbiamă la viaţă,
din vremuri

depărtate,

trecutului. Fie ca, in
fuat, "Hotarul"
sănătoasă
izvorască

acest

colţ

sa

tot ce nu trebuia

afară

să

piari. în

de acest scop pe care

zările
şi

l-a

însemneze primăvara pl Dă de viaţă

a nătuinţelor nOaltre culturale, din care Il
hrana
de ta

necesară formării

ă;

iar

fiindcă

sufletului românesc în

"Hotar" a-a numit,

trainică

si fie ca hotarUl din această parte a ţării. pe care l-am

dorit

şi

pe care

împreună

cu "Hotarul" U vom

apăra."

M(ihail) p(olihron;ld.)

--~~,--

Aspecte şi atitudini ideologice, Turnu·Severin
J933. Tip. Datina.
- Problemele lociologiei contemporane
Soc. română de filosofie - Bul:. - J933. Tip. Bucovina.
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- IV, 1-5 - Cluj.
- IV, cotidian - Timişoara.
- 1, J7 - 20, 2J· 22 - Turda.
IV, 7 - Afa ••
It J - Tg.-Mure,.
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