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Moise Nicoară
La imIJ illil'l'â II 7.~ (/r ani dela moartea l11i Moise Xieoo/'(1, Licerll de bârfi, al
tllrui 1lII/IlC il ]J(l(lrtiî, (! yiisit prilejlll llÎmrrit fir (1 comemorll [j('('(/sfii allil1el'snrc
in sclp/(/mârw illcIwwlli Sln1jeriei. Astfel, III ore/r de cdumlle inlr/ecluolei ~i TllIra/(j, şcoala fi crl':;ul p('irivii sc'i-şi termine, În liN si ulI, cl/l'Slld'e, cu (1 /rclie de
,Î/Iilii patriulism, de. lIi'priJullliW jertfii. de sine ]len/,./I IJinlil/(a idt'ii /'omlÎlI/'ş/i.
10 (/('es l St'IlS, doI', tr('[J1/e ('(lnsil/('f'ut/! tOillti pn/:;ll11irca dela Paiul III Cull"ra'.
f:lkr-:rŢ();:;;eS.i(U(/r(~ {: losl, la illC('j)Uttl! /}('urul1li S,.'\., lui", dinlre [J1I/inifUZIIl'i
sllli ni conşliill/ei nUJiorwle, ce (lllIllCi,<;~ [['(':::1'(1, LlljI(u lui drrww/ird. [JIIr/alil dela
1~1;l--11),!O, CII ierarhia SrirlICfl~C(j. p"e:::i(/H/â (Le l1/ilro;){)lilnl stirb .... /raiimirol'ici şC
'TtI .irad
lI(/rmIlisll'alorlll Sdll, iosif P1I1II/I', ell /'mlrl
lU'mf~ia Illlfj/ll'eflsccl (,/
Comi/olriTli, este, inainle de lou/e, i1l/'ga ~'i. ])llpii Ci', din ~·tl1!1. 1813. n. Clehi/1(I('{,j
~- /TIÎ(il/toml aceslei flr/I/mi pentr/l episl'ojJ de slÎnge şi de IClle 1 olwÎllci1sccI ,~
1I1S1;;lrc, (re" clici, Moisc Z\'ico01'l1 să ducd /JI(/! departe acesll' slrcldllill/i. 111 l(('ea81(1
IUi;/tl. el sacrilicii lolul. sâmUa!e şi situllIie l11utcri(//ii.
Cum {o[.r!e bine J-JL(W'Ildcri:::JICprjm;JL~'(ll,1 }lju!Jra[ ~- [osiI "lI[CO!l" ,lJnise
NWU(l/'{1 ,.pu/ca sâ se~(/crmwdc::(', ca a'~ii mI/iti inrJ;~'ejl,rtJJ:ilol;--rmi;~rinas~, lilsrÎlld
poporui aSl/pri!, {ânl de (/-1 mângâia cel putin Cll !III I.WITl11l I sperail/dol' bune sprf'

ac

t'~ilo,.; jiu/ea sc1 Ilibâ o /Jit'alii odihni/ii şi lerieoill1. d/ll)(1 pâreref/ l1('e/ora ('('-şi a{W

lu ieirra În 1l1lIrin:,(/ p!âcu/u/"i ('goism al ,(Il'. ~~'! Înstl Il despre/II il Il'1'icil'e(/ propr:c',. şi (1 dat piept o/'s/acoll'/o/' şi in/rigi/ol' !jlllcrniC'e .. ,"1)
/Jlcl1is pentru vreo 2 uni> .l!oi!w Nico(/ril',\I' din Închisoare [,o/wI/I şi lipsit de
mii;(;UC-e,~LJUI', c{jlld ill 18'2'1, iosif l'/l!llie vu.'(jsd pirrt! in Gwla spre a sfill/Î IJlse-r~',/~dht 01'UŞII[ inSI/şi unde se niÎs('f/se Jfuisc Sicounl, (/C'l's((/ il opreşte CII vorbele:
"fll'.~('OP $ârl)('SCJlU poaicsd sfinţl'(/seil biM'rica (Ii casJu!··.
Când, la 1U ,\lui 18'25, pari/sia ricl/(/ spre a trcel' in Prim ipa/e, vajniclIl IlIpltiI.w /1111('11 S(! !)r/şc/lscâ [miştit spre (J ol/d chemare. D('şi se peirea uri if/frlÎnt,
M',nl' Nico(lrii II c:isl' iTi.~ii fi' Rom(il1il C'rişt'/Ii 'LI i> lIia(â no/ul slIflete(Jserl şi ('Of/lial/a 101' /'omlÎll('"serl PII ÎIllPI/IlI' in 18'19 pe eri diI1lcii I'lrIdicii dill neamlll lIostru
Irolwl Epu)('opiei llriidc'lle. Asf(cI, prin lupi II l/li Jlclltru 1'Omâlli:::[I/'ca /Jiscricii
li .Irad, Jloisl' Xicoatu. s,' (/ş,~(/:cI aliill/ri de Gh('uryl/j~ J~(/:âr,
cre(llo/,u( şco(r{ei
,u/wllale şi cit' ludor \'jadimiresnl, curc,pc jJl.lIl11/ poliitc, ]'eprl':::iIlIă aceeaşi idl'c

rJJmdllC(/scâ. '\
. Iar când, aid, În Trallsilul1llo, Moise X,cn'lnl ".5i socoteşte misi1lllea illcheiaUi,
cl/rree peste l;w'paJi, Îm/J/,{'/I/1(i C1/ uld/ia (/I/scti/i u/'(/c i'n;. El esle c/e-uc1lT1l incolo
pn;!tsonll, e(l/'I' impldcşle i11 orele lui de ;'I!inii lradi/in ylurioasâ Il splendidei
l:nmc,'''c/l- descellden/a 1111 mai /)///ill Ilobilrl. /'(,mrÎne{/s('(l, ti ,'IlfW:11l 'lli j(o mii llfse,
III IlIp/(1!onlllli jJo/ilie dela ..imei, (rehue stl fi
lIriii sif m/J/'c:;e SI/fie/ele e ~'I'i1or (/(/secl/lllui
.1/(li.~e Sicnură dill Bucureştii, spre
CUfl' se Îndreptase paşii lrri cir p1'lilwg!
II! a('('(ls/cl [Ilt!oi/â i/iosl,,::il de eld,.j /'(l5vn'ilil şi de miilws rchpcÎndiior a! idl'ii
IIfl(lonule îl comemoram aslil::i. Şi, fiindeii icli'icl de /'omâni:::a/'e tre/lUe înfi'ip/llitc1

Crl'lj din :i(l1'111 de. c'u/d palriolism

'(')Al/!, .Uoise Nicolll'â s/i'trw' Îllcr'Î iIl/rl:' JlO!, efI 1111 e.l'efl1plll de urmat, prin jertfa
.j senină: şi ca lin ilie/n'/JI'Ii' /,omâlies(',
puna c[' ţjlÎndu' lui. de a li d~l'liIli
ŞlllFâni aici, unde ci II itrsângerat din belşug, va fi () ctimp/leM inlrupal'r.

ED. 1. G.n<.INESCU
1) 10 P8nleollul Romb p. 103,
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HOTA.RUL

1"~10ISE NICOARĂ
"_
I~ ŢARA ROM.A.NEASCA*)
PE' IlU';SlIl'a în eare colJml uit:lrii sp seutuJ'ă de pe numple lUi
Jloisr l\1(Oara, acest Îllsuflpţit apostol al I'Onuillism1l1ui şi al 01'10ooxiri na\ÎoHale, sufletul s<lu învllpiJiat de focul sa('ru al iuhir('i d<:>
Ufam !le apare din ce în te mai int('llSiv jnffu;,lll'at În aUl'eola d("
luminii, proprie ('roilm' mari ai lH'amuluL E viaţa lui piItHi vi(' a
patriotului ('ure llu-~i lln'('uppţp::;le sPllUm0ntpll', carp luptă pC'utru
un idrai, tflră a avpa nici m:l('a!' pel'sp(·ctiva llllPj I eeom!wnsc materialE' Îll ar'easUt lump, care huiduit, h~ltut, afllt'i!'lit, arUllcat În
temni(il ~j tr{ldat de chiar fratii sid, a slnlh:ltut ac('asUI \'ali-~ fi
p!{lngpJ'ii Îsotit neÎne<'tat ()(> S}wctJ'ul hidos al miz(,l"if'i, Ciini a St'
hlsa o (lipit mllCaI' illtimidat de lovitul'ile lI('('ontpnite ale sortii.
Ciit Ci fus! in via(a, lumea nu l-a cunoscut, ial' dU))il 1lI0arte uitare'a
"~il lilsat gl('a ea Ull to~mar pl'ste amintirea lui. A t.rphuiL sa trl'rlni
df'«'];ÎJ dela ÎIiC('tal'('a lui din viaUI, !l('ntru ca în Canwl'a ţării ~<1
it~llll(', de· PC' bU7,p]e lui L C. BnitiHllu, lltl tanli\T (UV[lllt <Il' ÎndliJar,' uminlirui ('('lui Cp ~i-a împlinit cu dl'săY[lr~ir~ inalta solie ~i
fOSI jt'llfa Înrllilllll'ij sale Îllll'U slujlJll uaţiri. Iar noi, fiii ţinutu
lui 1lI1l!C' ~Ioisr i\:i('oarfl ~i-a p('trecut cpi mai fn1l110~i, dar :;;i ('(,j
lai t]U!"('1 o~i alli ai vi('tii sale, afal'~l dp dUeva glasuri 1'117,lete 1\1'
illC('I'ă admil'aţ.ip faUl dp omul cal'!' a ~tiut sfl cills!pase[l drumul pe
a1\' a umolat p(' P~lJll[ll1t În tl'ecp}'pa lui SI)I"::' vPr!llÎd(', n'am făcut
IwoajJP Ilimic pelltru l'efacC'!'('u in }wl'spediva istol'iei a eoyi!r::;Î,
oal'ei 8al(' figuri.
lu lumllla acpstor rf'flrxil, sitrbiitorirea lui M~)ise Nieoară î~i
li' impor!allţa ('1 spmllificativă. Prin ea \'oim Sol ereillm cultul lui,
i -] adu('('Ul Îu surIptelc 1l0astH.' deschis!', s[] facem ca forta lui lleazut{l să lle ÎIIHII'Nlscă, Sr] ne purifice, s;1 111:' Înalţe, Sfl ne Iilwreze.
Sl' C lW(JSC lUjJlde UHe s'au oat aci îll Arad in jurul emand,
ării hi:--:l'rÎcpi noastre ortodoxe de suh siiuirul pro;.('('torat al iel'<u',
il'i l'fll'lH'~IL Se :-;;ti0 er] îl! focarul an'stol' lupte a stat figura de
ani! a lui ~lois(' Nicoanl, lledintit ca lltl stC'jar în orcanul pe cal'C
-a desJ(lIlt uil Î!I(I:1r{t t 1] ieu i ui stflJ'ui nUl !)(>lIt 1'11 ca uza dl'papta a Hoi:!lÎlo;'. Primit la încpput eu osanalc" ea un al doilea :\lesia, p~\I'1il în unn~l de ('('i mai intimi împreunfl lupUHori ai siii, Moise r\iară a tnlit p[Udi în ('ele mai mici detalii toaU] tl'ageuia el'oilcu'
.ari, cale î:-;;i
într'un moment dat niu'uit castelul de a.ul' al shu,
tHnfll'ilol' 101' suflett':;,ti. Dar jet'Ha adusft ciI' Moise Nicoal'ă nu -::i-n
'~ipil fumul în van. Eroul a ellzut, ÎlIs<1 faptele lui mari au rodit
('uJal[t eu potolirea furtunei pe eare a clcslftnţuit-o aCl'st vizionar,

""ti

') Note dintr'o conferinţă ţinută in Arad, ('u l)rilejul cOlllemorării lui Moise
iroară.
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s'au rif'ipit si norii caro au ţinut in ÎntUl1f>rie at<it amal' de VJ'~r ~
suflel al lieamului nostru uPjll' an>:-;te plaiuri. !:;li ~loise :'\icoaI'ă, J '
Illo~!(,llilU: a anlt cel putin milngftÎel'pa df'-a urm~1'i de deJla"
cU l'a::':UI mi rr.cu loasfl Se h 1111IH1I'(' la fa ţ fi a înl}w('ju)"ul'Îlol". In,,'
ghiullUl ~(lU, în mjJlocul 110stailliei dup,\ tinuturili' ~i frat ii p:,
siO, un singur gfmd îi lllai lumina din l'fll1d IU nlllll fnlHt~'a br. .
date\ d{~ prpl;l. timpudul soul'ium al "it'tii, acela (ÎI' a se -;:ti auto! .
lrhllsform<"llilor mari, nu'l' au luat fiint.l in C'}larhi'1 Aradului 11.
dat~l eu alt'gel't'a primului C'Jliscop l'OIll<î.n :;;i a ÎlIfiilltitrii foean
de luminii, carc a fost Pn'purullliia din ~\I'atl. De data an'asta,~'
rui foal te fUIlUll' asupra lwrioadei a doua dill "iata lui :\loisl' \.:
('oaril, asupra activitaţii salt, din Pl'incipntf'lp 1"OImlll('.
' / :\loise :'\ieoanl a palllsit tara UllgUl'N1Sdi în lt-:?5, Jlcntru a •
stalol'llici pentru tot H'stul vieţii salf' În J>rinripatp. :'\o\\a sa Ilai"
îi fu l'Ullo~entil in('it din timpurile' ('fIlHI ocupasp ('atedra Lip la!':
~i gerIllaJ;~~1 la ~('oala dOIllll2ascft din Bunlrp~li, În <PIUI 1~1O. l i
ajunge I illlii I'n 1 :\ ieoant la Bueu!'e':-;;t i î Il t r'un timp c(lud ahia în,:. I
Ilise :!;~ ani, e u:;;or de ÎutelC's. Cariera care îl adempIli:,:,(' Îură. '.. 1
anii 3ll0lesn'llţei a fost diplomaţia. I~i d~ldl'a deplin St'aIna ca J
a l"\'H Sti"I calc va putea cu mai mare SUC'CeS munti pt>ntru fok, 1
Il paw ului ~i a cauzei na \ ional\.'. DpacN'a îl vedelll el li IJ,1 tC'l'minw. f
dn'ptului la Pojoll, studiind eu îllfl'ig;ul'arC' ·limba turcN1S('[l la il,. t
tuutl tie limbi orientale din Yiena.{.hl(',,{u'ui Cil soarele Homilli. C
din loate ţinuturile nu poate nls.u,r denit la HU(,lll'P:-;;ti a fo~t· ~
ma lui cOJl"ingl'1'e într'un timp 611IU fratii lui nici \,111 balluiau' ti
car ad.Îllcul ÎlIţdes al acestor cuvill!e. Val· m;'tl'f'tul giÎlld care.j. fI
drum;1 Ph:;ii spre t'Ujllta1a :\11111H'nit'Î, se izbi în mod fatal de II CI
~al'e,). ('dor cip acolo. ~i astfpl :\[ois(' l\ieoarii e lIP\'oit S{I se mi: D
rreUsul cu profesoratlll. fiind ('t'l tlilltili daseil\ de dilll'oad ~i [ îr
(,lU·~cr~.I, lui li,ll. !Jaz;',!, iti ~.)rinripa~l,l ('ur~lIld ~l'?<~la tlolllllt'<' .~l
se <!eslllllţeaza ~l ~IOJse .:'\]("oara se J'ellltoarce la 'lClJa }lent rl
mtra în sel"viciul mIlitar. Jn al'pst drum Se abale în .'rad, t N
luptl~le ),ist'ricp:;;ti îl prind in mrpjele Jor. Lhlll izbuclli 1'(,\'o!: ni
lui 1 udor \'laclimin'SL'll, ::\icoar;1 Înfundă tf'lllllitf'le liiuleL );1: ,in
astfel ne putPlll t'xplira cum de ll11-1 \'i'dem încing-ilml sabia, lu
t Ufea de \ 1te3.zll] dom Il, cu carC' probabil va fi a nil l'ullo::=ti nt;! 'In
Hu(,uJ't'~ti ::;;i \"ienu, unde fugise Tudor duph rflsboilll tlintr!' TU" Sel
:;;i HHSI3.. IaU. dou;:l earaetpre aWt de apropiate prin tPl.npal'alTIf nil
lor l'[tsboillic, prin ideile lor dt' llhenatC' :-;;i St'lItin1Plltul lor prof !le
J1atiol,al, C'flzuţi amitlldoi vietimfl tl'{tu.-trii, dar am[IlH!oi Îllfl'Ulli sia
mual'1 ea (u ~ceJaş el'Oblll. X l l ' B
Iii 1'rilldpate, :\lois(> :'\icoal'ft ni se îllfati:-;;ează cu Uli înflih agl
" 1)01
apt;stol al (ull urii uatiouaie ~i un lIeostoit pl"opag'l.tol' al lG'
l'L'fc fl11R 1oare. EI n'a tl'ecut Yedl"a f!"raniţă ea sit tl {lÎaseil ills 1ac
lHillîai ti!! pe Ulma fain1l'i sale tip ('rau cOllsacrat al Ilt'amului,· Un
tura 1ni vastă, aprofu ntla tit }1l'i n o cunua~t ('re tNllPiHi('{l a sr: ~ra
lor PlIeie:opediştilor din Frallta, i-a dat posibilitatea sf} se l'OI fi .
Il'{ in eurtllld C[l soarta fraţilor sai a:;:a zi:;;i Jioel'Î sp deos('bt':-;:t;>
lip Pl!till de soarta ('eloI' Ci' zac în robii slreÎll(>. D('acum îneolo \1
:'\irual',I hi 1[11 g('~te cadrele acţiunii sali'. Tinta sbueiumiil'ilo:
\a iI1lbl'[ttj~a de aei înainte cauza illtegral~l a romtlnisll1ului. EI
I
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n'a HÎFat }1('stl';lhi'itut lliei un J)('tic cip p(tnHlnt locuit de Rom~ni,
avea Cf'a mai darii intuiţip a l'ituati('i pl'pran" în ra1'C se sh,ltf'u
Ilpamu] 1'ol11<lnpsc de pr('tlltin(]pni. Pe două T~i <'rf'df'a (I) că se V~

putra eloi o soart:l. mai hUilă acpstui po!!or ~UH :}(' distil,lS ~~ totl~';;j
atât de (1)"opsit. Prlll pJ'OnlOVarN\ CllltU1'1l 1m natlOJlale ŞI lWJn :1fJl'll1arra drf'lJt 11 ri lor ~a,l~ lf'tri t il11t? În fata arc-ollaţ.rullli (lllfOppun.
La lf'H'r,il'f'1l sa în Bl1curpşti, prima lui intpntie a fost s:l--::i
I'ria ea1'iN'2 dl' dase;11, drdt dorinţa lui nu g-ăsi nlsul1pt în Sllf]('nIl ('rlol' rr,re rOlHlur('au d('sti])I'lp \[llnt('nipi pe arf'}e vl'f'mud .
.'J'llIT.oasplp lui memorii îllaintatp PrinCÎpl'lui Gr. Ghira în ruri
a1'ăta 1lI3Jîlp foloafl,p CP pot J'('zlIlta pf'nh'lI CllllOuştpJ'('a limbii Pl:J.(f'rI1:-> din t'l'('iprea 1111Pi catNlre de limha latin:l au rămas fill':r 1':1SUlll't, prC'('um ll('ascultat(' Hll fost şi ce)'rri!p l1li aorpsate PrinC'i~" prlni Ioan ~t 111'7a. pl'in ('arp solirita o fUllc(ie în lasi. NeÎnţelf's. de
( ai s[d,)şi ealltil f('I'i('i1'1'2 în Constantinopol llllc!l', in lipsa Ulwi slHj!lI' ÎII (Iip]OIm:.tii, î:;,i îmbiI' Sl'l'viciilp sale Sll}Umului, llpntru un }oe1; în al'IT ain tUl'r('asc<l. la ca"a1('ri(', potrivit ca1'a('t('1'1I1ui şi antitnrlinrlor Flalp Hpfuzat. J'0vinf' în tarii U1Hlf' (' mlmit l'(,"izor şcolar, r!11J1~1c(' i s(' filrus('r;1 promisiuni că va fi l'('partizat la c~mc('Jal'ia S('rl'ct[I}'jatlllui FltatuluL Dintr'o pptitif' a01'0snf;1 111i 1\i~s01d, t'pi,'sp
" 11l~ă CiI prnmisiUlwa a 1'l1mas numai pp h,lrtjp, Ppste doi ani Îl ÎII'
lidnim ('a sN'}'ptal' al SorieHitii cip a~rIi(,lI1tuhl din tara romiillPas,că, prima soeiptate dr a('pst ff"1 înfiinţaUî, la stilJ'uÎnţ.ple lui MoiSt'
:-Ij(Oanl l'ar0 îi ('ompunr statutrlp şi scrip o s('am:1 OI" articol" şi
tratate din dornpniul ag-ricultul'pi, ppntrll rrtsp;îndil'pa dp cuno.';,tin\i
folositMll'r şi introdu('rl'('a Ulwi f'('onomii rational;", Intre m:,lJlUSrl'i~rl(' loi p<)~t I'ate la Acac!rmia romRnă se !!{Isrşfp un tratat ('omnlrd fi" p('onomip ruralA. care n'a putut vr!ll-a Inmina fip<1I'uilli,
întn,['M ~o('irtat;"a s(' f!rsfiintasp în cllrilnd. O altiî O('c('ptie lwntl'li
. ~[oi~(' Nj('oanl, care Sf' pl:îng-e PrinrÎp('lui cil nu-şi primi:o;e }('afa,)('
l'
Da('H în ipo~taslll (11' r:1sp:1nditOJ' al c1llturii nationale "ri)i~('
l\iCOlll'ft n',m<Înr în lltma lllmi Gll('oJ'~h(' Lazăr. în schimb ca sllstin:ltor ('OHyjns al call:wi rom;În0sti în fafa lum('i. ('1 nI' aparf' ca lJll
inovlltor elI' drum uri. Era eonvinger('a l11i ('il f}16i {}(' sprijinU.J :;,i
.1 1ll·:1vojpta maJ'ilor Pllt('rÎ soarta noporului l'om:ln, cu gTru <;(' va
PUIPa srhi1l1Jla. De aci n:lzllinta lui tIp-a intrn în d.iplomatie, cip ac.·i
~rl'ia )H'sf[jl'~Wl Of' n1f'morii nl'rZPlltatp ('u dif(·rit(> pril('luri oan1f'nilo!' mari ai a('plor' timnuri. în ('a1'r pT0df'azil ('11 toată însuflE'til'NI
trrntru fRllZa sf:întă a Romimilor ,lI' pr(>tlltinclpni. A rufrf'f'rat Hllt~ia, a slat mai hinf' de ZP('P ani în"Cons{anfinono] si în ac('st !imn
~1l'al1 fost f;H'tori diplomatiri ne CiH'i s;'j 1l11-i fi informat ami'inunlit
. a~uprr~ f.:Uwii l101itir(' şi ;;;oria)p a nomilnilorr,Trarlll('(> nwmoranrllll
tJoliti(' al Fomiinilol' fran.<;;il\"<1npni din 17f11: ,,~unplpx 1ilwl1us Y:tllarhorlnn Transi'\"ania(~", pl'E'zintă pat/'iarhllllIi din Constantinopo1
un m<'n1o)'iu asupJ'a rdf'l'illt(']Ol" r('li~ioase din Valahia cum ~i asupra stării Romflnilor ortodoxi din Fng-al'ia, lWC'C'UlU cu c:îţiya ani
în ll!'mft prl'zintase Principf'lui'·Alf'xandru (~hica un mrmoriu drsTJl'e administratia hisf'rieilm' eatoliră, l11tp)'alll1, aalyină din tal'a 1'0·
m~ÎTlcasdi. In Odrsa îl yedrlU neeontpnit în Flocietau'a iluşhilo,' pa,
trioti Al. Stm'za şi Costache Ne~r'i. cu cari împreună discută asupra felului cum s'ar putea mai ('frctiv ajuta oropsitul său neam. ~
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Tot aci are intrevederi cu Voronzov, guvernatorul Basarabiei. , .
•re-l în~l)i(~ cu ratf'dra de 1. romtmă df'la facnltairu din Pf'i€'l'shl::
! Il Cons1 antinopol, la 'c('re]'ea baronului Chahert, întâiul urago!l) '.
al Anglif'i la Poarta otomanfi, rare dorea să cunoascii gravamill'"
}{c' mfl1lilor, plaborează llll amănuntit studiu hltOI'iC politic în
dii l'rlahi amănunţite dpspre "Sllpplpx lilwllum Y.'Hlachol'um",
1791, v(.r!Je:;:I(' de prigonirile lui Mieu Klein şi Maior şi Zllgl'(ll",.
în ('Hlor vii revoluţia lui HOl'pa. Alte llowl memorii a Înaillta t ,
basal!ol'Îlol' Rusiei: BO]t"lliev :;;1 Fstinof, cu o descrierc amănUil'
a sUfe'l'ivl,elor sale din Arad, etc.
Cilnd Timoni, ministrul Austriei la Constantinopol îi cel'u·.'
[eva ([C'sluşiri asupra poeziei lui Asa('hi, în v(>derea tipilrjpj :1,
hlcrări intitulată: Critica mpratul'ilor unor limhi, :Moise Ni('l);,'
([tmciu-şi seamă de foloaseln ce pot rezulta }l(>lltl'lI Ilpalllui s[tU,
('UllOa~îel'ea literalurci romflll{'~ti de către strcini, nu se miirgilll
numai în Asaehi, ci îl PUlIC În CUl'('llt pc g('l'man cu st'J'ipl'ile r
l'c~tilot', nI versurile lui cttl'lova Aristia, Ah'xalHl,'i ~i POgOl',,·
MOÎl',c Nj(oal'ă a fost un spirit unive'l'sal, can' pospdn o Întins~l
tU!'(l iSlOI'il'i"l, literară" ~i filosofi6i. In manuscrisele sale, pe l:i
În ti ns,~ St\l d ii filologice :;;i lexieografice (un ÎIH'('put d~~ <1 ietio' .
francez român şi un tratat de ortografic romtlll('aS(,,~t) giisim (':\Ir
şt Botile din Dioda!' Siculus, Allllonymlls, ThunmallH, ej C. WI'.
originale, traduceri fl'ugm('ntarn din Racillp, Buffoll, Yolnry, t'
nardin de Saint-Pif'l'I'e, D(\lille, Barthell'my. Chat('(}uhl'iamI. ,:t, '
\J "Aceastii cultură vastă şi aepastrt lleÎnfnllltft pllel'gie, dul,
d(~ un duh al pf'rpgl'inaţjpi eăIrwzit de o ('an Cl'pţÎ(' î nll'u tot ul .
dprnă a d<'librl'iirii sOaJ'l('i natiei sal(' în faţa marilor lJatiuni.'·
calităţii cari ridic~l personalitatea lui ·Moise ~icoară la rangul: .
am118sadol' al neamului românesc".

"Dela a: trri'ro. an 0.1 vietii mde - spl1ne el - În 18~5 llli ;l/1Iţ]nipol1lc i' .
"emlmi/lIl sculptor italian - "iala nIea a fosi o neconlellilr1 Itlplll Jlellll'll Il
mI' 1. [?ouHin 1:(IS('I1/ din lald şi IIWIJI(! llImH~I(' a("('s/a mi-CI /osl PllfW'1'/1 ,1';,
ochii 111(', (;U fosi p1ll'w'e(J aţintiţi aSIlIn'a vechilor ROl/lani dt' \1 care Il!' i"
Am s(>c'p/[/ câ âuctl omenirei intregi lw-i pol fi de folos. incalle sd mii sil,'.'
nCr/flw/lli mCI!. ,1ce(ls/a li şi fosi w'llorocirea 111e(/ şi pricina shldl in carc 111 i
,Im a/il, am Cll!W/ul, am experimcll/al, /ocl/e (/II privil Iii IiIlIlldc de romlin
(//1
tdttlil (Uf/l s'(/1' Jlli/ef/ veni mai /line in ajll/ol'tll 111'11[1111111 romrilH'sc . .\ .
ŞI c/'('s('111 În reiigillllc(I nislir il 1Ilfli, În/I'II (I('('as/(/ 8[1[11 şi /lIsrlll eCl I'oi r/l/JlIi.
s/atol'ni,';e. Dor /)(' Idnţlcl I'cIiyilJlle ll'um nimica nici CII ţjl'et'ii, nici CII si
î
el! sl1nl a! l1('(jIllUlui şi (/1 limbt'i 1'11 loltll inc/Jilwl şi lIcc/inUI. J)o[ludâ cii de
a
nici 10 clIl'in/1' n'am inucl/u{ greceşte. deşi vorbesc /1/'1'0 6-7 lim Il i".
t

..,. ::-i

at'pst om, ('are s'a indpntificat până la uitarea dc sinr ,:
teresele mari ale neamului, adeseori,. l1ll,. :;>iu utltle s.l-:;;i odillllt
capul :;;i eu ce stl-:;;i m;tillnp('re foamea. X
"Joi, (nkWl1t1[ -- scria in ::juful S/III (/ 15 ])1'1'. 18H - 1I!1I1wi la Ji/lIry:
beC/v'/l. (l[.'o; Indii :ilw aC(f~â şi prân:âi S('(//'(1 [aso/('u CI' o /en!'scm ulnllcla·
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IrÎs1ă
inţdes

mill'tul'isirc care sună ea o mustrare. i\loise ~Î<:oar i~
fost
de epoca sa. In 1838 ('{Uld îi ajunse în IlUlllă I'J fi
PE'lltl'U dtcpUltile proprietal'i1ol'
~i plugarilol' din .Moldova, li ni
n.lnd cu cetirea, nu se putu reţine a nu exclama, cuprins şi
vie durere:
in

O
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"Ce srmţlre, Îmi wll11ţirâ {tlale mădl1/anilc, celind

Yl'ou::nic:lilr! astea de

U L
h ll '/;

să/I)[dicc"

Astfel judeca Moise Nicoanl lkgulamentul organic, prin caro
confÎnllau drepturile ~i privilegiile boi{'!'ilor penIt ti cxploatarpa e!PIlH'!llului ţ~ll'ii.nesc. Acum vom întL'legl', de (e
aceSt om de-O ('uttunl lleo!Jidlluit~1 pe acele timpuri, )HH~i putu găsi
o ap!u"atie în Tara rom<Îlleuscă, H('dllieă ehemill'ii sale. Cum al' fi
putut fiufed boerii otig-arlJi în jurul lor, pc acest vizionar, ('U idei
atât de mansate, ear(' Î1I 1819 avusese cUl'ajul sii-i tină împăratului
Frm~('is( 1 un stl',.~nie rechizitoriu dpspre egalitatea oamcnito!",
tiiull,du-J l'p:.-ponsabil înaintea lui Dumnezeu pentru întreg corti~
giul de ~ufel'Îllte, care s'au ab,Hut asupl'a capului sclu:

se

J'e('un()a~t('au ~i

"Şi

Miirw Ta m'ali Întârzial din zi in zi CII vorbe gon[e la ÎnflÎia llinii şi şi
(lfII all treeul. As/fel lucra/i Cl! tic(1/oşii şi amc1rdlii plângeri/or pl'JiII'H drq,l/ltc; ii trimiteti dela Pontic lu Pilo{ şi de'tl Pilal la POI(ir. nedi}il', drsI'lliali dr' {ooir'. gonit!, Ctllcllli. asupriţi şi /JU(jocorili din toale riirtile ..5i !'in/? 1lI1
!'ed,' a fi (,slea lo(lle (('sule prin Jfâria Ta, sali şi dacii nil, o fi Cl! ştirea şi CII inII(llre(l .11. 1'a[(' loah'i onÎnr!llia/a asta şi spargerea de prlcillire".
tltll//l şi mulţi

ştia prC'fa('C', ('are nu-şi plIfpu
C('I1YingC'l'ile în fata eoncepţiilor Înguste şi rrtrogl'ad,' al~~
conlimporanilor s{ti, a tl'f'lmit În mod fatal sii sufere. Calvarul pc
ral'e l-a urcat Moise Nicoară eu sudori de s,Îngo în decursul Illpl0lor pUl'tale în Arad, nu s'a sf~Îrşit ueouatfl cu trecerea granHei spre
Pl'illtÎpale {TU alt calvar îl aştf'pta acolo: acela de-a fi stânjrnir în
Vl'erilc sale mari de l\ep,isal'ea şi lleÎntclf'gel'ea celor sus pu,";,i. ~i
!Jl'ccum a fost viata acestui mucenic al neamului, a~a a fost şi 80)'~itul lui. Chinuit de .sppctnll celei mai cumplite mizerii, el moare
uitat de lume, l1eav,lllu măcar e[lmaşa în eare să fie înmorm:JlltaL
E o elementat<'l datorie a postel'ittlţij s~i ri"pal'ă gl'e~eala trN'Utului faUi de aeest martir al neamului. Illeeputlll s'a Ul('ut acum
1(; ani, când prin o fe!'ieită inspiraţie a oampllilor noştl'Î de şcoală
!ire,ul din AI'au primi (~__p.!ţ}lIoise .XieoarH. Nume,le ~lli~ (,~ll'C
lIlamte Cl! o suta de am, nu se putea rostI pe aceste plulul'1 fara a
trezi IHlllurli de pf'rieu}oasli eompJi('itate, azi trece din gură in gură 1I.UloI' de şcolari care-~i fat euueatia Într'e zidul'ile liceului U(\IW
malurile Mure!;iului. Dar atâta nu e df'stul. Hostirca l1nUlllelui S,iU
de o sonoritate ('araeterh;tică trehuie să fie asociată de o aIll[ltllllltilă cUJwu:;;tere a faptelor ~i a gi\ndirilol' din a ('<11'01' abundelltei se
ÎlHl!('agrl p0sonalitatea aWt de complexă a el'oului-cugeUitor, cal'C
a fost MOlsP Kicoară. Faplp!e şi mai alps calitătile tUstillse ale aceslui cara('tel' sohru, vai, aUH de improprii vremilor noastre de egoism
~i Îngustime sufll'tl'ascli, tl'pbuie să direcţ1oIH'Zf' spre o conc<,pţie mai
ideală d('spre viată Ul.wlra gl'llf'l'aţie ce se ddieel sub ochii no~tri.
IdealismUl lui Moise l\ieoal'ă, tendinţa lui statornică de-a subordona interesele mflrunte ale omului nevoilor mari ale neamului,
t,'cbuie sit devină singura raţiune de-a fi a tinerimei :;;('olal'e aciuiata sub aripa lui ocrotitoare. ,.If30gata lui cultură istorică şi filosofiea, faciiitaUt de ('unoa~tl'I'pa atittor limbi universale, lle spun că
numai omul cult se poate ridica pcÎ.nă la acea ÎlHllţime a desanlr~irei, din care pot să tâ~nească limbile de foc ale misturiei pentru
interesele mari ale neamuluLi.

Nu, un astfel de om, eal'e nu se
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/. Dar pe ),foi!'C' :\iroafq 1,U l-a ridicat numai C'lJltUl"t.\ sa vas'ii
l'ândul oamt'l1ilor-f'l'oi, ci t'xtl'aordinara Sla putf're dl' vointiLyln tr ,
luptelor dl'slălltuit(' cu aUlta furie sub magica lui sug-estie, }!f
XÎCoal'ă ~1a ~unoSl(,llt ob!'ta:olf'. La fi('cal:(' l.ovit.ură ştia s~ rear'r
l1l'Zf' ('u HHIOltl' foY,t('. ,Jar eanei şans('lf' Inl'll1nţpl apus('sl'1'3 df'nI
p[ll';'isit d(' nHlHinw, trădat d ai Mii şi afurisit dp hisf'l'ică, s'a:
zut singur in ('{'reul dl' dU~l11aJ-li care Sf' ing-usta de pp o zi pe a
e1, sfidtl11d moal't('a, îşi Înz('cea loviturile, {'xe!anu1nd cu o rpsid
tie f'roic~l:

I

.• :1rUI1l pof fi prins, pus in fiare. ars, fript şi al/clr, tol
mai pasă dr nimic",

IIltC

mi-r, căei n

Dar ('{'('acl' ]'idic;l îndl'ost"hi yaloarl' ('tic,l a Cracl('l'ului lui ~f,
Kkoar:l (' Jwt,lrmurita lui iuhit'l' d(' Il{'am. Tot cp-a f[leut şi a ~.
at'(,s~ (lm, toatf' au 1<lntit. cum însuşi o Il1ăl'turisf'stp, r]p-a ajuta
hitului I1l'am. Toată viata 11Ii a fost o contimHI Innt,l lH'ntru ~t'
marp3 drpptului df' viată al popor\llui 1'0I11,ln(,8C. :\[oi"l' Xicoa:
fost poalf' c(>] dint<îi, carf' a privit clH'stillJlpa I'omâlll'l.lsdi în În'
ans[lTnhlul ei. Credinta natională intC'g-rală carp a\"pa s~l triw
ahia în zilf']l' noastJ'E', pl'insE'sE' J',ldăcini în suflc,tul lui. într'un li~
dJtl(! idl'ia lTnirE'l principatelor abia Înc('pl.1 s,l fE'J'nwntl'z{' 1n sI"
tul ('ontDmporanilol' s~li .
.A"rind <'Il pal rill rJllI 1 din Cr>nstaIllinopol o eom·or/!irr. Ilr spune !'l in r.
şi fiind poflil să-i dau inscris ('('I'U (/rspre stareu Românilor din l'
rin.. socrlii să-i dau aersl('a mai pr se·urf. dupli earr mai adalrsf'i rlllr/r noI<
ŢJarliculorc şi cirellmslan{ia/r atâl prnlru eei din l'ngaria. c!ÎI Şi jlrlliru !;/ăn J (
RomcÎnia. DOamTll'. gândii În mine. şliindu-/e (/ers/('a. unii POl' ::ier că sun!
de nl/llrkwnr şi de dllJllIi dr{ăimllrii. dar fII ştii !;uf/rlul mrll 5i dUrl'rile lui'
f['ll .ţllirile Romdnilor. frati/ar mei. De e el! Plltilllă şi l' poia fa "01' !;câl~l
rând1'.1 de nliprrl::nicia eelor cc {r-a jllm( pirirc şi Il' ('aicii sul, lIirioorr clrC/,I'
A('('.~fr7 Il' nÎl'nr$r eu loa/ă !;lÎrquinta ungurii. !;(Îrhii. lIrmlii. 1'lISii g1'ceii,
Aslfd J)oamnc. ('(lu/li ca inldeplindu-se să seapr şi dr unii şi de a/Iii. prnlr'l
('raI! până aeum şi orbili şi robitl, şi spoia/i şi CII timpII/ si! {acil lin ce sir.
intreg şi lIa(l(lfw/. spr(' <'am]a ta ŞI spre ;<,ricirea ufi/li n('am cl!lell{ ~i nplbal. 1
de o mai rună sonr/(j".

lui zilnice,

[Rr mai dPP:ll'tp:
.. JSllll/iilU! şi oblicind dr lânflll {(Tras/nI I'a/llri/c ml1gill(/r ,:,j flll>kio(l.~p .•
1I1cq n asr, o/e B(),~f()rllll1i. intrll (lcl't1sta imi 1'inr in millle n! 1I111 II' pârlicclt',
din r:riş/l/'Î Someş, Jltlrcş, Rrl:<lll. Ia/omita, Ddml>opi/a. Sirc/. Prut. Xislr"
nii Doamnc bine şi fir I'OIll ta".

,r

ESi(' aef'asta O confesiuIlp dp credintă in lumina ('[u'eia
Xi( oar'-t ]1(' aparE' ea un prooroc inspirat al \Tl'murilor (\(-' .;;i:'
drppl atf' CE' R\'eau să vină. Cade-sI" dpci a('um c<.lnd proorocia 11l:J
implinit, s~i.-i statornirim locul dp fnmtt> în iPrarhia fig-llI'i]ot
minatE' Cllf' npamului nostl'u, carp fie cu scrisul, fie eu fapta.
!H'eg"{tlit clipa mare de 1'aseumpăare nationaW.
IRI' (,E'a mai v1'f'dllÎC'ă E'tf'l'nizarE' a m(>mol'ipj sa!l', J)(> raI
cel dint~li ar aproba-o, o vom realiza daca vom ;;ti Sil s~hlirn ÎIl ,1;
tul g-eţH'J'atiei care SE' ridică sub ochii no;;tri o schinteie m:lrar
n{'pot 01 it uJ foc al iubirii de neam, care l-a cithluzit pe :\Iois€'
coarrl în toate Îndeletnicirile vietii sale de sbucium.
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!In memoriam
!

figuri sacerdotale, din bronz, cu frunti senine,
focul iubirii şi răspânditt lumină.

Săii1i

Ca Moise cu toiagul, Tu mucenic Nicoară
Ni,ai arătat cărarea, ce·avem de străbătut.
Te fericim cu totii, Tu suflet făr'prihană,
JerJfindu·Te pe Tine, pe noi ne,ai mân1uît.
n lupta pentru bine, când risipeai lumină,
Ai Indurat urgie şi neagră pribegie,
Căci

n

ai servil cu duhul ace3f ne3ITl

c~ata neştiinlei,

Slova.ŢI

de

lăntuit·

soartă vrăşmaşiI.

era spada şi graiu·Ţi elR goarna,

In marea fără sufle! cănj sufle! ră3coleai,
Duhu·ŢI

Că·j

era focul,

ce·Ţi încă.lzea

credinl::l,

izoondi asupra atâfor vitregii.

De SU3 aCUT! pr;veşte la tetTIplul de lumină,
De u 1de S~ în::l1tă spre cerul nosl senin
Pi03S 3 n03s1ră jertfă, prin care Ţ:'se'nchină.

Poporul
flăcăi

Tău

cucernic, profelu;e divin.

de lângă Crişuri, din Luncă şi Câmpie

St:31i veghe la hOlare, la

sfântă

datorie.
LIVIU ALBU
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MOISE NICOARĂ
Crâ:m.pee de viaţă (copilăria)
de CORNELIA C. BODEA
Kă~Tut

prea de vreme într'o lume cu alte ol'izonturi, în l
Qrp,-mat - Îlltele-s dt> nimeai, - f'ntuziastul ~i totu:;;i îmirc
fir al vietii sale, "Iobe :\icoarit a ramas p ..lnă astazi ÎlI,,::UUît
a{:{'iaşi fantazie :;;i ceaţă nedal'~'t, cal'e a strabiHut anii df'la el.
natur{ll1dU-H" îllciilcindu-se sau idealiz{udu-se după illleresu[ ~
prezenta cercetatorilor.
[
In sufletul acelora care-i cinstE:'sc nWl11oria, el a l'<imas Îl\l~
jitul IUI)talor pentru cauza naţiollal-religioasă a fratilor Săi
fosta Cngarie iprin anii 1~14-1~21 J, dar cari, în setea după ~t··
asupra vietii lui, luarel literă de I.'vanghelie olice traditie orala '. d
informatie scris.l, parţiala sau obiectivil, transfornulnuu-l astre: t, ~
tr\lIl erou lt'gl'ndar. Din partl.'a altora - a celor multi - a &1 (
parte de caractel'izilri Pl~ c;1t de seei ~i lapidul'e. pe at"ît de nel"Ia ir
Dacă ~Iois", :\ieoar,1 nu a cunoscut glol'iile cOlltimporanilor ,,1
anlelf'ni O'ecuţi in Principate, e l'a: dUf'l·roasele momentE:' prin ~lt
a trecut in timpul misÎl.lllii sale la "i('na, ~i dUp.l, pelltru Înai'
r('a m('moriuJui in chestia Episeopatului aritdan, l-au urm~il'it ~. ni
til
într('ag-a, ca PE' un proscris Ce în zadar se ap.ll'~l, ('~lci niIlH'nÎ ~ l'
aseulliL Suflet nwl'l'U tânar, plin de ideile noi ale Apusului, e. :<
lupta, totuţi, În întunerec ~i va facE' CUilOscut EuropE'i întreg:. leI
priu Iegătmile directe cu ambasadorii din Constantinopol tiU,:' de
stat mai binp de 15 ani, ~un an şi in Rusia) -- istoria ~i llt'dr·:
ţiJe aduse ll('amului sau, auH din Cllg-aria c~H ~i din Primii ce
Diplomatia. visul neîmplinit al vietii lui sbuciumat ,'> a în(\' eil
şi a practieat-o. DE:' aceea aetiyitatea lui se desf::t:;;oanl pe Ull : ş!
de istorie Ulliversală, dându-nc o frescă comentată a tUllpului ~~
Din hilJ'tiil(' rillnase dela el, Ul1('le mai puţin importante. fm
altele de o impol'tan\ă hoUlrÎlOare pentru iStoria noa~tnl, fir
lui se eonturcaz{l c.u destulă precizie; :;;i ivirea ei în cunlnd 1•. ~11I4
mină va aa, poate, sentinţa carc-l va ~('za în locul cun·nit.
Crâmpee din vlată cu anu1nunte, cari in totul lucrării YOI" 11(,
pa JOI secundar, le dam aicI pentru a întl'('gi astf('l prin elt',~' Iri,;
tui şi gândirea aceluia, dela na:;;tE'rea căruia sunt 153 de ani.!.
In rândurile dt' mai jos ul'nwază o duioas~l amintire de p;
JUI copilărie. plină de nostalgia t1esrădăeinatului,
care ajur· II
v[lrsta de 62 de ani. in Constantinopol. se Întoarce cu minie~
jumătate de secol Îllal1oi, în me>leagUl'ile .,pruneiei", unde mai
ziu i-a fost ciat să îndure cele mai mari umiliri din partea S[ ':<'0
~i-a

,

(~_

1) Studiile lui franceze, vor apare in Revue Historique
Iorga).

du S.-E.

Ee

•
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susţinut,\ şi

toleJ'uUi chiar de unii diu an'ia. pe/ltru ("are Si'
::\u Yom căuta Cţlgetal'e onlOllalfl, sau plan udel'millat,
eum jllsu~i ('1 o m{u'turisl'*lp: .,80l"Otl'."(' ("il aici multe vor fi au ri'prii\( nu uitate, altele J''-l\':I~it(' au ÎlltUIlPCUlp; ('[Ici eu pe de Ifltud
roi SPIlllla cfllld UllP!P ('(ImI allele". Iar e{iIId i s'a pflJ'ut ('(1 a SpllS
prea multe upspre familie, ci adaog-it: .,~i aici doara ... mf\ Wsai prc
pA larg de familie ~i llobilitatf' etc .... df'Slll'(' eare HU'S nici cu minIra, nici fl) inima, nici ('U ochii p:t11jPlllt I fu."cÎ1lf'J')", Tolu~i dUI'f'J'ea
sUil'ii ÎIl CUl'e se afla, singur, lwb;lgat În Sf'am[t dupfl cuviinta ue\Jafle de tot ce i-ar fi lll,Îllg[llal bMnÎIlf'ţelp ce ÎW'PlJ Of' anan s,1-1
\ uoftum" el las •• de-i sl'apa UI Ill[ttoal'l'lr< "Cred illS[t, c,Y1 }wste tot
:il' . amilltiriJe ffleute) SUJlt de tlebuillta pentru (,uJlU~tillta sUlrii T!('aill mului Ifamili('i sale;, apoi st~1l'ii ÎJj ('ul'(, am ajulls eu", ~i ('iinu po'1. w~t('~tc "o:,;p:ltul"
dpla hOlpzul lui, ('\ pom('Jll'~t(' ('u dun'l'e In
1 :-'iflet, e<'. singUl ul noroc pe carp l-a H\'ut ÎIl ,'iat~i a fost... ('(',
Doamne! ... efi juninca pl'imit[1 ('u aepsl pJ iJtoj se sIJurise mai tftrziu
n~ la 8-fj eappte. lJl'Gll!a sortii).
:1~'
Gil/ldul'ilp-i popo~('s(' cu dral! În {'asa p.uÎn!eas("-I, ca,;;a lar'g
. tlrschisii on([lllli d! UI1H't (,1' SI' a!J;'ltea pc aculo, din toate p:ll'tilp,
L de toate Hf'amUI'i!(' ~i de orief' J·pf;g-i('; dar nH~i alps cu o deos('bitfl
(h'agostc pentru .\iotL acei rare int rurau p'JI! ru el toatil poezia şi
G
icoalla Al dealului 100ll,îIlI'Sl'. dorilld ea tlI1 sublim d,'zid('rat S[l fi(·
~G
)r "Iumilll ca ei" ... :\imÎC nu-I cople~p~t(' Insii ca l'\,o('area auol'ut(oj
lui mauH', fiinta care jlltl,'adp\'ill' l-a iUlllt, Ual' a eill'pi dujoas~l ~i
I" bille[[ll'atoaJ e c{tltluril pal illteasnl nu l-a In otl'guit tlpC1tt llil (kn'; I'Îu diu lunga lui "iat~l. .. ('[lei muri 11111"0 S;'lIllbatfl Uf' Florii, cu ul; limul ZilIllul't :;;i g,'lIIU lWl1ll'U copdul, l'lLI uurea \'f'~llic l:lIlgil ea.
e. tUI Jimilp-i curg ~i acum nîlld :-;('J'Îl' acp:-;tl' ~iJ'f'. ('('n-Illu s~l-i "Ii~~
j[ iertate acp~te puţille iuimii ('ein u' ~i acum cu tlor ]e simt în \'~ll'stă
;~I' de u2 ani".
,
Xu fac aici un comelltariu, Bici nu ,"oi f;l'himba uimie oin ceII:'
i:' ce ulmeaz~1; ele SI' \'01' (~iti cu at;H mai mult illteres. l'fll'ut Ilumai,
le-a ('Ollt'.'lluat c,h'i poatl' cu oalul pOYl'stirii lui, .ordOllltltdU-Il'
: şi mai corert{lildu-le (cum a f,jrul ff'lltru altI' snj(,l'il, am fi anlt
"şi l,oi un "CI'('allg;Y' 1I11gurean Îl! eu!u!1n'a ~tiJului, dar poate mai
fiii ~i mai slmeiumat.
/lIIU,

~acI'Hi('a.

e:,t

<Irit nu
I ~c

~t·l84fi. %1 (uplorlu
?\epl1lând da tir () (nal' ce iIlCI'J)/)SI'11l clÎnd/'a 1) .5i 111'IJl1/tim[lI-mâ CI/prind.' ('1/
.' o~ Strîns P/~/1hl1 s /;hil'.;lIn(': ba (/ nl'l'O(' şi ('II f!a:rlcI('. cli/. prnfrll ochi. 10/ .~i tii)!

IJI 'o 11111

{/rel//a!11

(,ul'/lll1/,

apllC(//

(1

.~I'I1HW

1111/'11'

{[:o(,(,

ŞI

IOllp()/,('

(/

1'1('(11,

l'"

furi. erI 1/11 brOll/lJon şi pell/ru fe/shwwrc .
1111l II l' ori mâ rtlYIISI' Imii Ş: al/ii lJ('nlrll asia, dONI. mai I'lÎrfos, I'lÎnd\'rd(Jr/ci ~i 1/ Illi J.'ri:: şi apoi .llll11lnJ!1, ('(/1I011it' in (Jnrdc .

.I/(1i de
.' ~I ))-I/tl

..ll! Juia Comi(alli Hill;iş/ll/1i, in lfor"fllIriC/, in uli/a Si('or('şci'or (ll1111lllii clt.:'1
';corrsru al/miu/rele Xi('{larii. familia ('{'Il ma; rit' {rl/Ille illir(' [{ul1IlÎnÎÎ şi pol

1) EslI' ('pa din lS:{(, scrisă b ,,12 ore ;;pIT mra7ă lI'nplt- după i!'~ir'{'a din
'SeTid, Luni in Săpt:Il11:ma ~lal'I', in 2:l,c :'I!:irti~or''', din {';Jr(' I'l'pl'odu:, II li l1J,ti
c~put ul, pall a la cita lui 2.
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zice şi in/re ceilaltI locui/ori a oraşului, din pcchime), fui născut .)'âml>ii/tl 11',
tea spre Dwnimca, sim in 29-:)0 Nou, 178"" in yremea ce seu,area Horii Ulllp.~
lumea eu frică şi doat'f, şi cu nădejde, 1) InlrÎic fiu dupc1 3 fiC(', Taia Pell'll, , ,
lIn \'idu, Xl/melc lIloşullli S(/U am uitat şi nu a fost Şlefan, ,""I/mele celii:ii t. ;
NIC01 eşei/ol'. }ns//'(!inarea mea d'lIc(ls' in mai toal!l uiala (afarii de câ/w1J
illşli in UI'IWI) nu m'au /il);(/t a meu Însciill/tl de sltlrile şi cşlirii le ull!t'l'iflllr,
{omi/iei. ,Ud/u ştiu, c(l şlie (i. e.) Ş!eftl1t, lin ulIchiu d'(/ /alii, cel mIIi ',/,
l/ullUlci in pilr/i/e acele, dupii ce u zidil cu lua/(/ chdluiala sa hiserica elill (,
{'CI, sai aproape de JU~I, s'a făcui peregl'inaloriu, eă/d/orind la }crllsalim. ci/' le
in/n/'"ârutll-se, {(ind a lIlurit, flkli U"11I1 fIU, loale ale II/i S'fIll risi/Jii şi S'/lIl ii •
mere-pere, {(lră a se pârtr1şi din d<Însele laIII-miu, Fisclli s'a (%si!,
O

murise, fiind lu/a de !J ani. EI lill/lst' pus/cle lui Tiil\<) ~ (/Iluri t
vile-isplllwl11i Pdru Tâkâ1i (ce era lala lui SUIm Comilil'/'iu), k a!
de multe ori 111 muşl1 in o]Jinci şi CII cUllttlnoc in C~IP şi ş('(/ca În tinda. Fiii Şi 1/1
potii lui la ce au ajuns! ... ,l/oŞlI, dCCl, din (/f/onisco/a lui lr1sase o sl/(/'I' p'uL
În.~em11atd, ce s'a filcUI in hlIIi după acea,
g'
Jloş'l-mlO

.ţurbi), l1W~lI,'

Taia, {ill WlIcel, fu crescui de mdicuta aşa lW71lim noi /Junira S(/1I.~
Il0llslnl. - DClprl sic/riie şi timpurile d'tllllIl('i, În ŞCO(l 'a rllmânct/sc(/, U/1 /(/!'
/'l4l11IÎTleSC (cel p'alunci IlII erau şcuale), şi mai ales in Ce rmgllreascr1: aştl eâl,:
/1'11 flS/11 şliinld, fII ÎlIlrelmin/al de rdrl1!eyye, ill tine/,cle slIpl Iosi{ Im/ltlralu d:
l'cgu/Olia d'u/Illlci, din pari ca oraşului, Toah1 via/a lui, tlfJoi, llWIWi IIIIYIJr·
scrie, Om blând, milos, drepl, Î11lr 'epl, sârgl1i/o/'i şi el'u purtu/'c m/lslruld,'!) !
şi plăcut şi

la mici

şi

la mari,

li;

pt
Iri

pa

fie
nu

hcspre f{~milie şi diplome acasii slI/Ji numele rmguril 1'."iko/'(/, - !1. fiu
(/lJc;lId iII loatâ viata la c(1'dura inimii şi a miri/ii IlObilila(ca (dl'cd/ (1('('1'(/ re" Sia
CIIlC1Hl de sine ŞI prin sine, şi meri/elc sale civile şi suf/fi f'ş/i) , nici ofili!: mI'
Jl'am mIII I ţJrljcl. Ia cianscie, ci mai C/I S( [111111 scÎm/eam ne f!II,W/ ce{ flWrl', (;11
!(Uni/,e, lOM'Ie d'a[Jruaj!f' pârill/ilcl, llo/Ji/â, d'll apusl1, alHl/lIC S(lsescu: tit'l'll SI' de'
in pc1l'(ile BOl'oşcbeş/ll/li 11 llldiC/llii (myl'l'(, ('sic din {ami'ia nobi/â lJit'IJil eSfl
pilr'li/c be;nşului.

Mama, ('/'(1 dm sal/ll d'ap/'()ape, Şidilll din familia Şcrball, care se lrag,'
Chio(l/',I, unde sunt şi aClWl nobili }Josesiolwri. In veacul I/'ecut lIll s/riÎflwş il arlil
pllnlsilld 101 aco 'o (pe semne prin cesic penlru [Jonifica/ir), pelllni prigil: UfJO
core era din par/ea s/i1pdnil'ii ca să-i aducă la unire, venise in plll'llle osle, CII: }.'Oli
lJlII aCt'şlia, apoi, după I1l1mele de bole:, (1 fieş/ccc/l'lIia, S't/II împllr(if fw piini
I'Gmi, şi au Il/al
n/lmi (/esdini/e: adecâ. li/ll I1wi m(lre şi descl'IlI/en/, (i'r(
Uli (inuL numcle de Serban, (1:: doilea JUl'gc i, (', GeOl'glc (1/1 lill/ll lwmc!e .Iur;; trii
trei/ea Mihn\ 1. e. Mihai; al palrule 1l Dan i. e, }Nini/â,
'!,Ie
Din cel lIwi mare deci Şf'1'ban, s(' Irage mama ŞI familia piÎsll'ea::ll ilH'tl nuc
III jIIllC(C'e m('/e, fUnd În şcuale1e mc:i mici, penise un Şel'ban, J!l'c('/rm !:::sii dupcl (lcea, a dom! ali a 3-a oa/'(! la n()i şi la unchi, il/uIlei, ari in !lI'/llCi,
ştilil/a mea vellise şi la mine, la Arad, IIllrhilll dil1 ceia dill r:hio(/I'II. Om fi nl/ln
pe S/llC, IIml>lat şi prii il (vr'o 40 de ani), s/lijise mult Ca s/rajt'i mais/ru in" -9
Flls~se l'I,b in Fl't111(a,
apoi nil ştia prin ce lâmpW"i şi in ,)'fJtUlia. llis/tI 7
Îm; spuse de familie Ş/'rban ce f1 ('(Il'dtal pentru /lilejile ,mpl Hdklk:i 11, in
siiluţe, că sirămuşii lloş/ri erau pe timpurile 1'11sunlli"ilr)/' din 1'lIra H/lTlUiJlf
Îll

*

undc erau oameni

*

1

Însemllaţi,

1) Ar:i :nn înlocuit prin aceste n1nduri scrise În
nau doar data şi locul naşterii. (NI'. 21:n, Ac, Hom,)
2) Exemplară, dc mustră - dc model (N, ~)
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de Cnil'e, cât tiind cci din Chioara uniti, ia alJia

11,:'

"ulNun small' ~~:J l'or!Jc despre sleIri/1' de mui lIaill/c. Jll(/ca/' cd Imllul meu ullchl
,~','rl'/fl T':(lr/oT' 1) uml>lasc p'ac%
pcnlru demonstrarea nobilildlii ceslor d'all'Î,

ii,

adlc(1 din pârlilc 111'adului,

llP"

'il

Hoba llwlcl'tuI, (/1/ mama mO/llii era din [amilia ,UcrC!', iară nobilă şi vcnită
C(H1Z(1 Fnirii din pârlile S()lnocullli~ salrnarll 'ui sau Chioara nu ştiu biJu\
1",
'
101 1)1' acele /impuri,

IOrl

inl din

I!

, 11:

ii' DOUa (ouze au (aUflonill .nu!erea
oamenUor din Nord spre Sud
f
1) Ulla, p!odirc(l a/llllufoase! a (r1l'inului, şi lipsa de inpoplIlatie unde lesne se
k I!i/OIlisl'a Il/rini din .'Hl/ill, Turcii 1l1ll1Wi de curând fiind goniţi din PClr(i e de
ŞI' JIIw:â :i, ullde s/llplÎnccllI.
(//.
2) J d()(wa, gOllin':I pentru Cnire supl .\l(aria) Tlre(resia); aSllprirea de UH[/'Iri: (il! pllr(i/e ll(lrdirc e['(1L/ supt prillcipii Transilvaniei); strâmtuaua plimân ..
r Il;;lIl, c(lrc sterp, I1l1/nlns, pietros, IIU era În starc a da viptuirea de (oale ::ilde,
P(' lânyc'1 nqliinla de maistrii, m CS('l' ii, arie, şliinţe, cOI1!('rt şi indllslrie. Dona1:· Ilih: fiind ,,(I([ lItr!ITllque s('.nml·' hotarele salclur mici dClJcneall, prin Împărl iri,
~; pD~rsii'e fi('şfecărllia, nllmai pârficele nl's(1/ie 2) de a fi de ajuns spre Ilutrirea
Ilr, {Ifs/ccori'i familii.
Pe lâllYrl (/1'('(1 Rlllnânii, cari IlU se plec(w la Unire, e/'atl opriţi dill şcoale şi
n!l'~C1'ii!!! (In 182'1 sUI/era lui Jlc/('ntie:1) {emee de 80 alli, Îmi spunea că ea mică
" {illul, lalc1-sdl/ şi CII Cf' a putul IU(1 Ci fugit rwaplea din Jlarmoros supt },{, Tcre" SliI, filIldcii ])ragonii s[au la porli l(, bisaici/or cu săbiile scoase şi silcau oaI!' mrniÎ la Unire ... ).
Pc lângd asia slarea a t(lalii tara era alunci proaslt1. Întunecoasă, împânjinată
i d,' fi orbire sgl/l'ost1, 1'/1 cât mai ales Ci Rwnânilor din Transiluania, unde erel.ll
, esrl/lşi cir/a slujhe i. e. oficii - şi ei trebuiau se! (acrl toate s.'ujbelc cele grele. 4

*

A!lwglÎlld la/a il! pcÎrsla de 18 am, cllprin,5 Cll economie ce Începuse, bunica
, adi,'11 liaba l'a Însurat CII mama. re a/ll'a 17 ani. 1ntie loale !('le, adică .1. io flli
': IIpni inUl' fiti, ca la 7 ani dllpr'i ÎllslIrarc :;pre mare bucurie a WI'. Niiscut ti};,!;
i /I',!O, 29, eall'll(/ar lJechi, dupâ 11 d(' noa pic , de brtcurie nu vI'I1ri1 sc1 mă b(ll('::(~
1" fJlill~ in clrişk[Ji, Ca Sll poată tillC llspăţ ... şi aşa fi sâp/iimâni fui tinul llCCI'Cş(in
(i'ro!OC(J(I/c ~ l,isrrÎcii, lina cu dâns(T au ars, la ar.ml oraşului 180U aII 801, şi dilltrri lonlc a sCIIJla/ dinlr'l/n volum cât cl!pr'llldc 3 fum: de unde şi car/l'a fIIea de
h,le: esle l'cna.wl mai (lpoi)
i'n lucru insiimniUoriu adlle aici.
III flspiilul c/(" bo(":: Cli n/llild des(âlarc şi salt, dup(} data d"alllnci, o(/spc/ii
, 'iirwnd n('o/Jolc::alnilli /Iani, mama apoi mi-a eWllpdral pe norocul meu o jllWOT s<w vile, din ('are, până când am ;ncl.'[mt şcoale/e latineşti, se sporise la
-fi rrrpe/c, şi mama lor (adi('(1 jllninca) numită Curta, fiind clIriii de coad(l. 101
. rlira. ,isi mare noroc, mai că aş pull'a zice, CII drept, singur, nu mai m'a prlrtli,~iI
fi ill/inSllI viet ii ml'le.
1) Paroh În !;:idău, ('al't' l'a ajutat nIull, hiille~tt', în nllSlUnea lui la Viena.
!r;ihullinl[ D-lui :\iihai Şerban, Hectarul .\cademici Agronomice din Cluj.
2) lnSlIf/C'ientc.
3) DasdiJul J'olll<in din .rula.
-1) \'ai eOfesţJolldt'n\a lui Bethle!l principe~{,', unde zice, că prc putini unguri
rea supt stăpânire (nota lui Nicoară) .
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lI! pruJlcie m'am pirrdul În oraş: dl1pcl mulfe eereări şi alergări, peste Crili
!:NlS1U'I, :ic, cil m'all f/dsit.
Am c()::111 şi În apii, Er'a În cllrtc apă s/rl/âtf,,:,
llIuie Îlwintr d'acc(J C'lIrgra CrfŞll primI /1nde I'ull abiîJlll sM/,linir'ca În!r,;
)i/rrlc, şi f/C'%
in erlrlca IlImslrrt nlrluiruÎnd 10c/I: alhil'!, cra (//)(1 a(:,

Ctl şi forma Wl 1(/1', ,Uui T/l!lr/ccl fiind, mrr!Jând C/1 III! Iru/r nwi
11(11' ce (ll'('al1l lhll1wschin, 101 /11 (lCca halld
(râie simtiri şi slwenir:
rcMr'âIlg in m;n/l'tI şi inima mI'a It, S(,1'I1'1'I'(I a('('sloro!!) .~(I mii lunic pe Ulii,
pJ'('cum SI' SIr'iÎlI~/t'f/1l din p('ciml/II/r, II ori/e, 11111i mlliti alti şi mai muri şi f(lf,
('O/U)I:PI' 1), ea o/ilnei "tlrim/lI-nu( slnqlll' pc !/hilllă şi jucfÎndll-m(( pe nUlr!!',
coli ()!JII/lli um lllIH'c,!I dri'fjl slIlll !lhirl/r1, O!iult/2) 1111 fccior din uecinlIIu/e"
11/111 În spoit' şi (/Ş(I a ~rnl'cr1 pc yhia/ii ClI mine, şi IllncctÎlId a cii::l1/ /lc sl'll/r,
In/ ţ/rcw/Hllliu/ s'a ,~pri.ii/lll in minc Crl era/ll dcdl'Slll;{' Nl'spusl' drillllri am i'
d'nC'! I'l"O srlplr1nllinii şi in /oalii />1(//(/ /11 şedere IllIlqc/ scriind (/11 in 1'1I/I'(/ŞC!i ,
simtit dl1rcrl', dur nu ştiri din O«('fl pricinii ori ha. O SOf'(! Pc/nI S) mIIi (IrI' rit
m;'Ile - (efr' eurc dl' I1wl/r ()ri /Ia fi fJOII/('lli1'1' in (/C'csle scricri. /)II/C('II 1111'11, no'
(f,' 1'l zile, am Înteles din Cfjisl()~l nCljollllui J/o;SI' ci'i Il IlHI/';1 Ilslii primtlPw'i!i
rllll custl 1'f/:drrdu-nHl ali 11/1'('111 slIpl 9hia(rl a/crylÎnd cu ai casei, a/llrii de Il!"
('(U'e {/ leşinat, m'au tras de SIIJi/ ghi'l/t/. Eli de fOllle aslea 11/1 ştiu nimic, II,
dllpil {[u: şi is/orisire,

r
1

I
II
li

CI

Inc(1 (li/c liiill'ni s!lnl dulori {/ /1' În..cmna (l/C'i, ('111'<' dllpâ pi,rere (/II l)/fiui 'e Îl
!/lcurs 111 vialll //lea tic apoi,
le
EI (/ pllt la Iloi i/l ('urle, foarle [,IJ/lnâ()s În apc1, insă lHlTlllli /0 1I0i, [iil/dcă" În
şul era (1'IlCÎş-C'l1rme::iş sll'eeural de /'(/mii rfÎIIllIi CriŞIl A/b. J)ar "i(c/c fiind (,1
1'(1/11((' III câmp, pela SrlluF, la apii de pilI, loţi a(/llrl'lW /lCCOTlir'nit :irw SI n,
leII cai la 110i la ari'llill/, HI'IIlI şi mu/I" mori pc Cr'ş, a P/,() II !J(' de noi, /lllllr m,
etaJ,o 1/111;/illlla 1)I'I1CI/ lj('nlrll mi1cinal şi adi/pal, d/' lotll(' 1lI'Umll/'i/l'. [o, CII 1'1'
mâ ]I1C/lJll dc IIlII'11' ori fii('(Înd crllCl' din trestie (nac/â) şi cânlrind .. Sfinle II 'şi

('('pa

111'::('/111''',

.)i lJelli'lIlI. ([ 1)1'1/c, prllnci de Jido!'i, ali dl' l'Il!711ri /'11 ('(1;

şi

impllir In!

ill p(l(,rlll. Toldl'aunll (1/',~lIrn Îl1/lIrliri reciproce eri l'i, "EI) 1/11([ Plld" 1}(1
er'a li/marea şi eli I'I':::! /lil1!' ca arosi!, 1111 riîmâlll'a111 de/ori, rli/a IlO(;. :1/
('1"1 ,(,C/;ilrl dc R/lI1Hini. da' de fiII/in illC'oacc pcnis/' ŞI Selllli şi l'nUuri vr'() l' dOi
eusl' şi Ull(/ dc Stirh, 4] Ara/'cori {'/'II, sri llll c/Ilcm 110i [u'llneii ('{'pa Înlre /lO;,: lea
Cf' ii1/mâllii III' pclrcccIII/l [l'd/eşll' şi ne jucam,
dri
L(I casa pâri/l/f'HSCt1 din IUIIII' pllr/i/e şi dc' Ic)(rle IlI'Umll/'ill', de IOI/It' noi'. in
şi dc Ioa le stâ/'ilc SI' tl/Jlill'lllI slrcilli dnll1lw'i că in {'ollştiill\:l 111(';\ pol zire ma
1';,)55 mai pl'imito<1n' lI'am \'ilzuL BUl'llria mcaccl/ ma!'1' ('l'a etind p('llellil ( ,
d'l! T/'allsilpania, C/I oi 1111 ciu/1('/'ori din mllllii l1ceşlill-mi aducl'ml /'(HlWf (4'il
/J)'lId şi filare IJllclI1'Îc imi f(lel"llI. IIŞII şi porlul lor', ce iIlCl! Illl-mi I'j'(/ 1 /IIw~('I;i I;n~
(ldll;/OIII'II dl'nÎntlll-rJlii /a/ll de I//(illli in Id/'g şi cI/(ltl'iil'lllUhr-mi IUr/fle tril
fuci' de ,)-1 ori Il" 'IIl ~i l' /'l'lllIlllil) IICCllreI lW 111'010 Moli (il1l'I'I'(I/'1 in cII cele
t(ll(': :ISCI in z,IlI'vrrc: .. Ta/a! şi aCI',~IiIl's HI1I1l!Î'li? dc cei el' Irdiesc eri IIUI/1I1/i nnl
(Fu mar IIl/1li de ilUllle (11ll0IlşfeT/l mtillc,/('('(I RW/t(ÎniJol' ('{Ici [o noi CII lu('/'"
,~I' fuccu criie odalli in an, şi IIl/1nu 10l/lti copilal'it'llclI era in s!Jol1wl de /lI/Ci: life,
-- " '\şl'-i! fi/tu-mint
'rlfll
- ,,Zo! (:0 1lI1 :::C/I) .şi 1'/1 u/'cu ~ sil [ill U/lmâll ca ci, da' (/c('e Ilu-i chemi ~ 'u i,
ei sa ruincc lurlele! ...

C/'IICI'<1

1) CotI·o\' - tiiel'('u in ghiat;'i de dtă":1 Itlngil1le au pentru S:'OedlTI' dl'
efi s.'i se joace pruncii; dilrMlld liid rotilal f::idlld din tI.insul riijni\ii i:
tllHlu-! Cl! un 11,1\ inlinlal ali ÎIllJlhlll!at In Ir;'lI1sa,
<iti

2) lndală,
3) ['('(l'a mărilat:'i St\('itl a ayul tiu pc Moise Suciu,
.) Popa Sârb.
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HOTARUL
Tefa era (OUl le iu/Jiloriu şi pre/Iliforiu de şliinţâ, f<1ră (/ fi ovul prilejul
1'J'odolâ a şi le inmina, (procurare) şi pesle IT! odrll , mai Cll scamâ de iim/la WIir.cflscă, Scoale rwnlÎncşli Înccpusc -Si/pt Iosif Impr1rntll/. De mic deci fui d/lS la
srWlhl, unde dasct1lll Cll ori/e lJIeI liisa de dllrmeam, fiind {ourll' mic şi Q/)(ind loafâ
l'rw:r.la la cusa pă,.int('asdi, CII cea dinlâie dinlre Rl'mânl. dc'a care 10ldeWllla al1
,.Ii~u( m1l1t hin(' (oIi dllscilti;, Pe aluJlci erau la noi, ca Ol'aş de cdpelenic. d'lsâi/l
Stirlli ce ştiau hiue, rlitl rlun1Îneşle, precum şi preoţii; căci S;irbii aII apul inlotdNI'IIW (,( /twfu de a ocupa loc/lrile mai /,une şi mânoust' ... Errt /Ilwl şi grecesc pcntru ;)-1)
Crcci bâcali şi piCI/le .ari (cari vlÎnd orice pirllielill) .•5coala insd :::idiiâ de RIli1lfÎni,
;('(nl1(' de foc elc., mI/wli rât leafa dau Gr('cii. In bisericâ la stratUl mare, nllmÎ1Il·~t(', la cea minz (s/ânga) se ccÎnta grec('şle Dupel ce S'rtll perinda( mai mulţi
daS('illt - despIC a C'tlrora nl1me şi tâmphlri CLI mine nil tiu nimica minie - li JH'
urmai Jlelrntir (apoi Dragoş) nrlsrul dtn Lipopo şi cl'escut, inrC{1 şti1l, câlrw timp
Il (urim Mii/'opolilu/!1i Putnic; in V1'1'1III'O d('puUiliei mele mi-o spus ... ,1ccsl .U('ItII/re fl'fl om Cu idei sari Cll jlldecaliî JllilrllIl~fltO(/re şi cu polite/e, dar Înto('C/f.
1 limi oci şco/arii l'umlÎni, a[ară dr .. Doamne Miilleş(('-ne", celelalte clÎntări II' ('aTlIau sârb('şte ali grerrş(r: "Ilac berIwime". vei - "ije:' herrwim'i' (Cari pre JICl'Illliml) .,J1ozradllisin" (Bucurii-fI') ali ,,.-1ghios o Theos" - elI'. El a Întrodus Înli,..
efin/ofra În limba rumâneasră. la avuTld glasul mai Imn şi (iind socotit inUl' :n
i!1l'ti(âlură, trcbllia sil diri[Jll ccinll/, şi aşa inle/'esdndll-I mai mult sia de mine, sâ
le Îlmâ( t'l1/l1linr~le şi fişa zicând prin mine a introdus el dlnlarea rlUWIIlt',lSt':l
\'. în biserică. Piitimilld lold('auna dr [rig la picioare (şi acum În toală viata) de nwlle
~ M' rlin de lacrimi mâ Întllrnam dela bisc/'i('(l.

1

l"atll1U:li eroII doi popi ,wirbeşti: Popa biitrân şi Popa 8crb numiti de Rllmâm aar numele lor era Popovici. Despre acesla mai multe ...
(;Ufllld psalliJ'ea ~ [e/'lnillul Îlwăţ(lIltrii, aritmetica dc patru sprţe, catilt;sm
şi l,ullll din S[linta Srriplllrii. CllnI ia 9-10 ani. fIIi dus la şcoala IInYllrească, ca
inră/rind Imgllrc~le .w'i mii preg(1[esC' la şcoale h'itmeşfi ['11 frale ce era ell/P(! mlIlc
lJam(lscJlln a rămas la şcoalele J'umâ1!cşli. Attmei Îllcel şi mai Iare Îflrqlllse dâr:11 1) lnll'e Ungllri şi mini'. Îns!l 1111 c('i din şcoalc'l, ci d'afoNi mai ales linii oficiali
dem/lC$li seu domillai, fiind<'â I{'e!luind ia el merge mai de parle la şcoalr'i În par/(oII numitului 01'(1$ ungllresc, era mai des prilejul de el ne înlâmpina. [o eram ;11uf'(/znel şi pe lâllg(! plll('re, şi sprinll'1l - În lupte copilelreşti, În fugii, În jocuri,
in .~ărituri 11U nUl Înlrrceall, in erslnÎrlit nici atâl, ce prim} În =ll1a de a=i mi-a rilmas - şi (Işa nil scc'lP(1I/ nescdrmânali. crÎl pilrinlii lor Si' p/ângcol1 des nltr(' (ala.
Inlr'(;('f'(J, decât mi se 101 vorhea, se apropic fimpn l (l'a mc'l dl1ce la Orade
W't p()şle) la şcoalrle 1ii1;lIeşU. (Cunoscut csl(' cli !lf'Olo-i l1/1a dintre Arad('miilc

l:n[lariei). Mama, de (l naturii {oarle dtlioasi! şi de o simtire [Mirle ddj('ată, tare
tril ingrijaUi JJt'1I11'l1 d('pc1rlal'e(l m('(/, aftÎl ni 11/(1 iubea muIt ('(Îl şi dr fricii. }Jell(/'l/
crle CI' lie pot inlâmpla unui pr/lnc În ,~/riÎÎllc, ÎIIS(l nil-şi a/'{lta nelini1latea, ci din
con/l'a mai Cfl din adins mă imhiirbâlt/, povdltrindll-mii sara prin multe pilde. Era
r,s!':o/. Ca În Duminica dupit Paşii sil mâ ciI/cel la O['(lde. In sc1ptr1mân(l Flo/'iilor
'IICI'PII mama a se /ânji (indispusitioll). J/(/rţi scara mă Il/ă la {(,I'C(/s/nl, începl~
'11rI] a-mi vorbi de dl1(1('re mia, cit' şcoaM, inp(llc1l11/'ă şi puri are. Povata ce adânc
:'a il/flp/ il! inima mea, aşa ca ŞI crind o nşi ali:::; as/il:::i. "Sâ n1/ mâ Întristez, Scl flIl
'ltf)cr (J('(!sil, cil uoi fwea 1001(' ll'dmilwioase e. lItll1wi să IW am grije de alta dccât
le illVGţd//l/'ă, c(! io niri 111/ oi gândi, când m'oi pom('lli CII dâ/1sa la mine, dar eu
'II s'Q ml/stra, 'J) ci ua l1l'ghc In seCl'cl cllm ua fi purtarea mia. De va fi neuPu/lc/·)(lsă, a/vnei flil'ii s'o :'cl= s'a inlurna 'napoi, iar de va fi acca bine ['iii-

1) Duşmănia.
2) Arăta (N. E.)
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Cilti1, [([utlci toată dragostea mi-a arăla", (Tot am auzit după acea că mult se i1
IrIS/O pentru deprlJ'1arc[J mea, da o pilea nainlea mia), In Sambăta Floriilor mUt
il. CtI .acrilnl fier/Jinli plângl'am ÎI1 lInqhl, llitfÎndll-mă la drill.~a, până dllpă ac,
m'" şi (.punu 11I/11/fi Clll gerc de sdn[ll', (Fie ier/a!(' aCl'slc putinc inImii ("cu CI' .
(le/un CII doI' dc siml in vrâsla dc li':! ani), Aproflillldll-i-sc sfârşi/lIl, am au=it m
fu/';;il', cil 1'/1 limllă dc moar!c, a tll.rJlI! pe laiII sii ll/I mii ducd indi. ÎlI(l:!lii, dur
nu.ar/Cfl sa la Orade, (ti oi pcri d(' inlris!(kiIlI1C). ,ip/Cc(l/â la !ns/de şi mllhnÎcilli
1'enlrll o ratrmă (SI1"I'/'I11/I1) dr c!Îl'pa alll, f'ra ill altc ce: mai lIoios Şi dcs{ll/os r,·
/'(lClcr. Cl/ni/en/a I'i şi ClI Iloi şiinlrll 100/(' aiI' sllie Se' făclI!>1' p/,{,ve'I'/J. ,5i 31/ i
ani drlln! moar'/ei ei, al/:emn pOI1U'llinrl despre acca fii/II hiilll/l(I, pc/i/II (IIM (
se /I('dl'al/ lIillC"~ vint'lilul TW dâl1~a. /ira mI/ma (flln cal'ac/cl' hltlnd şi dl//cl',
d'o s;m/ll'c adâncii şi nl',~p"s{i (lacIIM), 1) CII o oehia/,I, lin semn ali rm C/lr,;~
şil'! să ne prmn i11 I'l'spl'r/lll cel mai mll/'(', ccÎl tiiN! a ne pedepsi, nil IIC oJlune,'
lI!~ Î1idărălniceam la eel ma; m'c glas oi ei, _ !nsllşi dc ('l'am (/epflrfe al! pc II i

liâmlise,\/'m Irei tl'lIti şi o 1>OI'ă 1IIai mul'c. C('/ rJllpd mint' nl/must/,in (lf Ir
IC<I D,II'.d -- soro o punlrea n,'lIi/a/iT pcn/I'u IJlIIlli/lJlc(l ci (/ I1lw'll. ~- In /J1'f:'rI
fnl'ătMllru Idl!JIlf'l'scă, Fra/elt' meu ])(Ulwschin riillJllW' (/castl la ş('(li/ii rIllJlIlll(,'I.'
In/r'o Zl dl' !'ară J1umi/1I1 J[('/(,I1/ic d,1SC pruncii la scrilclrlrl' in !J1'rldcl1'/ Cllrtii -f,"
neş/f, I,ndl' pc Cnş era o mori~câ, Un siÎrman de vr'o 18 ani, ("1111 "roclPI StIU"
fân!!, vine dl'~ Iim salul mui d'l/pl'l/ape şi se hl'clnea la I1oi, .\cela ~'a II/(/t fI/
lurii la sc,l/dare. DascăllIl miisllrfÎnd apa pllse st'mllc pe tl,llde prllncii Srl nu ni,"
!Jlt mU/ dt'par/e. Dar /)f'odifll /JIl::ând pc fl'alc-mio, dr Imcllric /,(1 "[lI/cai d,' n',
Înf:l'/:(Î/id CI sflri ÎIl apă, şi 11l.'rydnd inapoi a cii:lIl in (I/,(/cIII siipaf ,mi/mI'. (/ $1:
cit şi pc !rede-IlHo, şi am;îndoi s'au inecat. Alt amar' Jlcnll'lI loti şi mai a/{'s /<
nostru ]-tl ÎlllrC'lwrc(( rarmf'yii. fa/a (/ spus cil nicidccllm sâ llll fii' tras ÎFl i"
1;(IIă *,i pedf psil da scâlll 1. ca unu I CI' zice fata e nl'pinoua/ şi de ar fi !JI'eşil. In
()c!ellll'/'ic d/lpc'! mllite ncca:uri, la Vliicu(i, ginere!:'! Illi (.'(/1'119(,0, in tilliirim'li
mai bmc grădina bisericii. MI' enUc Însemno aceste llrmliloare: ... '!)
In !Grncl IJii!oarc pela Jfedll'nal'i(' nu! dfl~I'T'C'i la Oradc şi mii Icls{//'ă itI li
le'Slt (fr!1(le de drparle) ;llfl9i~/ru al oraşlliui ali Senator, ce tiIle ;ll ar/mI!! m
UII're mar de/a Arbore le Vcrde ( .. Zi>!d fa"), Era fâr:iu, r!(/sl'l(' sc illCl'pllSI'f'I
mlill. Mii l;userr'i c{/m cu alll'/!()(' in a B-Iea normalli. llngure,;,le nil ş!wm, d('ci n:'
că nu rJ/'lcepeam" Î111l11/llm inc(1. Fn prof('sor hllll şi de omcnil', !,/1I1' /)o!w()llrai,'
i!ll>/: nud, pentrr/ /Jlrim[l'/c (şi cci/elm daruri, doară); Îmi de/eri! de rruiTllu!lleei/or;'
CQ1:.i cOl'cpcfilor din cOllşcolari, adN'(1 Hllmân, pc Aaron; da' lIumai 1)(' clasc,
si/-mI fl1lnllkească :isr/e Ill'o{cson/llIi . •t('a~(1 (lfIf1i inslrud(I/' pe 1/11 ""âr/l dill ;\1
J'clrovici din Acad('/1lie (c(ll'e ap()i s't/ tdcIII profcs()r şi Cl'a f()(II'I(' mtltrorill Ir,
/,./lnâlll ~Ii, când pentrll Episcopie".). La e,l:ol1lelwl ÎnUe sel1l ('si rfll, io /l'am:
pl.'S la cercare, /)IIPc'i Paşti !-am ajllns pc cei/ati şi /-am Înl/'ecIII in II/fi/lit.'
l1le/TIo/'ualw "lI{fllrl'llsdi mersc mai ineci. Profesor III mii puse mai mI/'I l't'gbl
in cl(($ii, Cll lJulnicie d'a plinI' În gc'llIl1lchi 1'1' cci ce /JOI' focI' loil/3) şi TU'CIU'I:'
im.inte de lJl'llirea IlIi. l\d('uiir~11 că ~i e/'am blând şi sâr[Jlliloril/. In l' (Isi/ica(i!'
al li-le, eminenl CII laI/dă,
bolta Iosi,. !luca lin fiII {O'I/'II' de81(,e,11a[ şi dedaf la foaie nl'Wl1 cl/Jllle. SII
viUa nimiCa şi tiind În relllOricii, ali <il' 1'('sJ!ecl ali de Il findl'/e!c fIlell' llU Sfii!:
(ii/iine-MIII de ce mă purla a ari le, râu; cel Cc (are i'1 lirani::a de ml/lle ori /iN
pur/orI.' fl('cIIl'ÎlnclOasă iar pc minI' foarte mI/il mll iu/lea, 1Ils(l'l1cfol'v/ ilWi/llt'el
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1) Susecplihilile, Inll,'asta-Î
2) Li psesc d 111 tex t.
(3 Sgomot.
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dirv!Q nil culeza a mă sl/pâra. fiind in ,kar/emie Cu vr'o două săplil/1llini nainle,
fiîcJnd e:wmclfe, se dusese. Era deci fiul, George, mai I1eÎn{nÎlIlll (1 mii sminli şi
ojJmil fără sfialil iIl iIl/ 1('i(âtllriJe, pislTwind cii loIi se lăudau şi IIlLlslnlll cu mwe,
C(ICI el În viala lui IlU prllldea carle in mâll!l, de maica-sa şi babă-sa nici o frică
/la livra. ba incă le bal]ocor':a. 10 supi/fal, cum s'a citit il! pllblic clasIfICa/ia.
n:/1lair,d unii JI/lani Cll1lOsc/l(i, cllrc venise la pialu~ .wlpliil1uinul. m'am pllS in
cocIe 1) CII ei şi am punlit acasd, jiiră sti iau ceVIl CII mine, au să dall ştire famiIlfr Jial/t1, unde ('ram În Iâraş ...
Fiwâ pda miaz{l ('ale, aproape de Stllon/a, ne Înlti/nirl1m CII ia/a, care uilll'a
tlrllA mine, (/valld cu .ţille şi pe vilnca '2) 11I1'a cu Cl/re 1111 dClJnd se ci!să{orise
(rm ce io nu şliam) şi pe {ralc-mio Viciu, riimas orfan de mamd şi fure !H'S/WS
il wbeom, Tata fII ICllit :~) pullll Vll:till(/U-!lUI ftinl vesle, illSei şi uoios - Încai aşa
SI' Mă/a In/rebel, că. dal'-(l/1! de ~lirl' <lcl/sr'i'! Nu :isc nimidî, cil aUfcl l'!"fI s,~
ruil in/urc, 1Illl1wi multumi oameni/oI' prt'lincşle. ill/dl'grilld slllrile, zise Cli bine
fI';! sâ fi dul ciI' ştire şi fJllrcesl'!"âm inapoi la ()rade, ,1pel! un c(/racter Il! mll/f~
lâmp~' atât de aşe::at, de moJcom şi domolil, şi nu SI' clI1lOşlm simţi/'l'fI care ire-

bU//1 sii se fi nrlscut inlr'in.m/, erit şi m'u-mi vine mirarea. CII o judecalli adunet'i
j,iilrlllldctl lucrl/rile şi le clIInpulle(J; CII o [)/Iniilale ncspusă, /lE'schimbalcl il'rla slt/l'IemTlr/t' sau all1l1l'cclrile omencşti şi le lrecl'a 1"/1 vederca. Ce' mult daei! dllpli acea
fU 111"1111 prilej, CII io(/Ui rielicatl'/e(/, prin s!e[j/,e inle!('oplil spre indrep/âciwze le
a/IIlIJI'fJ În/re patnl ochi, ca sll nu gundc(/s,-'(j ei! le-a lllli (lT/!1nle. JIie nu-mi zisese
aUu, decât cu blânde(e: - "Ce va :ice aIJW, lllJchi-lâu Iosif? .. ·"
dl1/,

/$/ III. (ldevlir, sosind iarâ la el ucasii, loii erau conslrl"/wli socofindu-mă per'·
(!Ii inrcuf, că 2~ de ceasuri e/'au trecule cirC/ind lipsemn. /nda/(/ se n(/SCll Im-

curlC

in loa/ă. cusa, la/a mai II/rs cu

VOI'

lmllâ, dell1l'Jlând Îlldalcl fot, şi Iliri

/JOI'

M m: mai fu,
ri/nel/ I'l'a Sel'bo-rumârul, au

HIInl()lIo-ser!'i! din Balanie. aproape de jlrad.
Irrs(l mai mult se linea fii' SI'r/lie. Era {ni/It' dl' aproapc cu 1i.l'ughela:: (c(/re dl/J;rl
UN'a mi se :uw
prin fl'le-siill directoru
11 fi pi/d de Hlllllâtl). renr/mltll/ ,1rJlinwndril şi e'Nl CII Ma/enilll, profesor bogat rie lIIulte sale ill Bilrw!. rtimpla de 1.1
se amif'l'sa (mire) 4) ClI o Sâr/lii, a fo.ţl prlrc/'ea lIIwi !'()ţjal 1"1ll1lCÎllo-serlJ .lIrlnr'!e SI/Il MlI1lOilu din Bdtl1nÎe, mai mult llr'grll decâl (/1/1; clIlloşlin(a CII (/Ce/(l P/I/'c,
eri (/ opul multii Îllcllryt'f'c in /JÎ/;(u de ofJoi /(/ tald-miu, CI'I ce cl1 rât RIIT11Iin în
Iti $('/JSIl, Iragca Însd câl"e Sâr/,i, impâlljinat 1111 ştiu CII ce nwdru, mdcar cii (mlieu/a (baba au /nwÎ<'a) eli tot di/wdinsrll il depâr{(I de Srir/Ji, pe care nu-i suferea. 5)

Dar nici nu mel miră cel el'arhill slÎl'h/'(/SCfI, tol [Jl'l'o/ i sârbi trimetea la Jula,
l,/,('wm s'(I mai :is. Aşa, p'al/1llci wml pare şi ca /JI/ii de (igall, cu /)1"0 opt prullci,
cart' niCi I'lI/1UÎllI'şlc nu ştia bine pl'onumil de locuilori: .. Popa NUl'ân", şerpI' im~
pc il/ai şi j)1'e(âclIl; altul pro/llIl/lit "POplI sârb". rlJl sJ!IlI/;t'ru( şi lIcbllll intreg.
Accsla fI: !J('cill eli noi, dar mI era CII Plltllllr"l, pe lâllgd (ooh/ riibdl1l'ca şi blrillde~
Irle casei piJrrnlrşli, a ('usta 6) În pac/' C1I el şi {amilia II/!. (Asemellea şi de C('(/lulid

1) TI·ăsură.

2) :\lama vitregă era, Ileana Dodity dela carI' au
Dumitru şi Anuţa,

răm;Js Încă

3 copii Payel,

3) lIIiş('al.
4) Insura.
5) Măicuta a I11UI·jt dc 72-74 ani. În 1fWl aU 2 şi nu şli:l l'ug:kiunile. numai
sl\rbeştel!! Fdrâ sd ştie o vorbă slÎrbe(/,~eii, precl/tI! nime ill lot oraşul. ha II ici ÎlI
101 prejuI'ul până ,(/ Arad. Bucuria ci (',Ind ne auzca învăţ.Înd iulie rum;lne~ti, ŞI
se ruga să Il" repetill1 din Ceaslo\' au dÎn psaltire.
6) A trăi, Latineşte: consto, - are. Obişnuit şi in Bihor. (DI'. Gh. C.)
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lalurl' Cil ((.sa Xeam/ultli). Cu mI/li Înainte de a merge la Oradl' au:isl'm norbiti
eit'srrc dânslII: .. Cal perde şi sârb e[mlinie : ..... Destul Ctl. [ocl/ilorii nI' mIIi {JIlI,ir
ciu-i sl;{rrl, l-all scos. J)a' Cc fo/us! Juru trimise Episcopul stirb deia Sdt/lac Zer
Pl'llloL'ici. om Cll ClImpat
ml/afa II/i RlImlÎnii .. dllr t'resnllă in/re Stirl>i. - ~")
tem III sârl;ilur era deci .~ocuiit: ;)rin s,irl>i. a deda rWlllÎnii mai inlie. lI[Joj ti·
mi('ra 1) şi im;xillJll1a, 2) a-Î seduce la iIlSlIrii, illni cu sârbe. A.farii de llc('a .I/orlll
nigrl/mori Înfocati 51<11,i. că al/ti liml>(l I}ll şliau. cercau des casa piiJ'inlC!ISC(/ pc;
iru negutillorie cu oi. TII/a NI şi rUJllI1 in/re loruiltJri. mai in loa/e pririnile IlII"·
gea Il! Episcop şi la COTlslsloriu. Episropul .~<iWşl[/ia In noi 1'l'lIill<1 [(l .Tulll. CI,;.
jl;rui (UngelJllng. (//I/lIrfljll/) ('piscopllilli era foi din Stirbi. Ba. de se I1fla un
HI'T1liinoş, ce ~Iin câlcpa graiuri s,ir/lcşlc. nu se mar Splll1ea H'ITI,,jn. şi Iwmclc):
denalura1i:a cu -"ici. Fircşte IlI< 1'1/ era de il /ruge pe Ia/II rll bine plac uri. cu pe (,
mal de frun/e În/re UIITl1âni. in parlea sâr/'easeil.

l'ilrica mea eruse pddupa foarle sdracil
şi

ni

sdrapcin/l. Tafu se bucura ntidâjduind

că

şi lI'ut'[/se nici lin pruflc, douI'iI ttin,j'
ni,li ,faici n'u mai face prullci . .1dllS"

sifle () sorO. de prea 11 afli şi Ilfl nepol de iru/e.
Sii IT,a inlorc iară dc unde m'am aha{ul.

Fitnd ia in p(lron/i! amsd. inlr'o sord fiind mulli şi multe. cuprinşi CII des ....l.'
C'arca careia/' de bucall'. io. ca prunc. mă pusei (1 ajl/tll jllcdndu-mtl În I'drfal (,'.
rului. Lnc lIitrcca aco o şi incepe (1 :ic(' apa sârbeste surorii sa/E'. 10 inci/, 1r
scilpai di' :isei "Iaca şi s<irbcşte: mai vd:ut-al cal verde şi sârb cwninf{':':' .....

CORXEU.\ BODE'.

C.4N7ECUL DESTINULUI
Din cerul de plumb
Cu zare de=aramă,
lin negru porumh
Sub aripi ne chiamă.

Cind viata mai fan>
In inimi slrăluce,'
La jit'şiecare
Are dăruie=o cruce.

Ne 'nşiră pe fa{ă
Lumina 'n mărgele;
Ne dăruie 'n vială
O ţln/ă spre slele.

Şi iară ne chiamă

Ciuda/lIl porumb.
Din zarea de=aramă
S/Jre cerul de plumb, ..
Gh

NOŢJl~

1) .\-i îndulci.
2) A-i fascina.
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Poposesc chervane ...
. . . Şi'n seara asta cu mirodenii de liliac şi
alean, chervane neobosite şi grele de gânduri s'
abă/ul din şleahullor şi fac popas la poarta mea
Din vreascul anilor trăiţi. drumarii prind:
anine focurile popasului. De mult, de mult. in 1:
care seară, sub aceleaşi amurguri de plumb, s·
pâni; chervanelor - ziJdieri ai- visului - hrăm
fără istov, focurile lumii cu suflelul lor vie
lor . ..
Mă

uit la aceşti fauri ai închipuire;, frămi.
taţi oblicirei unui rost ... întotdeauna aproape, nI
odată aevea ... şi mi se pare că înteleg toată ;
dărnicia trudei lor . ..
Târziu în noapte, după al Ireilea cânta! al
pădărei, focurile scad, chervanele pornesc . ..
Şi deodată. fără sa vreau, fără să ştiu, suf.
tu mi se înlănţuie convoiului şi plfacă cu el ...
In seara care va ve, i, focul popasului va
prinde şi gândurile mele ... aninându-l ...
Şi

altul, altu', mereu altu; va urma calea nr
lurne'or chervane., .
ŞTEF.LV

POPOl

os
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Scris o a re
", Nlff;\/ pAUN CEL MIC

Slova la. {esuIă' n gândur;, ca un splendid i.oJ}ar,
Stâ cuminte in a/tu,
fn,qropând În ea be/şu,lJul lInor ani de primol',uJ!
Anii asti" nI' lasara
lin i7vJd de pa!;i islorii ne' ncrusfafe' n nicio carle
(Ve ei, azi. suntem deparle)
Si râmaşi pe spada zi/ei. cc=a dl'sprins fimplil in dou,'j
Am trecut În lu ne.1 nouâ!",
,)'fjm pe=o m;ugina de lila - CJPân{ gr?u, ce=ar vrea să {il'
Si pacat şi lilur,~hi,! Si cu rădăcina smulsa, aş{epfăm Cerul s'o cr.'asca,
Tu/pina să=i odihnească
Culcuş real'an, fară Ilisuri, cuib de minii sfral'ulgerafe.
Cum vor fi la urmă, foaie! ...
Iconarul fău de lJânduri. mi=a aprins imagini slinse
Si cu pânzele Întinse.
Am vâslif o noapfe 'nfreagâ pl'sil' liniştea puslie,
(Ca ecou 'nl/o stihie!)
Si Însângerându=mi Ilrerea, de=a gândi ca aliă dala,
Inima' ncepu să=mi bald
-- Clopa! mul. În pânza noptii: glas de {Iaui, prins de J'is;
Stol, pe marqini de ahis 1 ...
Ne=am lJăZ!li pe fărmuri albe; file galbene de cade:
Cioburi de am/~)re sparle ;
Umbre deşirale'n nO..Jp/ea timpului far.i mă-mra:
Zâmbe{e dintr'o piefura!
. Pesle 'niinsu 'ncins de zare. Irona ri/mul altor vremi 1...
(In frecui poli. doar. sa chemi
Şi imaginea sirigaia, pe sub ochi=fi o sa Ilie.
Ca În gând O melodie!)
Shwa ia, tesuta' n gânduri, ca un iconar apIins
A venit şi m'a cuprins, . .
,
A lJenif. ca adiereu unui vechiu parium uitaf
Şi nelinişlii m'a dai 1
:ităm pe=o margină de /dă - cw'ânl ce s'ur vrea În două:
Cântec vechiu. În lume nouă!
AL. NEGlJ!~A
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Cu 1011 Olleţ nu mai m'am întâlnit - cred - din vara am,
1915. Era prin 1ulie mi-se pare. l\lcrgeam spre Techirghiol şi in
gal'il, - nu mai ştiu carc, dar era la îlHTuClşare de lillii - l'am'
rit. .':iedea rezemat de un stâlp al pcronului şi pl'ivia. Privea a,
lume a gfnilor, IOl'fotilld, veşllic gnlbită de par'c'ar Ii lIitat un.
chel aca~:J :--&u erau pe calc să le plcce trenul. I-am vftzul ochii
fl'igm'<lţi luplinz[llld illU'eag,l fOl'fotire,
oprilldu- se d.lld as li;
unui ciil<ttol' delutat, ne~tiind dpla cine sa ('cară de:\llIşu'jjp;
tn'buiau, c<Înd asupra unei călătoare cu inima la gllât, gr[lbi1.,
gilseasn\ un loc liuer, Am CI'('zut că UrllHll'f'şte ca orin' t[1ll,lr y!
fat[t şi se amuz[t de îlld<lditllieirea ei de a nu-i ('cl'e ajutorul.
--- 1\:lă, OncL mă, tot dc fete te tii şi acum?
- Al tu ('!;Oti Hflclliţene'? Ce fad pe aici? - îmi pUSI' desi, j
întrebarea 11iu Obişlluinţă, pentrucă fal'a Ha mai aştepte răsplli.,, 1
c01;tinmL
1
--,~la, sit ştii ce pHlccre di<lbolică e l:;[t stai să prive:;ti fun:!
rimea aşta de lUllle dintr'o gari!. !\jiei un om nu mai l' el 11i' J
atunci când se pregiHe::;le de plecare. Toată educatia primită. "
Dbs('l'\ al ce grohian e c:diltol'ul ~ toale st[tp~U\irea de sin,: ounl: ~
('u slTil:-;'ldl'i de' dinţi şi cu experienţe triste, tol omul a!;-H cum îl
110a:<;-tC!ll noi, se d:'t deoparte spl'e a face loc, omului II1stim" ti
!';\'ai mai oLt'-eJ'vat ceva"/ Numai plecările dau adev,lrflla star d
vulll'ilol' umane. Cite-te la el cum pleadi ţ;i ai S{l. ~tii ce fel d('
e :;;i rare e adcvflrata, -- auzi, m[l ~ adevarata fire a (lIllUlui.~' I~
sft vezi :;i tu. ~Jcl, e un spectacol grandios-superL,
n
-- Da, dar asta o sit te fac~l să pierzi trellltl, Hâsl' sgomoto~ ,OI
t,:um îi era 1'irea, Ei! par'că numai odaUl mi s'a Îlltillllplat a~ ci.
Dar faee! Cel mai straşnic film al vietii, în gară ar tl'ebUi ~;, m
l'cgizeze_
M;\. uitai la el, puţin mirat. Nu-l ştiusem Înclinat conten,: ~:
tiei şi fil0Z0hlrii. Onel a fost totdeauna Un beliat bun, era bUII 1 de
ten, jnviita binişor, dar 11U se ridica niciodat ă dea:-mpra medi' ţ"
t~ţii cultivate cu prpn~ii :;;i laude de. şC?Ii. T!llc~m l~oti.la el peli alf~
ca era Imn camarad :;;1 eram sIllgUl'l ea o sa ajunga ~l el un Ld J'e'
oarecare la vrcun liceu. Pasiunea asta nu i-o cunoscusem~: ]Jll'
('ollll'azieea oaJ'pcum p[u'p!'pa ce mi-o U!eUSeffi despre ~l. Oam·
cari ne obligă să lIe schimu.lm părerile ce le a\ ('In de:-;pl'e ei. de!
!'!unt deloc comozi, pentru c[t ar tn'uui s~l cOl!ehidE'm CI noi " ar(
putut să-i eUlloaşt'.'m adevarata fire, 0l'Î ninwni nu consimte, 'f'i
să-~,;i l'f'l unoască slitbieiunile de observatie şi de aceia îi ('alp, de
sill1 repede Între "ţicniţi". Ceia ce am ff!eut şi eu. Am trebuit sa Im
despart repede de el, deoarcl:c îmi pleca, tr0Ilul. In rpslul un: dt
lui m'am tot gândit la el şi nu m'am putut dumiri ce l'a p it(
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schimba, Căci nici un moment nu aşi fi consimtit să Cl't>d
i'a...;j fi n1J10Hut bine, :;;i aşi fi greşit cu aprecierea mea.

,1,

j

I

I

că eu nu

, Crf'd că începusem 8,1 uit cu totul pe prietetlui şi colegul mr!u
de d~'llm Ion Ollet, Iwntru(,~l de atunci nu I'aminai ÎlltiillIit nieiodată :-;i nici nu mai auzisC"Ill nimic despl'e el. C~llld Întftmpliltol' ÎI1tftlJlPam \Tf'l1l1 vee!liu coleg de şcoală :-;:i Îuce!)('am s~i d('p::-\ll~ml şi
rul amiIltirilor, despre toţi mai aveam. câte o :-;:til'e, desp!'e el nimic.
Blllluin-lm efI a murit ÎIl rtl7.boiu, sau a dispăl'ut ulldeva in IU!lH'.
Eu, care mai pflstrarn amintil'ca ultimei întâllliri din gara din :\1,)[dova, inclinam SPI'C ultima soluţie. L-o fi euprills şi pe 01 teillalia ('[IIătoriilor şi efel'wscenta pk6trilol' şi cine şt :C· pe ulldl' îti
poartă forul.
" De aCf'ia am fost foarte surprins. cftnd am primit la red:±c~if'
\J li cu I rei gallwll eu s('I'isom'l'a lui Yoluminousil. I~i ÎIlC't'Fmsf' ~1'1'i
soal'ra cu o timiditate cal"c mă surprinse (iar tr"bue "'il.·mi "-chim])
!l,lI'PI'r:t dCi'pre cI). Dpla cel care ('u atâta J)(,I'spi('aeitat~ Î:-;d pX('I'dta
~pil'ilul de ohservaţ.i(' prill g,lri şi earr ('{tuta sA pUlHl pe toahl luIlW!l, sub }('ntila ochilor ... iti miri ~i pătJ"unz~itori, m,~l tl-:teptam S;'l
mi se ]H'f'zinte fa un ÎJI\'ingHtol'. Dar acel Îllt'('PLH, care tilH'H stl-HlÎ
I'l'an,illl cv f'UI anii pptl'l\cuţi Îll ş('oal~I, eunulI'adcria (,Ul',~ Jlp-U l('gat,
rhiaJ' multe servicii pe care mi Ic-a Htl'uL mă fit<'ll imNliat sit nl,l
g-1llldp~(' la un Oneţ L!pzaxat, UlHl('va, de lupta vieţii şi rare îmi ('('I'(~
'Tl"Obabil un ajutor bt'ttl('sc. Instinctiv, pc dUlcI eontilll!<un eitil111
~rt"iso)'ii, m:'! g[lIldii că acum eilnd trp/)lIie si. cumpAr {'[trtile şcolare
l~rlltl'U
Kiruşor
şi S(l-1
faC' IlN1IHlrat paltonul promis ?\ata~ri, ce i-aşi putea trimite lui Ollf'ţ"? ~i llÎei IIU putl'arn să "ciupese" ceva prlltnl el din anumite fondllri administl'ali\'p.'
C'rf'd că eiti~H\m "1'('0 două pag-illÎ din scrisoarea lui fără sj rcţin llimic, n1nd milltf'U îmi fu i7.hiift de nÎteva cuvillte, curi nul ,'C;}dUSC'I'[l la lculitatf'a scrisol'ii.
,
"feac('{'a m'am glÎndit s~l-ti trimit tie amintil'il(' cuiese din ('fiI lăloriilc Hlf']e ţi 8,\ tc rog sit le publki Îll l'e"bta ta. PO:U l' n'am da, luI lui PieI re Loti sau al lui Claude Faul'PI't', de a ('voca
orielltul ~i llici fantezia lui Conl'ad, sau a lui \V. SOlUf'!'S('t :\laugllam
(jr-a în.plf'li rele v~hutp eu an'nturi eaptivHllte, daI' ce!.> StTiSe de
miII,' au darul sincf'ritiltii ~i alp trftil'ii rWl'sonal('''.
Ei! YHHhi6i tot nu mă În~t'laspm; OJH't a eUÎI'{,{\l'ut m,ll'i ~i ~':II'Î,
ta un "glolJe trottel'" sau ca simplu aV(,llturi('I', . -- nft mii illh'I'f'Sraz{l, - dar ~i-a Ul'm{ll'it drumul. pe ral'c {'U i-I rr0\"'izusNn îndi
drla înu"tluir pa din gara aCl'a micij din Moldova --, ;-i acum ('umin·
(it sau obo:-.il s'a îllturs aeas{t s~i-şi scrie amillti!'ilE', :-;:i cum (oa;0
afNtiile ~i I\I'po('up{trilf' omeBeşti nu sunt Iipsitt' de tov;lJ'it!";'ia inU'fC'selol' pel'sonal(" ma bucuram ~:i de faptul C'ă nu mai tr0lHlia sil

~

pun mtllla în buzunar, (a

să-I

ajut.

Citii r('stul sC'!'Îsol'ii eu intp!'ps ţi cu nespus[t curÎo7.itatf', Irni
dr~(l'ia o n1lcltol'i(' îll insula Cf'vlon. Imi eyoca în cll\-intr I'ald(~
ac(>1 parfum exotic ~i uuiC', pe eal:e-l I'xala fauna milianlară a acc>siri dUda!p insule şi ştiUS(> cu Înd('nHÎllllar(' Srl îmhille şi () mieii hlil,L
dt, dragoste Între el şi o arrwl'ieană, turis!;l pl'in definitie şi vocatie.
Imi plrlcur'~1 amintirile lui, le rânduii SH fip scrise la masini'! şi le
Mldui la tipar. Ii seJ"ise"i şi o scrisoare entuziastă, prin ca~e îi mul .

HOTARU~

tumiam că 8e gândise la mine şi-l asigul'ai că tot ce-mi va trilrljt
ii voi pulllj('a. ':\!fl scuzai cil 11U-i pot pHHi al'Urolel€:' pe dtt mrl'Îl~;
dar m[l f~lcui fortf' *i-i trimisei la prima ocazie l~OO de lei. De';ii r,;
('l'a citiar (('ia ce a*teJ)tam deja el, îlltJ~'vl'dpam totu:;;i multipie ]JD',
sibi:Hiiti ciI' }'('alizHl'e :;;i ma ÎlIeI'edeam în illfluf'llta scrislilui tip.~IT
1'\u e mai bun{i ~coală pC'lItru un scriitor, dpl"H propl'i1e sale căn
*i hHT[lI'i til:i'iritp, Orice alt sfat vellit dpla altcineva sau dela, VI'!"J:
cl'iti(' e dl']a o illflu(,llt~) ",thHna, C'1I'(' alkl'paz,l originali:atea ~i Ilf:'
sonalitalea ~("fjHorullti. l'n lucru mli contrazicea îIlS,\ lscălisp "
milltirile cu un pspudonim. D(' ee să llu-*i facii CUlloscut un m:
nH' drstul de frumos -- Ion Onf't - numf' a,;,a de romiinesc -~.
sfl-] s(Jljmhe 1)(11(1'U ('f'I eli sOlloriUiti str('ine - :;;i CII Ţ,arfum ti·
cronici - \'Iadimir Sihastru, In dpfÎllitiv acest lucru îl privea f'
pl :;;i a,;,i fi tH'tut poate - ('um am facut dp aWtpa ol'i eu alţi tii
hUtml(a thllizi :;;i I-a::;i fi iSC[llit l'U llunwlr lui, dacă mI mi-ar··
atra<" al plItia de l1pll1.1111ăratf' ori ÎII s(Tisoare, ciI tine lH'apăl'at~.
lIll apaJ'h cu lI1.llne!(\ lui adp\':ll'ai, c,l ar fi o adevărată eatastl'ofii tit, sigur exagPl'e - ppntru ('1, pomenirea llumplui lui printre at:îk
alte nume cunoscute (timiditate excesivă) ,;,i că va fi constr<Îr,
altfp! 8<1-::;i l'up:1 toate manuscrisele ::;i sil nu le mai publin
Poate all.ldatil I1U m'ar fi slwriat o astfel cir ameninţare, nlei rl]
110S,: din ('xperÎPlltil orgoliul nemăSllrat a! scriitorului deLutall'
earl~ sin,lllpază la Început modestia ~i timiditatea, pentr'u că 3,'
stei bilH' oampnilor mal'i - ::;i cari apoi nu ştiu cum s:l-ţi mIII\,:
Bl0.J.sr',-1 ppr;tl'u ocazia ee le-ai dat-o de a spune tuturor: Dl'agc1, Crai
nie, sau Camil l>etl'e8(,\', sau Samal'jllPanu (dupi't îmllrejul'~lIi ~ r
dllpă r{'\'isi ~1) a tinut morti::; s:l mii pu~)lice cu numele meu a{!ey.,
rat, altmintrelpu ~tii tu CP fI umos pseudonim mi-am ales, Si P)'l~' r
llUl/tan rar :;:i înălt:1nuu-l;\i capul: Lotar ~l('gie~ul, MamoTJt HOztl.ji t
Sofont Yălv<1taie, etc.
r
III ~t l"Îsoarea lui Or1('t am simtit o îmh1nltnică voint~l el'? p~ s
aseunLl(' p('rsollalitat('u. O t('amii PPlltl'U o primejdie imanenLI: r
corrplp('T;I, distl'lIg{ltoare în ('azul aparitipi numelui lui adc\"C1rai ft
Sil fi fM'ut ('('va în ClililtOl'iiIf' lui şi sli-:;:i fi patat într'atftt mIml':' !\
Îndt nu mai putea apill'pa al<lturi de atAtea nume cinstite? Ori &Ii t(
int(\ptia sii (]('sv;lluie allumit(' faptf', pe cari l('-a dl~s('operit în prl"L'. ~i
gl'inilrÎlf' lui şi cari al' fi nlcut prea mare sgomot, ca să-i perieli dl
t('ZI~ ~il uaţi~~ ce :;i-o fi fflcut-o în oră::;elul unde s'a retras 11I~m:1 b(
Cine ~, il\ '?
Bfmuiam o cauză perNnptol'ie ,;,i putin mister, de sigur aşa
lăsai pSNl{ionimul n(',;,til bit. ~i azi cirw nu ('unoa~te I)(~ Vladim!' n~
~ihastru poate e c('va simholic'? - minunatul t'o!oI'ist al vorl, OI
scrise, al !;ii mai minunatr-lor povestiri din călătoriile din jurulilf că
miI. Foarte mulţi eetitol'i îmi m,lrturist'au nerăbdarea eu carI' a. eu
teptau VI'eu nouă povestire din orientul acela misterios şi ve~llj D(
atr{tgfllc!', cu toate ll('IlUilHll'atf']r povestiri şi romane publicatI) F; pe
lift acum Chiar Blpjenaru eUllosl'utul COllduciHor al ,~dituri: pa
"Car'tea pentru cititor" - î:;.i manifestus2 dorinţ.a de a-i publica il tia
Ir'un volum minullatcl('-i povestiri. Am vrut să-i scriu, dar îmi ali;: şi
sei anlÎllte, cu peste o saptămână tn'buie să plec la la:;;i, la TImt: fl(]
lui Gică, şi de acolo puteam face un mic inconjur până Ia Tg, go:
e
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:\'eamt f'ă·i fac o surpriză lui Oneţ. Şi a~a nu-l vazuBem de mult
şi pentru Fiatul meu a{,l'~t înconjur nu ÎIls2mna nimic. :\Ft gtm(h'am numai la bucuria revpc]prii ţ;i mai ales la bomha, ca1"E' i-o pre,(}
O"~l[('alD, Il ~i Yl'deam ~- e interesant cum fig-ura lui dp ([eUOt :20 dC'
i' ~ni, mi 8(' contura a:;OR de clar în minte' .- dar mi-I Îllchipuiam ars
dr ~oal'('le oril'lltului ~i a trll'iJor raid!', cu faţa In',lzdaUI de cUlC
li
lal'/d, cu p~lI'ul putin e;!J'unţit pela t;imple, cu CÎcatli('('a aia <it' pe
, frunte, pl' rare o an'a dpla o cilzMUl'ii de}w inele îl! ('«t'Sa
Ku1
mai mm;chiu. Privirpa agpriL :\Ul v('tleam oprit la o eas,l modC'sr ii
t· ('Il c('rdac ::;i cu flor'i de e;lHuna!;'i, eum pl'au pe Vl'emuri În orii,;,(·jc>le
din Moldova 011e( apare în cadrul u!';'pi drept, brollzat. ('U pl'i vil'l~a
innunl&tă, Np-am fi privit o ('Iipii :;oi arni am fi zhurat Uliul în hra{ele altuia. OJletl nărhiţeanll! - S('('na acpstei rl'vedpl'i imi 11D!('ZÎ
o('hi; şi Încf'rui să 7.[lml)('~(', Dar daCII lIu-1 fnlspam aea"ă, El'arrl 81!tur nl !·a~i fi )'ccUlloseut pc stl'adil. Dup{t t!lIllta-i dn'apt<1, os ~i
mu~('hi, poate ('ă purta :;oi casctl colonial;l. Imi aduspi aminte atunci
- llr borrul Ghiea - Ghica :-;;i mai acum'? -- P<' cal':' în anii eopilru'iei
mele II ud(>am în fip('are varft plimhttnt!u-~. a~ grav ÎI! llaiwl alh,T -:i
.în cap cu casca eolonialft, pe can> atllnd am v,hut-o :-;;i NI prima daUL
Se spunea ('11 a fost prin Afl'Î('a ~i ert ar fi v{inat Ipi, Imaginatia noastl'ă, a copiilor, îl Hieus(' eioul d ifpl'itl']or aV('lltllri v,lll:lto!'p:,ti ;;i
Jlf'lltl'll noi "tmase 10i, tigri ~i chiar (']rfallti, Toti copiii eitf':11ll ('11
înft'igurare toatp Jwv0stirill' d(' Jules Yerup :-;;i a\'Plltul'ile lui Villelu
~i povpstile eu Pipilil(' Ho~ii.
Imaţ..'"ilH'a lui Ghica SI' supraplllwa
jll'str chipul llii Ollet ~i-mi aCl'(>dita înfl<"lcăratl'le clorinti ale copilC,rid n'ple, Jwntl'lI a\,plItul'ă.
Tn'lHlie s;1 spun c;1 Îmi hiitpa illima gTOZ<I\', c!(' cum intl'ai I'U
flla:-;ina pe uJitplf' pl'Moase alC' t;ÎI'gU~O],lIl11i de mll!l/(', :\f[l a~t{>p
tam sit-i văd siluC'ta, a~a ('um i-o alc(ltuisem În ill1ag-inatia n1f':1,
1'(I~il ri nd el e după \'l"f'llll eolt ti e st rad;"\ , sali ie~i Ild cI j Il YI'eo caf.>l1(>:t.,
sau b0l1pgiL Dar 1111-1 dpseOIH'l'ii llic(!i('rl. S{I se fi lnllght'zit oarp?
I I'oate-Î asta, lung :-;;i el! hainele (',lleat(' la dHI1i:rt ţ;i cu pl'Îvil'ea indiren'l!t~l? Nu putpum admite, Ollf't trehllie să fie- allff'1. C('rc('Uil'il(~
lui !1'pItuje siH fi singularizat. Inwllsitat('a lucrurilOl' ~i div{'/'sitfl(l'a fH1JU'ior pe cal'i It' silYâr:-;;isp, t!'f'buiau srl-I ridicp în ochii lumii
.~l mai aJl's În acei ai eOJH'etrlţel1ilor s{lÎ, amatori dC' sC'Ilzational ~i
!lI' iilme ('u co",-hoy, Toti tI'pJmiau sa-l oJl!'(>a''<'ă la Yl'PlUl pahar de
bere sau vin. numai ca Sil audă povestil'ilf'-i millllIl'ltf',
OPI'Îi automohilul şi Îlltn'hai, - ca să vPl'ific PI':'SUP 1 11H'l'ile mele
-. p,~ ('cI dint1îill om înUilnit. ~i ,Ista ~i al doilC'a ~i al tl·('il[':.1 om
nI' can'-l înh'pbai, SI' multumirii sil tipa din uHwrÎ ~i să se mire.
Onet'?, .. Ii dădui dl'aeuiui În g,îlld ~i IIU ~t iam ee si'! mai ('I'N!. Poate
că îi, l'pJHtgn:l vulgui 1;'i s'a 1'('tras dispretuitol' Într'o ('asuţ~l, des{,ul'~Jat"? D{'samrtgil'p? Blazarc>? Ori ÎllsillgurarNl omului supel'io!"!
DOJ:lllt~ avid!l de lini~te. d(' pacC', dup,l atfila sgoIllOt. clapa at.<.ITea
jlPrI!1(>\lI? Grlsii 11~O1' strada Saldlmilor (strad~l prf>d"stinaW pfHltru
paer) !;'i la eapiHul <>i :-;;i al Ul}'gu~ol'uilli. o c(ISUtf! urni! ti (dar eu ('('1"
d,ac şi hUJl~ diminpata), :\u vii pot t!('S(TÎ<' ('(~ d!>samflgil'e am simtit
ŞI cu CI' ernoth> am intrat p(' portita, tal'p a l!pslftlltuit sunetul unui
rlopote~ ,dogit ~i hflnîitul lH'prietPlloS al ullui cflÎ!le. () impresie d('
go~podl:lJle neglijată, Ce-ar fi să-mi iasă o mula1ră înainte?, imi fu
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doi copii: o fetită ~l un băiat, ne~~a,
cu Llegetele în gură. Copiii lui'? Dupft ei..
fem('i;~ ~l<jbutâ eu un tulpan llf'gl'U În cap. Se uitara ~o\i tl'f'i llL'
raţi la miile. De ~igul' nI nu ('rau d!'p' ill~i cu mll~afiri
~ 1011 îi în gT~\dinrl. nw lamuri lllliatit f('fueia. Femeia lui'! (O!·
lIC'lut n.canii, du-l pe domnul la lJadita 101linl.
- Da, mamaie ...
),rall1F.Îe, b~hlitfl... de câlld nu mai auzisem aCt'ste atât de tIul''.
ge, dar atilt de specifice cuyinte moldoyenl'~ti. :\lprgNlll1 indal"l!!,
.[tIi LOI'IIPl, îllduio~at ~i tornind amilltiri. C.-Ucam fal'~l să m{\ tii
plin de llmintil'i fI umoase. dar dureroase, ca o toarna,i cu Î:'lllli
a:f,mii şi tU soare.
~- ~lo~ Ioane. Il' cauUl un domn.
Am l'<lmas ÎnlpIllnlt. :\'iriodatil acest CUY[Ult nu mi s'a P{lI'
mai plin de SPllS ~i de }'pal. .\m Îlltepenit locului, doal ochii mi·
ml1l'iSl'};i ~i priyeam. PriYeam,' ffu'a ~f\ PI'ÎCf'P nimic tlll'llipui\i.,
sub Ull HUl' cu umbra tlf'asa, UIl elll'uC'ior eli loate, în care 'za,'"
f~ll',l 1) il' iOan',
priet ('Il ul mNI, OIH't. 1n t 1"0 c{ll1la~e Ut'sdwia::l I
pipptu-i p'iJ'os. cu lli:;;t" pantaloni Uliati PUtill mai jos de l'oap'
:;;i l't'SlIf,i. sbH(>a ~i m[\ pri\'('a eu ni~tf' oehi in care groaza lip l'I'\
ireparahil, îl golea L1t' sufll't ~i-I umplea de brlUlile urnei inimi,
state,," s{! se sparga, O sudoa}'e reCt' îi curgea pe frlln~e. rn se:l!
cet îi p:iir,gea pe buze.
:\ffi n'}ll'zii la ('1. dill tr'u n imbold irezist i hil, imediat ct'-am i'
t('If'~ }'palitatea". Onp\ '.,. drag{\ OIW\! :\hU Ioal1e ... îi ('lIIwillSpi L
pul cu L,,'atple me\t' ~i-I sfll'utai... D('stiJll!l'l'ea CC' unn;. prill)!'!
duzii dc priptpnie ~i înt(>jpgere, inlpse intr'ull pl,Îlls lilli~tilor,
.-- rarUi-mii. ai S{I mă ierti, m<'ii H;lchi(Pr}p ...
I)pal)('b, îl putui lini!"li eompll'ct. Gmtai lIll loc să mă a~I'Z, I
foi) fiu la r.('('ia~i în.tltinH' eu el ~i S{I-I pot pl'i"i mai dp apl'oaJlP ~i·
fiu mai el'loalH' (h' el. aU'\lul'ai o masti mal'(\ de !llad, }lli:l;l el' r;'li'
cu hilJ'ti lIe citi {itori('. ('u gl'ugrafii.., 1.'11 mie glob. Imi f:lcui }H!
loc, Hll'~l :O;'-l-i dau a1'n\p\f'/--!,p eft i-am P'-ltl'lIllS ~i cunoscut lot mi~H'1
a
~i ~]loi urmii m~\l'tllrisin'a. l'll arcidl'llt, ~tupid ~i enld eu )lj
z
ae( idr'lIt, îl ffa'usP S,t ('adil Întrp I'otilp ullui camioll pp stnlzilt' la~ 'p
lui, ÎIl iimplli răzhoiului. Ii sdrohisPl',l pidoal'l'le şi au 'relmit ~;J
n
I ait' elI' h'ama ('angrPlwi.
ÎI
T,late dorurile> lui elI' zill·j necunoscute>, tiI' 6tliltol'ii spre:t ('
ori7.(ll1tllri. îi fuspsel.1 distrusf' acolo sub roti\p l'amiollului. ).1:. C
desnădejde. Şi-a dorit moal'tf'a. CP rost mai avea? :\'id m,lcar iJ1\ d
lid d.> ! rlzboiu. O ('ildl'l'p la fUlld. La Îl'~irf'a din spital <:'a aeÎI.at, fii
la sorct sa. ~i ea Yăduv:t dC' 1'[17.l>oio ('U tloi copii. ~i-a Yimullt fa
apta Bo:o~alli, şi... ~i apoi ce f'l'a sii fac'? .. ~{\ ips îll stradJ. ~i .
CCi'i':PSc.. mai hillP gloll \ il i şi ad io !.. , ~.' i a!-,a sunt J'UIll iil at 1', UlliJ,'\ d.
Într'o tr1 (lhpft... Intr'o zi dadui }wstp un atlas. lJar'(':[ tlps('o}H'rb· să
~i
lUI nO'1 !'an1<int... l'rmarpam eu dpgr'lele rutele vapoan\lor ... C'iUte
illsukle miei din America centrali\ sau din O('t'ania... oa1\';: ge
lu
me!'g,~ rmeya pe acolo'? .. nu mai sunt oare şi alte illsule ne:;;till l' lă
ÎIll't'IJUi !-ou yi~t>z tleaz. Imi cump.'\rai hin'O, dl'slTiel'i de' eăI"lol
geoglafii.., Yezi. Cu a~utorul 101' nllftiOresc .. , da, tu nu ~tii Ct' a,
n'.1 al c ("uyî;ntu! ăsta ... poate Yău mai bine decât un turist arw' re
primul gând. Imi

e~iră însă

lati, dar eu ochii yii
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Call, cu piuoare, binoclu !;'i BaN)eekel' ... Le vila, tot ee ti-am ~l"rjs
acolo in povestirile melc. Le-am tr:1it-m;:-1 crezi tu 1...
1:·
Il (rezui ~i îl lllai tnd ::;;i anUll. lu f:iUbt"Oll~tif'lltul lui, an'! dor
nen.asural de ("(tia torii, eare 1'01 ma struct ura suflet u! ui lui, i Il Via
J: toale l!lwgillile }le cari oehii lui 1e vedeau sau le dtiau în ",~I~'ţil~
si atlasunJe frumos clIlorate. Toate povf'stinle, toate de.wl'IelÎ1e re
le citea CU Înfrigurare, erau ca lIi~te umbl'e elulll'ze::;ti, n"trora imaginati,.llili le uadpa \'Hlt~l :;oi culoare. Ura::;f.' se Cl~It1WU 1H' llisipuri
l'alde sau P(· maluri 8tuncoase, oameni llIC[llTaU vapoare sau se
mi~cau repede pe coiace î ut i. Ci"lIui le sI [1 bit tl'au de~e rt uri ::;Î tigrii
z l'[lgeau al1I junglă. Toate le tl'~tia ... le vedea ... real, de PUI"' cfl ar IIlai
fi Intit o "iatil, tot pe aeolo, o viat[t to1: de c{tlatoI'Îi, {li> aH'llt UI'i...
Ei cilie ~tie't! Ciue tr[le~te Illai bine, cel ce Yeul' cu ochii imagilla(ici, sat:. cU cei ai corpului 1
Am ~tat aproape toata ziua la el ~ tOl'când firul ~inlÎl~dl'ilor
comune :;i mal ales d"tutâlHl 8.1 ogoesc o ran{l, pl' care eu o Ukusem ;;i a (ilrei consecinţe le b~iJnllam ~i m~l Îlltl'ico~au. Cflllt.ai s ..l
adw- pe depal"te vorDa uespre coutilluarea pulJlicietlrii "yoiajtlrHor
in:agill:ll'c" în coloanele revistei mele .
._- La ce bun'? .\cuma nu mai au nid un farmec, dind -:tiu fă
tu ('U1JO~tj mistNul, ('an- Îll\'[tluie aceste c,lJcHorii a g,j IIUU!'i;OJ' me·
il'. Atilta tlInp cât llulllai eu le cuno~team, totul era ÎllvăIlilt ÎlItl"O
po('zie, ai C{ll'l,j v{tl diafan ~i atât u(> mige"Uos brodat, pU îl ţpSl'tlJll,
c\cum fflr{l yoia ta, iai sffl~at teset ura-i de p[lialljell, ~i Ull veH <:[\1'pit, tot n~I"lJit l'<lmillle. Simt nl lIU yoi mai putea sa Ipg liriIe îllt1"l~
rupte ... Şi era a:;;a de frumos ...
Am Umtat 8<I.-i arat efi nu ~rl' de ce 8.1 se team'l.. Seen'tul ,a
fi bille }l{,zit ~i c{t aceste <:;11atorii imaginare au puat(> mm rnultâ
autPl1tidtate uel'flt cele veridice, deoal'l'ce dintre cflJ[ltOl'ii cari le-au
yilZU(, l,utini au simtul discernilmillltului de a "Nlea ce t]'('llui~ ue
\'[IZUt ~i a le descrie a~a ca 8.1 IIp comuni('e ~i 1l0lUl imp .. e~ia ce-au
,a·ut-o. Pe rilud a:-:a, imagiJlatia anlllc{l asupra fir~lrui lucru :;;i
asupra (., k.ll'ui fapt o luminfl al,lt Up putel nin'! innh It- ·conturcd.- .
zi!, le rl'f'uz[J o viată aparte, dar plillă de mi!'iL'an', Întoemai ("um
. pirtllnL da prin intpllzitatea culorilor de lW paletfl, o \'iaţfl LOW.
mult mai puterniclt ::;i mai vie dedH aceia pl' ('al'e o are ~llbh','(ul
in IIHIUI':'I, }H'ntrucă îi împl'umuUI ~i viaţa suflf'tului nostl'lI, ii tia
t'UlOl'ile pe cari lloi le Vl'{'m :;;i sNnnifieaţia, pe care JlOi i-o dorim.
Creit'm o natură a noastr[l; în ('arp eonIUC1'[lIll ('U l)umllf'zPu ~i UJ-;ta
(1'1 UII Sens mai iua It f Ol't (' 101' J10asl re omPllP~ti ::;i o li/::lI1dri e. fara
de care orice creator e un pignll'u.
Cl'edf.>am c11 l-am con rillS. ~'a spus Bici ela, nici nu. Aproape cu
d~asil.l i-am ~'muls mallusrl'isplp, IW cal'Î ~lc a\'ea. pl'eg,ltiU'. Do!,pa
~,l lemail.t.\.izuiast.11.nu-ipl<lceastiliza!.(.aînr ..l!~ltoJia dirl Ja\~a,
~i an-a d(' ad~lllgat e[1 t ('va Houi am,ln ti nt e, eu] ('se d illtr'o gC'ografie
I!E'I'maIlă, Jl(' can' dp eunÎnd "puse 1l11îlla", millunat~'i povestiri "o
luna printre eallihaJi" ... Dar îmi era teamil S;-I nu le ard'l. O voce
],llmtl'ică îmi ~optea, să nu-i dau ascultarp :;;i 8<1 i }e iau,
[[lllel am pl('rat lIe-am îmhnlti~at ~i i-am promis că voi mai
veni 5Îl-l \i1d, .. "Dacă nu voi fi plecat cu adevărat în călătorie ... in
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cea făr' de reîntoarcere. Il anwnintai cu degetul ~i a(!;i:
gai hiajill ca pentru un copil: nu vOI'bi prostii!
CaZ111 lui îrni d:ldu mult de g<Îndit. (] asemuire cu prostUl!
FuIga, cu acel provincial bun ~i sentimental mfi t{lnta, dar () )'1
pilog(larn (U tArie. Onet dacă n'ar fi fost accidentul ,~cl nellOl'u
!;oi-ar fi t1';1it crtlătoriilp. Cele ce le vedea Îu imaginaţie, era O lJ) "
iedal'(, a fiintei lui Hllllltl'il'e, al al'elui incolI~ti(,l)l, ce ne Stil ca 1, •
al doilea Eu - neCUIlUSl'ut ~i du~miillos {'(itI' odată- în -,LI!':"
nostru, (el ce a adunat, stnlns ~i amestccat tOJ.te (}ol'illte]e it
pel'ioase, dar nesatisf{lt'ute, întreaga noastnl structurii psiho f;zj,
primară ce-ar 'Tea s:'I iZbucneaserl, dar împrejur{ll'i fizicI' polI'
llÎl'P o opn'se. i'iu mh Îndoiam cii ill('OIi~tiplllul lui 011"(., printr"
Pl'OC~S f1'E'('VeJlt lif' uf'dllhlare a Hicut cu ad('vfll'at aeP!(' 1',1Iătol'ii. i
cal'p I('-a descris. Cine }loatf' să 11(' f'x]Jlic(', de t'c ull('le locut'i nc p,
CllJ;OSClllp, opşÎ 1(' V('tIf'Ul !H'ntl'u prima Oal'{l, ~i de Ce ne vinI"
salutfllll pe unii oamelli stl'eini, pelltrucil ni-se }l<ll'C ('ă i-am TIi
('llJ oseut odaUl? Am tr:=dt fiecare o alUI viat:"l sau ehiur alte vie:,
Sau hwon:;;til'lltul nostru are facultatea de t!pspprsollallwl'C'
ubicuitate pc eare corpul nostru lip o clip,l nu II' al'e, dar pe c;r
pinII cip divinitate ct'-l avem în 110i din lllo111ellti!1 l'l'c'lţiei, le ct
prin illsin;·i {~81.'1Ita ei ~i JUai Înainte de toti v('('ii"!
Jncit nu ni-I.' dat s.l l'ezolvim aceast<l problpIlUl; de-;:i peli'
mine cazul lui Onet el a o ilustl'al'l' a g<'llidurilol' mele ('arC' II
obl'f'dau.
Oare nu }H'ntru 11lOtivul de a se a:'H'undp din HOU tul'ioZilc1
lIoastre ltJ'flplil'('ţp, pinii acpl divin Il(' ('al'e-I a\'('<1 pl'ii't(~lllll Ollel
prdprat S{l ~(' !'(>îlltl'f'gTt'ze ,,:\II1I'('i :\l'Iiilltf''', îlldat~1 1.'(' a simtit
ochi li!'oI11Jluiori ~i isroditori, au ÎIl('Pput s~l-i "citeasr:l în f':lr(i

Marcel Olinesc

M ĂRTlI RIS/RE
M' am oprit pe margine de veac
Să aad pâmânfuJ cum suspină;

Din sfrâ/undul lumii, un zeu trac,
M'a stropit În suflet cu lumină,

Dar lumina din s[râ(unduri, Ji(
Arunca â 'n mine de un zeu,
A pâfrU"JS prin frupul ml'u de i
Şi=a crescut În /uru=mi - curcui

Stau de=afunci pe m'.1r.4ine de veac,
Apăsat de zodii de melancolie
Şi sub vraja nouă a zeului frac,
Creşte din lumină, poezie.
GH MOTJU
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CRONICA RIMATĂ
Triluri de pril·jghf'lotlrt' se umna n plÎll::a noptii.
I)oi indrc1gostiti [riimân/il um/tm grea. sllb />0//0 }lortii:
!.ieeelli, ClI curlea'lI 1>1'<1/1' şi CIl {I'/e bonde'n .qrÎnd
T/'lIlmdllri s(' pierd În noapte, /!ers de dray()s/e f'lÎlltrÎ/ld! .. ,
('n !}(J/Jo(' de Cl'ill plI'SIlCşl/', C(I un /lai de mllr!"n mIII
SI, in e', Iwninu lunci 1'1/1'1/1' CtI ÎIl/r'llll pocal:
Trondafil'ii'n pcÎr! de lu g('/' , /,(I!" in noople O( lIi d(' [OI',
Un m%r minia/ură din spre baltii-şi [ace loc,

Esl(' llllw'n C(/I'e slrada se yâ,'f'Ş/e de prJradii ...
,1JlI::iej miii/ore, jocuri, Irepic/a/ie re sfmdâ:
Amintiri .. indepl'lId/'fr/(' ..... [J/orii pl'cschim}wle'n ,.mlnu"':
() re/rogere CII lorle, pen/ru cpi din ... alle/ lume!
Este 11Ilw'!1 care ş<,oa;a is(opilllfll-şi forlele
(;ll rmotii şi sllr/lri::e Îşi inchidl' porti'e!
.)i CII şClIlI/a se'l1chid multe: În /JOhlicc!, discutii;
UI'/ie(Îri in {aifloc/ocllri şi /a {a{cllell ... solul ii!
rodei pl"lIClI III Sinaia; Ttililn/l'sc, III J/lIl1wia;
DIlZll fl1('e vâwllollre,'
ida si ci Î Il aş/I' /lI are;
MiJra/(lc!re pic{JIlI-şi ['1/11', cel pllIle furII pe 1'011[1';
(,1 igoraş !IDei! el'ell:::â; Iorga [(II... I/'al/'/I viSI'II::li!
G(;ga clÎnlr1 lot ce crcde: ,,;;rlJillşoiu 1'1/ [nlll::a ... verde!"
(Pe-aşa preme llllişlilii, 10/'(/ gemc ... {ericifei!)

ra

Il! /irael

aceiaşI

lume:

şi

de-a

mică şi

ele-a ... /11are.,

(MiciI. prin 1IImic În jJllngc1, mare prin ... ('/ec/riflcCII'I'!)
(;1'0;;(1, sel/ul'at de vorbe, s'a decis singur Sel (acii
.51 eli "ultima ela[lc1", lol cp.. o moi putea ... si! [ac(l!
(;(jrne/ L/lllI1,' c(/I'e'n "s(eÎnya" se pc/rca cel 101 (/şlt'flpUi.
!sctllinel o ,,0.('1 ill11 (''',
cârmi [lI' par/ea .. dre(/pld"!
f3rut1!s o/'ând ca sâ sol1>('::e dolarl1:, leu] şi lira

°

rol, cu comp!il'oţii, inlre Fir"hi şi ,)(/piN/1
Pe M ârclIş r a prins dl'oda fli pali ma de-a {ace dilnii!
ŞI 'Ill1inle de-a /e !ace, /:ilie omul la .. , mii/linii!

JOQC(1-1II1

Coloill UNa (of .,prl'Şedinll'" sel re/mollli mai deparle
Şi brutarilor ie l(/cl', (lvocclleşle ... drl'plll(t'!

7'ri/llri de privigJretoare se unină'n bolta noptii,
EslI' llllw'n cal'l'-al11orlll stâ de I>cghe'fl /lol/a porlii!
UCI'I'tli CIl c(/rteO'l! broll', se prefac Îl! trullUdlll'!,
DII! spr(' Chl'c!leci plcacâ, În lwap(e, Îl! spre pornIri mii de {lIri! ...
Un im/1oc de crin plesnpşte, clIm /a timp {o(/Ie p-(,sllesc ..
Şi

cum cronico

rinwlc1,

o plesnesc, ca s'o

s{ârşesc!
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1.
Cartea "Gloată ~, a D=lui Ion Th. I1ea,
mi=a inspirat următoarele rânduri, pen=
tru autorul ei:

Puternică e Gloafa ta, de rime ...

N'o mai clinteşte din vitrine, nime!

II.
Nişte rânduri pentru D=l X. mare patriot român, rom de origine.

Doar păru=i - gros, lucios şi cret
Ara tă c' ar fi fost Iăiet ...
N'am mai vedea, dac'ar fi chel,
Nimica tigănesc la el.

c

a

III.
Lui M,diu Bogoe. a cărui
epigrame, o am sub ochi:

carte de

Posed în mâini, un document.
In care=i scris că:.. n'ai talent.

ti
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le
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D,i\RE DE SEAMĂ

Scurfă confribu/ie bibliogra/ică cu priVIre
la presa şi periodicele româneşfi din Arad
In cele ee urm{'ază ('aut a da unp!e iuformatiuni bibliografie:,
ppnll'u ('('l'cet<1tol'ul ~i istoricul de Il1,îiue,
Presa al'{ldană, Îuainte de unire, ~ eu aparitie mai ÎIH!,;>lull'
gală, se resuma, am putea spline, Ia dourl ziare: "Tribulla" ~i
"Bolllfmul" şi două reviste: "Biserica ~i .~('oala" ~i "Heulliunea ln\"ll(ătoriJor",
Această prrsă

de dinainte Up unire îJlcepe prin anii 18Bl cu o
l'('yisUi umol'istil';l, care lnsii, dUp{1 o aparitie destul de efemerii,
tlil'pal'e fiilld îlllocuiUI prin alta cu al'ela~ redadol' ~i tot a~a se
su('ccd patru la numar. 1) Apar apoi I'?visteie cu eontinut bisel'iees('literal' şi seolastie, trei la număr. 2 ) Ziarul politic apare în urm:'t
de toL 3),
•
1,' ~ 1."
I
Explieatia acestui fapt trehuie ('Hutată - crpd -' În atmo:-;fera
de atunci. SoeietaU'a l'om<ÎJlească duc.'a o viată dpsful de patl'ial'(halit Umol'u 1, sfi ehi u ial a, era arma J)l'i Il carp r{\:->IHlIH!l'a celor c('-i
Itllhul'a lini~tila preg;Hire a zilei de mf!iIH'. Prin allullR77 deodată cu
Îll(rmeierea statului liher româlH'sc ÎII('('pe politica de îngrijorare, th'
ajJ{lrare ~i mai ales de opl'imfl.rp a e)errlf'ntului romfuwsc. Prin 8l'casta ne putem explica ~i apariţia revistl'lor bisl'ri('e~ti-scolasti('\'
ţi literare, unde el au tratate prolJlemcle dp organizare ;:i vieţuire
<11(' 1'0Imlnismului.
Dr]a ullire ~i peÎnă azi au apiu'ut ~i în cea mai ma.re pal'tp au ~i
llisp~lrut, o sumedpnle
d(' ziare ~i l"pvi:-;te, ;\m colecţionat 52 «'.'
lilJur'j dinU'(' acestea, asupra cfl)'OJ'a In mod alfabetic ~i nu cronologic, voil! da unele informatiuni bibliografice.
Drsigur, cil nu act'st nurn~\l' J'ppl'f'ziutfl totalitatea celor ap;'irut('
in a('pst 1'<lstimp, dai' posihilitatea de a m,! informa asupra tutu: ]'fu'a, îmi este imposibjJ[l, din mai mult,;, motive.
:
Bihlioteca Palatului Cultural, nu are în colectiile sale tot Ce Il
apl1l'ut în Arad, iar p!' acplra cari le posNlă, nu sunt ('omplet<'.
\ina nu o \om stabili ad, ci voiu da materialul cât îl avem ~i
CUIJ) îl avem.
Sunt multe îIlC('lT~lri ('(emere ('Ill'i din anonimat al~ e~it ~i ÎlJ
liNlnt s'au intors f[ln) să fi lflsat nici măcar o urmă asupra 101'
4,

1. Tutli Frutli \1XI)l); Slligoltll (IX(il); l'morislul (IXfjfj) şi Gura Salului (1,'170),
:: Spcnlll\ia (1NW); Lumina (1S72); Mf/llt, şi Inimă (1877).
3. TrilJuJla )X!l). }>{'l1lru toale H'zi: Lakalos Oilo: .\raJ turli-ndE:'; Roman eia
TOl:arili: Din lI(eulul re\'is!eJor şi ziarelor dela noi, Oradea 1937 şi Octavia'l Lu
P,IŞ: Mircea V. SIănescu, Arad, 1936.

,
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Altii Însă, orşi cu Îlll'erdiri mai serioase şi dUl'abile nu au ţit]!,!
f'l'I'isul lor Mi rămîll1il iar munca dl'pus,l de ei. viitorii cereetiil
!oii istOl'ici SţL O a~cze ÎIl adnărata ci lumillă. ?\ici ei ~i nici cola
ratorii lor, nu au ţi a~tf('l nu am putut afla vreo colectie compl>
din carc să mă ÎllfOi mf'z.
Dau acpste J'rllldurj de intraoueere ca un îndpmn pf'lltru eri
azi şi de mâine, cari voips(' ca sloya lor 8,1 rilmtllul. Bihliote('a I
la:ului Cultural primeştf' şi eatalogllPaz<l tot ('('-i de interps oh~l!·
.lIrtt in ee pl'iw'!:,te trecutul 1l0~tJ u pe aceste nwleaguri, cât ~i!: •
,,;pnl ui. Aei, sft fie pl'nlru toti ::i toate isvorul, de unde cei dol'li
srH;:i poatii mh1pa comh'j li l.
Ordjnea alfalJ{~tirfl am all's-o JWlllru a fi mai uşor acccsil> ,.
('eloI' cad doresc ~ă Sl' ill[oJ'Illf'Ze sau dac,l va fi ('azul si! 11l1rege:l ..
lU ce nu estc sau s(t completeze ullele date pe cari eu nu IN 11
putut afla.
j
+

K 1. Al'.\IUHEA N.\'f10NAL\.' Organ săplillllflllal al "Ligii Ap:1rării Kl!ill
Cn'~l;ne·'. Dircelor: UlOllisl(' Jkllt'il. Apare sub conduct'rea unui cOlllltcL .'.
r, ;\'r, 1, Iunie 1928 - Anul III, N'r. Hl--.·U, cred că il fosl ultimul.
1- 2 ,.. \IL\IH'L", Organ al Asocii,lil'i •.Jllfrătirea". Apar'_' săpUimill1al. Anul I,:ir
Ului 10 Noy. 19.10 - Anul II, NI'. 72,
:1. "AHJlE.\U:r;', Ziar de infol'llla(iulli (s:lpIăm:lilfll). Rcdacl(w responsabil: Te
elOI' H('culescu. AlIul i, 1\1'. 1 'a 2.1 Julit' 1934. In curs de aparitJ('.
+--4~ "BJSFHTC,\ şi Sr:(t\L~\.'·. FOle hiseri('('~scă, scolastică, lih~rară şi ecnnn l _
(~;l]lIăIlI;înaIă) ..\nul 1, Nl'. 1, :\Iarlie tlli7. In curs de aparitie.
~f' ", "Blt\ \'0". (SăpIăm[uwl). Ikdaclor respollsabil: A, Miron (S. Miel!'a), Am
NI', 1 la ;i Fehr. 1!l:l.i. In curs de aparitie.
/ ';., COI'IJXr. ... :'Ilanift'slări sufldt'~ti. Supliment la "Biserica şi Şcoilla"..\;
lunar, Ikdaclor responsabil: Ion Bliigăilă, Anul 1, NI'. 1 la 25 Dec. W:ll--l

7'-

1,

1\1',

1.

r
-

l'

4.

~~

7.,Ct'YANTLiL AI~DE \LCLlT', Organ polilie şi de informa(iuni. ;\p;lrc .10;
PUlllilll'l'a .. \nuI 1, Nr, 1, In 15 .\PI'. 1!l2G - Anul II, Iunie Hl27. Se Il'ami"
În 7.iar (/{' I'ropagandj nalionalii, mai apoi ca org.lll al I'artiduiui Popllr,
i ~. ,.el' HIEHl'I~". (S:lpUlIn:ina;), Fondator: V, Spiilariu. Director: (;h, Cr
:Illul I, 1'\1'. 1, lmO (7). In curs dr ap:1J'itii'.
:1. •. CERCETAŞL\". Rrvista lunară. Edilol' şi redHctor: S, L. IspraYllÎt'. ,\11,
NI', 1 ('?).
1ll. "DOm L NOSTRI:". Revista elevilor dela şroalrlr s{'cunclare din Arad, .\::
3:
1\1'. 1, 19:J(j (1) llIanus('I'is ..\nu· II, Nr.l, W:17, ultimul ap:iruL
-.j. tt. ,,1)1'11". ;\pare sub ingrijIrea ;.(rtljlului ,.Duh'·. Revistă de arl,I, l'nUd. li!> .;~:
~I filosofie ..\parc' lunar. :\nul 1, KI·. 1, OeI. l!J:!1 - :\nul r, NI'. 3--t uit::
31
1 1:!. "DlL\I'EIXL". Ziar saplăm;înal. ;\nul 1, NI', 1 (?) cl'ed lO:n In curs de.·
ritH' ca ziar indrpendl'1l1. DU'ector: Vasile L Osloia,
18 ,,[)OHfNTA B.\N.\1TLlT'. (?),
FCOL'L". Director: Const. I. Ştefănescu. ,\nul I, N'r. 1, H12() (?). S:ipIă/Ii
j)Jn ;mu: IX, seria " (lBJ:l) zilnic. In curs de ap;u·j(ie.
; Li. ,.FAH1·L CHESTIN". (Ziar baplisl). Hedactor J'esp:JIlsabil: Ion Corul. ,In.
1\1', 1, 1'1;1:1 (?), In CUl'S de ap'll'ilÎ<'·
,.;~
111;. "FHO~'lTL HO:\IA~ESC AL AH.\DLLLI". Organul luptei nalionah" crm '
de Alex. Vaida- Vocyod. Redactor responsabil: Dr. Pelira PCdril\l, Anul 1, ~.
lP35 (?). Anul III (1937), NI'. 1, cred ultimuL

t.11. ..
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OHTC'\~-D~"jSla Cercrlăşraseă

li "GATA
Organul oficios al tinutului cercctăştSC :11 Crişuri'ol:!,\pare odată pc lună, Anul 1, NI', 1 (?),
...;. Il) ,,[,.\ZE1':\ Al\'TIHE\'lZIOKISTA", Organ de documl'ntal't'. Apare săptătn.în~J.
Hedarlor şi editor: haia 1'olan, Anul 1, NI'. 1, SepL 19:H - AflUI II, NI'. lH.
~ I~ ...(;;\ZETA AR\Dl'Ll'!". Ziar rolidian Kalional,Jndqwlldrllf. Anul 1, NI', 1 la
21 lunil' Hl21. Anul Il, NI', 1fi7, cred 1I11imlli ilpărul.
. ;'1 "f..\7,ET.\ ]::\YATAT(JHILOlr. Organ săptiim,înal p{''ltrll apărart';j int('rc"rlp!
înviit~toleşll, "Reda dor respolJsahi': Ton Je!t'clI!l'an. \llul 1, NI'. 1, Iulie LJ:?H ('?).
..L:!1. "r;,\ZET!\ r\OL\". Organsăpl;'I/Jlnal. Fondatol': Tl'aian :\Iag('r. Din (,!Ol" pol'tic: şi lilC'rar: Aurrl Popo"ici, Anul 1. 1'\1': t, b 21 Dec, lDHl 1\1'. 10 din ~2 Fl'br,
W.>O e~l(' ultimu\. Dcb Nr, ::1 ca prim-rerlador: A'. SI,unatiad .
..,t2 "CL.\Sl'L DO;\/:\TULIT'. Organ p:lrohial lIlai apoi ofic-ios al "Oastei l)')IllIlUlli".
OUt'dor: Pr, Caius TuriclI. Anul 1. 1'\1', 1, OeI. l~j:2X.~~~I!l!til HI21
'''\fft" IL)'
11", (' 1 1 aHilildl "1'''1 It
.,
\ 1", StI'I.\. ~I ijif""-ll tn-mLtorerft'i. biHor ~ rNhtdor l>t's~il: Dr, V!cfnr IlotăI'an.
1""'" ,\nu! J, NI', 1, la Hi ApI il 102:2 NI'. :~ti din 17 Dl'(,. l\!:l2, cred ultimul ('1).
: ~J. ,,(;H.\NITA". Ziar politic NalÎ(,nal-Liheral', Director: Iosif \'u[pc, Allul 1, NI'. 1,
1;11 April l~.;n, Silpttllll;lllaJ. In eurs de aparilie,
.. }); ,,(;I:HA SATI'Uij", Suplimcnt la ziarul "Inaintc", Anul 1, NI', 1, i!l:H ('1).
~'-219 .,f10"L\Hl'L". Rnistă litel':JI'ă şi cultura Iii. Apare sub Îngrijirea unui (olllilfl
de I'('daelie, Anul 1, 1'\1', 1, ;\{ai l\n~, c\pare IUllal', In eurs de aparitie,
- 27 ... IN':\JNTE". Zim' politi(' independent. c\p:ll'r săptiimtlllal. Oircelor: r. Je'('('ll!('an. Anul 1, NI', t, 1!l:l1. Anul il, 19:\3 (?),
oi'.rci} ,.L\BOHE;\l{iS", Revista eJ('vilol' <!Pla Liceul ,,:\Ioisr Nicoară" din Arad, Apare
imla,', Revista apart' sub sUjlravt'ght I'ea d-·ui profesor InocUl\Îu Lauga. n,,'daetor: t;hcorgl1l' Floru, Anul 1, ~r. 1, la 25 April Hl~i '- Nr. 2 luniC', u·limuL
1" 2:'" LDIINA TI~EHETnXI". U"gan al Soeieliltii ,,Sf.Întu! Ghl'or~tc" (Conlin!.art Ia "Glasul Domnului"). Virl'dor: Pl'. C~,jllS 'Iurie, Anul r, NI'. 1, la J
(;It:. H!33, In curs d(' ap,lI'ilie,
ir :~J. ,,~IESEHrAŞCL",

PI'illl-I'l'(/ilctor: Heinhilrdt Iuliu, Hedactor: Ni'mcdy (;anil.
,\nul r 1918, sub titlul. "A :\IUllkil", Dela allul al yf-lt"l (1\12.1) ca ,,~lllnkaadok
L<lJlJa·'. Dela anul X ca "Industria .\rauului", ial' dela allul XVI! sub titl!!1 de
mar sus. Ln Început apărea :n limba maghiarii, mai apoi rOllHinii-llwghiarilgerm;nl;i. AC'unl numai artIcolul de fond În rOlll"lIlcşle.
\. :10... N.\Zt"'NTA", Hr"isl;l ASOCIatiei l'IIl'lllbrilo,' Corpt:lui Uirlaeti(' f'rinwr din jucleIul "\I'a<l, Redactia: l\!illloruloc, Adminislra\i'l: Galşa. Anul r, NI', 1, J.Ill.
ltl2:l (?),
J~ "O\H'L", Direclol': Dinlltrie BO~II. Sec-Ielar dt' rt'da{'tie: HOllllllu'i Drăg;lIl. Anul
1, XI' 1, la fi ~I:lI'lie Wl:3, NI'. 7 llliill1ul.
~i :l~: ,.PACE.\". (Re"is!ii b;lptislil), Bcd'lclor: Todor F~lrJalii. Anul 1, Nr. 1 (?).
'f:J\ "l'L\TRX DE HOTAn". Continuare la (;,lZc!a Antirl'"izioni..,tă, Director: Isaia
10t<1n. Apare lunar ca "Arhh·i] Antircvizionisl;'j", Anu! III, Nr. 1, la 15 lan.
J!I:!() - NI'. 12, c~lre apiil'ut la Bucul'eşti, este 1I11illluI.
:-' :~i. ,.ltEN;\ŞTEHEA HO;\1.\:\.\". Ziar Na\ion,d Poporal Independent. Fond:dori:
\'klol' I10tăran şi Ion :\I:lrtin. Director Folitic: V. I1otfu'an, Directol: 1. ~[on18ni. Hcdaclor-şl'f: TIberiu Yuia. ,\nul
apare la Sibiu. .\nul III, scria 11,
:<1 ,\r;l<1 Încep,Înd cu el.da de ;) FdJr, 1\12~j (. ?).
:~.;. "J:O~UNIA NUL''', 1{edadol': Const. Sant. .\nul 1, NI', 1 (?)"
r_
;i/ ,,/{O:\IANCL", Condus de Vasile Goldi-:; {',I <Il'lrgat al fomil('tului ce/llral (,Xl'eUliv al Partidului Na\ional-Homân. Anul r, NI', 1, la 1/14 Ianuarie 1\:111. - Anul
XIX (1936) a .... ând mai multe schimbări de directie şi conduită.
.
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"SALONI:L LITEH,\R·'. Apare odată pe lună. Direc!or Al. T. Stam:ltiad.}
f, NI', 1, :'Irartic H12;) - l\I'. 12, Mai 1fl2il, ultimul.
"SANTlNEL\". Ziar politic, cultural şi de informatiunl. Fond~ltOl'i:
talltin şi Gh. Cri~an. Anu! I, NI'. 1 (?).
"Şr.O,\LA I'HI:\I.\H.\". Organ de informaliuni ;1 ÎI1"iltălol'ilor din rl'\·i7.or:!
Aradului. Rpdaelor respons:lbil: Nit'. Crislc;l. Anul r Hl21 ('1). Anlll III (l~l
NI'. 20---21, ('J'er] ultimul. h~e{'jJ~Înd 1''1 NI'. ro ca re{hictor apare. ~inH'on ,\u'"
.. ŞCOALA YRE\IlI". ncyi~tă Ppd;lgogic[i-C\d\lI'aIă a Asociatiei ]nyiitător:
elin jud. :\1';1(1. Aparr lunar. afara de lunile hdil' şi August, suh Îng,'ijirc;1 I
('omite!. Anul 1, NI'. 1, Ort. Hno. In p,lrs dc aJl'!rili!' .
,.SENTIl\EL\·'. Publicatie săptiim;Înală independentă. Hedartia şi ndminj<'
lia: Chi~il1l'u-Criş. H!'dac!or I'csponsabil: Silviu Gh. :\rorn:li·~1. ,\n,.1 1, XL
1<1 27 Ardl 1~l:l:i -- NI'. 11 Iulie, ultimul.
,.~EK1J:\ELA ,\H.\Dl'UT', Ziarul 1';lrtidu'ui National-Liheral. Allul 1, Xr
ilhll'!i(' 1<l2:! ('1).
,.SOLTDAR!'!':\TE.\". Ziar inuepelldl·nl. Anul 1, NI'. 1, Hl22 -- :lI) :\Jai '.
Total ·IS IWIIlf'I'C.
"SPOHTliL". Anul L NI'. 1 (1).
.. STlllFA'·. Politică. Socială. Economică. Illdl'pl'IHlt'ntă. Director: Ion fi. )!
tin. Am,: 1, NI'. 1, lTl1 ('1) ca silptiîmânaL Illccp~'lIld cu allul JI (Ht:l2) ii:
C;l cotidian.
c
"STR\,ILHl'L". R!'yistă de propagandă nationa'ă a organizatiei palrÎl'
"Striîjl'rii Hom:lni!'i·'. R!'dae!oJ' I'~'sp(msahil: Aron Petrutiu. Anul r, l\"r. \'
Iunie 1\1:1:3 - Anul III, NI'. III, ultimul.
n
"TI l\1 l't'L". COlidwn ind('pendent de Înfo),llwtiuni politice, econolllicc, Iitrr
n
DiI'N'tor: Ioan (;h. Chiyăran. Anu' r, NI'. 1, DumirH'ră 10 :\Iaiu miI _. Nr
"THTBl'NA AH.\DI·U;J", Ziar' indL'JlPlldelll. (Continuarea ziarului "SO]id:lf
Ica"). Anul 1, Kr. 1, la 1 11line H123. NI'. ·I!l, ('J"['d ultimul (1).
,:rHlm:NA NOL\". Ziar politic national. Vil'edlll': 10;1n l\f,ml'lIli. Anll '
s:
NI'. 1, la 18 TUJlie H12J. Anul III ca cotidian. De-la aens!ă dată Înaintr :11'
sub dir('ctia unui eomitet rlc )'cdactie l'a org;lI\ al Partidului ~a\lDnal·Libl: in
ca s;lpt!;lmînal. fănl a ave-a o editură stahilii. Hda 18 lunir' n:.a :1]):11'(' suhdir pl'
tia d-Ini ;\1. COllstantim's('u, colidian p.jnă In H Srpt, apoi siîpt:'im:lnal şi f
in
I[,rziu (;r două ori pe luniî, p~lnă la 19:~(), anll1 VII, dlld s!' sisll':lz:I .
"YOINT.\ I'OPOm:U.il". Organul ori"ia! al Fasciei Nalion:de HOIli:ÎIll' din
dea~, Jh.Jlat. r.l'i:;;ana şi Ma nlllluI'eş. Apar!' în fi('c.lr(' Dumincc;'1. Bl'daellll' f
Jlolls::hil: Consl. SavlI. Anul 1, NI'. 1, Hj2:~ (?). In cllrsul aparitil'i a avui (o
ilO
d"'H' schimbări de dln'etil', a 1(, in:;;inl pc loate am an';) nevoie d.' foal'le II. rai
sp"tiu. Dispilr(' ('u anul X (!9:12).
re~
"c.\J.EA :\l.\i\,'ITIHII". Foaip dUlI1inec.dii pl'ntru Yl'stirl'a ('('l'dint!'i orlm!' dil
şi ilJdreptarea vÎetii a('ştinl'. Hedaelor: Pr. Ilarion \'. Fell'a . .\nul r, ;i,
la l'j Fehl'. 1m:i. NI'. 20 din 30 Iunie 1!J:{5.
NESTOH CO\'.\C: ap!
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JIIN SlE I\\111 N Ă\ 111:111
Uo mare prot:es literar in I:urs de judet:ată
Se~izal'ea

nit

(1

Parchetului relativ la morala În arta scrisului, a sUtl'-

vÎoiPllta fUI'tUlH1 de discutii, eu larg ~{'OU piin,-. în pragul su-

premului fOI' de limpede jude('aUI: "Societatea Seriitol'i1ol' Homfllll".
Tulbmatorii apelor sunt doi tillpri m~llluitoJ'i de ('undei, miis· r;"uidi: Geo Bogza ţ:i l'('tre BOll('iu. Cum au ajuns ~i doi pe primul
plan al UHor uiHutiulli de ordin pur- ,erf'hl'ar nu-i gl;eu de aflat
pl'ntru c{>i ÎJ) (,UI'I:'Jlt cu anumite mlisUl'i ofidal(', llI"lIite s~l adl1nt
Ililla în forme geometrice necunoscute :;;i sa proclame obiectivul fotografic un IJli:U'C meţ:tel' al artelor plastice!
DebCifral'ea situatiei de azi nu se poate face nici pl'ill documelitarea unui J\lin:ea Eliade, dup<l eum uici n'l'va lUI l\1. O. Tpo· 110l'taJlU n'ar putea Îlleadra faptul Îutr'o pledoarie clm' domelliul
· I'sletidi!
Sunt lealittlU ('ad se rilzbuJl<t, dup~ice ani deal ândul au dus
\"ia 1) cir c01,culJinaj, care hIsa s,i se Îl1ţ('leag::i. şi înJepliiliJ'l'a ultimd forme )pghle, IJl'l1tru a nu se mai vQrui frumos despre ('eva t'llIlOStll1. ca din cale ararel. de unU!
POflwgl'afia În literat lll'll. fornwuz,l azi o problcm{l şi mfmuHorH
dt' I'ondei se pot socoti cu anticipaţie delicvcuţi! Set io;.;ul împlicel tQ1['111 ~i talC'Jltlll lIU eUllOal';'te maniere de salou; r{tlilâne doar s[t se
s:abiJeasc[t existe1lţa talentului.
t~alul de I'lu"l e acpla vClIit direct din pustă şi îllsl~lnogal'ea hli
in g!ajduri higienice li a!t('l'paza caractpl'istica IIllui "pUl' stlJlgc",
pl't'sehimbiJndu-l în animal de lux - orhldee eu exist('lIţft efemer'"
iJllr'o seră înjectaUl cu aer şi Iumiml!
Literatura fiind o 1"('latare a ullui fapt, sau disecal'ea unei sUi.ri
~llfl('I!'l-iti, autorii de carO nu trebue sil se teamă uiei de l':ll,oiala
rlllOllOl'ului şi nici de \'f'rdictul judec;ltor'ilor! Sunt anumiţi fllU"iiolluri eu atl'iIJuţiuni menite să salveze situaţ.ii d(' c('a mai lIevino\"ala IJatuJ'aleţ[t, tocm,ai din cauz.1 că ~aHll'a nu cunoal';'tc opl'eli~~
lea ll'giuitorului; dupfl cum sunt alţii m('niţi să eornpr'umiUl faptul
dhws, dilJco!o de pragul ru~ilwi. (Pentru cazul dill m'mit amilltim
Mitol'ilol' faimosul "Proces Y erba!" al nemul'i tol'U 1II i Carageal:'),
~criitol'ul tl't'bue să ştie un lucru: opera lui, c[lud se poate numi
ilpel'ă Jiterarrt, llU va putea forma niciodata ecolIl UJlor eomel1zi
ill'Uollate prin telefon, thiar cei Illai îJlvel'~unati anonimi refuz,l!ld
li ~e ua în spectacol pentru a condamna forma, atunci C<lntţ s'a f<1:'lJl apel la violenţă de lamlJaj, pentru deseifl'al'pa llllUi fond dinlrc
rel(> mai omlle~ti posibile!
Ve-aici încolo tI'ebue pusă prolJlema pornogl'aiiei, neadrniţ~1n
I!\he nidull moment califieativul de "literatur,l pOl'nogl'afinl",
llacl:l este litet'atură, atributul nu mai are ce căuta, iar dacii este
,J01'!logl'afie, a~a ceva nu se poate chema şi literatură.

1I0T4,Rt11.
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In jurul acestei probleme scriitorii noştri g'au împărţit în tr'l
tahere: unii ('ari ap[ll'{t literatura genul Donciu-Bog-za, altii care ()
coudamnă

cu "învod'il'i de motive

ţ\i

a treia

tabără

a celor cari file:

de r!lSpundeJ'ea unui afi~aj al gânduluÎ. Judecându-i in parte fi,'
rare are perfectă dreptate, iar din momc'ntul în care se admite jn de< ala in comun, toţi reprezentanţii celor trei tabere, ar trebui S3

ocupe tiin oficiu banca

1

acuzăriil

Nu-i moral să aperi borfaşul care-şi dă aere de hoţ internajio,
nal; hU-Î ca\ alel'(;sc s;1 ici atitudini de neutru, când însăţ.i exist.entel
ta e p<"l'ic1itată de-Q sirr.plă a.runditul';.'i de za.r!
Nu vrcnl să faCCll1 uz de expresii, în apal'enţă triviale, din opc- _ri
l'ile s('} iitOl'îlol' deVClli\i clasici ~i ne abţ.incln de-a alninti nUJ!:p {gl
l-'I'oblclna an1 pus-o în ansamblul ci şi concluziile nu angajează P(- _ju
llimrni în

afară

de autor.

. tu

Mai înainte de-a se pronunta verdictul asupl'8' scriitorului ÎIIyinuit ('l.-l inainte de-a. fi autor de c[u'ţi c un ln.lsdlrici ordinar, m
trebui ~[l se pună hăţul în scrisul cotidian al zial'igtlllui, ('are faer
uz de violeu\<1 de limbaj, chiar atunci când este \'olha de l'esjwcla
rea uIJui latafalr! Cartea c un eveniment înU"o casti tle Oln, pe câlH:
~crisul cotidian fOl'IllCazfi, hrana suflctcasc<l, chiar j)('ntl'u cei lipsiti
de hrana propriu zisiU Pel'vcdil'ca cctitol'ului n'o fael~ cartea, 1':
zial'ui în ale c::'il'ui articole de fond se cupl'Înd pornografii de ('an
l'Oţicsc, chiar cei 01ai nCJ'u:;;inaţi marinari ~i peste ('aTi ar trebui ~ij
scuip" decanii trivialitiiţii hir}"re~ti
\'I'rf.. oficiul <1(' Inoralizarr puhlică să dcsillfc('tt?ze scrisul!?
Să înccup{t ('U presa redal'tată scandalos; s<.t invite la Pal'l'hrl
pe lJonlOgratii df'ghizat·i In nutnuitol'i de condei,' s:;i dea vel'dieto:
5C\Cfe tutUIOl' PS0lulo-talclltclol' litel'are; să trilnită. illtre l'ândaji
pe cei cari confundă expresia g1indului cu l'idicarea de picio\' a
ciline.lui.
]\[iasmul pătruns azi în literaturrt se vrea legalizat ~i penlr;:
cI nu plt'deazrt cci cari au luat apilrarea scriitorilor Geo llogza ~l
FeLIe BonCÎu. Toli aec:;;tia sunt lli:;;tc siIupli jLicali~ti) - OaI1I( 1i1
de ,'eritabil talent-litcral' -; dup[t ClU11 in tahăra alh:crsă se grtsl'se
alţi idcalhti llU mai puţin talclItaţi cari s'au prins într'un JOI
pus la cale de simpli agenţi ai hunelor moravuri, cari vor să ~antajezc Îll llumele rllol'alci.
.
Problema este foarte simplă: nu există decât o singură litera
tură: rcn irnpl'imată in ,cărţi. .pacă se intâlllpl::l s{t se tip:lrească .~i
pornografie, asta nu al'e nimic comun cu literatura şi prcfel'Într!f>
celitOl'ului desleagă problema dela sine,
Puuem nUI11ai O singur[t intrpbare': câte hiblioteci adăposte-sc
operile lit erare ale lufiscăl'iciior p~itrull~i azi in li tel'atuI'ă!?
Bill1uim că sunt alf,t de puţin, încflt faptul nu meritii zgomolul
care se face azi în jurul lor!
Şi-acum ultima întrebare: câţi ectitori se declară p,"'fect smi,
făcuţi de violenţa de limhaj nepermisă, inserată în coloanele unora
dintre (otidianele noastre!?
li ştim prea mulţi, pentru a le mai aminti rangul social, sali
tagma in virtutea căI'eia se socot inamovibili şi se deelal'ă moi
g~ta, Sfl dea sentinte, fără a roşi câtuşi de puţin,
AI. Negura,
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In cursul !UIlC'Î

l'\pîrale o echipă a societă\ii scrîito·
rilal' rom,Îni, rcgisală de pocl<11 (;COfge Cregorian a poposit pentnl o :d
III .\I'ad. Şezători c literare ale seriitlJrilor no~lri au Iost loldellilla pri!I'.
juri cie in,ll\arc suflctc'Jsl'ă. lll:lilll'.' de
i:lzboiu constituiau adcyăratc cveni·
))\I'nlc culturale şi erati cele mai ni·

merite oeaziuni de Ilwnifcslarr.' 11;1'
!iollalii, tacită. demnă, {',li ad,inci ~i
rrdungitc l'l'sonanlc în timp şi În p<î, [':ra rOlluînească dl~ pesle vechile hul'iI'C. Epoca posthelică, in Y<trteju: ci
d~ prdaccri, a banalizat al'zuI spir"
, luai al m[lI1uitorilor noştri de .:'ondci

mcr('antilizat nwnifesIărill'.
l,dinioilră o sală plină pi\llă 1;1 rduz
~;dallla
în delir pc rcprezl'llt.lntÎ)
,:risului rom:'ult'SC, frem5ta la cea mai
1'/I!l~cllltlată
aluzie privitoare 1,1 hi~
bIla noastră nalională ~i Imri;]' in
h'.lnrhetc ŞI triumf, zile şi săptăl1l{lIli,
pc' so'ii inarip:qi ai sensibiiilăili ro·

ii le-a

il!il!l('sLi.

Epigonii de azi ai visători lor proj,11 de altădată au un sim~ al realitiiii mult mai dcsyoltat. De indeltă eL
;: se otl'ră prilejul pornesc în "turni·U·· cultural. Nu Însă cu geam<lntaj,de pline de opere ~i în suft't cu g(r,~roasă dragoste
fratcrnă.
CrmflJld
de aproape valul transformărilor c·
wl1'lmice şi financiare, S. S. H. a dl''\tnil ceeace i-a impus ritmul yremii:
ofirmă anonimă pe ac\iuni ~i cu promişti confirmaţi de ministerul de ...
Ir.lcrne. Procurile sunt valabile pC:1·
!ru fiecare Prefectura sau Primărie
~in traseul turneului HcuItural" prei~zut în itinerar,
valorifica te prin
th('sturele .poIiţiilor respective in fayo-

rul tihnei rrrunoseută de <lni îndelungat i "persoană jmidi('{( - şi in d:iluIla solYenlilor, în nwrt'H lor majoritatt·, ... minoritari! Bilctrle de intrart'
astfe: plasate au valoarea nom.inaL"i
de 100 şi chiar 1000 lei; valoarea 11I0~
1":11ă a receptiei o exprimă pn.'zl'nl:l
primarului şi rdorica unor prot'lIlin{"n\i reprezentanti aÎ rultul'ii lO:·;lIt·,
i~~r \'.doare renli1 a şezătorii () f'l'pn'
zintă o sah1 stropită Cli ele\'i de ,iCt'l!
şi garnisif<l cu l'l'!H'CZen(;Ul\ii dOIllt-S··
tiei ai finnl'IOI' minoritare plt1titO:lrt'.
I!] timpul şezătorii, în srllă domneşte
o linişte de schit după şczăto,II'{'
<1uditoriul pleacă enlusiasmat. .. la cui·

care.
Evident, în decursul şezătorii, scriilori cu l'cmlme nationalist :;oi cu tilJlLru de haritol1 de-clamă \'ifol"o:,$C ÎIll·
prcc:.qiuni xenofobe - în directă COilcordanţă şi cu almosfera vremii şi cu
mdoda de plasal'c il biletelor.
... E de prisos să spunem că =?i ÎlI
.\r:1<1, ca şi Ia Oradea sau Timişoar<l,
"e\'enill1entul" cultur(-Il s'a desfăşurat
Întocmai, -- spre legitima Îng,imfan'
n.l\ională şi spiritua 'ă a act'slui "îndepărtat focar de românism dt'la gT:t·
nÎ\a tIc \Vest" (ClI dub·u \V).
Astfel se petrec lucrurile în CPO('u
de după războiu - fapt rare doyede~
il' că reprezentanţii
scrisului romt,IlfSC în frunte cu d-nii Ion :\1illulescli
(autorul ronianl1lui "Ho~u, galben şi
a:bastru"), George Gregorian (autorul
volumului "Sărac.i Iară bogată"), Ion
Agtll·bicenllu
( ... ce-o fi căuta! bietul
popă figunlllt în Irupă?) ele., ştiu să
se adapteze \'I'cll1urilor ...
Un singur lucru nu pricepem: <It,
Ce-ar fi căutat aceşti. reprezentanţi

HOTARUL
autorizap ai S. S. IL-ului şi pl'oeuri~ti ai ministerului de Internc să cxploateze prezenta în mijlocul lor a
unui OIU cum se cade şi mare scriitor ca Pelet· NC:lgoe?!
~j ce păl'ac
arc despre această
nwsc<lt'a<hl eu'tural-arghirofil millorltară ((lt'cunia non olet!) marele noslt·u
romancier Li\'iu Hehreanu, membru
În eomitelul S. S. H., fost prpş('dinte
al ej şi autor al eausticei satire dramatice "Apostolii", În carI' SUnt m{ll
dc magistral caraetl'rizati reprezellt:lI1tii <llllbulanti ai "culturii" romtLII\'Şti, IH'I'l'grini nechemati de nimeni
prin nouile tillutU1'Î?

Tn/(!uecrcl1

"Fragment"-u'ui publi-

În Il U 1n;1 ru I lrecut din 1kllJlfI,
rellumitul roman el scriitonllui Peter Nl'agoe, traducere eal'e dintr'o
l',oare !'{'uaetiona!ă n'a fost selluwlă.
(' d,ltorită l:ln:'irul Ionel A. Crhall,
;l!Jsolyent din anul ;!eesta al liceului
,,:\Ioise Nicoară".
CII

.- Intr'o
şi

revistă

"l'r('~tiI1ă

politic'']

so('ial,)," din Bucureşti, un colaLoralor oc,lzional an' Ul"Ill:Hoan'le aprecieri despre /101(//'1/':
"He,-ista elegantă, frumoasă. Pă
c:tt insă că revista (sic) Il'al'e 1)
{'om! uită, o directi"ă prccisă, potrivit e,lreia să se se!l'{,\iol1eze maleri:llul eol:lboratonlor .. ," de.
Conduil<l? Direetjvu precisă'? - Dela
:Lp:lriţie, din 19:{3,
n~l faecm allcC\'i!
deciil să ne enunţăm ('J'ezul şi să ne

afinnăm conduita, lotdcauna aer"
in lhim' pagindc H'visteÎ. Coir!')'
anilor in{'heiaţi slau la îndm
OI'icuL In ceeace pri veştt' selecl:'
rea makl'Îalului d-l reCl'nZl'lIt p:u,
Hibă dl'cptatc, In lunile dlll Ul'm.i
f,\eut imprudenta sii-i publiCăm
artieolaş şi 'Te-o 2-:l Înselllnari, L
de C<Înd am constata t că dS:l arc i,
tinescul obiceiu de a lrimite il"
malerial la Illai lllU Ite pubb
dJlllt"o bine chibzuită intentie prll
mai mult personală dedl sol'Îal:i.
început şi noi sii "sdec(ion:lOl II
I'ia u]" şi am n'pus co~ul rl'daqi,
drepturile lui.
"I'ăcat" zicem şi noi, Însi
lină etică În materie
de pllblj(
este o ehestie de ... eoaduiiă,

-

Dis/inslll 1!os/l'f! cola/Jora/or

prof. bl. 1. (;~hăn{'~('u a couIL'n:.
la Palatul Cultural in zilele de ;)
Iunie şi în cadrul serbărilor <morative respective, despre: ,Y,'

Sic()(/râ
-

şi 1111';1'011(11'11

POI'//'('fl1l

Gaura".

lui ,,:\Ioise Nicoala

produs in acest număl' esle 0Iwr;i
fesorului Iuliu ToadeJ'. Dealtir . '
afară de d-I Toadcr, lIo/aml PI,:
colaborarea a încă patnl profe,'
Uel'ului ,,:\Ioise Nico;Jl'ă", dllii:,
101' A. Crişan, Ed, L (;ăv:lnl'sclI"
Albu şi A, C. I'opo"iei-Haco"itil,
aUfonll'ibuÎl la aparilia acrstLI'
ll1 ă!' fcsti",

./Im primii la redactie:
Cdr1J:
ŞT. iLVTlJI - Studii şi portret.e. "Hnllluri" - Craiova.
AL. LASC:llW r-JIOIJJOlEANU - De ,"orbii cu s3tenii J _ "Cu-

gehl/"e;j" BtH'UJ"Pşli.

NICOLI E DU/l(;O;l! 1H Executarea hotiiril'i101' jlld('căt()re~ti
e/:;linutt' fat;} de stat şi desllH'mbrăminlelc sale _ Buziiu.

-

]'l.lIDV (;O.Y.':;T;\.\T[;VESCU Sibiu.

Hom,luia şi Italia -

"Curieru!"

evlste:

r;J.xn IW.l/.LVHSC
TIIA XSI L LI.\! I:l
!DElA
JW\'/STA })OHHOr;E.4N.f
SPFI?ANŢ.\

FRU:VCE.:l
SA.rUJ,

P1LM
•H,·LVTFI,
B/SEWCA ŞI
VESTl'J,

,5r:O:tLt

An, V. -. 1,. -

,tpl'ilie _ Cluj.
.. LXVI/I- 2 şi 3 - Jlul'lie-IIl11ir_ Sibill
" 1. - 2 - Mail( - Cluj.
.. 1. - 10-1') -- Maiu - Constanta,
'/ V. - 10U-IlO - Mai/! - Alexandria.
II
IV. - '10-21-2'2 - Maill - Timi~o :lJ"a.
II
VII - 78 - Maiu - Bucul't'şti.
" V. - 97-98-[J9 - Muiu .- Timişoara.
X. - 17-1f} - Ma/u - Petroşani .
oi
LXI - '.!1-'22 - Maill - AI"ld.
cotidian -- Timişoara.

TIP. LOVROV, ARM

