
ARAD - 1935. ANUL II. lULIE~AU(j. - No. 10~11. 

. "",lfL;i:z. -

, 

~.' t~,. ~' 

zi: 4 

I " 'ti ;b,~. '*'414 ,..XIHiJ J". . ~3"r;d4;i H ."1U$U4I fttitfWftt "; it Jl:V"', It J , $j"'~."t:jtl"';Wh l.,Jq .. " .... n It W;\ltdif::;IIc tiU, I ;f", ........... " .. ,..lJ't' • .- ."1, 1" ", •• htl' 
+ ++.... _ ~ .. t + • • • 

Revistă literară şi culturală 
,..., _ ... :;u _"",-~~. ;; It..... ~ I .. I :pa ~ 

_liI"ce t'JiL ţ ""M' j'f',~j"l'U"'" 'Ib t,,;'. ttw.ti fbelSh'JUff' .... "n ... \'r;,Pit;tc •• ntvilillll_1 '.~~t i ._, .. "H1.""''' ...... ' n." ........ "' ..... W= ..... liI .. ,.,.,,., ~~$,.'(fiI ..... Ii'i'#~'r .... GlII.: ... -4 J ,...,... ......... 
• ~ " • t • rl .. _ 

SUMAR: 
Gh. Ciuhandu 
Aron Cotruş 
Al. Negură ___ _ 
Petre Pascu 
1. Berlo 
Marcel Olinescu 
P. Bogdan __ _ 
Marcel Olinescu 
P. Bogdan 
Vladimir 
Gh. Moţiu 
1. V. Racea 
Pan 
Marcel Olinescu, 

Un crâmpei din mişcările româneşti dela Arad 
Decebal (versuri) 
Frământările dlui Alexandru 
Tangenţială (versuri) 
G0g (traducere din Giovanni Papini) 
Strângătorul de zdrenţe (versuri) 
Eu şi Esenin, Bilanţ tomnatic (versuri) 
Un om bine 
Radu Gyr 
Epigrame 
Seară marină (versuri) 
Tata (versuri) 
Cronica Rlmată 
Gravuri în lemn 

Recenzii: Cărli: N. POiJoviciu: HOmule, cunoaşle~te! (p, p,) - Mihail Sadoveanu: "Fratii 
Jderi", - Ion Laseu: "Cooperativa şcolară" (m. o,) -"- Dridri Goroniţa: 

.,Miresme din Banat", - Savin Constant - "Versuri". - Const. Graur: "Cu 
privire la Franz Ferdinand" (a, n.) Reviste: "Fruncea", "Transnislria", "Plaiuri 
Săcelene", "Pământul", ,.Progres şi Cultură", "Orientări", "Gând nou transil
vănean", ,.Kimondom" (m. o) - "Azi" - "Luceafărul" (a. n ). 

Insemnări: Echipele - In anul acesta m, o,). 
Note: Disculii - Un mit - Despre neuderenţa lui I. L. Caragiale - Spiritul de 

grup (1. v.) 



, 

tiOTARUL apare suh îngrijirea unui comitet de redactie, format din urmă
torii membri ai "Ateneului Popular Arădan": Barbu Pornpiliu, p, Bog'dan, 
Ciuhandu Gh" Constantinescu AI., FlIip(lş 1., Oavănescl1 Eduard, Lupaş 

Octi:lvian, Gh. N\otiu,Olinescu Marcel, Negură Al., Păun ~\ihai. Petre Pascu, 
Şt. Popovici, POR;ana 1., Isaia Tolan ŞI Vuia Tiberiu. 

Ii0T ARUL apare lunar cu un singur numar dublu pentru lunile Iulie şi 
August abonamentul fiind: 
Pentru autorităti, institutii şi intreprinderi (ornerciale, financiare şi industriale, 

pe an - - 200 lei 

pentru particulari - 100 lei 
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I IOTARUL va apare în 2-1 şi 28 pagini. 

PE!\TRU DO~\N11 AUTORI. ~~anuscriseJe nepublicabile nu se păstrează şi 
nu se înapoiază. Cele admise de comitet vor fi publicate În ordinea primirii. 
Domnii autori sunt rugati a trimite manuscrisele scrise la maşină, pe o 
singura pagină şi perfect citibiIe. 

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

Pentru tot ceiace priveşte redactia: manuscrise, cărti, reviste, etc. a se adresa: 
Al. Negllrei. publicist, Arad 

Abonamcntele şi tot ceiace priveşte administra/ia. se vor adresa 
Al. Constantinescu. projesor, Bul. General Dragalina, Arad. 

NOTA ADMINIST ARTJEI. Hugăm pe domnii abonati dar mai ales pe cei 
din provincie să ne trimită costul abonamentului pe anul trecut şi pe anul 
În curs, pe adresa: Al Constantinescu, Arad, Bu1. General Drag-alina, 16. 
Aparitia regulată a revistei e conditionată de plafa regulata a abonamen
tului infim pe care vi-l cerem. Rugăm deasemenea să ni-se comunice orice 
plângere in legătura cu aparitia şi expedierea revistei. 
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Un crâmpei 
româneşfi 

Gruparea dela "l1teneul Popular" şi 
revista II ilotarul /1 s'a îndeletnicit să scoată 
la iveală o seamă de momente din viaţa 
românească de aici, mai veche şi mai 
nouă: stări de lucrurî din trecut şi figuri 
cultur~Je şi politice din timp moi apropiat 
de nOI. Gândul acestor scotociri în trecut 
comportă ostăneli şi jertfe: pe unele le 
aducem noi, pe altele ni-le dau, alţii, cu 
oarecare sgârcenie, chiar şi sub raportul 
încurajerii morale. Dar, împrejurarra acea· 
sta, negativă, tot nu poate stângeni gcîn
durile şi străduinţele noastre. 

De data aceasta, Însel, gruparea noas
tră este din plin incurajatCi prin aprecieri 
şi informaţii de mare preţ, cum sunt ace
lea ale P. Sf. Sale, vderGnul episcop I~o
man dela Oradea, fiu mare şi vrednic al 
acestui ţinut. P. Sf. Sa adică, dupăce a 
dat o preţioasă contribuţie a sa prin va
loroasa Sa publicaţie Tribuna şi Tribu
niştii" 1) - asupra căreia revista "Hotarul ll 
va reveni mai deaproape - în timpul din 
urmă ni-a pus la dispositie o seamă de 
ade informative despre mişcările politice 
româneşti de aici. E vorba adică de o 
serie de procese verbale ale organizaţiei 
Românilor din judeţu t l1radu lui, în vederea 
luptelor politice la comitat şi în politica 
naţională a vremii. 

P. Sf. Sa a hotărât să depună aceste 
ade, la loc sigur, aici în I1rad, pentru a 
putea fi consultate de toţi ceice vor să se 

1) l1părutd ca No. 3-4 in seria editurei "Sindicatu
lui Presei I~omâne din l1rdeal şI Banat", 1934. 
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din mişcările 
dela "Arad. 

intereseze de trecutul nastm, de luptele ro
mâneşti purtClte aici. 

Pentm moment, procesele verbale din 
chestiune sunt la mdna mea. dorind să le 
cunosc mai deaproape. 

Şi pentru a şti şi alţii de existenţa 
lor, ţin să dau următoarele informaţii des
pre ele şi apoi să reproduc ee va din ele. 

l1ceste documente încep cu procesul 
verbal dela 9/21 Oct. 1895, ccînd s'a ţinut 
în l1rad o conferinţă a alegătorilor români 
din judeţ În vederea restaurării membrilor 
din congregC1ţiunea comitatensă. 

In totell, sunt douăsprezece procese 
verbale, cari ajung pcînă la anul 1903, 
când a fost pusă în discuţie chestia acti
vităţii în politica I~O!11cînilor din fostul stat 
ungar. Prin urmare n'avem decât să fim 
foarte recunoscători P. Sf. Sale, pentrucă 
- salvând măcar acest mănunchiu din 
multele acte informative, oficiale, Cl!e vieţii 
politice româneşti arădane deCltunci, - ne 
qă posibilitatcCl să cunoaştem o seamă de 
amănunte din frărnântările noastre politice 
de atunci. 

Subsemnatul chiar m'am gândit, că 
aceste procese verbale, din cari publicăm 
mai jos unul, foarte caracteristic şi in
structiv - pe cc:l dela 12 Sept. 1901, -
să le scot într'un mânunchiu, la îndemâna 
Românilor din aceste părţi şi pentru isto
riograful de mai apoi. Bine înţeles, dacă, 
de pe urma acestor şire informeltive s'ar 
mClnifesta oarecare interes. ' . 

Şi-acum, las să urmeze procesul verba1. 
• * 
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PROTOCOL 
luat în conferinta membrilor parti
dului national român din congr~ga: 
{iunea comifafensă a Arad~illll. ţz
nulă la 12 Sept. sf. nou 1901tn Arad. 

Presenţi: 

h1ihai Veliciu. Dr. !vic. Onca. P. 
Trufia Dr. Ioan Suda, Const. Ollr
ban; Ignatie Papp, Dr. 1. T,rai/escll, 
Proc. Divll/eseu, Sava Raleu, Aug. 
Botoc, Dr. S. Ispravnic, Ioan Rusa, 
s. Secu/a, Traian Vdtianu. 

No. 1. 
Preşedintele Mihai Veliciu, dup.ăce S(I

lută pe cei prezenţi pentru întrumre, de
chiară şedinţa de dcschisă şi aduce 10 cu
noştinţă următoarele: 

ftstăvară, Dr. 1. Roţ, preşed. partidu
lui noţional român din U~garia. şi Tran: 
silvania, a convocat pe mal mulţi fruntaşI 
români la o consfătuire în Timişoara, la 
care din aceste ţinuturi a ~uat p~rte D-S.a, 
cu d-nii Dr. Nic. Oncu· ŞI VasJle Goldlş. 
11 ici s'a discutat şi cei presenţi cu totii au 
convenit În următoarele păreri: 

ca organizaţia de rână aC~lm.a par
tidului nllţional român dm Ungana ŞI Tran
silvania să se susţină şi pe viitor; 

comitetul partidului să se î~treg.ească 
prin sine şi an.tlt1~e.: din ~ l!ngana, t1t1ut?l 
nostru şi cel d1t1 Bihor sa fte reprezentat 111 

comitet prin domnii P. Trutia, Df. Ioan 
Sudu, Procopie Givu1escu şi Dr. l1ure! 
Lazar; 

lupta dintre ziare să înceteze şi dâ~: 
sele să nu se mai războiască pe chestn 
personale. ln locul ideilor şi prin~ipiil.or s.ă 
nu discute afaceri, cari nu aparţll1 zlUan
sticei cinstite ci acelea să română la fo
rurile lor co~petente. Să nu critice, nici să 
dicteze linii de conduită partidelor din Ro
mânia, în loc de a nizui să câştige buna
voinţa tuturor acelora; 

Consultarea aceasta din Timişoara s'a 
convocat şi ţinut în pripă, incat cei. i~vi
ta ţi n'au avut timp să consulte partIcIpa
rea lor ori neparticiparea cu clubul cen
tral din l1rad. Pentru aceasta le aduce 
acestea ulterior la cunoştinţa clubului. 

Se ia la cunoştintă şi se aprobă 
ulterior participarea şi atitudinea re-

presentanţilor săi în acea conferinţă, 
precum şi recom~ncklţiile. f(jcut~ de. 
dcînşii Întru intrqJ1rea comItetulUi par
tidului naţionC11 din Ungaria şi Tran
siIvC1nia. 

NO.2. 
Membrul Dr. Ioan Suciu raportează 

că în urma conferinţei din TimişoC1ra, îm
preună cu ei-nE Petru Truţia ?i. Dr. l\urd 
LC1zar, invitaţi fiind, au portlclpat l~ şe
dinta Gomitetului pc.utidului nC1ţionC1I, ţ1l1ută 
în Cluj la 5 Sept. st. n. Din însăşi forma 
invitării ce li s'a făcut au observat rea 
credinţă din partea convocatorilor. Invită
rile li s'au trimis prin Dr. Ştefan C. Pop, 
core nici nu era propus din pmtea nimă
rui de membru În comitet. Membrul al 
patrulea Procopiu Gi~ul:scu defdiu n'~ 
fost invitat. Pentru ne1l1Vltare convocatom 
s'au scuzat, că nu s'au putut ceti numele. 
Dr. Ştefan C. Pop, deşi nu era m.embr,u, 
s'a presentat in comitet, care comlteţ m 
urma excepţiunilor ridicate, l-a încredmţ~t 
pe Dr. şt. c. Pop să fic representant dm 
partea ardelenilor. C?miţetui l-?u afl~t ai 
nostri întregit cu tll1en: V Q1da-V~\Vod, 
CC1ssiu Maniu şi alţii, prin ce au fost Igno
raţi (tIţi luptători vechi şi de frunte. I1junşi 
de acord că comitetul are drept de a se 
întregi p~ sine, au discutat mai departe: 
ce atitudine· să iee şi cum să se mamfeste
ze comitetul şi pClftidul faţă ele apropia
tele alegeri de deputaţi didoli. Of. .ştefan 
Pop a propus convocarea conferinţei na
ţionale, ca acea?ta .SCt sc pronunţe, -
chiar de s'm opn pnn guvern, - Petru 
Truţia e asemenea pentru convocarea con
ferinţei, Însă să ~u ne I~Qă'!l de formul~ 
vechi, din a cmor pnclI1a ar putea. fi 
oprită, ci să căutăm o o :onvo~a astfehu, 
ca guvernul să nu o poclto 0P~I (aduna
rea alegătorilor, şi totuşi n~mm reprcsen
tanţii să se ÎntruneasccU, ŞI. sc.?pl~l el.c a 
ne întruni şi manifesta totUŞI sa m-I aJlIt1-
gem. C. Brediceanu susţine, că n'are sens, 
să ne expunem a fi amendoţi pentru con
vocarea conferinţei, nici abaterea dela 
forma de până acum, a convocării nu are 
loc ci să ne manifestăm prin un apel 
căt~ă porJor, care să se publice în ~iare şi 
prin care alegător~i ~ă !ie. p:ovocaţl .a. se 
reţinea dela alegen ŞI .sa ţ1t1a la Rasl~lta
tea decretotLl in confermţele de mm namte. 
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l1ce([sta propunere cu ] O voturi contr([ 6, 
s'a primit. 

Expunerea ([ceasta se ie 1([ cuno
ştinţă. 

NO.3. 
[n ur~a celor espuse În punctul 2, di 

Petru Truţw aduce la etmoştinţă că D-Sa, 
în şedinţa dela Cluj, a dimisionat din C(ce! . 
comitet ccîştigcîndu-şi convingerea, că moio
ritatea aduolului comitet naţional nu vrea 
să lucrezc şi din adins împedecă mersul 
politieci noţionale. l1semenea şi di Mihai 
Ve1ieiu fael cunoscut, că şi D-Sa a demi
sionat încă mai demult, când a aflat, că 
consoţii săi nu se însufleţiau pentru cau
sele de cari Însuşi era însufleţit. 

Se ie spre ştire. 

NO.4. 
In urma celor petrecute În conferinţa 

comitetului la Cluj, se întreabă comitetul 
clubului comitatens din loc, ce hotăriri ([flă 
d~ bi~e a .lua faţă de alegerile deputaţilor 
dldoh eSCrIse pe 2 Octomvrie. 

După vii discusiuni, numoi din mo
tivul de a nu ne presenta desbinaţi 
în faţa alegerilor, - ne alăturăm la 
hotărirea din Cluj, deşi aceea În formă 

]-IOTARUL 

nu ne mulţumeşte. l1stfel pentru ale
gerile deputaţilor didoli, din acest an, 
membrii partidului vor observa pasi
vitate. 

(ss) Traian Vătianu 
preşedinte. secrelariu. 

'* 
,.. 

* 
Depositarea acestor documente de 

istorie locală se va face, la vremea sa 
după disposiţiile P. Sf. Sale, căruia-i ex~ 
primăm şi aci multumiri respedoase, în 
~umele r~on:.ânilor arădani şi, În special, 
\11 al grupăm noastre dela revista " Ho
tarul". 

v .. Pentru a actualiza necesitatea publi
Cdm tuturor acestor procese verbale, mai 
adăogăm un cuvânt: l1ceste documente Îşi 
vor avea, în ~arte, rostul lor revelator, În 
faţa. p.roblemel pusă din altă parte în pu
bltclstlca noastră. că adică unii, din cei ce 
s'au complăcut în situaţia politică "pasi
vistă" de odinioară, îşi iau aere de a fi 
fo~t. iniţiatori ai adÎvismului politic, În care 
pnv\l1ţă fplJnfaşii arădani. (şi au meritele 
lor, chiar Înaintea a/tora, 

Oh. Ciuhandu. 

..,"" 
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În fruntea CÎtorva inşI 
din oştde de 'nvinşi, 

pc-un negru ca! 
sue muntele pielrosul Decebai . .. 

cu nesiÎr$ifa-i dragosfe de tară 
s' a osÎndi! el fnsuş - să moară . . , 
căci i'n fafa cui, viteazu/ care frece, 
putul-ar ft să-şi plece, 
fruntea stfncoasă şi rece?! . .. 

după~o războire crlncenă, lungă, 
se duce 'n munte pieptul să-şi străpungă 
cu propria spadă ... 
ostaş roman să nu-/ atingă, să nu-I vadă ... 

cum sue-aşa cu suf/etu 'n răscoală, 
cu uitături de-ofe/, 

vede parcă-ostaşii-i morti, cum iuti se scoală, 
şi se 'nşiră, oasle nouă, după el ... 

parcă dacii tofl aduşi ca de furtună, 
ca 'n vis, În juru-i se adună: 
să-şI Îngroape fat frecuful În nămânf, 
să se coboare tap de oN 'n mormânt, 
alăturea de craiul lor lnfrÎnl ... 

'" 
apusul scaldă 'n slnge Refezawl . •. 

Sarmisegetuza 
i'şi ridică 'n soarele ce moare 

zidurile, 
rănile 
şi spuza ... 

iar pe şes, cât ochii văd In zare, 
dealungul şi dealatu/, 

peste 'ntinderea arsă 
. năvalnic se revarsă 
legiunile biruitoare ... 
şi 'n fruntea lor, 
cu văz poruncitor, săgefăfor, 

e! fnsu$ 
mÎndrul, 
viteazul 
ne 'n/ricatul -
7'raian Impăratul ... 

RRON eOfRU$ 

.) Dintr'un volum ce va apărea încurînd. 
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framântările dlui f\lexandru'~) 
CAP. IX. 

Din Ploeşfi până 'n Gheboaio 1 

S'au depănat sub ochii lor, sate proptite 'n 
coastă de deal, sau culcate numai în marginea 
drumului. Pe unde nu de m1,llt îngălbeneau co
pacii de spaima atâtor urale şi curgeau roiuri de 
femei, cu pruncii de mână, să 'ntămpine trenuri 
împodobite cu flori. şuiera acuma vântur, udat de 
ploae! Convoiul se mişca tot mai greoiu, Încărcat 
de noroae. Pământ din trupul Ardealului se 'nche
gase pe osii şi cu el se 'nfrăţise pămf!ntul pe 
care mergeau acum, şi ploaia le uda de-opotrivă; 
bătându-le acelaş vânt. Prin toate satele, erau în
tâmpinaţi de cei rămaşi pe-acasă. cari se 'ngră
mădeau în marginea şanţului să vadă parada 
morţii ! 

- "Ia ti uită la ei, lele, cât îs di slabi şi 
amărâţi !" 

- "Zău, fă surată-c-aghia să mişcă, ni!" 
- "Ba o să jucăm, când vă videm pă voi, 

displitite şi nispălate! •.. Să fi văzut, fă, pă arde
lence, gătite şi suliminite, că ti făcea să le pri
veşti, şi mort să fi fosU" 

". "Da dice n'ai rămas la ele, mă gola
nule! ... arză-le focu 1" 

- "Ptiu!, .. bătu-te-ar maica precisla di 
zivzec! ... Te-ai uitat, mă, hătâr în apă, că fo 
oglindâ n'o fi avut mă ta acasă!?" 

- "Şi dai-ai şti, tu fă lele, câte d'alea cu 
mărgele, puşi colea după gât, plânjea ca sâ le 
sărut , .. şi .. zivzecu u juca în mijlocul drumului. ' 

- "Taci, spurcatule, că d'aia v'a bătut nem
ţii I ... ]n loc să staţi pă frunt, aţi şizut supt 
fustile unguroaicilor!" 

..- "Aşa, Marie! ... aşa tată, că bini le-ai 
zis !" 

- ,,0 să vie nemţii, fă! ... şi-o sâ ţie locu 
la aldi Ghiorghi şi al aldi Năstasi!" 

- .,Ia-auzi, fă loană, că ăla'l cunoaşti pă 
Năstasi!" ghionti o femee pe-o alta care plângca'n 
resturile unei marame. Femeia păru eli. se de
şteaptă din vis: "Care, lele l?" 

- ~ la-te, fă, măscăriciu ăla c'un bocanc şi 
c'o opincă!" 

I::emeia fugi să'1 ajunge: .. Unde i Năstasi, 
mă?!" 

- "Cari Năstasi!? .. bărbat-tu!?" 
- "Oară unde!... Năstasi frati-miu, că 

p'al meu l'am văzut mort la Piteşti 1" 
Omul o privi înduioşat: "Aha!... Năstasi 

frati-tu! .. , ăla a rămas în urma noastră, dacă 
nu cumva cumpania lui n'o fi luat-o pă di din .. 
colu di Bucureşti 1" 

Popasul şi pe-aici le era scurt şi la 'ntâm
plare. Undeva au stat o zi şi seara au fost arun-

.( Fragment din roma:lul cu acclaş titlu. 

caţi inainte de focurile artileriei. Intr'un sat s'au 
întâlnit cu primele proectoare, pe care le văzuseră 
'n războiu şi se pregăteau să sape tranşee 'n 
marginea satului Era în zorii zilei şi proectoa
rele îşi închiseseră ochii sticloşi, rămaşi larg des
chişi toată noaptea. Un val de oameni se năpusti 
asupra lor, deschizând focuri repezite şi fuga a 
contenit până soarele se ridicase de-o suliţă. In
tr'alt sat au rămas o noapte şi domnul Alexan:.--
dru nu'şi putea aduce aminte dimineata, nici cum 
adormise, nici cum dormise! ... S'a simţit invio
rat şi nu ştia dece! Şi-a adus aminte atât: fe
meia la care a dormit, l'a întrebat înainte de cul
care, pe unde-a fost şi ce-a făcut. El a răspuns, 
pe gânduri "nimic"! şi femeia a ieşit tiptil, adu
cându-i o cană cu lapte: " Bea-I tot, maică! .•. 
c'oi fi tari obosit! ... Arză-1 para di răzbel, câ 
ni-a tirfilit ţara!" Aducându-şi aminte toate astea 
l-a 'ngrozit liniştea din jur şi-a ieşit glonţ afară. 

,Femeia sta rezemată de gard şi clătina din cap. 
Acum auzea flueratul gloantelor şi se 'ngrozi, că 
poate.a fost surd 1 Femeia dând cu ochii de el. 
s'a smucit strigându-i' "Să nu eşi pă poartă, că 
te 'mpuşcă ca pă câini 1 • •• Io-ti. colu a mai 
puşcat doi 1" şi-i arătă două mogâldeţe în drum. 
"Fuji de după gard şi sări· în curtea bisericii şi 
ia-o aşa pisti curţi, cătră plopii ăia di colu 1" 

N'a mai sta pe gânduri şi când sărea gar
dul bisericii a auzit un şuierat pe-aproape. A fu
git lăsând in urmă garduri şi curţi, cu ochii ţintă 
la plopii, cari nu se mai apropiau, parcă l A sim
tit cum prin creştetul capului i-a trecut un oftat 
şi 'n marginea satului pânză slabă a trăgătorilor 
noştri se retrăgea pas cu pas. Din spate izbuc
niră câteva lovituri de tun şi ghiulelele-au căzut 
În chiar rândurile lor! 

- "Bată-vă Dumnezeu cu - antileria voa
stra cu tot!,.. Na, vere!. .. că nu ni era de
ajuns ăi din faţâ. mai vini şi prăpăditii ăştea di 
antilerişti rumâni. ca sâ ni de-a şi mai rău gata !" 

Loviturile săriră peste pânza de trăgători În 
retragere şi loveau in plin pânza deasă a ina
micului, 

1 ţ . ~ I d" A - " 0- 1, ma .... cum t-l mal umoara, 
săracii !" 

- "Ahahş! ... că bini-i mai toacâ, vere ~ 
- "Nu ti mai izalt'J aşa, mă ... că n'ai văzut 

că ei nu trăgea în noi!" ... 
- • Da ce, mă, ai înebunit!... Da cine a 

umorit, mă, pă alde don' sergent Oprică, colu 
lângă biserica din sat!?" 

- "Da pă aldi Mărinică şi pă dan fruntaş 
Tudoraşu?", complectă altul. 

- .Acolu le-ă fost, vere, să moară!" 
Loviturile artilieriei se inteţeau tot mai mult 

şi valul inamic nu se mai vedea. Abia au Încetat 
focurile tunurilor şi valul s'a refăcut pornind 
inainte. 

II Na, mă! .•. fii mulţămit, că ţi-a înviat 
morţii!" 
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HOTARUL -
- "leoana mamii lor, că hoţi mai sânt! 
- "Mă. bată-i Dumnezeu!... să ştii că 

are'n ei pă necuratul!... Dacă, vere, nici gogi-
gogeamite ghiulea nu-i umoarâ, ni sta dus ţara pă 
copcă!" 

Un soldat întreabă dacă ştie unde o fi trupa 
cartierului. 

-- "Să fii, numa tu sănătos, că di când o 
fi ăia la Piteşti IlO 

- "Ce, mă, tu erai dila carlier!?" 
- "Da!" 
- • Să ştii că te-a dat pe lista dizirtorilor". 

ba te-a şi fi cundamnat la moarti! M ••• Nu zău, nu 
te mira aşa, că tot aşa a făcut unu di\a noi, când 
eram la Purumbacu. S'a rătăcit prostu di cumpa
nie s'a nimirit în frunt la altă cumpanie. A stat 
la ăia. până a dat di cumpania lui şi câud s'a 
prezintat i.a spus, ve re, că-i cundamnat la moart!" 

"L o fi crezut dezertorl~ 
- "De un' să-I crează, când nu ştia undi-i!" 
- "Şi ce-a făcut cu el!?" 
- "L-a ixicutat c'aşa a fost ordinu!... da 

n'a murit, c'a adus cu el la majur niştii soldaţi 
dila cumpania unde-a luptat, şi-a zis toţi "zău c'a 
fost cu noi cot la cotl?.. şi io-lii-aşa n'a mai 
murit !" 

Pe marginea drumului, o doamnă îmblănită, 
călca prin noroiu, numai în pantofi şi ducea un 
pachet în mână. Curios să ştie ce anume ducea 
femeia asta elegantă Într'un pacnet învelit În jur
nale, se aprop:e de ea căutându-i ochii. Era fru
moasă şi tânără, fără nici o picătură de sânge în 
obraz. Oboseala făcea să se poticnească din când 
în când şi când un sergent a venit lângă ea prin
zându-i braţul, a auzit-o oftând: "TIU mai pot!" 

- "Ţi-am spus să fi rămas acasă!... Erai 
mai În siguranţă acolo!· 

" Numai vorbi prostii!" 
"Ce-ai luat cu tine!?" 

- "Tot ce-ai văzut în trăsură!" 
- "Şi pachetul ăla dece nu l-ai pus tot 

acolo 7-
Femeia păru că se deşteaptă din vis şi privi 

pachetul! 
- "Ce-ai acolo!?" 
- "Nu mai şiiul... L-am văzut pe biroul 

tău şi l-am luat". 
Sergentul ii luă pachetul îl cântări şi părea 

tot mai nedumerit. Când a rupt învelitoarea, a 
ieşit la iveală calaramele unor şoşoni. 

- "Or f: şoşonii tăi 1" şi îi privi picioarele. 
- "Nu mH frig 1. .. Să ştii că's şoşonii lui 

lui Mitică. Imi spunea intr'o scrisoare că'i pare 
rău că nu i-a luat, că'j frig pe· acolo 1" 

- .,Sunt informat că regimentul lor e tot in 
Dobrogea 1" 

- "Mă duc şi până'n fundul pământului 1... 
numai să'1 găsesc!" 

, - "Ce-a zis mama, când te-a văzut că pleci!" 
- "Nici nu i-am spus!... ar fi ţipat, ca 

atunci când ai plecat tu II< 
Spre seară coloana a intrat in Piteşti. Aici 

lumea vorbea numai de victorii de·ale noastre. 
Fusese capturată o întreagă divizie nemţească la 

Râmnicu-Vâlcea şi o alta bulgărească se predase 
cu general cu tot, fiind complet incercuită!. Un 
domTI gras şi destul de tânăr, gesticula furios În 
mijlocul unui grup, toţi civili: 

- "Nu mă'nfuria, Oeorgesculc, că eşti UI1 
imbecil! .. N'am să vă spun baliverne!.. Toate 
astea le-am aflat dela colonelul care-a dormit la 
mine!" 

- "Şi eu tot din gura unui colonel ştiu, că 
nu s'a capturat nici o divizie, dar că se pregă
teşte o mişcare de ît1văluire a Întregei armate 
nemţeşti '" 

- "Probabil că colonelu tău era în urmă 
cu informaţiile! ... Mie mi-a spus precis, că o În. 
treagă divizie de-a lor a fost prinsă în fundul văii 
Scărişoara!' • 

- "Ţi-a spus ţie astea un colonel! ?!" 
PIPă onoarea mea!" 

- "Ei TIU, mă! ... că mă scoţi din sărite 
cu-atâta imbecilitate!/I 

- "Imbecil eşti tu, măgarule t" 
- "Să nu mai faci măgar, dobitocule, că .. ." 
- ,. lo-ti, mă fraţii, că s'a aprins ţivilii !", 

râdea un soldat. 
- "Da, mă vericule, să cearlă pă dac'am 

fost bătuţi, sau nu! .. Să vede e'a chiorit, mă, 
dacâ pă noi nu ni vedii IU 

- "Ce le pasă, mă!. .. că ei îs toţi ţivili!. .• 
M'aş rămăşa că nu ştie nici unu, dacă io îs in-
fantirist sau antiliristl" . 

- "Mai rău, vere'... Ti pomineşti câ nu 
ştie dacâ eşti şi soldat!" 

- "Ce vă certaţi, mă ţivililor. pă treaba 
noastră !?.. Da ce, v'am chemat noi să ni 
ajutaţi' 7" 

- "Vezi-ţi de drum, camarade!", se răsti 
unul din grup. 

- "Tu camarad cu minii, mă !?.. Da di
când, mă, tu eşti cămarad cu miTIii 7 Da ci, mă, 
ai fost tu cu minii la Porumbacu şi la Răchitiş !?., 
Ai murit tu acolu unde-a murit aldi domn plu
tonier Năstasi şi dan sergent Neagu şi Oproiu ... 
şi aldi domnii ofiţeri dila compania doa 1 ?" 

- "Da tu dece n'ai murit cu ei' 7" stărui 
civilul. 

- "Aha! ... aşa ai fi vrut tu, hai! " Ia-ti, 
mă, borţoşu di el.. ci-că să fi murit şi ia!... 
Păi, io nu mor, mă, până nu isprăvesc cu răzbelu, 
da atunci om vorghi noi anândoi, că io tot o să 
mă lupt, da tu ce·o să faci? '" 

- "Lasă.} mă Burgheleo 1 ... c'o să şteargă 
mâini cizmă nemţească ş'o să pupe pă neamţ 
unde· o cete el, numai să nu.1 ia prizoner!" 

- "Da cel vere, el cred că nemţii ia priza. 
neri aşa pă fi-te cine! ... 

Prizoneru, mă, trebui să fie mai Întăi ostaş, 
aşa ca mini şi ca tîni, şi cari s'a luptat, mă, nu 
ca el eare nu ştie ce-i aia noapti fără hodină!U 

Grupul civililor se depărta tăcut 
- "Nu vă place, hai ! •.. Crez şi io! ... Las 

că vorghim noi după ce-om fi şi noi ţivili ,-
Şi-a găsit unitatea În oraş şi centrala era 

instalată in chiar prefectura judeţului. A căzut de 
serviciu şi comandamentu-Î cerea rar legătura cu 
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unităţile depe front. Dela o vreme n'a mai căzut 
nici-o clapă. A vârît fişa în mai multe fire şi nu 
se-auzea decât şuieratul vântului. De teamă, a 
sunat comandamentul, dar nu răspundea nimeni. 
Ieşi la fereastră şi privi în întuneric. Pe străzi se
auzea tropote de bocanci şi la ferestre nici o lu
mină. In odaia unde-şi lăsase dormind camarazii, 
nu mai era nimeni şi se poticni de ranita lui. 
Şi-o luă În spinare şi s'a trezit in stradă. A oculit 
pe sfrăzi şi numai târziu a nimerit ce căuta. Era 
în fala gării, în care un tren gâfâia, încarcill cu 
oameni. Se zmucea cu repezeJi scurte şi rămânea 
tot pe loc. lşi făcuse loc pe un colţ de scară, 
când se simţi târît de guler, de· un ofiţer. 

- "Stai 1 ... tu eşti pionier!?" 
- "Da, să trăiţi!" 
- "S'a făcut 1. .. Ia lada asta şi-ai să te 

duci cu ea pă linie tot înainte!" şi·i arăta spre 
coada trenului. "Ai să dai de-un locotenent, la un 
pod, îl chiamă Vasiliu, şi-i spui că i-am trimis 
explozibilu!! Dacă te 'ntreabă dece nu il-am 
trimis mai de vreme, să-i spui că numai azi l-am 
primit' ... Bagă de seamă, că dacă nu-l găseşti 
acolo, atunci aruncă tu podu'n aer, că de aia eşti 
pionier !" 

- "Să trăiţi, domnule căpitane, eu sunt 
telefonistul diviziei şi nu mă pricep la minarea 
podurilor !ţ' 

- "Să faci ce'ţi ordon, că te'mpuşc t,. şi 
căpitanul a plecat spre locomotivă. A ridicat lada 
plecând În direcţia arătată. Dincolo de peron nu 
se mai vedea ţipenie de om "Dacă nu·1 găseşti 
acolo, atunci aruncă tu podul in aer, că de-aia 
eşti pionier!~', Trenul reuşise să se urnească din 
loc şi lăsând lada jos, a luat·o la fugă după el, 
S'a putut căţăra cu mare greutate, urcându-se 
apoi pe acoperişul unui vagon. Aici. un soldat 
îngăima un cântec şi melodia se'ntretăia odată cu 
rostirea cuvintelor: "Din Ploeşti până'n Gheboaia, 
m-a bătut vântu şi ploaia!" 

- "Schimbă-i vorbilii, mă vere, că când a 
făcut ăla cânlicu, n'auzise că mai era şi Sibiu 
pă lume!I< 

- "Lasă, mă, că vine mai pă urmă ce 
crezi tu!" şi vocea se-auzea tot mai tare: "Din 
Ploeşti, când am plecat ş'o cucoanâ m'a pupat! •. 
Din Piteşti pân la Sibiu, am fost gras şi durdu
liu ... şi d'acolu înapoi, m'a bătut vânt şi noroi !" 

- "Da gloanţile, mă, arză.le focu! ... p'alea 
cui le laşi!?" 

- "P'alea li-am trimis la nemţi, de i-am 
mai încălzit şi pă ei o leacă, că tremura tot aşa 
ca minii!" 

- "Ce apă-i asta, mă!? 
- "Ea, mai ştiu!. .• O fi Dunârea!" 
- "Ce, mă eşti prost! ... ]0 crez că-i Jiu!" 
- "E Argeşul, camarade!" 

"Da di undi ştii tu câ-j Argişu!?" 
"Pe lângă Piteşti curge Argeşul • 

- "Asta s'a crezi tu, că io tăt Jiu zic că 
esti! " 

- "Intr'o gară şi-a întâlnit oameni din trupa 
lui ş'a coborît. Nu mai aveau acum nici un fel 
de centrală şi legăturile telefonice se făceau cum 

HOTARUL 

se putea. In satul în care se credeau mai în si
guranţă, a izbucnit aşa din chiar senin o furtună 
aducătoare de ghiulele de toale mărimile I Dacă 
vre-un diavol s'ar fi întâmplat prin partea locului, 
ar fi fugit vesel să spună slăpânului suprem, e'a 
descoperit undeva pe pământ. un chin şi mai 
grozav ca cele cunoscute! Oamenii fugeau pc 
cârn puri în direcţii încrucişate, fără nici un fel de 
ţintă şi când vedeau în faţa lor patrule călări, nu 
mai căuta că-i amic, sau duşman şi descărcau in 
direcţia lor restul proviziilor din cartuşieră! Ghiu
lelele cădeau pline şi calde, îl1lproşcând mai mult 
fior decât moarte. O femee alerga după un sol
dat: ,.dă-m, mă, porcu 'napoi, arză-te facu!" şi 
când din spate a ajuns-o trupa de călăreţi, a că
zut grămadă cu faţa 'n ţărână Când focul arti
leriei duşmane nu s'a mai auzit, i s'a părut că 
de undeva ajung până la el, acordurile unei mu
zici! Nu se Înşelase: vedea în bătaia soarelui, 
cum străluceau alămuri, iar dincolo de ele se 
ţesea până În zare o lungă coloană de călăreţi. 
Ca sub sclipirea unei scântei electrice, coloana 
s'a frânt şi câmpul s'a acoperit feeric c'o pânză 
de roşiori! Se mişcau ritmic şi se frământau în 
lumina ultimilor raze, roşii şi ele, ca viaţa 'npră
ştia!ă pe câmpuri! 

- "Aşa ştiţi voi să vă luptaţi, mă! ?" glumi 
un roşior către unul dintre trăgători. 

- "Când n'ăi mai avea nici tu cartuşii, ca 
mini, sâ videm ce faci!" 

- "Atunci, dau cu asta 1" şi·i arătă lancea. 
- "Aşa crezi tu! ... Să cunoaştii câ eşti 

boboc în război 1 ... {-auzi, mă, ce zice roşioru 
ăsta. ,. el credi că neamţu-o să'1 rabdi lângă el, 
ca sâ-i dea în cap, cu băţu ăla din mână 1" 

- "Ce ştie el, mă, că-i neumblat pân lume, 
săracu ! ... Hei! noi când am porit-o, nu credeam 
tot aşa !" 

- "Păi! ... fa ti uită la ei, ce di roşiori, 
frumoşi şi tiniri, săracii! Câţi o mai rămâne din 
ei, verii, până mâinii! ?, 

- "Ce prost eşti şi tu!, .. Da ei ne'a'n
trebat pă noi, că câţi am fost acu dou luni! ?" 

- "De, mă verii, vezi câ io's prost şi tu 
eşti dat dracului! Mai binii ţi-ai aduna jambielu 
ăla dipi gios, că 'ţ şadi rău şi faci oştirea de râs \., 

- "Da pă ce să mă cunosc, mă, că viu 
dila război!? .. P'atâta măcar, că di rănit nu 
m'a rănit, şi-apăi nici mort nu fusei! ... lac' aşa, 
îl las sâ sâ I târâii, ca sâ plesneşti tu di năcaz !" 

A venit o noapte, în care restul lor de oştire, 
în retragere, s'a aciuat în sătulete pierdute în în
tinderi de câmp. Aici nu se mai auzea nici lătrat 
de mitralieră, nici răbufneli de tun şi .nici cu1cări 
şi sculări cu glas de trompetă. EI şi alti câţiva 
s'a odihnit într'o tindă de locuinţă şi nimeni nu 
s'a 'ntrebat dacă are sau nu stăpân. Ardea în 
vatră un foc mocnit, cu slabe izbucniri de fla
cără. Cum privea pâlpâitul flacării, i-a trecuit prin 
faţă umbra unui om şi-a simţit, o clipă numai, 
cum i-a bătut În palmă, inima sergentului, la care 
n'avusese timp să se mai gândească. Lângă el 
stăteau răsturnate şase trupuri bizar aşezate, din 7 

- - -~- ' 
>"::"'.:"~ '~-<:<:::f'K~""j~~ ~ "\~ ~~j rţr~~l< "5- • ~. ~. $ .~" ,"'-....... L ' 



~~.~~:~~~ :~ 
... ~~_""""'......t>......._~ T """"- __________ ,~.~._ '" __ ......... "-___ .'"'~'·~.L>I! ... H .... · ==-= .;::;O~","",""-="'~~~- --~~ -------="-~ -

8 

HOTARUL - -

gurile cărora răsuflarea ieşea gemând. Erau toti 
ţărani, suflete de câmp şi de munte, minti apro
piate de pământ. Ii văzuse jucând cu flori la ca
pelă, dându-se 'n lături de moarte, numai atunci 
când nu~i pricepeau rostul, dar primind- o 'n bra
ţele lor tinere, când ştiau dece'j chiamă. Şi pe 
drumul izhândei, ca şi pe acela al infrângerii, ei 
ştiau să privească drept, fără să-i fi învăţat d
neva .• _ Uşa tinzii scârţâia bătută de vânt şi unul 
dintre cei culcaţi, se rezemă de ea proptind-o cu 
spatele. 

- "Să trăeşt! şi tu!" şi omul s'a 'nchinat, 
- "Dumneata de unde eşti! ?" 
- "Am fost dintr'un sat din Gorj ... da 

poati nici satu n'o mai fi rămas 1 .,. Ce'm pari 
rău, e că n'apucai măcar să dau ptacasă ... nu 
de alt, da văzui o mulţimii di mueri, cari şi-a 
luat lumea 'n cap, aşa după oştire! ... Şi tarii 
m i fricâ, c'o fi plecat ş'a mea, ş'o umorî cop
chii pâ'n frig 1" 

- "Din Oltenia n'am prea văzut căruţe 1" 
- ,,0 fi plecat cu-altii coloanii, pă alti dru-

muri! .. ' Ce ştie ea, săraca, un cap di muere!" - nCe nu dormi, mă,că văz io di foc!" 
- "Nu mi-e somn! ... Ia mai bine hutu-

ruga asta şi propteşte uşa aia, că răceşli." 
- "Că. Ia răceală mă mai gândesc io acu

ma ! ... Tu eşti insurat!?" 
- "Nu!" 
- ,,10 is şi am şi copii P' 

Oftă şi se-auzi apoi o melodie, ca o 1ân
guire bolnavă. lşi încordă auzul şi desluşi cân
tecul, care şi 'n mintea lui, găsea când şi când 
acelaş refren: "Din Ploeşti până 'n Gheboaia 1.." 
Nu cânta vorbele şi melodia plutea uşor in tinda 
plină de fum, ca un scâncet de om bolnav. 

. ' - "Să'ţi trăiască !', 

7:angen/t'aM 

Imi vine 'n r11inte-un parc de bJ,sl11c 'n carC-Jl11 poposit, 
O zi 'mbăiată 'n aur impletit. fuioare; 
Spânzurat, un pod era peste un lac boltit: 
Mă voiu mai plimba in el vr'oda!ă oare? 

Mă gândesc la orăşelu-acela de pe-un mal de râu, 
Cu vârful minare1elor Înhpl În soare; 
Cu sângele de fesuri strada Încingând-o, brâu: 
li volu mai vedea vr'odată oare? 

Am tras odată la un han din margine d~ sa!, 
Când luna înilorea pe cer petale de cicoare; 
Vinul din pocalul cu motive ruslice pictat 
ti voiu mai gusta vr'odată oare? 

Vaporul care Împingea spre delta apa 'n cale, 
Şi 'mi arunca, învinse, insulele la picioare 
Purtând nesatiul meu pe Dunare la vale -
Vaporu-acela mă va mai purta vr'odală oare? 

Dar necunoscuta brună din accelerat 
Rămasă cu o căciulită 'n aminli~ea care doare? 
In ierbarul părulUi pe tâmple inelat 
Imi voiu mai presa vr'odată floarea gurii oare? 

PETRE PASCU 

Al. Negură . 
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GIOVANNl PAPINI 

Cap. ĂLVI, Pe do era tia 

Era un timp, după câte se spune, când co
mandau bătrân ii. Monopolul cultului şi al puterii 
- gerontocratia. Azi suntem în plină pedocraţie. 
Domină, în toate, tinerii. Ei sunt cei ce dau co
loare şi directivă civil izaţiei. Suntem In mâinile 
minori lor. 

Ajunge sl priveşti. Gusturile copiilor au de
venit şi ale celor mulţI. Se începem cu literatura. 
Cea mai norocoasă carte din ultimul timp, în 
Franta, e Diable au corps de Radiguet, scrisă 
de un adolescent; iar În Anglia, The )'oung Vi
siters de Daisy Ashford, compusă de o copilă 
de nouă ani. 

De altfel cum se explică faptul că azi genul 
li1erar cel mai fecund şi mai producliv e roma
nul, pentrucă Într'atâtea secole lumea ar fi înain
tat straşnic 7 Pentruc[t oamenii au redevenit copii 
şi vreau să li se povestească Întâmplări. Intre po
veştile bunicei şi romane, bunăoară ale lui Branch 
Cabell sau ale lui Gornett, nu e, în fond, decât 
o diferentă de nume. Suprarealismul şi dadaismul 
au pus în onoare incoherentul bâlbâit pueril. • 

In pictură moderniştii desenează ca pruncii; 
s'au reintors la sintetismul ingenuu şi bufon al 
figurii pe care o găseai la început numai pe gar
durile şcoalei şi pe pereţii latrinelor. Vameşu' 
Rousseau. atât de pretuit iafăşi, e unul care ima
ginează şi colorează ca un p' unc de zece sau 
doisprezece ani. 

S'a produs răsturnare până şi În distracţii. 
Grecii antici îşi căutau satisfacţii în tragedie care 
exgea pentru a fi gustată rekxie şi cultură. Azi 
nu numai tinerii, dar bărbaţii şi femeile de toate 
vârslele se 'nghesuesc la cinematograf - care nu 
e altceva, in cele din urmă, decât vechea lan
ternă, magică, deliciul ţânci'or, perfecţionat. Nici 
o sforţare intelectuală nu le e cerută amatorilor 
de filme - ceia ce-i e propriu adultului, inteli
genţa, e lăsată de-opar1e.! Toate distracţiile azi 
populare sunt mai mult vizuale decât spiriluale, 
deci copilăreşti. 

Una dintrt! pasiunile tânârului care joacă e 
de a 'ntrece pe altul, de a fi: primul! Oamenii, 
în zilele de azi, au introdus această manie co
pilărească În toate lucrurile: în cele mai neîn
semnate, ca şi în cele mai grave. A bate un re
cord e azi idealul tuturor - cel al antici lor era 
înţelepciunea, pacea, romanţarea. Mania sportului 
e un alt simptom. Aproape toate sporturile nu 
sunt altceva decât vechile jocuri prunceşti adop
tate celor mari şi devenite mai solemne prin pu
blicitate şi speculaţiune. Tinerii spuneau: a face 
curse, a se juca cu mingea, a se bate cu pum-

nlÎ - iar adultii le numesc: gross-counhy, foot-
baII, box, etc. , 

Iar maşinile cele mai răspândite şi cele mai 
plăcute nu sunt oare fostele jucării mărite şi de
venite periculoase? Nu vorbesc despre maşinile 
care plOduc o muncă reală, ci de acelea pe care 
le întrebuintează toţi - automobilul, gramofonul, 
radioul. Dintr'o sută de persoane care umblă În 
automobil, poate sunt zece care îl intrebuntează 
din adevărată necesitate: pentru ceilalţi e un joc, 
un spasm, o distracţie. Jocul de a Întrece un alt 
vehicul, spasmul vitezei, distracţia escapadei in 
sunetul c1acksonului etc. copilării. 

Acest infantilism progre,;iv se Întâlneşte 
până şi în filosofie. Raţiunei şi dialecticei - ca~ 
Iitalea şi forta omului format - li se substituie 
din ce În ce mai mult inspiraţia, inconştientul, 
intuiţia, insumând irationalul, propriu spiritului 
copilăresc. 

Comerţul copilului se bazează în întregime 
pe schimb - şi schimbul Între comercianţi (grâu 
pentru utensilii) a trecut la ţara care-şi înclllpuie 
a fi avangarda progresului uman: În Rusia. Schim
burile pe care le-am văzut operându-se de către 
(omercianţii clandestini ai Moscovei seamănă exact 
cu ale şcolarilor mari 

Femeile, în totdeauna primele care miroase 
de unde bate vântul, au înţeles deja ce trebuie 
să facă şi încearcă să semene întru totul tinerilor. 
Idealul femeii antice era malrona - al celei ultra
moderne e efe bul. 

Şi îmi vine În minte că cuvântul preo' vine 
dela presbil şi vrea să spună, ceva vechiu" Ci
vilizaţia modernă, cu tendinţele sale de egemonie 
a impuberilor să fie oare antiteza sacerdoţiului? 

1. Berlb 
• • • 

Nota lămuritoare a traducătorului acestui ca
pitol. 

Cartea "Gog" a apărut pe piaţa literară 
din Florenţa în 1931. De atunci şi până azi a fost 
tradusă în mai toate limbile culte. 

Cum intelectualii români nu prea cete se 
cărţi nici româneşti, necum În alte limbi (excepţi
ile confirmă regula şi aici) şi cum Gog e un eve
niment literar poate unic În istoria literaturii uni
versale, dacă am văzut că alţi, traducători com
petenţi şi de meserie ~ cum s'ar zice - nu fac 
nici o ispravă, mi-am permis eu să relev câte un 
capitol din "Gog" din când În când, cu mode-
stele mele puteri. 1. B. 
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HOTARUL 

Un moşnEag cu faţa peticala 
Inainteaza 'n pas de trei: 
Intai o nota scurt filata 
de-opinca 'n zdrenţe legate in curmei; 
secund: o foşnitura ca matura purtata 
prin frunze 'ngalbenite pe alei: 
- piciorul invalid -
şi 'n urma, un sgomot surd ca lovituri În zid: 
bastonul cu vârf de cauciuc: 
Aşa se-anun\a moş Ion Surgiuc, 
batranul peticar din uliţa copilariei mele, 
Un moş pe goşi cusut din zdrenţe şi obiele: 
Un petic vanat-roş În fată: nasul 
cârpit pe-o ciapa 'ngalbenita - obrazul. 
Deasupra o căciulă nalta şi miloasă 
cas~'o gura ştirbă 'ntunecoasă. 
Subt ea atarna calti de lâna sau de vată. 

Din fata-i descusuta, o mâna prea distrata 
.I-a scos mustaţi şi barbă deslânală. 

Un şa I ce-a fost odata verde 
le strănge dedesubt de frica de-a le pierde. 
Din petec lânga petec, cusut cu sfoara groa"ă, 
din umeri obositi pân' la opinca-i flenduroasa 
Coboară În trepţi de cdrpe uzate şi membre golaşe 
Imensă Iriste\ea mizera a batranetii nevoiaşe. 

Marcel Olinescu 

Mă plimb de subtioară 
cu Serghei, rusul blond 
(în plină primăvară, 

un Domn şi-un va9abond). 

şi 'n capătul aleii 
Îllfrigurdri surprind 
în freamătul din teii 
cu sclipet de ar9int. 

Dor, iată, fără veste, 
In slăvi s'au prăbuşit 
Întunecate creste 
tclÎate in cuţit: 

Sunt bolovonÎ în nouri 
cu câte-un hoit VtliljOS 

din vcînători de bomi 
ce-apasă ceru 'n jos 

şi' ni-1 coboară-atâta 
ca' jung - cu Escnin 
să sgâriem cu bdtc) 
un petec de senin. 

Noi doi şi cu IclstunÎÎ: 
Ei săgetând în zbor 
cerbicia furtunii, 
noi plini de zborul lor. 

Iar de~or cădea le-om pune 
diademe de vers 
pe trupuri, şi 'n genune 
i~om ridica - gest pers 

convinşi că 'ntotdeaunQ 
nălţarea herbului 
a liniştit furtuna 
cu vraja verbului. 

P. Bogdan 



HOTARUL 
I 

UN OM BINE 
Trebuie să-mi mărturisesc o deosebită pre

dilecţie pentru cărţile vechi, uzate, culese de pe la 
anticari sau din bIblioteci În desfacere. E un fel 
de manie, asemănătoare aceleia de a colecţiona 
timbre postaJe, icoane sau cutii de chibrite. Dar 
asta nu pentrucă mi-ar fi antipatică albeaţa ima
culată a cărţilor noi, că m'ar indispune mirosul 
cernelii proaspete sau m'ar plictisi tăierea foilor 
şi din contra m'ar atrage acel iz de lucru vechiu 
ce se degajează din orice carte cumpărată cu 
toptanul sau culoarea acea galbenă, brună, a pa
ginelor vechi. Or aş umbla să-mi cadă cine ştie 
ce testament sau scrisori din pagini uitate. Nu. Ci
tesc cu aceeaşi plăcere, cînd e vorba de un r.l
man sau de poezii bune, fie o carte apărută 
proaspăt în vitrina librăriilor, fie una găsită cu 
migăleală în rafturile prăfuite ale unui anticar. 
Ceeace mă fac să caut o carte vechie, o carte 
trecută prin cine ştie cîte mîini, sunt adnotaţiile 
cu creionul sau însemnările prin apăsarea Cu un
ghia, înjurul unui pasaj interesant N'aveţi ideie 
ce joc interesant al inteligenţii poate inspira un I 
cuvînt Însemnat cu creionul sau o linie trasă 
vertical cu unghia pe marginele unei pagini. De 
obicei se subliniază o cugetare frumoasă sau ine
dită. E o dovadă că cetitorul e un intelectual şi 
îi plac formulele preţioase În care se Încrustează 
o cugetare vie, ca sclipirile ciudate În piatra pre
ţioasă a unei bijuterii. Nu m'aş mira dacă acel 
cetitor ar avea un caiet în care le colecţionează 
ca un botanist florile într'un ierbar Cînd cugetă
rile nu sunt însemnate de cît într'o formă de-Q 
preţiozitele rafinată, de sigur lectorul le memo
rează, pentru a le arunca Într'o converzaţie drept ale 
sale şi a uimi pe ascultători. Dar aceştia sunt pu
ţini. Cea mai mare parte din cititori mai mult 
consumă decît citesc, în felul celor cari mînîncă, 
fără a savura mîncarea. Puţini sunt cei cari, ase
menea bunei gospodini, care cere totdeuna reţelat 
mâncării sau prăjiturii cari i-au plăcut, vor nota 
şi vor comenta cele citite, cu vorba sau cu gindul, 
Şi între aceştia, cei mai mulţi notează pasagii 
sentimentale sau senzuale. După gradul de lacri
mogenitate a scenei, se poate deduce, dacă acele 
rînduri au fost Însemnate de o fată sau de-un 
băiat. Se poate deduce şi vrÎstă. Dacă in acele 
rînduri, tinerii numai se sărută, fata e numai de 
]2-15 ani; dacă tinerii se sinucid sau dacă unul 
moare şi celalt se sinucide, atunci vrîstă domni
şoarei porneşte dela 40 În sus. Dintr'o carte de 
Pitigrilli un elev de liceu a însemnat toate pasa
giile pornografice, iar pe un roman cunoscut al 
lui N. D. Cocea am citit scris cu creionul pe ul
tima pagina: Nu e ceeace mă aşteptam dela titlu. 
Am găsit însă sublinierea unor acte de un erotism 
pervers chiar la persoane Înaintate. De sigur le 
practicau sau doreau să le practice. Dar de multe 
ori am găsit însemnate pasagii cari m'au decon
certat Aşa pe "Apostolul" lui Cezar Petrescu ci
neva trăsese cu unghia o linie verticală, lângă 

descrierea haitei la care s'a dat jos N. Apostol; 
O fi fost vre'o amintire natală? 

Dar ceea ce m'a preocupat mult a fost ur
mătoarea însemnare din cartea lui A. Maurois: 
Les discours du docteur O'Grady: "PuiS rai ren
contre mon mari qu'est un homme ă la fois tres 
sedu sant et tres loyal, pour Jequel j'ai beaucoup 
d'admiration. U 

Imediat am crezut că această Însemnare a 
fost făcută de o femeie care-şi adoră bărbatul. 
Fantezia mea brodă imediat o scenă de un sen
timentalism dulceag intre doi soţi sub abat-jourul 
unei lămpi cu lumină cald;), Cartea era însă foarte 
puţin uzată şi purta pe prima pagină după co
pertă, numele unui bărbat, Ion - restul in disci
frahil şi o dată recentă. Să fi fost ironia unui 
bărbat, care şi .. a ales-o ca un epitaf pe o iubire 
conjugală defunctă? Sau poate a trecut-o unei 
femei, care a Însemnat-o ca o intenţie sau ca o 
părere de rău? Nu ştiam ce să cred. Şi cum n'am 
găsit o soluţie acceptahilă. o refulai undeva într'un 
colţişor din subconştient, ca un dosar nerezolva
bil înfundat într'o arhivă prăfuită. 

Acum cîteva zile Însă căIătoream la Lipova 
într'un vagon de clasa II, dintre acelea de varăj 
ne'mpărţit în compartimente, toată lumea călăto
rind ca'ntr'un tramvai sau un autobus de lu'. 
Stăteam cu obrazul la geam şi Iăsam să-mi fugă 
pe dinainte peisagiul, fără să opresc cu ochii nimic 
interesant. Alăturea de mine numai un domn şi 
o doamnă - el urît, slab, cu o mustăcioară, ca 
nişte ardei iuţi înşiraţi pe o aţă, şi Îmbrăcat cu o 
eleganţă căutată; ea mică, cu forme rotunde, cu 
ochi la fel de rotunzi, ca la o păpuşă de cârpe. 

Discutau. Adică el vorbea mereu şi ea, din 
cînd în cînd încerca să spună şi ea o vorbă, cu 
gestul acela speriat al copilului timid, care ar 
vrea şi el să pună un ban la un joc de noroc. 

Domnul stătea încruntat, cu o brazdă adîncă 
intre sprincenele strufoase şi cu un rictus răută
cios in colţul drept al gurii. Văzându-mă absent 
sau discuţia ne mai permiţând uu ton aşa de 
scăzut, înlăriră cursiv intenzitatea vocii. 

- "Nici n'am cuvinte (ce interesant! tocmai 
cei cari vorbesc mult, n'au cuvinte) să calific pur
tarea ei şi mă indignează aprobarea ta. Cum ai 
putut admite ca .prietena" ta (şi aci ironia scă. 
pără ca lovită cu cea mai mare violentă de cre· 
menea acestui temperament focos) să mă ia peste 
picior, să mă dejosească atît în faţa ta, fără ca 
tu să mi iai apărarea. Da, da o aprobai, am vă
zut· bine. Pozitiv. Ba mai mult, vedeam că defec
tele şi răutatea, pe care mi le descoperea ea, îţi 
făceau păcere. 

- "Dar ... 
- "Nu, nu protesta Am văzut şi eu nu mă 

înşel niciodată. Pozitiv. Pe mine nu mă duceţi 
aşa ... cu 7ăhăreluL Am observat insinuările ei. 
Şi mă miră faptul că tu, care de trei ani stai îm
preună cu mine, şi care, mă iubeşti atît - cel 
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HOTARUL 

puţin aşa pretillzi - (aci ea Încercă ungest, ca o 
pasăre care vrea să zboare, dar renunţă imediat) 
- să mă cunoşti atît de putin, ca să admiţi că 
eu (aci accentul căzu ca lovitura unui ciocan) eu 
aşi fi bădăran, urît, şi că nu ştiu să mă port. Că 
stau ca în nişte haine de imprumut. Auzi dta. 

- "Dar ... 
- Da, da aşa a spus. Nu tăgădui ... 
- "Nici nu 'ncerc" 
- Păi cred şi eu! Vezi ră'mi dai dreptate!? 
- Dar înţelege, omule, că nu le-a spus aşa 

cu m crezi tu. 
- Ba da, ha da. Am înţeles foarte bine. 

Bădăran, urît, Îmbrăcat fără gust şi nu ştiu să mă 
port. Auzi? Eu prost îmbrăcat? Dar nu-ţi aduci 
aminte doar tu-mi spuneai - toale colege le 
tale mă plăceau şi ziceau că sunt un băiat bine. 
Şi cine mi s'a găsit să găsească cusururi. Pfui. 
Că stau hainele pe ea, ca pe o sperietoare de 
ciori. Hm. Eu bădăran? Haida de 1 Dar cînd a 
fost asta. .. da ştiu acum. La botezul dela Da
mianeşti. N'a spus naşa lor Dna Neguşan: cînd 
j-am ridicat mănuşa de jos: "Vai ce drăguţ eşti 
domnule Părîu". 

- Dar cine spune almintrelea? 

- "Cum cine. Tu şi cu prietena ta. 
- "Eu. 
- .. Da, da ştiu. Că n'ai scos o vorbă. Ai 

lăsat să se spuie atitea murdării pe socoteala mea 
şi nu mi·ai luat apărarea. Să· i fi astupat gura şi 
să-j fi spus: - "Silviu, sotul meu e un băiat 
bun, bine şi mai ales bine crescut şi îl apreciez, 
cum îl apreciază şi toti şefii lui şi altă lume, -
în toate privinţele - bine ... 

Ultima frază, mă făcu să ridic capul brusc, 
aşa ca şi cînd m'ar fi lovit cineva În somn. Mwam 
uitat mirat la el, ca la o figură pe care am mai 
văzut-o undeva. Unde, domnule, am mai auzit 
vorbele astea? Nu ştiam de unde să le iau, dar 
îmi păreau foarte cunoscute, caşi cînd le-aşi fi 
auzit ... sau le· aşi fi citit undeva Trenul înce
titîndu şi mersul, Întra În gara Radnei, cînd mi-a 
dusei aminte de Însemnările din cartea lui A 
Maurois. Bănuitor, mă uitai să descopăr pe re· 
versul hainei sau·pe pieptii cămaşei monogramul 
revelator al acelui 1011 cu pronume indiscifrabil. 
Şi-mi păru rău că nu l-am înrebat: 

"Ascultă. domnule, nu te cheamă cumva 
Ion? 

Marcel Olinescu. 

!.ZJllanl fomnalz'c 
. "' 

Pc straşina primară 
au pus străvechii evi 
sâneţe - guri de pmă 
cu maldăr greu de ţevi 

şi code în sera rea 
de vâniitori în pâr~J, 
ce-ostupă toată zarea 
în crupă ele cClI mârg ... 

Şi 'n tOClmna de mamă. 
de aur. şi de luciu, 
poetul SoarbezQJl1<:\ 
privind un cuib de tuciu 
(cuib 9arnisit de g(IIli 
cu ~Jloanţe de Iăstuni) 
scandează cu migolă 
în seara de tăciuni: 

- .. O rândunea năroadtl 
nălţ(l un pumn de lut 
În slava - lat de spadă ... 
Tu, Petre, ce-eli făcut ?! II 

P. Bogdan 



RADU 
Fără tăgadă persistăm încă într'o desorien

tare - temă a războiului mondial - pe care 
DI. N. Roşu a Înfierat-o într'o conferinţă: Ză· 
păceala modernistă. Această cucoană mare, etiche- • 
tată şi "confuzia ideilor- imJ3une ciracilor ei -
poeţi indeosebi - o căutată originalitate. Iar 
scriitori - vorbesc de ai nostri - uneori de ta
lent, din "snobism sau orgoliu" i se potrivesc, 
gonind după exotism răsuflat şi inaccesIbil nouă, 
după trivial, căci aşa cer canoanele suprarealiste, 
dadaiste, tzariste: Marfă străină. Dar intelectuali-

~ tatea românească "nu se vrea îndrumată de gus
turi exotice si de preferinte perverse". Spiritul 
românesc e ortodox, e autohton. 

Şi printre cei ce au Înţeles acest lucru
deşi în minimă parte - este şi olteanul Radu 
Gyr.: mlădiţa vie răsărită din "huma oltenească", 
precum însuşi spune. Şi aceasta - fireşte - du
păce, în prealabil, a fost deja: Dac, trubadur be
jenar, traducător de psaltire, haiduc, şi, În fine, 
aceea ce este: poet modern, român. Aşadar adânc 
incrustat în trecutul românesc, nu fără o supără
toare metempsihoză, care n'are scuza unei revi
novate teme poetice, şi pe care o prefiră poetul 
în cadru de basm - iarăş! - oltenesc. "De un 
violent oltenism literar" (L. Boz: "Cartea cu 
poeţi".) el sburdă când în grandilocventa oltea
nului hâtru, fălos că te-a tras pe sfoară - şi e 
în largul lui în fineţea cuvintelor mici de meda
lion smălţuit. In această ultimă ipostază, mai ales, 
Radu Gyr îşi merită epiteiul dat de DI. Lucian 
Boz: "liric incandescent, la care imi permit să 
adaog: "şi cromatic", de o savuroasă "sponta
neitate a imaginilor şi de o limpezime clasică a 
versului" ; 

Sau: 

~Floare albă, măr domnesc. 
ştiu ° tară unde cresc 
flori de sticlă pe tulpini, 
doar lumilli lângă lumini . ..• 

(Doina) 

'. , . Şi creştea 'in vişin fle.căra de rod 
când ardea tot pirgul roşului norod. 
vişine de vise - vişine de foc, 
vişifle de dorun: flăcări de floroc .. ,« 

(l1m ~ âşnit în vişin ... ) 

Retorica lui Radu Gyr e de gest larg, ireală, 
complect evadată din pipăibil, care se strecoară 
- chipurile - de pe-un vârf de munte in vă
găuna deschisă de soare În azur, cum însuşi poe
tul zice. Iar ca miniaturist zgârie în piatră pre
ţioasă, În mărgean, cu un stilet de maestru. 
Exemplific: In "Gânduri de haiduc, pe lună" ima
terializează extatic un pod: 

"Hai Roibllle .. Ei, Doamne, de ce-ai rămas pe loc? 
Dct(' nec/uzi şi Sforăi? Podişca ,/Il e bună? 
Erea de paltin putred şi-acul7lrz e de foc 
ca punţile din basme. Hai .. Illl-i decât de lană /" 

pentruca mai apoi în )arnă de piatră" să împie
trească totul: 

HOTARUL I 

GYR. 
,.$i numai în pddu"ea de piatră luminată, 
ca să nirteascrl prof/spăl argil/fu! ptidureafl 
1'1'-0 cr/'f1flgă-o veveriţâ a Împietrit. lumafti 
cu toful şi CII toiul ÎII CO!ţll ros mărgl'aJL .. " 

Pornit pe această de a doua cărare, ciopleşte 
în "piatră" cu "sclipăt" şi ccle mai abstracte no
ţiuni. Toate devin grele, colţuroase. Stelele cad În 
blana dihăniilor, amurgul este vişin ce-şi scutură 
fructele în coşul cerului (La margini de zi). 

Aşa încât, Învăluit fiind în miezul procesu
lui de concretizare a abstractului, de îngrădire a 
infinilului În mărginit (şi asta o fac panteişt1i), 
nimic nu-ţi pare mai natllral ca atunci când 01-
teanul poet se reliefează ca un simplu accesoriu 
al firii: în mugur ca şi 'n copac, în piatră şi 'n 
cleştar, În râu, în vişin, în stejar şi 'n bozii, pt. 
a folosi titlul unei poezii din volumul "Cerbul de 
Lumină" : 

'{fI jiae mugur mă ştiu . .• 
sâtlt frate CU-Ull zarzăr şi văr 
cu floarea de sticlă din măr . . .« 

(Primc1varc1 pădurcaţă). 

Şi in fine, în toată natura, în tot universul 
însufleţit şi el. Şi când moare, poetul, se risi

peşte, natural, În substanţa universală în Dumne
zeul panteistic: 

.Mai e puţin, mai e puţm 
şi p!ec in praf, În stea şi 'Il criu 
pentru a se arăta fetilei sale într'un 
"luceafăr verde de trifoi«, 

şi: 

. Apoi, să prinzi pe flori de pluş 
[/Il licurici SQU cărăbuş, 

să-l culc pe-obraji de pergamută 
zâmbind: tăticul mă sărută.« 

(Cântec pentru puiul mic.) 

In mod natural, deci, poetul vede in lumea 
însufleţită (animism) nu numai fiinta sa, dar, mai 
mult, vede şi pe Dzeu cuprins În fiecare părticică 
a lumii. Aşadar avem d~aface cu-un panteist şi 
încă din cei mai Încăpăţinaţi, căci: 

>NIl ara re văd prin pomi cum sare 
schimbat (n vcverită ~ Dumnezeu, 
•. , fl prind, când vrea de-o creangă să se-agaţe 

şi râd când, prins - imi chităe in braţe •. 
(CUII! rdde Sta tu - Palmd - Barbă - Col) 

Iar În "Odraslă Sfântă" agrăind pe Dzeu astfel: 

. cât eşti de dur În piatră, cât l'şti de cristalin 
În râu şi 'n vânt şi cât de sălbatec in jivinc" 

te Înfioară literalmente. 
Trec peste obiecţiunea că, panteist fiind, 

poetul se adresează, totuşi unui Dzeu persona' 
(In »Rugă nouă", sau în "Rugă veche"), şi că 
fiind şi el un Dzeu, o fărâmă din divinitate, nu-

I 
i 
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meşte Substanţa universală a Panteismului -
"Taică" (In "Odraslă Sfântă"), şi ţin să mă o· 
presc asupra chestiunii delicate pe care un altul, 
poate, ar lămuri-o dintr'o lovitură de pa~oş: După 
indicarea pronunţatului filon panteistic ce o stră. 
bate, se poate numi poezia lui Radu Gyr poezie 
creştină? fiindcă pe cât este mai frecvent acest 
panteism, pe atât mai putin trage in cumpănă ca
lificativul de creştin, ce şi I dă poetul: 

• Drumul' s'a oprit o clipă la trOiţă să se 'ncftbze, 
CIl-IUl alt drum jăcându-şi cruce după datine creştille • .• -

(Drum în Jjrumărcl.) 

Iar celelalte toate, pentru cleştinism nu sunt 
decât o afundare într'un păgânism de un primi
tivism colţuros, viguros, frumos, dar sterp. Sin
gura scuză - să-i zic aşa - a poetului este ne-

.simt grindul meu Cll cumpănă creştină 
sui d in cer şi pogorând În tină,-

(Cumpăna) 

La fel de puţină greutate are şi obiecţiunea 
că poezia gyriană respiră, uneori, În spirit orto
dox. Chiar dacă Oltenia poeziei lui Radu Oyr e 
j:donată cu troiţe la fiecare răscruce, În sufletul 
lui se 'nvâlloresc toate superstiţiile şi miturile po
porului, iar ortodoxismul lui e mai mult extern, 
cultic, tradiţional: 

..statornicia pe care o exprimă atât de bine în cele 
2 poezii: "Rugă veche" şi ,.Rugă nouă". In cea 
dintâi cere lui Dzeu o deslegare de pământ, iar 
în a doua cere să-i "desnoade" gândul de cer, 
dovedind in mod indirect această nestatornicie. 
Iar singurul lui sprijin este deliciosul compromis 
între cele două atitudini susamintite ... 

Totuşi Radu Oyr rămâne crăişorul suav al 
basmului, al legendei şi al iconiţei miniaturale. 

~zjiam~ 
Lui M. l1r. Dan 
lle1versar al căsătoriei 
şi proaspăt căsătorit 

Când afirma că e imun, 
La "boala" asta, el glumea ... 
Directorul dela Tutun 
Era amorezat ... luica. 

Tot lui (ţinând seamă 
ele porecla-i: Trabuc, 

Unui clondir, sorbindu-i sucul 
Gândeam: Când va muri M. llr. Dan 
Ne-om răzbuna, în mod tiran, 
Pe el, zicând: S'a stins "Trabucul" ... 

D-şoarei Yvonne Rossig~ 
non, care într'un numdr 
al revistei "Duh If avea 
o poezie cu titlul: .. Maica 
Domnului dela mare" 

11 scris versuri frumoase tare 
Maicii Domnului dela mare 
(Straşnic s'o fi supărat 
Cea depe uscal.J 

Epitaf pentru Marta Ră
dulescu, autoarea roma
nului .Clasd a şaptea l! 

Sub crucea asta nouă, e o Martă 
Pe care Dumnezeu ar fi iertat-o 
"Porunca .. a şaptea" dacă-ar fi călcat-o, 
Dar pentra uClasa-a şaptea" nu o iartă. 

de Illadimip 

P. Bogdan. 



cSt?ară matz"nă 
Fe ape de plumb. 
Zări stinse s'apleacă: -
Sbor de arhangeli. 
Prin ele să treacă ... 

Sub poale de cer, 
Crâmpee olande.,. 
- Arhangheli - adună 
Lumina 'n ghirlande, .. 

Din se arii, coboară 
Un chip de porumb 
Şi 'nmoaie tristeţe 
IN ape de plumb.,. 

GH, l"\OTIU. 

CCala 
Fii bine venit tatuca. gârbov ca o luna noua 
Şi mai spune-ne şi noua 
Veşti de-acasa. 
Dela mama, 
Ca e singura sarmana: 
Dela câmp şi dela dealuri, 
Dela mierle, dela grauri, 
Dela mieii cari plâng şi dela tauri. 

Invârtind caciula in mana 
Şi că1cănd sfios, cu teama. 
Ocoleşte 'ncet covorul: 
Tata e, dar imi dau seama 
Că 'n ochi plânsul mi se 'ngână. 

Sade jos, pe-un colţ de scaun. 
Par' c'ar fi gata de du cil ... 
- Ai Îmbatrânit tâtuca., . 
EI îşi mângâe caciula .~ 

Mare şi latoasă, cu miros de caş -
Şi priveşte in perete cum se leagănâ pendula. 

... f'1i-a vorbit apoi de multe. 
De viţei, 

De purcei 
Şi de miei 
Şi de ei. 
A tăcut apoi. 
Iar noi doi 
Ne- am trezit plângand: 
De dor eu. de voe bunâ el 
[Prea ne povestisem multe). 

S'a sculat aooi, m'a sarutat pe frunte 
Şi-a plecat. 
Când am vrut sa-i sarut dreapta. 
S'a 'ncruntat şi nu m'a mai lăsat ... 
•• , Par' ca-i vad şi-acuma pletele carunte. 

HOTARUL 

1. V. Racea 
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Se scutur trandafirii 

M.Olinecu 
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Cea dintăI desamăgire 

M. Olinescu 
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Trccu şi vara astil - timp topit 
Dc-otcîtG soare care - el dogorit 
PdmtÎntul Europei '11 lung şi Itlt, 
Că Duce1e dând semne de turbat, 
Din lv\ussolini-a devenit . _ . CeZtlr ! 
Trecu şi vara asta - timp avar 
Cu cei ce se 'ncurcară În j}devize", 
S'aducă În politică surprize. 
11 fost o vară fomte agitattî, 
Cum n'am mai avut, poate, niciodată! 
Căci incepLllld ca să ... "căIătoreascău, 
N'a fost În store nimeni s-a oprească 
Şi ne- am trezit cum Vasilescu-Nacht 
Trântiră un stdlp greu dela ... Senat! 
(De mai ţinea aşa "căliHorie lr 

Crezută de Dorel, copilărie, 

Ne-am fi trezit că 'ntregul Bucmeşti 
Se stră muta subit la V ăcăreşti.) 
Dar liniştea din nou s'a răzvreitit 

Născând minunea dela Maglavit 
- Ua teritor în care nu se 'njură 
Şi unde nici un om azi nu mai fură! 
(lUvernul luând act de-aşa minune 
Va face ca aici - aşa se spune 
Să mute Parlamentul şi apoi 
S'aducă între Le91le - ale noui 
Şi una 'n care litera să scrie: 
"Cine-i ministru şi af vrea să fie 
S'aducă scris că şi-a 'ncheiat anu 
La şcoala lui petrache Năzdravanu !'( 

Trecu şi vara asta, aşa cum trece 
In lumea veşniciei tin om rece! 
Să nu credeţi cumva că fac aluzii 
La ăi ce abia eri teseat~ iluzii 
C'aşa şi pă dincolo o să fie 
In anii câţi i-ar sta 10 ... primărie! 
Trecu şi vara asta şi-a să treacă 

Şi iarna cu aspect de promoroacă. 
Pentruca iar să vie vara, când vacanţa 
O să mi-a 'nnec în mare, la Constanta. 

Pan. 

d 
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Cărţi-Reviste 
N. Popoviciu: "Omule, cunoaşte-te!" 
Curs practic de caracterologie. Edi .. 
tura "Concordia" Arad, 1935. 

286 pagini, format mare, cu 150 figuri aju
tătoare textului. 

Ilustrul savant cu renume mondial, domnul pro
fesor univ~rsitar medic Dr. G. Marinescu prefa
ţează cartea, Îndrituind autorul de a "avea bucu
ria a fi promotor al unei ştiinţi, care este la au
rora ei.,.u 

Este într'adevăr o lucrare neobişnuită în li
teratura românească, Rod al unor s'udii şi cerce· 
tări neîntrerupte vreme de 20 ani t cartea aceasta 
ne pune la îndemână o sumedenie de mijloace 
practice şi imediate pentru a putea cunoaşte tem
peramentul şi caracterul unui om, cu toate însu
şirile şi defectele înăscute sau însuşite În cursul 
vieţii. ' 

"Unde este o formă, este o lege şi forma va
riază dela celulă la celulă, dar În întregul lui, or
ganismul exprimă o unitate indisolubilă .. :" (pag. 
179). Şi într'adevăr autorul dovedeşte, că statura, 
umerii, pieptul, braţele, pântec, picioare, mers, 
gesturi, faţă, obraji, profilul capului, ceafa, părul. 
pielea, fruntea, sprâncene, ochi, nas, ureche, gură, 
bărbie, gât, forma şi constituţia unghilor, degete
lor, mâinii cu liniile ei, scrisul, ca şi toate orga
nele lăuntrice cu întreg şirul lor de predispoziţii 
maladive inăscute, sunt tot atâtea mijloace sigure 
pentru a cunoaşte firea unui om. Ceva mai mult, 
dacă se va confirma ştiinţificeşte în întregime, lu
crarea domnului N. Popoviciu înseamnă o revo
luţie pentru toate ştiinţele lumii, autorul demon
Slrând prin figuri geometrice şi calcule matema
tice posibilitatea de a spune cu precizie absolută 
ziua luna şi anul unui eveniment petrecut sau 
care se va petrece în viaţa unui om. Un serviciu 
incalculabil e pe cale să mai aducă aceasta nouă 
ştiinţă şi medicinei, prin uşurinţa diagnosticării 
unei boli. 

Este o carte a cărei practică în educaţia co
pilului ca şi omului matur, în viaţa lui socială: 
carieră, căsătorie, şi tratamentul bolilor, în justiţie 
şi în întreagă rânduiala noastră omenească, este 

chemată să însemne - după cum am mai spus 
- un pas revoluţionar de progres şi binefacere. 
Probabil autorul şi-a dat seama despre acest 
adevăr, căci în capitolul "Mărturisire de credinţă" 
desvoltă, cu puternici argumente, chestiunea fata
lismului, determinismului, liberului arbitru. pre
zentând întreagă ştiinţa sufletului într'o lumină 
nouă, prea puţin cunoscută în literatura noash ă. 

Un dicţionar cu arătarea semnelor după cari 
putem cunoaşte: însuşirile şi cusururile unui om, 
închinările lui spre boli, aptitudinile lui profesio
nale şi scara bucuriilor şi întristărilor, pe cari 
le-a avut sau le va avea omul în cursul vieţii, 
incheie aceasta preţioasă lucrare, care citează în 
sprijinul teoriilor ei peste 400 autori cu reputaţii 
definitiv consacrate În ştiinţa lumii. 

Scrisă într'o limbă românească simplă şi de 
înţeles pentru toată lumea, cartea aceasta este 
menită să deschidă noui orizonturi. O ştie şi au
torul, căci "m-am păzit de a face teorie goală. 
Ceeace dau aci este rodul unei lungi şi grele 
stăruinţî, iar împestriţarea lucrării cu citate din 
alte cărţi, am lăcut-o din nevoia de a sluji pri
ceperea celor din fire închinaţi să se împotri
vească în faţa adevărurilor încă necunoscute minţii 
lor .. :' (pag. 19). 

Pentru noi, arădanii, succesul acestei cărţi 
este un prilej de deosebită bucurie, dat fiind, că 
autorul ei, domnul maior N. Popoviciu. care nu
mai dintr'o modestie sănătoasă a neglijat să-şi 
adauge şi gradul din oştire În fruntea cărţlÎ, este 
fiu al ţinutului, născut in satul Băneşti lângă 
Halmagiu, fiul învăţătorului Teodor PopoviCiu, iar 
activitatea domniei-sale culturală aci în Arad, a 
format vreme de mai mulţi ani subiect de elo
gioase comentarii şi laude în presa aradana. E 
suficient să-i reamintim doar broşurile "Taina 
vieţii" (Tipografia Diecezană 1929), "Cheia tem
peramentului" (1932), conferinţele ţinute la Pala
tul cultural, cât şi o seamă de numeroase şi va
loroase contribuţii în activitatea presei arădane. 
De aceea, ne bucurăm a fi întâia revistă literară, 
care-i înregistrează - cu toată satisfacţia - ma
rea izbândă în domeniul ştiinţei. 

(p. p.) 19 
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HOTARUL -
Mihail Sadoveanu: "Fratii Jderi" 

O carte iscălită de maestrul dela laşi e tot
deauna un regal literar pentru iuhitorii de scris 
românesc. NlIneni nu posedă ca Mihail Sadoveanu 
subtilităţile lilllhei vechi româneşti, iar puterea-i 
de evocare a timpurilor trecute utilizând cât mai 
puţin material stilistic e neîntrecută în literatura 
românească. Cuvintele neaoşe moldovineşti, mai 
aproape ca oricare dintre dialectele româneşti de 
limbajul cronicelor şi poveştilor, par la Mihail 
S1doveanu încrustări de pietre preţioase în aur 
patinat de vreme, ca acele bijuterii familiare adu
nate in besactea de dotă voevodală. Căci în deo
sebire de ceilalţi scriitori moldoveni, eroii dlul 
Sadoveanu au o vorbă domoală dar aleasă de 
boer cu tabicturi şt cunoscători de buche slavo
neasră. Tot din această cauză subiectele de pre
dilecţie ale maestrului moldovean sunt luate din 
cronici. Nu in zadar Necu\cea este automl favorit 
al dlui M. Sadoveanu, 

Subiectul romanului îl alcătuieşte povestea 
de dragoste a lui Ionuţ cel mai mic dintre fraţii 
Jderi, fiii comisului Manole Păr Negru. pentru 
Nasta, fiica cneaghinei Tudosa dela 10năşeni pe 
care şi Alexăndrel Voievod fiul lui Ştefan cel MarI! 
şi frate de cruce cu Jderul cel mititel, o iubea şi 
el. Ionuţ ca să-şi vadă iubita, fără ştirea fratelui 
său de cruce şi a fraţilor săi Jderi, intră în mari 
încurcături, din care e salvat de toţi fraţii Jderi. 
Pe această intrigă maestrul a ridicat o lume tre
cută de mult în oraful cronicilor la o viaţă aevea, 
cu personagii vii şi nu din carton şi mucava, ca 
majoritatea eroilor romanelor istorice, Şi mai ales 
- şi aci e marele talent al maestrului - toţi eroii 
n'au nimic din r011antismul eroic al romanelor 
istorjce, ci sunt oameni blajini, dar vânjoşi, ca şi 
strănepoţii lor de pe valea Trotuşului şi a 
Sucevei. 

Ion Lascu: "Cooperativa şcolară". Arad. 
Tipografia Diecezană - Lei 25. 

OI. I Lascu face parte din pleiada de tineri 
învăţători, grupaţI în jurul "Tribunei Invăţătorilor" 
şi cari caută, ca odată cu inteţirea lup~ei pentru 
revendicările profesionale să activeze şi pentru 
primenirea metodelor pedagogice, dar mai ales a 
şcoalei Cooperativele şcolare nu sunt lucruri noi 
în şcolile noastre. S'au mai făcut încercări - meri
toase - de sigur, dar ne susţinute de un spirit 
practic, ci create mai mult din spiritul nostru de 
imitare a străinătăţii şi de tinerescul entuziasm, 
care ne aprinde pentru orice inovaţie. 

Cartea dlui L Lascu este un breviar practic 
pentru învăţătorul cu dragoste de şcoala şi şco
larii lui şi care vrea să lucreze practic, perzistent 
şi cu folos practic. Deaceea dl Lascu nici nu face 
multă vorbărie, cu teorii şi cu citate bogate ca 
mai toate lucrările pedagogice, cari au darul de a 
nu Încălzi pe nimeni, ci doar a adăuga merite în 
plus la statul personal, ci explică până la cel mai 
mic amănunt modul de constituire şi de funcţio
nare a unei cooperative şcolare. Bibliografia şco
lară s'a Îmb0găţit e'o carte de real folos. 

(m. o.) 

"Miresme din Banat", însemnări, de 
Dridri Goronilă. Timişoara. 

Numele autoarei ne era cunoscut dela şe
dinţele "Altarului cărţii", unde spiritul bănăţean 
se plasa În fruntea discuţiilor din orele Închinate 
acestui "Altar". In cele 130 de pagini, intitulate 
"Miresme din Banat", pulsează o inimă de femee 
înţelegătoare - o prietenă a celor slabi şi o ad
miratoare a celor avânlaţi spre frumos, chiar cu 
riscul propriei lor vieţi. 

Sunt în această carte minunate tnsemnări de 
război - vezi An!!. Puia, şi Prigoana - şi ceti
torul mai află în paginile ei o frumoasă rostuire 
a unor simple fapte diverse. Dialectul bănăţean 
şi-a găsit o nepreţuită interpretă în dna. Dridri 
Goroniţă şi ultimile patru bucăţi rămân modele de 
gândire şi accent bănăţenesc. 

Scrisă fără pretenţii, cartea dnei Goroniţă 
marcheză un început de literatură regională, în 
provincia unde spritul e tot atât de sprinten, cât 
e de însufleţit jocul şi de armonios cântecul. 

"Versuri", de Savin Constant. Ed. Fun .. 
daţia culturală regală "Principele Ca .. 
rol", Craiova. 

Colecţia craioveană "Pământ şi suflet olte
nesc", a strâns Într'un v9lumaş de 32 de pagini, 
versurile suavului poet Savin Constant., mort În 
împrejurări atât de tragice într'o catastrofă de cale 
ferată. Pentru regretatul autor de versuri şi proză 
ca arădani avem o atenţie deosebită, ultimul său 
volum de proză umoristică intitulat "Autentice", 
apărând în oraşul nostru şi anume în edilura 
"Semănătorul", pe când era condusă de poetul 
Aran Cotruş. 

Placheta editată abia acum de-o instituţie 
oltenească, ne aminteşte pe acel Savin Constant, 
aşa cum îl ştiam: delicat şi inspirat. 

.Iar voi ttlceţi! Mi-e drumul \'ieţii lung 
Şi nu ştiu c(înd şi unde o s'ojunq 
O! voi ttlccţi! Din glÎll(lunle mele 
In noaptc-,lC1 început sti codâ stele.· 

sau: 
• Tovareşc, de cumva ai, îţi cer 
Să-mi umpli pipo veche cu tutun; 
Vreau noaptea asta albă de Crăciun 
Doar sufletul să·I Încăllesc de ger." 

Amintirea regretatului poet, Îmbrăcată în 
haina unei cărţi. este un omagiu puţin obişnuit În 
zilele noastre. Oltenii singuri îşi ştiu cultiva eroii 
pe toate tărâmurile şi din acest mare merit au tot 
dreptul să-şi facă o fală. 

"Cu privire la Franz Ferdinand", de 
Const Graur. 

Cunoscutul gazetar d. Const. Graur a scris 
o carte de actualitate. Şi era natural să fie aşa, 
autorul fiind prea mult gazetar şi prea puţin 
publicist. Cartea cuprinde şase sute de pagini, şi 
un mare număr de clişee, reprezentând figurile 
epocei acelui nenorocit Franz Ferdinand, mort în 
chip atât de tragic in preajma războiului mondial. 



• 

D. Const. Graur a făcut o operă de necontestată 
valoare istoricâ, cu referire la cauzele cari au de
termina! cataclismul din toamna anului 191-1; 
callze cari În cartea dlui Graur se reduc la 
proporţia unor prea mult căutate pretexte. Dar 
cartea dlui Graur mai are un mare merit din 
punct de vedere al actualităţii, aşa cum am spus 
mai sus. Viena din preajma anului 1914 nu era 
altceva decât ceiace este aste azi Berlinul şi Roma: 
un centru de măsluire al llbertăţiior şi un va:..t 
laborator de combinaţii pentru distrugerea civili
zaţiei. Ei bine, autorul cărţii ue care ne ocupăm 
a găsit că motorul centrului vienez în epoca pe 
care o deSCrie a fost acel principe habsburg" 
dotat cu tot atâtea ambiţii câte planuri avea; 
fără a· şi da seama de contradictoriul dintre ele. 

Aceasta s'ar părea la prima celire a cărţii, 
"atunci când lectorul ţinând cont de titulatură vrea 
să desprindă intreaga figură a prinţului, căzut 
victimă propriilor sale planuri politice, situate, pe 
planuri total opuse tradiţiei dela curtea imperială 
vieneză, Aprofundând Însă cetirea documentelor, 
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sistematic aranjate de autor, vedem că motorul 
era cu totul altul; persoana lui Franz Ferdinand 
jucând simplul rol al scânteii, menită să distrugă 
ln:::ăşi motorul şi să complice situaţii nebănuite. 

Dacă nu era Franz Ferdinand, politica vie
neză trebuia să inventeze un pretext, care ridicat 
la rangul la "mare caz 1<, era chemat să dea foc 
Europei acelei epoci Şi pentru documen area 
"pretextului", d. Const Graur scrie şase sute de 
pagini emoţionante şi piine de tâlc, ajungând la 
cea mai logică concluzie: dicta'urile din 'oale 
timpurile -s'au sfârşi' înnecându-se în pro
priul lor sân,!!e. 

Cartea dlui Consl. Graur, merită o atenţie 
deosebită, cuprinzând În ea Învăţăminte de-un 
real folos omenirii. Scrisă într-un stil gazetăricesc 
şi complectată cu interesante documente, această 
carte nu trebue să lipsească din biblioteca nici
unui intelectual. Nu este vorba În paginile ei nu
mai de tragedia omului Franz Ferdinand ci de rostul 
vieţii noastre a tuturor. 

(o. n.) 

REVISTE 
Fruncea revistă de afirmaţie bănăţeană e 

în continuu progres. DI. Ing. Ivan se dovedeşte 
un om de bun gust. Felul, cum caufă să ridice acest 
magazin al vieţii bănăţene la nivelul ctlor euro
pene e spre lauda dsale. Articole variate şi de 
actualitate, o propagandă turistică pentru frumu
seţile naturale din munţii Bănatului, fotografii ad
mirabil reuşite, precum şi gravuri În linoleum de 
talentatul artist arădan \'irgJl Mihulin, atrag Şi 
Încintă ochii cititorilor. Bănatul poate fi mulţumit. 

Transnistrla, tribuna românilor de peste 
Nistru şi Bug, este mai mult un strigăt dureros 
al celor scăpaţi din marele necunoscut, - care 
este republica Sovietelor, - în ajutorul fraţilor, 
cari au rămas să Îndure chinurile unei desnaţio
nalizări şi deposedări făcute fără nici o milă, sau 
pentru refugiaţii deacolo, cari rătăcesc fără nici un 
ajutor de la nimeni şi veşnic suspectati de toată 
lumea. Republica autonomă de peste Nistru are 
un teritoriu de 7516 Klm. p. şi o populaţie de 
546 mii de locuitori. Comunizarea pământurilor 
după planul de 5 ani a produs mari nemulţumiri 
şi nedreptăţi, într'un ţinut, care n'a avut timp să-şi 
manifesteze etnicul său aparte. Mii şi mii de ţă
rani români (moldoveni) au fost exilaţi În Siberia, 
sau omorîţi, dacă nu se supuneau sau nu puteau 
scăpa fugind dincoace de Nis:ru. Aceleaşi sisteme 
ca pe vremea ţarismului, puse in slujba unui ideal, 
care vrea fericirea omenirii DI. 1. Zaflur face un 
apel călduros pentru ajutoarea acelor naufragiaţi 
după furtuna bolşevică. Impreună cu dsa o seamă 
de moldoveni transnistrieni, refugiaţi şi ei, caută 
să atragă luarea aminte a intelectualilor şi a con
ducătorilor statului asupra problemei populaţiei 
româneşti de peste Nistru, Sunt articole edifica-

toare, prin documentări le lor, E o revistă care 
pune o problemă, nebănuită de mulţi şi a cărOI 
rezolvare cere timp. Ne bucurăm că strigătul lor 
porneşie din Clujul luptelor naţionale şi sperăm 
că' revista lor va lămuri şi va da răspunsuri mul
tor Întrebări, creind astfel curentul necesar câştigării 
inimelor româneşti pentru soluţionarea problemei 
transnistriene. 

Plaiuri 8ăcelene (an II nr. 7,) conti
nuă prin pana dlui VicLr Tudoran şi a colabo
ratorilor dsale, strădaniile pentru ridicarea şi cultu
ralizarea ţinutului săcelean. In această direcţie ar
ticolul "Rostul Intelectualilor" al dlui Victor Ion 
Critu, ţine să tragă linia de conduită pentru ceiace 
ar trebui să facă şi să fie intelectualii săceleni şi 
În deobşte intelectualii oricărui sat E o problemă, 
pe care ar trebui să şi- o puie orice intelectual 
pentru satul lui natal. 

Şi astfel de sigur începutul bun dat de echi
pele Fundaţiei Regale va prinde rădăcini şi va da 
roadele scontate. Almintrelea satele modele vi~ate 
de iniţiatoriI mişcării de regenerare a păturii ţără
neşti, tind să se menţină atît timp cît vor avea 
în mijlocui lor echipierii streini.Deaceia rostul 
intelectualilor locali şi mai a les ~I concetăţenilor 
rostuiţi pe alte meleaguri e cu mult mai presus 
de o duioasă aducere aminte şi de dăruirea vreu
nui mic obol la tîrnosirea bisericii sau la ridica
rea unei şcoli. Articolul dlui V I. Critu ar trelJui 
să dea tuturor ocazie de a sta puţin de vorbă 
cu propria lor conştiinţă. 

Pământul (an IV No. 10\ 106) e încă O 
ilustrare a celor spuse despre Plaiuri Săcelene. 
DI. Eug. Cialîc editând ,.Pământul ,. face pentru 
întreg ţinutul CăIăraşilor, mai mult decît pOlili-
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cieni tuturor partidelor din întreg judeţul. Tinuta 
tinerească şi inteligentă a revistei ar putea fi mo
dei pentru orice revistă provincială. 

Pl'ogres şi Cultură, an III No -6, re
vista asociaţiei învăţătorilor din Târgul-Mureş, 
a părăsit cu totul preocupările literare şi s'a de
dicat numai problemelor pedagogice şi intereselor 
profesionale. 

Orientări, an IV No. 7-8, Moineşti. 
Am luat cu uimire, dar şi cu neîncredere acea
stă revistă ajunsă in al 4-lea an de existenţă. 
O revistă la Moineşti? Amintirea mă Întoarce cu 
12 -13 ani in urmă, cînd mi-a m aşezat popasul 
unei peregrinari esti vale În acest orăşel şters ce
nuşiu şi murdar. Toate neplăcerile unei nopţi pe
trecute la .hotel", mi s'au re deşteptat într'o În
fiorare plină de revoltă a pielii. Şi deaceia am 
străbătut cu ochii cuprînsul acestei reviste, nereţi
nând nici un nume şi nici un titlu. Dar m'a oprit 
subtitulatura revistei: Apare sub auspiciile aso
ciaţiei culturale .. Orientări" afiliată cu ~Gh.Cosbuc". 
Revista este monitorul unei asociaţii culturale cari 
numără peste 40 de membri fondatori şi cu un 
număr tot atît de mare de aspiranţi. Intr'un tîrgu
şor, care e şi moldovonesc, o asociaţie aşa de 
activă, judecînd după sumarul şi anii de apariţie 
a revistei, e o raritate. "Orientări" spulberă onci 
ideie preconcepută despre provincie şi mai ales 
despre acele tîrguşoare, despre care, întrebat, n'ai 
putea alcătui mai mult de o propozitie, Cu conţi
nut geografic foarte vag. In numerile de vară, 
rev: sta aduce interesantul reportaj istoric al dl ui 
C. R. Crişan, care pare a fi sufletul acestei aso
ciaţii şi material foarte variat în proză şi versuri. 
Ne vom spune din nou cuvântul după ce vom fi 
urmărit mai cu atenţie această revistă. 

Gând nou transilvănian e o revistă 
ce-apare de curînd la Odorhei. Dacă iniţiatorii ei 
au avut gând sa dea acestui ţinut puţin românesc 
o revistă românească, le Iăudam buna lor intenţie, 
dar atunci puteau să deie acestei reviste orice 
nume: Făclia Transilvaniei, ŞOimul Carpaţilor sau 
Glasul Odorheiului. Dar nu "Gând noa ban
silvănean" 1! Pentrucă acest titlu e .prea peten~ 
ţios pentru intreg cuprinsul acestei reviste, din 
care nu se degajă nici o urmă de gând nou, de 
gând care să- fie cu toIul altceva de cît a fost şi 
este media gindirii transilvănene. Cu poeziile 
bune pentru abecedar ale dlui Radu Chirovici sau 
cu platitudinele lirice din articolele politice ale 
dlui H. Croitoru, ori cu poezia dlui George Da 
nubia ne 'ntoarcem cu jumătale de veac inapoi. 
Unde ai văzut dle Danubia: ~ vulturi plutind În 
vid"? Deschide orice carte elementară ele fizică, 
să vezi şi dIa ce poale "plufi" În vid. 

Kimondom, Arad, an III No. 18-19 
Sepl. jl)35 revista de reportaj al dlui Gh. de 

Ferenczi aduce un bogat material ca totdeauna, 
În linia de conduită ce şi-a trasat-o Kimondom 
(HO spun răspicat" în trad. românească) este sin
gura revistă ungurească antirevizionislă şi nu i se 
dă de către pătura noastră conducătoare Însemnă
tatea ce-ar avea-o de ex o foaie revizionistă ro
mânească in Ungaria. Răspîndirea revistei dsale 
ar avea pentru noi cei dela graniţă de vest, dar 
şi pentru Liga Antirevizionistă un argument in 
plus pentru teza românească ŞI totuşi nu e inţăles 
de români şi boicotat - de sigur - de unguri. 
Dar spre lauda dsale dl Ferenczi persevezează şi 
cu incetul cercul din juru 1 dsale va fi tot mai 
mare. In numărul dt! pe Sept. dsa publică două 
frumoase poezii de Ady Endre În irad. dlui Oct. 
Goga. Inceputul e bun şi cred că ar contribui şi 
mai mult la o apropiere culturală maghiaro ro
mână, dacă levista dsale va publica tot mai des 
traduceri în româneşte din poeţii unguri şi vice
versa. Schimbul acesta ar însemna primii paşi 
spre o temeinică înţelegere. m. o. 

"Azi" Iulie şi August. Domnii Zaharia Stancu 
şi Petru Mano!iu au reuşit să imprime mişcării 
noastre literare ritmul pe care îl merită. Presupus 
monopolizată de veştejita revistă ieşană, transplan
tată la Bucureşti pentru înviorare precum şi de 
anexa ei bucureşteană, unde conduc cei cari nu 
cunosc poeziile unui Săulescu, mişcarea literară 
nu se putea oglindi cetitorului în ,adevărata ei 
formă. 

A trebuit să vină două mari talente tinere: 
Petre Manoliu şi Zaharia Stancu - publicişti 
consacraţi şi gazetari gustaţi de publicul cetitor
cari şi-au pus tot avântul tineresc În sujba unui 
scris cinstit şi fără scopuri de comercializare. 

Revista "Azi'" ajunsă În al patrulea an de 
existenţă, devine tot mai cetită, grupând în juru-I' 
tot ce literatura noastră ar~ În momentul de faţă 
mai reprezentativ. 111 ultimul număr - voI. 19, 
No. 4 - d. Ion Călugaru iscăleşte "Oglinda nop- 1-

tii", d. Petre Manoliu traduce cinci poezii din 
D. H. Lawrance; d. Virgil Carianopol notează f. 
frumoase ',Insemnari de toamnă"; d. Oscar Lem
naru publică un interesant fragment din romanul 
În manustris "Adon:s hâdul" etc. Restul revistei e 
complectat de bogate şi numeroase cronici. 

"Luceafărul." No. 7 şi 8. Străduinţele 
dlui Aurel Cozma, la Timişoara, ni se par lot Illai 
de admirat. O revislă de proporţiile celei editate 
de dsa. implică multă muncă şi mai ales mulţi 
bani. Aurel Cozma ne este cunoscut ca un mun
citor destoi nic şi dornic de mai bine Opera pe 
care o face la Timişoara d. Cozma, îl pune în 
fruntea bănăţenilor de iniml. 

Acest ultim număr, scos pentru vacanţă, e 
mai bogat ca ori când şi plin de interes localnic. 

(a. n.) 
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Echipele de tineri entuziasti, cari şi-au 

pus serviciile in slujba Fundaţiilor Regale, pentru 
studiarea şi redresarea satelor, au poposit şi in 
Sâmbătenii judeţului nostru. Sâmbătenii au găz
duit şi Ainul trecut o echipă de monografişti dela 
Institutul Social Banat-Crişana, cari au adunat 
date şi au studiat o parte din realităţile acestui 
sat în vederea unei monografii. Echipele regale 
vin să desăvârşească opera începută. Ei caută ca 
pe bazele studiilor monografice de până acum să 
îndepărteze toate incovenientele unei depline des
voltări, să acomodeze pe săteni la noile cerinţe 
de higienă socială şi fizică, să·i reaclimatizeze 
unei vieţi naţionale, indepărtându~se infiltraţiile şi 
imitaţiile streine, în vederea creerei unui sat mo
dei. Intenţiile sunt din cele mai Iăudabile şi vom 
urmări cu atenţie realizările săvârşite. Ceeace dă 
o garanţie de reuşită Încercărilor de până acum 
e că acestei echipe, prezidată de dl Sabin Ma
nuilă, un fiu al acestui sat, i s'a ataşat încă două 
elemente dintre cele mai bine dotate şi care fiind 
localnice, vor putea urmări Înfluenţele, dar şi 
ezitările şi vor duce lupta şi după cele 3 luni 
de lucru a echipei. Aceştia sunt doi prieteni de-ai 
noştri, avocatul dr. Oct. Lupaş, cunoscut prin 
cercetările sale din trecutul cultural al Aradului 
şi P. Popovici Bănişteanu, ale cărui schiţe şi nu
vele publicată În "Holarul" au fost o revelaţie 

In anul acesta s'au împlinit 20 de ani 
de când partidul national a rupt cu metoda pasi
vităţii in pol itica de revenclicarea a drepturilor 

româneşti şi a păŞit cu bărbăţie la luptă aprigă şi 
dreaptă. Faptul Încadrat În măruntişurile poli cei 
de acum, a trecut neobservat. Ni se cuvine totiuşi 
nouă, Arădanilor, să relevăm acest fapt, pentrtu că 
la memorabile Jupte ce s'au dat atunci pentru 
alegerile de deputat din 26 Ianuarie 1905, din cei 
8 candidaţi români, 3 au fost aleşi În cornitatul 
Aradului. Anume: Dr. Ioan Suciu la Boroşineu, 
Ioan Rusu Şirianu la Chişineu şi Or. Şt. Cicio Pop 
la Şiria. 

Dintr'o carle editată la Budapesta (nu se 
specifică anul edităriI): Cum am 'upta'? şi în 
care sunt narate luptele ce s'au dat in fiecare 
cerc electoral, reproduc următorul pasaj edificator: 

»Ziua de Joi va rămânea zi istorică pentru 
cercul nostru şi va umple cea mai frumoasă pagină 
din istoria luptelor noastre naţionale. Jnvingerea 
noastră a fost glorioasă şi precum au recunoscut-o 
chiar şi contrarii: curală şi impunătoare. 

Fiecare din Voi v'aţi imp:init datorinţa cu 
cu sfinţenie şi aţi stat zeci de ciasuri nemâncaţi 
şi nebăuti în rânduri strânse pe lângă steagul 
nostru Un ofiţer al armatei noastre cu admira
ţiune mi-a zis, că popor disciplinat şi de ordine 
ca voi n'a mai văzut la alegeri şi că e fericit că 
v'a cunoscut". . 

Cu aceste cuvinte le-a mulţumit alegătorilor 
săi deputatul cercului Şiria dl Dr. Ştefan C. Pop. 
Vom încerca în N-rul viitor al "Hotarului" o 
reaminlire a acestui început de luptă de revendi
care românească. 

(m. o.) 
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Discuţii despre scrierea sem
nelor ortografice despre lexic şi 

gramatică, se aş tern până şi in 
coloanele ziarelor de tiraj, cu par
ticiparea, - de suflet a dilelan
tismului, care o nimereşte de cele 
mai multeori, - şi de catedlă, a 
profesionistului, care când se În
curcă în iţele teoriilor uită să facă 
apel la bunul simţ de acasă. cu 
care se resolvă de atâtea ori pro
blemele când altfel sunt date es
c1usiv pe mâna specialiştilor. 

Profitul însă nu vine în felul 
acesta nici pentru omul de mijloc 
nici pentru biata scriere româ
nească, dualitate tiranică în fo
losul căruia se dă lupta. EI este 
aşteptat de la comanda unei au
torităţi spirituale, dela un crea
tor de viaţă şi de forme noui,
care cu exemplul lui să impună 

o practică uniformă În jungla de 
atâtea controverse şi teorii, a or
tografiei noastre. 

In orice cal discuţiile, oricât 
de sporadice şi intermilente sunt 
- nu strică, mai cu seamă pen
tru locurile în care se scrie prea 
de curând cu prea multă desin
voltură, în derâderea puţine lor Te
guli pe cari ne obişnui sem să le 
socotim elementare şi acceptate, 
câştig de până aci, - de toată 

lumea. 
Un mit, nimbează fruntea 

încinsă a unui cioban, de sub 
cerul cu jocuti de ape şi lumini 
domoale, ale Olteniei. Şi atâtea 
minţi Înciudate şi inimi de obe· 
dienţă dispută ca pe al său, fie
care cu ce are mai convins În el, 
fenomenul maglavitean. Numai 
omul de vise, şi poetul, ei tac. 

NOTE 
Or, ar trebui spus şi un cuvânt 
pentru ascunsa parte a omului, 
din care răsar toate credinţele,. 

din acea nevoie de bine, de fru
mos şi de adevăr, pe care nimic 
nu o poate disruge În om, ori
cât de umil ar fi el Şi când nu 
o poate strânge în chingî1e de 
atât ea ori sterile ale tiparului, sau 
ale altor legi de tehnică cu dTept 
de circulaţie legală În lume, omul 
cu palme bătătorite şi inimă vie, 
Îşi creiază lucrarea fanteziei sale, 
În liberă concurenţă cu fata mor
gană, fugoasă, inaccesibilă şi pri
mejdioasă ca un vânt de pustă. 

E dreptul lui de a visa şi de 
a crea În imperiul cu mlaştini şi 

!iane, al fanteziei, după inima şi 

mintea lui, care cere binele, fru. 
mosul, adevărul, deopotrivă cu 
cea mai luminată şi trufaşă ci
vilizaţie. 

Despre neaderenţa lui 
1. L. Caragiale, a picurat con
deiul unui publicist câteva cu~ 

vinte pe hârtia contrariată a unor 
credinţe de slânga. şi unde de 
obicei problemele de rasă sunt 
trecute sub tăcere când nu sunt 
deadreptul infruntate cu mustrări. 

Aceasta a făcut ca articolul să 

fie Teţinut peste destinul lui de 
efemeridă, mai îndelungat şi în 
conlradictoriu, - de toţi acei cari 
au de spus o reservă pentru fOI1-
·dul de simţire. - flindcă asta 
intereseaz~ aci - al lui Cara
giale. Şi dacă se găsesc destui 
să puie În seama lunatecullli ge
niu dela lpoteşti o influenţă de 
emasculare a generaţiilor de până 
aci, şi cu tot ce au produs ele, 
dece se nu dăm libertate să ni 

se semnaleze şi un adevăr din 
tabăra cealaltă, unde trona o 
muză cu blazon de mucalit. 

Adevărul nu supără, şi pentru 
l)amenii de bună credinţă, pentru 
cei cari mai zăresc posibilităţi 

noui de afirmare a geniului ro
mânesc este prea evident, că fon
dul de omenie şi de simţire nu 
a fost încă epuizat de înaintaşi. 

Şi, cu deosebire, "nu de Cara
giale. 

Spiritul de grup, în la
tura lui constructivă, îşi asumă 

iniţiative pentru activităţi ce par 
să se excludă, dar cari demult 
au fost definite într'un inţeles ce 
le îngăduie nu numai să stea 
alături, dar să se promoveze 
chiar, În drumul lOT spre o ţintă 
comună. Putem plasa deci, aci, 
aceleaşi cuvinte de întâmpinare 
pentru o asociaţie a celor cari 
cred că au ceva comun cu slova 
tipărită, şi găsesc să coordoneze 
într'o întocmire de breaslă si
linţa lor intru apărarea şi des
voita rea scrisului românesc, pe 
de margine de ţară, - cât şi 

pentru o tendintă de a da dru
meţiei un aşezământ local, pen' 

• tru a putea lucra pe teren cu o 
mai eficace şi strânsă disciplină 

de organizare a acestei porniri 
spre culmi de azur şi prăpăstii 

Dacă îşi vor găsi în linia unui 
program viu înfăptuitorii, cari 
sunt solicitaţi de atâtea probleme 
În amândouă domeniile, lucrarea 
acestor asociaţii va legitima pe 
iniţiatori din plin. - Sunt locuri 
can cer muncă şi spirit de jertfă. 
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Cărţi primite: 
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Reuiste: 
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No. 26 -30, Iunie-August. - "Sell!inela", Chişineu-Criş an I 
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- "Românul", Arad an XVIII No. 16. - "Curierul", Arad lulie
Aug. - "Stirea", Arad an V lulie-Aug. - "Pagini Literare", an Il 
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- .Freamătul Literar", an III No. 4-6, Siret (Bucovina). - "Pla
iuri Săcelene", an " No 7 Ilie, Satul· Lung, Săcele, jud. Braşov. 
~ "Fruncea u

, an II No. 2') - 27 Iulie August. Timişoara. -
_ Transnistria", an I No. 3-4, 5 - 6 Mart Iunie, Cluj. - "li
bertatea", an III No. ) 3- 6 Iulie - August, Bucureşti. • Viata 
Basarabiei", Chişinău Iulie - August. - .. Revista Vremii-, Galaţi 
August. - .. Gând nou transilvănean", al1 I No. 3 5, Odorhei. 
- .. Femeia Satelor", an I No. 6 Iunie, Deva. - "Zâmbet de 
soare", No 12-13 Primăvara-Vara 1935, con. Ursoaia, jud. Olt . 

.. Kimondom~, an III No 18-19 Septemvrie, Arad - .. Bana
tul Literar", an 1 No. 9 -10 Mai-Iunie, Caransebeş. - "BiajuI M
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an II No. Iunie ~ Iulie 1935, Blaj . 
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