
\ 

ARAD - 1935. ANUL II. 
~ 

8EPT ... OCT. - No. 12. 
, ~, 

~ :t l' , 
i 2- ., 

~ 
, 
1 

t l ., '~ ~~ ,. 
1 ~ 
:; ;; , 

~ ~ 
" < 

... ~,"'''',' Â·;·,1I.-
.,.,., ...... ""':"'~.-_.r .• '.~.".''''--r'._-,.< .. _~ .• "~ ,_ .. ,:,._ ........ .i,;;.,~.'"""'~ O_c,;_._c""-->-·:....-_-.;JI.,;; .... "t .. '".:_·,.c:;;:r,.,,,. ___ -,.« ... .t"'_"~ __ ....... ' ..... ""'"""""""""_c""c=-=1-I-.,.,."' • ., ..... __ ._~ ..... ~_-.-.a.&- ~' ...... "", "'" J ......... .,".~"""',;-,_ .... ~ •• -.,! ,_ .... _ .. ; "" "' __ 'r~;';;''' _--'. __ , -,,,",,,,,"",.1 """"''''''-''''''~'''''''':-_I>+ __ Jo,..."r:.~",;;.,."-;~,,, .~ .... "".,...,...1l-_,..--.;:;r""_~_-!"""''''.'_-.........-p ___ 

~~..,.,...,.-~~~~~~iI!~! .... 1Pi5~~,.~~~'f;[F~:ilfoiIP ..... ~-~~r;.i":iPJ!iijip_~'l-"M-~,~~~· .... .Jiiii. ...... t.,;;;J.li .. ~~ .... lIcrilt,~""'~ ... It~ ........... jioF'I;~ifp(ll" ... ·iI!'1"~~~~_~.~·.~~fij,u:"' .... Jiif"'"~i;ipf~ 
"'..," ... ~"'" .... T •.. i, ... _~ ....... r""r __ ..... _.r_ .... _.._""- .... __ '"".,.e'"l._., •. _.p_ ... " • .,.'::---_,_-...r--'- . .....---,-_.-"'~"._,._._"'-.. """!t_~ ... '"": ,O'-~"- ,-' "'-':"_"-"""--",,<, ""'" ":""~_-!'.1!,!O'!:"-"'" ___ ~ < ~'"=---",,-.. .-,,, '_"".:.,_""-'_.'0.- ......... 'r-"~ ""L"'-~~"-"""-"",-.:",",c-",,=-"'-~"'· _,...-""-_"'_~'.""...,,-i-..-...-' ...... -,_r<r. ,...·~~"2>"11"'~_:.~ptot-r" __ ;o'! .... ...,,.~~ 

Revistă literară şi culturală 
_"'~~_"'" , ...... __ ._"...".._, ~~.,__"01<',;_._"'._ .• ;r_'.""""c.a-;,.. .... ""' ........ ~ ............ < ... <_ .... ,_" .... ,.,.__,;."_....,.._..._""""' .... ,.__. ....... --6.,. ,O-... "" .. .,.,.,.."'~ ............... ~ ... A_,;b_ ....... llL'.n.""' .......... ,'O.I- ...... __ ..... ....,Aog ... __ ." __ ............ _'_'L~ ... ·_..,.'._ • .-;"' .... ",..,_"".-'""~.>.,,-OJlo."o •• ,y., ....... 'II" ....... .,,,--.... ~",.."'='-"_~""'·h"';;·:y""',t'.","-L-"". ~,,_~""-'-,,:;~'-.c-~ •• ~ 

l~r~.:~ .. "-~'+f1-...... -.. ~ ..... ~-.;J"'~:Ao.~~1Mi-""""...-.J,rN+~~~""~JIlJII!J$o-+tijf;.tptltJiiiftlli-.. .,"'WWil"'*",1jiI! .~:~~~ .. '~~T~~~;:;'i'~;~·~-~"'~~"'~.~ ..... ~'~Ai!~~-~jif,Pl ..... -i~i-.l!'.~~~~~~'*';!!~ 
~ ... ' •• .:'!>---""o!'-~'-'..-.. " .. '-19"" --t ~<.,.. .... ~ ... ,~.,.-;o.,,_-l"'O'T.·"-·:-d::"""_.!!'-'"',,_""..- ..... '""--.... ~~ .. _-";t.._..Ji.::.~J:1, ... ..,~_~ .... __ ~ ... ~..,_:_ ........ ,......_ .... _""' __ ..... __ ,o-.'-' •. , • .. ~~,_.""'''_''-nn-. ... ir .... ,,..,;o..--:-.,.r.._·~.''''c,:.- .... =.''''''_~·· ""-=,==""""-",,,-,=,,-..,,..·~_.f'- ... 1..a9JI . .,,"'.-"'r ... -"or..-~r.~."""I."'_~~"""'~_~ __ ..,L"'.-r.. .. ; .... ,"'"W<d ... ~~"""'__ 

SUMAR: 
* • * 
El. Slavici 
Gh. Motiu 
Gh. Ciuhandu 
P. Bogdan 
Ed Găvănescu 
Gh. Moliu 
P. Barbu 
1 Vuia .. _. 
Şt. Popovici 

INCHINAT LUI l SLAVICI 

Pentru Ion Slavici 
Apărarea unui proces sufletesc 
Priviri către un mormânt 
Ion Slavici ca pedagog 
Petru Şchiopul (poezie) 
Din Arhiva clubului naţional arădan 
Stropi din cascada vieţii 

Epigrame 
Noaptea de Octomvrie după A. de Musset 
Povestea pâinii 

Recenzii: Cărli: Roman Ciorogariu: "Speranta", "Lumina" ,.Biserica şi Şcoala, .. Tribuna" 
1934. (ed. g.). - M. Eminescu: "Călin Nebunul" com. de O, Murăraşu 
(m. O.). - Vladimir Corb asea : "Tananica" (a. n.). - Gh. Popa Lisseanu : 
"Isvoarele Istoriei Românilor", voI. VII Cronica lui Nestor (Gh. C). - Re· 
viste: "Revista Vremii", ~Blaiul", ~Pagini Literare", "Azi'., "Pământul", "Gând 
românesc", ,.Fruncea", .. Progres şi Cultură", "Socic1atea de mâine (a. n.). 

Insemnărl: Manuscrisele lui 1. Slavic~ - Centenarul unui pictor bănătean (m. o). -
Pe marginea unei scrisori - A murit un scriitor - După doi ani (a. n.). 

Note: Ortodoxismul. -- O traducere din A. de Musset. - Despre Ion Slavici (t. v.). 

- --- - -- -iii """",'~ \ -.., "" , o _ ~ • • 

1 

:. 

:, 

:.1110 
j 



r"""',~,~ .'-~ , ,~.~~~.~~, l ~""rl~ţDf~~~, ~ "...,., ~",~~,~~,.---:,.-.....-, ',"'~"tt ..... , ,:~~r~~~~,",',' ~Ulf, iţ.""~, __ ,n~'"li,~,,~~~·",,~~~~~~~~~~~~i 
1t'UiW·'trI)M"&"II.iIlQIf'~"'''......,~.w+ÎlIiI!f'''·~~.~~~~ .• ~~~ .•• '''·!~'"_'''.-ik'((~,'''1q~ ..... ~~~~A: 

j 

, ' 

" ~ 

tIOTAI\UL arare sub Îngrijirea unui comitet de rccla::tie, format din urmă
torii membri ai "Ateneului Popular Arădan": Bar bu Pornpiliu, P. Bo~dan, 
Ciuhandu Oh., Constantinescu A1.. filipaş 1., Oăvănescl1 Eduard, Lupas 
Oct.1vian. Gh. J\I\otiu,Olinescu Marcel, Negură Al.. Paun Mihai. Petre Paseu, 
Şt. Popovici, Pogana 1.. Isaia Tolan şi Vuia Tiberiu. 

HOTARUL apare lunar cu un singur numar dub~u pentru lunile Iulie şi 

August abonamentul fiind: 
Pentru autoritati, institutii şi intreprinderi comerciale, financiare şi industriale, 

pe an - - 200 lei 
pentru particulari -- 100 lei 

* * 

HOTARUL va apare În 24 şi 28 pagini. 

Pcl\TI~U DOMNI1 AUTORI. Manuscrisele nepublicabile nu se pastreaza şi 
nu se înapoiaZă. Cele admise de comitet vor fi pub!icate în ordmea primirii. 
Domnii autori sunt rug-ati a trimite manuscrisele scrise la m()şină, pe o 
singura pagina şi peded citibile. 

Pentru tot ceiace priveşte redactia: manuscrise, cărti, reviste, etc. a se adr~sa: 
Al. Negură, publicist, Arad. 

Abonamentele şi tot ceiace priveşte administratia, se vor adresa 
Al. Constantinescu. profesor. Bul. General Drag alina, Arad. 

NOTA ADMINISTARTIEI. Rugăm pe domnii abonnti dar mai ales pe cei 
din r rovincîe sa ne tr;mită costul abonamentulU1 pe anul trecut şi pe anul 
in curs, pe adresa: Al Constantinescu, Arad, Bul. General Drag-alina, 16, 
Aparitia regulata a revistei e conditionata de plata regulată a a bonamen
tului infim pe care via} cerem. Rugam deasemenea sa ni-se comunice orice 
plângere în legătura cu aparitia şi expedierea revistei. 
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Pen'," ION SLA. VIeI 
Inchinăm acest număr lui lan În vârsta, ~ coleg şi prieten al ma

S/avid. S-au Împlinit zece ani dela relui nostru Eminescu, lan SlaviCÎ a 
moartea lui - şi este de origine ara- făcut parte din splendida generatie 
dana. Două motive care ne-ar i'n- de scriitori cari au Împodobit prin 
demna să-i evocăm figura în pagi- operele lor epoca de pace g/orioasâ 

nele acestei reviste, chiar dacă pro
eminenta lui personalitate creiatoare 
n-ar fi depăşit marI:inele tinutului 
nostru. Dar Ion Slavici şi-a săpat 
adânc numele, încă de acum aproape 
o iumătate de veac, în antologia pro· 
zei româneşti. 

Contemporan - cu doi ani mai 

-- _ ...... -

din timpul domn iei constructive a 
lui Carol/. 

Prin continutul operei salei Sla
vid este scriitorul care ne prezintă 
sub dljerite aspecte sufletul volun
tar şi tenace al taranului ardelean, 
după cum Ion Creangă ne Înfăti
şează cam În ace/aş tirnp, verva 
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zburdalnică a rusticei moldovene. tor se creiază un echilibra care sa
Si tot el, Slavlci, face trecerea Între tisjace pe unul fâră să vafdme pe 
urnorul robust, sănătos al lui Crean- celălalt. 
,t;;ă şi incisivitatea dureroasă a safi- Slavici n-a tinut seama de ca
rei lui Caragiale, prin zeflemeaua tegoricul acestui imperativ ... [lipld
sirnpld, specijic românească ce se tor al unor credinte eronate puse in 
degaje din povestirile şi nuvelele lui. sluJba unei cauze iremediabil pler
a armonioasă împletire de nuante du te, a asvârlit in vârteiul luptei 
ale aceluiaş umor national isvorit imense pete de cerneală peste pagi
din penele a trei scriitori contempo- nele admirabil Împodobite de sufle
rani, din trei ţinuturi dtjerite ale ro- tul creiator al scriitorului ... Au tre
mânismuluÎ. cut ani şi vor mai trece Încă până 

lsforiceşte, Slavici este primul când petele acestea se vor sterge 
prozator pe care Ardealul îl oferâ odală cu biografia ornalai. 
literaturii rornfneşti in accepţiunea ... Cine-şi nzai aminteşte azi, din-
ei maioresciană. J tre cei cari ii savureazâ nzinunatele 

* pagini de cronicar cu dragoste de 
Din nenorocire scriitorul Slavici moşie şi istet la minte, că Miron Co

a fost dublat prin temperamentul său stin a trebuit să-SI lase capul sub 
neastâlnpdrat de luptdtorul gazetar securea cdlâului lui Constantin Can,; 
şi om politic. Cât de dureroasă a tenzir, pentru fanteziile lui diplo
jost pentra toată sul7area românea- matice?! 
scd c/ipă în care s-a ştiut că "Popa Şi cine din generatiile cari vor 
Tanda H 

şi-a părăsit Sârăcenii, odai- veni şi care, spre deosebire de gene
diile şi altarul, instalîndu-se, gatit în ratia noastră, a celor din 1916, na I 
straie nemteşti, în confortabilal birou vor fi cunoscut pe gazetar şi pe omul 
dela j/Ziua'l! politic, nu se va înduioşa rnâine peste 

Şi Caragiale a fost un luptdtoi. paginile în care şirianul lan Slavici 
Dar când şi-a dat seama că prostia a jăcut sel vibreze o atât de sana
medialui în care trelia era gata să-i toasd viata românească! 
depăşească resursele satirei lui ama- Modeşti precursor[ ai acestei 
re, s-a izolat. Din departare, prostia REST/TUTIO, inchinam numărul de 
e "lai putin supârdtoare, dispretul jatd operei de en: de mâine şi de 
mai puţin biciuitor. Intre om şi scrii- totdeauna a marelai prozator. 
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"Fericiţi cel curati la 

) 
suflet, 

căci aceia vor vedea pe DUlnnezell" 

A.părarea 
unui proces sufletesc! 

Se împlinesc la 17 August 1935 - 10 ani 
dela moartea lui Ioan Slavici. 

Vălul întunecos aruncat asupra lui acum 
a putrezit şi omul cel adevărat stă din nou în 
faţa noastră şi cere, cu învoirea lui Dumnezeu, 
dreptatea, aşa de greu acordată de oamenii 
pământeşti. 

CumpăJna stă înequilibru! Să arunce dar,· 
fără părtinire, judecătorii cinstiţi ai neamului, 
într'un umăr al balanţei tot noianul lui de pă
cate şi în {!el lalt umăr forţa lui spirituală, mo
rală şi laborioasă pentru propăşirea· şi iubirea 
neamului său. 

Un desequilibru se va 5tatornici - şi 
camenii curati la suflet îi vor intinde mâna si-1 
vor aşeza, pe'bătrânul obm:it, pentru totdeau'na 
între noi. 

Nu din presumţiune scriu aceste rânduri. 
căci nu e nimic de capul meu! Mă cobor în faţa 
tuturora, ca cea mai umilă şi plecată membră 
a societăţii. Sufletul din mine însă vorbeşte, 
căci cu el am luptat trecând prin această enig
matică viaţă. 

Stau multe luni de zile la Panciu unde, în 
:linişte şi religiozitate, imi odihnesc sufletul meu 
obosit. Viaţa mea internă aici se lărge.şte, prin 
depărtatele amintiri şi in contemplaţiunea na
turii, in mijlocul căreia mă găsesc, am ajuns 
să înţeleg Dumnezeirea. 

Dimineaţa, seara la Vecernie, precum şi 
în mijlocul nopţii, aud cântecul clopotelor dela. 
Mănăstiri, care chiamă la rugăciune şi evlavie 
pe călugării retraşi. 

In învălmăşeala oraşelor omul se perde 111 

zgomot, veselie, orgoliu, fasturi, deşertăciuni 
şi ispite. Aici văd în plenitudine răsăritul soa
relui şi-l urmăresc în drumul lui până ce apune, 
când în purpură şi decor dispare peste munţii 
depărtati. Nimic nu-l acoperă - decât norii 
trecători: Nu-s clădiri cu coperişuri Înalte, ni
mic decât "Măgura" cu viile întinse, iar mai 

. departe spre Apus defileul de munţi. Peste ei 
îmi "pierd vederea in ·înfinit şi în rotaţiunea pă
mântului înconjur cu gândul tot globul pămân~ 
tese. peste care se întinde în feerie frumuseţile 
naturei şi se desfăşură in urgie cataclisme uci~ 
gătoare, precum şi cumplita răutate omenească, 
pe care am fost rând uită să O cunosc şi eu! 

Din lumina copilăriei, desprind icoana cu
rată a bunicilor mei, din partea mamii: Maria' 
şi Gheorghe Bereşteanu din Ploeşti. Bunica 

mea era din CăIăraşi născută Piersiceanu. Fra
tele ei era pe atunci, Prefect în Călăraşi şi din 
mulţi nepoţi ai bunichii îmi aduc aminte de 
nişte băetani, care se jucau <!ti zmăul în curtea 
lor. Maltez€nii, fraţii Giani erau veri primari 
cu mama mea. 

Mai vedeam pe masa lor o gazetă umoris
tică, care pe copertă avea desemnat un diavol 
"Nichipercea" - a lui Orâşanu - era şi el o 
rudă de a bunichii. Eu mă uitam de departe 
şi pieziş la desemn, dar bunica mă apropia, cu 
sila de masă zicându-mi: Uită-te bine, vezi: 
ăsta care scrie aici e rudă cu tine! Pe Orăşanu 
nu~l văzusem niciodată, aşa că: "ăsta", pronun
ţat atât de adl1nc de bunica, numai lăsa nici o 
îndoială pentru mine că: ruda mea era cel de 
pe copertă, şi plângeam, ca un copil Mama 
mea! O icoană sfântă! Dintr'o căsnicie neferi
cită a murit la vîrsta de 28 ani lăsând mai 
mulţi copii, dintre care numai o soră şi eu 
trăim. Bunicii ne-au luat în casa lor purtându-ne 
de grijă, aşa că tristeţea şi amaruI copilăriei 
fără de mamă, nu cuprinsese sufletul meu. Şi 
acolo la sânul lor cald, creşteam în Înţelepciune 
şi se plămâdia rezistenţa sufletului meu, care 
a înrîurit fericit asupra întregei mele vieţi! 

Bunicul era avocat în Ploeşti. 

Cu aceste duioase amintiri, pe care 
le păstrez şi azi în mintea mea am eşit pentru 
totdeauna din casa lor. căci un drum greu şi 
prăpăstios se întindea în faţa mea. 

Nu este locul în cuprinsul acestei scrisori 
de a da amănunte asupr.a modestei mele vieţi, 
căci ar fi ridicol, dacă ori şi cine, fără de a fi 
ceva de capul lui, s'ar Încumăta de a scrie 
cărţi despre ei. 

In anul 1886 m'am măritat cu Slavici la 
Sibiu. El era directoruJ politic al ziarului "Tri. 
buna", iar eu conduceam şcoala reuniunii fe~ 
meilor române din Sibiu. 

Firul destinului mă Înlăntuise acum si tre
buea să pornesc într'o călătdrie lungă pămân
tească, pe valurile unei mări furtunoase, ală
turi de el. 

Prin urmare, pentru că am fost soţia unui 
luptător cu convingeri statornice, precum ,şi a 
unui scrietor 'Căruia după moarte i se deschide, 
de urmaşi, din ca.rtea vieţii foaie cu fo.aie şi 
pentru că nu toţi oamenii contimporani sunt 
de bună credintă. ar fi neomenos ca eu, care 
am trăit cu el 'într'o căsnicie de aproape 40 3 
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de ani, să nu-l arăt aşa cum ii era firea, fără 
de a putea, negreşit-ca în aceste mărginite pa
gini, să descriu şi tragedia vieţii lui în lupta de 
principii şi de morală cu oamenii de la care a 
depins lucrarea sa - Între anii 46-6U ai 
vieţei sale. 

Activitatea acestor ani este descrisă de el 
în 170 foi, care vor fi publicate la timpul opor
tun. 

Cartea vietii lui este deschisă, eu cea din· 
tâi iau condeiuÎ şi înainte de a incepe să scriu, 
jur: că voi spune numai curatul adevăr. 

Dau la început câteva amănunte, - scrise 
de el însuşi, - despre copilăria lui, precum şi. 
despre ştudiile sale universitare. (Fapta ome
nească). 

Slavici scrie:' "Cu naşterea se 'ncepe nu
mai viaţa trupească, cea sufletească e plămâ
dită Încetul cu încetul potrivit cu felul de a fi 
al acelora, cu care ne petrecem zilele copilăriei 
si al tinetelor. 
. Am fost un copil proverbiaJ. de rău. Spar
geam ferestrele oamenilor aruncând cu petri 
în cuiburile de rândunele. Treceam toate gar
durile, ca să pişc câte o poamă ori câte un 
strugure, deşi erau la noi acasă şi poame şi 
struguri, deşi aceia de la care pişcam foarte 
bucuros îmi dădeau de cinste. Mă hârjoniam 
cu câinii pe la garduri, încât am fost muşcat 
în şa~ rînduri, Între Care două muşcături grele, 
ale carora urme se văd şi azi pe corpul meu. 

Prindeam caii scoşi de oameni la păşune, 
mă aruncam în spinarea lor şi goniam cât era 
câmpul încât adeseori am căzut si în mai multe 
rînduri am fost adus acasă. . 

Toamna, când iarba de sub tufisuri era 
uscată, îi dă,deam foc şi stăteam la ~ijloc în
tre tufişurile aprinse ca să-mi apăr "Cetatea", 
ori furam din tolba tatii praf de puşcă şi fă
ceam rachete, care luau foc din mâinele mele. 

Am învăţat să înot, aruncându-mă, aşa la 
noroc, alăturea cu cei ce erau buni înotători, 
unde apa era mai adâncă. Băut-am destul, a. 
juns-am pe sub plute, fost-am tras de urechi 
de către cei ce mă scăpau - dar mâine ori poi
mâine iar mă aruncam unde apa era mai mare. 

Mâmele îmi erau mereu rănite, obrajii 
mereu sgâriaţi, buzunarele pline de pietre şi 
de cuie, haină nouă nu suferiam pe trupul meu 
şi nu putea nici odată să ştie nimenea, cum Şi 
când am să mă intorc când eram plecat de 
acasă, căci multe nopţi a petrecut tata căutân
du-mi urma pe la rude şi pe la fini şi adeseori 
m'a găsit dus cu cine ştie cine să stau peste 
noaptea la focul din deal- şi să ascult povestile 
băieţilor eşiţi cu caii la păşune. 

De şi eram un mare ştrengar în copilăria 
mea, nu-mi aduc cu toate aceste aminte ca 
vre-odată să mă fi încăierat cu vre-un alt băiat. 
să fi lovit pe vre-un "duşman" al meu ori să 
mă fi apărat când cineva voia să mă bată. 

La şcoală, pe uliţă, la câmp, pe deal, pe 
sub clăile din grădină pretutindenea unde se 
nemeresc mai mulţi, ei se iau la trânta, îşi mă-

soară puterile în luptă dreaptă, fac claie peste 
i"rămadă şi jocul de cele mai multe ori se În
cheie cu încăierări. 

Eu eram la toate ştrengăriile în frunte, 
dar la trantă nu mă dădeam, în luptă nu mă 
prindeam, în daie nu mă băgam, iară când ve
deam vre-o încăierare o luam la fugă, şi dacă 
eram urmărit mă apăram aruncând cu pietri 
în cei Ce mă urmăriau, un lucru la care mă 
pricepeam de minune. 

E În mine un fel de oroare constituţională 
pentru tot ceea ce este o palmă. un Ilumn, o 10-· 
vitură, l)entru tot ceea ce Ilroduce durere tru
pea.ri, încât În copilăria mea fugiam plângând 
când vedeam, că cineva bate vre-un cal ori 
vre-UIi bou, iar astăzi, deşi nu sunt cătuşi de 
pu ţin nervos, răcnesc fără de voie când văd Ilf' 
cineva bătând fie chiar şi numai o pisică, ani
malul atât de nesuferit pentru mine. 

Eu nu eram sigur la părinţi. Aveam şi o 
soră cu vre-o patru ani mai mare că mine. 

Eram copil de tot mic când alergam după 
dânsa la şcoală. Şedeam lângă dânsa, între 
fete în cea dintâi bancă. In urmă însă, dupa 
ce am ajuns la "azbuchi", am fost mutat în 
banca a treia, care era prima bancă de băeţi, 
tot mititei 00 mine. Strengari însă nu eram de
cât doi în banca aceasta. Vorbiam, ne jucam, 
prindeam muşte, ne vîram pe sub bancă, peu
tru ca să speriem fetele, le trăgeam pe fete 
de păr ori de cărpa din cap, iar jupânul învă
ţător ne pedepsi,a. 

Cea mai aspră dintre toate pedepsele, pe 
care ni le dădea, era foarte hăzoasă şi născo
cită anume pentru noi. Ne scotea pe amândoi 
în faţa băncilor, ne punea să stăm într'un pi
cior, ne dădea fiecăruia câte o nuia în mâna şi 
porunca era, ca fiecare să loviască pe cellalt 
peste picior, când nu sta cum se cade, ci schim
ba picioarele. 

Se 'nţelege, că de aci Înainte lecţia numai 
era cu putinţă. Tovară.şul meu de păcate mâ 
lovia. Eu strigam "nU! da", "nu da"; că dau 
şi eu şi mutam mereu picioarele, stând acu~ 
în cel drept şi acum în cel stâng. In cele dm 
urmă mă strămbam odată şi-l loviam şi eu 
pe el. 

Şcoa!.a rîdea de se prăpădia, iar sora mea 
plângea şi timp îndelungat nu mai putea să·i 
vadă pe învăţător în ochii. ". 

Tata bătrân, fruntea lumei mele de atuncI 
era tovarăşul meu de joacă, nu eşia de acasă 
decât la biserică şi la viie, iar aici totdeauna 
mă lua si pe mine. 

. Mă 'învăţa să cânt şi să spun "Orăţii", tmi 
arăta buchile şi icoanele din psaltirea cea cu 
copcii, îmi cioplea cărucior, îmi făcea zm~u, î:n~ 
1mpletia biciu, - iară eu nu-l puteam rasplatl 
decât cu ştrengării copilăreşti. 

Am trecut în nişte împrejurări escepţîo
nale examenul de maturitate şi m'am inscris la 
facultatea de drept a Universităţii din Pesta. 
Am şi plecat la Pesta, dar fără ca părinţii mei 
fi promis că mă vor ajuta. 

« 
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Mama era deci veselă când m'am Întors 
dela Pesta, unde m'am plimbat vre-o patru 
luni şi am întrat scriitor la un notar, pe aici pe 
la noi, într'un sat unde aveam multe rudenii 
ba chiar şi un fel de al doilea părinte, pe unul 
dintre preoţi, care era prieten din copilărie al 
tatii şi văzut Ca un frate la casa noastră. A
junsesem Însă în anii cătăniei. Ca să nu fiu 
asentat pe trei ani, am cerut să fiu primit ca 
voluntar pe un an cu cheltuiala statului. Era 
deci lucru hotărît că în Septembrie voi părăsi 
Cancelaria şi mă voi duce la Arad, unde voi 
sta un an de zile. • 

Indicele meu rămăsese însă undeva în 
Pesta, de unde unul din amicii mei l'a trimes 
fără de ştirea mea unui amic al său din Viena, 
căci la Pesta se cetia catalogul şi trebuia să fii 
prezent, iar la Viena. unde nu se cetia catalo
gul, puteam să fiu înscris şi fără să mă pre
zentez. Pe la sfîrşitul anului şcolar amicul meu 
din Viena mi-a trimis apoi indicele subscris în 
toată regula de toţi profesorii, nişte oameni 
foarte celebri, despre care eu nu auzisem în 
viaţa mea nimic. 

Auzisem foarte mult vorbindu-se despre 
Universitatea din Viena şi am privit totdeauna 
cu un fel de pietate la cei ce au trecut pela 
Universitatea aceasta. Ori si cât de sburdalnic 
aş fi fost însă, nu-mi aduc ~minte, ca vre-odată 
în tinereţele mele să-mi fi făcut iluziunea, câ 
voi ajunge şi eu odată student la Viena. 

Iar acum vedeam negru pe alb, lucru sub
scris de mai multe celebrităţi europene, că eu 
sunt student la facultatea de drept al Univer
sităţii din Viena. 

In Septembrie m'am prezentat în Cetatea 
Aradului, iar aici am primit uniforma de ,.ca
tană proastă" solda pe cinci zile, cheltuelile de 
călătorie şi o marşrută pana In Transport-. 
sammelhaus-ul din Viena, de unde aveam să 
fiu predat regimentului, la care fusesem trans
ferat. Tata şi mama m'au însoţit până la Arad. 
La despărţire tata era vesel şi mândru, că fe
ciorul lui, atunci singurul român din tot Comi
tatul nostru, are să-şi facă şkldiile la Viena, iar 
mama, femee rece şi aspră, era înduioşată şi 
nu se mai putea despărţi de mine. Tata o mân
gâia - uLasi-mă, grâi dânsa lasă-mă să-I 
văd, că acum îl văd şi nu-l mai văd, ~i atât.a 
prunc avem şi noi: are să se întoarcă dar al
tul se întoarce, iar pnmcul nostru nici odată! 

Şi omu~ poate să greşească, dar inima de 
mama totdeuna numai adevărul spune. 

Primele luni de zile după sosirea mea la 
Viena le-am petrecut într'un fel de beţie sufle
tească. Imi era parcă lumea toată a fost fă
cută numai pentru ca eu să pătrund cu ochiul 
şi să o inţeleg cu mintea şi alergam .2...in ca
zannă la Universitate, dela Universitate-nc 

~o11illotecă, iar de acolo să caut vre-un coleg 
dispus a discuta cu mine asupra principiilor de 
drept şi asupra deosebirilor dintre dreptul ro
man, cel canonic şi cel feudal. 

Ca să se înţeleagă din puţine cuvinte, cât 
de avântat eram şi cât plin de cariera, la care 
atât de mult visasem, eu, care în primul an 
parte mă plimbasem, parte fusesem scrietor 
sătesc, iar acum făceam serviciul în armată, 
cu toate că peste vară am stat timp de câteva 
săptămâni în lagărul dela Bruck şi cu toate 
că eram de tot slab în limba germană. am tre
cut între cei dintăi şi cu laudă primul examen 
de stat, iar două luni de zile în urmă, prezen
tându-mă la examenul de ofiţer, am eşit al 
doilea intre 36 camarazi, dintre care numai 6 
au putut trece examenul. Şi cu toate acestea, 
n'am ajuns să fiu om al dreptăţii nici mai ales 
avocat ori "domn mare". 

De odată cu mine venise la Viena şi Emi
nescu al nostru. Ne-am întălnit, ne-am făcut 

,prieteni şi vrând nevrând tot pe el îl găsiam 
când voiam să discut cu cineva, căci deşi era 
mai mic cu un an, era cu mult mai mare ca 
stiintă, strivitor ca superioritate intelectuală 
şi m~i presus de toate om cu inima deschisă şi 
totdeauna plină de căldura sfântă a celor aleşI. 
- cum trebuea să fie Eminescu, când scria pe 
"Mortua est" şi pe "Vinerea şi Madona". 

\ Pe când eu eram plin de pandecte, de ca
noa11e si de institutiuni medievale, Eminescu 
era pli~ de filozofiiÎe de tot felul, şi dacă eu 
eram tare în materia mea, Eminescu era tare 
în argumentaţiune şi rămânea învingător chiar 
si atunci, când discutam asupra dreptului, în
~ât îmi rămânea totdeauna impresiunea, că el 
nu cunoaste dreptul de o potrivă cu mine, dar 
îl înţeleg~ mai bine şi judecă şi în materie de 
drept mai 'şigur şi mai bine ca mine. Iar aceasta 
fiindcă era\tare în filozofie. Trebue deci să stu
diez si eu filozofia căci este un studiu auxiliar 
pentru jurisprude~ţă întocmai ca istoria, şi 
Shering, Puchta. Mommsen. Papinianus şi tOţI 
ceilalti oameni ai bunului simt practic, pe care 
îi a~iram, n'ar fi ajuns nici ei aşa de sus, dacă 
n'ar fi tari în filozofie. Rezonând astfel, am 
ajuns să-! ascult cu mult interes . pe ~micul 
meu, când vorbia despre Platon ŞI Anstotel, 
despre Kant în "Critica raţiunei pure", pe care 
a şi tradus-o în limba românească. 

Trebue să cetesc eu Însu-mi cartea, pentru 
ca să caut chiar în vorbele lui Kant, temeiul 
spre a mă mcredinţa, că el tot nu are dreptate. 

Eram Întins pe "Strohsack"-ul meu din 
Cazarma Francisc Iosif, având pe trup nişte 
pantaloni cătăneşti roşi încă de cei ce îi purta
seră înainte de mine, în picioare nişte bocanci 
ajunsi un fel de celebritate din cauza peteci
lor î~grămădite pe ele, pe policioara dela că
pătăiu un "preefont" şi câteva pachete de <?o
mis taback, în gură pipa mea de porţelan, Iar 
în inima toată fericirea avântului meu ... 

La Universitate, mi-am Înscris în indice 
colegiile obligate la facultatea de drept. apoi 
am început să citesc cărţi scrise de filozofi 
asupra istoriei filozofice şi să asist la prelege- 5 
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rile date de profesorul Lorenz din filozofia 
practică şi mai ales la cursul de anatomie al 
lui Hirtl pentru ca să pot trece mai târziu la 
cursul de fiziologie al lui Brucke şi să-mi câştig 
dreptul de a tăia cadavre omeneşti, de a umbla 
printre bolnavii din spital şi de a asista la vi
visecţiuni. Astfel am pornit eu spre ştiinţă: 

Soţul şi mentorul meu Eminescu, nu era 
numai poet, ci totodată şi un om, care s'a a
dâncit încetul cu încetul în toate ştiinţele ome
neşti şi a ajuns în cele din urmă cel mai ştiutor 
dintre oamenii, cu care am avut în viaţa mea 
mulţumirea de a sta de vorbă. 

Nici el, nici eu nu ştudiam pentru ca să 
ne calificăm, spre a le împărtăşi altora cea ce 
ştim, ci pentru că aceasta era pentru noi cea 
mai plăcută pierdere de timp. .. 

Am insistat de a descrie anii petrecuţi de 
Slaviei la Universitatea din Viena, precum şi 
studiile pe care le-a urmat în afară de juds
prudenya, pentru care se specializa, ca să afle 
toată lumea că Slavici n'a fost, iacă numai aşa, 
un scrietoraş, - si un om cu o cultură intinsa 
şi capabil de a se avânta în ori şi ce probleme, 

Iieâe ordin:-sociat,~didactic sau moral şi cât a 
trăit a stat cu pana în mână înşirând gândiri 
şi Înstruindu-se pe toate căile. .. 

In anul 1873-74, pe când îşi urma cursu
rile universitare Slavici a căzut greu bolnav 
şi a fost internat în "Krankenhaus"-ul din 
Viena, gata de a i se amputa braţul stâng. De 
acolo trimetea el desperatele scrisori lui Iacob 
Negruzzi, care mijlocise dela "Junimea" un 
ajutor bănesc pentru acest student merites. 

Insănătoşindu-se a venit la Iaşi adus de 
"Junimea" şi a rămas câtva timp între pleiada 
de scrietori de pe vremea aceea. In urmă che
mat fiind de Maiorescu, a trecut la Bucureşti 
şi a intrat în largul cerc al "Junimii", până 
în anul 1884 când a trecut la Sibiu luând di~ 
recţiunea ziarului cotidian "Tribuna", înfiinţat 
de oamenii lui Saguna. 

Programul ziarului era de a duce o politică 
10aială faţa de tron, precum şi de a restabili 
negreşit, pe cât se putea bunele relaţiuni de 
apropiere Între români şi maghiari. Slavici, 
prin tradiţiune şi sub înrîurirea lui Saguna, ră~ 
măsese un dinastie ruginit şi de aceea era pus 
de românii 'profeţi, mai tineri şi grăbiţi, în cari~ 
catură totdeauna, cu o pajură împărătească 
în frunte. 

Eu, fiind de o fire liniştită şi prevăzutoare, 
de multe ori îi demonstram logic, că jertfa lui 
fără de un înţeles egoist, este o aberaţiune, dar 
toate au fost în zadar. căci ursitoarea răută,
cioasă îi hotărîse dela început soarta dându-i 
un dar primejdios: Indrăslleală fără margill~ 
şi fără. de un gând R-'iCuns ocrotitor. 

Firea lui, fără busolă, m'a făcut să sufăr 
mult! 

• 

Slavici ca director al TribunU, a avut două 
procese de presă, unul în anul 1885, când a 
fost aohitat, iar al doilea, - punând în eviden
ţă în ziar declaraţiuni1e generalului Traian Da
da, care fiind ales deputat zisese că el n'are ce 
căuta în parlamentul ungar, unde nu se găseş
te loc şi pt. români, - în anul 1888, a fest con
damnat la un an închisoare. la Vaţ în Unga
ria, unde l'am însoţit şi eu. Slavici în închi
soare politică, iar eu stabilită într'o casă p,') 
malul Dunării, de unde auziam toată ziua şi 
toată noaptea tocăitul marilor plutitoare de pe 
Dunăre şi de unde vedeam trecând majestuoa
~e varoare, sub diferite pavilioane şi în melan
calia singurătăţii, îmi aduceam aminte cu în
duioşare de ţara mea depărtată şi-mi veniau în 
minte versurile unui pribeag: 

"Du-te mândră păsărea 
"Şi pe ţara mea iubită 
;,S'o săruţi în lipsa mea! 

Aşa era atunci! ... .. 
Au trecut cu greu şi încet, cu destule 

griji şi suferinţe cele patru anotimpuri ale 
unui an încheiat. Vacanţa verii, după ce a eşit 
Slavid din inchisoare, am petrecut-o la "Gra
fenberg", la bunul amic doctor Ioan Hozanu, 
medicul stabilimentului de hidroterapie "Pris
nitz", iar în primăvara anului 1890 am trecut 
definitiv în "ţară!" 

Invrăjbirea Între curentele politice române 
începuse în Ardeal. Nu mă Încumăt de a atinge 
chestiuni politice, aceasta e o rubrică mare, care 
cade în sarcina posterităţii. 

Destulă e afirmarea că Slavicirămăsese 
prins în magnetul ideelor dinastice, - care 
n'au mai evoluat şi catastrofa l'H prins în~ 
că în viaţă! 

• 
Reproduc ce scrie un ungur, Francisc 

Herczeg în memoriile sale despre Slav ici, ~c 
care l'a cunoscut în închisoarea dela Vaţ m 
anul 1888-89 - unde - şi împlinia şi el o 
pedeapsă de câte-va luni pentru un duel ce 
avusese cu un ofiţer. Intre altele iată ce scrie 
despre Slavici. "Românii cu excepţia unuia erau 
oameni de pace, adică nişte domni, care îşi 
luaseră răspunderea pentru articolele altora. 
Intre ei Ioan Slavici, din punct de vede~e inte~ 
lectual si moral S~ ridica la Înăltime de turn. 
Cu el m"am împrietenit mai târziu, pe cât pu
tea fi vorba de prietenie Între noi, având în 
vedere deosebirea de vârstă şi de păreri po
litice. 

Soţia lui Slavici în timpul osândei soţului 
său, locuia în Vaţ. Acum nu-I mai putea vizita 
în închisoare pentru că astepta un copil. A~ 
ceastă situaţie îl enervase mult pe Slavici şi 
s'a hotărît să ceară concediu dela Ministerul 
de Justiţie trimiţând o telegramă. In aceaşi zi 
a sosit răspunsul telegrafic dela Budapesta, i 
s'a permis să iasă din Închisoare pentru două 
săptămâni . 
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Purtarea umană a guvernului a înduiosat 

mult pe Slavi ci şi în această stare sufletească 
era gată să recunoască, că sunt în Ungaria 
oameni şi instituţii deasupra ori şi carei cri
tici. După părerea lui astfel era Curia regească 
(curtea de casaţie) geandarmaria şi hala cen
trală de lapte. 

Declaraţiunile lui de acest fel m'au ispitit 
să fac o încercare timidă pentru a-l converti. 
I-am spus planul meu, pe care îl făuri sem înca 
în Vărşeţ,pentru Sârbi şi pe baza caruia s'ar 
putea împaca naţionalităţile. El m'a ascultat 
până la sfîrşit, apoi mi-a zis zimbind: "Să nu 
crezi că pe noi ne Imteţi ('âşti~a prin înţelep
ciune sau prin plluătate. Noi nu vrem ca ~u
vernul lffigur să se poarte bint> cu popond ro
mân, ne-ar părea mai bine daeă s'ar purta cât 
mai nemiJos. Căei noi nu căutăm Îml)ăearea, 
noi avem nevoie, în interesul viitorului nostnl, 
de vrajbă." 

SIa viei făcea parte dintre românii - gal
beni-negri, (culorile Austriei), căci erau şi de 
aceştia. Nu credea că România cu puterea sa 
ar putea cuceri şi păstra Ard{'alul, d(> aceea 
visa o Austrie mare federalizată din care ar 
face parte şi Ardealul unit cu România. Ştiu 
dela Slavici că în Viena acest plan avea parti
zani mulţi şi din cercuri Înalte. 

• 
Slavici era ca si Eminescu un mare ado

rator al lui Confuciu şi dintre multele îndru
mări ale marelui înţelept şi-a însuşit, după cum 
mărturiseşte el singur următoarele: Iubirea de 
dreptate, iubirea de a(levăr, buna credinţă şi 
mai ales sinceritatea. Sinceritatea era nota ca
racteristica a caracterului său şi l'a pus de 
multe ori în conflict cu oamenii plini de amor 
propriu, care neînţelegându-l, se credeau a
tinşi 'prin felul lui de a fi. 

Slavici era aprins în discuţiuni. vorbia ta
re şi răstit. asa că cei care nu-l cunoşteau se 
supărau pe el. Lui Maiorescu din contra, îi plăcea 
să discute cu el, îi cunoştea firea şi-l enerva 
prin contrarieri. Azi era de aceaşi părere, iar 
a doua zi Întra în alte vederi. Slavici, indie;nat, 
il apostrofa: "Bine, Domnule.ieri erai de a~ 
ceeasi idee cu mine si azi o schimbasi"? Maio
rescu cu complezenţă, îi răspundea: ;,Ţine sea
mă Dle Slavici. ~ă eu sunt avocat si ori si ce 
idee pot s'o discut În multe feluri şi afară de 
asta, cum am mai putea noi discuta, ca să ne 
treacă timpul, dacă vom fi mereu de aceleaşi 
năreri. Şi a doua zi se căutau iarăşi ca să re
înceapă. 

Imi aduc aminte pe când eram la Institu
tul Oteteleşanuau venit Sturdza şi Kalinderu, 
ca să viziteze şcoala şi au :luat dejunul la noi. 
La masă, ca pretutindeni între oameni culti, 
s'au început discuţiuni asupra diferitelor ches
tiuni culturale şi economice. Deodată îl aud pe 
Slavici, cu modul lui de vorbire dăscalesc, ca-l 
Intreabă pe Kalinderu: "Unde ai cetit Dta Dle. 
sau cine a avut ideea să mărginească ogoarele 

depe domenii cu salcami. Dta nu stii că .saI că
mul, deşi are un lemn tare şi e bu~ pentru alte 
întrebuinţări, e mizerabil pentru ogoare, caci 
le umple de pueţi pâna pe întinderi mari şi nu
mai cu arături adânci ii poţi stîrpi, într'o con
tinuă luptă? 

Sturdza era jenat. Kalinderu se roşise tot. 
eu şi mai tare şi pe sub masa am apăsat pe 
piciorul lui Slavici ca să înceteze, dar el foarte 
liniştit a continuat: 

"Degeaba, cocoană, ma calci pe picior, căci 
ceea ce spun eu este adevărat şi trebue să se 
ştie de toată lumea". 

Altă dată, tot faţă de mine, vorbind de 
una alta. Kalinderu îl întreabă pe Slavici: 

"Ai văzut, Domnule Slavici, muzeul meu?" 
"Cum nu! E foarte frumos, dar stii ce

va? - uitându-mă la el, era să-mi cadă pălă
ria din cap." 

Voia să-i arate prin aceasta, că a asezat 
clădirea pe o stradă strâmtă, fără de a 'avea 
un loc larg în faţa ei. 

Am auzit în urmă că umbla sa cumpere 
proprietăţile din faţă muzeului, dar proprie
tarii şireţi, pricepând intenţiunile lui, i-au ce
rut preţuri prea mari şi Muzeul a rămas trist 
aşa cum e azi. 

Sinceritatea aceasta îl jignea mult pe Ka
linderu. Intrând si în discuti uni de înaltă cul
tură. nu menajea' susceptib'ilităţile orgolioase 
ale lui Kalinderu şi de aceea se iveau dese 
conflicte de idei între dânsii. 

Slavici avuseşe Însa l~gături cu oamenii 
cei mai de seamă ai ţării şi era chiar invitat în 
casa lor tocmai plăcându-Ie acest caracter des
chis, dela care multe puteau afla şi asupra 
multor probleme se puteau dumiri. 

Slavici, fiind cu o fire deschisă, era tot
deauna vesel şi glumeţ. La teatru, la cinema I 
rîdea tare, aşa ca de multe ori plecam de lângă 
el, ca să nu stau sub privirea oamenilor, care 
făceau si ei haz de hazul lui. Imi istorisia Sla
VICI. cum odată de demult, asistând la repre
zentaţiunea piesei "Sinziana şi Pepelea", a râs 
cu atâta pofta. în cât Alessandri, care era în 
lojă, a venit la el zicându-i: "Ştiu, Dle Slavici, 
că piesa e proastă, dar îmi pare bine c'am 
scris-o numai de plăcerea de a te fi văzut pe 
Dta rîzând cu atâta poftă." 

Aceasta fire norocită şi espanSlVa, mai 
târziu, prin puterea imprepurărilor s'a 'nchis 
ramânând un moralizator supărător. pentru 
oamenii prea încrezuţi în capacitatea lor. 

Ii plăcea să facă escursiuni solitare cutree
rând ţinuturi întregi. de unde se Întoarc€'a 
plin de cunostinte si de tablouri idilice. De care 
le-a descris a,şa' de frumos în naraţiunile sale. 

Iată ce scrie el: "Dupa ce mi-am luat 
diploma de maturitate la Sătmar. a urmat una 
din cele mai luminoase părţi a tinereţelor mele, 
am făcut adecă mergând pe jos, asa numai sin
gur. singurel, lungul drum dela Sătmar până 
acasă, Am trecut De la Baia-Mare si pe la Baia 
Sprie la Capnic, de acolo peste Rotunda la 7 
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Strâmbu, apoi pe la Mogoaje şi pe la Lăpu!? 
la băile dela Stoiceni unde am petrecut câteva 
zile. La Dej m'am oprit o zi. La Gherla, am 
stat două zile unde-şi ţinea din întâmplare 
"Asociaţiunea" sedinţele, am stat două zile, 
tot aşa la Cluj. de unde am trecut la Turda. 
apoi pe Valea Arieşului la Ofenbaia, la Roşia, 
pc la Detunata, la Buciumi şi la Abrud. iar de 
acolo'n valea Crişului Alb pe drumul ştiut la 
Şiria. 

Multe am văzut, multe am trăit, multe am 
gândit şi am simţit şi multe am învăţat în tim· 
pul acestei călătorii. 

SIavici era un observator minunat, se uita 
la oameni stăruitor, fără de a-i cunoaşte, Încât 
mulţi îl salutau din politeţă. El prindea figuri 
gesturi şi ticuri de ale oamenilor, de care avea 
nevoie când îşi creea eroii. Numai sufletele 
oamenilor nu le-a putut deosebi. căci el era de 
părerea, că oamenii sunt toti buni si numai in
divizii sunt răi, ceea ce nu ~ adevă~at. De când 
e lumea oamenii au fost răi şi numai indivizii 
buni. A Întrat dar în viaţă cu o naivitate, pe 
care nici cele mai aprige restrişte, n'au putut-o 
desprinde de firea lui. 

Cu un suflet sănătos a intrat in lumea 
largă şi toate actele ce le-a săvîrşit în cursul 
vieţei lui, nu le-a făcut din interese egoiste, ci 
din cel mai curat cuget. Tot ce era pierdere de 
vreme pentru fast şi reprezentaţiuni orgolioase 
despreţuia şi mă învăţa şi pe mine, pentru a 
nu avea suferinţe şi dezamărgiri, să nu mă rea
zem pe deşărtăciuni, dându-mi silinţa de a mă 
arăta semenilor mei altfel decum sunt şi cât 
preţuesc. 

Umilindu-mă, mi s'a înălţat sufletul! 
Slavici avea un <:!aracter independent, era 

foarte muncitor, dar nu era omul menajamen
telor. Nimic ascuns, tot pe faţă, toţi la muncă 
şi la cinste, nu ploconeală, nu favor. El era de 
părerea, că oamenii trebue să le fie recunoscă
tori celor, care îşi fac datoria dând bune exem
ple, precum şi că oamenii de omenie pot sta, fie 
domn sau plugar toţi pe aceeaşi treaptă. 

In mijlocul Junimei, precum şi alături de 
atâţi oameni superiori prin valoarea lor intrin
secă, ca Alessandri, Maiorescu, Carp, Cogâl
niceanu, Theodor Rosseti, Lascar Catargiu, 
Iacob Negruzzi şi încă mulţi oameni superiori 
ai ţării, Slavici a fost apreciat pentru valoarea 
lui spirituală şi nu i-ar fi trecut cuiva prin 
minte de a-l injosi pentru că n'avea avere. Din 
cauza acestui dispreţ pentru o sărăcie relativă, 
azi oameni fără valoare morală se iau la În
trecere a-şi face avere, prin ori şi ce mijloace, 
ca apoi cu aroganţă să despreţuiască şi să în
genunche, pe cel ce a rămas în drumul bun şi 
care când se culcă, dându-se în pa~a Domnului. 
îşi mai face semnul crucii. Substanţa spirituală 
e însă nevăzută ~i neinţeleasă de mulţi oameni 
încrezuţi în favoarea soartei, care plini de or· 

goliu, vor să astupe gura trufaşului cinstit 
dar slobod la gură. 

Slavici, de altfel se simtia totdeauna feri
cit că trăeşte, căci nu ura pe 'nimeni, nu se gân
dea să facă vre-un rău semenului său si era 
totdeauna cu inima deschisă, înculpându~se pe 
sine însuşi şi zicându-mi: "De să fac, da
c'aşa m'a făcut pe mine Dumnezeu. Toate urni
Urile ce le-am indurat sunt urmări ale firei 
mele, ale faptelor mele, pe care nu eram În 
stare să. nu le să.vîr~esc şi de care nu mi se cu
,tine prin urmare să mă plâng. N'am deci decât 
să mă împac cu urmările statorniciei mele şi 
lUI mă căesc de loc de tot ce-am să.vÎrsit". 

Firea lui combativă nu era de îri.ţeles, căl
ca una din cele 10 porunci care zice: Iubeşte 
'e aproapele tău, ca pe tine însuţi. Dar el 
hlbea pe toţi oamenii prin dreptate şi adevăr, 
baza moralei crestineşti. Christos zisese insă 
celor ce-L urmau, ca mai nainte omul să-şi ia 
toiagul şi traista goală propovăduind învăţă
turile Lui, căci ştia bine unde duce lepădarea 
de sine. 

Se luptau în el două porniri, dar cea mai 
puternică era convingerea, că omul trebue să 
facă numai ceea ce voeşte şi crede că este bi
ne pentru a intra În repausul binefăcător al 
firei sale. 
... La argumentele mele, că nu e bine nu nu
mai pentru el, ci şi pentru noi ceea ce face, el 
îmi răspundea plin de amărăciune: 

"Dacă, nici tu, care mă cunoşti nu poţi În
ţelege că lucrez din cel mai curatgând, potri
vit firei mele, atunci abandonaţi-mă, lăsaţi-mă 
stingher să-mi urmez drumul meu." 

Slavici nu era spelcuit de loc, îşi purta 
Ihainele murdărindu-le ca un copil, Întra prin 
apă şi noroiu când trebuea să isprăvească vre-o 
lucrare. Impingea, când era distrat mâncarea 
cu degetele, servetul, îi era mai mult pe jos, 
când mânca şi alte nimicuri. pentru el, care În
să în societatea cu regulile ei bine stabiJite, 
stau rău. Era de altfel ambiţios şi trebuia cu 
multă fineţă să-i reamintesc bunele cunoştinţe 
din "le savoir vire", atât de necesare, pen
tru a nu fi judecat de oameni, ca rău crescut. 
Dar, cu toate stăruinţele mele, Slavici a rămas 
tot needucabil toată viaţa lui. 

Slavici era: nerăbdător când trebuea 
să se îmbrace. Când îşi punea gulerul scrobit 
la cămaşa tot scrobită şi nu nemeria butonul 
în butonieră, crîşnia din dinţi şi înjura pe 
ungureşte - altfel nu l'am auzit nici odată. 
Eu nu-i dam nici O atenţie, ştiam că mintea 
lui e aiurea. Uita de multe ori să-şi pună cra
vata, iar alteori manşetele, când pleca de acasă. 
Era fcarte distrat, umbla prin odaie enervat, 
că nu-şi găseşte pana de scris şi pana îi era 
după ureohe sau ochelarii deasupra frunţii. 

Distracţiunea aceasta i-a fost totdeauna 
păgubitoare. Prin tramvaie era pungăşit de 
tabaohere bune, a perdut vre-o 7, numai vor
besc de ţigarete, batiste şi porte-moneuri. 

La Institutul Oteteleşanu, sla.biciunea lud 

--



în orele libere de după masă, era să meargă 
în grădină la pomii lui, sadiU de el. erau ca si 
cepii lui, îi curai,a, le tăia 'crănguţe1e de pri
sos şi'n timpul acela el numai era pe pământ, 
concepea vre-o lucrare, visa şi atunci puteai 
să-I desbraci, să-i iei tot ce are în buzunare, 
căci eu nu mai stia nimic. Cum era asa distrat 
îmi era teama de viaţa lui când hoinăria pe l~ 
moara Institutului, ca să pornească în timpul 
îngheţului, sau în timpul ravărsărilor puhoaiele 
de apă vijelioasă. 

Cădea, foarte adeseori pe scări, pe ghiaţă. 
pe trctoare, ruşa că rămăsese în timpul din ur
ma cu un picior cam schiop, nu putea umbla 
fără de baston. 

Când pleca deci de acasă îi atrăgeam 
atenţi unea zicându-i: "Uită-te, omule, unde 
calci când mergi la dreapta, la stânga, înainte, 
ce eşti copil? 

Tot dojenindu-l şi dăscălindu-1 şi azi şi 
mâine, mă ironiza zicându-mi "guvernanta". 

"facă nu mă }asă guvernanta", când el 
însuşi nu voia să facă ceva. 

Manliu, statornicul prieten al lui SJavici, 
făcea mult haz de acest bine nemerit titlu si 
cum Elisa, soţia lui, era mai şi mai ca min~ .. 
a numit-o şi el "guvernantă". Se plângea însa 
că guvernanta luie mai straşnică - nu-l lasă 
să-şi taie nici macar vîrful mustăţilor, şi că el 
se uită cu jind la ale lui Slavici, care le are 
tăiate scurt şi drept, englezeşte. 

\ O! ce bine ar fi fost să mă fi ascultat pe 
m~e în multe împrejurări, căci eram înţeleaptă 
si vedeam clar ceea ce el trecea cu vederea, 
simţiam, ceea ce el cu firea lui absentă la rea
litate, nu simţia şi prevedeam cum au sa se 
sfîrşească toate în rău pentru el, prin escesul 
sau de zel, prin sinceritatea lui supăratoare 
şi prin lipsa de menajamente faţa de cei ce i 
se puneau în faţă cu multă îndârjire. 

El însă, cu iluziunile înăscute cum că 
oamenii sunt buni toţi, mă potoli a zicându-mi 
că sunt exagerări de ale mele. 

. El vedea numai ceea ce era mare şi inde
partat, amănuntelor nu le dădea nici o aten
ţiune. 

Buna lui credinţă şi cel mai curat gând îi 
dădeau curaj ca să înfrunte ori ce obstacol şi 
era violent când cineva făcea fapte pentru ve
derile lui neadmisibile si intra în conflict cu cei 
ce i se părea lui că sunt mai puţin pregătiţi 
ca el. 

Morala vietei lui a fost totdeauna în con-
cordanţă cu faptele sale. 

Slavici îşi scria articolele, fie politice, fie 
literare CU mare înflăcărare, lovia cu pumnul 
în masă, îşi dicta frazele accentuând şi vorbind 
tare şi rastit sau rîdea singur de cele ce scris. 
aş'a că de multe ori noaptea mergeam să văd 
cine e cu el. 

Slavici zice: "Umbră şi vis e viaţa. o faza 
trecătoare din vecinica existenţă, rostul vieţii 
nu e în împrejurările În CAre o petrecem, ci În 
ceea ce suntem prin noi inşi-ne cu partea dăi-
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nuitoare a firei noastre. care este a priori şi 
rămâne, pre.culll zice Apostolul Pavf'1 şi după 

ce moartl'1t va fi curmat firul vil'"ţei. 
Dacă e într'adevăr aşa cum zice el, atunci 

cu greu un alt suflet, care vrea să intre în lu
me îi va lua bucuros Jocul. Trebue să treacă 
timp şi un mister în zămislire, ca să se renască 
iarăşi un om la fel, un om cu cele mai bune 
însuşiri sufleteşti. cu o inteligenţă sănătoasă. 
dar lipsit de fericita exteriorizare, precum şi 
de paza pre\'ăzătoare de a nu te lua gura pe 
dinainte, Aceasta a fost păcatul lui Slavici: 
Inima deschisă. 

Viaţa lui Slavici prin firea caracterului 
său este foarte complicată şi neînţeleasă de 
mulţi, dar buna lui credinţă ajută ca să fie 
descifrabilă şi gânditorii cinstiţi ai neamului, 
îi vor da locul pe care-l merită. 

Nu scriu aceste rânduri cu ambiţiunea ri
dicolă, de a-l ridica pe Slavici mai presus de 
oamenii echilibra ţi, vrednici de cinste şi de mă
rire, ci din contră, vreau să scot la iveală col
ţurile neşlăfuite ale caracterului său, care l'au 
depărtat de neînţeleasa pentru el "feridre pă
mântească", 

El n'avea ,grija zilei de mâne, totul era 
azi, "prezentul", pentru a doua zi nu se sbu
ciuma şi nu căuta, pentru mine, soluţii alină
toare. 

De câte ori, cuprinsă de griji şi suferinţe 
îl întrebam: 

"Ce gânduri ai. iubitul meu, cu ce incura
jări mă linişteşti!?" El nepăsător. ca un străin, 
îmi răspundea: 

"Nu ştiu! Ce pot spune eu. ca voi face 
mâne? Vrei să-ţi spun un neadevăr?" 

Această lipsă de preocupare egoistă, nece
sară ori şi cârui om, m'a făcut să înţeleg. că 
el nu se concentra în inconscientul vieţei lăun
trice, partea secretă unde se frământă lupta 
vieţii noastre. unde se pun la cale, Învârtin
du-ne în aşternut, crime, precum şi cele mal 
cumplite infamii, ca să nimiceşti pe cel de car0 
te temi că nu-ti vei putea ajunge scopurile, fie 
de mărire. fie de câştig. scopuri egoiste şi pur 
materialiste. 

Ori ce lovituri primea Slavici nu-i atingeau 
simţul cel mai puternic al omului. acela de 3 

te răsvrăti, de a purta ură, răsbunare sau 
simplă rancuna contra celora, care vor să te 
nimiceasca, 

" In sufletul lui nu se frământau patimi. căci 
era bun. dar compătimia, pe cei eşiţi din firea 
omenească, prin acte de violenţă. umilind sau 
strivind apasător, pe un "Om". 

Toată ziua era ocupat şi noaptea îl prin
dea obosit şi cu cugetul curat. - îşi făcea re
gulat rugăciunea, când întra în pat şi adormia 
numai decât, viaţa pentru el era frumoasă. se 
simţia fericit că trăeşte, căci el nimic nu pu
nea la inima, pe nimeni nu ura, la nimeni n'a 
facut nici un rău. nici n'a luat pâinea dela gura 
nimeni, ca să se îndoape el mai mult . 9 
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Această linişte sufletească o judec după 
somnul adânc pe care-l avea. In cele mai grele 
amărăciuni era destul să-şi pună capul pe pe
rină sau pe scândură, pentru ca să intre într'un 
somn adânc, din care nu se deştepta chiar da
că casa s'ar fi surpat pe dânsul. Numai când 
vre-o idee ivită îl deştepta, ca pe un somnam
bul, se scula repede, aprindea lumina, scria şi 
iarăşi liniştit adormia, îmi spunea că cineva i-a 
dictat idei lămurite şi el trebue să le scrie nu
mai decât, ca să nu le uite. 

Nu ştiu ce spirit răsvrătit pusese stăpâ
nire pe el, căci acest lucru îl făcea foarte des. 

Imi istorisia Slavici, cu mult haz, cum 
odatăreintorcându-Ge, după vacanţiunea cea 
mare iară.ş la Viena, pentru continuarea ştu
diilor universitare, a ajuns noaptea în marele 
oraş şi cum n'avea încă locuinţa angajată, s'a 
dus, direct la cafeneaua, unde se adunau stu
denţii, pentru a cere la vre-tUlul culcuş pentru 
o noapte. 

Prietenul, Hozanu. medicinist, s'a oferit 
imediat, a-l găzdui, zicându-i: "Ascultă, frate, 
patul e al meu, canapeaua e angajată mai de 
mult la un altul, ţie nu-ţi pot da decât o saltea.! 
pe care s'o Întinzi pe jos şi te vei odihni şi tu, 
ca mulţi alţii, destul de bine. Iată cheia odăii, 
vezi şi ne deschide când vom bate în uşă. 

S'a culcat Slavici fericit şi după oboseala 
drumului l'a cuprins somnul atât de greu, că 
nu s'a mai deşteptat până dimineaţa, când ru
şinat s'a văzut singur în odaie. Culcuşurile 
cele bune erau nedesfăcute, adevăraţii locatari 
au trebuit să meargă într'un hotel să doarmă. 
căci lumea să alarmase de sgomotul ce-l făceau 
bătând enervaţi in uşa încuiată pe dinăuntru. 

Negreşit că un asemenea somn adânc îl 
reconforta si nu-i trebuiau mai mult de &--6 
ceasuri de odihnă. Se scula de dimineaţa cu 
capul limpede şi bine dispus, nu deranja pe ni
meni - îşi făcea singur cafeaua şi se aşeza la 
lucru. 

Capul i-a rămas clar până'n clipa morţii. 
Inima deasemenea i-a fost puternică, ceea ce 
i-a lungit suferinţele. Cu mult amar, in lunga 
sa suferinţa, exclamă: "Păcat că inima mea 
nu mă lasă mai curând să mor!" 

Slavici era lipsit complectamente de "amor 
propriu". Prea puţin se turbura de felul cum îl 
judecă oamenii, numai el de el să fi fost mul
ţumit şi nici odată nu l'am auzit regretând, de 
cele ce-a săvîrşit din convingere. Şi tot din 
convingere refuza favoruri, pentru ca să ră
mâna asa cum îi era firea: om cu inima deschi
să şi independent la fapte şi gândiri. 

• 
In primăvara anului 1890. ne-am întors 

la Bucureşti, Slavici era numit profesor de 
limba română şi director de studii la Institu
tul "Elena Doamna" - mai dădea lecţiuni în 
pensionatul Elisa Manliu, lucra la documentele 
Hurmuzache şi scria articole politice in vede
rile lui. O mai bună aşezare nici că se mai pu-

tea, nu era legat nici de mâini nici de picioare. 
Dar soarta neînduplecată îl urmăria pe 

SIa vici şi prin acelaş destin şi pe mine. 
Se 'ntâmplase că, Academia română să 

primească din mâna lui Kalinderu moştenirea 
lui Oteteleşanu, pe care acesta i-o lăsase lui 
ca să înfiinţeze un institut de educaţiune unde 
fete sărace din familii cinstite sunt crescute. 
pentru a deveni bune soţii şi bune mame, fără 
pretenţii şi fără lux, adevărate stăpâne de 
casă, care să practice şi să propage în societa
tea românească spiritul casnic, vederi sănă
toase despre traiul familiei, bune moravuri şi 
simţimente patriotece. Se căuta acum persoa
na, care să primească 'a organiza şi a conduce 
acest aşezământ, dar cu greu oameni destoi
nici, bine stabiliţi îşi abandon au poziţiunea lor 
sigură şi independentă pentru a se izola într'un 
pustiu părăginit, departe de lume, mai trebuind 
să depună şi o muncă grea. 

O persoană care ne arăta pe attUlci o bună 
voinţă fără de margini, venia des pe la noi şi 
stăruia cu mult interes să decidă pe Slavici, ca 
să primească el această poziţiune, pe care i-o 
oferia Dimitrie Sturdza, care avea pentru SIa
viei multă consideraţiune şi încredere în ca
racterul lui puternic şi cinstit. 

Această persoană ajunsă in poziţiune 
foarte înaltă a devenit mai târziu, cel mai pu
ternic duşman al lui Slavici. Cum şi din ce mo
tive nu pot, în acest mic capitol din viaţa lui, 
să dăstăinuesc, sunt lucruri delicate, pe care nu 
mai posteritatea are favorul să le lămurească 
fără imparţialitate. Destul e de a spune, că Sla
viei cu firea lui asaltată şi naivă a primit cu 
entusiasm. Munca grea ce-i sta in faţă îl în
cânta. Planuri mari cum are să prefacă pustiul, 
în care intra, în oază înfloritoare, toate aces
tea îl transportaseră de pe faţa pământului şi 
fără de judecată şi-a rupt legătura materială 
a vieţei lui. Abandonase o poziţiune sigură şi 
independentă, pe care o avusese la Bucureşti 
si primise, făra de nici o îngrădire, fără de nici 
i:J.n contract, o poziţiune la o instituţiune parti
culară, unde oamenii, pe care se bizuia el, pu
teau să moară, să înebunească, să-şi schimbe 
părerile şi sentimentele, să devină .răi ş~ răs
bunători dacă nu stii să-i menajezl. A mtrat 
dar, pe Poarta largă a unei pustietăţi, cum 
întră omul bun în .,Raiu" cu sufletul curat. dar 
plin de avânt şi de incredere in destoiniciile 
sale. 

• 
Intr'o după amiază mi-am încărcat copiii 

într'o trăsură şi cu inima strînsă de ingrijo
rare mi-am părăsit liniştitul meu cămin. Era 
o frumoasă zi de toamnă şi depărtându-mă de 
oras linistea se întindea tot mai tare. Fire lungl 
de funigei fluturau pe întinderea câmpiei şi 
gândurile mă năpădi'au. Imi reaminteam de 
tristiÎ si activiiani ai copilăriei şi adolescenţii 
meie petrecuţi într'un internat.; foarte .rar î_n 
contact cu lumea din afară. Statusem smgura, 



• ... 

timp de un an într'o ţară străină si rea voi
toare, la Vaţ în Ungaria, unde Slavici îşi ispă
şia pedeapsa politică, ne stabiliserăm în urmă 
cu temeiu bun la Bucuresti, iar acum din nou 
pribeagă, legală la ochi, 'mă surghiuneam În
tr'un pustiu, departe de lumea în care Slavici ar 
fi avut Iperspectiva de a ajunge, prin capaci
tatea sa, ca mulţi alţi meritoşi, la o poziţiune 
mai bună. Ce destin mă mai aştepta? 

De odată trăsura s'a oprit şi m'am trezit 
din visările mele. Am întrat pe poarta larg 
deschisă, primită radios de Slavici, care ve
nise de cu seara. 

In faţa mea sta un Castel, în mijlocul unei 
întinderi pentru mine nemărginite, fără poteci 
curate, fără drumuri, desişuri încâlcite, băIă
rii înalte şi un miros infect de baltă cu pusde
rii de ţinţari. Ciorile acoperiau plopii cei îna:lţi 
şi cârâiau a iarnă prin cuiburile numeroase, 
iar noaptea cucuvăile cu cântecul lugubru, îmi 
înmuiau inima şi desnădăjduită mă plângeam lui 
Slavici, spunându-i: "Presimţ, dragul meu, că 
a;ici nu vom fi fericit, e ,prea trist locaşul a
cestaşi cam problematec angajamentul tău. 
Un om capabil ca tine să-ţi pierzi vremea, ca 
să ridici starea asta sălbatecă si tristă? - E 
o muncă uriaşă. Averea rămăsese 10 ani în păra 
ginire din cauza procesului cu moştenitorii. 
Dar Slavici, plin de entusiasm mă consola zi
cându-mi: "Nu te nelinişti - planul lucrării 
mele este deja alcătuit în capul meu. - Uite, 
ici va fi aşa, - colo aşa. Ce grădină de legu
me am săi.nstalez acolo, unde tu te sper~i de 
bălăriile cele înalte, ce pomăt, - ce alee de 
flori, ce prăsilă de vaci, de porci, de pasări şi 
de toate de toate ... va fi o minune! Voi planta 
copaci umbroşi 'Pe toată şoseaua, care duce 
spre Bucureşti, - fii rezonabilă şi reazămă-te 
pe mine, sunt doar "un om!" 

Optimismul lui m'a cucerit şi resemnată 
am început să lucrăm. 

Acest fel de om era Ioan Slavici. Pretu
tindeni, pe unde trecea, trăgea brazda iubirii 
pentru tot ce are viaţă, fără a cere mărire ,şi 
recunoştinţă. 

Pustiul in care întrasem odinioară acum 
se luminase. Un parc frumos ieşise ca din pa
veşti. Tot aceea ce-mi arătase Slavici, din pla
nul alcătuit, se realizase. 

Prin grădina şcolii, pe drumuri, la moara 
institutului, prin curţile ţăranilor, Slavici a 
plantat pomi fructiferi peste 6000. 

Era el însuşi "Popa Tanda". 
Nu stă scris, într'adevăr pe nicăiri numele 

lui, dar freamăJtul firunzelor din vârfurile înăl
ţate către cer, dela atâţi copaci şi pomi, îl 
cheamă în vecinică adiere. 

Visul lui de iubire pentru tot ce are viaţă 
se împlinise. Acolo unde găsise părăginire, 
cloncănit de ciori, tânguiri de cucuvaie şi de 
alte păsări de noapte, acum cânt aU privigheto
rile şi alte păsărele cântătoare. Fiind crescut 
în mijlocul naturii vii, el a iubit-a mult şi tot-
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deauna revoltat striga la cei ce rupeau crăngi, 
crăcuţe, frunze sau fructe verzi, - uite aşa, 
de plăcere sau din distracţiune. 

Slavici nu lucrase Însă nici odată ca sub
altern şi acum când primise însărcinarea de a 
organiza Institutul Oteteleşanu, se parigorisia 
cu ideea, că el este un colaborator al celor ce-l 
aleseseră, dar aceştia prin diversele ocupaţiuni 
n'aveau timpul necesar să se mai amestece şi 
acolo unde ştiau bine, că au aşezat temeinic, 
"un om." 

A rămas dar, fără să-si dea seama, sub 
puterea unor funcţionari, â,'d toţi decedaţi, 
care fuseseră jigniţi de intransigenţa lui Sla
viei, de a rămâne aşa cum l'a făcut Dumnezeu: 

de a nu se preta la nici un act, care i-ar f'i 
atins demnitatea sau i-ar fi turburat liniştea 
sufletească. De aceea era slobod la gură, as
pru la judecată şi cinstit la fapte. 

Cred că simţul de demnitate, "acest de-
cor nevăzut", poate să fie înţeles de toţi oa
menii de omenie, căci este reflectat printr'o 
viaţă cinstită, prin sinceritatea, CaTe este o 
perpetuă confesiune, precum şi printr'un ca
racter neşovăelnic. 

SI avici , acest om cult, muncitor, iubitor de 
cameni, Îndrumător creştinesc, el care in fie
care zi era absent din viaţa plină de păcate. 
prin munca ce a săvîrşia precum şi prin scrie
rile lui pline de icoane moralizătoare - a tre
buit să se retragă în cele din urmă, căci ii Hpsia 
simţul practic. 

Toate Însinuădle duşmanilor (cei arătaţi 
de Slavici in Memoriile lăsate) au căzut spul
berate. 

Au putut duşmanii să-I acopere cu nă
păstuiri, stigmatul în.jositor Însă al necinstei 
n'a Încercuit fruntea lui curată. 

Slavici mărturiseşte singur: "Viaţa mea 
toată am fost curat, am avut inimă, obraz cu
rat, gură curată şi mână curată. Cel ce zic,e că 
nu, are să dovedească. Corect am fost toată 
viata mea. si nici Vama cucului n'am trecut-o, 
nici pe portita din dos n'am Întrat în casa ni
mănuia." 

Totul în lumea aceasta se desvălueşte şi 
se vor scrie pagini Înf.lorite asupra acestui om 
croit dintr'o bucată, care nici odată n'a şovăit 
în căile, ori cât de spinoase. ale vieţei lui. 

A avut pe mâna lui socoteli, - dar toate 
stau deschise la Academia română, pentru cei 
ce vor voi să le examineze. 

Nu se joacă uşor cu viaţa unui om de 
esenţa lui Slavici. Cel ce se ştie cu "musca pe 
căciulă", de când e lumea, e linguşitor, stă umi
lit cu capul plecat, face temenele orientale, se 
degradează, nu Înfruntă cu îndrăsneală, pe cei 
de care ar trebui să se teamă, şi face tovărăşii 
la fiapte necarecte, ca să aibă ocrotitori. Mă 
adresez oamenilor de mâine celor cărora li se 
va cere jertfa de sânge şi de mărinimie: "Arun
caţi la o parte convingerile înrădăcinate ale 
unui caracter neşovăelnic "şi luaţi de exemplu 11 
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pe acest om muncitor, cinstit şi iubitor de oa
meni care deşi ar fi putut, fără de a da cu coa
tele în nimeni, să se ridice la locul, pe care 
bine-l merita, a rămas acela:;;, prin toate prin 
câte a trecut: mulţumit cu el în ... wji ţOi purtând 
fără. de ru!jine, atributul "sărac." 

Puncţl preţ mare pe acest atribut, căci sub 
el stă nădejdea şi vIitorul iubitei noastre ţari! 

Ce s'a petrecut cu t3lavici, va rămâne un 
capitol interesant în istoria neamului, alaturi 
de tradarea lui, care a fost luată ca cravaşă, 
pentru a fi biciuit, nu pentru trădare, ci mai 
mult pentru cele ce săvîrşise cu toată inima, 
dându-se întreg neamului său, fără a cere de 
la el nici o răsplată. 

Procesul vieţii lui Slavici este în curs. 
Slavici a fost crescut în mediul conserva

tor al familiei sale şi ideile acelea s'au lipit de 
creerul lui, precum se lipeşte betonul de sque
letui fiarelor, pe care se aşează o temelie. A 
rămas un bloc. El singur bătrân acmD, cu spi
narea ÎI1L"Ovoiată a I".1Inas in faţa tuturor.L în 
mână cu steagul sub care a luptat dela vîrsta 
de 20 de ani. -

"Puţini oameni pot fi consecuenţi cu ei 
Înşişi până la. sfîrşit. Sforţarea şi consecuenţa 
definesc esenţa omului", (Machiavelli). 

Toată desfăsurarea vietei lui Slavici în 
statornicia convi~gerilor, îl 'apropie de fanati
cii de odinioară, care erau puşi pe rug pentru 
ideile lor, murind totuşi convinşi în dreptatea 
cauzei lor. 

Bătrânul 'ajuns la vîrsta de 72 ani nu s'a 
mai putut schimba. Copleşit şi dezilizionat de 
puterea nemerniciei, după cele pătimite dela 
oamenii sub care îşi desfăşurase apriga lui 
activitate, nu e mirare dacă optimismul lui de 
altă dată pierise. Numai punea încredere în 
virtuţile neamului său şi in jalea lui exclamă: 
"S'au stins unul după altul vrednicii şi mie ne
uitaţi luptători, tovarăşii mei de muncă şi de 
suferinţă şi eu am rămas singur aproape. Nu 
e oare o datorie de pietate să stărui în convin
gerile noastre şi să port în grelele vremuri de 
azi steagul sub care am luptat? Dacă n'aş 
face-o. ei s'ar ridica din mormintele lor şi ar 
striga: "Nemernicule, Dumnezeu ţi-a dat parte 
de o mai îndelungată viaţă pentru ca de frică 
să te lepezi de noi şi să taci!" 

Să-I aşezăm dar, pe bătrânul întârziat, sca
pat din puşcărie şi de oprobul mulţimii, care 
nu l'a cunoscut, Între acei tovarăşi, care prin 
înţelepciunea lor în acele vitrege vremuri, au 
ţesut un ideal, - poate nu aşa de îndrăsneţ -
da.r totuşi, cu ajut.oru;l~ui Dumnezeu, s'a rea
li~at. 

Sufletul lui Slavici răsvrătit pe pământ 
pentru tot ce era nedrept şi-a. găsit, desigur în 
imensitatea siderală, un loc liniştit unde nu 
mai e răutate şi durere, iar organismul pămâJn
tese s'a destrămat cu încetul, cum se destramă 
un măreţ nor trecător de pe bolta cerească -
si a trecut. 
. Nu cer pentru el grandoarea, de a fi pus 

Între marii şi genialii gânditori ai neamului 
său, căci el era modest, sin~ur marturiseste 
ca sena fiind impins de neastampăr şi după ce 
toate erau înl,urate pe hartie, il era mde1erent 
dacă cineva Îl ceha scrisa. 

Cer însă onoarea sufletului său! 
Este neomenos, ca fără de a-i se fi anali

zat structura f'irii lui, un isteţ purtător de pană, 
pe care il aşez Între fioroşii dU!jmani ai lui Sia
vici, să. se grăbească, să-I judece pentru toţi 
şi să-i PlUlă acestui bătrân cinstit În istoria 
neamului, stigmatuJ înjositor, că şi-a trădat 
neamul şi mai infam încă pentru nani! Sunet 
ispititor: bani, bani şi iar bani! Ceea ce nu se 
vede din suflete noastre, nu se poate înţelege. 

Aceasta este o calomnie rusinoasa. (Cetiti 
apăr"area lui Slavici din Inchis~rile mele): . 

"Mai nemărginită decât răutatea este nu
mai prostia omenească; n'ar fi deci o minune, 
dacă s'ar găJsi oameni, care-şi închipuesc fel de 
fel de prăpăstii şi 'n Ceea ce mă priveşte pe 
mine. Toate "acestea le putea dov~di Dl Comisar 
regal. N'a dovedit nimic, căci nu putea să do
vedească. S'a mărginit a rosti vorba chiar aici 
în faţa Dvoastra, în strâmtorare, că nu pentru 
bani m'am vândut, ci făcându-mi iluziunea, că 
voi ajunge "guvernator"! lluziunea unui om de 
72 ani, care nici măcar la rangul de epistat n'a 
aspirat". 

Un om, care fără scrupule şi remuşcare 
atinge morala sufletească a unui semen al să.u 
fără dovezi, aceluia ii atribui zicătoarea lui 
Fabre: Un homme est a peu pres dans le fond 
ce qu'il pense des alltres. Cu măsura cu care 
veţi măsura, veţi fi răsplătiţi în împăraţia lui 
Dumnezeu! 

Slavici n'a putut ajunge bogat pen,tru că. 
a fost cinstit, i-a lipsit cu desăvîrşire simţul 
practic, şi pentru că a fost plin de dignitate şi 
de :autoritate morală, iar sărac, n'a fost, aşa 
de compătimit, căci se putea bizui pe capacita
tea sa de muncă şi totdeauna şi-a găsit ocu
paţiune, lucrând după convingerile sale. A fost 
un om sanătos, muncitor, modest şi totdeauna 
s'a mărginit în trebuinţe, pentru a rămâne in
dependent. El zice: "Dându-mi silinţa să potri
vesc propriul meu fel de a trăi cu cele zise de 
Lorenz Stein şi cu cele scrise de "Louis 8tanc" 
despre trebuinţele omeneşti m'am pătruns pen
tru întreaga mea viaţă de rostul nu numai eco
nomic, ci totodată şi moral al Îndrumării de a 
mă mulţmni cu puţin. 

Nu numai trebuinţele prea mari şi prea 
multe sunt nesecat isvor de rele Îndemnuri, dar 
şi dacă. obă.rşia sărăciei Stmt trebuinţele nemă
surate, e mare bogăţie să. te mulţumeşti cu pu
ţin şi În acelaş timp mulţumindu-te cu puţin 

Ia.~i prisosul pentru alţii. 
Toate averile lumeşti să le fi avut pe mâna 

lui el tot sărac ră.ma.nea, o masă plină. cu bu
nătăţi să fi stat În faţa lui, dacă nu erau pen
tru el, se aşerLa la o parte şi-şi mânca codrul 
lui de pâine, 

Acesta era Slavici şi altul "Nu"! 
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Şi acest om întegru. care '0 viaţă întreagă. el n'ar fi lipsit, Doamne fereşte. dela vre una 
făJră de 'a se pune în evidenţă, a luptat pentru di'! slujbele de la biserică. unde-şi avea locul 
statornicirea cinstei, dreptăţii şi a adevărului. lângă strana dela dreapta, şi ţinea'n casă rân
ca bază morală a şi educatoare a neamului său duiaJă straşnică religioasă. 
a. !5uferit ca o sfidare a bunelor sale îndemnuri, Păcat, că destoiniciile sale morale nu l'au 
cea mai întunecată nedreptate; aceea de a fi a~:czat în sfânta biserică. pe care el a iubit-o 
nu nUID!l!Î calomniat şi acoperit de ocări de ori ~oarte mult, fiind un înţelegător adevărat al 
şi cine, dar şi nedreptăţit prin dosirea operelor învătăturilor lui Christos. A fost un filozof a 
postume. singura avere ce-a lăsat familiei sale. cărui înţelepciune se rezi ma .pe creştinism. 
- de Institutiunea, care trebue să stea la cel Grea, din cale, afară a fost povara vieţii 
mai inalt nivel de cinste şi încredere a cetăţe- lui. dar el şi-a purtat-o vitejeşte, ajutat fiind 
nilor: de sfânta iubire de oameni, care numai cu ier-

"Siguranţa generală a statului român"! tarea se împacă. 
Opereie perdute sunt următoarele, peste Sufletul lui purificat stă la loc de lumină, 

1000 pagini: unde nu mai sunt suspine şi dureri. 
1. Sintaxa Iimbei române peste 400 pagini Pe patul de moarte, în agonie cu toate 
2. Romanul "Musculiţă". suferinţ.ele lui trupeşti, avea vedenii frumoa-
3. Educaţiunea intelectuală şi profesională. se: veniau la căpă tăiul lui copii mulţi ca să se 
4. Fragmente filosofice. joace cu el. 
Slavici era un gramatic, prin excelenţă şi Voiam să-i schimb căpătâiul în altă pozi-

a. lucrat pe îndelete la sintaxa lui, care era plă- ţiune, după cum Îmi cerea mai nainte la fieca
mădită în capul lui încă de pe când era la Viena re minut acum mă opria zcându-mi: "Lasă, 
în discutiuni de limbă cu eruditul Eminescu, Iasă, îmi fac bucurie copiii aceştia" _ pe Care 
precum şi mai târziu în redacţiunea ziarului numai el singur îi vedea. 
"Timpul" şi cu Caragiale. Se ridica din cănd în când şi foa.rţe stă-

Procesul acestei nedreptăţi stă suspens. ruitor se prepara pentru eterna călătorie şi 
Cine condamnă şi cine apără?! întrebându-l ce caută, voind să-i dau batista, 
Dealtfel şi bietul Slavici se jehueşte şi el el plin de credinţă mi-a răspuns că: Sfântul 

ca Profetul Eremia. Petre i-a dat "Cheia" şi el nu trebue s'o piardă. 
"Luatu-mi-au cei fără credinţa manuscri- In halucinaţia lui porţile .. Raiului" îi erau 

sele mele, roadele muncii mele îndelungate şi deschise şi în acest religios miragiu şi-a dat 
~le şi nici până azi. n'am putut ajunge să sfârşttul senin şi împăcat cu el însuşi. 
mai ptm mâna pe ele." Confesiunea lui, cea din urmă a fost aceas-

ElI n'a înţeles partea reală şi practică a ta scurtă şi cprinzătoare: "Nu duc cu mine 
vie-tei pământeRti. "Nici Eminescu (zice Slavici), nici un gând ascuns, tot an lăsat aici pe pa
nici eu nu studiam pentru ca să )le cualificăm, mant cu fapte făţi~ şi cu scrisul. 
ci pentru că aceasta era pentru noi cea mai plă- La nimeni n'a făcut nici nu rău, la mulţi 
cută pierdere de timp. (Fapta omenească). a făcut bine şi a ajutat după puterile lui - şi 

De atunci se vedea l,a amândoi lipsa de Je toţi care l'au duşmănit şi au lovit Într'ânsul 
simţ practic, de aceea amândoi au umblat de cu trufie i-a iertat. 
c&pu1 lor şi au avut atâţi duşmani. Rare ori puteam să-I deştept din visările 

EI n'avea in el iuhirea de sind. nu cere;:l dela lui si să'l fac să se gândească la realitatea 
nimeni nimic, nu i se punea nimeni în cale, n~ aces'tei vieti, ale căreia vicisitudini l'au găsit 
rîvnia nici la bunuri. nici la onorurile lumeşti. nepregătit, 'căci e hidoasă oamenirea, când fă
(cum scrie Slavici despre Eminescu). Se vede ră reazem şi nici o putere eşti îmbrâncit in 
clar, cA a avut si Slaviei În creerul lui o lipsă. mijlocul ei! ~ 
organică, de n'a' putut o viaţă întreag-ă, prin Păsind ultimele trepte ce mai am şi eu de 
toate câte a trecut. să-si schimbe părerile şi să coborît,' mă uit uimită înapoi la cele prin ~are 
intre în vederile timpl1iui în care trăeşte !:li cu am trecut dar senină si cu gândul împacat 
toate legăturile, pe care le-a avut cu oamenii c'am fost ~enită să me~g alăturea de un visă. 
mai de seamă ai mrii, nu s'a le~t de llrotec- tor, _ fericit când plama şi tot atât de fericit 
tin nea nimeni, dar se punea la dispoziţillnea şi în luptă cu principiile lui, Ade care. nu s'a te: 
~ri si mM.tia, oare avea nevoe de muncă şi de pădat nici dincolo de mormant. prm aceasta 
on~titatea sa·. Oare de asemenea oameni are enigmatică viaţă! 
nevoe neamul românesc? Altii vor trage învăţătura. 

Din frageda copnărie Slavici a fost dus d~' Eminescu si Slaviei, cei dai asemănaţi 
bunicul său "tata bătrân" în casa Domnulm. prieteni stau al'ăturii: Nimic pentru ei şi mult 
Slavici zice: pentru iubirea tuturora. 

Tata bătrân,a fost cel mai însemnat dintre 
părinţii mei sufieteşţL Bisericos afară din cale, Panciu 1935. J<~leonora Slavici 
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Priviri către 
Suntem dintre aceia cari mtmifestează re

cunoştinţa. 

CC1raderul rC9ionalist al revistei "tiotaml," 
dă, poate, prea multă nuanţă recunoştinţei noastre 
acuma, când sunt zece ani impliniţi dela moar
tea lui Ioan Slavici. 

S'ar putea spune multe cu această ocazie 
atât despre viaţa cât şi despre moartea lui. Noi 
nl-l reamintim şi-i facem o închinare lui Ioan 
Slavici, Întemeietorul .. Tribunei" din Sibiu, ne· 
înfrdntul gazetar îndrăzneţ, agitatorul implacabil 
şi nehodinit, politicianul tranşant şi răspicat, 

care a inaugurat la noi curentul desăvârşite, 

izolări de tot ce e unguresc şi a aruncat lozinca 
că "soarele neamului românesc la Bucureşti 

răsare." t\cestui .tribun care treizeci de ani şi 

mai bine a tipărit mii de articole, a lovit oameni, 
a sfărdmat reputaţii, a dărdmat autorităţi, a 
sbiciuit morţi şi vii în numele principiului de 
intransigenţă naţiOnală,'1 noi îi recunoaştem şi-i 

admirăm mai presus de orice, - talentul. 
Dar, Ioan Slaviei, afară de talentul de-o 

rară vigoare, a mai avut şi o credinţă Credinţa 

care şi-a format-o, Însă, a costituit în faţo mul
tor Români, o vină grea, pe urma căreia, con
ştiinţa lui a înregistrat o cumpl tă suferinţă. Eve
nimentele, în preeipitarea lor, au Întunecat ce:
rul românesc, iar jocul umbrelor s'a (lşternut 

peste visul lui de lumină, amăgindu-l. 
S'a uitat, poate, prea mult după "soarele 

neamului românesc." 
fl fost atunci o clipă de Întoarcere a pri

virilor, care dăduse impresia de prăbuşire şi 

smulse sguduitorul strigăt: ,,11 murit.... Ioan Sla
vici ..... 

11 omorîse - pentru unii - credinţa lui; 
dar pentru noi, astăzi, l-a Învielt talentul. 

Cât timp a fost încă pe acest tărâm, de 
sub lespedea tăcerii şi a sukrinţii, se va fi ui
tat la prăpastia căscată Între el şi ceilalţi, adu
cându-şi aminte că, în Cartea Sfântă, se spune: 
.nu vă certaţi pentru credinţă ..... Va fi simţit a
poi, că este cea mai mare tragedie, să nu-ţi 

găseşti credinţa decât în necredinţa altora. Se 
va fi cutremurat apoi, simţindu-se viu, când era 
socotit între morţi. i)entru aceasta, suferinţa lid 
a crescut până la hotărîrea de-a comite gestul 
demn de marele athenian, Socrate şi, mâhnit, 
aştepta moartea. 

.. Lumea prin care a trecut," o să-i păs-

= 

un mormânt. 
treze neşterşi, paşii. [n cei 78 ani de viaţă şi-a 

câştigat dreptul la neuitare. Lucrările şi ope
rele literare, l-au aşezat În rândul celor mai 
proeminente figuri ale nea mului. "Nuvele," ~Po
veşti," "Mara," .Cel din urmă arcaş," "Popora
nismul În artă, ~ 1- au aşezat cu cinste în pri
mele pag:ni ale literaturii române. 

După cum singur mărturiseşte în "Lumea 
prin cme am trecut, II pag. 107), În timpul cât 
a stat în 11rad şi in Oradea, n'a scris nimic, 
fiindcă nu avea cui să citească ceea ce ar fi 
scris. "Lucrarea literară se desfăşură sub în
râurirea publicului cctitor", spune dânsul. To
tuşi, scria pentrueă nu era În stare să se stă
pânească. Scria însă, numai pentru mulţumirea 
sa sufletească şi pentru plăcerea unora dintre 
prietenii şi binevoitorii săi. 

"Cu ochii robiţi de un chip:/ "el a plâns 
atât de frumos dureri:e noaSlre !" In aceasta a 
fost un mare meşter. Nimeni n'a zugrăvit atât 
de bine, de frumos, de adevărat şi de viu, viaţa 
românească din 11rdeal. Nuvelele lui sunt cea mai 
scumpă comoară literară a noastră. "Vecinii'" "La 
crucea din sat," "Sconnon" şi mai ales minu
natele nuvele: "Popa Tanda" şi "Budu1ca Tai
chii/' sunt de neÎntrecută voal ore. Toate perso. 
nagiile, fiecare gest al lor, cadrul, atmosfera şi 
fiorii din ele sunt nu numai adânc omeneşti, ci 
Ctlfelt româneşti, specific ardelene. Marcu florii 
Cucului, de pildă, una dintre .celc mai sim
patice figu,j care ocupă un loc În galeria lite
raturii lui Staviei, e după nume, după conduită, 
după toată firea lui, român ardelean. E omul 
prin milocirca căruia, Popa Tanda, transformă 
Sărăcenii 

După informaţiile pe cari a binevoit Prea 
Sfinţia Sa Părintele Episcop Roman Cioro
garu să ni le dea, Sărăcenii e satul Rontău 
de lângă Băile Episcopiei dela Oradea. Tot 
aşa sunt şi celelalte localităţi din i'1rdeal; iar 
eroii, - ardeleni. 

Dar nu prin regionalismul acesta trăiesc 
operele lui Slavici. Ele vor rămâne cât timp va 
dăinui limba şi literatura română, însemnate, 
prin valoarea, prin viaţa pusă în ele cu măes
trie. de puterea talentului. Caracterul regiona
\ist nuanţează numai, elementele creaţiunilor lui 
SJavici. Regionalismul acesta este specificul o
perelor sale. 

In Ioan Slavici, tinerii prozatori români, 
pot găsi totdeauna un maestru îndrumător. 

Dacă George Coşbuc e "poetul rassei noas
tre,1I fon Slaviei e nuvelistul ei. 

Deci, pe.tru ceeace l-a ajutat talentul, şi 
dânsul s'a învrednicit să fie, Ioan Slavici me
rită măcar O smerită închinare. 

Gfa~ Mo,iu 



HOTARUL 

Ioan Slavici ca pedagog. 
Aceste câteva şi re n'au pretenţia de a se 

ocupa mai deaproape de Ion Slaviei ca pedagog, 
deşi, poate. ar merita să se ocupe cineva mai 
deaproape de această personalitate şi din punctul 
de vedere al credinţelor sale pedagogice. 

Aceea ce vrem noi aci, în mod incidental 
numai, este: să-i remarcăm câteva articole din do
meniul vieţii şcolare şi educative, pe cari le gă
sim În revistele dela Arad din vremea pânăce 

Ion Slavici petrecea aici. Aceste reviste erau "Spe
ranţa" şi "Lumina" din anii 1871, 1873 şi 1874. 
Iar articolele sunt următoarele: 

In revista "Speranţa", an. II (1871) No 8-16 
scrie dânsul o .foişoară", cu titlul: "Despre cre
ştere şi mai cu seamă despre creşterea junelor 
(fetelor) române", având o introducere din do
meniul istoriei pedagogiei şi observaţii despre 
buna creşterI! a fetelor, in spirit românesc şi gos
podăresc. 

rn revista .Lumina", an. 1\ (1873), No 26-28, 
(Ia pag. 133, 137 şi 149) tratează despre .. Preo
ţimea şi învăţământul" ; iar în No. 41 (pag. 194) 
scrie despre: Inspecţiunea şcoalelor. Amândouă 
problemele acestea erau de un înnalt interes cul
tural al vremii deatunci, când ni făceam reorga
nizarea şcolară-culturală, alături de cea biseri
cească. în cadrul "Stattltului organic" pUi în 
practică la 187U 

In aceeaşi revistă, din anul următor, Ion Sla
viei publica (No. 3, 1874, pag 13) alt articol de 
acelaş fel, dar cu oarecare aplicaţie - la care ne 
vom opri mai jos - sub titlul: "InvăIământ
Aşezămintele noastre", Incurând după aceasta scrie 
o serie de articole (No 18--20) sub titlul "Invă~ 

ţământ: Posiţia organică a aşezămintelor de Învă
ţământ". Şi mai complexă ca idei, est~ seria de 
articole (publicate În No 22 - 23, 25-28 din 
acelaş an, în aceeaşi revistă) sub titlul principal: 
"Invăţărnântul poporaI", cu subdivisiunile: Priviri 
generale; ivirea lui (a învăţământului); menirea 
lui; formarea facultativă; formarea politică; po-
5iţia învăţământului poporal - organizaţia lui; . 
premisele organizării. 

Fie ca această menţiune, ce o facem aei din
tr'un datornic sentiment de pietate către un vechiu 
condei de publicist ară dan, să deie îndemn al
tora de a duce mai de parte firul cercetărilor , 
asupra concepţiei şi activităţii pedagogice alui Ion 
Slavici care a fost şi profesor. 

Ei va merita-o această, fără îndoială. 
* 

• se 

Tot din punctul de vedere al rosturilor pe
dagogice - În sens mai larg al cuvântului -
ale lui Ion Slavici socotim, că e bine să semna
lăm o pagină de pedagogie aplica fă, din scrisul 
dânsuluÎ. 

Reproducem. deci, o par e din articolul său 

menţionat, "Invăţământ - Aşezămintele noastre", 
în care aplică un corectiv, real şi la locul său, 

Jurnalislicei şi proaspetelor practici, de atunci, 
de organizaţie bisericească. Dânsul semnala ne· 
cesitatea organizării aşezămintelor noastre de în
văţământ "potrivit atât cu stările noastre prezente, 
cât şi cu aspiraţdle ce avem pentru viitor" ... 
având În vedere "paza naţionalităţii, scutul reli
giunei şi organismele pentru răspândirea culturii". 

"Juf'nahslica noastră, urmează dânsul, e 
plină de lamentaţiuni asupra asupririlor seculare, 
asupra drepturilor sublime, ce ni s'ar fi răpit, 

asupra tendintelor de asimilare a popoarelor ve
cine şi, în deobşte, asupra unor lucruri ce sună 

frumos, dar "a gol" ... Mofturi! .•. Am fost asu- . 
priţi; suntem lipsiţi de drepturi; suntem expuşi 

înrâuririlor străine. Dar aceste sunt stările rele, 
nu cousele răului sunt, ce toţi ştim; n'avem 
lipsă, ca jurnalistica să ni-le spună în ton pro· 
sopopeic în fie care zi. Vorba este: să scăpăm 

de aceste rele. Misiunea jurnalisticei ar fi cerce
tarea serioasă asupra căilor pe care aceasta scă

pare devine posibilă. Relele ni sunt ereziite dela 
părinţi; cel mai mare rău este însă, cumcă răul 

a devenit permanent. şi causa acestui mai -mare 
rău zace în noi înşine-- În aceea că ni plac 
frazele frumoase, ni plac şi suntem satisfăcuţi, 

dacă le zicem şi le auzim ... 
"N'avem drepturi? N'avem pentrucă am fost 

şi suntem un popor necult. Dati popoflUlui cu!~ 
lura, şi el făcându-se respectat, va şti să· şi câş-

tige drepturi. Ne temem că vom fi desnaţionali

zaţi? Oteliti poporul prin cultură şi e! va f'esisfa 
contra Înrâuririlor străine, va rezista cum a re
zistat într'o viaţă de aproape două mii de ani. 
Fără cultură însă toate opintirile rămân o paradă 
deşartă. 

"',, Deja 'nainte de câţiva ani s'a ivit chestiunea 
reorganizării "preparandiei" şi a "teologi ei" din 
Arad. Nime nu trage la îndoială, cumcă ea este 

. imperioasă. S'a făcut însă ceva? Aproape nimic! 
Şi unde este cauza? nu în si nod, nu În consistor. 
'trăim o viată consfifufionolă: ce nu cere publi. 
cui, organele executive ale sale nu sunt în drept 15 
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să facă. Cauza este în opinia publică: cauza este 
jurnalistica noastră. 

"Ne place să căIărim pe caracterul natio
nal al biseri.ii naos/re, Să fie! că este naţională. 
Dar naţionalitatea ei nu zace În aceea, ca să putem 
să ne certăm în sir-oade şi în congrese; româ.rră 
este biserica numai prin misiunea ei civilizafo
rică. Aci să cercăm naţionalitatea ei; altfel facem 
paradă de nationalitate acolo, unde n'ar fi permis. 

• Păcatul more, ce Jurnalistica noastră de 
câ{iua ani Încoaei lof mereu comite, este acela, 
că agitează spil'itele numai pentru lucrarea po
li/ică,., Misiunea jurnalisticei este a discuta cesti
unile ivite şi a suscita cestiunile latente, pentruca 
astfel să deştepte interesare În public şi să con
lucre spre formarea opiniunei publice. A noastră 
Jurnalistică Însă discută şi suscită numai cestiuni 
politice: ştim cumcă suntem strănepoţii divului 
Traian; cumcă am fost asupriţi, cumcă n'avem 
drepturi, cumcă guvernul este compus din "tâlhari 
şi mişei" •.. Nu ştim însă: unde sunt cauzele rc
lelor noastre sociale, şi astfel nime nu cearcă 

calea pentru lecuirea lor. Certe personale ori ar
ticoli flagranţi aflăm destui; aflăm şi imnuri de 
preamărire, ba chiar şi afronturi scanJaloase aflăm; 
nu aflăm Însă un singur studiu serios asupra stă
rilor noastre sociale. Par'eă jurnalistica ar fi aser
vită intereselor particulare a câtorva "atleţi." 

"Atleţi"?! - da, atleţi, încât Însemnătatea 

lieşte cărui om se măsul'ă cu faptele, prin cari 
a folosil ori stricat socielă{ii, 

"Dacă reacţia publicului nu va sili jurnalistica 

să părăsească direcţia, rămânem ce suntem azi: 
o gloată vrednică o li b/omofă de Jurnalistica 
ce Însăşi sU51ine şi un obiect de batjocură pentru 
alte popoare. 

"Nu se va delibera cestiunea reorganizării 
aşezămintelQf noastre de învăţământ, dacă Jurna 
listica nu va discuta şi nu va cere deliberarea ei. 
Ea va putea veni În viitorul congres la ordinea 
zilei. Oamenii o vor discuta cu capetele pline de 
idei de partidă; vor hotărî şi vor porni acasă . 
Dar cu aceea, cestiunea nu va fi deliberată. Va 
fi un lucru primit, ca cele mai multe, ce am făcut 
până acuma. Par 'că am fi "jobbâgy" şi acuma, 
atât de tare ne 'place "lucrul de c1acă" I Ce alţii 

discută ani întregi, noi voim să deliberăm În 3-4 
şedinţe congresuale. 

"Ori ami .Jurnalistica noastră, şi mai ales a
ceea parte a ei, care ştie să facă paradă de cele 
mai comune lUCI uri, cumcă organizarea pretinsă 

este o cesliunl! bagatelă, pe care o singură cu
vântare a vreunui "atlet" o va tranşa.?" 

* 
Aşa înţelegea Ioan Slavici, acum şasczeci de 

ani, să pună problema educativă a învăţământului 
nostru poporal, şi pe ceea a rostului de educaţie 

naţională din partea Bisericii şi a jurnalisticei 
noastre. 

Ideile sale, sub aspectul tendenţei educative 
şcolare şi sociale, durere, nu şi-au pierdut actua
litatea nici În zilele noastre. 

De aceea am şi spicuit cele de mai sus: Să 

fie de folos şi astăzi. Gh. C,,,hand,, 

Boierii împietriti aşteaptă să vină Vodă şi. nevolrjic. 
sa stea În cinstea mult râvnită dela halman şi păn' la stolnic 
EI aşezat, şed şi curtenii, Neliniştit şi mic, sub steaua 
Moldovei şi mai mic aratci: îl copleşeşte diadema. 
Din cand in cand şi-arunca ochii. pândind obscur adânc de unghiuri: 
sub ogivale bolti se şterge, pe suliţi, garda lui de Unguri .. 
Solemne cârtiţe - boerii cu 'mpodobite iatagane 
aşteapla ca tăiată massa in neclintirea uflei stane. 
Şi, iata, Domnu-şi drege glasul şi'n umerii înguşti dolmanul: 
"Cinstiţi boeri domniavoastra, ne-am adunat a hotarÎre 
cu multă 'ngaduiala foarte, de nu vi-ar fi spre o\arâre, 
ca Marea Poartă iar imi cere pescheş mai greu pe an 'nainte.,." 
Divanul nemişcat asculta, ca prins În nevăzute ţinte; 
dar murmura şi nemişcarea se schimba 'n lucet de paftale, 
iar murrnurul se 'nchiagă 'n vorbe vuind: "Destule angarale 
pe proşli, pe tară ..... Tac boeriL.. Şi vodă tace ... Dar sub blană 
pulinu' i trup oresimte biciul ÎI') mazilire neumană 

P. Bogdan 

• 
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Din arhiva Clubului 
national arădan. 

In numărul anterior al aCestei reviste, păr. 
dr. Ctuhandu a publicat un document dintr'un 
material arhivislic ce aşteaptă lumina tiparu
lui, spre a aduce naui precizări şi restabiliri 
de fapte de istoria ultimilor patruzeci de ani 
de lupte politice duse aici, la Arad, pentru 
causa naţională. Acest material face parte din 
arhiva P. S. S. episcopului Roman Cioroga
riu şi e format din scurte notiţe şi procese 
verbale ale Clubului naţional din Arad. Ele 
incep cu data de 9 Oct. 1895 şi merg până 

la 1904. 
Din cercetarea sumară a acestor acle se 

desprinde nevoia de luptă a Românilor ară

dani, grupati sub şefia lui Mihaiu Velici. Un 
mic istoric se impune. 

Ruptura din redacţia ziarului Tribuna din 
Sibiu la 1896, cu isgonirea gazetarilor înşişi 

care dăduseră vie aţă marelui cotidian al Ro
mânilGr din Ardeal. nu era numai o simplă 
ceartă pentru proprietatea ziarului între 1. 
Raţiu, adică conducerea partidului naţional şi 
comanditari, proprietarii tipografiei şi ai pu
blicaţiei; ci, mai mult, o ruptură ideologică şi 
de metodă politică. o divergenţă intre cam
pania activă pe care o ducea gazeta şi Între 
pasivismul desorganizator de energii al unei 
conduceri politice ce nu mai putea să reţină 
poporul românesc din nevoia de a se mani
festa poliliceşte, oriunde, în presă sau in re
strânsele adunări comitătense şi sinodale, 
dacă tribuna dietei dehi Pesta îi era incă în
chisă din cauza consemn ului politic. 

Acest lucru se poate desprinde şi din 
broşura, ce cuprinde şi atât ea amărăciuni per
sonale, a aceluia ce dăduse vieată Tribunei 
dela Sibiu. 1. Slavici, cât şi din recenta mo
nografie ziaristică a P. S. S. Episcopului Ro
man, închinată Tribunei şi tribunismului. 

P. S. Părintele Episcop al Orăzii arată 

precis că cei izgoniţi dela Sibiu au venit 
aici la Arad cu programul aafiuilăfii politice, 
unde Tribuna Poporului va milita pentru 
această directivă în lupta pentru causa na
ţională. 

Am socotit necesar să dau aceste lămu-
riri prealabile pentrucă actele Clubului naţio
nal din Arad pe care le v::i publica. dove· 

.- 7 2 2 "" rr 7 7 

desc că cei gru/l:'lţi aici se găseau pe această 
linie vie de activitate, la capătul căreia sta, 
ca o răsplata şi ca o biruinţă. Unirea din 
1918. 

A:>lfel. la început, in 1895, e vorba de re
oryanizarea cadrelor pentru lupta in congrc
ga1ia comitatensă a Aradului. In vederea ace
leiaşi lupte se alege un Club central nalional 
şi cluburi cercuale. 

. Nevoia de activitate trece apoi din ca
drul congregaţiei În lupta pentru părăsirea 
pasivitătîi poli!ice. E caracteristic astfel un 
pasaj din p;ocesul verbal al şedintei dela 7 
Martie 1903, unde se constată că "partidul na· 
tional nu mai poate sta pe basele rigide din 
trecut care fac imposibilă lupta pentru drep
turile naţionale. 

Poporul este desfăcut de conducătorii săi 
fireşti, răpit de adversarii politici. În mâinile 
cărora sunt lăsaţi pradă şi unealtă. Se adap
tează punctul de vedere al activităţii şi orga
nul din Arad!) să pledeze şi În viItoriu pentru 
activitate şi pentru revisuirea programului 
prin bărbatii chemaţi". 

La 1905 activiştii dela Arad biruiau, căci 
partidul naţional din întreaga Transilvanie 
părăsea pasivitatea politică. Astfel centrul po
litic al vieţii româneşti de peste Carpati se 
muta aici. Ia Arad. unde se va desbate şi se 
va hotărî mai târziu şi Unirea. la 1918. 

In paginile care vor urma vom publica 
actele Clubului national din I\rad. pe care 
inimi binevoitoare ni le-au pus la dispoziţie. 

1. 
R"hiua Clubului national din R"ad 

9/31 Oclomvrie 1895. 

Conferinţa alegătorilor fruntaşi pentru re
organizarea cadrelor in vederea alegerilor 

. comitatense. Constituirea comitetelor cercuale 
şi desemnarea persoanelor ce se vor alege 
în congregaţie. 

Protocol 
luat in Arad la 9/21 Octomvrie 1895 în con
ferinţa alegătorilor români, fruntaşi, din co
mitatu I Aradului. 

') ftdicd • Tribuna foporului Il Nr. 

d 

17 



HOTARUL 

18 

Presenţi: Vasile Mangra, Aug. Belesiu; 
Gr~orie Mladin, Justin Dascal, Traian Va
Hanu, Aurel Iancu, Fabriciu Manuila, Justin 
Iancu, Romul Vatianu, Georgiu Luputiu, 
Vincentiu Pantosiu, Dr. Georgiu Vuia, Ro
mul Ciorogariu, Dr. Georgiu Popa, Dr. Ioan 
Hosan, Dr. Ştefan Popp, Petru Trutia, Ro
mul Nestor, Alexa Balteanu etc. 

lvr. f. 
Vasile Mangra, ca convocatoriul confe

rinţei, predă că În vederea restaurărei mem
brilor din congregaţiunea comitetului Arad, 
ce se va întâmpla În 7 Nov. a. c st. n., a 
convocat aceasta conferinţia pentru a se con
sulta şi decreta 1ienuta şi procedura ce va 
fi se se observe din partea alegatorilor ro
mâni facia de acestea alegeri, - deci spre 
a se putea procede la desbateri se alege de 
preşedinte paroc'~ul Augustin Belesiu din 
Şimand, şi de notariu parochul Traian Va
ţianu din Arad. 

lvr.2. 
Dupăce se constată de toţi cei presenti 

necesitatea imperativa, ca se fim represen
tati in adunarile comltatense prin un număr 
corespundietoriu de membri - considerân
du-se preponderantia poporului roman din 
comitat - şi anume se fim reprezentati 
prin barbati devotati causelor nationale -
la propunerea dlui Vasile Mangra după des
batere cu\>enita se decretează, -- ca repre
sentantii de faCÎa a cercurilor electorale re· 
inforcându-se acasă. de loc se se pună in 
conţielegere cu ceialalţi fruntaşi şi factori 
hotăritori din comunele cercului, şi Se se 
constitue in comitete cercuale. cari comitete 
apoi se cerce personele vrednice de ales şi 
apoi se starue la alegetorij romani ca se-şi 
încorde tote puterile pentru a alege membri 
În congregatiune numai barba ţi romani. de
votaţi causelor şi intereselor strîns naţionale. 

lvr.3. 
Representanţii de facia, a cercurilor: 

Gy. Varsiand, Curticiu, Zarand, Cinteiu, Si
mand, Radna, Betzava şi Sâmbăteni - pri
mesc asupra lor deadreptul din conferinţia 

angagiamentul decretat în punctul 2., - ear 
pentru cercurile cari nu sunt representate fn 

. aceasta conferintia, se vor recerca prin birou, 
barbatilor de încredere ca se proceadă h,t 
asemenea, adeca amesurat conclusului ace· 
ski conferintie de sub punct. 2. 

ClI acestea conferinţia se incheiă. 
Dat ca mai sus. 

A_,as'in Beles. Traian Va,iana 
preşiedinte. notarul conferinţici. 

II. 

Rrhiua C/uhu/ui national din Rrad. 

3/15 Decemvrie 1895. 

Conferinta membrHor români din con
gregaţia Aradului pentru reluarea activităţii 

În congregalie. Se decretează solidaritatea 
necondiţionată a membrilor şi se constitue 
clubul central din Arad format din 30 de per
soane. Se vor organiza şi cluburi cercuale. 

Protocol 
susceput în conferinţia romanilor, membri 
în congregaţiunea comittsa, - ţienuta la 
3/15 Decemvrie 1895, la hotelul Palaţi II în 
Arad. 

Ivr. 1. 
Vasile Mangra, ca unul dintre convo

catorii conferinţiei salutând de binevenire 
pre cei presenţi, - îi provoacă a se con
stitui, propunendu-Ie de preşiedinte pre 
advocatul Petru Truţia, iar de nota riu, pre 
preotul Traian Vaţianu,' pre cari conferinţia 
j-i aclama de aleşi, - deci şi ocupa locul 
la masa biroului. 

Nr.2. 
Membrul Constantin Gurban, protopop, 

in cuvinte caldurose, şi e!'.prima bucurie 
pentru reluarea fiului şi reinceperea luptei 
constituţionale 1) naţionale În congregaţiunea 
comittensa, - a cărei necesitate a fost mult 
simţită. Mulţumeşte barbatilor, cari au făcut 
iniciativa În direcţiunea aceasta convocând 
conferinţia de azi, şi crede că esprima con
vingerea tuturor membrilor, când se dechiară 
solidar cu convocatorii 

Conferinţia se identifică cu vorbitoriul 
Între frene1ice esclamari de "se trăiască 1," 

Ivr.3. 
Preşid. P. Truţia, provoacă dintre con

vocatorii conferinţei pe mbr. Vasile Man
gra, să facă propunere la ordinea dilei, 
acesta propune, ca pentru studiarea obiecte
lor pertractande şi pentru elaborarea proec
telor de resoluţiuni, confertoţia să esmită 
din sinul seu o comisiune, în care propune, 
ear conferinţia i-i proclama de aleşi pe: 
Dr. Georgiu Popa, Dr. Nicolau Oncu, Petru 
Truţia, Aurel Sudu, Mihai Veliciu, Vasile 
Mangra, Const. Gurban, Ioan EVuţianu, Dr . 
Iuliu Mera, Ioan Morariu (Măderat). Dr. Ioan 
Suciu, Ioan Moldovan, Dr. Ştefan C. Papp, 
Romul Ciorogariu, şi Ioan Groza" cari nu
mai decât se şi retrag la consultare, ear 
presidiul suspinde conferinţia până la rein
toarcerea comisiunei. 

IJ Urmează ,ters: şi 
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-"vr. 4· 
Reintorcându-se comisiunea, president 

Petru Truţia redeschide conferinţia şi dă cu
vent referentului comisiunei Vasile Mangra, 
ear aC<lsta reportează că comisiunea - pen
tru o activitate rodnica şi cu resultate in 
lupta comittsa - a pus condiţiuni sine qua 
nou, solIdari latea perfectă a tuturor mem
brilor romani comittensi, ear ca lucrările se 
meargă neted şi în depl'ina cunostinţie a 
lucrurilor ce se petrec in jur, a aflat de 
lipsa organisarea in club central şi in clu
buri cercuale pe basa programului partidu
lui national dela anul 1881. 

Conferinţia cu insufleţire se pronunciă, 
ca, pentru activitatea la care se angagiazA, 
unanim decretează: 

a) solidaritatea necondiţionată a tuturor 
membrilor comittensi romani, - şi 

b) organizarea şi constituirea în club 
central şi în cluburi cercuali cu programul 
partidului naţional, stabilind totodată nu
merul membrilor din clubul central la 30. 

Nr.5. 
La propunerea referentului Vasile Man

gra, membrii în clubul central cu unanimi
tate se aleg următorii: 

Dr. Georgiu Popa, Vasile Mangra. Dr; 
Nicolau Oncu, Petru Trutia, Dr. Georgiu 
Vuia, Aurel Suciu, Dr. Ştefan C. Popp. Ro
mul Ciorogariu, Dr. Ioan Suciu, Sava Raicu, 
IUliu Herbay, Traian Vaţianu, Mihai Veliciu, 
Or. Ioan Trailescu, Or. Georgiu Popoviciu, 
Grigoriu Mladin, Ioan Evuţian, Augustin 
Belesiu, Dr Dimitrie Barbu, Georgiu Turic, 
Georgiu Popoviciu (Şiria), Dr. Iacob HotA
ran, Dr. Georgiu Feier, Vasile Balan, Traian 
Mager, Constantin Gurban, Ioan Qr.ozaJtlăI
magiu») . Romul Vaţianu, 10sirOgnean şi Fa
bTicITCManuila. Totodată acest club central 
se ingrijească a pune la cale cât mai curînd 
organisarea cluburilor cercuali. 

Nr.6. 
Reportorul comisiunei V. Mangra, es

pune, că ar urma propunerile şi resoluţiu
ni le privitoare la atitudinea noastră În şie
dinţia congregaţională de mâne, cOl1siderân
du-se insă că incă mulţi membri nu sunt 
presenti, ci vor sosi numai mâne şi astfeliu 
nu pot fi puşi in cunoştiinţă temeinică a 
lucrurilor, ear de altă parte insaşi comisiu
nea nu scie şi nu poate prevedea acum cum 
se vor desvolta lucrurile in şiedinţa a cărei 
singur obiect e, restaurarea functionarilor 
admitivi, comisiunea nu a intrat În detailu
riie atitudinei observânde, ci, dupăce s'a 
decretat solidaritatea ca să nu se facă grt>
şieli, a designat anumiţi bărbaţi din care se 
va compune biroul de mâne, dela care va 
primi fieeare membru desluşirile de lipsă în 
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privinţa atitudinei .conferinţa este în deplin 
acord cu propunerea comisiunei şi o enunţă 
ca conclus 

Cu aceasta eshauriandu-se programa 
conferinţiei de azi, preşiendintele, Petru 
Truţia, mulţăm;nd celor presenţf pentru in
teresul desvoltat cu participarea la confe
rintă, şi apelând la dânşii şă persevereze in 
lupta ce se desfăşoară cu crediJlţa în Dzeu 
şi cu iubire de natiune şi patrie, ridică con
ferinţia. 

Dat ca mai sus. 

Pe'ra Tra,ia 
prcşicd in te. 

[\1. 

Traian Va,iana 
notariul cOllferinţiei. 

flrhiua Clubului national din flrad. 
20 Sepl.- 2 Oct. lS9i. 

Chestiunea suspendării judclui A. 1. din 
Pecica, pentrucă nu a voit să-şi maghiarizeze 
numele. 

Protocol 
luat la 20 Septemvre (2 Octomvre) 1897 in 
Arad. 

Presenţi: Mihaiu Veliciu preşiedinte, 
Vasile Mangra, Dr. Nic. Oncu, Pet~u Truţia, 
Romul Ciorogariu, Ştefan C. Pop ŞI TraIan 
Vaţianu notariu. 

/vr. 1. 
Preşedintele M. Veliciu descoperă mem

brilor din Clubul central al partidului na
ţional a congregaţiunei comttse, eă dela 
membrul C. Gurban a primit o epistolă 
prin care " recerca ca in adunarea generală 
a congreg. comttse, convocată pe 18 Oct. 
n. a. c. să suleveze suspendarea judelui A. 
I 1) din Peciea, afirmative penh u ca nu şi-ar 
fi recunoscut de al său - numele magia-
risat. . 

Se cetesce scrisoarea membrului C. Gur
ban şi după mai lungi desbateri, deşi toti 
cei presenţi recunosc importanţa causei şi 
sunt convinşi despre barbaria organelor ad
ministrative întru schimonosirea şi magia
risarea numelor româneşti, se enunciă ca 
conclus. că causa nu se poate suleva În şied. 
congregatiunei, nici ca interpelare, nici ca 
propunere, căci pe de o parte procedura 
organelor admirative. se basează pre ordin 
ministerial, ear pe de altă parte numitul jude 
este deja repus.·) 

Dat ca mai sus. 

Traian Va,ianu 
notariu. 

Publicate de EO. 1. GĂVĂNESCU. 

1) RIături scris cu creion chimic: rilesa Igrişan. 

.) Rdaus cu creionul: .ÎII oficiu·. 19 
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Stropi din cascada vietii ... , 

Sunt unii oameni. carora., dâca li se refuza 
dreptatea, nu mai doresc viata, ci moarte. AceaslCl 
e o dovada ca In ei, viata e legata de dreptate. 

Oare ce vor face oamenii cu ultimul adevar pe 
care-I vor cunoaşte? .. 

* 
• Pentru cine traeşte cu adev~rat. sufletul este o 

Speranta este raza vietii. Pâna unde se intinde 
ea. pâna acolo se arcueşte periferia vietii. 

fereastra a vietii. 
'" 

Tragicul este violenta dintre sentimente; comi
eul este amabilitatea dintre vreri. 

• 
Nicăiri nu domina singurătatea ca in adevarata 

viata: singuraticii ii simt majestatea. '" 
Toata nefericirea noastra stă în faptul ca nu 

ştim ce sa facem cu nemurirea ... '" 
Intre amor şi arta er;ista aceeaşi asemănare ca 

intre dragoste şi lJiata. 
* 

Nu ştiu de ce nu i-se spune tristetii. "virtute". 
fiindca tot atâta te înalta ... Este ciuna!. Insa, cum se găsesc, toate, numai 

in suflet. fară sa fie amestecate. • 
* 

Fericirea este o conştiintă angajată de armonia 
Când eşti trist. poti renunta la orice ... 

* 
lJietii. 

'" Atâta ai căştigat pentru viata, cât li-au refuzat 

Creştinismul este suprema lozinca a vietii; viata 
este suprema ratiune a creştinismului. 

oamenii. 
* 

Spontaneitatea copiilor nu poate fi comparata 
decât cu sborul îngeresc. Ea este o ajungere în 
sille însuşi ... T ristetea măreşte viaţa ... 

• 
Viata n'are argumente: ea se are numai pe sine ... o lacrima pretueşte mai mult decât o alJuţie: 

Gacrima învie sufletul, avutia. il omoara. . * • 
Creştinismul nu ne cere sa schimbam omene- .' 

scul din noi în dumnezeesc, ci sa nu pierdem dum
nezeescul in omenesc. 

bacrimîle sunt ape in care Învie viata. 

Celor dela relJista "Pagini Giterare" 

Au scris ei pe copertă, mare: 
"Pagini Giterare", 
Dar când le cauţi în revistă! 
N . t" u eXls a .... 

Unei domnişoare, cu tocuri foarte 
inalte la pantofi, picioarele ei având 
o formâ oribila şi un mers hilar. 

S'adevereşte-o zicătoare: 
"Unde nu-i cap ... vai de picioare., 

Pentru doi elJrei, ajunşi la judecata, 
dupa o ceartâ vehementa. 

Pe Burăh Sami l'a pârît: 
"Pentrucă l'a înjurat urât'·, .. 
AI dracului de păcătos! 
Dece nu l'a 'njurat... frumos? 

Olui câpitan 1. Focşeneanu, autorul 
cartii de versuri: "In sus". 

Convingere nestrămutată: 
Poemele tale-mi făcurâ 
Câ "In SUS" te-i ridica 'n armata, 
Dar nu 'n literatură,., P. BARBU. 

= D - Y" c>rtrt 

Gri. MOŢIU. 
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Noaptea de Octomvrie A. de Musset 

Poetul: Răul de cme am suferit dispăru C(l un vis; 
Inciepărtot' omintirea-i pot doar să o aseamcin 
Cu boarca uşoară pe cGre zorile o înalţă, 
Şi core dispare cu roua de-o dată. 

Muza: Ci, poete, dc ce rCiu oi suferit, 
Ce tCli"ică durere 
De mine te ţinu departe; 
Uite şi acum încă mă doare, 
Care-j răul ce nu cunosc 
Şi căruiu atâtecl lacrimi am dăruit? 

Poetul: J·un rău de rând, mult prea cunoscut oamenilor: 
Dar când Clvem În inimă o plictiseală, 
Noi, bieţi nebuni ce suntem, socotim 
Că pcînă aci durerea de nimeni nu CI mai fost simţită. 

Muza: Dureri de rând 
riu numai sufletele de reînd, 
Prietine, tristul secret 
Scoate-ţi-I din inimă azi. 
Crede-mă, ţi-o jur: 
Incruntatul Zeu al tăcerii 
Este frate bun cu Moartea: 
Destăinuind, te consoJezi, 
Si o vorbă uneori 
Ne elibereaztl de remllşcare. 

Poetul: De trebuie să vorbesc pe loc de-al meu chin, 
Nici nu ştiu ce nume să-i dau. 
De este amor, nebunie, orgoliu, Învăţătură, 
Şi nici, cui i-ar putea fi de folos. 
Iti voi povesti totuşi pOi\estca, 
De vreme ce tot stăm sinquri lângă c<lmin. 
la astă liră, apropie-te şi las amintireCl 
Sub dulcile acorduri să se trezeClscLi. 

Muza: Inainte de-o'ţi spune păsul, 
Poete, eşti hl vindecat? 
Ia aminte că azi va trebui 
fără iubire şi ură să vorbeşti. 
Dacă vezi c'am primit 
Plăcutul rost de-a mân9ăiLl 
In schimb să nu faci din mine ocrotitoarec! 
Pasiunilor ce te-au pierdut. 

Poetul: M'am vindecClt prea bine de această boală, 
Incât uneori mă îndoesc de nu visez, 
Si când mă gdndesc la locurile unde riscam viaţa, 
Imi pare că in locul meu un chip străin zăresc 
Muză, nu avea nici o teamă; sub suflarea ce te inspiră 
Putem fără primejdii să ne spovedim 
Să plângi e bine şi e bine să rdzi 
La amintirea relelor ce se pot uita. 

Muza: Ca o mamă grijulie~ 
Peste leagănul prea iubitului ei fiu, 
l1stfel, tremurând mă plec 21 
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Peste inima care mi-a fost Închisă. 
Vorbeşte, amice, lira-mi prevenită 
De.un ton minor şi plân~Jăreţ 
Urmează accentul vocii ta le, 
Şi-ntr'un câmp de lumină, 
Ca o arâtare uşoară, 
Trec umbrele de altădată. 

Poetul: Zile de lucru! Singure zile în cari am trăit. 
De trei ori scumpă singurătate. 
Dumnezeu fie lăudat, om revenit deci 
In acest bătrdn colţ de studii. 
Biet refugiu, ziduri de atâta timp goale, 
Scaune colbuite, lampă credincioasă, 
Palatul meu, micul meu univers, 
Şi tu, Muză tineră nemuritoare, 
Dumnezeu fie lăudat, să cântăm deci. 
Da, vreau să va împărtăşesc sufletul. 
Veţi şti totul, şi vd voi arăta 
r~c1ul ce poate face o femeie; 
Căci este una, o sărmanii mei amici, 
(Ei, voi poate să ştiţi) 
E o femeie căreia supus i-am fost 
Ca un ::;c\av stăpânului. 
Jug nemilos, sub care inima-mi 
Şi-a pierdut vigoarea şi tinereţea; 
Şi totuşi, Iăngă ::;tăpcîna mea, 
fim Întrezărit fericirea. 
Pe lângă râu, când Ile plimbam 
Seara peste prundfşul arginlat, 
Când În faţa noastră, alb-arătare, plopul, 
Din departe ne indica drumul, 
Văd încă, în razele lunii 
Frumosu-i corp Iăsându-se în braţe-mi ... 
Să nu mai vorbim ... Nu am ştiut 
Unde mă va conduce Norocul. 
fără indoială mânia zeilor 
fivea nev0ie de·o jertfă; 
fiindcă a pedepsit ca pe o crimă 
lţercarea. mi de-a fi fericit. 

lYIuza.· Icoana unei dulci amintiri 
Imbie mintea ta, 
Pe calea c{. a tras 
De ce ţi-e teama să revii? 
Ce redare acvea vei face 
llscunzând zilele frumoase? 
Dacă soarta-ţi a fost crudă 
Tinere, nu fii ca dânsa: 
Surâde iubirii tale dintâi 

Poetul.' Nu, - Nenorocului meu vreau să·i smâd 
Muză. ţi-am spus: vreau fără pasiune 
Să povestesc chinurile, visurile-mi şi delirul. 
Să ţi arat timpul, ora şi intâmplarea. 
Era, îmi aduc aminte, pe o noapte de toamnă, 
Tristd şi rece, asemeni celei de azi: 
Murmurul vântului, cu sgomotu-i uniform 
rldormea-n minte-mi mohorâtul gând. 
Stăteam la geam, aştcptându-mi iubita; 
Şi ascultând mereu În semiîntunerec, 
ftm simţit În pieptu-mi o strâmtoare 
Incât îmi veni bănui a la necredinţii. 

. ~ rl&Z 57& f 
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Strada în care locuiam, era urâtă şi pustie; 
Umbre treceau, cu fdinar În mână, 
Când suflcr crivăţul prin porţile deschise 
Se auzia din depmte, parcă oftil un om. 
Nu ştiu, drept să spun, căre-Î (lpăsări ursuze 
Neliniştit spiritul meu se supuse. 
In z(ld(]f chcl11tlll1 un rest de curaj, 
Mă infioram )0 fieccre bătaie de ceas. 
Şi ddn:'>cl nu veni. Singur, cu capul plecat, 
Privii îndelun9, zid mile şi căminul. 
Şi nu ţi-am spus ce ardoare nesăbuită 
nţâţC1Se în mine această femeie nestatornică; 
Imi ere.! toiul pe lume, - şi a nu o vedea o zi 
Imi părea lin destin mai urât co moarteo. 
Imi reamintesc totuşi, că În acca noapte crudă, 
M'am străduit înddung spre t1 rupe orice legătură. 
De-o sută de ori o numiam perfidă şi trădătoare. 
Socotii toate relele ce mi le făcuse. 
Dar la amintirea frumuseţii sale fotale. 
Câte rele şi câte chinuri nu se topeau. 
Ziuo în fine apăru. Sătui de-atâta zadarnică aşteptare, 
l1ţipii pe marqinc(] balcomllui. 
La ivircc] zorilor (1m deschis ochii, 
Şi-mi plimboJTl rătăcită privirea. 
Când, de odată, 10 colţul străzii înguste 
~ud un sqomot mărunt de pietriş 
Dumnezeule mare, apără-mă, o privesc, este eo: 
Intră: De unde vii? Ce făctJşi În noaptea asta? 
,.,l~ăspunde ce vrei cu mine? Ce te ocluse la ora tlstO? 
r\cest corp frumos, unde fu tLÎnît până'n zori? 
Cât timp eu în acest balcon vC9hcom şi pltîngeom 
In ce loc, În ce pat şi cui surtÎdeai? 
Perfidă. Indrăzneoţă. Şi 'ncă-i posibil 
Să vii sărutării mele buzele-ţi să oferi? 
Ce vrei? Prin ce sete qroaznică 
Indrăzneşti 5(1 mă atwgi în braţele tale sfârşite? 
Pleocă, retrage-te, spectru al iubitei mele. 
r~ejntră în mormântul pe caTe I'ai părăsit; 
Las pentru totdeouna să-mi uit tinereţea, 
Gind mă voi gândi la tine, să-mi pară că visezi,-

Muza ; Te rog, să te o~Joi, 
Cuvintele tale mă înfioară. 
O mult iubitul meu rana ta 
Gata e să se redeschidă. 
Uite, este încă prea adâncC1, 
Si necazmile acestei lumi 
Se şterg aşa de anevoios. 
Uită copile, şi din inimă-ţi 
l1Iungă *1umele acestei femei, 
Şi pe ca Te eu nu vreau să-I pronunţ. 

Poetul: "Ruşine ţie care cea dinltîiu 
M'ai învăţat ce-i trădarea, 
Şi m'ai Mcut să mi pierd mintea 
De groază şi mânie. 
Ruşine ţie, femeie cu ochiul sombru 
]n care tristele iubiri 
fiu îngropat în umbră 
Primăvara mea şi frumoasele-mi zile. 
Vocea ta, şi zâmbetu-ţi, 
Privirea-ţi ce pierde, 
M'au învăţat să blestem 
Totul ce-mi părea fericire; 
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Tinereţea şi farmecele tale 
tvl'au desnădăjduit, 
Si dacă mă îndoiesc de lacrimi 
t:ste fiilldcd te-am văzut pe tine plângclncl, 
Ixuşine ţie, ertlm 
Doar curat ca un copil: 
Cel O floare în zori, 
IninlCl mi't s' a deschis it] bindu- te. 
Desigur această inimă fără apărare 
Putea fi înşe1Gtă fără pedea pSeJ; 
Şi e1-i lua nevinovelţia 
Cm Încă prea Iesnt". 
I~uşine ţie, tu ai fost mama 
Durerilor mele dintcîiu, 
Şi ai făcut să ţâşnească din pleoclpele-mi 
Isvorul de lacrimi. 
[1 cur~Je, fii sig ură, 
Şi nimic ml-l va seca; 
ti plcC1Că dintr'o rană 
Care niciodată nu se~ vindec(l ; 
Dar în acest isvor amar 
Cel puţin mă voiu spăIG, 
Şi crcd că voi pierde 'n ci 
Z-'imintirca ta chinuitoare, 

JYluza;' Doete, ajun~Je l'ilelturi de o necrcdincioC1să 
Când iluzieI ta nu a durat decM o zL 
Nu o ultragia vorbind de ea. 
De vrei să fii iu l\it, respectă-ţi itl birea. 
De'i prea greu pentru slăbiciunea umană 
Să erţi răul ce Glţii ni-I fac, 
Cel puţin de beţia urii te cruţă: 
In locul ertării las vie uitaree1 
Morţii dorm in pace in adâncul părncÎntului: 
La fel trebuie să doarmă stinsele lloClstre simţiri. 
lkeste relicve ale inimii Îşi au şi ele ţărdna 
SeT nu atin~Jem rămăşiţele lor sfinte. 
De ce În această povestire a unei vii dureri, 
Nu vrei să vezi de cilt un vis şi iubire înşcl(jtă? 
Crezi că Providenta este fără rost? 
Şi Dumneseu core te-a lovit este distrat? 
Lovitura de care- te pldl1~li poate te-a prevenit, 
Copile: căci prin ea ţi s'a deschis inima. 
Omul este un ucenic, durerea maestrul său, 
Şi nimic nu vom ctmooşte cât n'am suferit. 
E o lege aspră dar înclltă lege, 
Bătrdnă ca lumea şi ca destlllul, 
Căci trebuie să primim botezul nenorocului 
Şi cu acest preţ trist plătim totul. 
Gnînele spre a se coace au nevoie de rouă; 
Spre a trăi şi a simţii, omul are nevoie de pltîns; 
f3ucuria are drept simbol o pkllltă frântă, 
I ncă mnedă de ploi şi Încărcată cu flori. 
Nu spuneai că te-ai vindecat de nebunia ta? 
Nu eşti tdnăr, ferice, pretutindeni binevăzut, 
Şi uşoarele plăceri cari fac viClţa plăcută, 
De nu ai fi plcîns, cum le-ai şti preţui? 
Când pe apus de soare, stând pe iarbă," 
Cu un vechi prietin tu beai în tihnâ 
Spune-mi tot uşa voios ai ridica al tău ptlhar 
Dacă nu ai cunoaşte preţul plăcerii? 
11i iubi florile, ţarina şi tapşanul, 
Sonete le lui Patrarca şi cântecul de pas-eri, 
Pe lV\ichel ongelo şi artele, pe Shakespeare şi natura 
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Dacă nu te-ai regăsi în câteJn vechi oftut? 
f'i înţelege armonia netulburată a cerurilor, 
Tăcerea noptilor, murmurul valurilor, 
Dacă undeva, aci, jos. febra şi insomnia 
Nu te-ar fi învăţat să te gândeşti la liniştea eternă? 
N'ai acum o prea frumoasă iubită? 
Şi'n timp ce adonnind îi strângi mâna, 
Indepărtat-tlmintire a relelor din tinereţe 
Nu fLIC mai dulce surâsul ei divin? 
Nu treceţi oare şi voi plimbândi.I>'LÎ 
In adâncul pădurilor infioratc, pe căi arqintatc? 
Şi-n acest verde palat, alb-arătare plopul 
Nu ştie, seara, să vă arate drumul? 
Nu mai vezi, sub razele lunii, 
Cum Îţi cade În brate un corp frumos? 
Şi (\t1că- n ca le întălneşti Norocul 
Nu te iai după el cântând? 
De ce plângi deci? Nemuritoarea nădejde 
Sub mcÎnt1 durerii În tine a crescut. 
De ce, să urăşti vrei învăţătura tinereţii tale, 
Să dispreţueşti un rău care te-a făcut mai bun? 
O, copilul meu, plângi pe frumoasa necredincioasă, 
Care a făcut să curgă lacrimile ochilor tăi; 
Plcînge-o. E femeie 'şi Dumnezeu prin Ea 
11 vrut suferind să cunoşti secretul celor fericiţi J 
Când soarta a vrut ca dcÎr1sa să Să îţi sdrobească inim(J. ' 
Ea cunoştea viaţa, te-a făcut şi pe tine să o cunoşti; 
It1r alta a cules fructul durerilor tale. 
Plânge-o: trecu ca un vis tristu-i amor; 
Ea a văzut rana ta şi nu a putut să o Închidă. 
In lacrimile ei crede-mă nu totul era minciună 
Totul de-(Ir fi fost, pIănge-o, tu ştii iubi. 

Grăeşti adevăr: Ura este crudă, 
Şi se iscă un freamăt plin de groază 
Ccînd această viperă aţipită 
Se destinde în inima noastră. 
llscultă-mă, o zeiţă, 
fii martor vorbei mele' 
Pe ochii albaştri ai Iubitei, 
Şi pe albastrul tăriilor, 
Pe acea~ tă scântee de vis 
Ctlre poartă numele Venerei, 
Şi ca o perlă tremurătoare, 
Luminează departe sub orizont, 
Pe măreţia naturii, 
Pe bunătatea Creatorului, 
Pe lumina lină şi curată 
11 stelei, scumpă navigatorului, 
Pe ierburile câmpiilor, 
Pe păduri, pe islazurile verzi, 
Pe puterea vieţii, 
Pe vlaga Universului, 
Te isgonesc din amintire, 
Rămăşiţă a unui amor nesăbuit, 
Tainică şi tristă poveste 
Ce dormi În trecut. 
Şi tu, care odinioară purtai 
Chipul şi numele dulce a ullei prietine, 
Clipa supremă În care te uit 
Să fie a iertării. 
Să ertăm: eu rup vraja 
Ce ne uni în faţa lui Dumnezeu, 
Cu o ultimă lacrimă 
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Spun un etern ((dio. 
Şi aClllTl, blondă vi.sătotlrc, 
j\\uză, pc iuhirea noastră. 
Spune-mi câteva rântecc vesele, 
Ca În frumoasele zile de-lllt,'\d(ltă. 
l(ltă verdcaţcl Î1l1llircsIlwta 
Simte $:U dimincl1ţCl se C1propic; 
Vino trezeşte pe iubito 111('0, 

Să CUlc~JCll1 flori din qrădmă. 
Să privim fireo ncmurito(lfc 
Părăsind vălurile somnului; 
La cea dintdi rază de SUllre 
Cu ca să rcnaştem. 

In romdnqte de: 

TllJEr~IU VUIA 

?aves/ea pât'net'. 

26 

Toamnă târzie şi tristă. Pâinea îşi aşterne 
patul În rostogol ri de brazde. Rodul cu do
spiri de \)iată, va dormi liniştit o lună, două, 
o iarnă, ... un nesfârşit. Va izbucni apoi În 
Învierea vieţii-_ ea vecinică şi fără de sfârşit... 
In săgetăr. de soare, cjocârlia împovărată de 
lumina visurilor, va cădea plumbuită spre pă
mânt ... alintarea rodului. Misterul \)a creşte 

odată cu spicele, Împreună cu viata. Mai tărz u 
pământul aurit de roade grele şi trudite, in 
abureala dimineţei de vară, va slobozi tân
guirile după iimbă de seceră: vechea lege 
a vieţii.,. orice fruct copt trebue să cadă silnic 
sau de voie spre a lăsa locul altora, acelo
raşi, mereu Înoite .. , făclii trecute din meînă 

In mână, din an in an, din viaţă În altă viaţă ... 
Apoi când toamna \)a cerne burnită tristă 

şi rece,. brazdele vor păstra închise În mor
mtmtul lor, pentru o nouă iarnă sâmburii de 
viaţă a: rodului viitor. .. Şi mereu, an de an, 
se va repeta aceiaş poveste a istovirilor de 
braţe, pentru pâinea Înmormântată În pământ, 
răs rită din pămcînt. .. 

Povestea pâinei este povestea omului... 
fără început. fără sfârşit ... tristă, .. tristă". 
tristă ... 

ŞTEFAN POPOVICI 

----

l --~ ---~~~_~_-=.-_-= __________ -=~::IIOI ___ "" ______ • 
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Cărţi-Reviste 
Roman Ciorogariu. Sperantia, Lu
mina, Biserica şi Şcoala, Tribuna. 
193'1. 

Biblioteca ziaristică a Sindicatului Presei ro
mâne din Ardeal şi Banat s'a imbogătit cu o nouă 
lucrare, scrisă de pana maiastră a Unchi<!§ului 
dela Triouna, EpIscopul de astăzi al Orazii:RillD_an 

~ Ciorogariu.~ Pare că titlul iniţial al acestei monO:
grafii a fost acela de Tribuna şi Tribuniştti şi nu 
cunoaştem motivele care au pledat pentru schim
barea lui. 

Părintele Episcop al Orăzii şi-a pub~ical o 
parte din amintirile sale in foarte interesantele 
pagini cuprinse in Zile Irăite 

Broşura de fată viile cu noui complectări şi 
mai ales precizăn in ce priveşte lupta tribunistă 
dusă IflArad. '--~-~~" """-~-

PrimuTarticol ~ După patruzeci de ani" a 
apărut În 1917 in Biserica şi Şcoala şi el face isto
ricul celor trei org~ne succesive ale eparhiei ară
dane; Speranţia (1 t)69) , Lumina (1872) şi Biserica 
şi Şcoala, care apare şi astăzi dela 1887. 

In celelalte două articole: Tribuna şi tribu
niştii, precum şi în .. Cum a fost organizată Tri
buna", P. S. S, Episcopul Ciorogariu caută să lă
murească geneza tribunismului şi sensul luptei, 
desfăşurate în coloanele Tribunei dela Sibiu şi 
apoi la Arad. Dar dacă sunt pagini sobre de des
cifrări istorice, în această broşură sunt şi rânduri 
pornite dintr'o mare frământare sufletească. 

Furtuna luptelor de altădată pare că nu s'a 
stins şi un aprig strigăt de dreptate pentru cei ce 
au pregătit, prin dăruirea sufletului lor zi de zi; 
marea ,conştiinţă românească ce s'a manifestat În 
1918. 

Ioan Slavici a publicat în 18~7 mi se pare o 
broşură În care se ocupă de ruptura din redacţia 
tribunei dela Sibiu, ziar căruia el îi dăduse vieaţă. 
Era o ceartă pentru proprietatea gazetei şi a ti
pografiei şi Slavici urmăreşte chestiunea mai ales 
sub acest aspect. 

Din lucrarea Părintelui Episcop ruptura dela 
Sibiu are un sens mai adânc Făcând astfel ge
neza curentului tribunist, P. S. S. arată că el re-

prezintă vechea idee de luptă. de activitate poli
tică pe care o reprezentase până la 1873, mitro
politul Andrei Şaguna. 

Dar acest curent a fost Învins in conferenţa 
naţională dela Mercurea din 1869, când pasiviştii 
au biruit, decretând pasivitatea politică. Urmarea 
imediată a acestei hotărîri a fost retragerea şi mai 
ales izolarea lui Andrei Şaguna din viaţa politică 
a Românilor transilvăneni. Şaguna era un activist, 
ceeace insemna pentru oamenii pătimaşÎ de atunci: 
maghiaron. Am înfăţişat astăvară la Văleni sufe· 
rinţele morale ale marelui mitropolit părăsit de 
toţi, aşa cum ne apar din scrisorile lui din ultimii 
ani ai vieţii sale. 

Dar, murind Şaguna, firul acestei tradiţii ac
tiviste l-a reprezentat mai departe cel mai apro
piat colaborator al său şi unul dintre primii lui 
biograf~).Jicola~PQIJea~ In jurul acestuia s'au 

Strâns la Simu elementele dornice de afirmare ro-
mânească şi cu sprijinul său şi al Braşovenilor, 
Între care, Manole LJiamandi, - apă:ea la 1884 
Tribuna din Sibiu, prim cotidian al Românilor din 
Ardeal, pus sub direcţia junimi~tuluil. Slavicl. 
Acolo vin însă să·şi dea contribuţia intelectualii 
din întreaga Transilvanie Între care ~i LRusu Şi
rianu, format la Bucureşti În şcoala ziaristică a
m~a!etui c. A Rosetti. 

i ipseste rână acum o monografie completă 
asupra rolului jucat de Tribuna dela Sibiu În for
marea gustului de cetit În straturile largi ale Ro
mânilor ardeleni precum şi În trezirea conştii nţei 
naţionale. Dar acest rol este imens. Marele tiraj 
la care ajunsese acest cotidian şi foaia sa populară 
îl dovedeşte. 

Conflictul a izbucnit între această actiune ga
zetărească şi o conducere politică pasivigtă care 
ved~a pierzând terenul de sub picioare. Urmarea 
a fost izgonirea brutală a gazetarilor din redac
ţia Tribunei, care dăduse vieaţă acestui cotidian. 
Rămasă pe mâinile lui Ioan Ratiu şi a clubului 
politic, Tribuna dela Sibiu va mai apărea Încă 
câţiva ani, până in 1903, susţinând o cauză care 
(·ra pierdută, a pasivismului politic, ce nu mai 
găsea ecou în massele populare tot mai nervoase 
şi dornice de a se manifesta politiceşte . 

• 
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Cei alungaţi dela Sibiu au venit aici la Arad 
C!.1 programul activist pe care-I vor susţinea În 
coloanele noii lor gazete Tribuna poporului, apă
rută in ]897. 

Roadele acestei acţiuni nu intârzie să apară. 
Aici la Arad s'a simţit mai intii nevoia organi
zării luptei politice În congregaţia comitatului şi 
apoi in 1903, însuşirea programului activist, care 
e adoptat de intreg partidul naţional din Tran
silvania la 1905. 

Sintetizând într'un loc sensul acestei acţiuni 
gazetăre;şti, P. S. S. Episcopul Ciorogariu scrie: 
"Iată ce el5lE< fribunismul: traditia luptei inlransi
genle pentru ideÎa nationaIă.- (p. 36). 

Această luptă se desfăşura _. ca şi la Tri
buna de aliă dată dela Sibiu, fără patronatul oft
cialită Iii politice. Ca şi pentru cealaltă Tribună, 
sfârşitul celei dela Arad a fost identic: sugrumată 
de o conducere politică pentru care actiunea tri. 
bunişlilor era incomodă. In legătură cu această 
independenţă Părintele Episcop scrie: "Nu ambi
ţionam graţiile patroniJor. In înlreprinderile ofi
ciale nu e viaţă. Nu eram noi rebeli, ci ostaşii 
conştiinţei cari stam în serviciul naţiunei Aici s'a 
dovedit că tăria sufletului e mai mare putere de
cât tăria fondurilor de rezistenţă. de cari noi n'am 
avut parte. Fără jertfă nu-i creaţi une.· (pag 47.) 

Această mare jertfă a fost însăşi existenta zia
rului Tribuna după o mare luptă gazetărească cu 
Românul - organul oficial al partidului naţional 
La 12 Martie 1912 apărea ultimul număr al Tri
bunei arădane, după pacea celor două tabere aran-
~,!e_C. Stere.- --~-

Despre acest sfârsit al unei gazete în plină în
florire, cu un palat cum nu aveau alte ziare din 
Ardeal. P. S. S episcopul Ciorogariu aşterne a
ceste rânduri pline de o muşcătoare ironie: "In 
situaţia aceasta înfloritoare s'a descărcat peste noi 
năpasta pentru pretinsa infracţiune a disciplinei 
de partid. Disciplina de partid, vezi Doamne, era 
formal, militarizată de către ofiterii de rezervă din 
anturajul camarilei de partid. Nu se vorbea de 
noi decât în termenii regulamentului militar de 
serviciu. Pe vremea aceea ziaristul era ceva nou 
la noi. socotit bun a fi bătut pe umeri pentru te
menelele aşteptate dela el şi a înfunda temniţele 
politice .. Nici aceasta n'ar fi fost ceva pentru noi 
dacă nu se aflau fonduri căştigate pe nemuncite 
pentru înfiinţareaJIlstitutl.llui tipografic ~Concordia·~ .. 
~cu __ Românul- ei oficial. Din Arad bubuiau d6ciă 
tunuri pe două fronturi cari răsunau până la Bu
cureşti şi Budapesta, cu varii efecte. . 

Răsboiul între fraţi s'a terminat conform ce
lor scrise mai 'nainte cu pacea lui Stere • (pag.52). 

Acesta este cuprinsul broşurei P. S. S. epis
copul Roman Ciorogariu. Este mai mult decât o 
înfăţişare de fapte şi oameni, un rechizitoriu aspru, 
cu atât mai dur şi tragic cu cât el vine dela ci
neva care are seninătatea şi liniştea sufletească a 
piscurilor înalte. Istoria nepărtinitoare va înălţa 
pe aceia care s'au dăruit unei cauze nobile şi va 
estompa pe aceia ce au venit pe urmă la bar.che
tul victoriei. 

Cartea Părinlelui Episcop al Orăzii aduce 

aportul gleu şi de aur al unuia dintre cei ce s'au 
jertfit pentru cauza naţională. 

Ed 1. G. 

M. Eminescu: Călin Nebunul, publicat 
şi comentat de Pruf. D. Murăraşu. Im
primerie C. F. R. Bucureşti. 

Povestea versificată a lui M. Eminescu, pu
blicată numai în 19CJ2 de către lIarie Chendi în 
"Literatura Populară" reprezintă nu numai o la
ture destul de cunoscută a mareluî său geniu = 
legătura strînsă între creaţi unile sale şi poezia 
populară ca isvor de inspiraţie, ci şi precizarea 
unei tendinte literare. a unei creaţiuni lucide, ba
zate pe malerial şi fantezie populară, ca o con
tinuare directă a literaturei populare. M. Eminescu 
se situiazăastfel ca iniţiatorul mişcărei tradiţio
naliste. 

Dl D. IV\urăraşu, cunos(mtul cercetător şi co
mentator eminescian, reeditând "Călin Nebunul" 
aduce noi precizări asupra creaţiunei eminesciene. 
Dsa reproduce basmul aşa cum a fost scris de 
Eminescu, atunci când l-a auzit povestit din gura 
vreunui ţăran moldovean. Pe baza acestui docu
ment, care se află printre manuscrisele dela Aca-. 
demie, dl Murăraşu studiază procesul de creaţie, 
comparând modelul poporan şi poemul aşa cum 
l-a creot Eminescu. Eminescu a reţinut tot ce e 
expresie caracteristică, e atent la tot ce e element 
supraomenesc în basm, căutând Însă să îmbine 
mereu elementul fantastic cu mediul ţărănesc. Cea 
mai mare preocupare a lui, M. E. a fost de a nu 
se depărta de mediul ţărănesc, intercalând chiar 
în poem, versuri în ritm şi prosodie populară, 
tocmai pentru întregirea acelei ambiante rustice. 
Micile abateri dela cursivitatea basmului sunt de 
ordin estetic, Eminescu căutând efecte poetice. toc
mai pentru a întări atmosfera de basm şi rustic. 
Elementul acesta poetic, din Călin Nebunul con
turează tocmai natura particulară a imaginatiei lui 
Eminescu. Basmul poporan oferă numai construc
tia scheletului, peste care mintea şi imaginaţia 
poetului aşează forme de o sculpturaritate clasică. 

DI Murăraşu a reeditat poemul .Călin Ne
bunul" însoţindu-l în afară de comentariile per
sonale În jurul procesului de creaţie, şi de nenu
măratele variante ale unor pasagii şi versuri, evi
denţiind astfel munca dură de ciselare a versului, 
la care îl obliga setea de perfecţiune, pe autorul 
"Venerii şi Madonei. 

In continuarea personalităţii şi operei lui M. 
Eminescu dl Murăraşu aduce cu competenţă-i cu
noscută, lovituri măiestre de daltă. 

m. o. 

"Tananica"-roman de Vladimir Cor
basca. - Editura ,.Adevărul". 

Era şi natural: poetul Vladimir Corbasca, tre
buia să devină romancier. Se cerea în pas cu vre
mea, poeziile de se mai cetesc abia când şi când 
prin reviste. ' 

Romanul dlui Corbasca este prin excelenţă 
social, rămânând pe planul al doilea accentele din 
primele începuturi ale romanelor dlui Sadoveanu 



- duduia Milita, semănând prea de-aproape cu 
"Duduia Margareta". Am mai putea spune că 
)lTananica" este un roman "naţional-ţărănist", 
chemat să stea alături de unele viragiJ, făcute la 
timpul oportun de poetul Aran Cotruş. Faptul 
însă nu interesează, d. Corbasca reuşind să ne 
dea un roman bine scris şi cu mult fond umani
tar. Dsa a greşit Însă la developarea eroului care 
poartă numele romanului şi dându-si seama de 
asta, a făcut apel la retuşe; o reluşă forţată după 
a noastră părere. In schimb a zugrăvit Cu O de
plină măestrie pe Câtu Bârlic şi pe Zoiţa lui 
Sandu Biglliu. 

Scris· în "dialect", romanul dlui Corba"ca nu 
va fi pe placul uner anumiţi cetitori, pe cari din 
fericire îi bănuim prietinii unui prefect ca cel ară
tat de dsa în "Tallanka." 

O altă calitate a romanului: se ceteşle uşor 
şi odată început nu-ţi dă răgazul Iăsării din mână, 
până când ,.şi se făcu lumina", cum ne arată 
autorul în acest ultim capitol. 

(a. n) 

BIBLIOGRAFIE: 

Gh. Popa~Lisseanu, membru corespon
dent al Academiei Române: lsvoarele lsto* 
rlei Românilor, vot VII. Cronica lui 
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Nestor, traducere şi comentarii. Cu o hartă.
Bucureşti 1935. 

Dupăce cu alt prilej am remarcat seria pu
hlicatiei de cronici medievale, editate de d. Gh. 
Popa.Lisseanu, ne facem acum plăcerea de a-i 
anunţa şi acest nou volum, al şaptelea, cuprin
zând Cronica, aşa de interesantă în sine, atribuită 
cronicarului călugăr rus, Nestor, care de altfel nu 
este propriul şi singurul ei autor. 

Şi această cronică, tradusă În o frumoasă 
limbă românească, se ceteşte cu mult folos, din 
pricina cuprinsului ei variat. Dar importanta ei 
residă, mai ales, În imprejurarea, că "în ea găsim 
cea dintâi in!ormatiune despre existenta noastră 
(a Românilor) ca popor la nordul Dunării. Im
portanta informatiei creşte cu atât mai mult, cu 
cât ea este coroborată de datele ce ni-le procură, 
câţiva ani mai târziu, cronicarul din Ungaria, Ano
nymus. Şi la Nestor, ca şi la Anonymus, nu este 
vorba numai de o papulafiune românească, ci de 
un popo,. român desigur cu organizaţie politică. 
de aşa fel, încât poporul românesc să poată purta 
răzhoaie" (pag. J 8). 

Volumul are, în total, 238 pagini. Preţul Lei 200. 
In prospect de a apărea: P,.iSCU5 Paniles 

"Fragmenta" şi "C1uonicon pictum Vindobonense". 
Gh. C. 

REVISTE 
. HRevÎsta Vremii". - An 1 N'o. 18-20. 

Revista găIăţeană îşi continuă apariţia regulată si 
mai ale!>, aşa cum se cere o revistă de provinc:e: 
aducând ceva caracterislic regiunei în care apare. 
In acest număr Întâlnim interesante lucruri despre 
Galaţ1, iscălite de dnii: 1. Gherincea, G. Mun
teanu-Bârlad şi Mihail 1. Apostol. Străduintele 
dlor Grig. Mich Cotlaru şi Virgil Claudian de-a 
stârni interesul cititorilor asupra portului nostru du
nărean, merită întreaga atenţiune, deşi ştim bine 
că revista găIăţeană nu se prea bucură de tre
cerea cuvenită în rândul .,soc. de autoreclamă" 
din Capitală. Motivele ne sunt cunoscute şi nu 
stăruim asupra lor. 

"Blajul". - An II No. 8-9. L·am remar· 
cat oridecâte ori ni s'a dat prilejul. E revista por
nită pe drumuri identice nouă, mai ales prin tot 
ce scrie eruditul profesor St. Manciulea. In acest 
număr dsa se Qcupă despre "Graniţa de vest. 
Infiltrări de popoare streine în Crişana şi Mara· 
mureş în sec. XVIII." Fostul profesor dela Arad 
ne aduce şi de data asta foarte interesan'e con
statări, rezultat al îndelungatului studiu făcut prin 
aceste meleaguri. 

Restul revistei, interesant prin Întreg mate
rialul ce· aduce. 

,.Pagini Literare". - An. 11 No 8-9 
Alături de "Gând românesc't, se vrea în fruntea 
publicatiilor din Ardeal. Sunt doar străduinti şi 
nimic mai mult. Tot ce ne-a dat până în prezent, 
n-o poate depăşi, mai ales că în ultimile numere, 
adevăratele talente - pe cari le-am remarcat cu 

alt prilej - nu ne-au mai adus nimic nou. Chiar 
în acest ultim număr, Întâlnim versuri de cea mai 
autentică manieră blaganiană, iscălite de poetul 
Grigore Popa. Şi pentru a convinge celitorii, ve· 
nim cu începutul versurilor din "Cântecul meu": 

"Cântecul meu, pământ adus de ape 
din neagra tremurare a ţărmilor inalţi, 
slujeşte luminării şi pasului de seara, 
ca pietrele tăcerii, vegherea prevestirii. 

11 face apa în sicriul ei, 
cum creşte noaptea nemurirea stelei." 
Admirăm frumusetea versurilor, dar nu putem 

uita şcoala, care a creiat în Ardeal prea multi 
poeti de duzină' când avem credinţa că sunt 
printre ei - În frunte cu d. Grigore Popa - ta
lente veritabile, ce puteau trăi prin propriile lor 
puteri. 

Poezii mai semnează dnli: G. Barbul, Radu 
Stanca, Theodor Constantin, şi Florica Ciura -
Fragment de roman, bine scris şi frumos gândit, 
iscăleşte d. Ionel Neamtzu Restul, material de 
obişnuită r~vistă 

"Azi" No. 20-Sept. 
Cu aceiaşi eleganţă de totdeauna scrisă aşa 

după cum spuneam în numărul nostru trecut. Proză 
aleasă iscălesc: Petru Manoliu, Coca Farago, Şte
fan Tita şi S. C. Stan. Poezie este reprezentată, 
tol atât de frumos prin dnii: V Voiculescu, R. 
Han, lulian Vesper, Ion Ghimbăşeanu şi Alexandru 
Ceuşeanu. 29 

~ ............................................... _~ 
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Interesante părerile dlui Ion Biberi despre 
Bruegel. Onii Constantin Micu şi AI C. Constan
tinescu iscălesc judicioase pagini de critică lite
rară Cronica măruntă, bogată şi bine gândită. 

" Pământul". No. 112 -113 an. lV. Că
lăraşi. 

Ne-a sosit tocmai când ne pregătim de in. 
chiderea paginaţiei. Confratele Eugen Cialâc in
chină acest dublu număr, presei din provincie, 
printre care ne numărăm şi noi. Spicuim din con
ţinut o foarte justă opinie datorită tânărului poet 
Silviu Cernea: "Sunt, incontestabil, în provincie, 
talente cari mocnesc. Cari mor odată cu indivizii 
cu plete şi cu gulere jegoase, care le-au purtat 
ca pe un blestem. Pentrucă talentul, pentru un 
provincial, este un adevărat blestem. Ceva care 
te face să fii arătat cu degelul pe stradă, ceva 
care te Împiedică să te însori cu domniăoarele 
onorabile şi cu pian, care nu-ţi îngădue să-ţi iei 
un pachet de ţigări pe datorie. Un "ce- care te 
scoale din lumea "oamenilor de treabă", clasân
du-te col la cot cu flaşnetarul cretin şi cu papa
galii. Şi mai depart~: "Trebue să promovăm noi, 
aceştia din Capitală, neîntinaţi de o gelozie stu~ 
pidă, talentul provinciei Trebue să o facem pen
tru a deschide pr n asta ochii provinciei asupra 
literaturii, pentru a cinsti talentul, pentru a da 
posibi,itate celui chemat să scrie, să o facă. Indi
ferent dacă întâmplarea l-a aruncaI la Seghetul 
Marmaţiei, la Bălţi sau în Capitală u. 

Subscriincl În totul opinia delicatul ui poet, 
i-am vrea înfăptuit gândul, cu atât mai mult cu 
cât stim că, .Pământul" este cea mai citită pu
blicaţie provincială în lumea celor cari guvernează 
"literaturaa", În şi din Capitală. . 

.,Gând românesc", An. III. No. 9. - Re
nunţarea venea.,. a venit! - Revista dela dela Cluj 
pornită la drum cu fonduri mari şi cu avânturi, 

• 

şi mai mari, a fost adusA la numitor comun. In
chisA înt ro cetate sigură de sine, a fost nevoită 
să renunţe, şi în acest ultim număr întâlnim scri
sul dlor: Victor Ion Popa, M. D. loanid, etc. 

Regretăm sincer trecutul. 
Despre cuprinsul revistei n'avem nici un Cll~ 

vânt de entuziasm, nici chiar pentru poezia lui 
Aron Cotruş, refren într'un ton mai mult sau 
mai puţin nimerit, al poeziilor cunoscute. 

"Fruncea". An. II. No. 35. O revistă săplă
mânală bună, tot mai bună. Dacă am adă{lga. 
i-am ştirbi din merit. Rămânem deci la ce-am 
spus mai sus: ,Fruncea" e o revistă bună, tot 
mai bună. 

"Progres şi cultură". An. III. No. 7-8 
- Revista dela T. Mureş, a renunţat şi ea să fie 
mai mult literară decât de specialitate şi bine face. 
E o renunţare pe care o aplaudăm. Intitulându-se 
"revistă pedagogică", Colaboratorii se ştiu opri la 
dezbaterea unor probleme mult mai interesante ca 
cele literare. E un merit, pe care suntem datori 
să-I relevăm. 

"Societatea de mâine". An. XII. No. 
10. - Mărturisim cinstit că nu ne-a entuziasmat 
niciodată revista cu ţi nută pur comercială, semă
nată la Cluj şi transplantală la Bucureşti. Detes
tăm pe toţi aceia, cari În numele culturii, urmă
resc scopuri cu totul de altă nuanţă. Pentru a ne 
justifica revolta. anunţăm nu mai preţul abona
mentului anual: Autorităţi, biurouri, bănci: 1500 
lei; Societăţi culturale, şcoli: 1000 lei; Liber pro
fesionişti: 600 lei; Funcţ, studenţi, muncitori: 
500 lei. In streinătate: du blu. Abonamcntele se 
plătesc anticipa!." Şi să mai zică cineva că d. 
1011 Clopotei nu ştie să preţuească.,. cultura! Un 
exemplofl 30 leiI .. Nu mai are directorul acestei 
mucegăite "societăţi de eri" nici un fel de ruşine? 

(a. n) 

INSEMNĂRI 
Manuscrisele lui 1. Slavi el, confiscate 

de o poliţie zeloasă, dornică să găsească elemente 
subversive în Sintaxa Hmbei române sau În ro
manul "Musculiţa", au dispărut ca un simplu do
sar dintr'un proces de devize. Aproape 1000 de 
pagini, ce cuprindeau afară de c~le 2 lucrări 
amintite mai sus, Încă două lucrări: Educaţiunea 
morală şi profesională şi "Fragmente filosofice"
s'au perdut sau au fost făcute perdute, fără ca 
S. S. R. sau altă instituţie de cultură să prote
steze sau să cerceteze unde s'ar putea ele găsi. 
Avem atîta abundenţă de literatură, Încît desigur 
pentru celebrităţile somnolente dela S. S. R., 1000 
de pagini mai mult sau mai puţin nu influenţează 
cu nimic demnitatea şi patrimoniul "Iiteraturei" ro
mâneşti şi nici beatitudinea mandarinilor sese
rişti. Să fie oare adevărat că aceste lucrări au 
trecut În "proprietatea" unui cunoscut politici~n 
şi scriitor, care vrea astfel să se răzbune postum 

pentru nişte atacuri îndreptate contra lui de către 
1. Slavici? Aşteptăm atitudinea dlui Condeescu. 
preşedintele S. S. R.-eului, ca să nu spunem mai 
mult deocamdată ... 

Centenarul unui pictor bănătean. 
S'au inplinit anul acesta 100 de ani dela naşte. 
rea marelui pictor bănăţean Nicolae Popescu
(1835-1877). Dotat cu frumoase însuşiri artistice, 
cultura! la o bună şcoală italiană, Nicolae Po
pescu a fost poate mai mult apreciat În străină
tate - mai ales la Roma unde şi-a petrecut cei 
mai rodnici ani - de cât la noi in ţară, unde 
mediul şi inţelegerea artei plastice erau tot aşa 
de sărăcăcioase ca şi astăzi, când şcolile de pic
tură şi pictorii însăşi, au de luptat cu greutăţi, 
nu numai materiale, - dar şi de intelegere şi a
preciere Activitatea lui N. Popescu la noi in ţară 
s'a mărginit Ia pictarea bisericilor dm Tg. Jiu, 
Pesae, Seleuş şi căteva portrete şi icoane. In jud. 



, 
Arad a pictat icoana lui Isus Christos din pros
comidia altarului bisericii din Sâmbăteni. precum 
şi pe cei 4 evanghelişti. Sub chipul a 2 evanghe
lişti se recunoaşte auloportretul pictorului. Câteva 
portrete foarte reuşite şi de reală valoare se gă
sesc la unele familii din localitate. Se vor mai fi 
găsind de sigur şi altele, pictorul petrecând o 
bună vreme şi la Arad, dar activitatea lui pe a
ceste locuri e puţin cunoscută, cu toate străuuin
ţele meritoase a dlui Ioachim Miloia, care a şi 
sens o foarte frumoasă monografie. Colecţia Pa
latului Cultural care are destul ba!ast fără valoare, 
moştenite dela conducere fără pricepere, nu are 
nici un tablou de acest mare pictor. Păcat. 

m. o. 
Pe marginea unei scrisori.,. bise~ 

riceşfi. Aflasem din primele inceputuri că n'am 
ştiut să »ne punem bine cu Biserica". lntr'un 
articol aş, iscălit de unul dintre noi, s'a spus răs
picat Un adevăr dureros de felul cum intelegeau 
anumiţi factori biser iceşti să servească interesele 
superioare ale instituţiei; adevăr Care ne-a grati
ficat cu acuzaţia gravă de »păgâni" şi altele de 
aceiaş nuanţa. 

N'am răspuns, socotind că-i mai bine să nu 
tulburăm Si mai rău apele, şi bine am făcut. Nu 
peste multă vreme "Hotarul" şi-a deschis coloa
neln pentru a primi în rându\ lor, gânduri le bune 
- ca întotdeauna -- ale mult regretatului epis
cop Grigorie. 

Intre timp însă, neinţelegerea a continuat să 
domnească Între "Hotarul" şi anumite feţe bise
riceşti, Consistorul Eparhial arădan înapoindu-ne 
revista, sub motiv că n'ar avea fondul necesar 
achitărei abonamentului! ' 

Tot noi am fost cei mai intelegători şi am 
continuat trimiterea revistei, chiar fără plata a· 
cestui abonament. (200 lei anual!) 

Credeam că vom fi Înţeleşi, Ne-am înşelat, 
însă. , 

Ultimul număr al "HotaruIUi', ne .. a fost din 
nou inapoiat, odată cu scrisoarea de mai jos: 
"Consiliul Eparhial. Sfânta Episcopie ortodoxă 

română a Aradului. 

No. 6346/1935. 

Onor. Rdm. revistei uHo/arui" 
A rad 

Bul. Gen. Dragalina 16 

Am retrimis Nr. 10-11 din Revista ~Hota
rul" şi Vă rugăm să sistaţi trimiterea ulterioarelor 
numere, pentrucă Consistorul eparhial, - ca atare 
- nu abonează gazete şi reviste. iar fiitorul e
piscop, la vremea sa, va face dispoziţiile pe cari 
le va afla de lipsă. 

Arad, 20 Sept. 1935. 
Consiliul Eparhjal ort. rom. Arad: 

(55) Mihail Păcăfean 
.. consilier referent eparhial, preşedin'.e 

Restul comentariilor le lăsăm la aprecierea 
cetitorilor, atrăgându-le tot odată atenţia că am 
păstrat identic întregul conţinut al adresei Sf. 
Episcopii dela Arad. 

HOTARUL 

A murit un mare scriitor. După Pa
nait lstrate, a venit rândul lui Gib. Mihăescu. 
Aceste două mari tristeţI au făcut din anul care 
îşi va strânge curând aripile, un an de dureroasă 
umbră in ogorul literaturei româneşti. 

A murit un mare scriitor, a fost pe buzele 
tuturor cetitorilor, când vestea morţii lui Gib. 
Mihăescu, a trecut dincolo de zidurile spitalului 
din Soseaua Slefan cel Mare. Autorul atâtor descă
tuşeri şi eva dări cât mai in larg, a fost sortit 
să· şi Închidă ochii sub pâlpâirea ohştescului muc 
de lumânare in cel ·mai posibil restrâns spaţiu: 
odae de spital! 

Un accent de dramă În plus, intercalat intra 
acţiune banală. El, care pentru eroii lui ştia să 
dibuiască deznodămintele . cele mai fantastice şi-a 
ales pe cel mai lipsit de decor. 

A murit un mare scriitor şi în manuscrisele 
rămase neteminate cele două fetiţe rămase în 
urma lui, vor putea descifra odată, felul În care 
"a murit tata", când inaintea lui erau încă mulţi 
ani de viaţă. 

• Vedeniau , "Rusoaia" şi "Dona AIbă", îşi 
vor fi deschis În ultimile zile paginile, pentru a 
da putinţa să evedeze din cuprinsul lor, sufletul 
aceluia care a ştiut să dea multora dintre cetitori 
o cât de mică paJte din el. 

Odinească-se în pace! 

"După doi ani", aşa îşi intitulează re
vista "Cuvântul Liber" articolul editorial al UltI

mului său număr. După noi eşle cel mai frumos 
strigăt de victorie, pe care o revistă politică de 
.. stanga", îl poate arun:::a în vâltoarea luptelor de 
azi. Meritul acestei victorii revine in intregime in
teligenţei şi calmului, cu care este dotat directo
rul ei, d. Tudor Teodorescu Branişte. 

Doi ani de apariţie, sub un regim ca cel de 
azi, ba mai mult cu un duşman personal, cum i 
s'a dovedit a fi jumătatea de ministru, cotat drept 
intelectualitate, mulţumită trecerii lui prin redacţia 
unora dintre ziarele din Capitală, este ceva din
colo de aşteptări şi autorul articolului editorial - . 
însuşi d. Tudor Teodorescu Branişte - a ţinut 
să-i precizeze înţelesul. 

Presa politică de extremă dreaptă - cotidiene 
şi publicaţii periodice -:- şi-a înmulţit rândurile, 
cu scopuri ~ari nu interesează revista noastră. 
Ideia scrisă, pusă în slujba unui ideal de inaltă 
atmosferă, n~-a bucurat oridecâte ori ne·a venit 
sub ochi şi-am regretat că, n'am Întâlnit-o un 
singur moment în rândul publicaţiilor de extrema 
dreaptă. In articolul tare ne-a dat prilejul acestor 
însemnări, d. Teodorescu Branişte păcătueşte nu
mai atunci când nu vrea să dea în vileag numele 
,,1ichelei din imensa colecţie", pe care dsa o cu
noaşte. Noi l-am fi vrut strigat, cu aceiaşi con
vingere care se degajează din această minunată 
spovedanie, <:hit că l-ar chema Crevedia, sau mai 
ştim noi cum. c 

Cei doi ani de victorie ai "Cuvântului Liher", 
îi socotim şi-ai noştri, mai ales că ţintele ne sunt 
identice: o cât mai bună fnfefegef'e a adelJăf'u
fui şi o cât ma; pf'ofundă pretUire a lui. 

(8. n.) 

-
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Ortodoxism ul, cu prigoa
nele pe care a avut să le Înfrunte 
în aceste ţinuturi mărginaşe, este 
servit in chip magistral de pă
rintele consilier Or. Gheorghe Ciu
handu, cu lucrarea sa apărută re
cent şi privitoare la decada a patra 
a veaculut trecui. 

In jurul a două figuri centrale, 
Samuil Vutcan si Gherasim Re.ţiu, 

cei doi protagonişti, înflăcărati 

fiecare pentru un ideal, căruia a
veau să dăruiască partea cea mai 
bună a fiinţei lor, şi pentru ca 
ciocnirea să fie cu atât mai tra
gică, - ni se prezintă, deoparte 
ispitirile, intrigile şi constrânge
riie de abatere inspre credinţă 

nouă, ale cercurilor diriguitoare, 
dela scaunul administrativ al ju
detului, prin toate dregătoriile de 
ţara străină, până la stăpânirea 
din Burgul vienez, toti căutând 

câŞlig de suflete şi vaduri impe
rialiste, - dea\tăparte înfipt În ţa
rina sa, semn de veac lung, umil 
simbol, neştiutor de calte, iobagul 
cu nume de argilă şi suflet de 
inger, care îşi ocrotea în haina 
mizeriei lumina credinţei strămo

şeşti. Şi printre ei, atâtea figuri 
frumoase de preoţi, fiecare câte un 
iluminat. 

Unul dintre aceştia, este şi acel 
Gheorghe Chirilovici, Încruntat şi 
ambiţios protopop de Şiria, el sin
gur gătit pentru un rol pe care, 
- mântuit în anonimatul şi si
hăstria unei chilii de schit, de pa
siunile şi râvna sa, - spre pier
derea a lor săi, nu avea să-I mai 
joace. 

Lucrurile astea, expuse cu meş-
teşug şi, pe cât îngăduia scopul 
urmărit de autor, care, spre cinstea 
sa, de atâtea ori se învinge vădit, 

în luptă - obiectiv, într'un ritm dra· 
matic, viu, şi cu sublinieri de inimă, 

---~ ~----~~~~ -------=---~~ 

NOTE 
poate să le reţină cu folos din 
lucrarea părintelui Ciuhandu şi un 
nespecialist. Iar partea cealaltă, 

monumentală, a lucrării, aridă şi 

ingrată, a enormului material do
cumentar, descoperit de ochiul a
tent al râvnei de a da o lucrare 
sub raport ştiinţific tntemeiată, 

cheamă lauda de calitate a spe
cialistului care sigur va înregistra 
una dintre lucrările cele mai bine 
inzestrată. 

Pentru locul pe care ni l-am 
ales aci, să reţinem atât: intr'o 
vreme În care literatura de scan
dal şi de efect ieftin, are o cir
culaţie largă, mărturisirea autoru
lui pentru un trecut inviforat de 
suferinţe şi jefife, apare odată ca 
o recunoştinţă către cei cari au 
transmis prin furtuni, nestinsă, 

flacăra Iilială a credinţei, iar apoi 
ca un stâlpar de îndrumare către 
preocupările ce aşteaptă munca 
generatiilor de mâine. 

O traducere din A. de 
Musset poate părea multora 
dintre cetitorii nostri, cu gustul 
evoluat şi subţiat de vremuri, o 
intoarcere inutilă spre defecte şi 

simţiri de altă lume. Ce să mai 
adăugim atunci despre scăderile 
cu totul evidente, ale traducerii, 
ce acuză un diletantism care în
tr-o epocă de erudiţie şi compe
tenţă, poate găsi prea puţină justi
ficare, Şi cu toate acestea, am 
m3i avut prilejul să ne mărturi

sim pentru nevoia de a deschide 
făgaşuri, pe aceste linii de hotare, 
unei culturi, înrudite şi nu întot
deauna apropiată cu înţelegere. 

Determinati de atari împrejurări, 

am scos din sertar manuscrisul 
unei traduceri care era menit mai 
mult unor documentări personale, 
dar căruia îi facem loc ca o de-

-

• 

monstrare a preocupărilor către 

cari am fi fericiti să putem Îm
pinge pe alţii, mai chemati. 
Până atunci, bucata tradusă din 

opera romanticului amant a lui 
George Sandt să rămâie ca un 
semn de început ... Pe care dacă 
îl vom adânei poate să.1 găsim 
Încă destul 'de actual şi etern, 
prin partea de omenesc şi de sin
ceritate, cu care vehiculează, peste 
veac, o iubire şi suferinţele vane 
ale ei ... 

Despre Ion Slavlcl, - fiul 
ţinuturilor noastre atât de indife
rente şi greu de antrenat În preo
cupările ce par abstracte, ale fru~ 
mosului literar, ne revine să scrim, 
pentru atâtea referinţe ale existen
ţei sale cu locurile pe cari le-a 
incadrat in opera sa, cât şi pen· 
tru semnificati.t pe care scriitorul 
şirian le·are în topografia spirituală 
a românismului Confruntarea celor 
două poziţii În cari s'a definit 
omul politic şi scriitorul, cu o 
convingere care poate aşa de 
uşor duce la conflicte dramatice 
,"! realitatea şi legile ei de fier, 
iese În avantajul omului de con
dei. Şi alunecarea lui inspre o 
interpretare greşită a vremurilor, 
nu ne dă nouă dreptul să-I jude
căm/ reţinându-i erezia politică. 

Rămâne adevărul celalalt, al lu
crului frumos realizat, adaos in
contestabil la patrimoniul obştesc. 
Şi când vom şti apropia opera 
lui, fără prejudecăţile străine do
meniului estetic, se va lămuri şi 

mai mult adevărul, pentru noi, 
de pe acum câştigat, că in aceste 
regiuni, o operă de creaţie nu 
poate nesocoti tradiţia şi elemen
tele tehnice pe care le-a elaborat 
Ion Slavici, şi cari se cer con
Hnuate desăvârşindu-Ie. (t. v.) 
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1830 -1840. 70-l pagini. Tip. Oiecezană, Arad. Lei 500.- ţ 

D Murărăşu: "Călin Nebunul" de f'.!:. Eminesc:J - Bucureşti. l 
Praf Pimen Constantinescu: "Invăţământul limbii italiene la Sibiu." l 
Maria Maior Pirvulescu: "Fecior de gazdă" - Deva. ţ 

Praf. Or. I~. Olinescu: "Şcoala şi fuberculoza". 
Vladimir Corbasca: "Tananica u TOman. Editura "Adevărul". 

Reviste: 

"Gândul Vremii~ an. II[ Nr. 7 Sertemvrie, laşi. - "Rinduri" an. 
I Nr. 6 Mai-Iunie, Fânaţă-Bihor. - "Fruncea" an. Il Nr 32-34, 
Timişoara. - "Lumea Nouă" an VI Nr, 8 şi 9 August-Sept. 
Bucureşti. - "Azi" Nr. 20 Septemvrie, Bucureşti. - "Satul" an 
V Nr. 58 Septemvrie, Bucureşti - "Transilvania" an. 66 Nr. 4 
Iulie-August, Sibiu. - "Scânteia" an. Vl Nr 7-9 Iulie-Sept, 
Gherla - "Libertatea" an. III N r. 17 - 19 Septemvrie·Octomvrie 
Bucureşti. - "Gazeta Cărţilor" an. V Nr. 3-4 Sept., Ploeşti. -
"Film" an, III Nr. 53-5-1 Sept., Timişoara. - "Satul" an V Nr. 
59 Octomvrie, Bucureşti. -- "Femeia Satelor" an 1 Nr. 7 - 8 lulie
Augu-t, Deva. - .,Scânteia·' an. VI Gherla Oct.-Noemvrie Nr. 
10-11, Gherla. - "Pagini LIterare" an II Nr. 6 7 Septemvrie, 
Turda. - .,Ramuri" an. XX '1 Nr. 4 - 6, Craiova. - "Grai Mol
dovenesc" an. IV Nr. 22 - 23 Sept.-Oct" laşi. "Azi" No. 20, 
Bucureşti. - "Plaiuri secelene", Braşov. - "Viaţa Basarabiei" 
Septemvrie, Chişinău. - "Cetatea Albă" an 111 No. 2, Oct., Cetatea 
AIbă. - Pasărea albastră an I Nr. 1, Bucureşti. 

Ziare: 

"Ogorul" an. II Bucureşti. "Ştirea" an. V Botoşani. - "Vestul" 
an VI Timişoara. - "Gazeta Antirevizionestă" an II Arad. -
"Gazeta Bucovinenilor" an II Bucureşti. - "Zărandul" an II Brad . 
"Bravo" an III Arad. - "Curierul" Arad. - "Ştirea" an V Arad. 
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