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HOTARUL apare sub ingrijirea unui comitet de redacţie. format din următorti 

membri ai toAteneului Populat AradanH
: Barbu Pompiltu. Ctuhandu Gh .• 

Constantinescu Al., Găvănescu Eduard, Lupaş Octavian, Olinescu Marcel, Negură Al., 

Păun Mihail, Isaia T olan şi V ula Tiberiu. 

HOT ARUL apare lunar cu un singur număr dublu pentru lunile Iulie şi August. 

abonamentul fiind: 

Pentru autorităţI, instituţii şi intreprtndert comerciale, financiare şi industriale. 

pe an 200 ki 

pentru particulari _ _ 100 lei 

* * * 
HOTARUL va ap.ue in 24 şi 28 pagini. 

PENTRU DOMNII AUTORI. Manuscrisele nepubHcabile nu se pastreaza şi nu 

se inapoiază. Cele admise de comitet vor fi publicate in ordinea primirii. 

Domnii autori sunt rugaţi a trimtte manuscrisele scrise la maşină, pe o singură 

pagină şi perfect dtibile. 

Pentru tot ceiace priveşte ,ed.cţia: manuscri:i~e. cărţi, reviste, ~tc. a se adresa ~ 

cAl. Negura. publicist. dlraa. 

Abonamentele şi tot ceiace priveşte aclmiBi.traţia, se vor adresa: 

cAl. Cun.stan.tin.escu. profesor, '13ul. GeneraL Dragalina, dlraa. 

NOT A ADMINISTRA ŢlEl. Rugam pe dom aii abonaţi sa nc trimita costul abonamentului pc 
adresa: Al. Canstantiaes:u. Arad. Bulevardul Genual Dragalina. lb. 
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Suntem Ia al doisprezecelea - şi ultimul - număr al anului intâiu. 
Poposim. Nu din nevoia de °a ne odihni şi nici din aceia de a ne autoestima 

pentru efortul făcut. Nu suntem deloc obosiţi şi nici nu ne mirăm noi inşi ne de 
roadele activităţii noastre. Dimpotrivă. Socotim că n·am atins decât o primă etapă 
spre ţelul pe care-I urmărim şi că n-am realizat decât un crâmpeiu din ceeace noi 
înşine năzuim şi o foarte mică parte din ceeace Aradul ar fi in măsură să realizeze 
'- in comparaţie cu tradiţia sa culturală şi cu energiile sale actuale, astăzi încă latente. 

Poposim pentrucă simţim nevoia unei retrospecţiuni critice şi obligaţiunea 

morală de asta de vorbă cu cetitorii nostri de azi şi de mâine. 
Hotarul s-a născut din necesitatea de a evidenţia manifestarea pe cont pro

priu a individului activ şi creiator în domeniul cultural şi literar~ N-am acceptat 
nici o tutelă. • • onorifîcă şi n-am cerut sprijinul material al nimănui. Fără comitet 
statutar şi fără regulamente de funcţionare - pe deasupra lor - trăim de 3 ani ca 
'tAteneul popular,ţ şi-am făcut să apară douăsprezece numere de revistă. Am trăit 

in atmosfera mediului şi timpului nostru; ne-am asimilat-o, am interpretat-o, 
eate-odată am exteriorizat-o cu fidelitate - fără să fi avut pretenţia s-o canalizăm. 

Am avut însă indrăsneala să răspundem pozitiv ori cărei necesităţi spirituale 
a acestui mediu. 

S-a simţit nevoia unei reviste, - am dat-o!; a unei reviste de hotar, -
am dat-o 1; a unei reviste regionale, impotriva imixtiunilor tutelare ale centrului şi 
pentru afirmarea specificului etnic regional - am dat-o l Pagine1e Hotarul-ui nostru 
dovedesc posibilităţile de afirmare ale regiunii sub aspect cultural şi literar. Nu am 
dat mai mult pentrucă nu s-a putut da mai mult. Fără lipsă -de modestie, nu recu
noaştem însă - regionaliceşte vorbind - nimic superior nouă. 

In literatură ne revendicăm meritul de a fi afirmat şi susţinut talentul robust in 
toate multiplele sale manifestări, al tânărului prieten Pompiliu Barbu. Lirismul său cu 
inepuîsabile resurse ne-a impodobit aproape in fiecare număr pagineIe revistei. Ne per
mitem să-i cităm numele pentrucă, deşi colaborator constant, este singurul dintre mem
brU redactori căruia împrejurările nu i-au îngăduit să ia parte la nici una dintre 
intrunirile noastre săptămânale - de mai bine de-un an. Pe ceilalţi, o explicabilă 
decenţă, isvorită tocmai din constatarea de mai sus, ne obligă să-i trecem sub tăcere. 

Istoriografia şi-a avut insă in coloanele Hotarul-ui cele mai reprezentative 
condeie ale ţinutului nostru. .,Pentru oamenii de cultură. munca miglloasă, sistema- 1 
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ticit şi de-atâtea ori ingrată, ce a depus un mănuchiu de cercetători ai trecutului, 
este un câştig ce rămâne. Studiile, cifrele, argumentele întemeiate pc datt, cari in 
atâtea pagini ale revistei au aruncat lumină nouă asupra vechilor noastre drepturi 
in ţinuturile mărginaşe ale românismului, pot constitui unul dintre cele mai de preţ 
aporturi ale anilor din urmă/~ - In felul acesta am răspuns noi apelului făcut de 
liga antirevizionistă. Pentrucă suntem de părere că aceasta e singura propagandă 
eficace.. pozitivă. (Părere pe care am avut satisfacţia s-o vedem confirmată prin 
recenta apariţie a primului număr din excelenta HRevue de Transylvanieu , - o 
publicaţie care poate convinge mai mult decât cei mai străluciţi oratori anti
revizionişti). 

Am dat o deosebită atenţiune recensiilor. Recensia unei cărţi sau a unei 
reviste constituie, azi, o preţioasă indicaţiune informativă pentru mulţimea cetitorilor 
cari n-au nici posibilitatea materială să achiziţioneze tot ce apare, nici ragazul necesar 
să citească tot ce le cade în mână. Şi nu ne-am oprit numai la operele ce ni-au 
fost trimise la redacţie - deşi am fi fost in drept s-a facem. Regionalismul cultural 
şi-a manifestat şi aci intâietatea. Cărţile şi revistele apărute in Arad sau în centrele 
limitrofe au format intotdeauna primul material al preocupărilor noastre. Le-am apreciat 
cu toată obiectivitatea posibilă - isvorită dintr'un spirit larg înţelegător şi complet 
independent de complezante1e cădelniţări reciproce ale bisericuţe10r literare. 

Şi-am pus la indemâna cetitorilor o revistă ale cărei condiţiuni tehnice ne 
măgulesc pe noi şi cinstesc Aradul. (Aceasta au spus-o şi scris-o alţii. de pretu
tindeni.) In plus, am avut onestitatea apariţiei. faţă de abonaţi şi consecvenţa în 
atitudine, faţă de toţi cetitorii. 

Iată ceeace am realizat. 
* . 

Ce vom face de-aci inainte? 
Vom creşte şi ne vom estinde - după puteri, fireşte. Sunt atâtea elemente 

tinere care ne bat discret la uşe. Le vom pofti inăuntru. Criterii de selecţionare: 

activitatea, creaţiunea, talentul. Sunt atâtea grupări tinere in cuprinsul Ardealului 
care, ca şi noi, urmăresc afirmarea culturii şi literaturii regionale. Le vom vizita, le 
vom primi la noi. Vom căuta să ne cunoaştem reciproc, să ne coordonăm ţelurile, 

să ne altoim forţele ••• 
Sunt atâtea reviste apărute mai ales in anul din urmă care, ca şi noi, tind 

să exprime specificul etnic al diferitelor ţinuturi ardelene. Le vom răsfoi cu priete
nească atenţiune, vom primi şi le vom oferi colaborarea celor mai vrednici dintre noi. 
Şi, - cine ştie?! - peste câţiva ani poate că ne vom vedea şi cei dela Oradea şi 
cei din Timişoara şi cei din Sibiu şi cei din Braşov, din Turda, Cluj şi Arad 
grupaţi in jurul aceleeaşi mese la care se va redacta revista pe care o visăm cu toţii 
şi care va cuprinde în pagine1e ei sufletul intregului Ardeal, cu tot ce ar avea el mai scân
teietor ca inteligenţă, mai delicat ca simţire, mai viguros şi mai cuprinzător ca sinteză ... 

Cu ochii toţi spre aceeaşi stea călăuzitoare ne vom urma până atunci. fiecare, 
micul nostru destin. Că unii vor cădea. că se vor ridica alţii - nu interesează. 

Ţ elul este precis; drumul jalonat. 
De-un lucru ţinem să ne asigurăm cetitorii: dacă vom scoate primul număr 

din anul al doilea - va apare, sigur, şi al doisprezecelea 1 
, Am făcut dovada că ştim să ne ţinem de cuvînt. 

AL. CONST ANTlNESCU. 



HOTARUL 

TRATATU~ DE I.A TDIA~O~ 
$1 

IDEEA DE IlJSTITIE. 
]n serm mereu I'CP\.:( ·!ldo/' al glllllente ale 

rcvizionismului maghiar, inl:lInim ~i pe aecsla, 
menit de a impresiona. c~i Trut:ltul dd~, Tria
non trebul' revizuit, şi pcntruc,'j ci esft.' inju-':it, 
pcntrueă »ar fi temerar <le il .... 1I .... (hl(> că III 
este eOllfonn cu ideea de justific iTllernaţio
,mii,,:. (Antal Ullein), 

AfirmHţia esh.' într-a.1.'''il,', d,' natura s,î 
J'asloarne scnsul in-':iuşi al L Oţillllhor, pentru 
dne cunoa.;;le rCHlita!ea hWI<II'ilor, sali nmUt 
sn se document.cze ('li un minilllll m de stră

duinţu şi de obiectivit.ate: dupZI CUlii ca este 
sU1:Iceptibilă să atragă simpatii Pt:lltl'U ('1lgaria 
mllfiwtă, in massc]c opiniei puhlil;C JT;ondiale( 
a\.[pseori uljor c,lljti~[lte de teol'i i sau pri Ilcipi i 
neverHicate, mai ale.,; ('imcI ele sua!, pl'ez<:ntnte 
in volume de respeclahile prllIHwţii. ea acela 
nSllprn căruia ne oprim un mom.:nt. (A LlJein. 
LI nature juridiqm' des elausc", leritori.des du 
Traite dl' Trinnon. Paris 19~!).) 

- Ar fi injust ira Ud nI de la TrianoJl ._- se pre
tinde astfel .... - pentrucă la baza sa ar 8ta 
ideea de p(?d~'opsă. Duritat~H clallzc!()l' sale 
teritoriale g-ar cxpJiea in conseeillp print/'-ull 
clt'menf peTlolizatorJ care-şi găsf:şte pri1ld piala 
sa formulare in acel ClH10SCIl( lext, ari 161 din 
Trul de la Trianoll (coreSpOfldl'lItlll celebru1ui 
arf. 231 din Tratatul dc la Vt'rliailks). Ori 
<,('est text stipulează: }) l'/lgaria şi aliaţii SOl 

sunt 1'e.<;ponsabili I)(mtrll a le fi cOllzaf, de pier
deril(' şi daunele suferite de cal,':] Gm"cm p 1e 
Aiiatc şi Asociate şi lZa[ional:i lor, Cil o eon
sccintă a războiului, care le-a fo~t hllpUS prin 
(lgn'siunea Austro - Ungariei şi a Aliaţilor ci«. 

Din acest text -- origill;:l a nîului -- ar 
1'('7,ll1t8, se conchide, şi il1lpârţircd lTngaricl 
mi]ellarc. şi ignorarea drl'pLnrHo. omului în 
sl'munărilc teritoriale cOl1liaaat(" ş; - cu lin 
("un\nl- dezavuarea aceio!' lwmeroasc garan· 
ţii morale, promise de iduologi... "ilsoniană, 

in momentul construiI'ii p{tdi. 

Dacă acest punct de vedc)'(' ar <'orespundl! 
udenll'ului, dacă illtr'ade"ăr ideen de pe
dcapsi:' ar fi determinat actuala fi:lionomie te
ritoriali':. a Ungariei, desigur cauza rcvizionistă 
ar putea pretinde la îndreptăţirea ei, iar senti
mentele de simpatic p~'niru ungurii vÎtmgi ar 

puh'u fOllda lin justificHl curent de OpInIC 

ţlubHt,ă, 

Dar pl'eCaritHt ea a rguIII l'n (ului pe cun' îl 
iU\OIă susţinMorii tezei injnstWei trn!:1tului 
de ]a Trianon, este ast{izl ('U I'ri~.osjnţă ~I~
monRlrată. 

C~ toat.e ('ffiltradidoriilc disculii C(~ se duc 
in('ă, asupra problt'md "CSPO'l,<." hilităţii in 
dedan~arca razboiului mondiaJ, este astăzi 

dştiţ!at acest "dedr, că art. 161 (ea şi ana
logul situ din trat. de la Versailll's, ari. 231), 
nu a fost inspirat din jrft>("c'f aC! p(!n(/litate

J 
ci 

cum () arată însuşi faptul in:wrierii ~ah.· la în
ceputul Părţii a 1'lll-a din Tratul, I'eferitoare 
la reparaţjuni, -~ el iZHmîl;ite din prineipiul 
r'l!s!wflsabilităţii cit'ile, din g,'e.";;eala comIsa 
şi din daunele rezultate; prim'j piu inscris L 
urt,1:182--84 din codul chil frallce'!., art. 249 
şi 720 din c. c. german, şi in diferitele legisJa
iii moderne. In consednţă, aces' text nu im
pune (~ermaniei ~i Alir.lţilor ci (ded :;;i Unga
l'h·i) dedt obligaţia rCfpa"ării leţ!ale a pierde
rilor şi daunelor eauzatc, prin faptul apTesiunii 
lor. Jar că, iniţiativa agresiunii in (h-sehiderea 
ostilităţilor It' revine, c:-;tc- -< cu toate obicc
ţillnilc ce ei aduc .... un Fapt pozitiv .o;;i de de
nl"gat. O subliniază, p,'intre atMea docllmcnte, 
fllim().~ul memorandulll Lansing; a fost recu
noscută .':H de negocialo:'ii germani fli 8T1nisti
ţiu]u i. 

• 
AC'l'ssta fiind situaţia. est.:> cyidcnt că ex

pli('srea desmcmbnlrii Cl!~:lriei nu trebue 
căutată în ideea ele pedc(fIJ':iă; ea cstl~ Cll totul 
inrlependentă şi de fap'.'11 dac;l Ungaria a fOl;t 
pentru .sau contra deelanlrii r~l7.hoiului; - re
vizioniştiii prc1ind C'ă Tisu a fost un mare 
pacifist, ceea-ce un BI.'nc7, un Tache Ionescu 
- (;\1 ~{\stele lui inl'or/1nţii neagă, afirmând că 
"Ti.sza este autorul principal al declanşării 

războiului: Tisza a provocat carnagiul um
versal". 

Dincolo de această contru\'ersă, rezidă ex
plicatin radical ei remanieri it titoriale a Gnga
rîei, şi prin aceasta, a tranr~formării sale în 
Sfat naţional. 

In aplicaţiunea lH'eiui bir efăcător prillci- 3 
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pill de drept /1llblic, al n(lţu)!Oalilll(ilor, l'are 
oc!at{t adopt at ca ideI.' eă bu d tO:U'l' in lUlTarilc 
Conferinţei dl~ Pacc, adică 111 opelll lt>I'itorialrl 
t(\n~e('I'aW de l'eldalte tl'atate, lr,,'buia in mod 
impnios să fie ('o!1l'I,ctizat ~1 in chm:de leri
fOI iale ale Tralatului de la Tri,uwn, Chiar dc 
ar 1 i Îm'cr('al, autorii accsi!li traim nu ar fi 
llttful S{I înctl'piu'lcZC aplit'a~.ilille,l pri!:t:ipiulni 
lwţionalit{\ţilor, in cazul 1)['\)\111\ tilor "!:'chei 
Ul1garii, l'aI'{~ prin jOl'ul ideii de allloddermi
nm'(!, pusescr<"1 Conrl'rinţ.<\ P{\cii III faţa unui 

fapt implinit, voinţa l'oledi.t\ a populaţiilor 

lor, desră,':mnÎ.nd Imila/ca ll((ţ;or/(/Iă,~ fenomen 
l'(' apiî ren în Hll D, dupit ['01'111h1,1 ,'cl'hei .,:,coak 
nntionalb4t' italiene ~ ~a "o !w/'ll!1('ă impc

rioasă, (':\rl'ia nimic nu-i !)o,lle rezisl<l, pent ruei!. 
l'a se eonl'umhi eu insll!:,i t'\llll'eplui ne lusli
ţie internaţională (:, 

Şi atunei, infirmarea principalului argu
ment al tel,ei iniustiţiei Trat. de la Tri .. non 
t~stc evidentă. Ideologia wi!"onianil a fost 
l'cspecinlă la ma ximum l)u:;iiJi 1, «:aci ~ti Ilt ente 
e:' principiul naţionaliti\ţilor ('II ai său ('oro
lat, ideea de atll odc{erminar .... , sun l demente 
l'<1 rdinalc în s! rudura jurididi a arestei 
ideologii. 

DHI' se poate vorhi lH<.lC,lf de o 1H:ll't'U

Iioa:;;krc, de o inl'~t1care H d,( Jliurilo:' omului 
in tratatul »eliberator de q.ttjOlHllij.l~i", cum 
('u dreptate a fost l'arad.eriz'lt, Tr<ltatul de la 
Tl'ianon? - Cine cunoaţ;le ('~\t de larg con
(('!lut este dreptul de OpţiH/I.! în acC'st tratul, 
('i'H~ :;;lk ee întinse sunt dr('pllll'il'~ re<'lWOSCULe 

mlnorităţilor dc rusii, de li'nh,\ ,'li de' rdigie, 
pl'ote,jatc de această dată ~. prilti 1" o {{(II'Wlţie 

i/lternaţională (uecca <l SOl', !"'lţ.) ~. drq>tul'i, 
astazi eu prisosinţ{\ demonst"11, eil, asi.!!llI·{1 o 
perfcdă I.'g-alitate jUl'idiea a rilinuri.'m'ilOl' cu 
maiori( arii .. - nu va putea sii 11'.1 cOl1ehidrl, c,1t 

de puţin 1<'llwinic este şi a .... t~~,L <ll'gullwnL 

A :--:t1'el departe dc a St, put~~,l vorbi, de 
171111i(orca Ungariei, elepurte ele fi se putea 

8 •• 

lliirma cu tratatul de la Trialwll l'ste injn~t. 

anali~lul ohicctiv, dornic dl' informare impul'
ţială, nu \'H putea deducc, din cc/'cl'ture>l rrcu· 
liUiţilol' şi-a evenimentelor, c(, la 4 Junil' Hl20, 
ziua semnării TI'.lta1ului de la Trianon, lUt 
,nal'e act de dreptate isloricd s-a săt'ârşil. 

COI'll'cplul de juslil ie inlernoţiorllliii _. prez;':'n
tat il~ IUl'r.:\rile de propag'lll(I:1 I'cvizionistă -
ea ultragiat, - a înl'egistnn almH'i un Insem
r.at flH'C'CS, Stipulându-sl' ,'lau.;cli' fn iloriale 
-_. UE-tăzi incriminate în dodrina l'l'\izionistă -
~-a ti rmi'îd t, mai presus de orice, o operă de 
jl/sfiţ ie internaţională, Cum r~!ll;;lrCa ;\ hl1erand 
în fl1i1110HSa sa scrisoare de ren',ilere li Trot. 
de la Tri;;lnon din 6 i\bill 1920, - document 
ee se înccurcă a 1'i r<lsIălm(tcit dl' cMre pl'O

n~ot OI'ii revizionismul ui - »i rn:-,a1'l'~l frontieri~ 

101' dcsnisc in condiţiile de pace, S-<1 făcut, 

du pil (' 1 omin((J:ea doeulUe"t-Jlor ti.' orice na
turii, carc pol fi i/lPo('(I(e ia ,'ilni/inul tezei 
magllhlrc« ~ Ele nu putnll\ S~I fie altcle, 
l'enlrudi o starc dc lUt'rllI'i. fie !;li milenară, 

111.1 (',:-;le fonduUi s{t ehlinuiasca, când ea este 
l'('cu/;osclllă contrară ieiel;' de iusiiţie, ~i ('CCiI 

cc ('l'a recunoscut ca o sllll'(' d(' {I/('ruri ('0/1(1'0-

ric ideii d<> illstiţi(' in Hl,!.'l, de c<,itre () 
oL~tC'as('ă conştiinţc1 jl/l'idierÎ, ('el~a ce afirmau 
deschis diplomaţii - in 1'1InOl1l cărora unii 
vedeau ('li durere priib,,,;;!]'!'a I.nei formaţi.uni 

politiel', promo\'ată pcntl'u a~igur~lI'I."a echi
librdlli f!!lropeall - .ast<"i 7.i perimat, fie şi 

teot'l'Hu;şj (' - este tem':"I'.Il' d ri rtist{t!m;i<:i t 
a~ tăâ. 

Trăim În epoca pri//opillliii 11(J(iOlWlilâ(i
lor, a cărui aplicaţiune a !'t:a li Z<l ~ u operă de 
dl'l'ptate. Statele au fost aduse -- in măStU'll 

}lutiJ1ţdor -- la limila naţionaliU'ţii lor, In 
~el'af:W Jimit{l este fi ('ese şi drelJl să trăiască 

~i Cngnria, p{tr[\sind îdcea politicei În\ cl'hite, ea 

<.lceen -- in onoare În Ht'\ illltC;\ I'('\'i/.!onistii -
a heţ;enlonie; politice ~i ecnnomi..:c asupra altor 
n:lţionalităţi. 

ProL G. 6ufn)flic. 



CRIS el OR. 

cAiei pe Criş, acum vreo şase veacuri, 
Jupânul 'Bâlea cârmuia norodul, 
Pe !ărmii-aceştia se'nşirau conacuri 
ştn dâmb rşi avea curtea, voevodul, 

CfJin răsărit. nu mai veneau popoare, 
CfJar ţara depe valea asta'ngustă. 

Era vasală reqelui din pustă 
StJpâ,wl unor tribuli prădăfoare.· 

Ci dupJ-atJtea năvăliri barbare 
~răiau un jupân BJlea şi poporu-i 
cAiei pe Creş". păi nu-e minune mare? , , 

Şi neamul care birui infine 
Să n' aibe ' ncredere i'n viitoru-i 
Ţintini mărirea ce i se cuvine 1 .•. 

Cri~cior, Apd! 1934. 

POMPILIU BAR~U 

HOTARUL 

-

Cântec. 
Mor cireş;; albi de floare, 

- Albi şi colaii -
Mor In primă"eri eli soare, 
De melancolii -

Lăc"';mează·nfreaeă zarea 
Şi mă Intristez, 
Şi pierzându-mă'n cărarea 

Vi .... l ... i, •.• visez. 

Moare pr.mă"ara'n .in., 
- Aibă colilie -
Moare sufle'u' in mine, 
De melancolie • •• 
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Cri:a aHlericană şi 
experienta Roosevelt 

--- Dacă in articolul publicat într'ull număr 

precedent al acestei r<,'vistc, ne-am intins cam 
mult asupra evenimentelor e<'OI'omi<:e peire
eute in ultimii 15 ani şi d~l.di cu Becast{. oca~ 
:dunc am rileuL rdlc('ţiuni, poate caIU aspre, 

asupra psihologiei egoiste a poporului ameri
can, am int.reprins aecm;ta rent I'n H pune pe 

dtHorul nostru in ('urent cu gruvele p10blcme 
('ari S(~ prezentau lui Francisc Hoos('"clt in 
ziua n'md, prin voinţa d~tl, cxprimuiil fi unUl 
popor care numI'trii 120 mili(Janl' <lI' suflete, 
el trehuia să dea miisura eap~lt'ităţei sale şi 

să punti in aplicare programul siiu, menit stI 

"inrlccc hon lft f!"I'ca de care Sti fI.'n'a (l('eSL mare 
popor şi prin repereursiullc diredă tmlte C',:
lelulte popoare ale llimei eiviliza1l', 

~ Noullli preşedinte i se pre7entau tl'l.~i 
problcllw, cari eereHU o soluţiullc grahnică: 

-- PI'jmH era de ordin banc.!r; l'rl'dinţa 
in pro1"peritalp<l U,rfi sf~'l':;;iC care ('opl'insc,'ie 
poporul american in epoca ce a urulat l'{,zhoiu
lui, impinsesl' toatii p('onomia amt'ricaJHl si in 
special biineilt, In aC('1\ inna!iC' dC' ('redit,,: ne
contl'olaHi !;'i llern{ISlll'uhl, care in urma eve

nimer.ldor din anii ('1.' au U1'mat izbucnirea 
crizei, au dai In lumină lomplpda dezordine 
a intrebllin({u'ci cl'C'ditului public şi pri\'at.. 1.;1 
Hl'l'H,.,;tă dl'zordint>, adăog{'jndu-s<;. nenumăratele 

!'>cundalul'l IiIlHlll'iare, cu O('.1Zil111('1I izbuenirei 
.l';tl'Or:l s'a facut dovada cii incql<ldtatea 
bam'herilor s'a impletit ('u lipsa lor de mlt'stj
tatc, a I't'zultat in primele două luni ale anu
lui 1!138 o pr{lbu,~il't' generu!{l a murei nwjo
riUiţi a so('ietil.ţ.ilor bunc'are şi il'dusi riale, 
cari alraseJ'ă in nllastrolă şi pe marile .'iOelE'

(;:iţi de asigurare, eal'i adull~l dincolo de O('pon 

majoritatea ccol1omiilol' puhliculUl, 

_. NeilH'rt·dcl'ea gene!':J.}ă JI1 liohditatea Ol'

ganizaţiilor kmeare şi in eorectitudim>a ('on
ducătorilor 8('('stOI':'1 rcdamnll îh momenlul 
in'icăunărci lui Housevelt o rcsir}lng('1'0 a li
bcrtiltei în manipularea m·erei mlţionak> ŞI 
deci o intervenţie energic{, a Statului. 

- A. doua l)roblemă import-aută ce se 
lJlUlC'<1 noului preş('dinte, era găsil't'3 unei 80' 

fI. 

1\1 ţiull i in dws ti un ca g1'3 nÎ a ţi omnju 1 u î in
dustrial şi agricol, eare după cum am arăt.at 

în articolul pl'eccdent, cuprinsese două cincimi 
din totalul populaţiei Stutdor Unite. Carita
tea publică se dovedise neputincioasă de n 
u!;iura o boaltl, ('arc atinsese aitU de adunc 01'

ganismlll social, iar intervcnţ.in nnanţelor oră
şl'ne~ti, i'ăd"t fi fi izbutit sii. ll~llreze situaţia, 

u,lu,sesc mai itl<1tt· ol'aşcle IW pragul falimen

tului. 

Situatia financiară din ee in ee mai 
gJ'av~1 impinsese patronatul la metode ('omer. 
{'ialc tot mai depărlate de pl'Ubitatca tradiţio
nali!, l'[ml totuşi ti hisa sli se in!rczăl'cuscă o 
ameliorare a crizei, astfel' că ehiar Camerele 
<Il' Comerţ reelumau o illh~rvenţie a Statului 
in rt'glcmentarea producţiei şi a raporturilor 
dintre cupital şi muncă, 

In 8f .. ll'şit a tn'ia prohlemi'l gra\"ă ee se 
punea noului preşedinte CI'a salvarcn tt'rmk ... 
rilor, Pc de o parte preţurile p1'oduselor agl'i
cole seăzuser[1 in, a~a m(\sul'il l't, nu mai pu
teau asigura produe{'lOl'ului nici un e.\şiig şi 

îl puneau in neputinţă a-şi pHili impozitele-; 
pc de altă parte mai mult de jumătate din 
('ultivatorii d(' pl.lmlin1 (fel'micrii) IŞ1 m eau 
an'rile ipotceatc pentru daturii contractate în 
epoca de pl·osperilalt.' şi se gaseau În impo
sibilitate de a-şi achita IlUlem' dobtinzile, cari 
acumul:1ndu-se amcninţau sa înghită illsl"lşi va
loarea pămunturilor. Se simţea şi in flceastă 

direcţie nevoi" ullei iJltt'rn'n~ iuni II Statului 
penl ru a impUllt' o sC.-,dt'l'P Il dobllllzilol' şi 

cyentua1 ('hi~lI' \) I'l'dLl(,l~l'f' n d cltoriil OI'. 

TllUttl OllH.'lIi r'l';! Hşlepl a l'U infrig J rrtre-
ziua (le :{ \l:11'tie 19:13, ecÎnd H 008e, ('11 UI'ma 

s~i înloeuÎas('[\ pc 1 {nover la Cnsa Albii; în 
acea zi Iloul Preşedinte, dllp;'. o tl'adiţip inau
gurată de \\'ashingtoll şi uJ'mahî in mod scru
lwlo,s de toţi urmaşii, urma să udl'l'sezt> un 
mesaj poporului american, prin can' trebuia 
Sll dCH indieaţiuni asupra ptlr(~rilol' ~i soluţii

lor sale faţii de marile probleme c:1r01'3 era 
chemat sa beă faţă, 



---_._--------- --

-- De <lstă duta in' special, fiind nn'ha de 
prohlemt· de ordin economi .... l;ii social. Ille,,,~ljllJ 

intcresa intrcr~g:t omenire civilizatii, câei {'r.,' 
de prevazut câ măsul'ile ce urmau sâ SI..' ;Jpliec 

unui popor de 120 milioane, {'li industria ('C,I 

mai dezvoHaHi din lume, vor .J\"ea r~perl'lI~iUlli 
ÎIJe\,jtahik usu pra eeo'lOlIliel f;l1tlll'Ol' pO
poarelor. 

-" l\'fl:'sajul lui Roo~evt'lt, earl' era ,1Ilun

ţal ca O expunere a unui pl'Og-I'!llll de s(·hhl
bare radicală În polit iea <"'l'ol1omid a Stat{']or 
Unite. ti fm;j însii o dpzamitgin' eompledă 

PP!1 tl'\l toţi. 

('e ('Oll ţilll'H in ('~'ll'IlFi acest pţ'ogram? 

Prl'şedintC'lC' Rooseyelt anun~a eă sar
cina sa este de ~I d.'! de )qer'l populaţiei de 
la ora!:le prin punerea În v~\loare a bOI!,lţiilol' 

naturale şi de a ridien putinţ.l de c'lImpărm'e 

.fi populatiei rura]{' pl'in o politit':1 de l"idic:lre 
a preţului produselor ag-ricole. 

-- Ca melodă mesajul anun~a {'il g-U"\cr~ 

nul va suprav('ghe9 toate opel'aţiunilc h:\Ilcfl,n' 

de ('I'edit!:'i de: investiţiuni şi că va lucra 
pt'ntrH stabilirea unei de\'ize sillliitoase ŞI 

penl ru e(·hit ihra rl'a hugd 11 lui. 

Preşedintele î~i Încheia mesajul m1\l11-

t~'nd eă nI ecre Conţ.!l'esului puteri diciato
l,iall' şi inehe:i dllp~l tipicul tuiUl'nr" dictatori-
101' din toate timpurile. Învoei\lld în .'\ee,st scop 
p .. PI{~xtlll unei misiuni divine: » PoprWlll 'Ten 
o dil'el'livă şi o di"ciplină. EI m:n alcs pe 
miiI!' Cel să excn'Hez eOI118.ld:lIlH~ntlll DUlIlnc

Zl'l! să mil binecuntn{eze şi să llHi îndrurnczc 
in ;Jeţiullca mea". 

• 
~- Ronscvdt ,Îşi adunase din 'Teme () 

t'C hip5 d<.> colaboratori aleşi printre tinerii pro
rt'sol'i ai Universităţilor dill Colll mbia şi din 
Hanard, er,ll'e îi prpgătisel'{i din yt'Clnl' U1J 

proţ:!l'am aJ !n<lsul'ilor de ]U:IL pentru nota,prea 
la indeplinire a phnului silI!. Accşti colahora
tori, l'ari Hrnlllţaser~l la in:l! ... răsp<lntiilt' că 

prin ci I>C va inagur<l () ('ră nou<1 (ne\'; <Ierti) 

fudi hOlezaţi de opinia pu hl ;('\1 "hr:lÎll t rusi" 
lruslul ('"cerului: htllHl\-oinţ" ~i cntuzi:lsmul 
101' avcau def'{'{:tul că SI..' rCZ'.'mau JK' planuri 
t'oncepuh.' in sinţ.!ur{llate:l hihliolecÎlor şi llU 
ţineuu seamă nici de psiholog;il Il1U lţinwi nici 
de c<llH'll'iile le.~ilor eeonol11il'c, cari zădărni, 
C('se OI,iel' a('ţ.iu ne l'OIlt'epu t~i !'(lr I ohsl'f\al'c.a 
10l'_ 

- Vom "edea mai târziu eum a('{'~t; cehi
pÎcl'i, dpz~lInGgiţi d(' cşeeul "forţ.'irilor lor, VOI' 
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pllrăsi unul câte ullul ringul, Iăs~îndu-l pc 
R ooscvel t din C'C in ce mai singur, 

" 
---- Primul act. de 'lutol'ilate al lui Hoo~e

n·a 9 fost dceretarca in chiar ziua instalărei 
sale, a inchiderei complcctc '\ lutuluI' hanci
lor pc fi zile (pâna la n \/Tarlit,). vacanţâ 

curc li fost apoi prdu'ngihi p.îll<Î la 1;') :\Tartie 
ŞI 10 tin1l>ul dircia s'a fâcut ('l)I!I rolu i depozi
telor in atll' şi chiar al .. s.'\fl".' -ul'Î lnr din 
[('ai p, bâncile, 

-- Andre :\laurois in ea!'!"a . Chantiers 
·\ml~l'i('ai 118 « expune in UlC d foarh' ritore,sc 
zi'.pilccala produsă in viaţa de ton'\e zilele a 
poporului amcrican de uCl'aslă musllri~ in tim
pul edor dou~Î S~ipUlllHllli (',ind l'l'ku 1, care 
estc mOlleda eUl'entiî a unwricanulul. nll mai 
avea pulcl'l' dc cireulatic şi ctll1d orice {umpă
dHuru e~H de mică nu se putl~a dt'dlhl dedU 
pe credit persona] dired prin honuri semnate 
de ('ll!npurător. 

La 20 ]\'18rlie H ()o~e\"l'lt ÎIlc-earcă ceOl 
dintt'litl lovitură pentru devalorizarea dolan!
lui r1celarând » emhal'go" pc metalele pre
ţioase (aur şi argint) şi separlînd a~tfel do~ 

larul de <lUI'; miisura nu a avut insă puterea 
de a devaloriza dolarul, a,sll'cl că la fJ ;\prilie, 
(,(lnd .> embargoul« este ridic-al', dolarul se 
rcgăs(·~te eu o valoare supcrioari'l lui » gold 
poin(<r (,-aloarea lui nominală it. uur). 

Aecasta a fost prima înfr11lg(~n~ Sl1 ferită 
de Hoosevelt, care sper ase l'ă prin această 

măsură dolarul îşi va perde din vHloal'c iar 
preţurile agricole şi industriale se vor ridica 
imediat. 

- Luna Aprilie a rost mari orit la nwncvra 
de pregătire a zădărnieirci conferinţe, mOllc
tal'(' şi economice de la Londrcl, ce fusese 
procctaUi şi hOU'trâtă Înl'ii din Iulie !fl~2 la 
Lausanne, după sllgges!iullea ce venise chiar 
d(' la Americani .;;i al cărci program fusesc 
pre~ătH in detaliu de SoeÎetatea Naţiunilor şi 
dc Camera dC' Comerţ T ntcrn<lţiopală. 

- In adevăr la 5 Aprilic, guvernele An
gliei şi Frantei sunt invitate de Hooscve]t să 
trimită delegaţi la \ Vashington in vcncrea 
unor convorbiri preliminare in pn1blema Con
ferinţei Economice şi 8 ('onferinţei Dezarmă

rei. J nvitaţiuni analoage fUl'ă adresate la 5 
state americane (Canada, ;\Icxic, Brazilia, 
Chili şi Argentina) iar in Europa, Polonici şi 
\1icei Inţelegeri. 

- i\'Iac Donald, naivul incorigihil, se gră- 7 
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be~h' fi primi invitaţiurll':l :;;i t;e imb'H'{,"1 la li) 
API ilie pe "Rercnţ.!aria«, pe c'lnd Fr:lnţa mai 
prc,"ăz~ltoar(> trimite la 17 .\pl'ilic pe llt'rriol. 
-;;dul partidului radical. enre n!1 ocup" in acel 
mOlnen l piei o ~il naţiune oficinl:t ';1i ale c:lrlli 
c'Jll\()l"hiri la \\'ashington an-nu să imhra<;c 
numai li n ('uni ele!' in forrn,llÎ\", lIP puh'tnd an

ţ.!iljd ('U nimic ţ.!U H'l'nul hoanl'c;r, 

-- La 19 Aprilie, pc l..'lln.J l'pi doi delc~ lţi 
se anuu Îndl pt' drum, pt'l'~(~dintdl: 11001'('\'e1l 
an unţil lumei in ln'g"i di intl'rZ\/'c c:'\ p"{)I,tul auru

lui, pl'ntru a'] impicdc"a să sw·ţin{1 colarul 
pc pÎcţdc slr.line şi di restahile~k • emb:lr
AO« oul pe aur. măsură carc Ct'hi,,;d<1 Cli aban
donul ahsolul al etalonulul ;Illl'; ci 'lhţinc In 
lH:ea.,:\l zi de la ('onţ.,'Tes auloril.aI'e;; de a de· 
valorizv doh]l'u 1 p<'IIH\ la ;')0' o din yaloarea lui 

auI'. IIllt'diai se porncşil' (k~ ag{~nţii S<l\ IK' 
loate pieţde extern<.> ., eall1p.m;p de l'Ump<l.l'flrl' 
de UliI' pl' bază de dolari dl"vdoril:<~ţi, ('u in
{enţillPcn pc dt, o parle d~ ,1 slăbi vuit-rea de 
('umptirare ex{crnti a dc,izci aJlll.'ri"anc pc de 
alb rit' a compromite sI. 1 biti lalea deYÎzdol' 
{'UrllpCnt', care r{nntlsc'>{'ril Cl< di1ltioasc daIo
nnlui auI'o 

-_o Ori care <\u ro>;l motivele cari au impim; 
pc Hool'il've!t i'iă ('umiLă acest act. pr()(:l'(ku1 

lip,'ieu eomplcct de deg"mţ11; el pUnl'9 pe dele
gaţii ('elor două In:lri plItel'i ellropene, e.il'l 
primiseră de ]a guvernele In;' in1:itll1cţiuni ha
zale pc situaţia din momenhd pledîrcÎ ]01', 

in fnţ.o unei siluaţiuni noi, {'an: pute" fi ~i .i 

fost intcrp'''eia.tă (';1 (} a('ţillth~ de sHuirc a 
SI atclor ('l' r{lll1ăscser[\ ('!'edi tlÎ.'ioasc ei a lonu lui 
aur. e:1 su '1 nh:lIldonczc pell 1 r~l a l'eshl hih cehi· 
lihrul monetar stric:ll prin dp\":dori"'~lrcH do
lal'ldui, 

.\dl'\"iirala int.cnţiun': a lui Hoosc\"clt 
a f()st in~[, dl1P~l ('um \Oom w~dca, de a pn'
~{lIi ir. acest rel z{,dărnlcin,.a r('zoI\"~Ir!:,i pri
mei si ('clci mai importal1te probleme [1 C0I1-
rcrinţei de la Londr':], ca]'>;! urma su şi inccapă 
l'.lu':l!'iJt. dup[1 c<ltCVH Săpl ;'1111<1!li, 

.:\('east~l l'onfcrilJÎ<\ fuse'"'!.' prc~{ttiln 
tiin \'1'enw de Comisiune:l spc('ialti numit,", in 
<\fl'!;{ scop de Socil'I~llca N:lţil1nilor. COInisiu
H~'a. IHcr<!nd sub Pl'l'~cdinţiH Dlui Proft',sor 
Tl'ip Prcşcdintc1c B~lIwei Ol<iIHI('z~, IllCrllS(' 

prÎH două suhcomisiuni _o una e,:/;I\Omi(':l (curt~ 

studiase 1)l'oblemele de contingcni:lr.:, ci<- ta
rif e \·amalc. de carlcluri indu striale, de pil'diej 
in Hlwrtatca comerţului, de 11icrăn pu hlice, de 
yu]orizarca produselQr agricole şi de susţine
rea valulelor prin creare de fOHdul'i speelale) 

o~ 

~i altn monehrâ (C:clI'{; se ocupasl' eu politit'H 
cIt" izclol' şi a ('I'editului intern,l!i()llal, cu pro
blema scăderei proecnl('lor in I'd:,tii1c int{~l'

naţionale. cu u('c;} a ecbilibnîh'i (k~'.'jzdol' şi 

a 1'l'gulilrei daloriilOl' intcl'llJlţioT1:tle). 

- - Concluziile aecstoJ' Comisiuni fuse.set'fl 

eomunieall' ('elOI' f17 Statc mc:mhre ale So('ic
I<"Jţt,j Naţiunilor precum ~i :tlto,' \fi State. odatii 
t'u il1\·itaţitlnilc la Coni'l'rinţol ('C tll'IlHI să se 
d(,sl'hid~l la Londra la 12 luni..:. 

- Parald eu Socicl:\tc:I N"ţiunillll', {'a
meni de Comerţ Inlernaţior.:d" I'ol'lllulasc in 
congresul S<ltl ţinut la 2H \hi h Viena, păre
ri!..' salt· în t'cstillllilc cco:H:l11ic(' la ordinea 
zi 1('1 (poli ticH mOTH.'{al'{l .~i :l cl"l~di l dOt" preţuri, 
dai orii inl L'rnuţiona Ic, mi ':il ,.lrÎ eh' ('apit alu I'i, 
politic-H laril'elOl' ,amalc. ol'f';Wliz:.ll'l'a producţiei 
~i ~, distributiei, silu:.ţia l'col1omil'il a Stalelor 
DuntlI'cnc ş. a). 

Programclc m'('slca {'cHnplede, ('an' 

.mbl'.-,ţi~<m 10ate problenwle in legătUl'<"i ('U 

criza generahl, prccum şi hptul eli {natl: na
ţiunile ini('T('sule in :wca:,lil CI'ÎZ(l :ncau să 

p~irtidpt: h. lucrările ('onfcl'i!lţcl, fCl('CaU pe 
toti să punu mari"spcr:.mţcin n·zphalc1c IlH'j'lI
rilor ei şi s~ (I~teple ('li ncrăheLu't' dt,<;t'hidc

rut dC!"hateriloJ', 
0.- Conft'l'inţa se dcsl'his~ in :\(1('\,(11' in 

.. tUfi fi,aW (1~ Iunie) de di.~rl.' J'egdt, Ce(ll'~c 

V. În prezenţa dcleWlţilOi' :1 ('fi naţiuni' (sin
guni l'epublicn Panama rlll rilspun.'wsc tI in
,ifaţjunctl trimi.'>ă), In CU\O,\nhlrl'a S'l, n'~t'le 

(;eOl'gc arăl5 C:<l este in l'l;:l. {hUl ,'n is1 (Jr;I~, 
cllnd un ~uve!'an deschid!.' lucrările unei ('on
ferinţe t'U ('arac-ll'r cl'onomic: /.H'l':lsta ins,_·m
IHo'ază d"l suferinţele f?:cne!'n1c l'e/'1] It :lnd (H" 
<.'I'iza carp s'a ahCtluL a~upl'a omenirei şi din 

inll'l'depl'nrlenţa e('oI1nmidi a 111ll11or nnhHlli-

1 .. ", reclamă imperio<; !) inh'lct~el o. gC!l('rah OI 

tutulm- POj)o,uc!or pen1nl a gCl<;i metoda (',Iri' 

~CI dudl la (1 ins{lIl,Ho7ire gcnl'n1o-l li c<,onomici, 

-- \1ar Donald in ,·.~1itai!' dl' prl'7edill({' 
al Conferinţei, puse iml'cl i~1~ dll'~t i un ('a n'pa
I'aţiuililol' şi a datoriilor iplcraliale: 10,1 al'('l'n

luă c{l datoria Conferinţci e <k :] dC's{n',-u'.';;Î 

începui li! ('il cui la Lausanne 1;'l j.ll'lI Hpel la 
."pi6tul dc !.'chilutc al tuiul.)!' I~:lţ.iunilor 111 re
zoh'irea al..'cstOI' probleme, ndtlO!~~lncl ('{t llullwi 
pI'În hotăl',ll'e .~i spirit de ln\l'lL'w:!'c reeipro'''''l 
se poate rcda omenircl lini;;lea ,;>1 hm[\ Htaren 

din trecut. .. 
-- In timpul ace~ta 11 (.0 "evelt Pl'OI'CUa cu 

paşi repczi la aducereu la indeplinire a planu-

• 



lui prcwHit pentru rezoIHlI't'U <:clor trei pro
bkmj~ ale <:rizei amerit'unl', prin l'uri promi
sese !'ă infilptuillscă acea »erJ nouă« pe C[\t'e 
o anunţase. LfI :-{ :\Iai Congrc,<iul Ameriean 
apl'ohns(' pr'ol'('lul de lege prin (~arc sc 11('or
.iull preşedintelui puteri ap,'oapt· diclaloriale 
şi voiasl' creditele ('olosalc ('U'ute cI(, el p('ntru 
t'xcl'ulareu programului săli. 

,. 
-. ConfeJ'inţa de la ],ontlra incep:lndu-şi 

lu(:rilrilc n formal dl'la Îllcepn1 dOlUI cmni
sillni generale: 

1) {) comisiHlIl' pentru problemele ,'('0110-

mh'(' şi COlllcl'l'iale prezid •• tă de CoIijn \Ii
Il istrul PI'c~l'din le al Olandei. 

2) O eomisiu ne vaJut a ,'ii ,?i finanl'Îară 
uv;lnd d~ pn!şedintl' pe dclegaiul nmeriean 
Cox şi ('a supleant pe ministrul de finanţe ~lJ 
haliei Jung. 

Ef;te inh'resant de amintit dj in l'uy(inta
I'ea in~lUgUl'aI[. a sa primul dclcgu1: amel'ieab 
Secreh~rul dl' Slat Cordt'll I Juli s'a proIlunţnl 
categoric, pentru cobor,lr('a grn!liţeIor vamale, 
tf~ntru condamnarea metodt·lcr <,omerciale n('" 
cinslite 'li (l accentual dol'inţa u1lei slabilizări 

~t palllhdor şi s/udieYl'a IInui standard i11/('r

IllJlio71al al devize/oI'. 

- La 19 Iunie, COlnisiuncn monetari:> EI 

('onvenit in sensul unei SLlhiliz:lri relative a 
('elOi' trei valute principale pe bala raportului. 

1 I,iru engleză = 4 dolari = 86 franci 
francezi; 8ceastii stabilizare urma să fie menţi
nută pe tot tjmpul conrt~l'inţd in scop dc a 
impiedcea infJ nt'nţarea luer'J rilor acesteia de 
l'\entualelc flildunţiuni ale !,urselor de măr
furi şi dc\,ize. At'castit <:omcnţie a fost Hl'

t'cpiatii de dclcgutul finaneiar american Spra
~lIC şi transmiS{l preşedil1t~llli Hoosevelt pcn
trIl r~ltincare. 

Acesta s'a ferit n-şi d.l conl'\imţăm~întul 
Înainte dc a (-011 si a ta efedul pc ('are il va nveu 
asupro pieţei mllcricanc m~-Isur,l preconizaUl: 

), NiistmnslIl {'('ui l/1l/1wi decât brula[ ŞI 

lH'illd.)(·; Ilie " 

"La onul/ţarea sta/Jilidirei la -1 doleJri 
/U'lIt r1I o linl se produse o prâl>ll'jire gCT!f>rnlil 
li cursuri/oI'. Pe temeiul l!edaraţiunilor ofi. 
6,11<', loată Iilmea În S!a/ele Unite se C01will

sese di glwerm,[ 0(1 readuce !)reţllriJe la nil"'
IIlT din 19~9, Ctl prin tll'II/llre dohJrul ('(1 rc

(leni la par i/(J f(>(l "eelw de 1 Urii 4,86 Do" 
lari. Cursurile se IIrcaseră in ('()1J.<J('cinţii. 

Uprireo bm..::că la nivelul adual iWH'71ma o pa-

HOTARUL 

Wlbii pentru loţi acei ce lll'lI.W'i'({ acewilâ in
credere. 

). Nu liumai că "-VaII Streel in reţ!,istrâ 
imediat (1 <;cădere t'iolcntă a clln;uri!or, dar 

la ( hicogo preţul grâullli se fniilmşi; ei fu ur

mal imediat de bumbac, arlllllil şi petrol. 
)', Atulici Roosel'elt S~ gândi la fermierii 

il/gri/oraţi. 10 speranţele Îll.'/plflLf' şi la pericli
la/ea Încrederei in eompetinţa gnv{?rnăreÎ ,<;ale. 

» Fără ,<;(1 e-::ite cab/ă la Londra r('!uz.ul 
rafi/icărei la 22 iunie. (Vezi la Bafaille (le 
ro.· de Franc;s De/aisi, pag. 83.). 

-- Consecinţa imedial;', a acestei carenţe 

a prl'ş(·dintclui american, carc desminţca în 
acest mod brulal pe Înşişi trimişii săi, a I'ost 
că, în ziua de 27 Iunie 1·'ranţ.1, Olanda, Belgia, 
Italia şi I':lvl'ţin*) prin deh,'§.!aţii lor, se decla
rarii intr'o (·onferinţ~î. rl'st!~\'~~'{l hotăra1e să se 
menţină neapllrat in linia s1.alld8rdului aur ŞI 

in"itar{, solidar pe Anglia ,.,ă-şi menţină inva
riabil yaloun'n aciuuM a v~\lutei in raport cu 
aurul, spre a evita comerţului englez în Euro
pa rl'percu,o.;iuni gravc. 

--- Comunicarea ofit:iulă ~1 poziţiullcj hUltc 
de Statele O nite faţă de p"oblema stH hilizăn'i 

vulu{('lor a fosi Hicut~l in Confcrinţ{1 d(' uele
gutui Corde11 HulI, care a dcdarat l.l i) Iulie 
in mod formal că delcgaţiunea americană nu 
se înyoc~tc a discuta cestiunea udutară Îrtuinte 
dc \a se fi luai hotărllri relativ 1.. 1Ilsi'm{lio

şirca economie{l şi la jmbun{li{ltircu situaţici 

materiale a maselor. 
- Consccinţa imediah a rtruzl1lui ameri

can a fost C'ă majorhatea comil'itmilor ('onsti. 
tuite în vederea rczolnî.rci probh'mclor mom.'
turt şi-au intrerupt lucrările, iar blocul State
lor riclelt' etalonului aur dl~clarară la 6 Iulie 
ci'l se abţin de la orice disc:uţiuni asupra pro
ldcrilelor valutare. 

-- C()nferinţ~1 H continuat să vegeteze 
pfmu în ziua de 27 August c[înd a murit de 

inaniţie. fiind pnralizată de ~ tiludinca AmerÎ
eci la l'urc in mod tadt. se raIi ase şi Anglia. 

- Cuv~lntarea prin care :\tlac D<>nald ~l 

anunţ"ai Stlsp(')Hla1'l'a temporară a lucr{u'iloJ' 
eonfcrinţ.ei fi fw;1 m r(;':lIila1e lIl1 disc-urs de 
inmormillltal'C. .. 

HOIJ.'oH'{w/l cclşligw;{> (I')ffi.·l prima .'m 

l'ieiuril·,· (le('as/ă (,idorie era insii J)eili!ă prin 
di,<:lrllg('rNI sperantelor (J 66 1laţiu1li, care se 
iTllr/ll:i,'w,.ii J(I 1.01/(/'(1 ;11 eOlJl'i'l!{eYl'e! âi {'Of 

... In urmă ~i Polonia. 

l' 
i: 
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gifsi mijloacele pPlllrll () /'(' d rlll rare a Î inan
(('lor şi o reirwier(' a ind/lstrii'; şi a comerţu

lui Înternaţional. 
Z<ld .. lrnicirl'a ('onfl'rinţeÎ cit' la Londra, 

hol~!I';Hil şi preg{liit'~l din indl'llImd umCl'icani
lor, u j'~I('ut II1ci:i odaiiî dovadfl, o~o~ di in poli
tiea e~terniî a Statelor Unite k'g~a fl!ndmnen

taltl l'slc egoismul material ~i ("~I poporul muc
riean, ecr,1nd celorlalte si! ra('~~ sael'ifieii pen
tru salvarcn economiei mOl,di .. dc. nu înţelege 

să eonfribuc ('u nimic la obtincrl'l\ UC'cstui 

rezultat. 

aecn"Ui ocaZJUIH.' de a desminţi pc colabora
tOl'ii "Cli eci mai apropiati, pumîodu-j in ('ea 
mai ridicolă situaţie fnţă de delegaţii celor t16 
popoare Întruniţi la Londra, -~ Nu va trec(' mll1L 
şi aceşti colahoratori. impinsi p<lnă In limit~t 

ultimu a răbdilrci şi a supunen'i, îl vor pă

r:lsi in mod zgomotos unul l'illC unul, h:i~Htn

du-l izolat in luptă ('u f'UrLUlla pe ('arc singur 
o V8 fi dezliinţuit prin in('ol!l'rl'pţa politit'ci 
sale, 

Dai' dl'spl'c u{'ea.qta vom V(II'hi lnh,'un 
arlit'ol viitor. 

~ - Hooscvdt nu s'a dat !Il hU li I'i eu I nginel' 8/efilll II (jfee~cu. 

Iii " " " " " '" "ee hi , il s:: " " '" " " " " " " Iii , " " "" " " " " " iii "" " au: "" "" Iii "Iii " " IEI bII " "" Iii " " "Ii! " " "" "2i2 "am 

E CINEVA STRĂIN. 
Rel'ud ace/aş c('r alba.<;fru, li1llşW ş; şters, 

(/ceÎaşi doi bâgn'ni, elim ii ştiusem de copil -

biC'f 0111 alii/uri cu ») Po{~l1ll·'<;. 'de LC'io1ile de Uie J 

l!lfr'll1; l1u'şleşlIgil şi migâlo,;;; l'iI raiu ;Ilt'ers; 

aceeaş linişte in cel mai slriÎve::ill cristal, 

tJiat, doar; de săgeata uş:u'elei nÎndunici, 

ace/aş drum de ţară sinljuit d.e ea,ru' mici; 

dar follli pare-atâta de distant, de ireal, 

A('elaş bj('lu! tola, copleşit de tlfllorii 

~i toţi ai ml'Î ac('Îaşi doar cu cel'a mai hiîtrâlli 

Clceiaşi pfin' vor odihni pe piept usca le mâni, 

(I('eleaşi 11mbn' llmi[ife, Cine i-ar iubi? 

Dar cineva străin aici e, fâră Dumnezeu, 

blazat şi neatins de-ace ... te scumpe evoct1ri, 

e lm pagân semnat cu pata veşnicei ()('ii"i: 

In !Ul/ul ce-a rămas acela'}, m'am schimllal doar eu: 

• 

p, BOGDAN. 

~itW\t~t""""""""""""1I1IIIIIIIIIIII 
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MUZEELE ETNOGRAFICE ŞI MIŞCAREA 
~ 

ANTIREVIZIONIST A. 
Violenta campamcI de I'C\'lzmre a (rata

tu1ui de {ll:lCC dda Trianoll, infI'ppIÎnSlt de ye
cinE noştri dinspre Apus, a !>l'Ovoeut îllsf~lr~i1 

I'caeţiul1cu noastră. - - Departe incit de mij-
1om,ele de lupUi ale Ungurilol', cari au inţeles 

s,j raei} din pJ'opagand~l o politică de Stat, 
rem'ţiUlll'fl noastră incepe sâ se d<,~~răşoarc 

demnă, fără ură, dar impeluoas.1. Campania 
lor rcvizionisul arc două tcndiTlţ(·. Prin pro
[lllg'undă internă să susţină idei.l d,' 1'('"an~ă, 

eBre e a1imcntat~l prin propagaTea eu tontc 
pdlejllrilc prin şcoală şi in 1 nil tÎl'i. , prin vorhă 
şi scris, prin poezie şi ('"In(ee, a urd contra 
lIoasfră, îllrăţi~indll-nc ea un popot' smnavol
nil' şi lipsil dl' ci .... ilizaţie, care ţinem;n te
roare şi spaimu populaţia ungu rea .. d. :l Tran, 
silvaniei, pentru carc fupte ne vom atrage la 
urm"l urmelor urgia r<l.zh!m·:i.t()"l't~ a Dumne
zeului Ungul'ilor asupra noastră; iur prin PI'O
pagundt extcl'llu, să COI1\i: ;;;:Î s1 rel'nătalea de 
Înll1stiţin fă('ută lor, Pl'in trasarl'<l hot<ll'elOl' 
ndua]c. 

Formidabila 3eţiunc nu a cruţat nid un 
mijloe modern de difuziune. Propzgandll revi
ZiOllj.."t.ă se confundă cu însăşi tendinţa de ex
pal}si\1nc a l'uHurii maghidi'e. Ptlnuce "j -;;tiinţa 

si arta ]01' de după rÎlzboi poartil stigmatul 
pl'opagandei. E deajuns să pomCllllll wdiodifu
ZimH'll, filmul, operetC1 şi tcatI'ul, care au cu
cerit 1U bună pat'te scenele "t1'l·inăk1.ţi!. 

Dintr(~ ştiinţe desigur că geografia se pl'e
rl~'.;,ză. mai mult l'il C'elelil1tl~, scopurilor d~ PI'O

pagandii. De lipsa de obiceI i"ilate ştiinţirieil 

se l' ac: vinonllc dl~ altfel şi h',lt'ltcl,· gl'rmanc 
{](. !:!cograHc l'i.:'gionaIă, a{ulll'i C<lll/J studiază 

Romimia, prczcnt<lnd-o ClI () eI'caţi(.' hihridă, 

a c~ll'ei pământ c lipsit de unÎlaft' lllorfologieH, 
iar IO('ui(orii ci nu fOl'llll',vtl {i uJljlak dnieu 
şt l:uJturală. 

hwrezători in legimitate.l cauzei 110a,.;(re 
1111 tim dat (><\nă in curiind HICi o atcnţiune 

I1l~\'ralgiei re\'izionist.e. Serviciu de pI'opagandă 
sistc,matiei} în strcinătate nil an:m. Doar din 
init.iati"ă partÎl'ulară s-a tUl'ul ceteccva, Iar 
in ţară mi.·:K·<Il'Ca aniirevizionisUi abia acum 
porn\'§(c. Ceial'c ne-a făcut impa-;ibili In zgo
motoasa febră revizionisiă c însăşi realitatea 
etni('ă, 1':a se manifestă sub două aspecte, 
sub f'cl hiologil' şi sub cel eultural. Amhele 

lu 1I11 loc rcpl'czintă pivotul de rezistenţă 

('ontr3 oricaror tendinţe tIe rl'l'lillllarC a mo. 
dificării adualeIOl' hotare; (;iki d(~O.['HI'1.C rea
]Hate? ct lIogra fj('ă l'a exp-:-csiunc a energiei 
clniee în latura ereaţiunilol' nWll:riah,' şi sufle
kşti P. populaţiei [,ol1l{l.IIe~ti chil Tratl:::ilvania, 
ne consacră pentru totd('<luua drvplul'i indis
p('n~;abil{' asupra acestei provincii, rom;\nea-.;că 
prin număr şi L'uItură. 

• 
Dacă vitalitatea biolr,gl(,? a nnui neam 

stă s('risa in datele dcmogra fiei,st rudura hu 
s-ufldpască cade in sarl'În,t ctnograFiei de a fi 
interpretată d/.., miirÎ1lriiic vii. nbstrade 1::'1 

conerctf' ale ('rca~iunei popuLlrc. Amheh.' dis
eÎpline abia au depăşit ln noi JazeIc începutu
rilor, deşi nu lipsesc ] ucriiri car{~ să dea di
l'cdivde conducătoare. Lipsa preocupărilor 

cfnogT'Hfic'c Într-o ţară ca a noastră pc ('are 
un înv~Îţat german, eărui~l i s-a dnt Oe(1Zi3 
nemn ('âţiva ani să petreacă pe In 11 oi. a nu
mit-o "paradisul ctnografuJul«, sUi in legă

tură ('u mai multe cauze, a căror dczhatere 
al' dl.'păşi cadrul aecstui artIcol. Neeonstalat 
că sIaha dczvoltare dată InU7:eeior dnograficl' 
e una din principalele ~i('dici care se pune in 
ealcd cel'cetărilor etnograrirc. 

S-ar putea obiecta ('ă in sehimo avem 3\'3f1-

lagiul de a dispune de Illai erial etnograric 
,iu, fiind 111('ă în uzul poporillui. n,lr să nu 
uităm <'ii formele civilizatiei nu sunt statice, 
('î sunt cuprinsc în dinnmi-.;mu! ('('lei mai va
riate: deveniri. Şi atunci n~ înlrehăm dacă nu 
poadă vina in fata istoriei gencra~iile suh a 
{'ăl'or oehi nepăsători dispar riid\ urme atâlca 
semne nIl:' unei st răvechi ('hiliz.<lţi i ~ 

F:tnogrnfia nu trC'bm' să Se oprească nu
mUI a supra materialului în circulaţie. Numai 
prin utilizarea întregului tezaur dnop'f1fic ca 
i/\ol' documentar ncmÎjlodt se pot trage 
('onduzii de insemniitate istorÎo:\ Iat~i dece 
adun~rca şi conservarea materialului etnogra
fic se impune ca un imperati.. dc politică cul· 
turală. 

Colccţiile etnografi..··c IlPOl t>rin coordona
rea şi sistematizarca maierinlalui pe care-l cu
prind, înlesnesc comparaţillnca ş.tiiniifică, care 
c unn din ccrinţele mctodolof,rlce ·ale ctnogra. 
fit'i, 11 

il 
l' 
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Pl' liill~ă lle\'oil~' -;;lj'l1ţifin'. mtll:edc d· 
nnp;l'afil'l' Ilwi nl.spund ~i unui ~{'{'P edul'ativ 
prin dezvoltarca simFllm\ntdul l'~tdi(', i.:ă('l 

t'l'c"ţiunilc poporului in orile dOlnluiu s-,u' 
m8nir('~la. sun! de cele mai mult., ori inspirate 
din k~ilr eterne ale frumo,;ull!i. Contrihuind 
totodata b cunoa:-;;tcn'n 1Jl1porul\LÎ dez\'nltă seIl
ti Tllt'Tl t u! iu hirii de neam ~l Il"! l'Îe, Întărind 

('oll~liiJlţa llHţională. 

Nu trC'huc să uităm 111l'1 menirea de lin)· 
pa(~andii. pl' l'are ar p'lIlca-o impliPl un mUZl'U 
dnflgrl1fic, Vizitatorul unei ţări strdnl' de-obi· 

l'ciu nu UI'C ni('i timp niei po~ihHitat(,; să intre 
il~ ('ontad dire-cL ('U poporul şi cu toate {'rea· 
ţiunile ~ale. AceasUi lipsil o poak a!('[\lI11 în 
parlp un muzeu cinogmIi,: si:;tt'lllatl(" Str~lhă· 

tiind muz('ul în »aer liber'( .. _- Freitu 1'1 mllSCllm

Skan, .... en, anexa l'cll'brllllli "Nnrdiska :\·1uscd<t 
din Sloekholm ai impl'esia (;ii hoiniircl;lti prin 
intrpaga Sliedic. Fiecare casă 1'N'Ol!stitl.ită in 
~H.'l'~t r<limos parl', cu tot ee l'uprinde in Cil 

oglinde:-;;Lt' particularităţile ctJlo~l'llfi,-'l' :,1" 'Jl1d 
alte 1'('aiuni, Undc mai pui cii imrl'l'jurimile 
~!ospodăriilor rcdau în miniat .. a't"i .~i cHch'llJ !la
to.:ml - veget.aţia ba ehiHl' şi fHllIla -- ţinu

hdui respediv şi că PllzitO<lI't'!,) Îmhriicaie in 
pHol'f'ştde lor porturi sc indl'l..'tl~i('cse eu in
dlls(y'i" ('aI-mică tiph:.~ regi.Illll': ~i ci, in zile de 
~:lrbtdoarc poti mlmira in SUJl ei. cll' Jllu7,icei şi 

frumoaselc jopul'Î populare' 
Se poa1c să nu pill'<l~c,;,li aCNlstil minutle 

d~, m1l7.eu viu:. cu un urh\l1: sentiment de si 111-

patir- !;Ii trainică iubire rap dl' poporul slIede'.?, 

L.. noi dadi ~i există 1l1llZl~:! l'I no~r:, nec, 
n:}('i puţine satisl'l'It' multipk!{' S('OPll!'i mai 
S'Jl- nmintitl', fiind in .. cela; ti l1'jl ko:ma d· 
~!ograrică ('ompldil a unei regÎimi, IH.'tUm :! 

înt regc,j ţvri. ~,r lIzeul el n o.!! l'a li" din BUl'ul'c:-;;ti 
ahifO H reu~it S{l desehieh\ dtt:\<1 s:"tli în localul 
$i~lI 11I'i~pr;lvit, din euuza lip"'cl ch' intl'rcs .'l 

poliikianilor. Şi apoi el al'C tcndinţa de ~l de
"eni un muzeu de arUl naţi "!laM, \le clind lIll 

mnzeu etnografie trebuc să ~uprind:! iOelte ma
nifl'.'\Ulrilc materiale şi sufldl'.?LÎ al poporului 
in latura civilizaţiei ,';Ii ti culturii. ele fimd şi 

iz\ m:Jrd~ ncserbc pentru n isj-OI'ij~ prop.matică 

a dvilizaţillnii ~i('uHurii rom .. lne~ti. L ~i 1-.'1'('11 

cu tin muz(~u general s~î (,lIpriHd{~ tot Il.utcria
luI, acesta iiind intr-o ţară cu o popllJ •• ţiunc 
ruruW pre{'"ll1np~lnitollrc el) a nOHstl'~', imens, 
Ik aici necesitatea muzcclm' region:tk, Inte
meiate în centrele mai Jllari prcvilll'i<:\1c, de 
Ire!)lw să ab~n-aibâ tot te.flmrlll etllo~rafic al 
rcgillnci, I 

111 a fara dl' nevoile dl' ('onSt'n-.l n\ PI'OIllO

yan ~i înlesnire a cer('el:ll·il.)~' ştiil/ţii'iee, pn" 

('\lID şi de pO!'iihililăţilc !.'du{·ali"c, colecţiik 

ctno~rafi('e. cum spuneam lIIa; StlS, pot ,';cl'vi 

şi scopului de propaganci:;\ .. \ec;lstâ misiunl' 

l'cvine afan1 de muzeul dill Capitală mai alcll 

muzcelor din provinciile alipite 

Am mo~tenit dela st'lp,',nif.nrii de ieri fru, 
!Hna'\l' muzee, unele adtlpO!'itit\' în lo('al .. ri 
chim' pompoa.'1C, Ele cuprind colecţii ('lllturaic 
Cli d<.'osibit accent pl' dn('!.l;I':tl'ia pup('l'ului 
maghiar. Tendinţa de pro~):Jgalld;i C v,îdită, 

OlH'ă ne-am fi a"teph1t ca !'iuh nou:. ~UI\Hinin 
aspedul Inr să se fi ,'\chimh,\t şi Stt le vedem 
Hf>Ui/i tr~ll1Sformaic în t'(war,' de {lIhu ... ; rom,i
Ill'ast'ă, apoi rca1itatc<l csit' aHa. l'>;l~mplul 11\\1' 

zl'lJlui palatului culiural din Arad e destul do 
e!oevc;ll. fn afară dc pilHH'O{C('i1 ('are cuprinde 
În llumiir eo\'.lrşHo1' p,i.n:,,~, nu i'l toate {';.\zn
ri1e dC' \'uloal'c artistică, semn.llc d(' artişti 

ma~hiari' parka eea lIuli lllnrc LI l'ofeeţiilor 

se eompllne din rdkviile 1\1,11'1 il iIm' ullf:uri 
din mişca rea re\·olllţi()n~l1·j de l:l 1 B4R. Cea ma i 
spaţioasă ~al[l a muzeului o O('Up[1 vitrhwh' 
('U obiectele, de o diseutahiltl \ ,dOaJ'l' ist OI'idî, 
,eollfeeţionulc de ofiţerii p .. i.~{)lljt~l"i in {'clatca 
,\ !'aeIului, PiilHl. aiei, n rm'ă ell' dlc\'a ptln/c ro .. 

mt1nc.~ti achiziţionate pc seama pinaeotccii, 
doar etichelele traduse in rom,lncş(e, Hmintcs<.' 
el.: marca sehimbm'c pelrceutil. PI'I-'O(,tllhlt'l~H 
(k a da llluzeului după pulinţu şi () eulu'.tl'c 

românească se maniresl<1 prin Inzestrarea lui 
('Il (\ colecţie dnogra ricii. lell,j<l I! fl'l'i('ită, 1111 

inl->[, ţ;i rcaliz<lrea ci. :\';'<1 numita colecţie, 

acli\po~tjW intr-o cameră 11 l'lne[lp<ltoare, Sl~ 

compune din e<ticva' dimt, 7i româneşti LlsLlle 
pradii moliilor şi prafului, nl{lluri de ('iuhotc, 
iu('iirii, sC'ule, de cure Illl ~tii I il ('C S("l'\,csc: 

(oale Într-un atllestic hizar lipsit de orit'c eli
fc.riu de oranduire, Nicî o di('hdll ('<!I.t! ti·ar 
indi('a provenienţa şi deslil! aţi:. lor. nil'Î lUt 

le", I explieativ. Cum am lllai Cl'I'l' c;Jrtogramc 
sau fotografii, cal'C să aşc1.(~ ohicetcJ(' e:-:pusc 
in cadrul ].or natural şi social. I,ip,.;;t dulapurj· 
101' şi a vitrineJol' al'ah"\ C~l nici m~l(,.:lr moti\ul 

eonsen'ării nu poate fi iIlvoeul. pl'Jttrl! a justi. 
fica acest amalgam de obil,ete, Totul puartă 

peedl'~ injghcbării superficiale, a dilcil.\Iltis
ml11ni şi a nepricepirii \"inovalc. ()biţ>l1Utlu 

seuzn romnncasc:ă cu lip,,;.l de fonduri şi dlJ 
spaţiu nu atenuiază vinovaţia celor răspunz5-
tori de: act"8stă parodie, eal'e ne ştii lK-ştt: pre.<;ti
giul foţl;l. de strcini. Evident că o asemenea 

- . 
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»colecţie« etnografică nu poal e seni 
unuia dintre scopurile mai SlH vizate. 

nici rea biolopidî a elementului românesc din Tr~n
silvania pus în (,ilcirul său normal de dezvol:' 

Sii re organizăm deei şi să illtcmcicm nOUl 
mnZl'(: etnografice regionale. Eb vor rcpre
ze·nl(1 în centrele orăşenc.~ti irall.silvtmcnc, încă 
insireinate, cxpn'siuncfl etnică lwpărtinitoarc 

ti hintcrlandului lor rom~ines('. Prezenţa celor 
Hi Krn. de hotar va arăta lumii că acest hoiar 
nn ponte fi mutat de nici O putere p[lm~IJ1-

tCIlSetl nici mi'\Car Cu o brazdtl mai spre Rit
Sti rit. Recentul reecnsunuÎnt ne-a ar[11.0t. vigoa-

tarc. Vigoarea creatoare în loiura spi.rituaM 
o ilustrează m~lzeele etnografice. Numărul şi 

procent lIJ dt, inmulţire al neamului romilnesc 
precum şi. energia sa crealO'lre manifestată 

pI'in civilizaţia şi cultura sa sunt garanţiile 

ceh: mai sigure al dreptului său la "iaFl liberă, 
bţd de ('are orice agitaţie rcvizionist.â este 
ridicolă, 

J)r. Cain.! Le/,a. 

"" ""Iii "m" "''''''' LI! DL """" "" "",: $1$""" """'Ahii ""::00:"""",, """"""""" "âiii,,,,,,,,,,,,,,,:e:,,,,,,,,, "'" 

CfJUPĂ BAL MASCAT. 
Ora .,. dimineaţa • •• 
O,Qlimia aburie imi restitue faţa. 
cAşa cum fi se' ntoarce o scrisoare 
Pe care din eroare 

O I mască grotescă de clown caraghios 
cAscunde-mi din nou streinul a-l port: 
cAjută-mi din nou sJ suport 
Glumrnd 

cAi scris-o unui nadresant necunoscutH
• 

Par ca 'ntro fotografie .i la minut. 
Şi 15.imbind 
Non-sensul unei vieţi. 

Un stretn ce mă observă cu priviri streine; 
Un .. cineva" ce seamănă cu mine. 

Pe pereţi TT J .? C' ? vn ••• uar ctne. cne. 
Poate fi acel pe care' 1 port in min,? 
tMi-e inamic ori frate? 

O lampă scuipă palori de lămâie • •• 
Voamne! Cj}oamne! Ce-o să rămâie 

Sunt cel ce voi fi când voi păşi spre moarte? 
Sau cel ce-am fost in vremi în depărta tI ? 

In sufletul celui ce şi-a perdut fafa ••• 

s. O. S. 
E ora .,. dimineaţa! ..• 

-------;--

@Ii-am -aprtnS un foc 
Mi-am aprins un foc in noapte 
Ca să-mi lumine. popasul. 
'Be15na auie i'n şoapte 
Stafiile-mi calcă. pasul. 

Nepăsător am pus pe foc 
'Buruieni şi crengi uscate 
Vintr'un trecut fără noroc. 
Uşor mi-e saCUt acum in spate. 

Ascunsă-n făget urlă jivina. 
Sunt tare. Cu mine-i lumina. 

A tn noapte. 

MARCEL OLINESCU 13 
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D.~e •• cea~ca 

..... ... .ooa .. ne .. sc:: .. 

Atenţi din calc arnră la l'i~{'lIl'ile urit!~e ce 
lC"lL"cml1n~l pentru soeoleljll' 101' prezC'nţ.a il1o
podunl\ intre Alpi şi .Carp:lţi li hi;ştil,aşilor 

shn·'i şi rOllHlni, istoricii unguri alt eOIl\"cnit S{I 

y:vHi in înel'cştinarC'.'I poporul LI i lll[lghiar o 0pl'· 

ră personali:i a regelui Ştefan I-ul, realizată 

prin simpla poruncă domencasdi ,';;1 prin slră
<In nio (·fllorva misionuri gl'l'l11ani, cehi, moravi 
şi mai eu seamă Haliei. Socoteala le cnl s~\ 

('xc1udii. inniuriren ('onlocuitoriJor autohtoni -
cu şi cum ar fi fost un lucru f()al'l,~ neg1ijahi] 
--, şi s'ahaiă atenţia dela legjturile n18ghiare 
f'll biserica r[lsaritcană şi În ~t'l1cral ('1\ grc
eisnmJ, l'viflt'nţiatc apoi t()t de l'i când Il tre
buit si! sc dea o lcş..ritimarc istOl'i61 t'piscopi~i 

m~\ghiarc grc('o-eatoliee in li illţah't din pornire 
antirmn:lneas(,l\ in sC(;olul n051ru 1). 

:\t'irmaţiilc iSloriogra fiei magLiarc au H \ut 
parte de-o bogată eriLică l;'i In idorieii gCI'

mani şi la istoridi slavi 2). 

~umai din partea noastra . __ . dintre po
pOal'de cari au putut an'a o nl',:turirc 1n
cI'cştinăloarc asupra ungul'ilor ._- ll\l s'au for
mulat dce<'li in 1 rcadH rC\'cndjc~lri eu prh'il'l' 
In aportul ce l-am ri daL LI 'nc'r!':;otinan'a po
pondui maghi:ll' :;oi-apoi In lllt.iiril'pa hisl'ri{'ii 
Ini ]). 

I'c :;oi rin'sc', po'lk, dllp{I('c rnl\ll'illii l'{'-au 
('n .... 1 ~~·Isiţi de nu\"{dilorii UIl~lll'i in Punonia, ~ 
ştiut iiiud ('ă initiala ('u('erirc a m:lghiarilor, 

1) V. in special dr. Sztripszky Hiădor, 'eg~'zelek a 
~(irog kuHura ârpac1kori nyomair6L Budapesta, 1913. -
Despre alte relaţii cu biserica răsăriteană Intr'un ca;litol 
viitor. 

2) De reţinut dintre răspunsurile ungureşti la obser
vaţiile germane: Balic!', A r6mai kalholikus egyl1âz tOrt. 
l'I:"agy21.rorszăgban, 1, 23: "adel"ăraţii converlilori ai ungu
nlor n'au fost gemlanii, ci slavii, eehii: Sf. Adaillert, 
Astrik şi ceilalţi". Tot la Balics. L c. 224, răspunsul carae
tenstie, la afirmaţIa lui Oottfried Schwarz, Initia religioJiis 
c.hrist. inler Hungaros, Balle, despre increştinarea ungu
fllor de Că!fă episcopul lero!ei, că lerotei va fi putut 
propăvădUl cel mult 1'1 ţara lui Ahtun, În Timişana. 

~) Intre altele, G. Erbiceanu, .Creştinismul in Dacia 
şi. creştinarea Românilor", 1875, p. 134. feq; dr. Oh 
ClUhal~du, ~lncreştinaTea Ungurilor, ducatele din stânga 
Dunăni, nlul răsăritean", 10 foiletonul ziarului "Tribuna 
Poporului~. )903. 

I. 

panZ-1 'n zjld .. , lui Ştdan J-ul. ,<;>'\3 limitat In 
Panonia, şi ('ii ~i apol,tul t'onloct:itorilol' la 'n
crt'~tinare~' lor acolo trcbuc IllHj int.li (.'{mla! 4). 
- abia de cllr~lnd au fost llla~i pentru in
t~liaOHră 'n mai dcaproap(' cercctare (v. mo· 
numentala lucrare a dlui prol'. elr. N. DI'ă~an, 
»H.ol11<\nii in secolele IX-·,{!\' pa baza topo· 
nnmiei şi a onollHls{il'cÎ«, Aual, Rom. 193B). 

!\shizi se poate şti pc bal'<l diaki lUl'rări 
ti dlul pl'of. Drăganu, ('ii prczl'nţa 1100ifitră în 
Panonia a fost considemhilă 1)l' YI'cmeo ivirii 
ungurilor acolo f)). şi 'n plu,., ._- sprc deosi
hin' dt' ('{'Idalle popoare p.monice de-atunci, 
nşl'zatt: mai la o paMe ~- eă 'ndeosebi am 
h .. ;at urnw toeIl1ni in razu iniţialei aşezări pa· 
nOllil'e maghiare Nu c apoi intcrcsaut că cele 
mai multp urme topice romiIIlP.";lti llU l'HmflS in 
Panonia tOl'moi primprejurul centrelor de 'n
ert·.,;,tillarc a ungurilor, primpl'cjnr:.ll cdor trei 
prillll miiniistil'i maghiare: Panonholma. Ti
han.' BHkon:\" Il), primprejurul celor pat.ru rc
şcdinţ l' arhicrcşli: Stl'Îgoniu, Vl'sprem (oraş 

eu Cl'lalt' np{lraL~ lhirz in ('Ol1t1'1l ungurilor 
lui :\rpad de o~tt'ni l'mmlili, -- v. G~stu Hun
g:U'OI'11n1 H lui Anonimus), (;yi)l' şi P':'e8 (Cind 
Bist'rid), şi pl'imprc.iurul ahaţiei vestite din 
Sala ~, 

f)m dal'{1 :!l'eastii l'onlof'uil'c .- indeosebi 
prill p{lrţ.i!c \'csprcmului, Strig.)niului, - nu 
c dc.(.'~lt o dm'<!ebi indil'ect:i. ~l aportlllui ce 
l·tlm dal la 'rwreştinureu ma!.(hiarilor, l'iunt 
allc dou~i cari lrt'l>uc mu It Iunie in sama. 

ln1 :11: 1 n . t:Olnpurtlţie ('U W'l'manii H'niţi 

li .. , un secol şi (~e,'a, in epoc.1 franeil, in par
It"\ apll"l'<.lIla (\ ţ':"rii, şi 'n ('ompal'llţie t'U sIa· 

4) V. afirmaţia lni Balics. 1. C. 1, R4, că cleşlinismul 
maghiar a luat fiinţă In Panonia, 

") Să se rcjinll tn afară de sumedenia de documente 
topice: pag. 19.: românii din Panonia formau un lanţ cu 
cei din Mesia, Intrerupt pe-alocuri de s.ârbi; pag. 20: 
românii 'din Panonia şi Mesia aveau pe vremea nâvăhrii 
ungureşti zece regi puternici: pag, 156: oraşele şi salcie 
cu nume româneşti sunt cele mai vechi din Panonia. 

") N. Drăganu, l. c. 43 Pentru celelalte regiuni 
amintite aci, vezi intreg capItolul dlui Drăganu despre 
urmele româneşti in Panonia. 

.. 
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• 
,ii abia de clll'ltnd inl'reştilla~i, unii mai ,('chi 
in Pallolliu decM germanii (\;\1' altii l:oloniz:.(i 

lIullmi cu puţin 'Irninlc de n{" ala lIngurilo!'. _,;,i 

anUllle 'Il partea sudicll. :-ipr~' D)';1 \"<1 , unde un
gurii 1111 s\m intins imcdi,ll, 11 'li vom fi ",tit 
lUni l11ultă putere de înt'I'c::.l inarl'. .-;;i \)I'in n u
lIIiîrul no·\'tnl mai lnsell'n,lt, şi l'iinddl ('l'am 
bă -;;tinw;;i ~i -aveam- un (:I'l'şt i.niMIll s('cular, şi 

allltllll.', Sprt' dl'osl,bire de ,II slavilor, Ill'Hltel'ut 

latin, deci mai tH'{'csibi) in condiţiile politic_'l' 
În cari s'a făl'ut inereştinarea l' ngurihH'. 

AI doilea: St' ştie l'U 1I11~.lIl'ii aII avut în 
P~HlOIlia încă din vremea lui Ştcfl1l1 1-111. adieă 1 
ddu 'n('eputul oficial al ('l'l,~ti ni .... lllulu i lor, 
episcopii, ('alt'drale, miinfj..,til'i. J)'11' nu ."Ie ştie 

documentar să fie c"c>aţi,{ lor' ~It l;xishi 11]('1 

măcar adul d(' fundarc al mitropoliei din 
Stl'igoniu, {'Hpitu la iniţia [l,j Ungal'ii, ea sit n li 

IUoi vorhim de-al ('eloI' 1 rei !'pi~('opii, de 
Vesprem. dl' G,vijr. de Pees, l'Hl'e-S tOcite (;(ln
te~tut(· 7). Deşi Sl' ştiu hist'ril'ilt· fu ndatc de 
Ştefan T-uI, nu se ştie nicio l'atedra1â Inle

meial.ă de el 3), In timp ce de~I)I'c ('ca din 
Pecs se re('unoaţite ('ă-j ant~rio<lra ullguri!()r 9). 
Şi nu se <;>tie-apoi nic'i actlll dc funduţit· nI 
majol'i1I'îţii nHin~t,':;tiri1or. S'a .'('cunoscui in 
schimb de~pl'~ Panonhalma, (,lll'l'-j pl'in('ipHlu 
măIlăstin~ maghial'~i şi-i 1ol'mai in raza eu 
ee1~~ mai Illulte urmc topicc rOlmincşti, dl-i 
dintre cele mai w'stitt~ ~1'~{~'I, 1r; ('\'eştine depe 
vremCl:1 romană 10), Aşi.idl~r~a Tpo1.vi spune 
despre mănăstirea pc <:urc aJ' fi infiinţat-o la 
ln 19 In Sala Ştefan I-ul, eă i vestihi din epot'.l 

romani"\. fU'icse refăl'ută 'n sl'('(llul al n-Ica de 
du('clc lllorav Prhjnii 10. ,;,i-i (,I.l putinţ.\ să fi 
d.\Î 11 uit , ;. UI de hunii seamă muhc o~1l'le'( \ in 
tol. timpul erei maghiure păgâlle 12); adu] 

7) Balics. 1. c .. 81-83 (In chestia mitropoliei), 67 
(controversa istoricilor relativ la Intemeierea episeopiilor 
tlanonice), 83, 85. 86, relativ la episcopii le din Gy6r, 
Vestprern, pecs. 

R) Afirmatia lui Balics, 1. c. 1. 415, 
") loolyi, A deăkmon.,stori roman bazilika, Pest, 

1860, p. 43: ar fi făcut-o ducele morav Privina, sec. g; 
Balics, 1. c. 8ti, Koller, H;st, Episcopalus Quinque Ee
clesiarum, e o transformare a unei eelăti romane; Ipo1yi, 
1. c. 22: se pot găsi Ineă la poala ei catacombele vetero
creştine ale romanilor, 

10) Balics, 1. c, 1. 418: .In Iara noastră erau ineă 
depe vremea domniei romane biserici creştine populate şi 
organizate; dintre ele. istoria aminteşte pe cea din Syr
mium. Sisek (Tiscia), Şopron (Iulia SerllbantJa), Szombat
hely şi Panonhalma (cele doul Sabaria)". - De notal 
frecvenţa toponomiei româneşti In iurul vechilor aşezări 
creştine din Panonia, 

lt) Venit În aceastA regiune romană din ţara cu 
români a Nitriei (V. Drăganu, 1, c, 41-43, care-! bănueşte 
şi personal român). De notat: regiunea are o toponomie 
tn bană parle românească. 

(2) Jpolyi, J. c. 42~41. 

HOTARUL 

de htndatie dt'la 1 () 19 l' dl'a Itrd ~t l'l l'on
testat de istoricul li ngul' \1. IT on{dlt, 

Ocspre sisklllui <!el'sla ungU/'l'Sf' ele-a 'Il

l'iinţ<l aşez{lIni nil' hisl'ril'l';;;ti nc hîmul'pşt" de

ajun ... aclescol'j eitalui islOl'ie <lI l'a(oli('j~'lIl11lui 

maghiar IJlali('s, 1. e. [ ;W;i, <l1"(ll,llldtl-nL' ei. 

Stefan I-ul,;,i.:.1 inlellll'iat episl'opiik ;;;i mii

IH\stirilc din pl'<!(h luata {/t'la n nli\ ozii" r:isclI

laţi, si t'xplin'tlld cu H infiinţJI'l'a, din sec. al 
l~-Jl'a li episeopit'i romano-p:lIn liIT din ()r;H-!e, 
de .... pre carc vom :lr~Ha in :.tlt CCC! pi 1 oI ('~i exista 

mai dinaintc. c1cei a ro.;;l 1ll1!1l:1l {uaH deln 
b;î.ştinaşi. 

Ac,e1a,:,! Ihdies ,';;PUl1l' :n!r'\!ll 10,' (1. firi), 
cii Stefan I-ul "a infiinţdl rC'';it'dinţc}P epi,.;;co
fJl'şti deOpal'1l' pe hing!! ':'2pl'fcniilc de ginţi, 
de ahi': P:II'tl' in IOl'uri ulldc e~ ist~lll urme 

vechi de episl'opii". 

far lpol~'i, 1. (', 21-22, l')JlllI(' I1I'matoarl'lc: 

» Episl'opiiJc. :;;i n1<lll~lstirjll' IHH1 .. 1r~.· IT]:Ii Yt'>;tÎle 

se riflieil pe locurile l'oloniilol' romane odi
nioal'iî illf]OI'jtO:lrt', l'1r'illwlutt' cll' demente 
crc~tjnt" şi pc IOl'urile ahh ri!('ilp ale l'l)il'('o

piiJol' l'OIl\ l'I,ti1orilor mOl'd'Of)-• .;;I:i\'i: la S'Lri~f)
nin. (;.\61', Vt'l'p1'6m. 'l"itl'a, PC!''''; «(,itlt'i Bise~ 
rid), ett'. La pmtl:l h:.lzilieilol' din Strigoniu 
şi Cinci Bist'l'ici .-;e p'ot gasi JIll'll ~i ('ati\eOIn

bd(~ Yt'tCI'()·t'I'l·~tinc ale 1'0111:0: ni lor, ("1 S('J'Iln 

Ci'I nu nUJllai colonia el'l'ştiniî se infiinţeaâi pc 

loeurile H'(·l1i, ei şi hiserÎ('ll, dupii at:ih-a .-;c
eole, ~l' ridic'il pe l(wuJ \'\.'11'1 anterioarl' Intr'ade. 
Văl', se poate spunp e{\ ill timpul erei ('!'cştine 

maghi'H'P s'a implinit dorinţa din sCl'isoarca 
papei l':ugl'Tliu II. Irimi.;;â deja h R2fl prinei

p~lor anlri şi slavi din ţara l1oa"tl'6 şi Cpi,Sl'O

pilor lor misionari, C:l in spl'('ial s,i îr.fiinţeze 

episcopii -~ dal'ă 'lll<lmpl<itol' Sl' poate '- pc 
aeele IOl'uri dm Pallonia, 1I1Hk> unl":clc \'el'hi~ 

101' hisl'l'it'i indic'ă rC~l'dintl' episeopcşti ee-au 
t~\.istHt odinioar{l" (Hderir'l' b Fcjcr, Cod. 
clipl. r. [;')8). 

TI, 

Era ohi~Tlujt Iueru la autol ÎI de (hplomc 
uTl~l!rp~ti ~i-Hpoi la istoricii unguri, să-i nu
mea.;;r'{, (Jl' nccalolid »păgani«. 

De!" ;J ~a.stă ncizbuliti"1 .\creditonrc s'a 
H.inn~ si I ogi~ti(' la alta, a Cill'l'i tCildcllţiozitate 

n'au mai suspct'lat-o apoi nil'i înşişi ungurii, 
şi-a nlma~i astfel ade"ăr istqric, Ne referim la 
anumiţi păgani unguri, despre care ni se pare 
că n\w fost unguri ci autohtoni, şi prin llr· 15 
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mare nu puteau să fie deâll erl'~tini. crt'7tini 
I'ăs<lritcni sau chiar _"O pl'ntnl ("ci din Pano

nia :-;;i pentru cci de dinainte de pr{lpagar~a 

rupturii biseril'e~t i dela t 0-)4--· lofini, in cât 
p':l/!anl~lt<ltea lor se rczumţl la opoziţia raFl de 
:"!t{!p,Jnirea maghianl politidl. 

P{ig<ln ~- -';ii-anume păg,IIl un~lll'. opus in
(,1·p~tinCttornlui -7tdan 1-\11-- ;1 ro~t nll mit in 
l(,~(,lHht Vita S. (;er<wdi şi-apoi in l'1'ol1idle 
-;;i istoriile ungul'e';ili, dimprcunii eli toaUl ţara 
sa documentabil ronu'ineaseâ, voi\odul Ohtun 
din ~/JorcsHna. dupii care in aLw<l de marturiiI.: 

din a{'t'l'a~j lc~Clld{l şi din 3cdctl\Îi i:-torii e'a I 
fost un cititor de IllLlnăstiri r.'btll'iien,' \1i e'a 
adu... misionari din Balcani, ni-a rămas .-;;i-o 
m.ÎIl<btil'(, ce-i purta numele: Oht'.Hl l110JlllstUl'a 
depe graniţa irinnonică cit.> asHlzi dl"H~ l\ifur{lş, 

existentă 'n diplome şi n sce. al 14-It.>a, iar 

in fiinţil poate şi mai t.,ll'ziu. 

P5Wîn, ba căpetenie a un~ut'i]or rilsculaţi 
În contrfl incrL'ţitinăiol'ului .';'tdilll {oul. c I?i 
yestitul Kupan din Panonia. despn~ (.'are şo

,'inistul isi ode r. Kar{\csonyi su .... ţine 61-i de 
neam » CUIlHlIl" , urmaş al Ullllia dinh'e capii 
triblirilOl' » CUlllUllel'( Yt.>nitl~ eli Arpad, al lui 
Ketcl (trans<Tis dt.> ci Ke('zd - Căţ.cl). ce! 
(:al'e găsc~t(' 'n (',de. dup,-t Ar.onimus, la veni
rea peste Carpaţi, o aDii cu-aeela~i nume l'a 
(!lins"l 12 ld Al<lta nu era de-aJllns; c;J-i adccă 
elc neam t'UIlHIIl. clind se ştiI' azi ist ()ril·t.>~tl' 

eli cnmanii n'au \enit peste CarpaţI cu Al'pad, 
ci multii \Teme dup' accea, .-;;i ci'. prin ('II11H\IIi 

se înţeleg prea adt.>s'~ori rom~inii. A. mai II'c

buit să fadl un alt istork şovinisi .. \1, \Hu'ki 
1;,n fl'malt'd: di in t oCI11:1i ea pCI~anu I Oht un al 
\1 U I'ă:-;;HBei. arc ~i-a(,l'st comandant al li Il guri· 
101' pă)!uni t',l.o;('ulaţi in eont'·" lHcru;,linârilor 
hd Ştefan 1 -u 1, () l11{IIHbtirt.>, ,?Î'iuwme ('ni olidî, 
pOI1lC'nitn şi la 141:~: Kopp:.ll1l11ono,.;{or. il1 pă1" 

ţile cu foart.e multe urme topil'c l'onH.ll'lcşli ale 
ţinutului Zala din Panonia 14). 

l~a) Penlru numele Cupa, Căţei, in topollomia Ş' 
onomastica panonică, v. Drăganu l. c, passim. 

18) Arad tort. I. 69. 
a) Marki n'avea cunoştinţă despre un alt Cupan 

panonic mai nou (sfârşitul sec. 12): Copan capellanus 
(Fejer, Cod. dipl. 1, 469, martor la o 'ntemeiere de mănăs
tire), Cupan capellanus (Tkalcic, Monum, Episc. Zagr. J, 1, 
şi Fejer. 1. c. 484), după Balics (A rom" kath. egyh. tort. 
1. 77-78) identici cu episcopul Cupan. Cupanus, mort sub 
Coloman Cărturarul in nişte lupte cu ruşii şi cumanii. S'ar 
putea ca mănăstirea din ţinutul Sala să-şi aibă numele 
după acest Cupan, dar nu-i exclu~ nici să fi fost numită 
după cel din sec" precedent. Identitatea de nume, mai cu 
seamă când un episcop poartă numele unui comandant de 
npllgâni" răsculaţi cu-abia un secol şi jumătate In urmă 
In contra 'ncreştinării, nu poate să sugereze decât că ves
titul Cupan din zilele lui Ştefan (-ul n'a fost ceeace-I ştie 
istoria maghiară 1 

:\ ~i.idcl'cU c l'erClctcri~tic un alt ... păgân '<., 
di!! zilele lui Ladislau cel sfilnt şi-ale lui Bela 
al III-lea: Vatha, Vata (~o'n(',', adeca "VOI

vodul« . 
l"iguI.:'caza 'nhli intre duşmanii cu cad 

LI avui să poarte lupte dincoae~' de Tisl.l La
disbu. regele de mai apoi. L1 Thuroczy, Chron. 
p, Il, LU: »\Hsit ct.ium dux (Ladislaus) atd 
rl'~~cm cpisl'opum Varadicnsc'l1 ei lu'quam 
Vatha ... , Adecă: » Ducele a trimi~ 111 rege (ca 
()st al ici) pc episcopul orc.l(bn şi pc nclegiuitui 
Vatha«. Apoi ibid.: »Rcx ,'cmisit VlIlhum et 
epis('opum VaI'lHlienscm « • 

Nl! c eiudat:; Un 1Hi~an intO\(lră~it in 
('ontr<l slăpanirii cu un Cpi~l'fJp dcsprl~ care 
vom \'edcu in capitolul li I'm,; lor cu nu putea 
~ă fie decât. rOI11<\ncse. pcntL'Ul'U episcopia ro

ml.lno-eutolieă maghial'{l fi Or[lzil » se infiin
ţcazil« nulU li dUp'ucc:.lstul 

Despre soartca "oi"odullli Vata, care I-a 
ujlln~ tot în toviirfl~i;J unui ::ll'hicrcl1 răsculat, 

ne informeaz.ă Endlichcl', .\"Ionum,. 57' ,. Vata 
cOllles eoe~atul'. StepIHH1U~ Colocil'llsil-J ar· 
chiq>ist'op, dcponitul'« \ -- »\'oi\'ooul Vaia a 
fost orbit, arhiepiscopul dt.: Colo('ca Ştefan a 
rost. in15t li rut din seuull". -- de l'l~gele Bcll1 
111. pcntru~ă l~l'au 11\ l~ontl'a lui Belu, de pal'

k<l i'ratdlli său Gl'UI. 

Ciudăţenii dc-acestt.>H mai sunt in istm'in 
maghi<.ll'â, .';li'Il special tocmai 1<1 istoricul rela
ţiilor cu poporul suspcct <tI (,1I11l~ltili)r. 

III. 

O.ls ... lle epl.c: .. piei 
............. c: ..... lic:e .. O •• z.iI. 

S'a spus despre episcopia rom<lllu-eatolic.l 
din Oradc eă-i fundat,l de Sf. Ştdm1 (G. Pray, 
St. Katona. G. Fc,icr, ;\1. Horn't1h); ci .. a 'n

fj'nţaî-o SI'. Ladishu, dar grun'ţile i le va fi 
putul du SI'. Ştdan, deci să fi fost pc vre

lHt.>U inl.iiului rege maghi<ll' o cparhie in spe 
(L. Szalay): că e indoclni~ dac' a >"iiillţat-o 

Sr. ~tcl'al1 sau Sf. Ladislau (KI1<1UZ); că-i tun

dal;ia regelui Ladislau (Thuroczy, Bon1'iniu, 
:\ I atd C orvinui intr'un ad deb 1478, Iosif 
Podhraezky si canonicul or~\Jan Anton Ga
noczj) . 

Contl'ovcrsci i-a ]l1l8 capăt lllonogl'ufui 
episcopiei, Vinccnţiu Bunyitay (A \'âradi pUs
pokseg tOrL), arătând cd dupil Charlulariul 
episcopiei, SI. Ladislau a 'ntemeiat întai la 
Orade o prepozitură (vlădicie onorifică). cu 
24 de canollici, şi numai mai apoi a făcut din 



prepozi.tură ('piscopie. Ia o datii l'orc nu poate 
fi anterioară anului 1083, deoarece in Chartula· 
riu se spune că odată cu zidir('a bisericii 
episcopale, s'au fă(!\lt dou~l alhre. llllui Sfan
tului Ştefan şi altul Sf-lttlui Emeric, cari au 
Iost sanetificaţi - precum se ştie - ]a 1083. 

Jnsuşindu-şi părerea lui Bunyitay, Balics 
(1. c. r, 364), adaugă acest am~munt preţios: 

»{nsemnări Ir!ai vechi, bazate poate pc 
tradiţie, spun numai atât, că i-,I Servit (1ui 
l.adi81au) de bază creaţiei sa[~ oră da ne, bo
gata pradă luată dela cumani", - amănunt pe 
c8rc-1 sprijineşte in notă eu următorul citat, 
tl'anscri1'i de G. Hevesy din colecţia de ma
nuscrisp dela :'\il uzeul Ardfdean din Clu i a 

I ' 

(;ontelului Ioan Kemeny: 

») S. Ladis]aus Rex ex spoliis victoriarum 
de Cumanis reportatarum Vat'adini tcmplllll1 
B. Mariae V. et canonlcm'um collegium fun
dat«. 

PreC'um s'a văzut mai sus (Capitolul 1: 
»Contrihuţia românească ]a Îllcrp,,;>tinarea un
gurilor" ), aşa au luat fiinţil In general epist:o
piile, mănă~tirile şi celelalte aţ'ezăminte biseri
ceşti maghiurc: din »prad ti" victoriilor re
purtate asupra duşmanilo.·. 

CfI SH se inţeleagă despre c:~ pradă c 
,orba, indrumăm iarăşi la cupitolul pomenit, 
unde se arată că episcopiilc şi rnănăsiirile 

maghiare au luat fiinţă pe locul unor episco
pii şi mănăstiri anterioare. 

La Orarle, intr'adevăr, acestg trebne să Ii 
Iost cazul. 

Ladislau » a înfiinţat..: episcopia orădană 

d\lpă lupta ce-a avut-o la 1070 cu -aşa-zişii 

cumani, şi-anume numai după 1083. 

HOTARUL 

Dar la 1070 exista o t.'pit;copie de Orade! 

Prccum s'a văzut llIai SUS (capitolul II: 
), P<'lgani suspecţi«), in lupta cu aşa-zişii cu
mani, prinţul Ladislau prinde şi trimite re
gelui său ca ostatici pe l!piscopul Orăzii şi 

pc voiH)(lul Vata. Existenţa ucestui episcop 
e <ll'ătat{l şi aiurea (Thuro.·.t.y, Chron. Il, 49; 
Kepes Kron. 55, p. LVI{ !), unde se spune că 
Ladislau yăz{md doi indrăgostiţi fugind, a so
cotit di fnta-i a vliididi dz Orarle, şi s'a luat 
după ci; era însă alta. 

S<'I se adauge la aCeste mcnţiuni, că 'n 
veacul următor era episcop la Orade unu] ce 
nu J,ut"a fi decât de-al nostru: Elvin, frfltelc 
vlc\dicii din \' aţ Bolcslau, descendent al fa
miliej ncche Gregor din ţinutul Aradului care 
aV<'<i măn.\stirca ereditară Dienl'smon ust ura de 
l::lngll IncuI depe Crişul .\In. 

Şi-apoi să se reţină inlerpsanta mcnţ,iune 
din ); 1 si ori'a diecesei roinanc grec(I-catoliee a 
Oradiei [\llari «, I, Gherla Hi8J, .l lui Ioan Ar
ddeanu, unde se spune după nfllugyallsky, p. 
JJ, ~ 9, că unul dintre ceh.! 7 episcopate exis
tente aici inainte de venire&l ungurilor, pome
nil e in scrisoarea căiră papa Bcncdict a epis
copului Pili,grim (Inhofer, An. ecd. hung., la 
an. 980), a fost »lsCopatul Oră dan rom~î
nese de ritul grec, (ară eat?lie, care mai tar-

ziu s'a strămutat ]0 Beiuş, din acea simplă 

cauâ; cii Sf. Ladislau... la Oradea mare in
temeiă cpiscopat de rit latin·, 15). 

1s4 Tolan. 

1;,) V. ArdeJeanu, J. r., p. 35, şi 38. 39, 42. 
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Te-am urmărit pe scările cerului 
cu avântut aseensionist al balonului stratosieric. 
Te-am prins În cang-ele sufletului 
şi-'năbuşindu-ţi svâcDiriie pore 
am profanat Înălţimile azure 
ca dorinţe de om isteric. 
Apoi, În tremur şi sughiţuri ţi-am eerşU iubirea, 
dar tu -
mi-ai răspuns eterat-diaianÎcă: 
- ••••. nu! 

in iniern m-am cuiundat după tine. 
Ti-am Învelit goliciu.nea În candoare 
mi-am smuls din inimă suspine 
ca să-ţi acopăr impudica-ţi pudoare, 
ca să sting ilacădle puriiicatoare 
ce-ţi sitijeleau trupul 
pent~mine 
tabuU 
Şi ţi-am implorat cu gesturi de sclav iubirea 
dar, tu, cu glas răguşit de curtezană obscenă 
mi-ai răspuns: 
- ..... • DU ! ... 

Şi-acu 
te Întâlnesc În svon de oraş mare. 
Ca mine mii, pe stradă - şi ••• 
doar tu! 
Mii de ochiri ti-'ncrucişează silueta 
dorinţe şi ademeniri se duelează -
şi-i lux şi iast şi titluri de noblete În priviri ••• 
Tu -
Ta treci nepăsătoare şi străină 
- Nu vezi şi nu te miri ••• 
- - Stingher În lot ce este, 
jeDat de tot ce iu, 
cat să-mi ascund nenorocita mea poveste 
să mă strecor neobservat şi să dispar ••• 
dar tu 
cu ochi Învăpăiată de baiaderă 
şi-n trup cu modelări de lin ban;u 
m-ademeneşti spre siere siderale 
mi-aprinzi În corp dorinţi catastroiale 
şi mă străiulgeri ~ 

- Nu! 
';ucJan TaulI. 
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DESTI~DEDE ~EDVOASA. 

A umblat timp de mai bine doua ore, făI'ă 
niei un fc1 de ţintă, şi nici uC'l\:n nu-i vine să 
Sl~ inapoieze acasă. Faptul il fo;;t pr~a groza\' 
Şl doamna .\retia şi-a rl'pctă ir,wginati\', din 
ce în ce mai uluit ii. 

A('um s-a aşezat pe-o connpt'rt d(: pare 
vuhlje, » cum de-am ajuns to('mai nici, DU1l1-
m~z(;llle'«. şi groză"ia faptului i ~e dCS'jll ru
bcazi't tot mai amănunţit, ca şi cum ar vrea 
să i se imprime definiti", f~lr(l nici Uil {el de 
retw~81'(' . 

Costel, amantul ei de inim.i »sprijinul 
meu" ac ffCi::are clipă«, cum îl nUlllea cand erau 
singuri. a fost sUI'prins inşehind-o! Când a ve
nit la întâlnire, in camerefl închiriată Cu ba
nii pi, ('1 tocmai deschidea fcrcl'ltl'ele, scutu
rflnd în stradă re'it urill' ţigClrUol fumate, 
]O Poftim, are o umantit, care şi fumează' Cin~ 

O fi?.. dacă fUlllPudl, numHi f.~me2 cum se 
cade nu poate fi'« 

A intalnit-o pe sciiri, dar n-:'\ ann t'ul'ajul 
$-0 pI'i\'cască

o 

la faţa, de teamil s[t nu fie re
cunoscută insăşi ea ~ Ba i S-I) părut că-i aude 
şi râsul, acolo jos c;:.lnd a tCl'lnll~nt de scoborit. 
» Dece-o fi ris, idioata?~ ... ,( 

Costel era in pijama. şi II deschiderea 
uşii nici n-a intors capul. PrimH a/'uncăllm:i 

de ochi a fost la canapea. Ct:w'rtul'a nu fă

cea nici un fel de eută, b" i S-cl părut ca-i 
v('de fa]ourile căzut.e jos, illl'h tl'cmud'tnd. 

N-a avut puterea să zică nimic şi-a izbue· 
nit îh pIans. Yedea prin buti ... tă cum Costel 
îşi fuma liniştit ţigarea şi 'Jl'Ldecdieori ea iz
hucnea în noui accente de pLIIlt< el îşi scutUl'a 
scrumul ţigării. Ea a continuat si. plfmgă, el 
şi·a aprins ţigaI'e dela ţigan;. 

- »Costel' ... Ce-ai făcut, Costel?f< 
- Dragă, dadi lUai continui, nu mai fIm 

ce fuma '« 

_.. "Co.'ilcl, sunt O nenorocită:... Mi-am 
în~('lat hărbatul, mi-am minţit familia... şi 

nu-ţi ccr decât să-mi spui, cine· i flemeia, carc-a 
ieşit acum de-aici 1 « 

__ o "Nu \'orbi prostii ~ . .. ai vazut tu ieşind 
pe cineva din camera nostră?:''. 

- »Am intMnit o femee pe scăd... ŞI 

numai de-aici a putut ieşi! « 

- ), Mersil . " A întâlni o femee pe scări 
şi a vedea una ieşind dintr-o anumiH cameră, 
nu-i tot aia' Nu uita că ai illchiriat o cumeră 

inh'·un imobil cu o suia de intrăl'i şi eu şapte
zeci de apartamente: ... Ti-am "Pll8 efl intr-o 
zi ai să-mi aI'unci in carcii, pe mai .,;,tiu eu 
('are din sl'rvitoan,le stitpnnilor d(·-:.Iici '« 

- »Costel, nu mă, minţi~« 
- »"1-ai mai prins minţindu-te o şi altă 

dată?' ... Oh' elim mă doare caplil: 'o 
» Dece te doare? 1" 

- }) Dral-!il incepi sa fii şi illconştil~nta' ... 
Det'e mi'l doare? 1 ••• De fericirea şi de bucuria 
pe care mi-ai pro"o('ut-o, văz.lndu-te plangand:. 
Drept sit-ţi spun, ycnisl'm la întiilnirea asta, 
lnal dispus poate ca niciodată; venisem ca 
unul cal'c-şi viseazii numai ideH luI dragostei 
l1.1i. " şi plec am in' it « După ('C Spusl'se astea 
l-a vuzut scoţăndu-~i pijamulI'l. 

- »Ce vrei să faci'?« 
- Trebue să plec ... simt cum imi t:rapă 

capul'", ::;i-şi trase pantalonii. 
"Ducă pleci, mă arunC p'~ ferea~tră ~« 

.... "Poftim, că nu mai pled« şio Costel a 
r[lIua S l'U pantalonii traşi !;oi cu hretdclc 
clesdu:-ialc. 

"Vino şi .~ezi colea pc c:anapl'a hln~ă 

» Nu-mi ('('re asta, C'ă-mÎ c~t': imposibil!.. 
Acolo a~i sul'~ ri şi mal mult. Vn'au să mă 
lini~h's('.« 

_ .. \' :\tullei ... te las singur;« 
-- »Fă ce vrei, aeum m,'l simt un om 

stdrşit«. 

_. »Eşti poate obosit ' .. 
_. "])a sunt obositI,. Nu mă sfiesc s;:, 

ţi-o spun. ':VI -a obosit zbuciumul tiin! 

~ » ZbupÎumul meu!? Nu li caraghios: (/ 
» ~efulţumesd... La urma urmii: se 

prea poaie ca tu nici să nu mă inţelegi! Aşi 
vrea să yiid insă, ce-ai face tu, când m-ai ,·e· 
dea phlngand aşa din chiar scn.in pe mine!« 

- »Ce-aşi face eul ... \" :ii, dragule, ţi-aşi 
usca la<'l'imile CU săl'uhlri ~«. 

- "Frumoase intenţii, dar eu nu cred 
in ele ~ « 

- »lIai să ne împăcăm... şi vino colea 
pc canapea!« 

_. » Tmposihil 1" şi Costel îşi aprinse ul· 
tima ţigare. 

» Bine. .. domnule t • •• Alllllci plec . ., 
"Şi când mai vii'? ( 
» Niciodată ~« 11 
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»Asia n-o credl«, »şi canalia a rîs,:, 

» Vom vedea'" 
." Ei nu zău, lasă glullhl... când mai 

Secătură!« ... atât a putul zice şi tră· 

g:'1nnu-,:!l voalul peste faţă a plel'~lt. Simte iar 
nevoia să phlngă şi ieşind din parc, opreşte 

prima trăsură dandu-şi adresa. 

• 
A intrat în casă neobscl'va1ă de nimeni. 

Soţul dormea rezemat de speiczcll: largi a~e 

unui fotoliu, ia\' servitoare'l ingâirna în bu
cătărie o melodie vulgară. Pe·un scăuncl 

ast'uns după o uşc, dădu cu ochii de fetiţă. 

1\1aricica, numai de trei anişori,. fusese sur
prinsă tocmai când băgase ceva in gură. 

- Ce rnănânci?! 
Copilul nu răspunse şi rămas cu gura 

Intredeschisă, se uita fix in ochii mamei. In 
vârful limbii i se vedea un mototol mic şi 

murdar. 
_. »Ce-i aia din gură1?" ... şi femeia îşi 

repezi degetul in gura copilului, scoţându·i 
moto1olul, pe care îl examina tot mai mirată. 

. _. » Ce-i ast.a ?l« 

Soţul, trezit din somn, veni şi eL 
»Ce s-a inUimplat, 'drRgă!'~" 

- Cum de mai mă poţi întreba 1... Asia-j 
casă!? ... Abia plec şi eu peniTu nevoile mele, 
care-s şi ale casei, după ('rerl că ştii; şi cand 

. mă intorc îmi găsesc copilul otrăvit!... Da, 
da... mi s-a otrăvit copilul! «... şi doamna in
cepu să verse un potop de lacrimi. 

- ,. Cum s-a otrăvit, drugii ... de unde 

şt.ii tu că s-a otrăvit l? 1( 

"Priveşte asta... ('inc ştie ee {el de 
otravă o mai fi!« 

Soţul luă in vârful unui deget mototolul 
rămas lipit de degetul doamn..!i şi·l examinti 
Şl el, cu oarecare nedumerire. 

- » De unde-ai luat asta. ui.ti.<.'\lle!?« 
Fetiţa continua să stea pironit<l pe scaun r 

tot fărp, glas. 

Veni şi servitoarca şi c{meI doamna o văzu, 
nu se mai putu stăpâni. » Idioato. din cauza 
neatenţid tale şi-a dumnea] ui, mi-aţi omorit 
nopilul 1,. 

- » Stai dragă nu te speri., aşa, că nu-i 
nici o otravă! ... la vezi, i\'lal'iţo, ce dracu o 
ii asta! .. 

M~lriţa luă mototolul mic şi murdar din 
viidul dcgetuhri dlui Grigorie, il duse mai 
întăi ]a nas, apoi il strivi Între degete. 

- »Lasă-mă dracului, duducă, că rău m-ai 
speriat! ... Cum o să fie asta otrav:\, (,ând şi-un 
chior vede că-i muc!? 

Fetiţa s-a luminat la faţă şi-ar fi vrut să 
spună cev~. dar mamă-sa a izbucnit şi mai 
\'Îolent: »\Ifuc! ... Vai, Dunme~eulc. ce mi-a
fost dat s-aud!... Copilul meu să mănânce 

mUe1! . .. Daţi-mi apă că-mi vine leşin... Are 
cui semăna, n-am ce zise!« şi ptiyindu-şi soţul 

luminat şi el la fOţă, cina siIHţi o mare uşurare) 
când putu să adauge: »Să te speli cu ea pă 
cap, eii numai vouă vă seamănă... neam de 
mueoşi, ce sunteţi!« 

V Qsile Antonescu. 
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Specificul nalional plastică. 
A .n 

Prin complc.\.itatea lui fellomenul ~stl'tic 
Ţ)1't'zintil o mulţime de piedici, atunl'Î ull1d se 

inccarcc1 a-l sesiza .~i a-l cuprinde intr'o for

munl. Divcrsitatea mciodelor de Cat'j eslcti
eenii s'au servit pcntru a-l h"lmul'i, ('onstitue 
ele însă~i obstacole ~i cU greu s'ar putea pre
(-iza, eal'!' e punetul culminant şi mai aproape 
de adevăr al c(·redărilor. Unco:'i uecastil plu
I'ulit:llc {k metode ne Lll'2 1i~1 credem, c{1 in
IITag:t ('crcdare pentru illţAl~l.!l"'eH il'orel iel\ 
a domeniului vieţ.ii artistice şi (,..,tLli<.·c, se dc

p.lrtl'aâi de pl'opriul sflll ol)icd. Se dl~p{lr

teaz~l tinz~ind mai llluit 5<1 SLlbil(';,'ic,,: poziţia 

{'stl'tÎ{'ei şi independl'nţn ~i faţ.l (k orice al1 
sistem de ~ugetare. ]n ce rn{ISlll'<',;\ njuns 
emancipar!!u Iă,săm să prcl'iz('zc e('i ('\: ~'au 

eonsu('rat acestor ('ereetfrÎ. D,J1 U(;'ttfl timp 
CcH Sl~ VOdlCSlc de o teoril' llll'tafizidl a f['u~ 
mosl1lui, de 'una dc'scl'jptinl şi ~llta psiho1o

giCll, alllta timp e'llt metodele tll' ecr('c(aI'C 
sunt de o divesitate supă rMo;\i't" , Jndin:llll a 

cred!' eă cstctieH in('<l n'a scăpat din l'ala unui 
indelungat proecs dc fOl'llwţiulll'. 

Nu c eazul a face aci ohsPI\'dţÎuni ("d
tir:e ut'upra metodelor dl~ eari cl .. 1Ctiea li'" .~('r

H'~te in et'l'I.'ctăI'ilc ei, d!!c.it În m{I.'iura in 
muc aceste observaţii, ar putea eventual lă

muri motivul pentru care am Îm:crcal să las 
h, opartr' orice metodă ~i prt''iuipţiullc a tco
riilnt' indicatc de cstetieiL Cred dl operele 
unui at'tjs( slInl dO\ ezi k eele mai ohl.,,,t i \"{' ';ii 
(·{'lt mai ~h~ul'e. pentru st'tlpt1rilc s:d,~, Iwntru 
puterea ~a, pentru v:llmll"."a alti,<.;t161 ~i l'sle
tiei, CI erenj:illnilor sale, D~ .. di 0lwll'le ullui 

artist nu-şi spun C'U\"ll.nt \J., o (':>.(,1Jci\l·" OI'iecl1 
<it· metodi(,~1 şi ştinţil'id a·' fi, nu h~ complel'
l('azil vHloar{~a, nid nu le m:'lI'l"::>tl- <\l'd l'onti

nut profund nrnan el' trehui ... 'i~,·l nih{t. 

]>r de altă parte, Gxpl'~'~i(\lH',1 cpc1'ei de 
arii, trehue să vOl'beasr.:.l prin sp''l'ilieul nea
Ilndtl; din spiritul căruia ",\. năsl"ut Nu nu-· 
Ilhll pentru H imbnka o JOI'I1' 1 origind l~l, d 
pl'l1ft·U C3 prin acest specii k sâ plină intlfo 
".doare l'nh·cl''ialr. produsul spiritual al po
pomlui resp~'r.:ti\'. Operdc dil'l'l'j[elol' epod 
~i-au C'ttstigat "aloan'a, 1t;lIlUU prin conţinu
tul lor naţional, innobilat priI) g.indil'eB. gene
ral-umana, prin difcrenţialuJill timp -o;;i lot'. 
Aeest diferenţial, al'l~st specific. uu trebuie 
să 1reaciî intr'o etnograliz .r\.~ 1ji <lstrc! să cre· 

n('In ecl am ajuns sa imJ>l'illlUIH pin,,> I ieei ca· 

",\derul naţional. Etnogrufi·:ul C l'l'l'.ultulul ul
tim al ţIeniu].ui popular na. li 1':" 1, l' ceva defini
tiv (''>prim.ind [) cOlH:cpţi~,' 1" edti."t desprt' 
viaţă, ca rezultal al unei c\ Iwr ienl;c de Slltt~ 

de ani. 1\ Uit ideile dt1 şi !'ol'lllde ctnografil"u
lui a!c;:Huelic o lume apud'~, dl'la C\lI'C nu c ... te 
trecere dela civilizaţia pOJ>O;lI'elvl' dl' Ilord la 
ci \ ilizati::t popoHl'elor de sud. 1 ntr.: et J)og-r~lli(' 
şi eultural nu estl' pUllte de 1('!~"lI11ra. ('ull11-

l'ilJul l' rezultat ul spirit ua i iZ::Il·i i i<l(';,1 istl- pt' 
('nl(~ dC" cdul'aţ il' şi sek'\.'~ i··. !':llIogr:d'ic'u I 
T,h:nr:u llc I"a instind e, cult 111';1 Il il dela idei. StI b
('on!';itjentul spccific nnţ,ion,11 ('arc C"olorcazli [il

ta)p~(~nt(' orice l'reaţie supcrio:lt',l (Il· al t(I, tiT

hl1ip edelenţial !;Ii ridicat 1:1 o Hlloare poten
ţair!, tocmai prin <lcC"sl cultural n.l~wllL prin 
idl'('. Clei a lua \"8lO/'j .';ii forme l (TI ngrd fiee, 

pentru li exprima \'<llnl'Î ~i fo!'nH' l'tdturall- lll

sl'wllnu H ('onfunda ircmcdÎabil două ,s!ilri de 
suflet lotul ,<lispal"alc ::>i a ere;.! 'J al'U, fal.'i:l. 

PIaslica tuluI'ol' \TemUI'il,,· a sint('lizat 
in f'ontinutul l'i: tonalitall'.I, l'wlIlţa, ritmul 
("w2,(,!ftrii, rir('~tl' după incljeilll alcatuirii psiho

l'ii'.icr!o~dl'e CI \'nl'iatl'lol' ol'g'\l\i~r,H' sociale (':,lri 
stln! nlM'k ~j popo;.lI'cle. "IieÎ"t!"L1 insll ll~a 

dnogl'llfizat, nidoc!nul Il';, (',lJ! fupdat :specil'i
(·1.tI naţional cu elnogral'ivu!. Ih('fl nu e admi,
sibilă o apropierl' inlre ut'l'slc dOUll (dnogr;'
fi,~ şi specific-naţional) ('U at,'d mai V<lrto,s c 
(le t'ondm11lmt imprulllutul, ."'au acei pa::>i pier
duti pe urmele culturii unei alte Ilclţluni fie 
chiar prefer.llc. ]n :!t'C:l ... t,. gre,:\ahi l'l'pd "fi 
noi iim căzut mai mult ('el OI'i!;'iearc. O cn

dcnfr. do"ad~1 u gre~dii nOd'iI.I'~~ s'a dat prin 
confuzia ea T'l' se face in t re etnografia nJlml' 

n(-osdl şi arIa superiOr-("dturahi renH\lIeasca. 

La noi s'a inţeleli ctnogl',ll'il'1I1 C,I () prelungire 
dircd~ in cultural ''71 ;) poplilarului in artis
tieu)· filosofi c. Pc de aha parte plastjeH 
noaslrn s'a 'iUPUIi fără niCI un control inrluin
ţPlor -;;i imprumuturilor 1'-tr{lÎne.indi! azi sun· 
tem (. adc"til'ntă colonie. Ori rezultatul acestei 
trnnsplatlUu'j nicj măcar III ţarii nu poate 
considcr,l! l'U produs superior, Inr dinr.:olo 
holar î!;>i pierde orice valoart', 

fi 
de 

DbCă arta pla,.;tieă la noi l1'U putut inca 
formn o şcoulil curc să cl4'llIol1s1.rez.c e~.îs1cnţa 
unei arte cu aclcyărat naţională" se poutc do
ye<li cu prisosjn~ă că in cO;'nplcx:ul spiritual 21 
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<II neum!!lui noslru, zacc :1 fOI'ţ<l pm,ihil <Il' a 

fi pusă pc o cg-alii lI'ColptiÎ <IL' Vfi loarL' l'll ~I 

01'[( [ll'ui popor ci\ ilizat. ;\(;cnsl{, l'OI'ţ;'t de prea 
putini .u,tiţ;ti a fost PUSi-l la lllt'l'JTi'l'C, sInI
duinţa Jor dihuind pc drulltlll'i alt'~lg[)toarc 

dar strainc, a ajuns ahia la slab,~ '·l'zultatc. t: 
dn.·pt c .. l. lu 1',ISl"l'lll'C;\ la ('<In' se Wi!'-c~(c 1Il

(clcclu'<11ita!ca noa."ll'{I, c grel1 Sti. acu;;i (Jl! eel 

cari aII pornit pe drumuri at:,t ti,· v'lI'iatc, Ce 
alitl1dillc S,l adHl artil>tul in fa~.<l' hLll'ghczului 
care lranspin\ gnh;imc, :l ploJctal'llllli Ct' nu 
viseuzo dCl'llt Illai mlllt~. p,ii ne, a politicianului 

tI.' a:;;lcH pUi momcn lul pridn il' c,tnt\ poate Sil-şi 
',atil'factl intcl'l'std StiU brut al ~J Cei l'a!'i au în
ţdcs viuţu l'a o lupta PC[\tC'I nHli mult g<lnd, 

sunt totdCUll<l dcs<II'l11a!j Ul' logil'u accstor 

.matC'rialiţ;ti, Dai' numai ('u ,J.lgil'" In'.llcrialis!a 
IIIl trâcţllc omul, ci ,~i eu ace;:, puţin! iCi, 8C;1I1-

leil' dt, duh, 5,"\ simţe!;iii ell lumea din din
lăuntrul ([iti. lumea idcilor, eatlz:.l unica a dil1H
mi(,l'! spil'itutlll' ţOi u puterii indi\"iduillitaţii 

(alt', c mai (arc dCl',lt orice ohstaco( .';ii s({Il)<ÎI1'1 

p~ prol,lc,ne!c cc viaţa ţi-Il.' P'l1lC in ra~ll., sa 

sjlnl;c~ti aceas!iI IlU l' oa/'(' ceH ma; frumoasă 
invin?!l'rC .-;;i cd mai PI'cţjo:~ c.l.-;;tig, Să poţi 

desprinde din in!crllul 1<b şi sil ."calizuzi in 
chip organit: tabloul dC'iPI'c IUIlll' şi viaţa, 

sdl'ohinu logicu milrginită a ffilllt'J"iulit>mului, 

S:i intl'l'ziin·~ti "din viaţa tit lâllLltl'll'{\ at:el duh 
Ilnin~rsal cc (]{,illuic pcsk vcacul'i I;,i îlH:udrat 
III ~pi!'i(u( neamului (,tU Slt te ]J(}~i supune 
acelui uman etCl'll v,duhi!, intii un slIcces 

eroic. Pentru asla [I'ebule i'M::l Indoiala multII 

energic şi o putcl'llica di~ciplil<1 in cugetare, 
DL~ HCCdstă disl'i plin(. t!'cblli\~ s,i se patrunda 
aUH arti1;itii cat :;;i publicul ptTa puţin COI1-"tant 

in conduita lui spirituala .. \rti.';ilii pl~lltril a pu
leu inl'adra l"rcaţiu ni le lor il' l1lttllikshirilc 
MJ!wl'ior-eulturalc fll ... !wamullli, ial' publicul' 
pl~nt I'n <1 pntl'u urmări pus cu p~.s calca dt:cstor 
mnnit'esUiri şi a-şi da seamu dc ref.ultateh: la 
ca)'e au a iun~, i\ulllai asUl'! 8(~ va putea ajunge f, 
la o adc"i'i .... ti'1 selccţie şi operd(' <u,tiştilo[' vor 
putca îi o verigt'i in l<ll1ţul nCCllrmat al vulori· 
101' uliivel'-;n(c, 

.)b'lw"/ Gombo:;;iu. 

iiii Oi "''''' " , " il '" '" "c: '" " "" " " " U ISi " , " , """ "" 3 " It " "" "dO" 3 " " " " " " " mii 3 " 3 " " , 3 3 "" " " 1$" '" "" """" ii" 

CHIN. 
Umhek ('easului s-au illld:III"I, 

(Ip,wai şi Il-ai mai I'(mit! 

SlIflefHl ţi-a lost pând in guni 
şi [-ai pus la loC', ('li o'llghiţilllrfÎ. 

l' â1l1 fiU mar băi l'a . . , era lin;:"e peste fol, 
/lI! nor alerga căI r(' soare inTli)t, 

("u s!ri~âf S-(l desl,ieal departe, 
Ş! PUSTI/c'; l-au incrusla[ ifltr-u carle, 

Aui după arzi l'or ()('lIi, 

ei i Il lre ei ,<)-or ing Iliţ; , , , 

ZlH{a/'TIi(' ;ugi de limbeft' de pe ('ac/raII . • , 

('h- fut te POl" ajllnge intr-lUl O(He('Ure aII. 

SANnl.' UTEANU 
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Pe o margine:de:an~azi ne oprim !! .•. 
Că suntem ce-am fi vrut, poate, să fim, 
E foarte greu de spus; ba'nclin a crede, 
Că n'am făcut nimic, din cât se vede! .•• 
Revista ca să fie răsfoită, 

Atâta, că... nici vorbă de cetită I 
li trebue şi nerv, ori ..• ştiţi prea bine, 
Că' n Ateneul nostru cine vine, 
Işi lasă'ntreaga viaţă'n pragul porţii: 

La Ateneu cuvântul îl au doar morţii! •.. 
Cu ei să stai de vorbă şi apoi 
Să le mai ceri şi nervi de oameni noui, 
Ar fi egal să-i spui să scrie-odată. 

Lui Gh. Ciuhandu, Hcronica rimatăH ; 

Sau lui Constantinescu, ca să ştie 

Unde-am ajuns noi azi, în •.• poezie! ... 
-~---------

Azi ne oprim pe-o margine de an. 
Cu cel mai autentic cald elan 
Şi-experienţa tragerii pe sfoară 
A celor, cari, chiar pentru-a zecea oara 
In casă s'au grăbit de ne-au primit, 
Dar cu nabonamentf' nu ne-au ••• cinstit ! 
La. capatul de drum azi incheiat, 
Suntem aceiaşi toţi, căţi am plecat ~ 
Istorici şi poeţi. notişti, gravori. 
Insemn~rîşti. esteţi şi recenzori. 

HOTARUL 

Pe căprarll ••• şi dacă-ai ~vrea:să'1:1aşi 
Ar scri cincizeci de pagini, Filipaş 1 ~ 
Suntem aicea toţi: Păun cel mic 
- Şi fiindcă-i mic. el scrie pic cu pic! -
T. Vuia, care cere mereu "temă", 
Când pentr-o notă, când pentr-o poemă; 
Octavian Lupaş, zgârcit la glume, 
Ce ne vorbeşte tot din "ahă lumeH

; 

Edvard I. Găvănescu, omul care 
Şi-a pus în gand să scrie .•• "pastoraIeH

; 

T olan Isaia, - tot, doi ochelari -
Ce scrie Ia t,Hotar 14 în zile mari; 
Poeţii: Barbu P. şi Olinescu. 
Un ex poet: Al. Negură-Popescu, 
Pogana, cronicarul intru toate, 
Ce scrie nu cum vrea, ci doar cum poate; 
Şi alţi vre-o patru, cînci - luaţi de iele -
Că şi-au pierdut şi numele ... ' prin stele! 
Suntem aicea toţi, doar cetitorii 
O fac mereu pe surzii şi pe chioril, 
Uitând să ne trimită, stimulent. 
Ceva, ce se nume!?te-abonament! 
-----------

Pe-o margine de an azi ne oprim. 
Că suntem ce-am fi vrut, poate, să fim, 
Răspunsul vi-! vom da după un an, 
Când vom scăpa de cronica lui •.• 

PAN. 
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<cĂlm1rll - ImIE~II§1rIE ....................................... 

-~~Pe_ •• -.... pe.e.c de 
.. e~.e ... ă_6. 

Tl'IlHlllll pamfletar din epoca primelor 111 

u~puturi de oriental'e sodalt. la noi, d. N. D. 
Coccu, s-u inscris in arenll Hterntul'ii cu al 
treilea roman. Grt,bit MI mIue:l eevCl cu totul 
nOII, pe note veehi instl, În "\ inul de .duţtl 
lung{\« I n-a eutezal sti-şi Sm.;,il> st,flctul şi ru· 
m;ln.înd nUI11ui in cadrul poeziei, ne-a dat o 
operii din acest domeniu şi ai;H. Cu » Fecior 
de slul4ă« a cutezat şi-a l'ilZbit. Epoca antebe
lică, urmată de noro('osu1 rtuboiu al întregil'ii 
naţiol1~,lc, a găsit in spiritul dlui N. Coccu, 
pc cel mai cl'ud procUl'Ol'. Ca unul C<lrc a fost 
dtaL ai}!t de des in faţ.1 pm'lhdului -_ .. pentru 
idl'i şi » idei ii .- nu se pul C.l să nu Incadreze 
lll'este idei Într-o operă de pl'oporţin unui ro
man, Inzestrat Cll o ('ultUl'a .deasă. sl{\p(lI\ po 
frnz::'t şi personal in stil- prl',~ p\!rsonul 
poate ~. d.. COCCH dt,deşte in ,. ren h'-un lW

tee de 11 cgl'paţtl «. sodct 11'\..'.\ cI<" ciupit războiu; 
sodctatp bănuită nUlIlui că ar fi aşa clim ne-o 
umt[, d. Co('ea. ;,\'1ui hine zis n-o ehîdcştc, ci 
ne-o <lci-goleşte eu lot ec an: Cil alh şi negru; 
plină de p.kate şi viţii, ol'ganizutt'l intr-o tiin
gurii di rccl.ic· sexul! 

Un merit al dlui "1. Co{'ca, int.ilnit şi in 
~ Fccior de slugă«, este m'ch de-şi e!wmu per
sOlHlgiilc pc udevărnlul lor nume: Ion i\liha' 
lUl'he, Al. Constantinescu··· Porctl. Virgil :\Jud
geam, AI. Vaida, dr. N. Lupu - dedubLlt 
atunci (",ind trebue în dr. \'ulpc - ete. Şi 
dat:it dlni Pmnril Scieuru IHl t'utezuL stt-i zidî 
IW nume, dne nu iJentifit'~i pe ziul'istlll ehi· 
rilă Pleşcal'u, dud d. Coec:\ scric: )) Tigan de 

origilltl -5i pairial român de profesie era, În 
::ilde aalea de obştească hlf"/lltură, de mi" 
r(l!ill~ şi d(, dez.orienfure f!('n(>l'olii, spaima KfI' 

<,emclO/' , râzgâi.aful politiciani{M, Iwninătol'n/ 

o/lini!'; p!lblice şi Iw:nolla fOHdurilot' se~,.et(' 

J)('~'i ~âlldea CII capul altora, seria cu propij[~ 
lui ,bicroare. N'al,,<,a o iele!' (1 lui, origillală, şi 

loţi .'l(' priveau !'u/t'insul Ctl Înlr'o fânfcinii de 
fi/dnţii, ca Într'un izvor e[(> cug(>lare. Gândurij 

In-inci!,,;;, t"orii, doctrine, s·' l)('ite>ou sub frzl7l" 
l('(1. lui il1~lI!'lfă, ca dăndaât la Ilşa codului. Un 
!11I;C )' imperativ nal;olla[<, le> domina uneori 
pe Imlie>. (fidalura! Tigomd S(> visa lmlibaşă<c 

Subj<.~dul romanului e simplu Andrci Vaia, 
fc(·jor dc bun[l soeietate, e s~l os de-o ade"ă· 
mUt democraţie. Numai in (Işa ceva vede el 
salvurca ţării din r{1ll1 in eare a tttrH·o ră7.

hoiul. Incadrat mai întiii in puri.. socialist, l'l!

nunţă ]0 o doctrină pc ea re-o Vc(h~ tăvălită in 
noroiul und neprieepcri poliliee !;ii tl'l:.'CC in 
rt'mdurilc partidului ţ~r~mese. S<.~ ('OIwingo 
Însn cu timpul că şi aici, (lllctl'ina se menţine 
in fOl'lncle ci iniţiale, numai in \Teme de opo
ziţie; C'ăci <lin momentul trc('crii la putere, 
doctrina îmbracă haina celui IllUi nCl'nşinot 

gheşcft. Epoca guvernării I1HţiollHl-ţurăniste este 
descrisii in culorile cele m.li negre posibilei 
ceice (lenotă eă d. ~. CO'.'C.l înclină spre un 
{'onscrvatorism sincer, dc(','lt spre un de
mocratism rău interpretat. Restul personllgii· 
lor, relicfate eu o admirahilă putere de evocare, 
compledcază cadrul romanului, în felul ee! 
mai fericit posibil. Exceleazii Intre accste per
sonngii, "prietenul Berger«, in care cetitorii 
uu re('unoscut un ridel reporl CI' tcatrol al unui 
mare cotidian din Capitală. O not..~ bună lrlCă 
pentru autur c!:otc aceea că, de daia nCCU,'>l8 

~ -~ 
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.'..,1 l'"tilllli tip-a Im'l' uz. de exprc5ii prea buL 
(:<\ n:p!-;'{· lotul din JOl'lna (,'Ipunerii, este rOaI'te 

aelev'-lJ'ut. dar ~i Ul'etlsttl formă e.-;lc o llOlIll 

noUl buMI. pentru autor. P:tnă in prezent. 
» Pentr-utl petec de negraţă,( este romanul bun 

al 8t t'~l IIi ~ln; adidl arlc\'ăr_\1.1Jl roman bun. 

S1R .. lIl P"N: 

,.,. ... OSEPIItI.C .... 

F,lit, )} Crlltura Naţioflafâ(" Premiul 
'}'(>clJirgfliol ;\/opilâ. 

Comitel ul de premit'rc al Sot'. T'.'eh il'ţ.!.hiol 
---\lovil6 il avuI. în ~\{:est an o it:lipin,ţi~' mai 
fl'l'i{'ită dl'nit unul trct'ut, dar nu credem că 

ar 1'i şi cea mai huna. HOlTl il 11 ul dlui Sergiu 
Dan t'!"k o luerare ('onslruiW l'Ollţ,tiitwif)s, Clrii 
til'lifil'ii niT'-} trucuri şi mai ales fI lIJnOS stili
...:atit. Dt·ş; parc mai mult o Iluvdit, intinsă pc 
proporţia l'OIll<lIluIui, ), Arscni('« face parle din 
M'riO lucl'fu'ilor făcute şi nu nă <;cute. Sll hieei nI 
in ~inl' nu are nimic il'şit din (,IlIllLlI1, cu cx

{'{'ptia lrat{u'ii, pus pe note plou-,",tinicl1l:. Ne 
()laL'{' să cl'edem e(1 autorul, interpret.al de 
eroul prillt'ipal. IlU este ~.lUd (L' no\'il'e, (':\ să 

11l1t şi fi putui du scmna dela inceput. cu <ll'el 

fuimos Bubi, făeca parte din dndul ,,,UitOI' po

!Jrdaţi de sex; fapt cu re nu Il~('ri ta a1<Ha alt'n
!ic, Dndi eroul principal al' fi fost pm; Într-un 
cadru similar in leI <,du 1 ui stlll, rOJll,mul nu ~Il' 

fi <l\'u! dedt de c<lştiwlt; riHăC'i! însă într-o 
IUIlK iIHl('('esihih'i ~<\ndirii lu! intime, îşi pi.crde 
din \'aloarc, A "rut d, Scr~iu Dan sti s~ re
lideze din col o de aş(ep!tll'ilc ('ci i UH'i lor?' T n 
aeC1->! caz e satisl'ăcut numai dl"a. nu şi ('{'ti
tol'ii. 

Din fl'llil lIH;<\, cum esle s('rL~ » ;\ ['1->cnic ,,) 
d, Sergiu Dan, a cilrei pl'clr,tel'l; a rOfot an{i
eipat ('unoseuUl de oamenii de litf're din Bu
curesti, face dovada unui rC<l1 talent in do
Jlil'lliul psi hOHn.t1izci, 

1'11R((1\ fllJ\D: 

\utorul lui ".\Iuilre,"'" 1mbixit de-o li

tel'at ură dl! ('l'a l1Iai inaltii [rencnVt in Fu'i 
('U intins tn'('u( literar, a '3('I'i$ o carie d("" 

p{'slc ·100 de pagini. pe l'<ire Il intitulat-o "ln
tO<lr(.'cl·c" din Bai", Făl'~lnc1 apd la O coperta 
>. Se,> Hp('J «, d .. \lin't'n Eliud a crezut că YU 

da miu.:ar lovitura unui lUal'~ succes de lib tărie. 
Din ccle peste 400 de pagini, ne-am putut 

HOTARUL 

fUl'l' urlll[\h)~lI'eu pill'Cl'C: sllbj()e!.ul este din 

ţan.l rOIl1.i m'a Sl'fl , a fost operat in Uliul din 
-;llnalflriill' lui Vreuel şi şi-a f{lCII! ('on\';,ll""'(,l'nţa 

In sn!n:.1I1cll' {'U ecou PI'ollst!nian. ('e-,I it'şit 

se inţelc2:e. Un amalgam de g<indul'i, ehil1\1iri . ,. ~ . 
inadins voile, yoeabulaJ' de terorist ru:;, apu
c{tl uri 1 riviule.-- Într-un eli \ant 11'iş<11 ca tu' 
k'nlltluj. pC' earc trelmc să n.·<:UlloHştem t'ă d, 
'Tin'ea 1':Ji<td il arc, Autorul,> !nto;,l'('crii Ilhl 
Hai«, <l vru! S,l par<l şi mai original dec<l1 in 
•. ,\laitn'\'''. ha poatc, 1,,1 ne ~u'ntl' c:Î 1;'tie multă 
earte. A \Tui numai, dur de reu.,,;,it n-a Pl1tut 

s-o fad\: C\1HltH.'l'eH suhiccl \JIu i - \'oit cmn
plit'l11 ... indidndu-ni-l Iltlmni romantie, Te7.l, 

reali"({I, tl'l'CuU'i prin seri"td dlui \lÎn'l'iI EliiUi, 
dl'\'În/.' ill<llTl',o.;ihiIă literaturii propill zise, ehinf 

atunci e.lnd ne-ar explica dodl'ina fn'udist.J 
şi mnnicrn "frumosului ~Llr('pl«. Cii int re 

cele doml gcnii va I'i o foarte mare aS~JJHînat'e, 
nu ne În(loim. dar interpl'etal ca :llll~indor()ra de 
ddre d, \liITC2. E1ind, Illllw;-lei'i !taina tofalci /lC

pllHnţe, » fntoHl'CCreH din Hai,( las::i illlJll'esin 
unu i am ha Î:Îi de gust (sit zicem şi a~tn), Sti b 
eHrl' se aseunde cenl eliM dc hil:[1r, ea J'('n"nţi 

s{l-i mai f:.ll'i Şi ad e\'tl 1': Il a idc.'l't i fll'<II'l~. 

~,. Vele •••••• i ~e-leo. 
D .... .,.._e.~· 

Del:. <Iesen, la drami!: ddll drHlluÎ, h J't'gl

zora!: ,Ic aici la nuvelă ~i ('Ul,' nu\ c]" C,tlll 

l'.,J dp roman, d. \'idor Ion Pop:\, il pornit 
şi in <lt'e<ls!ă dire('ţie, Suntem siguri 61 1-:, 

i"nitit SUlTL'Su1 ,,\lll~eHtci din fen'aslr:"l" ,,;,i 
I',~I' a I'ti('uL HOI11:1nul nu-i si1\lplll desen şi un 
~\~( (,l'S hine mcritat. in domeniul clnllltl'i. nu-} 

i,lldiea 11111:-;:li şi rorn:lIleicJ': D, \'idor Ton I'n!';! 

a \TU! siî fae~l dO\:ula geililliui în mai lJlulte 
dnnwllii şi n-a l'l'uşit <Ied\! să ne t'O\wing(1 Cil 

<ln~ hlel1t intr-o singllr~l direcţie. Primul I'l\U 

roman. in t i tu lat de dragul rdl'clllIh.j >: \"plerim 
~i "cro]' Doamne«. nu adul't' nil111.: (~inc()lo de 
<:0111\1n. Plasat llumai in ininn1 &Htului l'OIml

t\esc. I1ccst PI'c:->upmi roman, :'>Ullll'lll sigm'j că 

n dCVl'pl,ion:l I chiar pc a IIlor. .\r I'i ilaI lira 1, 
da6i pll'C{l111 <lel:l prcmi"" că eh"l c<;te un 
111UI1('itOl' cOll\itiincios în domeniul artei. A 
fost ispitit de boala romamd!.li, şi a elC/,ut l'a-1 
(·lll"lllat t-.~' ne dea ~Hkvill·.llld roman al satului. 
N{'-r! dal d.teva minunate dialoguri şi ahl!. 
Hes! lIl: crime peste erillll', \'jziuJl i de l'riI1H', 

cuini poliţişti. fete mori inchunije de senzaţia 
primului cont al'! ('u-un o('na~, carc le-ar fi putut 

, 
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fi lain; Pl'htl' toale l'U/.,lIlJ rell'cJ\ul "\ l'krilll 
!;'i ,"plt" Dmlmne«, Or li toate a:;(cu material 

ehim' (il- romun, dai' imhilltl.T,l luI' t'el'4.~ lll! alt 

lalt-nl -;;\ in nici un caz pe-al dlui Vidor 101l 
Popa. Bandarola ele IW t'opel'hl c-o i Ilg(;ni oasă 

n~dalHâ, şi cl'l'Ck'lIl t'~i l'a e;-.;pr;]lHÎ. fidel lOl'lIlai 

(Tial'l' il in lel1ţionat .<1l1 lOI'1I1: di l'omaliU 1 nu 

{'flITSPUlldl' intenţiei iniţ.ialc, ('-un IlHH'c pi'lt'at. 

Cum d. V. 1. Popa a inl rat pc' calc,! ispitelor, 
• n,~m n\hdal'l'U sa-) <lşlepL{ull noua :;l\ l!-.piti'I, 
in cal'c-i uri\111 mai mult IWl'W:, {',iel taknflll 

l', .. te cu dl'lB, 

C. IUUJINT IlRIl : 

poem {'rl gtmmri În lemn rf,. li (1]'('('1' ()"W'.'il'U. 

Dil'cdOl'ul Cluj, 
eslc un om tlllllleitor, ~i m"i all~"; unul l',lI'U 

"n'a să lic riisplrttit. PClltl'U lllUIH.'a lui, fie 
('hiur numui moralieeşte. Cetind 10 unul din 
num(.'relc trel'uie alc » Hnl~,)v\lbli Lit('ral'" (1 

notiţi'i \'{ldi1 r{1l1t{\l'ioa~{t la ad t'esa dl ui Ar
gintaru, ne-li fugit g~lndul 1a n~Ont pc ('arc 

Hl ri [.lcUl-O poetul c1njHIl, lu C,'etil'\'<l U('c:;[el 

notiţ.l>, R:llldUl'jll' cari urn1<'flZi, am fi voit S{l 

fil~ (l ('<îl de mică răspbt<l [/lorahl. 1)111' ca 
('etitori obiectivi, cum pukm noi Il.dmit.e (Uui 

Argint aru ,<;5 reisl'ălcnse<Î poem"! "Vin ţiga
nii". din \'oluml1l "Agonia sIJHrPlui,·, dl' dalll 
a5ta plir. ,It, ~"'{'ţ\cli tipogr,lficc al,it de gl'!I\ e. 
Inl',\1 dl'1ll1turl'Hztl înh'egul ('onţ,nllt ~? S·.llvurTu 

u('r~~tl'i nepermise greşeli, p.parţinc in întregime 
l'ebboralnrull1î său, d. J\1:.1I·I~r:1 OliTH:~,o;('u, ('ilru 

i!1l1-1 rcază pOC'Illlll in chip ('l! totul lllJgistl'al. 
S-ar putea spune că plat'hcL! aphrţirl'~ exclusiv 
pietont\ui aradan, {'arc a illh'l'prda! roemuJ 

sllntem siguri dincolo dc a~tl'JklriJe pri-
mului n utn!'. Despre talentul dlui \Iared Oli~ 

I!('.'>(:ll, nu suntem chemaţi o,;{l \'orbim noi, cari 
riindu-i mai mult denH prie(cni, am fi acuzat; 
dt· c'<lgcn'tri. Cetitorii pocmului »\'in ţ;ganij(c 

i(l'strat de' risa" \'01' apl'l'eiil mardl' talent tiI 
pidoT'ului ara(lan, sinţ!;Hl'lIl ~i mun'le :ncl'il ,lI 
ltH'l'ul'ii isc~Hltc de d. C. .\l'gintaru. 

ION Bll!tlUIJ; 

"Viata literari ramaneascl in Ardealul 
de dupa Unire." 

Din ddul conferinţelor ill1itul<lt »l)roblc-
melc principale ale .\nlc.dului" , ol'ganizHl de 
gl'uparcl:l celor dt'la )} (;,ind n(lnl~ll1e;:;l'«. ne-a 

oosit l'<lrll'<I tllui Lon Bl'l~ULU, ('u titulatura d(' 
lUai ,<iUS, \' orbitorul ;1 alac'] t o problemă nu 
alM dl' ll:;;O<lI'ă, l'U1I\ s'U!, IHtl'Ca la prima pl'Î
vi 1'(.', :;;j l'<1 cste a~a dSH (1 do\'cdcşte in spa· 
~iul ('onl'el'inţei tipările, din cadrul eâreia lip
SC."e altl' multe adeviu'Lll'i. Donullen{llt numai 

ÎI1' 1" o anllmihî 1 atuni. U\'l'1ll impl,t'sia ('ri d. {ou 
Breuzu ~l uit.lt, intenţirH\.d I ulHlmite ('a~)itol(' 

d(' viaţ{l 1ile1'ară In Ardeal. Şi a uitat tlsa " 
n:1'i rica ~i fcnol11l'nul de carc v()J'I>t'şle la pag . 
20, l'd'el'Îlol' la rcvi.-;tcle litl'l'al'(' apâl'ulc in 
. .\)'(\('u\ In ultimul timp. Cd ~rllpaţi In jurul 
"I(OT, \ n CLU r", am deschis cei (lin l[,i t'alea 
unei dt mai bune int.clcgcri culturale p~~nII'lJ 

<lCl'HSh\ regiune, şi daet, "Glin'! HOIl1!'IIU· ... W<' 11~ 

onorifit'il l'U aminlirea "intr'o in!;':I'Hle !'nţ:a,'i\,{, 

e un nîspuns delicat 1.,\ o de1ic:.t(cţ'l cmt icipatiî. 

Desprc curtea dIni RrcazlI nl~ \'()lll Ol'llll<1 lHal 

pc larg inll"un arti('ol ,"pcei,d al llull1.\['uhd 
viitor, PI'Ollliţ.<llld autol'ului ~i lIll I'flSpllns, pc 
('al'C l'cHl1 n'e,l şi un mie il\( lreptat', pcnt l'll 
t"omplet:tarl'<l problcmei di,.;cuhltc de usa in 
<,de 24 pag, de prcţioa~ii carle. 

(a, II.) 

PUI lARUOPOI.: 

•• PeI ........... eI 1."eI ••• ă. u 

Eel, ») FH1/(la(i;Tor R('~(ll('·', 

Dl' \a un timp, se rcmareii in vitl'indc 
lihl'iiriilOl' ('~lkva cărţi. in t'opcl'la cărora do
mină ('uloarea alba ... tl'ului: phkulc ochiului ('« 

înlătl~Hrr ~i ispititoart· la ('etil, od 11ă r.ă,~foit(:, 

Sunt primele puhlit~aţji ap<11'lltc ill I':(litur., I 
',Fundaţiilor Regale«. t 

Ffirii îndoială ('ll, toate <leestc drţi. .... t'IIl- r 
nalnk H ... t fd acum spre sFiir-;;it d,~ sezoa .~. dar 
odat{, l'U rcna~cl'ea llaturci -~ inse;lmn .. l PCJl~ 
h'll lih~r~ttura rOimîncusc:.'ă. ;vh~";'l"atcll> ptllldc 
dc l'epCI', în hItU\.torirea noului dnllH, sprc ('ul
turn univel'sală. Din rttndul pllbiÎ(,:lt,iilor dt',-" .. ki 
edittu'i Jl(> vom ocupa de ultimd. intit.ulată 

"Pentrll Aria Litcr:Jrll" al t'~it'l'l auior e'ltc d 
Pmll Zaril'npol. l'U Il os('u luI ~i lIlull 'lPl'l'l'iatul 
t'~st'jst. al timpului de f;~ţă, Dl'S('hi.sil oriunde) 
l'llde:) cllui Znril'opo] 01'1.'1'(' <l('cl,~~:;i limpl'zime 
de g<lndjl'l~' aceleaşi fra/,e de-o familim'Haic 
unieă, inchiz.ind intr'in:;de in\cll'pciullcu unui 
,"c( .. hiu !"l'dnk al c{lI'ţii, ('arc ';li·a indlinat \iU\,I, 
cultÎ\'"rii adevărului şi l'l'\llno:;ullli. Nimk din
colo de-c g:'lIldirc darâ, nici un <H'('lml lk 
bizarerie la modă astăzi pcntru ma,jorital<:a 
scriitorilor, cari \'01' siî. dov(~dţ)ască cum ·C~; 
talcnttd nu-i dCt'<lt lecturi.: nimic din nqH\-

I 
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tinla cdor ead au in\'ud.rl lÎlerUllIl'a nO<1stI'ă, l'omâlH.'aseă, 

în ultimul timp! (p. Vl! 1) 

t:xpuncri stiJizatc ('li ek'siivilrşită mrll'strie, 
de om al C'ult..urii S{l!li'tt()a~c, pc<;tc tot îndem
lIuri bune, CS1'ku dlni /',;ll'iropol ni se parc 
deci numai un, pUlld de pornirc, spre o ţinlă 

mult dorită: 3 ('Cl'll a limpezi şurilor in dome
niul litt~r3turii. <IiM de dezoripntote în vl'.:-mu-
l'ih' nOS1T(!. fi, ;'J 

Dt. ti", UIJH.\NDIJ: 

.. Dr. Glorglu POp. - Un om de $coall 
ti culturi.·· 

(1841 1897) cu o prefa/(l de P. S. Sa Episco-
pilI Roman CiorogMiu. Editm'{I mll()rull1i~ 

ArC/d 1934 Biblioteca '; A (eneul Popular 
ArGlh, Nr. 3. 

Aleneu( popular ar(ldaJl şi-a fixat intre 
PI'cocupllrile sale şi eunoa::;terea istorici rom~i
ile~ti a l)('estui tinut. De-aici, necesitntca mo
nografiilnr care su inr~lţi.,:\eze oameni şi fapte, 
ale noasll'c, dintr'un trecut pe care streinii şi 

vitrt'gdc impl'ejun:iri ni le·ml ţinut ascunse 
pun;'1 astăzi. 

Pi'Il'intcle elI'. Gh. Ciuhendu, ollllli unei 
tăcute, dar laborioase aetivii<iţi de e('r('etător 

istoric, publidl in Biblioteca Alcneului popular 
ar:'iuan, o interesantă şi dUt'lI111elltat:'l 1110no
gl'ul"ie despre Gh. Popa, antece~0]'uj S{IU la Con
sistor, ca r('fereni: şcolar, 

P. S. Sa EpisC'opul R. Ciol'ogariu al OI'ăzji 
Mari prefaţcazi"l lucrart'a eu o admil'abilă 

introducC)'c. Pentru ('ci cllrÎ nu şi-ar putea 
CXpliCR rostul u{'estci colabol'i'lri, vom ,lminti 
eii Gh, Popa Il fost un nu al H~c(ei Biharii pc 
curc u păstorc~te U Hti'1 zi , acest moşneag cu 
chip luminos, desprins par'că dintr'o icoana li 

t"C'l'utului nostru H'ligios -- o figură de apos
tol i3Î cronicar -- Episcop"1 H. Ciorogariu. 

Prefata p, S, Sa le- t n'hlll' me-nţi on at.-'I , 
liindui In afară de !audll osil'di(>i » fiului 
(~heorghl'" -~ Cillhandu, d(~ n infuţ işfI vÎ:1ţa 

unui ales hihol'C'un; (;h. Popa, este o protestarc 
llC'obişnuit de ent> cg Îe{l împotriva tll'c1oru cari, 
dintr'o iIHmfiei{'nt~l CUllOHşh'rc n accstei re· 
giuni, l'OIl,',idcră Bihorul CIl "ţara tră<hltor Hor«. 
~. Sn spline: "Atmosfera clefa, o1'nl>il<"1 creală 
Biharici prin intrigi, trehUl' să se cureţe. 10(,l'

putul se IU('(' prin Nlilare,l persona li1Jlţii Jui 
CheQI'f.tJIl' Popa, Năditjduie,.;c într'o contimml'c 
şi se va şti odată pretulincil'ni aceellce noi 
ştim, că acei-tii Biharie ar::o suflet şi cultura 

Gh. Po.>.ft a avut, norocul unui foartt~ hun 
biograf. P:h'in!('le dr. (;h. Ciuahndll, ('1 insuşi 

lI11 bihorean, :ldlH'l' in primul nlnd o fonl'lt' 

I cI1leinil'ă prcgiitirc lstorÎt;u şi {,1I1l0a~:;tel'l' 

amillll1l1ţitt\ a istoriei ;(el'slci Epar'hii anHlallc. 
Studiile- şi luer{ll'ill' S, Sale , .. unt in a('ca ... W 
pl'j,'inţu o IlwrtUI'il' edifil'aloHt'L'. Dul' (':11'1 ('a 
p.lJ'untdui Ciuhandu, despre ÎnHintnsul său 

dda (:onsistOl" esil' pcntnl noi, ('al'c îl cu
noaştem mai dt'-aproape ŞI J)riJl':ul unei ('on
fesiuni sufleteşti, ca şi () rcnhil i 1111'..: pcnt I'U 

un aH mare. ndnţl'ks. 

V",nij din u('cJ Bihor, cal'(' il dai Aradului 

~i uIti oameni <It' act i"{1 0pl'ni }wntru <,ultuJ'a 
l'omîmeaseă, l'a lin Al. (;avrn sau C.1 însuşi 

autorul monografiei Ce o I'cecnzum aici, ~ - Gh. 
Popa îşi incepea sub episcopntuJ lui 'Eroll 
Homan, o adi"iinl.e <"ulturnlă şi şeolHră - la 
11172 - atât de ne-ccsaru biscdei i şi şcoalci 

lOllHir1l'şli în aeei moment de radil':tl{l reOl'ga
niltm: În Icg{tluJ'~l. ('lI nplit':.lI'l'i\ S1aLutdui 01'

panie al lui Şaguna, ohţinut la UW9. 

In monogra ria âsupl'<l .';il'oalei {'on I'e,.;ionale 
anu!ane, înc~i Ilcpuhlieală, pe care () utilizează 

pUI'. elI'. Gh, Ciuhandu, d, losil" ~loldoY<l!l, 

fost ill."pedor şco!.lr, autorul ei, se ocupă de 
ucenstii operă de t 1"ll1lziţic, care ne apare a.sti1zi 
101 mai intercsant~:' şi ea nn pnnCl de oriLlltaJ't', 
dne! şcoala a trecui ,sub ohEiduJl'Hl morahî şi 

adminisirath'{1 ~I Bisl'rit'ii. Foile Hemii, cn" I.u
mina", spre c\cmplu, inrl'gistreaza poJemirile, 
inert'nll' unui moment de l'onfu/.i:.! ~i dl' l1eln
ţl'kgeI'(~, i\'Î!{1 îlltrl' preoti şi dn~dt1l; in această 
privinţi'i. E n foartc in.ql'mnma <laLf, in viaţa 

ştmdei noastre t'oni"C'sionull' pe ('aru li ri\al-o 
in lu{'ral'l~a sa d, Iosif \101dO\ ,Ill şi e 'regl'etn
hil l'{1 monog1'alia S:l n';! "ăZlll ine:-l lumina ti
parului. Poate eu ,) .\sol'jaţia 11l\'Uţ,Hol'ilor a1'a

dani" a I het' şi lin ud de 1'(·(,UllO:;.lÎl1ţil fnţ{l de 
m'tivitall'<l bogatil şl'(llHl'~1 şi romilncas{'ă a 

unui l'olt·J.! şi o pr'l'ţioasa ~'olltl"ibuţie la istm'ia 
invapllHlnlului loeal. Pliblil'.I'ld m'l'sl IIWllll

sl·l'is. 

J Il at'l·~ti mii, dai" al <'Il. de I"l'iilll,inl'lţi !ll'1I
lru şeoaln l'onfesionaltl, \"t'ne,1 la . \mel h"\ (;,hul 

Cl!, Popa, ('m'i.· fuses!.' llll nlslimp hl Vil'lw, 
primul l'l'(\,I(:lol' al i"oii i\1t}{'iOlll'::;lilo!' »:\ lhinu" 

O Întl't'awi prohleme"\ (It> 1'('01 ~aniz;wl' Sl' 

('(Il'(!lt impliniti'l. Heft'l'cntul ~"lIl;\1' (;h. POpal 

nu stătu pl' g~îllduri, l~l l'ompUIlt! 1I1l )' plan de 
invăp,llHÎnt", o adt'yărnhi pro~t'nm;l allHlitidi, 
tl{\ »N orme pellt ru ~H.iminî5j )'aţill invuţiunan· 27 
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lului poporul«, ('<Iri ,"c vor erlslaliz:I definitiv 
mal ttlJ'ziu ,.:;uh titlul de ,,\lanmlu('('re LI ll[n

l'crile invăţ~imllntullli popornTl ('. G{IscŞtC l'ă 

gazui să redadeze ~ Lmnill<l". organul Dicec
Zl,j 1"<1\1 să {'olaborl'z(' ('U art it'ole Pl'dugogiec 
sau dl' polemiei'1 la »\Iinle şi l.11mitl~l" l'l'vi,'ita 
Ht'unillllt'i jn\'{lţ~ll()rilor araeLlIli, p\lblicatil de 
ioan Cioara, din \ 1 i(,,:Utll'u. 

Se OCUP'-l dc scleetionarea mUllwtldnr Şl'()~ 

lat,t', prin l'OIWllrsul'Î ['U prcmi i, plI b1idmd el 
ÎlIslL';\i in ueela:;; timp e{lrţi şcolare ~" » FizÎl'a«, 
MIU U('t'U "lstorit' Universalii, ale" n naţiunei 
rOlmln(' :;;i Il rq~atului Lingal'ici .. , inlerzi,,{t dl;' 
gu Vl'rnu \ maghiar, in eurc, \'orhin d Ut' :\ lihni 
\ile<lzui, sl'rb: ,) Sa ~lI'UlH'lirn fll'ri pc mormlln
(111 unui principe romlin, ('ar(' intercsează isto
ria lumii". Intre ciirţile şeoLll'': puhlicate de 
(;11. Popa nwi sunt: () » I...,tori~' hihlidi·( 1;1i o 
" ('t\l't(, d (' rugă ei II ni" . 

lllstalut't'a la 2 Mai 187:" ea epi.'i(·op n lui 
foan !'\'Icţianu este o dalti foarte Însemnată 
pl·niru intl'l'uga nd!\'itatc \'iitoaI'l' u rdcrcn
lului ~('olor. 

Episcopul ;Vll'ţianu "ent~<l cu o altă nWI\

talita!e. El a fost inainle d.~ toate un hun 
gospodar, ('are a ei'llltat să ('re~ls":i veniturile 
cpisl.:opit>j sale, pl'intr'occonoflmă administl'a
ţ,ic. N'a inl,dcH poale l'osturile vremii. De-uceea 
l'oni'liddl~ izbu('nesl: cu l'dert'nflll Si'IU şi in
tre~ul plan de organizare şcolan c .'it<\n,jenit 
(;h. Popu pune ehc.'iliuJ1t'll iJliiin~ll'ii l1 <:inei 
gimnazii rom<'me~ti, lu: Arad, l,ipo".1, Timi
~our(\t Buleni l;Ii Ti1eu~d. Pl'opuncrt'a l:,'IZlI 

atund l'<Înd erau posibiliUlţi mat('ridlC' de reu
li.run.', 'lai l.lrziu Com;istoriul \'H reluu ll('(~ust~ 
ide<: de a deschide un singlll' gimnaziu In 
f1ciu~, e~ind .1)olil ieu de IlwghillI izare, epoca 
.. v~intl'oase1or". l'ra in plin.fl (ksi'[lşu ra 1'(' /li 
dnd 5(: piCl'dust" un timp aillt ele util .. \lunci 
t'xdmuii (;h. POPH: "nemţii, ungllrii, uHc\"u 
mii, an gimnazii ,';Ii rom.Înii pestt' jUlHfltutc de 
milion in Dieccdl, II-au nici unul' S.l ne mirăm 
ni IlU inilinl{uH"! ... lnt'i'l nu s'a pomenit o nu

ţiuue regencl'atll prin ş('o!i 5treine: ... , 
Cu un ecrc de uetiVit'llc mai rcstr;Îns, re

f('I'cutul şcolar se ocupă totuşi sitll'uitor de in
liinţar{'fi eorurilor şl'olul'e, Il bibliotccdor şeo
hH'C, ,1 caselol' de pii.'itrarc pt'nt>'u şcolari. Pc 
liifJg~1 acesteu, t roducc pc Bobi Jlson CI'lISOC, cu 
nllm(,l'oas~> ilustraţii, .-;;i publieii lel Gherla in 
JaBh, llll'r~lreu sa pcdHgogÎC'll »:\ l('dn<1t' ddu 
~l'()al[l'" (·upl'ÎnzJ.nd gilJltlut'ilo.! lui CII pl'lvin' 
iu invuţăIJHlnl. 1). 

1) V. In Şcoala VremÎÎ V, 3 articolul lui T. Marj~ 
dt'srre Pedagogia lui dr. Glorgiu Popa, unde autorul H' 
ocupă de .Mennde dela şcoală". 
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. L~ 18ai) truduee pl' ,.I. ,1. H.lUFSl'Oll, nnu· 
mc » Contractul soeiul". aplhlll lUai intfli in 
»Lull1in[lloru!« din Tillli~oarLl ~i llpoi in vo
lum. 1 n aceu5tă pl'i \'inţi'l vom t1minti cii la 
i 8:W, profc,'HH'ttl dl' » gramatică şi eClnplllH.'rc« 

de la (:rH10\,1, Sl;wL'iu Cttp,\ţincnn\l, t mduce 
pc-ntru »Biblioteca dcsfiilMo:11'C .şi plint, de 
im"lţ.<Hur;'i" -~ pc ('arc () cdit.a -- Contrae1ul 
social ni lut HOllsseau, fără insă 1->iin puhlit'c, 
ApiÎl'l'llll în .... ă acolo, ~-'. nlălul'i de curţi ~co

Iare ~i l'OJlUlJlC ca »Nimfeh" dcli! Diotimu« -
şi. traduecl'ilt' » \1ă1'irc<1 R01nvnilor'c d(! \lon
ksqllil~n suu » Zndie« al iui Voltairc. (V. N. 
Iorga lst. lit. rOnl. ,"ce. X I ~ voI 1 p. 121;-
!27). 

('U doi aui inninicu morţii, CII. POP~I iţ;i 

:ldulln Hl,tieolek' d" polcmictl ~i de alta na
turi'. În bro~u\'a »Serit'rÎ ,,:,i \'OJ'1:iri, t'lilcse 
apoi dirc,.;c(" 

In a Înl'ă de capitolele Închin" il' activităţii 
1;'('olal'(' şi culturale a fostului rcferenl ş('olnl', 

păI'. (;h. Ciulwndu nc înr"lţi~c~',l şi l'OlleCp
ţia lui Gh. Popa in faţa dif('1'iI('\Ol' pl'ohlcm~' 

s(H:ialt', poJitÎC't' . .:;,au de \'ia~l. Pl"'()('t1p;\n~ll eti· 
c;} {ll'imcazii şi i~tot'iograflll lui eli. Popa, de
vine lIpologislul lui. S~l nu se tlilL' că monog'l'a· , 
rin l' s('l'isiî de cim'Vll carc ~, Pl'\.~o('upnt Îllflinic 
d,.' toate, ca preot, d(' laturJ mOl'al~1 n m-ţiuni-
101' omeneşti. Prin accasta lucrarea eiiştigă. Nu· 
meroasele dtate din Iccturill' lui CI.. POpii şi 
in ~pC('îal din fi!ozofia iS{Ol'iCi'I, Întregesc eu· 
noa~ll'reH preocupărilor intdcc1unk' ale aect.tuj 
om, inr interesan1e!e scrisori uela lonn 1'ouu
,'C'scu, inedite, complcckaz<l, Cli ami'muntc noui, 
pl'l'ţiousc, atmosfera aeelei epoci. Terminând 
n('cahU\ cel'eciare, nu ne V0111 putC.1 opri de a 
nil citll o ('lll'lwLerizL}re rOal'le illlcl'esm,(i\ a 
11ll Gh. Popa, pc care o fal'e aulot'ul: 

Stăp.lnit dt' PUiCl'('ll sludiil,w ţii l'onduitci 
sak, l:(' le·am 31'iHa1, a t rehu il; e8 (1<lnsul să 

trăias{,l1 in slujba sa eultural{1 ~j hit·criecast';lj 

intI"u n mediu administrativ ing-lIst, ce se 
1>1'('o(,\lpă cxdusi\' de pl'obh'llHl gOSI}odc)'eHsl'ii 

şi tit' indruIllllrea, În sens mai mult material 
dCt't1L dllhovni('('iu:, a ''le\ci epal'hici. lnvflţ.tt 

şi ('uIt in sensul cel Jllâi pt'ofund, larg şi bun 
al cunintului, mode.st din cal:;·fad"1 cu Atitudini 
pn'('i:. măslJr~.t.c ~i urhane raţ{1 de oI'Î('inc, 
d.insul H intrat in l'onsidcr.l~h oh;;te3st'ă« 

(pu~. Ha 94). l 
{,m:l'urca p~lrinll·luj dr. CI!, CiuhunJu arc 

() îndoită vuloal'c: l'a o prC'~ioas~'t contrihuţie 

la is.toria şcolal'il ~i bisel'icenseii a acestei 
l'PUlbiiJ illil'l.' Illlii 1U72 1897, şi eli un ex'emplll 



dic <Il' \'iaţ<,j sohl'<i, 1'llll'\Iită .-;;i de nTulldi inclti" 

.. <1 tii Bil'lcl'ieii şi Neamului, a]<1 cum a fost in. 
1ill~i \'iaţ" lui (;h, Popa, ~ 

Bihlio(cea j\ tem'ului popula:' 3l'adan a 
adus o nouă lumină 1'<1 trceubl I'OmâllCS{' al 
i\r·udului. (eel i. g,) 

I OIJU "'IUIlS~Y: 

11.; .............. __ b ... che ..... i .... e,· 

.e.ac.iio_. 
[{is{oril: de foccupafioll francaiiC' C:l HOflgric 

(1918 191Q), Paris, 1934. 

Dt. Ludovic Val'jas,o.;y, fost prefed de ,\rad 
~i membru al guvcrnului Kilrol~ i, a făcut si! 
.\pari1 la Paris o cade exl.l'em de inll~l't'santă 
pentru eunoa~h'rea dcsf'lL-;;llral'ii cvenimentelor 
polilÎct~ dt'la 1918--Hllfl, pc mdc<lgurilc 

nO<lslr('_ r.'-\1;,111<1 Ia o parte vdJoal'ea dl' pură 
in formaţie istorică a uecstei lucrări, vom Sti Mi
nia l1umai servi{'iile ce ni le fm'l' dl L. Va r
jassv, din punct de vedere al :'omhnterii re,i
zionisIllului_ 

fh'vizuÎl'ea tratatului dela T riuIlon, după 
pill'ereu dlui Val'jal'lsy, nu arc nici un sens 
pradÎe. !\foile statc odată forma1(~ ,';li ('onsoli· 
dak, este imposibil de a le modifica ClI mij
rOat'e pacifice teritoriile, ohlig<Îndu-le să resti
tnil' de hUilă voie o parte ,;[al li] lIi lll1gurcsc, 

Hevil'uirea tratntului dcln Tl'ianon ar fi o 
experienţă exccl4iv de pcriculoasi"i chiar In ('UZ 

de rcuşili'., deoarece "iolnreH tratutelal' de paGe 

va prOVOCH o răsturnare radi{'ali', 8 st,1rii ac
tuah~ H lucrurilor, 

Pentru tranşarca probleme; re"izioniste, 
elI. Var.iass,v prc{'onizcaz[, sau mai hine Zll:l 

S(' ataşcHză la idccn confedernţici statelor da· 
nuhicne, ceca ce til" înr.emna o Mrgil'c a "fieii 
Antante din punei dc "Cdl'l'C C'{'ol1omic. 

Cartea dlui L. \'arjassy ar merita Ml fie 
tradusă in {',li. mai multc li:llhi, \)('11 t l'ud. opi" 
nia publie."t mondiali'l sil o .Iihi! la îndellHtnă e~l 

un isvOI' sl'rios de inl'OI'maţie asupra uneltiri
lor şi slurilor din lJngaria de azi !;ii dill h'CCllt. 

N. fRUIDl4. 
(o. lp.) 

O ... :.jc..fe c:_ .e .... e_ 
.ed_ •. 

Eelitllrel Cugetarea_ 

nI. Cn'ycdia H realizat in cudrul litcl'atu~ 
rei un con~ubinaj artistic intre Tudor Arghezi 
şi 1\lire-ea Damian. V;lZU! ineidl'ntal ca intu'o 
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vizilol de dil'het.'l, in cadrul J'c:-.fnllll'> aJ Un('l 

sehiţe sau nu \'clc, l'OIH.'U bin:tj 'Il '\('cstn aplirea 

,sub ('cll' mai fericite auspicii. Dcsldna~ d(~<llltn

gul unul roman, ca după o ol'>pcţie jll'P:l inde
lungată. ce!'turUc dintre eOllcuhini, "Ilepotri\'i
rite de caradc!'«" şi tot {;Cl~a.'~ conditup un 
menaj IH~nOl'O(it. te fa~' să o iai ('.It ma; re

pede 1~ silnăt ousa şi să Înehi.-:i romanul dezilu
zionat. CIuma p.il'l' forţal{1 şi lutilladl, ca 
z:Îlllhc!l'1e so\ilor pentru linj~tin',1 \'ednilor 
<~(raşi d(' sgo1l1otul "discuţiilor" l"l~l1ke, cfC'c
!e1e eomiel' par giumbu~lucul'j la (~omand<1 
"I,,'tzi ('f: tl' lai". Iei şi {'olo, IInele :,,('ene h .. fac 
să regreţi el'\. dI. C'rc\'cdia n'" r:lIna.; !t. schiţn 

umoris(idi. Privit sub al'est Pl1llcl, Dn·r.ostcn 
('lt (ermen redus" al' fi trehuit S;l 

tca u Ba('alaureatului lui PUill. 

D_ NdNIJ: 

POEZ'I. 

a pal'<l în.lin
(o. m.) 

), Cartea RomâlleQ,\cii:. 19.34. 

Tn mijlocul sgol11otoasei mi!;'idll'i model'" 

ni...,tt- a poeziei C'ontcmporanc, D. Natlu a I'U' 

mas un izolat. credincios v,~('hei sale forma
ti \ !Il i art istiee. Se int('gl'cnză ded in lin i.1 1ll;1-
n,i noastrc jr~,diţji literare. ClIlH IltOdl'l'nismuL 

dl1p~t a"Hen l'Hllct:îri ';ii P0I'P PI,\.,t·~llţio:l,SC ind 
nu a produs un poet care, răm:J!l.Înd l'l'pn'zen
ialh' pentru I1li~('arc s:1 !Joat{J int'l'ullta vcacu" 
riIe, inccpclll să et'cdem ci\ nid nu"1 "a dn 
\'I't'oclniă. Căci, tlnaliz<jndu"se prin sinc deb 
zi In zi. l)()l'zia modernistă ne-:I plimhat p<! 

t oak c;lmpllrile aJl<lJ'hiei şi ,..' ,] l'l~ (kpăI'tat t 01 
mai mult dl' limitele uncÎ ndc minime. Socolim 
dt'('i apal'iţin volumului dt, ') Pocsii 'lI dlui 
?'\anu. l'a un semn de relativă limpezire a Hpe

lo\' ţ<i cu el inl'l'rl';lIll rCtn(oart'el'c:\ b ",,'chill' 
altare. Furtuna parc .să I'i lrccu1. .\1' fi timpul 
ca dup~J un aLlt d(~ inddung.\( in ll'rcgn , ,'rLa 
lldl'\{lratll s(l-şi l'l'ot'UI)(.' locul. 

rp IUIla-n spo"l'dnnie carc prr.·ccdtt ,olullJul, 
d. '\;al111 mărturiseşte, Întl'c altele. (,xpf~l'ienţa 

pel'sonală dl'lH baza !locziei sale:"O \.'iaţ{{ 

intJ't'Hp:{1 eondcnsHEt inh('o e.utc (le- pOl'~ii"_ 

Văr{! să ne rap0l'({un la tot pasul la YÎaţ:1 

sf'J'iitol'ullli, Il1tre,,~dem totuşi un lirism cu 
puterniee aderenţc in l1,ttura intimă u poctului. 
.\ l'casta, fie eă ne referim 1.\ pOl'zia l'1'01 ică, 

incorporală in (,l'H mai 1l1:\I'e p"l'tc în gl'llpa

n'a n In nosl<11gia nilUl cămin', fie eli pl'Î"im 
lirislllul l'a fond ideologie, in {'ale stăp~lncytc 
mai ales ideea diviniUlţii. 

De o pm;le poezia -drng'obtci; O dr'agoste 29 
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nostalgic;) inflol'it,l in priill<l,'arll \ il'ţii, curu!.I, 

/li nga.~l', sfiou~H, P~H hnoclialii el iscrel În note 
duionsc, il eiÎl'ci amintire St.ÎJ'llt'!;'tC Inci, lumi
lUlndu-i şi iCI'lllt't'illldll-i hatr,'ull'ţt,le, nl'a~oslr.' 

<:<H'C IlU arc înd rc\slll':th li n rn;'clţ iei. ('i I'{unil m' 

În A.îndul ~i tiit'L'I't'a iniiol'at:\ a 'Hlol,;ttoJ'lI!ui. 
() luhiI'l' elt' dincolo el;' I'l',l[i{:,tc, rn;.Î IlIllI1 d
~atii ŞI C,U'l': 

. .I)p p1'l'i ,,>lÎ mi "/' ."i f illţ!.({ n pri fui, 
Ci pw'ure !-Oii te mdllRrlil', 

n .. {ml/(, ,o.;lrajf' gllrii (al" 
Ca failla, [aiI/li ,'i'Î râ w;/("tr 

(:Vi~j >'I(,ţ;{('l(') 

Iuhit,l'u H('ca . .,ln e,<;(l' (Il' est'IlI'J didll:l, 
1'\lHthillÎnd Pl'in pn·l.l'llţ .. ci lu(,.l OIllClle.sc: 

. Sm·rÎ.'i1i1 Iâu (' Înflorir('t!, 

r; pO/llp/alea de l1f'!-OPUS, 

('rind "Ilul .'iimf(' ('//111 /w!!,o'fnl 

Tă,'ia IUlrtl fII i dr' sus .. , r, 
(SrrnÎsld Imei Gmc:nllde) 

Si Îll amurgI.! vieţii, lnehi mÎlidu-sp asu pra 
trpcutu1lli. I'iU n (·t \11 pocl ul tii este- <,oplcşit d(· 
j ris{eţe : 

,E prca lâr=iH şi le 011Wfl,.,'i ţ!.âl1dnl.

Comor-ii rH>.<;/imale'n van păstrată, 

Nu i-ai ... mţit la {rrcmc prc{uip'en .. 

Din stoful drag, cea ma illbi/â fafă 
Nil ţi-lI~li({t şi TIU i-ai SpllS jl:birca .. .. ( 

(Refletflri di'l mWlrf.;) 

\Iăjuri de poezia dragos1ei, illvsl1tliUI in 
·,fii-. iu!H' ~i privită mai mult În I'<lIa amintirii, 
("~{,H ('{' eslt, carurteristÎc csi{' poezin gravă, 

dt, il''' pi I'flţie religioasă mO!'~ll:l, în (':.11'(' misti
cismul biblie este atolstăpllnitor. Poezic bliaUi 
în n~rS\1ri abrupte, dlll'C, În carp vt;dem pa(e
tismul Hnul suflet ce se shaie blln(uil de fur

lnnik giindului in raţa pI'oblemeie;.;istenţii şi 

DUJnm'ydrii .. Esh' drama 11:llli .-.dlet ee se 
sin'.1(' lltl'U~ Spl'P gcnllnea păcatelor, se shu
l'iullU1. in focul indoielii ';ii l'hiur' ei"iziind. se ri
dică JI1<\utlllndu-sc prin Ci ('dinţii. 

Lingi! farml't'ul iZ\"()"j l di!! :imillli rc:, 
l~l'af';os(ei apu"iC, Crl.'din~'l adu(·'.: [n pragu! 
h8!nincţii .-.prijillul llH1ULuil'ii vietii. Hsal1att. 

de i"'pite. 
Foptul se simte fiu nI C!tiH.'l'<;ului, p"lrh~ 

din Dmnnl'zt·iru. (lnl'lIdi 1·c). Plelslllllindu-1 din 
c'onti'as!c de bioc şi l'iÎU, Dllmnezeu <\ s;hli1 

in ~"net III omului indcmnuŢ'ile sp.'c implini
rea t'nnldor porunci, i-a Pllh În l'ale in$ă far
I'lt;!.:nl ispit.elor, d.\ndu-i pe dGitiupl'3 ~i li
'}l'rlate~, de aseulhlrc saH impotrivire, fn tuptn 

111 1 J'l' hine ~i rau stii dnl:!l I otllldul, t'IUI' c,;,k 

(lrallEl liherhţ.i i s.tle: 

). P'·inri· voi .<;uferill(a mW'i'11 selllf'f, intreg, 
Sm' pofllplat('(l pieţii !>fim; 'a fI/ud sorbitii 

('Il f1rt'f" '71RemllldH'rii difl "lt ima cii pită? '( 
(Indoiala) 

Suh "rOl'IlHI indoidii, "mul de1il}erCfJZa in 
!'lijloCI1! farmel'ului ~i ispitei, inlrl'uj,'ind pri
mejdiilt păt'atului. ~i &tt<l uneori mill'tllt'lst'ştc 

hiruinţa puterilor dumnczl!c<;;ti, lihert;ite:\ il va 
impin,:.!l' t nj ti si in iadul pierzării. nÎmjcindll-J ~ 

;" !lewna rătăcpsc 1rwins, pi-f','d"t, 

F 11 făt schilod şi pW'~'ii mnrt'll(lsnlf, 

ldrn1Jif suh nu/(',,,falea ce mi-ai dat, ( 
(Dramll libertăţii) 

COll.';>! iin(a căderii ii dă în~â puteri să-~i 

"acH, întrcuga ticaloşic şi mi;;hlindu-s(~ pe t'ugul 

J'cHluşeării, omu] Îşi re~{lscţik ('rl~di.l*' .-;;i 
u,Îullpe In Î1l1 păca ['l'a de .sinc In as<.'ell~i ll!le:' ciî.tr(~ 

Dumuezl'u, De acum, domnindu-,:,i "'(<ldel'ill' şi 

ispjjrlc SI' îndreaptă căfre pO:I1'(a veşniciei, 

p('ntruc~l in ('casul din urm;l S{t nu mai aibă 

dpdH an'asUl. rugămintl:, ,<;111cril soptită: 

," O! dl' m&t{/şi sfr(>curll 

Al1l11cctÎlul În VCŞfli(:1l1 abi., 
Incet şi 11 evă=u 1 prin/re muliillli' ... 
Nici pa~ii triei să 7HI'; audă lIime, 
N !ci Ilşa după mirz'> ccÎmJ s~,a' TH'his! « 

(lTl ceasul din urmă) 

Es(e nota carc incheie. ta c~pătul t u1nl'ol' 

t''' IWl'icnţe1oI', sbue1ul111l1 unc' fiinţe: rlol'ul 
dup{1 Jin~';i({'a ctprn~l. 

Prin dclieat cţl'a .-:;i ealda duioşie u poeziei 
l'a1,' l'!'oti<.:c, prin udâneillll'<l fllnrlarncnlului 
ideologic al lirit;ll1ului său, prin [n'im,lntnrI'H 

gl'<\\'{1 !:ii impunătoare in t'are·~i î, eonjoal'ă 
ideolqgia, D, Nallu pl'cdn i :, notl~ cal'uele

ristic'(', ("lI carc ol'upă un pllnd int;cllmat tn 
lirica noastru. 

(M Păun). 
(11(jrll/lll SPUt4NT''': 

..P&PILLO,...S" 
tle' SdWT1IOIIII, Editura 

» Papillons« np, 2 de Sdlllluann Cl'ltc .. nil 
numai o graţio:l tii ~i l':tpl'lcioa"i:~t ,ll:e.:IJ'lc a 
ullui gt'niu abi,'" înmugurit, ci 1;'i una dillh't' 

pcclc l'ompoziOi muzit'alc ('Hl' stinll'll'azti rl'
I'c'\imwa ~i-ţi sugl'n'::lză un tOl'CHt de gtllld UI'i" ... 
E Hll nu"inuIH:hi d! isbu<,uiri spontan 1 ale ltnlli 
isvor ind; ÎnsufieÎt.'llt capiav·. Toate variaţiile 
operei sunt discret legate Între ele in unitatea 
j'ompoziţieL 



() l't.'('l.'ntă audiţic a compoziţiei lui Sl'hu-
111 Il 11 U, inspiră p4.' podul l'ilozof ş; cstdil'ian 

Sppranţia. " Gilnduri . .. alt[ldab izolat" SI 
"porarlj('4.', fugare .şi r{lr~1 sufil'ient contur, ~e 
ordonnră organic tntr~'Un tot Illultiph. şi siste
matic"-. D4.'-~lici tema sau prde\:l;ul operci ciIul 

j':ugenill Spcranţia. Compozi\ia lui S('humanll 
(' o ,qerie de cpizoadc I11uf.icall' in ,iurul unui 
at.:c1a.~ impuls, în junII unui siogul' A<Înd ee 
arc' ('a fund.amellt psihologic o acein~: dispozi
ţie afc(,tivă, o aceiaşi »sbrc ~tI f]etească« ; 

_ cadeu dlui Speranţia este o in::;iruil'c de gtm" 
duri, d!' ('onvingcl'i p4.'1'80na1c, dl~ in\(~stiga-

ţillni Îll toate domeniile .w tci , de (omplccUlrl' 
~i ohiccţ.iulli prirind - ('tate - principiul 
Ulli( al vi4.'ţii, al drumei ';li al frlll:lO..,ului, Este, 
d.upii etlm afirmu illSăşi autorul, I) replie<'i a 
limpuhh- nostru la » Laokooo« operă inspir'ată 

lui Lcssing de l'eprezent.1n~.\ pInsiieil a gru
pului e1asie ('u llcclaş lillme. 

Un pretext muzical, azi --- odinioar.l un 
PIC'tcxt plastiC'; motivul ri"UlH1110 in amhcle ea
zuri acela,,;,: trahl1'('a dit'<.'l'itl'lol' pJ ohlenw dt' 
filozofie u artei. Dar Sp1'(' d<,,'osl'birc <.I(~ T .t'S

sing e are pl'i\'e~tc sistem'ltie şi lI11itur 1>10('\1] 

eompact al arft.,j plastice, d. Spcranţia sc ]aS{' 
condu!'o de shorul frtlnt. Bglohill {i sporadic 
al » pupillons« ·ilo)' lui Sdlllmann. Ni-o mur
IUl'lseşt(' ('li modest ia-i ('U]':l{'t erist id"t d. Spe
rnnţia. Faptul IlU mi('.';;orea-,~.i Însă nil! Îns('I11-

nlttatea ni{'i Ol'iginnlijatC'a operei l'inle_ 

Cu }) Papillolls« -ul Stlll, u. EligClIiu Spc
rnllţ.i~ nl' I'cedill'ază pe )t PSl'udokirl('gnikos« 
al lui Odohescll .- {'U mai PUţill(' ~hll('nil'j 

subil'di"c dt'{'dt autorul »rellşuh:i h'atai de 
\'.Îniit oarc", t'U mai redu.., ~I,",îni t'pit' dl'l'~lt 

autol'lll lui »l\ Iihnea V och, cel Rut]" d.lI' 
eu tt'lmiea modernă H unui spir'it rilozQl'ic 
şi Cl; arS('1l31111 Ot' {'uno",1 iuţI.' pe ('are o nu'iat[1 
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şi sllsţinută I('dul'~1 PI"WUfJI ~,rl'j)('tnte in

H>stigaţiuni in focare].., de (u It li l'lÎ ale tlllll'l'
lor ('l'Dtre apUf;l'nC j lt'-a'l PH~ la Illd,.mană. 

(a, r.) 
f:0l 0l1li(1 I)ll'1fTRIU D4RDOSI: 

.. Principiile clraetere'or tari" 
Arad, Ori. 1933. 

Dinlr'o $cuzahilă nl':.,:lijl>nţii am inhit'ziat 
l'ccenzan'Q a('('st('i c[lrţi. ap;in.til În (,(!itUI'3 

autorulUI- încă din Octombrie lrc('ui. 

C:1tt.'vu eH'nţialt' capitole ah: psihologiei 
~.lInt tratate şi excJhplificat.e de m:tor, utili
z.lnd o variată Icdtlră şi o hogat:i c" pcricnţă 
pprsonali:i din anii ('arierii militare. ~oţjulli 

abslradl' ('u: O!lOflreU, vel'acitl't~'.l. ('lIrajul, IHO

dl~f;tia, caracterul, spiritul de COI'P ~; eamal'a
d('riu sunt precis definite ~i admirabil excmpli
fie-ti te, prin11"un bognt ~i ~des ma terial istOl'ic 
~ in cuprinsul primului capilol al cărţii dlui 
(,'01. Iklrdoşi. AI doilea şi ultimul eupito1 iru
(cilzi! Între altdc: valoarea timpului, in1r(1)llin
ţurcH hanului. eetil'l:a curţilol'. inl'[lţisarcu pt'l'
sono]ii, puterea slirguinţei -- chec;tiuni de 
ueuti". actllfllilut<..'. eurc nu nUllwi n:i introduc 
IW et:litor în domeniul icorc-tic al s:'('iolof,riei 
l'urcnt (', dul' ii şi Indrumcază practic at itudi
nea În viaţa de toale zilele. Dealtfel Hceasta 
l'stc chiar scopul operei ('al'\.' dcgajL' dcopotrivă 
un l'obu:-:t romantism l'u\'all'l'ese --- puţill caIU 

e,ot ie faţi"i de rcalismul Iwu taI u I ,-ieţii noastre 
d\,! uzi -- şi un stăruitcr Clll'l'llt 1!1' ftLmOSrel'ă 

N il'tselll'-lInă. 

"Fol'muţi t'm'uctel'C'(, CI :'Opll" <..~ttnd\'a Re
gele Carol I., adrC8{indll-~c proft sOI,ilol' uni
versiUni. At'casta este ideea cent r'ală fi clll'ţii 
lltopishdui colon,,! pen,-;ionm' D. lhl'doşi. 

(a. 1".) 

ImiEVIIS1rlE 
AZI;- -- _\priJic. No. 2, pretul 10 le.i. 

Revista diui Z'lhal'iu Slnnc'u l'epl'ezinti'l \111 

efort <.It' t'lltu:.dasll1 şi de jC'rtfă, ce nu cred 
să fie upredat la justa lui valoare. A scoate 
o l'4c'yisl~-\ de 1 ill de pagini Îi! condi~ii exce
lente, 0-' du lucrări bune şi a o vinde cu un 
preţ ahi! de modest, t~,ind şi o,;,a o revistii 
inseamnu numai sacrificii materiale, c o in
di'ă:>.neale care seuză dela incl'pnt nerc?:Ulari· 
tutea apariţiei, dar eRl'''''Otlhliniază sacrificiul 

~i dogillZ{l [le animatol'. NUffitll'ul dl' faţă adu~'c 
un inll'rcsant ('''istm des!'!'\.' ]inj~h_' al lui C. 
Noicn. Tl'uduccri din Hilllb,lUd-dar nu ('ele moi 
J'eprezcntuti\'c ~4.'llllH>.lZii \lal'ia Banuş, 

e!1l'c-.o;;i 1l1{lr(urisl'şh~ a~[l't'l l'ili:lţillnl':I inspira
ţil'i. Nun'le ('II pr0l11l11ţal ~H't't'lIt ,) prollstian« 
puhlică dnii H. Boul'4.'unn CiI>_ \ lihtleseu ~i 

Antm. Uolhan. lntcl't'sant[l poezia: Contigl'llt 
Hllfj Il lui Paul Sterian. Prinţul de seară a) 

lui Sim.il1n Stoln.il'u, pliu dlc' f!\rmec_ fntere' 31 
I IJ 
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sunh.: eronil'i !;'Î noit' ndrunlt> l'omple('jeaz"-I ţale, 11l11ndu-Il(' ohlig~lţiH dC-rl revcni 
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Ilum~ll'lll d(· I'aţ~\, dup{\ ,H·e\l~w .. (·rilc·rii t'Ollll\lle 

tur'Iro)' re\'Îstclor: laude amÎ .. iI0r, sIigeţi ini
micilor. 

G.\ ~D HO\1ANESC -, An. Il. No. J --2 
hlllllfll'iC- FebrtHu'il'_ Hevisla ehljl'unii işi COIl

tinuti ideologia eiireia i ",'u inchin~!t cU llt'eeilţ; 

t('lla('itatc~j ('U <lCeh!j su('cC,". Numerile 
rlintr'nn pn'mntur an II.. "duc introducerea 
din ('a 1'1 l'a : E'\is!enţa Tl'ag\cii (1 ,\lui P. llo~('a, 

Il minullnW l1uvelii a unui pl'l':tator de un sa· 
nu'!)s ~ll'ddl'ni",nl. Pa\'d Dan. un interesant 
studiu (lcspre CioflcC', un .folk]orist uitat [Il ellui 
Bogdan Dui('3. Articole- ,nl'iatl~ semneazi'l c1nii 
1. l.upaş. SI :\1010ş. G. \fol'oian1l, Ilie Dllianu, 
Traian 11er:,en1, ('te. Cronici ţii miş('aren eul-
tUl'al{\ indlCie acest bogat num'-u' (o. m.) 

RE\'lST \ FLlNDATIlI.0H HEC:\LF:, -
:'\nul 1. No, 4. AprilicWil4, Ineă d<:'la primul 
numitr, am semnalal a eCtls1..it rc\'isli'I, Cfl ce"a 
original in ellprinslIl revil'\tclor romîneşti, şi 

ii găsiam o USl'Il1[111aJ'e, nUl11'li uh'tturi de rc
vist.u I'rancczi'I "I.l' :\'/lois«. billein\cle.:; p{""trlnd 
distanţn. 

D.'atunci c'o rcguralit.lt(: şi pllIlCLualitate 
dl'mn:i de l'cmal'l'al,. ast,ă:li dnd I'\C ignoră atit 
flc{'sl miC' delaliLJ,-- cu lin cuprin .. tot mai 
v!ll'int, ee t'oncentrcază ~wrisul tinerilor şi al 
cclor m:li înaintaţi 111 Vi1'Rtă; ca se menţine la 
aceenş inălţime, inspirind pretuiind{'ni int'l'e

d~'l'l', aducind o fîşic de hunin::'. 
Cde 240 de pagini cad, de l'ic{'urc (laiii 

f0rnwuză nn \ 01 li 111 dens, ce pll'> In locul lui, 
fnn' {·instt· ori t'ih'ei hihliotc,ci ulHle-i a"czllt. 

(i, f.) 
"SIRlUl. LlTI':RAH«, An. I. NI', 1~ 2, '

C1Jno~tcam la Sibiu rcvisi;\ »FI'o\ incia I,i1..e
tarii" şi tocmai c~ind aCC~lt,t.l anunţa ('etHori-
101' regretul dispariţiei, din vina restanţei abo
namC'nte!ol', primim o nouă revistii Hibiani\ 
"Sibiul, Literar«. Din predoslovia dlui Pintell 
COllstantinl'seu, care ni se pure a fi şi anima
turnl nOtlci reviste, am reţinut nn ... ingllr fapt: 
"parten aşn zisă creatoare, cip hcJclristil'ă, 

sa f'ie seri"{1 in special de Ribi~ni şi eronien 
t>xt\ns{I hl eel puţin jumatate de rcvbtă, 5ă nu 
n{:~ lijc:t.C in niei un l'UZ rapIde şi !cnomenc1c 
eliituralt' ;.le Hec,<;tui ţinut şi municipiu, elim
dn·li·..,l' (ontă pl'i(wilatea l'll\'ltlilă«. Dorim • noului ('(1(1 l'l'uil- l'calizllr('u pll'1l'ipiilol' cuun-

apHI'iţi'j] alior numere. 

"PROGRES ŞI CuLTi, ;.H \« An. IL :\'1'. 
4 .. ~-, TA.-.:\1Ul·l'~. -~ He\'Îsla grllpulu{' cultur.ll 
dclll Tg.-\TUl'CŞ, I~i t'ontinui. ţinuta impusă de 
pI'O~l'alll. Dnli dr. E. Nicu'm'i şi V. New scriu 

despre haronul Vasile Pop; un si udiu intc1'l'
sant despre structura slJ!letenseă a eopilultâ, 
i<;('ălcştl d. prof. Gh. B"OI1I'.cti: un documen
tat n rtieol despre Hpiritualism şi mutcrialifll1l, 
poarti. is(':'llitura dlui Ton CO\Tig; - Nonea; d. 
Va!-iile ;'-Jf'tca scrie» Engclliil ~i problemdc ci". 
t'l'onid şi intl'resanic dări de sC:lInă is('':;lc!-i(,.' 
dnii: \Iu,imilinn ('O..:;till, Ni". Nistor şi Gh, 
-""ţei. Paginile cI(, heletristică sunt eompledah,' 
eu produselp dlnr: Alexandrll S!lrn, Nicolae 
\lhu, 1. Th. Ileo, i"Tihail Pinll'u şi V. HOI1(ll'ihi. 
Ohser\'l\ţii juste ţ;i din cari rl'CS şi udc\'(lralul 
I;.ll'!l( celui dedicat literAturii. ,'.;uni l'uprin, .. c 
In ('dc iSl'ăli.tc de poetul Clll'n;hincMC't1 \'ania. 

HEVl'r: DE TR-\NS' LVANIE. -- Dela 
elu.; 11('-[1 SOf'it j)i'imul 11l1lll;-\I' al l'l'visici, earc 
~{' tip{ll'cşte in limha i'r::lllec"ă. sub dil'ceţiun-ea 
d·lol'· Sih'iu Dragomir. n1l'mhru al ,\C'odcmiei 
Hom,il'l' şi d. D. Hoş('a, rcpul.atnl plOrl~SOl' 

de t'ilosol'i(' dela L:ni\'ersitatca din Cluj. 
Hc"uc de Tnmsylnmic apare tl'ill1esLI'ial, 

Stih Huspic-iile Aslrei din 'sibiu, care il str~ln:; 

eoncll.'ide ('e1e mai bune din Ardeal, pentru ti 

ribpunck u('tiunii de pOllegrirc a rcvjzlonis
Jlulh,i unguresc. Pl'imul nUI11~il', l.ipi"ll·it de 
lmprimeria Naţional{1 in ('olldiţii e:.;cell'nte. eu
prindc o serie de studii. o1'lico]e, cronici şi 

dări de seamă, semnal<.' de Silviu Dl'agollliJ'. 
1. Lnpaş, Dr. Sahin \lanuil{l, Onisifor Ghibu, 
Coriolan Petranu, N. Dn:lganu, C. Bardoşi, S. 
Lupa,;, L ]lvlo/Za, I. Crăci~l11, Sabin Oprean, 
\ 1. Dragomir ,~. BaneSl'll şi I. Breazu. 

Destinată pentru n inform<1 lumea din Oc· 
l'idfi'nt şi pent.ru fi pom bate teza re\'izioni..,1.ă 

a Ungurilor, Hcvue de Trunsylvanie va upare 
de Iil'corc număr in dtc 8 coaIe de tipar ~j 
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Hcvue dt, Trun""ylvunie, tl1'm,~lrind seopuri UI 
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11~$IE~l1l~Ălmll 
St~HB.\H EA DEL.\ C.\H.i NSl~nt:~. ,~ Du· 

minică l:l Aprilie, Caransd1e';;u}, vudu\'it p.iniî 
afund d(' episl'opul MllI, n Îmbr{icat, Ca rare 
ori altă daUi, haină de sărbătoare. Atunci a 
ami JOI: instalarea noului cpis('(,.p, P. S. S 
P(irintt..-k D1', Vasill' Lăz{lrcscu. 

Fiu al Ban" t ului, odraslă din 11'-0 vrl'dnici'1 
familie dc gospodari h'un4t:;;i _~i ehibzui~i, cu 
J'rumoClsi'1 in"'iţiHur[~ elI..' carte, potolit la fire 
"i ehihzuit la muncă, nici nu :;c PUlc:! să nu 
lil' imbrilţişat cu t'aJ':.Il'lcristic<l dmgol'lc Şl 

manifeshlrc săl'batorca~l'a, il b:\năţenilor, CH 

~i ClI loate bunele niidcjdii. 
De aici, scrhăl'ile ;.lţ;a de [nlJlloasl..' ean 

au anlt loc. 
La 3et'SLe serbtÎri :1111 fost I'eprc:rent:4i şi 

noi. eei de la }} A.teIH'ld PopuLu'" ~i de la 
,lloland«. Cu accst pl'ilej. parintele Gh, Ciu
handu, in ('~llitale de prc"edinU: al »50'(;, 
pl'el)!('~ti al'delenc«. a nflat forma În car:~ s{\ 
c\prime P. S. Sale ~i senlim(,llld\~ pO<llill'c, 

ta lIn~1 i:,\ ca l'L~-şi ,wea ll',!!t.t 1I1'ill' .... ale, de mai 

Illulta 'TCll1L'" cu .\radul. 
! p, S. Sa adic<1. i:;;i [{Ieus": aici o purle din 
i ~ludii:~ tc()logi~e) H\,-,\nd partc. !';ii, de scniciu 
11ilccpatol' la CP11i('01)1:\ AI':.lClulm, 10 care timp 
fa lntretinul lcg{ituri şi eu familia părintelui 

1

, Ciuhandn. 

La. a('e~tl' ~('găt,ul'Î .ClI Ar,aeluL a fLl('ut sf. 
1~f1 alUZIe, ('und l-a talcllll sentmwntcll' noastI'l'. 
! Hrţincm <ll'csle etn'intc, p~'ntru sensul 101' 
t l ultural : 

- "Şi fiind \'orba dc . \I'<ld, unele Ill" ahI in-
1l1\'ill-ii~it O ."t'amt\ de sl~onnonttori de hriso:J\,(~ 
~i purt[ltori de eondciu, cari IlWl'!.;elU pc ur
mele celor ('c au actiY;Jl, sau l1ulnai au trecut. 
pe la Arad, h1.sând acolo f1minlil'i fJ'ull1oas~, 

daţi-mi voie, Vă rog, să V·ndllc ~i să Vă 

(''.prim bll ne urări şi din !Jar! Col ]o. \teI1eului 
Popular« -7i din li revistei IlOU!:' lre » IfotLlrul .. , 

i ,\ccstc: orgmlizaţii eu.lturale :>l' VOI' grindi, dc 

frHid in colo, la p, S, \'oaslră, ~i l'a la un rost 
<.'lrăc1Hn, r{lstH.'it din l'OlllUIUI Jaelani, din acel 
01 l'C ne-a dat pc eb:-.c:,H111 lui Dimitrie Ti('hin
deal, -- pe acel .\ lihaiu ;\'lartinovici -Hoţ;u; 
d insll~j ea şi P. S. Voastdt, dascăl de leolo-

19ic, din ale cărui manuscrise, aşa ştiri', se g[l

ISCS(; lmeJe la Arad ~i n[tdiljducsc să inh'c in 
! preocupările din viitor ale » Atemmlui Popu
lar(\. ~i ale revistei noastre. 

.\dI'C::iiUIl ~I pc accst •• t\ih', P. Stinţitului 
Yasilc dl' la ('aranscbc~, u('ell'a~i aksc st'n-

timenie şi Ul'~ll'i dl' hine 1« (Il.) 

FESTIVA IX L GA "HA. Hcvista Iloa.s-

trlt şi-a desl'his bucuromio coloaaclc, penlru 
a face o piO~IS{\ pOIllL'nir.~, profc:,orului de odi
nioară, Alcx(llldru GmT!l, 

Unul din colegii noştri de!:. >, :\tt)(1eu·', 1-a 
lnfăţisal dCj~l dintr-fi laturiI .\ aeli,it,lţii lui, 
in raport eu eultul istorll,i I'o/p.lnilor. 

N-a"em ins;"\, de fd g:mdul Sl: ne oj)l'im 
nUlllai 18 :ICCStll Înl'{iţi-;;a1'c I'I'agmPIlt.lI',1 H ullui 

d",,('{d <Il' lungă şi \'l'cdnidi ;.tlirmarl.' si propa
gandist naţion:ll. Cll !'ost uri puţ i Il (h'slu ~ite ~i, 

ţi mai puţ,in npl'cl'iak piîll'~i acum. \1(' gfllldim 

sil-] c('!'('eUi m,:,i să-i in Ulţ.i~l'm viaţa ~i aci i" i· 
latea, I1l:Ji pe hrg, a~a eum ţ;i-;\ lu;,! "Atl..'lleul,( 

I\Ostnl in programul lui de adi\i1:lte, 

Pentru a :;;ti, din (',!te\',] eu\ illtl' lll{IC;\I', 

eksp!'r <:Înl' este ,orha, \'om Splllli' ('[1, pro!'t·. 
sorul .\k\andru G:WI':\ S·.l n~ISl'lll (t 7f)7) tII 

Oradea. CI absol\'t'lll al '\l'ademi.·j de 1)1'~pl 

din Orade:", dllpitl..'l..' fusese şi fIlJI('ţion:u' ,itl<!c
ţean, :01 t recul de prII ['esol' la şeo:ll'J nnl'm:d,l 
din Arad ( 18~ 1 ), Dl' :It unei a fUlll..·ţionat (':1 

profesor i"r (h' la 18[)0 'nco,lce şi (':1 din~d(ll' 

al şeoalci, pană la 1877, ('(\(\(1 I>e pensioJlcaza. 

La ~:~ Oet 1834 a Illul'i~ 

De-uhuwi. I>e implilll'1'it: III (O;lIlUla aceslui 
an" 1 o('mai eineizc('i de ani.. Di il <ll.""!I';! J)I'ilej 
».\(l'neu}« nostru CI 111;11 iniţid l iV:,I, l'a in IurU! 

Oei. să aran,ÎI'ZI..' un festival. Programul, în 
iernwni generali. <:,-:.\ _';ii intocmit deja O eon· 

ferinţU eOl1leI11ol'atixil, i!lCadr,tt,1 ill prndul'ţii 

culturale - dcelamatii si cOr:lri. , ' 

Tan<1r<l asodaţil' cor;.lLi "Doina Cl'i~f.lI1ei({, 

Sl' indidl dcla sine l'a () preţiolls(\ lO\'{'resli, eu 
acest prilej. prin ('(ln lccele sall'. 

Sc'nţclegc, acest praznic cultura! nu \Tcm 
sâ fie socolil şi ca o monopoliz.ll'c prill ini
ţia ti\'a noast rfI. \' om \'edl..':.l fo<~rh~ bmu I'n!;'i -71 
alt,,> c-olaborCu'i, care se \'01' potrivi cu pome
nirea acestui om de :;\I,.'IW}[1 şi de propagalld{l 
naţională, 

Vom reuşi poate, S~I fi :"i\ln o pl<IC':\ ('oml..'· 

mOl'lllivă, pe zidul vechei şl'onle normale, ~i 

să ffH:em ('a ll1ol'm<lnlul profcsorurui Alexandl~u 
Gavra să fie ::ieos din impărăginil'ca, în care 
l·am găsit. 33 
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1.01. aCC'l\ .. lu ne va trehui, şi o bunăvoinţă 

lf1ţ.el('~ă{oarc, dar şi un obol curHt, pc eari 
nu '0111 eyila n le cerc. 

:"Il' plat'e să năd{ljduim, c.l le "Ollt pl'ÎIIlÎ 

pC' a nulndouă. 
Nl: pentt'u noi, cari 1J1l:l'g~m. l'um mergem, 

lot inainte. Ci pentru a ne face, ('u ~.oţii, o 
dalorie' pioa"ă către unul din ml1lţii ina!Tl! ;'lşi 
\Tf_'dnÎl'i dar uitaţi cit' dî1l'e ÎlIlhllihHţii zill'lor 
np[lst re. 

Gh. Ciulwndu. 

Zilele trecute, am 

~\"uf un hun prilei su el'l't'l'h'z BeoJn'adul Dupu 
Sfll! lI1 prieten ilo\' dl,la :Ict'a"lă l'e\'istă, r\·(l:H1) 

in ~iJ'l'Ip ce urlTIcazu l'MC\',l impl'l'sii. Glindul 
('l' mă indrcptase intr'acolo, a fos l să rl'im
prosp<Îtct: {) vcche {'uno,;,tinţCl studenţeasdl 
dela l Tni\,('J'silatl'<1 din Ccrniluţi, ('U un coll'g 
mai in Vlil'stă, azi ln:t1t dignital' ;.11 Bi'\cridi 
orlodo\t, ,iugoslu,'c, E ,01'ha de P S. Sa I'n:
l'intdl.' cpis('op de Bl'ograd şi ,.ic,u' p:.ll'ial'lwJ 
Dr. Yihntijl' \\iici. 

/\-1 y('cll~H pc P. S. Sa csil' ') pl{!(· .... I'l' aleasă 
pentru fieeare r0l111\n, fiind P. S. S. tlll l'omt\
noriI. (~\I'l' a in\'.ltat limha rOl1l<\IH'asl'ă - nu
mai .lin c;"irţi' - şi ne o "orh''';ltc hine, Jar 
pd;\n;.!XI 1H.·eHs(a an' foarte frmnoase {'ulloştinţi, 
chim' ~i d(' amfinul1tc, ('U pr!vil'c [fl datn ro-
11111nens{'/.1 cit, azi şi din trecutul l'ostl'U ('ultu
ral- hiscl'Îces(' şi politic. P. S. S:I rusesc tri
misul ol'iei" laI Bisericii orlodoxe s~1r1W~t i. la 
l'ongrc!"ul mondial, ţinut in BlIl·lIl'eşli. c1ecu
J','ind, pentru Infrăţirea popc):Il'elOl prin Rise
ridi. Cu ac(·1 pl'ilel P. S. S" şi-a I'ostit salutul, 
In HII('l1I't',;,ti, În limha rom[înă, ţ;t numai după 
:let'l'lI ;1 eontinll:11 În limha ofiehhl a Biseridi 
Sak 

hÎri' indoială, P. S. 5:\ -- {',ltT aeas,Î, c 
G pprsonallt:lte dilitinsil in ('pbcop:lt şi are 
mult(] tl'l'l'('l'e la Curtea Suveranului său 

este omul superior, ('UI'C merită obşte:lseă I 
at plltiC. Dt'sine inţeles: ~i n.'spcd li 1 nostru aJ 
l'OIn;lnilor, pentru dragostea ce ne-O poartă. 

Dovadă: graiul romiineS(', el' ni-l \'orheşte ~i 

enrt('H romanească pc curc-a indr{lgit -o. 
Din a('est punct de vedere riil11;lllt! l'U-

radel'istică hucuria, Ce am obstH'vat eii i-o rii
l'llSem: cu şi două 1'0111<111('(' al·mbne. {',Ind 
ne-um pn'zcntat P. S. S:\le, la 21 Aprilie ~i 

i-am oferit ciirţi româneşti, in1re cari ~i poe
ziile rclj~ioast' ale lui D. Nallll, 

S'a întreţinut ClI noi apl'oapc numai 1'0-
m{meştc, dinadins după a 3,1 dorinţă, spu
IHind că-i prea puţin a itll ,l numdi, că eclc~lc 

IllIlIlCl't· l'<Izleţe din ), U lli\'l!l'sul,· . I jo' 
.\ cerut informaţii despre mporturilc d~ in! 

c{u'turiiric I'OIlUlnCasdi, intercsândll-se In spe-! dă 
eial (k profesorii de istm'ie dela UniversHa.j 
tea din Cluj, ncintrclăsând de-a i:lşira lUl'fa-j du 
l'ilc niirintelui 1, Lupaş, despre carc spuneJ in~ 
('fi 1 cunoasle ~i volumul de predici, de pt dh 
ciind era protopop al Siiliştci. ll,u 

1 
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s{\ fil~ (Il'plină, l-am văzut slujind Sf. Litul'gi; do 
(exud cum Sl' r~kc!l ,';li la noi mai înainll Sa 
vreme), In biserica l\lexandar Newski. CI c:il 

acd prilej cu sfintele Dururi, a pomenlt sai 
aWtul': de superioritatea sa clil1onÎ('ă, nu n~ Spl 

lllai Biserica ort odoxă rusens('ă care sul'e~ nil 
mal til'Iu. ('i ~i »pravoslavniel\ Ris('rică sor! 
rOmlllH'HScă«. , na 

Veţi Illtel('ge, deci, eă am avut o zi ~ no 
frtlnlOaS(' 1;ii plăcute cOllsh •. t6ri şi umintiri. lacI 

• I I'n 
T"a Lkograd, unde in anturajul Plltl'inrhiJ 

se ţ!ă8eS( ~i preoţi eu studii alese şi cunos~ mI 
tOl'1, unii. ~i ai limhei -cnglC'ze, care, dureN ri( 
Du-mi csl(' Hl'eesihilă, mă dusesem pentru i li 
euula mijlociri de-a n1<l informa în unele p11l re! 
hlenl(' de istoric 1'00mincască, cu ajutorul aş ba 
de gcntilullli ~i lnţclC/tăt OI'U lui vlădică Vike,"" I'U 

li.k· '\Ttidt'.idiile nu m-au il1~elaL Prc!-:âtil'i~ 
suni iniţ.iatc deja. Il'm 

Dt· data ueeasta, ins{\, numai t'cl mult HI;j~ tUl 

dne{l llni pot <I(hioga, că p, S. Sn e hucur1 tn( 

de ll'ţ!iH!lrile {k~ ('arte, in semnul cărora i-'lţ \il 

~răit: dl'o~.I'l'CC d(' sU~lt ?cs.tiJH:tc 8:1 pr011l0veq fn 
lslorH)gl'u ha cult urala Ş1 hltll:'I'1f.'euscă a Rom! 
nilol' si sa l~hnllrl'as('ă an ltmi I e raport uri, J . 1 aei 
O('I'o(ireu Ortodox. ici între l"omiinl, cu «1.ill(O] în 
epis('opiei s.hbcşti de pc Vl'l'rIl1ll'i. te~ 

J)ed, ~ă ni:i(hi,jduim! 
. . . 

!) v ţ' t ! 1 . . ('al aea am men 101Ht· "H.:c.;"e ucrurl, c, 
"ihm '1':la de aproape, de gundurile ,i îndek ~o 
nieirilc melc, îmi plael' să cred eă ele pol ii e. 
teresa şi pc alţii. Ace1]stit menţiunc, insii, 11'0] 
lin se tălmăeeuscă in a~a fel, că la Bcog'f2 mE 
!1'UJ1l inttimpinat ~i alte-lucruri, tot pe.atât 'Mi 
"rcdnil'l~ (k u fi spuse. {'O' 

Situaţia minunată a Beogl·adului. aţi('l rai 
pc o colină, şi ~1I rl'mareabilul Să~l progrf'S tOl 

de carc mi s'a spus - din anii din urmă, ~ a 
raport edilitar, estetic şi sanitar: toate ace, ~Ii 
împl'l.'jurări fac si'H sporească mel'cu presiigi 

şi puterea de atracţie. Minun,'ltul parC' pllh tU 

numit Topcider, ci'asupra căruia, pp o coli~pe] 

S~ inulţă reşedinţa regulă de VI.ll'il, incadr:1ido 
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intr'uD compJpx dc vile distinse şi răzlc!iLc 
intre verdeaţă -- sunt în frlţi.şeri c'!ri desmcar. 
dă ochiul şi dau san[ttatc 

Un alt parc puhlie, Kalimcgdan-ul, orân· 
dui/' pc ruinile vechei ceU·lţi d,~ Beograd -- ea 
însăşi clădită la vremea sa P'" aşcz(.ri miHtal'c 
din vremea Romanilor ~ se cere ml'reu vă

zut de cine a avut odată I.mllu! prilej să~l cu
n08seă. Beogradul, in întregime, sprijinit pc 
două minunate parcuri, la lllgcmlinarea râului 
Sava (,U bătri\n8 Dunăre, e-o minune, care în
c:lntă şi cucereşte, mai aL's pl'ivind acest an
~mblu, seara de pe vap0l'ul ce Le ndu\.!c din
spre Zemun, -~ oruş dincolo de Sova, de cu~ 
nind ai!lşat capit.alei jugo::lJave. 

Dar, alături de toate aceste frumllse~i ale 
naturei, pe care le-a cultivat 111<1113 omenească, 
noi, romunii, carc ne-UITI fulosit de prilejul 
acestei excursii, am avui de a rellmr('a şi alte 
frumuseţi, de ordin suUclcst'. 

I.n uecust-ă capii ală îşi trăeşte zilele o şi 

u;ai frumoasă Crl,iasu şi romunca: Regina 1\ola
rioara a Jugoslavid, » cea mai frumoasii perlă 
a României«, ·cum ii :.dscsc după cununia Ei, 
I'egrelatul Ei TH1ă, Hcgele Fcrdimmd, din 
balultlul regal, la Beogl'ad, dind a grăil popt>
t'lIlui ,iugoslav. 

Ea străluceşte, pc tronul jugoslnv şi Ş1 11) 

familia regulă, mai mult prin frumuseţea nu
turală, de eflt prin diadelllll regală; -- prin 
modestia Sa, in trai şi in Jmhrăc{mlil1ie şi prin 
viaţ:l închinată numai Hegelui Sol, copiilor Siii 
frumoşi şi acţiunilor curit:lf i ve. 

Interlocutorului meu, cllnd imi spunea de 
a('c~tca, i-aJn surpl'ins o emoţie, resfruntă şi 

in geunn mea, ca un culd m;irgârilar de Sti ne
teasei't bucurie ... 

ErH vorha, doară, de o dOHlniţfl l'~,m<ln.l, 
('un' Ctl altele multe din trccutul nostru, au in
podobit tronuri din ţări dcpttria(e, dUC'llnd acolo I 
belşugul de frulllu8cţă şi bunătate 8 sufletului 
românesc, Şi, pe-o clipă, am VăZUL, in g~il1(lul 

meu, pc-ueea » domniţâ s<îrhen~l'ă«, Despina
Miliţo - fiică a Despotului s;"lrb Ioan Bran
l'ovici, devenită Doamn;i a lUi Nl:agoe Basa
rab Vodă, - care, ajunsă în ţar[l, şi-a vândut 
toate juvaercle moştenite din CIIS,l Domnitoare 
Il Serbiei, pentru a se înălţa m.ai in ~urând 
'1:"lI1llstirea Arge.';mlui. 

Noi am răspl{ltit darurile DC.'ipinei-~~Hlita 
('Il eevr mai de preţ: cu .) cea mai frumoasă 
pel"Jii a României«, drept chezăşie bună intre 
două neamuri de aceeaşi cl'(~dintă) avizaie ~ 
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se spl'ijini şi mai mult dupii rl'oliznrea idealu
lui \01' politic-naţiona1. 

~oi am daI .Jugoslaviei mai mult decât 
juvaere şi chezăşii: o Hegillii ('C decol'ează UQ 

tron prictin, o l\lamă duioas{t, factm' indispcll· 
sabii pentru noua dinastic pornită spre avânt.. 

Iată. cu ce gtinduri poţi să te intorci dela 
Bl'ograd, 

GIT. Ciuhandu. 

FRESCA ATENEULUI. Capitala va primi 
allul flccsla dacă nu ('(':1 mai destiv;u·.)ilă operă 

picturală, (".el PUt111 cea m ai mure i-n dimensiuni 
pictUr:'l lllllrală, care exislă la noi. Al'chicu
Iloscutul perete «l'c".crvaL pentru marca frescă 
cc V:l reprezenta razele cele mai in~cml1ate ale 
rsluricl ROInâniJ.or. <liH sala de feslivităti ':1. 

Palatului Atellcului îşi \'a primi după aproape 
50 <li! aui de aşLeptare fresca dorită. J\laestl'ul 
Cuslin Pelrescu a ('UlllPUS p"illourilt) şi U p:l

lrime c de pe acum gala. Va t'i o mare revistă 
a Istoriei Homâ,nilor dela Traiall p:tllă 'fi zi
lele 1l1Oaslrt>. Uiell lirnlJrelc scoase şi v~lndl1Le 

şC'oliirimii din toată ţara pent.ru o('opcrirea, 
d1l' I tuiclilor <Jlpeesare destiv:ll'şirii upcl'ii iuc.e

pute, IIm ilie pli tem face o icoană hille definilă 
asnpra aceea ce va fi marea fresdi. j>t>ntru eii 
sccnele reproduse În miniaLura Limhrel()l' sunl 
prea Iitografii ca să ne artă şi pt'ca cDrtegiu 
istoric ca să impună mai muJL ca un divcl'
tisimenl. Aşleplăm toL uşi dela pellc1u1 şi dela 
priceperea artistică fl maeslrului Costi'Jl Pdl'('SCLI 

îndepărtarea acestor tarc incstdiec ~i uesăvur
şirea unei adevăr aLe earo <rupere IWlllru patri-

moniul" nostru artistic, (m. o.) 
HEAJ\\H.lTIA HEVISTEI »HA;\[UHL -

I\;e-u sosit primul numflr al deguntci rcvistc.~ 

craiovenc ~ RAMUR 1«, edipSlIl:l timp de dnd 
ani, în urma » răsunătoarei înfrilngeri comel'· 
dflh.'«, cum mărturiseşte însuşi dit'cdorul ei 
de totrlea.ma, d. C. S. FăgeţC"1. f(eapariţia 

acestei reviste ne bucură nepr~tuit de mult, 
mai ales eă mulţi dintre noi - ('eJ dela » HO· 
TAHLiL«. am !Ol-i( cetitorii ci rIc fiecar" nu
măr. Rt:>darea vieţci acest~i reviste s'ar datora 
faptului că, » O sum[\ de tineri c"ri ar dori 
s.l se vadă grupaţi intr'o lll:ll'C toyăr[tşic de 
luptă pentru a reda CraiO\cci Inculpe l")l'e J·a 
avul. în rni~('nrcl1 culturală a ţiirii«) tr[lesc în 
Oltenia cunoscutei tradiţiei eultuJ"Ule. \Iărlu

risirea accstui f>lpt ni se parc idf"ntie chemării 
la vhţu n » Hotarului«, in Aradul cunosl'uf· 
ca cel mui cultural C'entru '11 Ardealului. Ve
nind pe acelenşi drumuri, lH~-aI~, llori şi prie--
tinL 
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PAur, ZAH IFOPOJ '1 esteti· 
('ian de maretl şi critic de realu 
formaţie intelectuală, a sL"irşit 
cu mergcrea sa printre noi. fi
rul \"i<,'ţii i-a fost retezat hrllse, 
spre a i-se ing[\(lui pke.u'ea 
l'roică a eelor alL'şi "lil ,.I'tlrseas
di în posl cip comandă ~i da
t orie, 

('[u:i (h"insul prin i(kiJc salt> 
luminoase, ('U stilul StIU impel'{\' 
bil, 3 com~lIldut, sub semnul 
bunului simţ şi Hl gustului I'n· 
finat, gener<lţii intr€'?,i ele in
ll'ieduali, cari nu puteau S{a-j 

ol'olen.seă, fiindcil in lotdeuun n 
i'!'aza sa l'onl'i,"~l şi lapidar.-, 
UH'[I de impill'lil,;,it o form~i 

nouii de 3 vedea lucrurile şi un 
s(:n.s moral 01 \'ulorilor. 

::;i, intr'-o VI'cme in care iure
şut loevnl'itiiţii ata('~1 principiile 
d<.' baz~'1 <Il c unei ('s(el ici de 
lllng~t {'uccrir<.~ a vremurilor, 
criticul Paul Zarifopol îşi im
plinea cu prisosinţ<:"l datoria sn 
<Il' paznic al bunului silll~ ~i al 
masul'ii c1a,..,ice. 

.-\seet al ideii, şi piinilor ~ll 

IInei misiuni dt' orientare, fi lost 
omul care deţinea un punet de 
inaltă si I'utegie şi direl'~ic pc 
c~\mplll de luptil spil'ituahl, ŞI 

unde ('\1 greu \'a putea fi în
locuit. 

SEHCIE I:~SENIN, poet {'U 

adcnlrat şi pe dc-untregul 
moscovi!, pur şi tunllcntat, il'
ratie şi detracat, iubind spir
lui şi adolescenta cu pelerin;, 
aibă, vis~"ind SC~lra in pragul 
i.zbci) cu privirea tlninată in 
"tlrf de plopi şi ealcuhlnd ţii· 
rill1eşte, suspendat in vid pesto 
generaţii şi \Teme, - ne este 
prezentat, in, poate, ce.1 m:l1 
intcrcsantu carte a sezonului, 
de către d, Zahnria Stancu_ 

Şi c~Hc încă llll se cer spuse 
despre cele cMev:l pag\ni, in 
cari g.'mdurile se alungă, se 
ureă spre cer, şi se coboară, in 
flacări, spre iad. 

f!!!!J (()) 1r lE 
o carte carc se oferă 

1'01' lubitoriJor de fnll110s. 

tutu· 
In 

ll~lnda crotismului, maseat sub 
mantia artei, poemele de vis ,';oi 

de ,amar, aspre şi lunnticc. con
stillie un l'~IC'oritor izvor de po
pas, într-o zonil de altiludine şi 
de azur. 

ŞO\IA,JUL INTELECTUAL 
csk pus Ia ordinea zill'i Spl'<.' 
a fi resoh'at, prin lll<ÎSli l'i ud
minis! l'a l ive. 1';sLe Irn bueurtltor 
fap1ul, că atenţia fOl'urilor di
I'iguitoare se inurc'aptil 101 mai 
sltu'uitor asupra problemei: nu 
el'l'dem totu,;,i el o simpla milSll
d biul'oeratil'il va lichida lin fl' 
1I0nWI1 social, ('arc al'\, l'iHh'lclni 
mult mai ad:\l1ei ~i mai rutCI'
nice, eLec,H acele ('<1r\s\, pot rl'
teza ('u un simplu ('onclei, In 
loeul paliatin'lor CHI'i ind1'l'apttl 
rind p('ntru o ('lipa, 1I0i 11(' mtu'
tUl'isim pentl'u o rcsurccţ.ll' ·"e· 
n<''faIă " lllundi l'0111<III('::;ti, I';;to 
singurul izvor de ('llergii can' 
LI'ebue să rode:lsl,.i prill~-iul'i noi 
de plasare, in mod firesl', or"a· 
Ilic ;;;i definiti" pcn(l'lI ('api~a. 
luI spiritual ai lloilOl' gerH'I'~ltii, 
1 n lipsa <!('estci lIIobil iZtlri ge
nerale II fortelor, nu vedem În 
solll~iilL' dl' momcnt altceva 
uet'tU hun(n'oinţe fo.lrte hlUd,l
bile, intenţii geIWl'Oa.se, dar nu 
şi puteri indeajuns de organi
zate, c<1ri Sti impue elementelor 
\'izate, dcstul de egoiste şi d~ 
osIile ordinei rOIlHtneşti, un 
punct dC' "edere, carc, in C;'J 

mai hLln caz, Je ri:unane C'OIU
pled intii fcrcnt. 

S.\LONVL OFICIAL, in pre
zl'n{Ul'ea pJastieci romancşt1 
contemporane, a dcsehis obiş

nuila sa expoziţie de primăvară, 
În pa\'Îliollul dela Şosea ... Am 
urm{lrit IIni de zile dcsvoH arC'{\ 
pic-turii şi sculpturii !ll);-)strc în 
('('cu ee III'e, prcsupus, mai se!ec, 
ţiol.at, in panourilc pusc sl1h 
protC'('ţia oli('îalitilţii. 

DeasittdaHt, găsim în mare 

Tip, COll.VIN, ARAD. 

pariI' nunw de aculll 7 -8 ani, 
i.i, cum nu putem verifica, cu 
propriile noastre mijloa('e, pr(\
gTcseJe realizatl', IW Illulţumim 
fiă punem 1 .. contrihuţie critirn 
plastică a publicislicei din Cn
pital~I, 5prc Il ne documenta. 

Un fel\OIH<"1l care al' trehui sil 
ne bucure este mlllHirul de 1.':\ 

pozanţi, C,lre a crescut ea 
a\'ldal1!;'~l, ]n schimb, regl'l'h)· 
hi 1, în cal tate am ră
mas la aceleaşi cilş,tiguri d(l' 

b:ll1dile cu grell de dţiva, şi 
ia C'lileva formult- de Impl'umul 
şî imitnţii.., 

F'aeilitat<,'a de ex presic şi in
('ohel'enţa in eontrueţic sunl 
astre! earuelel'istiec paldei ca ~l 
('ondeiuJul. 

Dec;!t ciI plusli('a s(' In(',ul
l'l'lIZ':l totu~i in chingi le unei 
critice billl'l'ucătoaL'c, c~lt timp 
rOlllanomuni li nu parc .';lI mal 
aih"-l un alt temperani, dl;'('IÎ:i 

bunul sim~ al cetitorului, caH 

reaqioneazil aşa de greoi, I 
I Il ee jwi \'eşle contrihuţid 

pl'o\'llwici nO<1,<;tre tl'eblll' si: 
anH;\m ('[\ şi aei, ca rtulHlllt
stnţionnril, dC'~i, mişC'aren plu,,
til'l.i de dincoace de Carpaţi m, 

esle 1ip~iti'1 de unimaţie şi dt 
\" 1 g oa!'l', 

Elelllentell' rl'Unta~c ale Vil·tll 
noast.re artistice, !<(; parc, că nu 
Sl' pasioneaza pentru un 101 
in cntnlogul oficial. Astfel in
afară de dl AurC'! Ciupe, carc 
ia şi parte din premilll \Iuni
cipiului Bueureţl(i, nu int<llnim 
de data aceHst;,l numele dia: 
AL Pop, A. DC!llian şi Catul 
Bogdan, nici pe acela ai SCUIP~: 
lonIlui HOll1ul Lndca, 

Sarcina de-a reprezenta pl'lI' 

\-incia revine asHl'! unor tineri 
('ari' au trecut in anii din 111'1'),1 

pela ţ'eoala de arte frumoa~l 
din Clu.i, şi mai apoi d!n Ti
l11i-:;ool'u, indreptilţind întrlltohll 
Pl' eei cari militează pentnl ' 

menţinerea şi consolidarea .\Ce'
lei instituţiuni de ,'cală lIti-
lilol!P, (1. t'.) 

• 
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