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Dr. Tiberiu Vuia Innoire 

Inchinat CQngresului 
F. O. R.-ului 

Nicolae Robescu Stanţe automnale 
Dr. Gh. Cluhandu Expoziţia bisericească dela Arad 
Gh. Moţiu ---- Stropi din cascada vieţii 
D. C. Radu -___ Biserica şi F. O. R. Asistenţă Socială 
Al. Negură ____ Dorinţă (poezie) 
P. Pascu Elegie de primăvară 
Aug. C. Rubenescu Ave Cesar 
Dr. Nichi Lazăr ___ Arhiva revoluUei ardelene din anii 18'18-'19 
P. P. Bănişteanu Vrajba . · 
Teodor T. Ţiucra Religia şi simbolismul in artă I , 

Marcel Olinescu Teatrul romînesc 
A. 1, Mihalache Cum erau trataţi preoţii români sub unguri 
Emil Mon(ia Muzica populară din judeţul Arad 
Insemnărl: Programul de activitate pe anul 1936/37 a despărt~mântuJui central jude-

tean "Astra" 
Marcel Olinescu ____ Psalm 
Xilogravuri de Marcel Olinescu 
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II N N ({)) 11111 lE 
evirimenflll pe care·l trăeşte, sub toate aspectele lui lumi
noase, ortodoxismul, cere şi intelectualului român o con
fruntare pe linia de interior a sufletescului. Zecile de bi
serici, ridicate În tot cuprinsul locuit de Români, cer să 
fie umplute cu . suflet. Catedrala spiritualitătii se vrea şi 
ea urcatâ spre cer din huma românească, pentru ca în 
lăuntrul ei să se întâlneasca În realizari concrete, orice 
intentie şi fapfel de calitate. 

Atitudinea de criticism, de indiferenta, caşi îndoiala 
care întârzie la răspântii enerRiile menite să rodească, maceratiile des
nădejdii şi ale desorientării, vor trebui, toate, învinse şi absolvite de o 
înnoire în credinta. 

Drumul care duce la aceasta deslegare ni-l arată câfiva mari con
vertiti ai Apusului, printre cari numele unui Oiovanni Papini, Andre Gide 
şi jean Cocteau, ingemânează valoarea de pret a omului de cultura ClI 

aceia a insului care marturiseşte nevoia de·a se reconcilia metafizic şi 
moral cu Dumnezeirea. 

Aiuns aci, sublimat de anume erezii şi întors spre vechile simboluri 
şi altare, carturarul este in drept set vrea religia vremii sale, scutită de 
superstiţii, intelectualizatci În formâ. dar cu rddâcini În dogmele de tond, 
vechi cât veacurile. 

In mers spre această formă inTlOită a credintei, vii, dinamice şi cir~ 
culatorie pentru nevoile societâtii româneşti în evolutie, cărturarii tinutu
rilor noastre şi-au creiat, din initiativa şi cu concurs bisericesc, un instru-
ment de muncă, de organizare şi de luptă. . 

Asociatia rrdtiei Ortodoxe Române a Mitropoliei Ardealului, care 
are în fruntea ei intelectuali de valoarea dlor Octavian Goga, Sextil 
Puşcaria, Onisifor Ghibu, Ion [upaş, Ion Mateiu, Lucian Blaga, 
având an program de readaptare a intelectualului la credinta străTllO
şească, lucreaza de câtiva ani in acest ideal înalt. 

= 

Membrii acestei Asociatii VOI' fi ~ăzduiti, ca mâine. Între zidurile 
oraşului de veche traditie şi conformatie ortodoxă, care este Aradul. Con- o .. 145 
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gresul ortodocşilor mireni va avea şedintele sale aci. La un asemenea 
moment covârşitor al vi'e/ii obşteşti. este bine să chemăm atentia tuturor 
asupra lucrărilor acestei reuniuni, urmând cu interes desbaterile sub du
rata cărora vom putea verijica in real, linia de program pe care se mişcă 
ortodoxia contemporană - activă şi constructivă - şi care Îşi caufă idea
lul şi continutul in forma şi sub postulatele. de ~ust şi de exigente, mo
derne. 

c5ian!e aulomna/~ 
1. 

In fiecare toamnă care vine 
Visul ce-a fost. renaşte pentru-o clipit.. 
Din depărtări, u11 svon de vagi chemari se înfiripă, 
Şi intrebâri peste 'ntrebări ... 
Iubito te mai gândeşti la mine? 
Cu fiecare toamnă care vine? ... 

In fiecare toamnă care vine 
~prind o candelă defunctelor visari... 
Frămăntari. .. ah! Doamne câte frămâ ntări ... 
Iubita mea mi-e-atâta dor de tine, 
In fiecare toamnă care vine ... 

II. 

Cu fiecare toamnă ce se duce 
Se sting nădejdile aprinse'n zori. 
Tră:nd, ma'ntreb, nauc, de multe ori. 
Dece te naşti pe umeri cu o cruce ? .. 

Cu fiecare toamnă ce se duce 
Mor amintirile de eri şi' azi... iar mâini. 
Timpul infige'n suflet colti de câini... 
Am fost eri impreună şi-mi pare că-i acu, 
Imbătrânesc şi eu, imbatrâneşti şi tu. 
Cu fiecare toamna ce se duce, 

Tiberiu Vuia. 

Nicolae Robescu 
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EXPOZIŢIA BISERICEASCĂ 
DELA ARAD. 

rică răspundem cu 

.t 

ongrcsul frăţiei 
Ortodoxer~o
mâne (f. O. l~.) 
din lirdn!l cins 
teşte li r CI d u l 
nostru cu Întru
mrea sa, ce va 
avea loc oiei În 
zilele de 25-26 
Octomvrie. 

litentiei aces
kiel din partea 
credincioşilor 
mireni cu dra
goste de Bise

aceeC1şi inimă bună: nu 

(fig. 1) 

numai cu ospitaliera primire obşkC1scă ce se 
cuvine inklcctuolilor noştri purt(ltori de gân
duri şi idealmi dllhovniccşti, ci şi cu semne 
de cultură şi C1ftă biseriectlscă, ce ll'OU fost un 
patrimoniu excluziv ckrieol, ci şi rod al os
tănelilor multor mireni credincioşi din trecut. 

lişu S'C1 Cljuns.la gcîndu 1, pornit dela 
Prea Sfinţitul Rndf'ei epiSCOPlll liradlllui, 
de a impro\'ÎzcI - chiur şi numai Într'un 
timp relativ foarte scurt rcntru treabă - o 
expoziţie biserict'llscă, cdături de Congre
sul f. O. r~. şi în cinskcl lui, ca şi pentru o 
obŞteclscâ zidire sufletească şi culturală. 

Revistd ...l-fofof'lJr, din tlCest prilej a
duce un sollit il1tekctuedilor cOl1wesişti şi 
îşi dese-hitle bucuros coloanele şi În slujba 
ideii de expoziţie biscriceclscă. 

Uig.2) 147 
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Celce scrie aceste şire, o face aceasta 
cu dublă bucurie. Odată în slujba culturii 
şi în cinstea f.O.R.-ului, iar În locul al 
doilea, pentrucă aeeastă expoziţie -- ori 
cât de puţin reuşită ar putea ea să fie ca 
rezultantă a und improvizaţii de d'abia 
câteva zile numai - pune un început real 
şi va servi d'aci 'ncolo drept stimulent, ca 
improvizaţia aceasta să se desăvârşească, 

tăţii noastre. Iar începutul se face, printr'un 
fapt real, pe CClrC ni-I prilejueşk, ca impuls, 
gl ndul de a ne primi congresiştii F.O.R
ului cu o realizare, menită să nu mai dis
pară din cadrul preocupărilor noastre până 
la o desăvârşită intruchipare a mult dori
tului muzeu bisericesc-cultural al acestui 
intins şi important ţinut românesc. 

• • 
* 

Patrimoniul duhovnicesc al Bisericii 

(fig. 3) 

prin înfăptuirea unui muzeu 
fura!. 

hisericesC'Cll/~ noastre ortodoxe şi româneşti a intrat de 

Sunt mulţi ani de când, in cadrul stă
ruinţelor noastre administrative, am ridicat 
cuvânt în repeţite rânduri, pentruca g-ândul 
unui muzeu bisericesc să devină o reali· 
tate, pc cât de frumoasă in sine pe atât 
şi de necesară pentru ridicarea prestigiului 
cultural al acestui larg ţinut românesc. Pre
gătisem şi un regulament Dar n'am avut 
noroc. Proiectul de regulament stă, netul
burat de câţiva afli, in cartoanele oficiali-

o vreme incoaci, în atenţia "pusului, până 
in indepărtata I1nglie, de unde ne vin, me
reu, solii de înfrăţirea Bisericilor în numele ' 
dogmei ortodoxe. Iar frumuseţile artistice 
ale bisericuţelor noastre, de lemn mai ales, 
au stârnit admiraţia atâtor şî-atâtor învă
ţaţi ai ftpusului luminat. 

In acea~ta privinţă covârşitorul merit 
il are un fiu al oraşului şi judeţului nos
tru, d. Dr. Coriolan Pefranll, profesor de 
Istoria ftrtdor la Universitatea din Cluj. 

--
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D-Sa, prin foarte temeinice studii, apre
ciate de colegii săi din alte centre euro
pene ca şi din l1mericcl, mai ales prin două 
opere, de mare valoare culturală si artis
tică despre bisericile româneşti de lemn 
din Bihur şi din judeţul l1radului, a reu
şit să fixeze rostul nostru cultural. artistic 
- al bisericilor noastre şi al mCleştrilor 
nostri, tărani În cele mai multe cazuri -
alături de realizatorii de acelaş fel .din 
l1pusul luminat, pe care d'atâtea ori ne 
place să-I invocăm cu. IClUdă, uitând că şi 

rjig. 4) 

noi, aICI acasă, avem, realizări similare de 
pret, ca: construcţii de biserici de lemn şi 
de obiecte bisericeşti, in sculptură sau cio
plitură, şi chiar şi în pictură uneori. 

... Şi-atunci, ce este mai firesc şi mai 
datornic lucru, decât ca asemenea opere, 
uneori provenite dela anonimi de ai nostri, 
să ni-le cunoaştem, să le prefuim şi să 
le adunăm. pe cât se poate, Într'un muzeu 
propriu?/ 

;* * 
I * 

Nu ne putem gândi, în aceste ş!re de 
improvizaţie nepretenţioasă, la o expunere 

HOTARUL 

mai de seamă. Nu ni-e specialitatea şi mCI 
de competenţa noastră să scriem pagini de 
istoria f\rfelor, cu privire Ia acest tinut. Ci 
ne restrâ"gem d'abia la câteva indicatii ge
nerale, cu privire la felul expoziţiei de a
cum, de obiecte bisericeşti. Ele sunt adu
nate: dela Reşedinţa episcopească şi dela 
catedrala de aici; dela biserica din Upova, 
cu sediu episcopesc odinioară, şi dela unele 
biserici săteşti, din judeţul f\radului şi din 
Banat, aparţinătoare eparhiei I1radului. 

Fireşte, n'au putut fi adunate toate 0-

ljig.5) 

bieetele mai de semă, care şi ele ar fi me
ritat cinstea de a fi văzute şi apreciate cu 
un asemenea prilej festiv. Dar şi numai a
celea, câte şi cari au fost adunate, în grabă 
mare· sunt suficiente pentru un Început, ca 
cel de acum, şi pentru a avea in ele do
vada jertfelor şi a străduinţelor artistice şi 
religioase ale credincioşilor noştri, cari' Ie
au făcut, mai ales obiectele rituale de cio
plitură sau sculptură bisericească. Ele sunt 
în partea covârşitoare, opere de ale ţăra
nilor anonimi, pe cari nu i-a muncit is
pita de a-şi eterniza numele pe opera lor. 
Ceeace dânşii făceau era de ajunsI în 149 
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slujba Bisericii şi pentru conştiinţa lor de 
artişti anonimi. 

In afară de aceste opere ţărăneşti, 
cari îşi au valoarea lor, - din prilejul 
f. O. R-ului am socotit de cuviincios şi 
potrivit să înfliţişcm şi câteva opere de o 

, ~~~~i"""~l'!i ", 

.~=E~j· 

(fig. 6) 

ÎnclHă valoare artistică, tot atâtea rarităţi, 
aflătoare În părţile noastre. 

Pe aceste le redăm şi in reproduceri 
fotografice. Cea mai veche dintre dânsele 
este un medalion-altar de casă, aflător în 
posesiunea urmaşilor ră posatu lui inginer 
Pavel Rozvan dela ll.rad. Piesa aceasta 
de o mare vechime şi de un covârşitor 
preţ artistic-religios, n'a fost reprodusă pâ
nă acum, decât în câteva fotografii pentru 
amatori. Proprietarul ei de odinioară, care 
s'a străduit mult să afle dela oameni de 
specialitate o părere intemeiată şi precisă, 
ne comunicase despre acest obiect urmă~ 
toarele : 

--. -,,,-~~- ---' 

. r~e\icvia aceasta a fost făcută dintr'o 
singură bucCltă de lemn, în formă rotundă. 
De o parte e icoana Maicii Domnului cu 
Dumnezeescul fiti în brate, iar pe ceealaltă 
parte e sculptot chipul Mântuitorului. De
asupra toblourilor amintite e o cupolă spri
jinită pe stâlpi, in cere sunt aşczoti şase 
sfinţi. In pmka opusă Cli cupola, e sculp
tLltă altă cupolă rămasă ~lOCIIă. 

Pe pmtea cu chipul Maicii Domnului 
(fig. 1) Testamentul Vechiu e infăţişatprin 26 
tablouri: 16 profeţi, 4 profdise-femei şi regi, 
ceşti din urmă Ctl corocme pe capete, iar mai 
jos proorocul Moise. Pe p(][ka d'asupra a 
aceleiaşi feţe, este o inscriptie grecească, 
în traducere româneCiscă de cuprinsul ur
mător: "După porunca lui Dumnezeu prq
feţii Te-au prevestit pe Tine fiul Fecioarei". 

fJe ceeolo1tcl fota CI relicvei (fig. 2) cu 
icoclI1a Mcîntuitorului se Clflă alte 26 chipuri 
de Sfinţi din Testamentul Nou: Evan~Jheliştii, 
ll.postolii; apoi Sfinţii: Teodor, V osilie, 
Grigorie, loon ,Gheorghic, Constantin, 'Elena 
Dimitrie, Nicolae şi Ştefan. 

D'asupw icoanei Mântuitorului e o 
inscripţie grecească: "Eu sunt viţa, voi 
mIădiţe1 e /l. 

l\ceastCi capodoperă este o creatură 
profundă, cugetotă addnc şi pregătită du
pă un pion precis (II unui m(][e mtist, 
binecuvântot de Dumnezeu cu genÎolitate 
şi inspiraţie. Ea e un (lltar de casă, ieo
nostc1s - aşa se pronunţa despre ea ră
posotul inginer Pavel Rozvol1, care, deşi 
s'o interesat in multe părţi despre vechi
meo ei, nu a putut constCltcl nimic precis. 
Sunt păreri, că ea POClte să aibă şi o ve~ 
chime de aproClpe o mie de ani. 

Celelalte re1icvii,. pe cari le înfăţişem 
în clişee, sunt de o moi mică importanţă 
şi vechime. Două di!1 ele, sunt dela epis
copia l\wdului. Un amofor de mătasă, 
brodat şi cu o inscripţie grecească. l\ceastcl 
ne spune, că acest omofor fusese, de sigur 
"al smeritului mitropolit 01 MonemvClsid, 
Grigorie« (fig. 3). Cel de al doilea obiect 
este o Cruce, lucrată foarte artistic, de o 
vechime ce n'am putut-o preciza - o ade
vărcttă podoabă. La episcopie sunt două 
cruci de acclaş fel, de provenintă necunos
cută. In clişeu o înfăţişem pe cea mai mică 
din ele (fig. 4). 

Infăţîşem aci şi o a doua cruce (fig. 
5)t aparţinând celuice scrie aceste rânduri. 

~-
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Ea fusese: găsită frântă în multe bucăţi 
- o seamă din ele perdute - şi, pri
mindu-o, am Încadraf-o În argint aurit, 
pentru a o salva din calea perirei. fa re
prezintă o muncă artistică foarte fină şi 
este anterioară anului 1658, care figu
rează, scobit, în partea superioară a piedes
talului pe care-I avuse într'o vreme, cio
plit primitiv, dintr'un lemn mai nou, de o 
culoare: mai deschisă. 

Dela vechea mănăstire a Bodrogului 
ni s'au pus la dispoziţie, în zilele din ur
mă, câteva obiecte foarte pretioase şi vechi. 
Intre ele şi un vas de argint, despre care 
ni se spune (St. Mdeş), că ar fi din prima 
jumătate a secolului XVI. Era, probabil 
un vas pentru împărţirea anaforei. Noi, 
având de mai 'nainte o fotografie depe 
un epitrahil, tot dela M-rea Bodrogului, 
ţesut în fir aurit şi de o înfăţişare neo-

(fig. 7) 

bişnuită, om putut să-I avem, in clişeu roana episcopească. lkeste, pot să fie 
(fig. 6), În întregime, si în reproducere se- cel puţin din" veacul XVII, când Lipova 
parotă a rnărcii specifice din josul epitra- era şi sediu episcopesc. 
hilului (fig. 7). Cu mai mult răgaz şi cu alte mij-

Dela Lipova, Încă adăogăm expC'zeiţii toace, desigur, expoziţia ar fi putut să oferă 
câteva obiecte, de o remarcabilă vechime mai mult. 
şi importanţă artistică. ftr fi meritat să Primească-se, Însă, atâta cât şi cum 
fie şi ele re produse : Cruci, e:ngolpion epis- s'a putut. 
copesc; părţi de ornak, brodate masiv pe 
catifea, purtând, unde din ele cel puţin, 
în broderie masivă, drept emblemă, co-

-
Iconom-Stavrofor: 

Dr. GII. Ci.hand •. 
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.... ~-... IP' ... ~-.. copul vietii e să fie ne
sfârşită; scopul morţii e 
sa fie nenicepatoare. 

* 
Murim În prea putina 

viata. şi traim În prea 
multa moarte ... 

* 
Răul este Nimicul. 

* 
Unitatea este forma spi-

ritului; - este ieşirea 

din numar. din cantitate şi din forma materiala. 

• , '-

:,'-" Spatiul sunetului: dela conştiinta, 
Dumnezeu •.• .. 

pâna la 

. Moartea nu nimiceşte, ci puri fi ca. Prin acest 
proces, egaleaza viata. 
I .. 

Noi n'avem sfârşit, ci continuare. Prin moarte, 
continuam. .. 

Conştiinţa este vecinicia În noi. De aceea o 
simtim, totdeauna ca este ... .. 

Pe ce s'ar duce sufletul la cer, daca n'ar fi 
speranta? '.' 

* 
D spera rea este o detaşare de viata; speranta 

este o detaşare de moarte. 

* 
Geniul şi nebunia seamana prin dragostea pe 

care o au pentru moarte. 

* 
Zâmbetul, sau gândul este expresia vietii?. 

* 
Viaţa e diamantul din inelul veciniciei ... .. 

. In moarte, creştinismul vede decadenta omu
lui; budismul vede evoluţia vietii. .. 

Iubirea este esenţa sfinţeniei. 

.. 
Pesimismul: durere şi iubire: optimismul: bu

curie, credinta şi spera nţa; sceptic ismul: o lipsa 
totala de virtuti. 

• 
Viata incepe cu adevarul, dar adevarul nu sfâr

şeşte cu viaţa ... 
* 

Moartea este incetarea tragediilor ... 

Filozofia este ştiinţa adevarurilor; adevarurile 
sunt viata ştiinţei. 

* 
ReligÎa e virtutea vieţii şi viata virtutHor. 

* 
Nimic nu-i mai evident ca ceeace ascund sim

turi'e ... 
• 

Sfinţii sunt virtuti şi idei; eroii sunt virtuti şi 
temperament. .. 

bacrimile sunt mai aproape de suflet ca sân
gele: Cand e ranit sufletul, curg laclimi ... .. 

Scepticismul este paralizia sufletului. 

Faptele sunt timpul şi spatiul sufletului . 
* 

fHi suporta conştiinţa este supremul eroism. 

Numai ideile acelea deVin conoJingeri. pe cari 
le suporta conştiinţa, .. 

Faptele sunt cu atât mai perfecte. cu cât sunt 
mai pline de vointa. 

* 
Suf rinla este valoarea durerii, .. 

• 
LJegiie ar:ei nu sunt altceva decât linii SpIri

tuale prin care proectam sufletul pe planul vielii. 
• 

Melancolia este distanta dintre pedecţiunea pe 
care ar trebui s'o avem, şi starea noastre actuala ... 

* 
Numai naioJitatea opreşte pasiunile in oJia\ă, 

.. 
Intre optimism şi deceptie, exista o inrudire: 

toate faptele cari decep\ioneaza, sunt facute din prea 
mult optimism ... .. 

Decepţi(J compromite sentimentele; pasiunile 
compromit vointa . 

* 
Creştini'Smul este comunitatea dintre conştiinţa 

şi oJiaţa, .. 
~Nimic nou sub Soare"! Noutatile? 

După stingerea Soarelui ... 

* 
ba Înviere, nu vom regreta tot aşa de mult ceea

laltă lume, cât regretam la moarte, lumea aceasta ? ... 
Gh. Moliu. 
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A§II§1rIE~1rA §(Q)<CIIAILA ., 
de D,. CORNELIU RADU, A.rad 

.-~..,. ............. ~ .... ominafia spirituală a bi- Drumul ce are de parcurs este extrem de 
serieii 'asupra masselor anevoios, iar greutălile cari Irebuesc învin~e 
omeneşti de pretutln- sunt nenumărate. De aceia cred că este da
de ni se exercita prin pu- . toria fieştecărui bun român care doreşte să
terea mistică a Llogrne- şi servească neamul şi Biserica sa străve
lor, învalăturilor şi prac- che a căreI învăţături au calăuzil şi paşii 

~1l&1&'l!o.\,'oIIi liceior s:;lle religioase. străbunilor săi, să ajute tânăra organizaţie 
Prin urmare este firesc prin sfaturi, sugestiuni, cât şi cu orice alt 
ca fapte şt evenimente ajutor moral şi material pentru ca aceasta 
cari influenţează intr'o să pornească pe drumul cel adevărat, la ~a
măsură oarecare sub- pătul căruia o aşteaptă laurii izbânzii. 
stratul mistic al psihi- Condus de acest comandament moral, 

t.::::!=2~~=:::=_~:~- eului omenesc să alb!! mi-am finut de datorie a face unele suges-
o inrâurire mai mult sau mai pUfin prielnică tiuni în legătură cu viitoarea activitate alat a 
şi asupra stăpânirii spirituale ale bisericii. bisericii cât şi a F. O. R, Pornind anume 
AsHel fiind criza prin care trece astăzi bise- dela constatarea că omenirea în prezent este 
rica ortodoxă - ca şi aceia catolică deall- stăpânită de o concepţie fiiozofico-morală 
cum - criză care se exteriorizează prin de- materialistă, cred că este absolut necesar ca 
cadenta vieţii moral religioase-individuale şi pe lângă preocupările de ordin spirîtual cari 
colective deopotrivă - cat şt prin pustiul din evident vor forma intotdeauna obiectivele de 
lăcaşurile de Închinăciune, este explicabilă frunte a celor două institufiuni, să nu se des
- fără a fi natural şi justificată - prin convul- considere nici problemele de ordin mate
siunile sociale din ultimele două decenii, rial, căci necesiJilele spirituale ale omului 
epoca celor mai inverşunale conflagrapuni sunt foI atât de infim împletite, cu cele ma
din câte a cunoscut şi semnalat istoria ome- teriale ca şi sufletul cu trupul. Nevoile ma
nirii. Răsboiul prin arme, care a răscolit teriale apasă adeseori cu atâta greutate 
~oate patimile zănăzuite de lanţurile raţiunii asupra oamenilor încât le zdrobeşte şi ul
şi potolite de căldura sufletului, apoi nesfâr- Uma firimitică de credinţă, deaeeia jef'tfa mo
şitele conflicte de ordin economic şi finan- f'ală şi matef'ială nu poate să f'ămână şI mai 
ciar urmărind s upremafia sau su bminarea depaf'le numai un fndf'eptaf' fi. al În cadf'ul fn
naţiunilor sau claselor sociale cu interese di- uătăf,f'ilof' cf'eşlme f'ostile cu patos pf'olesio
vergente, au allerat profund atât concepţia nal de pe amuon sau STf'ecuf'afe În f'ânduf'ile 
filozofico-morală asupra vieţii însăşi cât şi sCf'ierilof' cu continut religios. Se cere astăzi 
structura mediului social. Până când genera- mai mult ca of'icând o asistenta mOf'a/ă şi ma
ţiile, a căror ultimi reprezentant au trecut tef'ială efectivă in itI a Iă. Îndf'umată şi aplicată 
deja de mult pragul maturităţii, au crescut cu sistem, chibzuintă şi dragoste c,uf'ată Iată 
şi au trăit În cultul idealului, conceptia filo- de apf'oapele. O asemenea opef'ă de asistentă 
zofico-morală a generaţiilor de după .răsboiu socială va constitui desiguf' cea mai tf'ainică 
se concretizează în dorinţa de a cuceri "cu punle de legă/uf'ă În/f'e hisef'ică şi cf'edinc;oşii 
orice preţ" poziliile cele mai avantajoase săi, căci ea Împacă În mod lef'icit conceptia 
pentru stăpânirea şi consumarea bunurilor matef'ia/istă a timpuri/of' pe caf'i le trăim cu 
materiale. Biserica încătuşată în dogme şi rnvăfătuf'ile cN?şline. 
forme n'a putut să se aclimatizeze unui di- Mi s'ar putea obiecţiona că avem deja 
namism soctal atât de precipitat. De aci pră- numeroase societăli de binefacere cari se in
pastia hidoasă care s'a deschis dela un timp teresează de nevoile materiale ale masselor 
Încoace intre biserică şi credincioşii săi. avizate la mila şi caritatea aproapelui, astfel 

Dar graţie unei inspiraţiuni providen- că Biserica şi F. O. R. n'ar trebui să-şi mai 
liale atât biserica cat şi credincioşii au se- irosească energiile lor semănând pe un te
siza! primejdia ce poate rezulta din slăbirea ren desfundat de altii. Este adevărat, însă pe 
legă{urilor spirituale tradiţionale. Infiintarea deoparte resursele materiale ale acestora 
F. O. R. se datoreşte acestei treziri la reali- sunt atât de restrânse încât nu sunl în stare 
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'. tate. Ea are chemarea de a milita pe toale să facă faţă tuturor cerintelor şi necesităţilor, 
căile carÎ pot apropia şi cu toate miiloacere pedeaJtăparte majoritatea lor să ocupă excJu
cari pot impresiona sufletul omenesc, pentru siv de nevoile materiale a celor aSistaţi, ne
scormonirea jăratecului credinţei ce zace glijand complect obiectivul moral religios. 
astăzi înăbusit subt zgura indiferenţismului. Iată deci că o activitate pe acest teren nu 

~ __ ................ ____ .. --------------------~~5-
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numai că nu este de prisos ci se impune 
chiar ca un mijloc tactic pentru a smulge 
simultan atât din ghiarele mizeriei morale 
cât şi din acelea materiale pe toţi aceia cari 
odată cu încrederea în oameni şi in rost urile 
vietii şi-au pierdut şi credinţa in Dumnezeu. 

In interesul propriu al Bisericii şi a F. 
O. R. este de dorit deci ca sa se p<1şească cât 
mai grabnic întâi la elaborarea unui minu
tios program de aclîvitate În acest domeniu 
şi apoi la fapte. N'am dreptul de a împieta 
asupra lucrărilor acelora (ari vor fi chemati 
să realizeze acest deziderat. Cu toale acestea 
nu mă pot reţine de a mă folosi de prilejul 
ce mi-I oferă congresul r.D.R. pentru a da unele 
sugestiuni în legătură cu alegert'a obiecti\le
lor principale ce urmează să fie atacate şi 
atinse in viitorul apropiat. 

Este cunoscul faptul că ndzeria morală 
atât de strâns unită cu aceia materială al
terează mai repede şi mai ad{inc structura 
şi fondul sufletesc al indivizilor in formaţia 
cât şi pe acelora cu un echilibru fiziologic 
şi psihiC mai pulin stabil. De aceia ea atacă 
mai profund sufletul copiilor ca pe acel al 
adultilor, se cuibăreşte mai lesne în inima 
femeilor decât în aceia a bărbaţilor şi zdrun
cină mai puternic senzibililatea bolnavlliui 
ca pe aceia omului sănătos. Prin urmare 
deşi nu suntem indreptălili să excludem pe 
nimeni din cei avizati dela beneficiile acţlu
nei noastre, este totuŞi firesc să ne adrtsăm 
în primul rând lumei copiilor. femeilor. bol. 
navilor şi infirmilor. Subt egida Bisericii şi 
F. O. R. trebue să răsară cât mai curând o 
serie de inslituţiuni la pragul carora să se 
prăbuşească În pulbere spectrul funest al 
tuturor mizerii/or omeneşli. 

Curtea bisericilor dela oraşe să se 
transforme În căm ne de zi penlru micii co
pilaşi cari în sanul familiei lor nu se pot 
bucura de hrana sufletească şi trupească 
atât de necesară unor făpturi gingaşe. Sa se 
reverse aci asupra lor toată călduJ a şi lu
mina ce o poale iradia un suflet omenesc. 
Majestoasa seninătate a mănăstirilor de pe 
coama munţilor noştri superbi, să se ini'ra
tească cu glasurile argintii ale copiilor ve
nili aci ca să-şi recapete seva datatoare de 
viaţă stoarsă cu atâta cruzime din trupurilor 
firave de către nesăţioasa haită a boalelor şi 
molime lor. 

Din băncile şcoalelor să nu mai rân
jească foametea Întipărilă pe feţele ofilite a 
acelora cari cu resemnare de martiri îndură 
vitrejiile unei întocmiri sociale defectuoase şi 
nedrepte. Păharul de lapte şi bucăţica de 
pâine să nu mai Jipsească nici unuia din 
aceşti oropsiti a-i sortii. 

Fetele tinere şi nevinovate să nu se mai 
piardă în cloaca morală a oraşelor, iar tru
purile lor să nu mai fie puse la mezat în 
schimbul unei vieti netrebnice, Sufletele cele 
mai alese din lumea femeilor să vegheze cu 

dragoste de mamă asupra lor să le spriJInle 
cu sfaturi şi să le asigure un trai .. linistit şi 
demn de o fiinţă omenească. 

Bolnavii şi infirmii, văduvele şi orfanii 
să nu mai zacă părăsiţi şi uitaţi de lume în 
cocioabele lor intunecoase sau in zidurile 
spitalelor sau orfelinatelor. Cei cari au o 
inimă caldă să pătrundă atât În bezna co
cioabelor ca şi în saloanele locaşuri lor de 
suferinţe pentru a Înfrunta chinurile şi a 
alunga desnădejdea. Sufprinţe şi nevoi sunt 
oriunde a călcat un pas de om aşa că ori
câle jertfe s'ar aduce şi oricâtă muncă s'ar 
depune nll vor fi deajuns pentru a alina 
toate durerile şi a acoperi toate lipsurile. 

Cu toale acestea, dacă pretutindeni unde 
răsună un glas de durere sau un stri~M de 
ajutor nu lIpseşte mâna care să întindă un 
sprijin şi mintea care să indrume şi să po
văţuească; dacă cei avuti şi sănătoşi vor 
jerHi per.tru cei săraci şi pentru cei bol
navi; dacă cei tari şi pulernici vor ocroti pe 
cei sl<lbi şi neputincioşi floarea credinţei va 
înflori iaraşi In toată s[:llendoarea ei iar pa
cea şi mulţumirea intre oameni va fi deplină. 
Evident că pe cât este de măreţ scopul 101 
alât de mari sunt şi greutălile cari trehuesc 
Învinse, căci nimic nu ni se dă nouă oame
nilor de-a gata, ci totul se cucereşte prin 
muncă, luptă şi jerlfă. Cu câtă bunăvoin\ă ar 
ar avea Însă oamenii şi ori câle jertfe ar 
aduce tol n'am ajunge la rezullatul dorit dacă 
nu ne-am adapta mijloacele de luptă la rea
lităţile mediului so(ial. Dar ceeace ne va asi
gura izbândă finală nu vor fi nici jertfele ma
teriale a celor avuţi cari nalural nu trebuesc 
dispreţuite precum nici programele sau insti
tut unile, ei mai mult priceperea, zelul desin
teresat şi sufletul aprins al omului (e acţiune 
Înzestrat cu o temeinică pregătire profesio
nală şi socială. Sunt încă destui filantropi şi 
există încă şi mai mulli oameni - cei mai 
mulţi din societatea supusa -- cari fac paradă 
din filantropie sau fac filantropie pe buzuna· 
rul altora dar nu mai puţini sunt de aceia 
cari j-şi exercită această inaltă Îndatorire mo
rală având la bază o adâncă cunoaştere a 
realităţilor sociale şi o adevărată dH'mare, 
pentru operele de asistenţă socială. De aceia 
se pierd zilnic alâlea iniţiative bune in neant. 
şi tot deaceia se soldează cu eşec atâlea şi 
alâtea acţiuni pornite CEle mai adeseori cu 
bunăcredinţă dar fără priceperea şi chemarea 
necesară. 

Prin urmare una din preocupările cele 
mai de seamă a conducătorilor Bisericij şi 
F. O. R. o va constitui selecţionarea şi pre
gătirea profesională a celor chemaţi să for
meze garda de onoare dar şi de jertfă a 
asistentei sociale ortodoxe creştine. Selec
ţionarea trebue să se facă atât pe baza unor 
criteini de aptitudini sufleteşti cât şi pe ace
lea de artă profesională, ambele deopotrivă 
de importante -- deasemenea pregătirea lor 
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• 
profesională nu poate fi despărţită de o pre
gătire sufletească solidă. In acest scop ar fi 
de dorit ca la sediul fieşlecărei mifropolii să 
ia fiinţă câte o şcoală cu sec!iuni pentru mi
sionari, misionare, surori vizitatoare. surori 
de caritate, cari să ne servească de pepiniere 
pentru educatia profesiomtlă a viitorului corp 
tehnic al asistentei sociale ortodoxe 

Acestea ar fi in linii generale obiectivele 
cari după modesta mea părere ar trebui să 
preocupe organele de conducere ale Bisericii 
şi pe acelea ale f. O. R. Rândurile de fată 
n'au alt rost şi nici vre:o altă pretenJe decât 
de a atrage atenJia celor in' drept asupra 

Să mă desfram. aşi vrea, ecou târziu, 
fărămtjaf În golul din pustiu; 
să mă confund cu pulberea de stele 
- mărgea, Înqemănată 'nfre mărgele; 
să mă găsesc privire rece, mută, 
rămasă peste gura ce-o sărută; 
şi să dispar, ca norul de pe cer, 
uitat pe boltă. palid şi stingher ... 

A. 1. Negură 
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unor probleme de actualilate de care orga~ 
nele direct vizate nu se pot desinteresa. In 
speranta că realizări şi faple concrete ne vor 
dovedi in curând că sentimentul de caritate 
i-şi păstrează incă locul de onoare în com
plexul de însuşiri bune ale sufletului omenesc, 
doresc ca congresul f. O. R. care se des
chide in ziua de 25 1. c. in Aradul nostru os
pitalier cu binecuvânta rea ilustrilor nostri 
ierarhi şi În prezenţa celor mai luminate 
minii din lumea laică să constitue înce~utul 
unei epoci de regenerare morală a neamului 
românesc şi de frăţească colaborare Între bi
serica ortodoxă ·română şi credincioşii săi, 

\ 

Clegz'e ele pil'rnăvară 
111be flori de măr, albe flori de măr, 
Cum cădeţi în primăvara asta grea, 
Sunteţi par'că zilele din viaţa mea 
11lbe flori de măr, albe flori de măr ... 

111be flori de măr, 
Mă voiu mai vedea 
Copil, sub voi, cândva? 
Sau mi-ti îngropa, 
Sub pulbere de nea? 
111be flori de măr ... 

111be flori de măr, 
Primăvara asta 
S'o trăim din plin! 
Mâine poate· om fi, 
Oase 'n 1intirim. 
11lhc flori de măr, 
11lbe flori de măr. .. 
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.-.. _ .... --...... ala tronului era Încă 

goală. Din ferestrile 
înalte lumina se re
vărsa pe stâlpii uriaşi 
de corinth, iar deacolo 
luneca pe pardoseala 
de marmoră impătră
ţită în roşu şi alb. Intre 
cele două coloane din 
mijloc, pe o tribună cu 
trepte era ridicat tronul 
împărătesc. Deasupra 

~,'-'''''--''''''''_''~J1' draperiilor de purpură 
catlfelată t vulturul roman îşi Întindea falnic aripile 
sale de aur. 

Liniştea mormântală învie deodată. Paşii uni
formi răsunau pe piatră şi zangăl1Itu\ metalului 
pătrunse ascuţit in sală. Căpitanii şi centurîonii 
oştilor pretorialc intrau În sala tronului. Pe capete 
le străluceau c:)ifuri de argint, iar piepturile late 
sdipeau de platoşa de zale. Se înşirară de-a 
dreapta şi stânga uşilor larg deschise, asemenea 
unor statui, Încremeniţi la poala columnelor uriaşe. 

Pe uşi intrau unul câle unul sau in grupuri 
judecători superiori şi iurisconsulţi, istorici, astro
nomi, senatori, nobili, cavaleri şi tribuni. Vătaful 
curţii se opri in dreapta tronului, ţinând in mână 
toiagul preţios. La stânga tronului sta marele vis
tiernic cu cheie de aur ce· i atârna la gât pe un 
lanţ bătut cu pietre scumpe. 

Deodată amorţi tot sgomotul; pe buzele rase 
îngheţă cuvântul. Marele vătaf lovi de trei ori În 
pământ cu toiagul. La semnalul acesta portalul din 
mijloc se deschise larg şi prin el intră impăratul 
urmat de garda sa. (apetele se plecată cu sme
renie adâncă. Impăratul urcă treptele tronului. 
Ochii lui Întuneca~i şi adânciţi in orbite priviau 
ager lumea adunată în jur; dar in faţa-i ca de 
fildeş nu se mişcă nici un muşchiu. Deasupra ves
mântului simplu din ţesătură de casă se mlădia 
mantia împărătească de purpură. 

Privirile tuturor erau aţintite asupra împă
ratului ce aştepta să i- se Înfăţişeze guvernatorii 
şi locţiitorii provinciilor îndepărtate. Marele vătaf 
Îşi ridică toiagul şi rând pe rând intraTă trimişii 
provincii lor răsăritene ale marelui imperiu roman. 
Printre togele de albeaţă rigidă ale romanilor. 
mantiile roşii-purpurii, albaslre, verzi şi violete 
ale diferiţilor trimişi, flăcărau, În colori vii cu bro
derii aurite pe stofele grele de mătase, catifea şi 
fir, iar copciile sclipeau de pietre scumpe. 

Căpeteniile provinciilor, proconsulii, loctiitorii 
şi trimişii lor se perindară în faţa împărafului 
prezentându·şi omagiile, raporturile ori salutul 
guvernatorllor, din partea cărora au fost trimişi. 
lndărătul fiecăruia stăteau tineri frumoşi ţinând 
în mâni darurile aduse. La un semn al vătafului 

de A.ugusta C. Rubenescu . 

toţi aşezară la picioarele Împăratului comorile 
aduse din Macedonia t Cipru, Bithinia, Tluacia, 
Syria, CIlicia ~ i alte provincii. 

Pe pardoseala de marmoră se ridicall mor
mane de cutii de sidef umplute cu şiraguri de 
mărgădtare; sfeşnice asemănătoare cu flonle de 
lolos, potire de aur, giulgiuri albe şi fine din 
Egipt, mătăsuri din China, covoare persar.e, săbii 
de Damasc; aromate bălsamiee in vase de ala-' 
bastru, colane, inele, brăţare, ceasornice de nisip 
gravate În cristal; coroane, colivii de aur cu păsări 
rare. evantaie din pene de păun şi ştrut, apoi 
pergamente de ale istoricilor şi cronicarilor. Un 
tânăr sclav cu părul buclat sosit dda curtea domni
torului Irod purta pe umeri o harfă. făcută din 
abanosul dăruit de căttă regina din Saba. 

Privirea gheţoasă a împăratului luneca asu
pra vorbitorilor şi asupra darurilor trecea nepăsă
toare. In faţa lui nu mai rămase decât un foarte bă
trân şi mare demnitar. Pe acesta nu-l însoţea nici un 
purtător de daruri. Vocea lui se răspândea încet 
prin sală, ca murmurul unui părâuaş: 

- Slavă ţie împărate August I Irod idomeul, 
sluga ta supusă şi din graţia ta rege al ţării Is
raeliţilor. trimile omagiile celui mai puternic domn 
al imperiului roman şi aduce la cunoştinţa slă· 
vitului său stăpân, că popoarele ludeiei trăesc in 
pace, plătesc dările şi sunt supuşi devotati ai 
marelui impărat. Aparî\ia astlului neClllwscut a 
înspăimântat mult pOpOI ul; noi ştim însă, că 
acesta este simbolul tău, care vesteşte mărirea 
ta, atotputernice împărate! 

Ochii intunecaţi ai imparatului schinteiau şi 
pentru Întâia oră Îşi deHhise buzele: 

- Stăpânul tău rămâne părlaş la îndurarea 
noaslră: Cărările stelei necur.os< ule nimeni nu 
poate să le ştie, nici chiar invătaţii mei astro
nomi nu o cunosc. Dar cel ce ştie ceva despre 
ea, să grălască 1 

Sciavul cu părul buclat aşeză harfa la pă· 
mânt, apoi şi dânsul ingenunchie alături. Dege
tele cu unghiile aurite înstrunară COl zile şi in 
sală se răspândiră sunete dulci, încete, dcmoaJe, 
par că infăşi sufletul harfei ar fi cân1at. Ochii 
sclavului se umpluseră de lumină şi glasul lui 
argintiu se contopea cu vibrarea harfei: 

- Sus, pe-a cerului albastru 'ntullecat 
S'a desc/ti, Ull odtiu de rază, fermecat. 
Trei crai dela disc/rit 
Il privesc iflfrezdtof; 
Că e steaua lor praisă 
De proroocii lumilor. 

. Trei crai dela răsărit 

La /rod când ou sosit, 
Toti: gel/unchii şi-au plecat 
Şi de dâllSIl - au În/rebat: 
Unde este noul rege 

- --
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Care aduce o noua lege? 
Care' mparie Îndurare, 
CrÎnd durerea e mai mare? 
Care 'mparte l1lângăiere 
Printre lacrimi şi dure .. e? 
Imă filme nu o ştie 
Unde este taina vie. 
Numai ochiul cI'! ceresc 
Cu-al său zâ mbel illgeresc; 
Numai ochiul cel Iăcut 
Ştie locul, ştie taina 
VI/de este lIoul rt'ge: 
Dumnezeul nou llIiseut 
Şi de fI/mmi CUI/oscut, • 

Cântecul sclavului amuţi. lşi aşeză harfa la 
pământ, iar dânsul se proşternu alături, culcân
du-şi faţa pe lespedea de marmoră, Privirea cruntă 
a împăratului se îmblânzi: 

- Tu cânţi mai frumos, ca harfa ta şi ceace 
spui, e ciudat, nou. De azi înainte îl vei sluji pe 
CatuJlus, poetul meu favorit şi-mi vei cânta ver
surile lui. 

Marele demnitar al lui Irod plecă genunchii 
inaintea împăratului. 

- Mărite împărate! Primeşte preagraţios 
darul regelui Irod, al celui mai credincios serv 
al tău. In faţa galeriei stau doi ele anţi albi. Ei 
iţi aduc una din aripile portalului dela galeria 
regelui Solomon; este o rămăşiţă a străvechiului 
templu zidit de marele rege. Aripa de stejar ma
siv e îmbrăcată În metal de Corinth, tâţânile 
sunt încadrate 'n aur şi-n mijloc are Încrustată o 
placă groasă de argint. Adevăr grăiesc ţie, că 
demn este portalul acesta să-ţi păzească como
rile vistieriei, mărite Împărate, pentrucă dintre 
toţi înaintaşii tăi cel mai ales a fost acela, ca
rele a zid it acest portal. 

Impăratul coborî de pe tron şi urmat de 
gardă eşi in galeria, ce se răzima pe coloane 
gigantice. De aici putea bine privi în adâncul 
curţii. Pe lespedele de marmoră roşie printre doi
sprezece sclavi negri, stăteau cei doi elefanţi albi 
şi puternici. Pe spalele lor se afla portalL!! aco
perit cu stofe colorate~ 

Impăratul Îşi aţinti privirea asupra marelui 
demnitar al lui Irod: 

- Spune stăpânului tău, că portalul tem
plului regelui Solomon va impodobi de acum 
templul lai Saturn, care este din vremea când s'a 
intemeiat Roma şi a fost templul celor dintâi 
regi, iar acuma este casa de· tezaur a statului. 
Cea mai sfântă relicvie a templului este altarul 
străvechiu şi îndărătul lui voiu porunci să se 
aşeze acest portal şi mai vechiu, 

Impăratul s'a retras apoi cu oaspeţii săi În 
salele de ospătare, iar ceata sclavilor la un semn 
al marelui vătaf, duse in vistieria statului odoa
rele trimise. Inconjurati de pagii purtători de 
arme, sub conducerea marelui vistiernic o por
niră prin curtea dublă din interior, pe drumul 
mărginit de chiparoşi şi tamarinii ce ducea la 
templul zeului Saturn. Elefantii conduşi' de sclavi, 
urmau maestuos cortegiul. ~ 

Câteva scări duceau la colina, pe care se 

înălţa templul din marmoră brută. Vistiernicul 
scoase cheia dela gât şi deschise poarta de aramă 
din afară, iar apoi cea din lemn de cedru. Pur
tătorii de arme se înşiruiră pe scări, Iar sclavii 
intraTă în vistierie. Templul boltit era împărţit în 
trei părţi. La dreapta era arsenalul. Avea pereţii 
împodobiţi cu trofee şi arme străvechi de valoare 
imensă. La intrare erau aşezate drapelele şi relic
viile de războu recucerite de la Parti. La stânga 
era biblioteca cu cărţile regeşti, foliante şi suluri 
de papirus invârtite pe drugi de aramă. 

In galeria din mijloc şi totodată cea mai 
mare, de două laturi, În vase de fier, În lăzi de 
cositor şi în scrine de alamă erau îngrămădiţi 
banii de aur ~i argint, juvaerele, nestemate le, cu
pele, vasele ŞI candelabrele de aur. Inaintea pă. 
retelui din fund se ridica altarul străvechiu; pie. 
trile lui roase de vreme erau prinse cu· cercuri de 
aur. Sclav~i aşe.zară darurile În galeria din mijloc; 
ceata slugIlor <yutată de cei doisprezece negri au 
târât apoi inăuntru portalul greu. L-au tras Îndă
rătul altarului şi l-au răzimat de perete. 

In clipa aceasta s'a 'ntâmplat ceva neaştep
tat, un lucru cu adevărat miraculos. Soarele a 
dispărut şi pe orizontul încă luminos dela răsărit 
- plutind deasupra provinciilor îndepărtate -
s'a aprins o stea minunată şi lucitoare. Prin in
trarea deschisă par'că ar fi aruncat un snop de 
raze asupra portalului aşezat În templul lui Saturn. 
Şi ca la un semn magic, portalul lui Solomon 
s'a luminat şi placa de argint strălucea într'o 
lumină orbitoare. 

Drapelele fâlfăiau ca spicele'n adierea vân
tului; cornurile şi goarnele de pe pereţi sunau 
triumfal. Sulurile Înfăşurate se desfăcură, ca şi 
când mâni nevăzute le-ar fi mişcat; literele şop
teau, par'că-şi spuneau ceva tainic între ele. In 
candelabrele şi sfeşnicile de am s'au aprins fla
cări de lumânări nevăzute. 

Ceata slugilor Înmărmuriţi de spaimă, se 
retrăgea grăbită, iar negrii s'au aruncat cu faţa la 
pământ. Vistiernicul privi fermecat la portalul lui 
Solomon. A Iăturea lui era şi sclavul cu părul 
buclat. lşi atinti ochii visători de copil asupra 
plăcii luminoase din mijlocul portalului. Privi cu 
încordare înainte şi arătând spre aripa portal ului 
strălucitor, deodată esclamă: 

- Colo vin cei trei crai dela răsărit! Steaua 
vine şi ea! Acum se opreşte steaua şi cu ea se 
opresc şi craii. lată-i, acum coboară de pe cămile. 
Priviţi·il 

Insă nimeni nu privea in direcţia ara tată. 
Pagii şi sclavii ca un roi inspăimântat de albine 
se retraseră îndărăt spre palat. Garda palatului 
încă deveni atentă auzind sgomotul mare. Slugile 
strigau îngroziţi: 

- Portalul trăeşte! 
Sgomotul găIăgiei pătrunse până 'n lăuntrul 

palatului. Impăratul şi oaspeţii eşiră afară in 
portic. Dinspre răsărit îi isbi lumina lucitoare a 
stelei minunate. Printre ramurii platanilor şi a! 
arborilor de tamarisc, părea că arde acoperişul 
de pe templul zeului Saturn. Impăratul privi fix 
o clipă minunea cerească, .apoi porni încet spre 157 
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templul străvechiu. Gloala oaspeţilor îl urma 
tăcută. 

Urcară cu toţii scările şi Întrară în galeria 
dela mijloc In vistierie domnea pace şi linişte j 

doar În dosul altarului Învăluit în ceaţa serii 
lucea într'o lumină aibă şi blândă portalul lui 
Solomon. Impăratul se opri in faţa lui şi-şi 
aţinti ochii asupra plăcii de argint. Ceata oaspe
ţilor stătea nemişcată la intrare. Singur harfistul 
lui [rod se aţinu ca umbra de impărat. 

Amândoi priveau cu atenţiune incordată. O 
lumină stranie se reflectă deodată în ochii împă
ratului ~i fata-i oglindi adâncă emoţie. Ca semn 
de adânc omagiu întinse braţele spre oglinda 
plăcii luminoase şi plecând capul, ca o Închi
nare, zise cu voce răsunătoare: 

- Ave Cesar! 
Mai stătu puţin, nemişcat. Lumina argintie 

se pierdu incet. Atunci impăratul se intoarse şi 
eşi din templu. Ceata oaspeţilor il urmaTă, dar 
nimeni nu indrăsnea să-I agrăiască. 

Inaintea altarului nu rămase decât poetul 
Catullus şi harfistul adolescent. Poetul păşi lângă 
portalul miraculos şi privi îndelung placa de ar-

Adol1area Magilor 

gint. Dar, nu văzu nimic întrânsa. Mirat se adresă 
sc\avului: 

- Eu nu văd aici nimic altceva, decât ima
ginea mea. Desigur că şi tmpăratul s'a slăvit nu
mai pe sine, când a priv t în această oglindă. 

Sclavul îşi ridică ochii lui senini de copil 
către dânsul: 

- Şi eu am văzut pe cel slăvit de marele 
împărat. 

Catul1us îl privi zâmbind. 
- Pe cine ai văzut tu mic povestitor din 

orient? 
Harfistul îşi încrucişă braţele de asupra inimei, 

cum făcură cei trei crai dela răsărit şi închinân
du-şi capul răspunse: 

- Un copil culcat in iesle. 
Catullus ridică din umeri şi zise supărat: 
- Nu eşli tu vrednic de a- mi cânta versu-

rile mele. Eu credeam că vei inventa ceva cu mult 
mai frumos şi vei spune, că ai văzut un miracol 
În placa de argint. 

Sc1avul nu răspunse. Şi nimeni n'a ştiut că 
marele împărat şi micul sclav in seara aceea au 
văzut cea mai mare minune. 

Xilogravurcl da M OlinescI' 

-- ---.-- -



~~~.---------------------

HOTARUL 

ArhiVa revolutiei ardelene din anii 1848-49 , 
Comunic8.Pe fă cută 1n ciclul de cOl1feFinţe opganizate de 
Instit. Social .J::Jănat- CFişana în Sala festivă a liceului 
Moise Nicoapa 1n luna Febl". 1935. 

1~~~;;~fI~11n biblioteca Palatolui 
Coltural din !Irad se 
p ă s t re a z ă nome
roase hârtii vechi sub 

(rin aceie' vren1Uri. 

denumirea CkLh i v a. 
Csd~~teIc din 
aceasta arhivă sunt 
dat a t e din anii 
1848/49 şi se referă 
la evenimentele miş
cărilor revoluţionare 

Este mOI presos de orice indoiolă, că 
o colecţie de acte vechi co referinţă isto
rică, moi ales dacă ele au caracter oficiol, 
reprezintă o nepreţuită comoară prin ma
terialul de informaţie importantă asupw 
epocei, din care provin. Ochiul pătrunză
tor CII istoriografului, cercdând aeeste file 
în~JCilbcnite, V(l afla peldn~Jă părticelele din 
cllre se construeşte llloZCIicul complexului 
istoric, în primul rând spiritul vremurilor, 
plămC1ditor de mcJrÎ evenimente, şi ideile 
conclucătoC1fe, cClre ou prodos evoluţiL1 Y şi 
(IU dirijclt în supremo lor influenţă tocIte 
ITIllnifestările fie de ordin public, fie par
ticulm. 

In aceste documente ale vremurilor 
trccote sunt aşternute multe gânduri stră
luciteşi fapte glorioase. Din ele se poate 
aclmiw mintea luminoasă şi simţul de drep
tate al puţinilor cdeşi, pe cari destinul i-a 
pus În fruntea mişcărilor pornite cu sco
pol de a ridica din pulbere pe cel căleot 
În picioare şi a-I aşeza În "repturile sale 
fireşti de om liber şi independent, făcând 
să dispmă deosebirea nejustificată dintre 
neam şi neam, şi co ea împreonă nedrep
tăţile ruşinoase susţinute de egoismul bles
temat şi patronate de tiranismol bazat pe 
o tradiţie falşă. 

Dacă admitem, că arhivele vechi au 
o importanţă şi o valoare covârşitoare În 
functie de a lumina trecutul popoardor, 
desigur că nu i se va putea denega va
loarea specifică ce i se cuvine şi mhivei 

Cscînyi. Ea treboe să ne intereseze pe noi 
Românii În primul rând, fiindcă În hdrtiile 
ei se vorbeşte despre acel l1rdeal al sufe
rinţelor şi frământărilor strămoşeşti, din 
sânul căruia au pornit pokrnice valori de 
desrobirc, ce ne-au dos la fericitul liman 
al libertelţii naţionale, dorit cu nesC1ţ şi vi
SCIt cu înfrigorare, de către oropsitii dor 
neînfrânţii noştri îrwÎntcrşi. 

In nomărul viitor vom arăta ce este 
Clccclstă mhivă Csdnyi şi corn a ojuns în 
bibliotec(1 PalCltului CulturcJl. Deocclmdată 
pentru a oriito însemnătClfea acestei ar
hive, publicăm cdte-vel scrisori, cari aduc 
10 lumină ItlCruri noi în istoriograficfre-= 
volutiei romdnC'şti dcla~~L848. 

Raportul lui Hatvanvi 
Comandantul aripei din stânga a corpului 9 din 

armata maghiară. 

Dlui Cumisar gllvernial Carol Szentivanyi 
Cluj. 

Cartierul general din Brad la 19 Mai 1849. 
După rdragerea dela 1\ brud, - a cărei de

scriere am trimis-o la vremea sa Dlui Comisar 
guvernial 10ată silinţa ni s'a indreptat spre 
a ataca din nou cu mica oştire de sub condu
cerea mea Abrudul şi pe valahii răsvrătiţi. 

Mi~am fljUnS scopul; căci din Oradea am 
primit dela legiunea germană 2 compănii, iar din 
Deva 2 jumătăţi de compănii secueşti, un tun de 
3 'onO şî 14 husari. Astfel mica mea oştire, cu 
care aveam să plec, se compunea afară de cele 
de fllai sus, dintr'o companie dela batalionul al 
16-lea, încă una dela legiunea germană; apoi 3 
companii din trupele mele, un tun de 3 fonti şi 
2 tunuri de câte 2 fonti şi 36 husari, în tolal 
1.100 capete cu 700 puşti. 

Plecarea a fo"t la 15 a lunei curente dimi
neaţa la ora 4. Şanţllrile dela Mihăleni (Mihelei 
s::incok) Întocmai ca şi În rândul trecut le-am aflat 
pline de adunătură de oameni, cari dela o dis
tanţă de un ceas începeau să strâge În mod săl
batec către noi, dar cari văzând trăgătorii mei 
iarăşi s'au retras pe culmile munţilOL De aIcI 
m'am Întors spre comuna BIăjeni, fiiudcă am 
aflat, că podul dela Buceş l'au baricadat din 
nain lea mea şi pe drumul acesta de munte am 
ajuns În acea ziua până la VuIcani, unde noaptea 
am petrecut-o în bivuac (tabăra). ltJânezi am 
Înainrat mai departe pe acest drum şi Iără 

) 

159 . 
/ 



,-
;-~.' ~ .. ",-- .. --------"-- .. """-,,,-~ ~--:; ~.~---,.- .-,~--"'=---------_._--.....; ~-~--

HOTARUL 

160 

nicio "esiolenfă am ocupat Rb"udul, de unde 
'"ibun;; va/ahi şi comandantii Încă În acea 
noapte au plecat cu oaste cu foI. 

Rb"udu/ ac~m el'O numai I'uine; râu/eful 
din vale, fântânele şi străzile oraşului erau pline 
de cadavrele acelora, cari au căzut pradă mâniei 
fără cruţare a ac:stui soi neuman. Intre cei LJcişi 
se afla şi deputatul Drogoş, care a fost prea te
merar a se increde În cinstea acestui popor de 
banditi. N'a fost cruţat nimeni; la fel au ucîs pe 
sugac" fecioare şi femei, cari au fost de origine 
maghiară; au omorât prin torturi şi pe acei va
lahi cu simţi mai hun, cari păreau a fi aderenţii 
străduinţelor lui Dragoş În privinţa păcii cu un
gurii. Illtre ruine am dat peste numeroase femei 
junghiate care in lipsă de îngnjire şi medica
mente mor Între cele mai grozave chinuri. Este 
de nedescrisă cruzimea sălbatecă, acărei urme sc 
pot vedea pretul; nden;. 

In ziua sosirei În oraş am tinut repaus; la 
17 am trimis 200 oameni, 1 tun de 2 fonti şi 8 
husari spre Roşia-Montană, alţi 200 oameni. 1 
tun 3 fonţi şi 8 husari spre Buciumi, iar cu res
tul armatei am luat măsuri de apărare pentru 
Abrud, căci eram aşteptat In orice moment la un 
atac genera 1. 

I~ezultatul acestei zile a fost foarte frumos ... 
Cei dela Roşia-Montană au adus cu ei din mine 
peste 400 maghiari, cari dinaintea furiei valahi
lor s'au refugiat acolo, şi cari terminânduli-se ali
mentele de mai multe zile flămânzeau În grozavă 
frică de moarte. Eliberarea acestor nenorociţi a 
reclamat o luptă de 2 ceasuri, căci vreo 5000 de 
răzvătiţi stateau la gurile minelor, dar vitejia oa· 
menilor mei i-a alungat de acolo ucigând 30 va
lahi. Aici menţionez, că valahii de mai multe zile 
momesc pe unguri prin salv conducte, prin care 
li se asigura viaţa; când au eşit din mine i-au 
ucis fără cruţare, lăsând în viaţa numai câţiva 
bărbaţi, cari au intrat în serviciul lor militar. 

Cei dela Buciumi au aflat o f'ezisfen{ă pu
ternică ... 

Focul a ţinut mult timp din ambele părţi, 
pân'ce ai noştli cu un atac îndreptat din vale 
spre valahii ce împuşcau de pe culmea muntelui, 
de acolo cu vitejie i-au alungat; s'au capturat 3 
tunuri de lemn. Din partea noastră pierderea a 
fost 1 mort şi 1 rănit. dintre valahi au căzut peste 
40, intre cari a fost găsită şi o femeie îmbrăcată 
în haine de bărbat şi înarmată cu o puşcă. Intre 
timp şi in partea de aplJs a oraşului au inceput 
să se ivească pe piscurile munţilor valahi, pe cari 
însă i-am fugărit cu câteva fccuri de tun. In di
mineaţa zilei de ] 8 o armată imensă de moţi s'a 
adunat pe vârfurile munţilor ce înconjoară oraşul 
şi strigau mereu .aşteaptă numai, tu câine de 
ungur!" 

Cât de mare a putut să fie aceasta mulţime 
de răsvrătiţi, nu pot să precizez, dar că pe fie
care soldat de al meu, a căzut 50 de morţi, asta 
o afirm cu încăpăţînare. O revoluţie generală a 
fost aceasta, la care a luat parte întreaga regiune 
a Abrudului, acest cuib de răsvrătiţi cu mic cu 
mare mânaţi de un fanatism gata la orice. 

Tunurile noastre acoperite dinspre 3 margini 
ale oraşului erau aşezate pe nişte coline, unde 
duşmanul să fi fost oricât de numerOS n'ar fi putut 
deloc să coboare, iar la poalele muntelui am aşe
zat linia trăgătorilor şi În această orânduire am 
primit măreata luptă pe moarte şi pe viaţă ... 

La 4 oare după masă valahii au atăcat din 
toate părtile deodată, încurajându-se prin obici
nu itele strigăte sălbatice Focul tunurilor noastre 
şi purtarea bună a unei părţi din trăgătorii mei 
au pus stavilă duşmanului şi repetatele atacuri 
au fost respinse aşa că adeseori şi de pe culmde 
munţilor au fost goniţi îndărăt. 

Focul a ţinut din ambele părţi fără întreru
pere p;,nă seara, ba chiar şi in Întunerecul nopţii; 
la noi n'a căzut niciunul cu excepţia câtorva hă
gători indrăsneţi j cari şi-au pă ră sit locul şi în 
partea de apus s'au urcat până la p:scuri, unde 
au fost prinşi j dintre valahi Însă pe toate 3 la
turile s'au prăpădit foarte mulţi; căci tunurile 
noastre foarte. foarte rar au dat greş; iar cari 
aveau curajul să coboară de pe culme. pe aceia 
îi ucideau gloanţele trăgătoritor ... 

Nici in dimint:aţa zilei de .azi (19) n'a în
incetat focul şi lupta era in curgere în tot timpul. 
cu succes pentru noi; cu toate acestea deja acum 
observai. că mulţimea imensă prin luplele de zi 
şi noaple va obosi. puterile noastre reduse şi ne 
va istovi cu totul, deoarece ftecare dintre oamenii 
mei erau puşi la grea Încercare în faţa unui duş
man atât de numeros, deaceia am. ordonat retra
gerea spre Alba-Iulia. Şi ca in partea aceasta să 
mă retrag. m'a Îndemnat o raţiune militară şi un 
anumit plan ... 

Anume a merge direct spre Brad nu soco
team consult, deoarece in drum Îmi ţinea calea 
vreo 20 mii oameni; cu retragerea spre Alba
lulia urmăream scopul de a Împărţi În 2 armata 
mea acolo. unde drumul se îndreaptă spre Du
păpiatra, trimiţând o parte spre Brad, iar ceia
laltă peste Zlatna la Borhand ca aceasta să se 
unească cu a'mata maghiară de acolo şi să-mi 
adllcă ajutor după planuri e mele. Eu credeam, 
că la Zlatna armata mea va trece cu uşurin1ă 
pe"te tahăra valahă de subt comanda lui Axente, 
fiindcă însuşi Axente cu partea cea mai mare a 
trupei sale a plecat in contra mea spre Abrud ... 

Retragerea s'a făcut la orele 11 in cea mai 
perfectă ordine şi in ciuda unui atât de imens 
duşman n'am pierdut nici un om. 

Când ne-:Im intrunit pe drumul spre Alba
Julia. s'a ataşat de noi şi o mulţime de refue-iati 
maghiari cu trăsuri şi pedestri cam vreo 700 la 
număr; pe aceştia, deşi presimţeam greutăţile 
cauzate de ei, totuşi simţul uman mi-a dictat să 
nu-i las acoio pradă urgiei şi i-am plasat în mij
locul coloanei; astfel am pornit dela marginea 
oraşului spre Alba-Iulia, 

Focul de arme Însă fără întrerupere venia 
asupra noastră de pe munţii din stânga şi din 
dreapta şi noi răspunzând la fel mergeam inainte 
pe drumul nostru. Dar deodală la mijlocul co
loanei în şirul lung de trăsuri s'a Iprodus o dis
ordine şi refugiaţii fac o învălmăşeală atât de 
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mare, încât partea din dărăt a coloanei nu mai 
poate progresa şi din cauza aceasta, venind gloan
ţele mal cu seamă din dus, soldatii mei incep 
a-şi pierde încrederea în sine ŞI numai în urllla 
intervenţiei mele foarte energice am putut să-I 
rt'ţinem dela Înaintarea momenlană (fuga spre 
Alba-Iulia) ... Insă refugiaţii pJângeau şi se văitau, 
iar aceste strigăte de disperare şi-au avut efectul 
moral asupra sOldaţilor, aşa că in disordinea ce 
creştea din clipă în clipă ei îşi părăsesc locul din 
coloană şi cuprinşi de o panică Îngrozitoare o 
iau la fugă prin tufişuri şi nici cu tunul n'am 
putut băga în ei curaj. Duşmanul bineinţeles a 
exploatat aceas ă învălmăşeală şi coborând in 
fugă de pe munţi a ucis fără milă pe refugiaţii 
nevinovaţi. 

Nu se mai putea ajuta În situaţia aceasta 
nimic, deoarece chiar acolo era o pantă piezişă 
şi după-ce partea din dărăt a armatei mele, arier. 
garda, o văzurăm fugind înaintea mea, am rămas 
părăsit şi ca să pot salva cel puti cele 2 tunuri 
dela ariergardă, am pornit cu ele şi am ajuns 
fără niciun pericol la O distanţă de 112 oră, unde 
Înaintea mea podul peste care trebuia să trecem 
era distrus. Tunurile nu le-am putul duce mai 
departe cu noi şi astfel ne-am nenorocit (am că
ZUI) cU totuL •. 

Astfel am devenit un beliduce nenorocit, 
astfel a eşuat voinţa mea Îndrăsneaţă .. Dacă îmi 
succedea, toată lumea aproba paşii mei, iar acum 
că nu mi·a reuşit, - ştiu bine ~ că toţi pe 
mine mă vor învinovăti; deaceia eu nicio scuză 
nu voiu aduce spre apărarea mea, numai ajâta 
trebuie să constat, că ofiţerii mei deja in cursul 
luptelor Începeau să dispară şi pe când am ajuns 
la Brad Între.~ corpul ofiteresc stătea din 4 inşi 
cu mine împreună, 

Haloani Emer;c 
COlUrJIld trupei 

HOTARUL 

s'a retras dinspre Alba·Iulia, ca să nu·1 inconjur 
deoarece În ciocnirea dIn urmă şi Axenle s'a luptat 
cu mine spre Câmpeni. 

Să ferească Dzeu pe tot omul de lupta dela 
munte, pentru transportarea unui singur tun peste 
deal, câteodată a trebuit să ÎntârzÎ o jumătate oră 
şi astfel transportul celor 7 tunuri grele, m'a costat 
7 ore; acestea toate ar merge, dar n'avem ce 
mânca, valahii tot.u furat, Abrudul moare de 
foame, aici şi acum sunt numeroşi locuitori, dar 
tot numai femei. De aici am trimis la Zlatna 1 
divizie să afle legătură cu col. Beke, căruia de 
mult îi dădusem ordill să ocupe Zlatna, şi cred 
că s'a făcut; din aceia constat, că divizia tri misă 
de mine nu s'a reîntors, aşadar a putut merge 
liberă până la Z/atna - dacă nu primesc ali
mente mi-i teamă că voiu fj siflt să mă reîntorc, 
deşi nu mi-ar plăcea, căci am mare speranţă să-i 
inving - eu de aici nu mă pot mişca, până-ce 
comunicaţia alimentelor nu-mi va fi asigurată dela 
Ztatna până la B~rband. Nici vile nu am, chiar 
dela trăsura mea, care Îmi poartă arhiva, am dat 
vitele să fie tăiate. 

Cu OnOaf'8 Vă rog, Ilustrisime, deoarece eu 
rap .artele mele le trimit I1ustrisităţii Voastre ŞI 
dlui general Bem, să binevoiţi ca for superior a 
le t imite acelea Ministerului, şi zilele acestea de 
pauză impusă de imprejuf'ări le folosesc la a
ceia să convertesc În secf'ef pe câtiva coman
danti ai taberei oalahilof' pf'in oamenii mei de 
Încf'edere; aşa cred co nu greşesc de loc, dacă 
uo;u ajunge la /Jictof'ie cu cât se poate mai pu
lină oăf'sare de sânge. DI maiof' Hatoan)J 
n'a procedat (u mmfe, când a Înorăjbif po
porul. 

Col. Kemeny. 

Raportul lui Csânyi către Kossuth 
In aceste câteva zile astfel trăesc aici, ca 

. i Raportul col. Kemeny unul de peste mări, care n'aude şi nu ştie nl1nic 
~·Comandantul de Brigadă col. Kemen)J. despre ţara sa. Din Ungaria ne vin mai paţine 

ştiri peste Piatra Craiului, decât p~ate dela Buda-
Cartierul General Abrud la 14 lun. 1849. pesta În Indii. Nici jurnal nici curier nu ne so
Intre multe neajunsuri am sosit la Abrud în seşte aici, deşi avem deja o comunicaţie accele

ziua de 11 Iunie şi aşa dela Brad În curs de 3 rată de tabără căci am dispus, ca dela Aldeşti 
zile, - a fost zi când n'am putut progresa mai până la Cluj să stee la dispoziţie În tot locul 3 
mult de 1/2 oră, deoarece a trebuit să-mi tai drum cai b"Jni şi trăsuri uşoare pentru curieri. Ardea
şi să-mi construesc poduri, şi dintre- acele zile luI este scena celor mai îngrozitoare vederi. Eve
una am petrecut-o în lupte cu valahii, pe cari nimente sângeroase, furturi, incendieri sunt şi acum 
i-am fugărit, astfel sosind la 11 aici, după masă încă la ordinea zilei şi acestea se exercită reci
tabăra valahă m'a atăcat, i.am bătut bine şi i-am proc. într'un loc de către valahi. Într'altul de către 
respins, timp de 2 ore i-am alungat. La 13 a-;, unguri. Sunt În stadiu de formaţiune trupe mo
lunei din !f'ei părfi m'au atăcat, atune; i-am· bile cu menirea de a restabili liniştea Ardealului 
lăcui de hatjocuf'ă, pe mai multi i-am j(isa! s6-i răzvrătit şi distrus şi în vederea acestui scop am 
uc;dă: dovada fugi şi spaimei lor a fost faptul, ordonat dezarmarea satelor române, căutarea şi 
că mai multe sute dintre ei Iăpădândl'.şi hainele prin cerea incendiatorilor şi a ucigaşilor. dar du
mai grele şi traistele pline cu alimente, au căuta! rere la formaţii uşoare pofta de a fura îi îndeamnă 
scape pf'in fugă, - ei au loM Of'eo la mii, eu (dc fajdalom a h'onnyti alakulasra a rablas vagy 

,-
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nici Într'o luptă n'am aout mai mult decât Of'eo szolgal ingerUl) ceiace În ciuda tuturor măsunlor 
800 oameni, pe ceilalfi i-am lăsat să odihnească luate până aci, totuşi se exercită şi departe este 
deşi aveam o armată de 4000 oamenI. In ziua speranţa de a le putea pune capăt. Azi am trecut 
primă m'am luptat inspre Alba-Iulia şi 'nainte in revistă trupele de aci. Garda naţională din oraş 
spre Câmpeni, dovadă că tabăra lui Axente atunci este fără arme. Călăreţii lui Matei (Matyas hu-

~----------------------------~. 
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szarok} sunt feciori aleşi, dar fără cai şi fără arme. 
Gărzile naUonale din Bihor au lăsat aici pu

ţinele puşti primite dela stat; nici Dumnezeu nu 
poate să infrâneze pe valahii din munţi fără puşti. 
De puşti IH teamă. o singură descărcare de armă 
îi alungă. dar coasa şi sulita nu; eri o compa· 
nie i.a atacat la Maruczel (Mări şei), dar sub:ocoa 

tenentul lor a prÎmit 2 răni şi a fost si I it să se 
retragă fără rezultat. E adevărat că şi procedura 
greşită a fost cauza, căci din altă parte, deşi erau 
puteri suficiente la Îndemână. n'a fost sprijinit in
deajuns. Urmărirea lor este în continuare. desple 
rezultat voiu raporta. 

Nici despre Slimnic (SzeJindek, Stolzenburg 
lângă Sibiu) nu ştiu nimic precis Secuii Însă au 
plecat: 5000 cu coase, 5000 cu arme, cu aceştia 
Bem ar putea opera. Dela Halmaş a trecut eri pe 
aiCI un curier la gen. Bem, dela care depinde ca 
tabăra dela Halmaş să se unească cu el. Mâne 
am să trimit Secuilor un cuvânt de însufleţire şi 
să le promit din partea statului multe lucruri fru
moase şi bune, dacă se vor purta bine. Colonelul 
Zombory a nebunit, Dvoschner a dezertat cu ca
sadă cu tot, aceştia au fost oameni răi, noroc că 
Secuii se fereau de ei, Indatăce voiu putea, am 
să merg în tabără şi printre Secui, aşa cled că 
in amândouă locuri prezenţa mea să aibă efect 
bun. 

Dar Întâi trebuie să aranjeL unele lucruri 
aici, solda ofiţerilor o ridic la cota celei din Un
gana. astfel nu vor fi siliţi să prădeze ca şi pâl1ă 
aci şi am să le dau şi o mică despăgubire pentru 
daunele avute. Sărmanul Ardeal! Eu nu cred, că 
există o ţară mai nenorocită! Omul se ingrozeşle 
numai la auzul celor ce se petlec. văzând În ce 
fiară sălbatică se pO:lte schimba aşa numita no
bilă creatiune a lui Dzeu şi loale acestea subt 
conducerea ofiţerilor cavaleri din uma austriacă. 
Cheltuelile aici nu sunt mici, avansul trupelor 
numeroase, solda ca şi despre alimentaţie să nici nu 
mai vorbesc; aiutoare, armament. Mereu imi cer 
cu insistentă bâncnote mărunle; nu ne trimiteţi 
bancnote de 100 de loc. Apoi arme oricât de 
rele şi cărtuşe, căci lipsa acestora se simte. şi 
securi cer. Nici la expedjţia dela Maruczel (Mă· 
rişel) n'au fost suficient înarmaţi. Fără ştiri din 
Ungaria aşa mă con~ider ca pe un exportat; de· 
ar da Dzeu să primi t1 de acolo veşti bune. căci 
eu nu sunt de principIul Msolamen miseris ... " 
Bani în monede mărunte, arme oricât de rele, 
intre ele şi sabii şi pistoale, în fine cărtuşe cât 
de multe cerând, cu stimă 

Cluj, 3 Febr. 1849. esun)". 

Raportul lui Prodan 
Onol'obil Comitet Române5(J I 

leu subscrisul ca să fac demonstraţiuni şi 
intr'o vreme de lipsă, să pot apăra satele vecine 
din prefectura mea, am adunat mai multe mii de 
oameni şi dupăce i·am ţinut acolo vreo câteva 
zile, ungurii din Aiud ar năvălit din trei lături 
pre poporul meu, şi după un puţin atac cu ei 
am fost silit a retira (a mă retrage) căzând dintre 

unguri 5 şi din partea noastră prinzînd ungurii 
unu, şi ducându-l viu la Aiud; satul l·au aprins 
şi a făcut multe pagube la oameni; ungurii din 
Aiud şi din satele vecine adunându-se laolaltă 
bine armati tot mereu pe români ii năcăjescu. 
Sate mai multe au aprins, oamenii s'au gomt din 
sate cu toţi pruncii, şi averile bucatele etc. Ii s'au 
luat toate, precum în Mirăzlău, Dee~a, Inoc, Fel
dioara. leu însumi m'am tras la munti, unde la 
luarea Abrudului am fost de faţă. Şi aici şed 
neştiind încotro fără instrucţie a porni. Ungurii 
de către Turda, Vinţi şi Aiud s'au pus de au 
prins vreo 40 de călăreţi militari şi prind cu un 
ungur un român În gledă, i-a întrebuinţat În tim
plaria mai suspomenită În contra mea. Ieu batăr 
că am avut 400 (700) puşcaş Însă n'am avut 
muniţie nicio încărcătură şi aşa lesne m'au putut 
împrăştia. Nu-i alta calc dară. decât ca cu Iancu 
şi cu Bllteanu intelegându- mă să putem porni cu 
puteri impreunate spre zmerirea Aiudenilor şi a 
învecinalelor sale ungureşti, care grozav psecă 
(?) şi pagubesc întru atâta, cât muierile şi prun
cii şi tOţi oamenii tot in dumbrăvi dorm. Să fa
ceţi mijlocire să căpătăm încontra Aiudului mi
Iiţie şi tunuri, care stiu rândul războiului. ca se 
umble în fruntea poporului, fiindca Aiudul s'au 
închis CIJ şanţuri şi din afară şi dinlăuntru. Ca
sele au descoperit, armaţi sunt foarte ta re, şi 
acolo trebuie putere grozavă ca să se poată în· 
frâna. Faceti ordinaţie cam decurând in tre2ha 
asta, ca să ştiu Ce face. Despre Ziagna, pot 
spune. mai toată s'au făcut ct'nu~l!i. 4 biselici şi 
cohurile şi curţile cele imperiale. Din princina că 
ungurii ,HI înşelat pe Români ziC'ându-se ca se 
pue ambele părţile in ri1iiloeul piaţlllui, Românii 
le-au depus, Ungurii încă s'au plecat să le pue 
împreună cu Românii, Însă (Ingurii văzând che 
Românii au pus pe pi'imânt armele, au comandat 
foc şi au pllşcat 13 Români şi 2 fete. deacolo 
s'au făcut o turburare m:1re şi s'au aprins oraşu1. 
Faceţi mijlocire ea schimbarea de aur. adminis. 
tratia şi' juridiciul montan să se compună din 
barbati nemti sau români credinciosi împăratului, 
că altmintrelea oamenii care numai din băisag 
trăiesc iasă s'ar turbura şi s'ar omori unul 
pe altul. 

Abrud, 19 Oct. 1848. 

Simeon Prodan Boba 
prefect. .~. 

Scrisoarea lui Bufteauu. 
FraţîJorl Eu sosind aici am ocupat Offen

baia, pe Unguri i-am desarmat precum pe Câm
peni. Abrudeni, pe Zlatna. care cu ... Dobra a des
armat 0, cu Abrudul am făcut pacificatie, am ve· 
nit (după) astea şi m'am aşezat aproape de Abrud 
intr'un câmp. au venit după o lungă pacificaţie 
cu steag alb înaintea noastră cu 5000 fl. cm ... 
execuţiilor secueşti şi un punct de pace, am res
taurat magistrat din persoane amestecate, am 
pus ca limbile ambidouă să fie administrative, 
i·am jurat pe credinţia împăratului. şi frica cea 
mare şi nespusă care pe mulţi ipau amuţit, am 

1 
i 
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stins-o; pe toţi i-am înfrăţit. apoi o parte din 
oaste cu muzică an petrecut o prin oraş în semn 
de triumpf, acuma a pornit către Zarand la Ko
rosbanya, acolo e adunată o mulţime de Unguri; 
toate laturile iau înconjurat cu mulţime de Ro
mâni Incă şi de prin Ungaria, Brad şi Kristiur, 
i-a desarmat şi fiindcă Românii au fost foarte 
furiaţi nici O-zeu nu-i putea tine în frâu, pe toţi 
i-au jefuit, am pus oficeri, precum şi la B. Hu
niad pe părţile acelea: daţi-ne puşci, muniţie şi 
tunuri, că În jos anevoie vom putea sta În po-

Sfânta Familie 

HOTARUL 

trivă, unde sunt concentraţi şi întăriţi, spune incă 
odată în cot ro să pornim. Românii in ţeară sunt 
foarte batjocoriţi şi ne tot chiamă la ei spre aju
toriu, daţi ne un oficer regulat şi despre toate stă
rile Îndată ne înştiinţaţi cu grabă, epistoala la B. 
Huniad au dus-o un om şi încă n'au venit, căci 
va veni vom trimite recepisa, nu întârziaţi, că 
vremurile sunt criticevante. 

Abrudbaia 24 Oct. 1848. 
Ioan BaUean. 

Xilogravură de M Olinescu 
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Vim A II IRA. 
~~~~~~~Af'ntru ca gă curme cearta, hă

trânul ieşi gri'ihit pe portita 
dela gtradă, fără să spună 
o vorbă. Lelt>il Mariţa turbă 
de necaz Nu pricepe că 
de ce nu·i răspunde şi de 
ce pleacă. Ca să-şi răzbune, 
aleargă la poartă şi-i strigă 
peste gard, din urmă: 

- A::a, acum la crâjmă, 
betivule, că fa o să·ţi mâ
nânce capul. Du acuma crâj
marului ce ţi-au mai lăsat 

ibovnicele şi Iăeţii pentru cari ai lucrat 
Dar bălrânul n'o mai auzi. Trece pe stradă 

la vale supărat, cu privirile 'n gurgoiul opincilor. 
Capul îi fierbea ca. o O~Iă Înăb~şită în clocot. 
Vede el bine că nu·t mal de trăit aşa. Trebue 
să se hotărească Îot,'o formă oarecare. Să-şi 
alunge din casă muerea şi feciorul, acum la bă
trâneţe? Să meargă 'n lege ru muerea si feciorul 
lui el, care nu fusese 'n legiuiri nici ca mtlrtor. 
de~um ca şi împricinat. O vieatâ 'ntreagă nu se 
lerlase cu nimeni şi iată·1 acum bătut şi injurat 
de muere şi feciorul lui. 

- Bade Onuţ ., Sade Onut ... - se auzi 
strigat de cineva peste gard Intoarse capul şi 
văzu pe lelea Chiva văduva lui Ifrem văcarul 
alergând in urma lui. 

- Ce-i Chivo? o Întrebă blând bătrânul. 
_ Fie-ţi milă şi fă-ţi pomană cu mine de-mi 

împrumută nişte bani să·mi cumpăr o căpriţă .să 
nu-mi moară copilaşii de foame. . se rugă femela. 

Bătrânul nu spuse nici o vorbă. Scotoci prin 
şerpar. Scoase o hâltie de 500 şi tot fără vorbă 
o Întinse femeii, care nu ştiu cum să-i mulţu-
mească, pentru bunătate. . 

- Cea din urmă hârtie! se gândi cu tns
tete moş Onut şi păşi mai departe 

De când a începui să bea badea Onuţ al 
[rinei din Deleni, sărăcimea satului, care· i cunoa
şte de mult slăbiciunea, se ţine. acum morţiş d~ 
ţundra lui. Unii îi cer bani ca 1mprumut ca să-şI 
cumpere o căpriţă sau o văcuţă cu lapte la co
pii, alţii, mai ales văduvele nevoiaşe se mulţu
mesc cu câte o polovică de porumb, ca să as
tupe gurile flâmânde ale celor mici, dar pe ori 
unde umblă şi se învârteşte badea Onuţ, este 
mereu urmărit de câte-un copilaş firav şi sdren
ţos care-i cere cu glas plângător 

- Dă-mi şi mie bade Onut ... De sufletul 
makhii Irina ... 

Şi badea Onuţ nu se Iasă niciodată rugat. 
lşi scotoceşte şerparul cel lat de-o palmă şi-i în
tinde cât se nimereşte, adăogând: 

- Pentru hodina maichi Irina, săraca ... 
Dar abia coteşte după colţul străzii, că alt 

copil il ia in primire, cerşindu-Î plângăreţ: 
- Dă-mi un leu bade Onut, •. 

"1 

Şi bătrânul puse ~ucernic moneda În mâ
ntlţa murdară de copil. ca şi cnm ar pune-o pe 
evanghelia sfinţită din biserică. 

De vre-o doi ani viaţa bătrân\llui se scurge 
intre casa lui din deal şi intre crâjl11a lui Ilie 
din vale, iar sufletul nu i se mai deschide decât 
pentru necăjitii satului, pe cari caută să-i. ajute 
din tot sufletul. De doi ani banul nu mal are 
n ci un preţ în mâna-i scor'oa~ă. care altă dată 
lega hănuţul cu zece noduri. să nu-i Olai scape. 
De doi ani bătrânul nll fare altceva decât risi
peşte ce-a adunat cu munca grea patruzeci de 
ani în şir 

Când îl zări apropiindu-ge, crâjmarul îl în
tâmpină prieteneste. Ii puse slicia de Vin şi pa
harul pe masa din colţ. E IOC1l1 lui. Dură ce Întră 
gârhovit pe uşa birtului Moş Onut Îşi roti privirea 
peste chelnăraiul cu gratii. O mare ruşine il cu
prinse şi·i veni să o şteargă la fugă, să nu mai 
vadă acest altar al satanei, dar când fu să aletlgă 
Între casa lui din deal devfnită de o vreme mai 
neagră ca iadul şi Între crâjmă, MoS Onllt strânse 
vârtos din măsele. îşi muşcă până aproape de 
sânge huza de jos. se aşeză pe scaun şi pe ne
răsuflete goli intâiul pahar slrâmbândtl se şi pri
vind cu greaţă la sticla cu vin rubiniu de ne 
masă. Mai goli un pahar. Ind Si Încă unul. Ar 
vrea să se isprăvească mai curând. Ca 'n>toale 
lucrurile sale. nici acum nu-i vine să-şi piardă 
vremea de geaba. 

Prin faţa cârciumei trec grăbiji bărbaţi şi 
flăcăi cu coasele de-a umăr. Vin dela câmp. Aşa 
venea şi Moş Onuţ În vremea lui. Frânt de obo
seală, dar mulţămit de sine şi de ziua ce·a trecut. 
De mult n'a mai dat pe la câmp, iar pământul 
nu răsplăteşte decât munca stropită cu sudoare. 

Afumat de cele câteva perechi de pallare de 
vin, bătrânul căzut pe gânduri, cu capul proptit 
În mâna stângă fredonează încetişor şi legănat 
crâjmarului Ilie, care-I priveşte cu milă de după 
gratiile chelnăraiului. 

Măi crâjmare dărănat 
Adă vin, că s'a gătat 

dar prinzând căutătura compătimitoare a crâjma
rului Încercă să o dreagă pe aceaş melodie bă
trânească 

Că nu beau că·mi place vinul 
Da-mi mai stâmpăra veninul ... 

Crâjma s'a umplut pe nesimţite de cosaşii 
veniţi din ţarini, cari după ce trag grăbiţi la mă
seacâte un jumate deţ de rachiu, se grăbesc la 
cină şi la odihnă, ca mâine dimineaţă să o poată 
relua din nou, de unde au lăsat-o azi. 

Toţi cunosc necazurile lui Moş Onuţ şi-I 
compătimesc. T01i ştiu că numai din cauza bu· 
nătăţH de suflet şi a milosteniilor ce bătrânul a 
făcut din copilărie până la bătrâneţe pentru or
fanîi şi văduvele nevoiaşe din sat, muerea şi fe
ciorul ii amăresc viaţa. Nimeni nu se miră că 
omul după atâta trai rău şi-a pierdut cumpătul 
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şi s'a abătut din drumul cel bun pe calea beţiei 
iar Moş Onul tace şi bea, bea cu alean. Omul 
vrednic de allă dată, eare din cerşetor a ajuns 
prie muncă încordată cel mai cu stare ()tIl din 
sat, azi nu mai face altceva decât bea cu durinta 
sălbatecă de a se termina odată şi certele şi bel
şugul din casă. 

Când i se isprăvesc banii se împrumută de 
la bancă. A vândut tot ce-a putut vinde - de pe 
lângă casă. Datoria la bancă s'a sporit până 
aproape de valoarea averii sale. Desnădăjduit, ca 
cei de-acasă nu-şI văd nenorocirea. om 1 face 
tut ce poate ca agoniseala strânsă îll ani JI,ngi 
şi grei de trudă sa se isprăvească cât mai curand. 
Ştie el bine ca numai averea, pe care i·o jindue
şte şi muerea şi feciorul - I·a nenorocit. 

Batrânul simte acum, că nu mai este intoar
cere. Numai femeia şi feciorul nu văd primejdia 
şi în loc să caute să-l readucă iar cu binişolUl 
la brazdă, îl sfădesc şi I bat ca pe un netrtbl~ic, 
iar omul tace, rabdă, bea şi se lasă împins spre 
ruină. 

- Numai muerea să n'o fi răbdat bunul Dum
nezeu pe faţa pământului şi toate ar merge bine 
- îşi dă cu părerea bătrânul, când prietenii lui 
vechi Îndrăsnesc să-I Îndemne să o lase năpus
tului crâjma şi să se intoarcă la trebUrile luI. 

Prin ungherele crâjmii oamenii·şi spun şi 
ei păreri le. 

~ Vedeţi ce face muerea dracului din omul 
vrednic? .. Cine-a fost Onut al Idnei din Oeleni 
şi uite ce-a aiuns? se pocăzueşte cantorul Irimie 
stânu de vorbă cu Natn Chimului şi cu vre-o doi 
fărtaţi mai bătrâni din vremea lui. 

- Ce muere mă? Şerpoaică! Să-i sdrobeşti 
capul ca la viperă! - il intregi Natu Chimului. 

Şi toţi Îşi reamintesc viaţa de trudă a omului 
lui Oumr;ezeu, compătimit de tot satul. 

* * * Abia implinise 4 ani când a inceput să se 
eie la trântă cu viaţa. Pe tatăl său nu-l cunoscuse, 
că murise turtit de un fag, sub Măgura Neamţului 
înainte de a-i veni feciorul pe lume, iar mamă-sa 
l-a părăsit ucisă de lingoare, când dânsul abia 
avea 4 ani. N-avea pe nimeni, că părinţii nu fu
seseră băştinaş în sat. S'a pomenit cerşind prin 
sat dela o casă la alta. Iarna muerile-I IURU de 
mânecuţă din drum aproape îngheţat, ,il duceau 
În casă şi-) aşezau pe vatra ungheţului să se În
călzească şi-i puneau IăptişDr cald in hliduţ de 
pământ cu floricele, iar copilul sorbea lacom şi 
fericit din lingura de lemn, ce nu-i incăpea în 
gură, muşca din când În când din coaja de mă
Iăeş ostoit şi-şi ştergea C\I o mânecă sleită-n 
murdărie năsucul pururea înţurţurat, dar trăia şi 
creştea. Spre seară se trăgea prin nă meţi rupt de 
oboseală. cu străicuţa plină de coji de pâine, mă
laiu, mere şi prune uscate la maica Irina, căprărita 
din capătul satului, care-l găzduia de milă. iarna 
de asupra ungheţu/ui, iar vara pe fân, in şopro
naşul dela poiata caprelor. 

Văzându.J cuminte şi prânzaş, la 5 ani maica 
Irina îl opri dela cerşit, îl luă pe lângă dânsa şi.t 
învăţă să-i păzească caprele la pădure. 
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In vreme ce caprele se sbenguiau căţărân
du-se prin huceaguri după muguri, băiatul aduna 
vreascuri, iar seara, când suarele se apropia de 
dealul BondeştJlor cobora ţanţoş de-a umăr cu 
sărcinuţa lui de vreascuri pc urma caprelor ce-i 
păşeau milităreşte inainte. 

- Să ştiţi că mi·a trimis Dumnezeu norocul 
în casă cu copilul ăsta, că de câ d îl ştiu nu 
mi-a venit nici odată acasă cu mâna goală, intot
deauna aduce câte ceva la casă se lăuda feri
cită călrII vecine miiica Iril1a, cu feciorul ei. 

~ar şi aVea dreptate maica Irina să se laude, 
că Onuţ al ei, oricât de IlJItilel era, nu sta cu 
mâinile in sân. Intotdeauna făcea câte ceva. Iarna 
aduna şi . ăra acasă vrcascufI şi crăci uscate, 
primăvara frăguţe şi bureţi. var~ cireşe, smeure. 
afine şi mure, iar toamna alune, măceşe, mălaiul 
cucului şi ce se nimerea, dar În toată seara adu
cea câte ceva. Văzuse - se vede - de mic băia
tul, cât de rău era, când trebuia să cea ră a Hora 
să-i de-a gata. Trecuse doar prin atâtea umilin1i 
şi jinduise destul pe cei ce aveau, pentruca singur 
singurel şă caute a se îngriji de cele ce-i trebu1i1u. 

Pe masură ce creştea Onut, intinerea maica 
Irina de dragul lui. 

Rămasă văduvă pela 40 de ani de un băr
bat beţiv şi puturos, care o spetise destul în bătăi, 
maica Irina nu se mai măritase, ci traia cum pu
tea din tors şi cosele, lucruri pe cari le putea face 
pe lângă păstotitul căpriţelor ei Mai mult ca sa-i 
ţină de urât luase pe lângă dânsa pe Onuţ şi mai 
târziu, dupăce·1 CUIIOSCU SI' alipea de cerilul ăsta, 
mai mult decăt drlcă ar fi fost copilul ei 

Abia era Onuţ de 15 ani şi casa maidll i 
Irina era în rând Cll toate casele din sat. Femeia 
vedea bine, că de când copilul se aciuase în Cilsa 
ei, toate-i mergeau din plin şi bine, iar lipsa şi 
golătatea de mai nainte fugiseră din casa ei ca 
şi gonite de alte alea. In toate dimineţile maica 
Irina trecea sprintenă sple oraş cu o corfă-n cap 
încărcată cu şase ulcele de lapte de capră şi cu 
desagii de-a umăr plini cu coşuri de frăguţe 
smeură, afine, alune sau măceşe adunate de prin 
pădure in preziuă de Onut al ei. Vindea hine în
totdeauna. Orăşencele o cunoşteau şi o opreau 
la marginea oraşului să-i poată cumpăra laptele 
de capră. Pe banii ce-i lua cumpăra făină, untură, 
sare, otet, petrol, săpun şi de ale casei şi·j mai 
rămâneau' intotdeauna şi bani ele pus În crepa
turile dela grindă. 

Când Onuţ împlini 20 de ani la casa m~dchii 
Irina toate se schimbaseră. Caprele se prefăcu
seră de mai multe ori În vaci şi boi, iar vacile 
şi boii în holde mănoase de grâu şi porumb. De 
odată cu sărăcia dispăruse de mult şi şopronul 
cu poiata caprelor. iar in locul lui răsărise un 
grajd încăpător cu opt capete de vite mari. Chiar 
şi casa se mărise şi se întinsese sub un coperiş 
de ţiglă ce zâmbea Înbujorat soarelui de primă
vară, iar pe sub mărul dungos din ogradă o 
scroafă mare cât un polohoc Îşi plimba cei opt 
purceluşi sprinteni şi grăsUlii, de să· i rupi În ge
nunche. Din vârful unui deal de gunoiu crescut 
în faţa grajdului un cocoş cu pene jăndăreşH 165 
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cânta fericit şi vesel ca un grenadir unei intregi 
armate de găini de toate mănll,ile şi culorile. 

Onut al maichii Irina era acum de asupra 
răului. Trecea de om bogat În sat şi sporea me
reu văzând cu ochii. Pururea vesel şi plin de 
viată. In casa lui săracii erau găzduiţi frăţeşte 
şi nimenea nu ieşea flămând djn casa lui, iar 
lumea credea că de asta-i şi dă Dumnezeu noroc 
in tot ce incepe. Nu uita Onuţ nici de maica 
Irina. Ştia că numai ei ii datoreşte averea şi viaţa, 
ea-I făcuse om şi nu-I lăsase să moară cum mor 
căţeii aruncaţi in hârtoape şi de asta se simţea 
dator să fie şi el bun şi mi las cu cei mici şi 
părăsiti, cum fusese dansul la vremea lui. 

- N·aş vrea să mor Onuţul maichii, până 
nu-ţi văd fericirea - îi zicea adesea maica Irina 
băiatului care înpăcase cu cătănia şi era numai 
bun de insurat. 

- Lasă că mai este vreme. O facem noi 
şi pe asta maică, doar ce-i o nuntă, dar vezi, 
fetele de gazdă-s cu draci. N·au uitat, că eu am 
crescut cu hârbul şi Ii-e ruşine de mine, iar noră 
săracă nu-ţi trebue dumitale, mărturisi Onuţ strâns 
cu uşa de bătrână. 

Găsim noi fete de seama noastră maică, 
n-avea grijă! - fi linişti călduros maica Irina. 

Aşa se făcu treaba, că În patru săptămâni 
Onuţ fu însurat gata cu fata primarului cel bătrân 
Avram Cârnu din. Deleni. Tatăl fetei fusese cel 
mai bogat gospodar din sat. Dar sărăcise rău. 
Cei opt ani de primărie şi prietenie cu domnii îl 
duseseră la sapă de lemn. Nu mai avea decât 
datoriile şi cele trei fete de măritat. In curtea lui 
largă prin bălăriile cât omul se aciuaseră şerpii, 
iar prin pereţii deslipi ţi ai grajdurilor goale bătea 
vântul. 

Maica Irina Iăcomise la neamul lui Avram 
primarul, dar nu cătase la fată, care era o leneşă, 
bună numai de gură şi de găteli. De aci i-se trase 
nenorocirea lui Onut al lrinei. 

In casa liniştită a maicii Irina intrase de 
odată cu nevasta cea nouă - gă1ceava, care goni 
în scurt timp pacea şi buna inţelegere. 

Dar Onuţ bun din fire, muncea, muncea şi-şi 
vedea de treabă Ţinea la nevastă, pentrucă aşa 
credea el, că trebue să ţină tot bărbatul cu frica 
lui Dumnezeu, dar ţinea tot atât şi la maica Irina. 
Ea-! crescuse. Da-I invăţase să fie om de omenie. 
Ei ii datora viaţa. Trebuia să tină la ea. In schimb 
nevasta n-o putea suferi 

Maica Irina a intrat cu zile in pământ, mâh
nită că numai ea era vinovată pentru nenorocirea 
băiatului ei. 

După ce·i veni pe lume Mitruţ, omul se 
mai mângăe cu nădejdea că copilul ii va readuce 
in cele din urmă pacea şi liniştea din casă şi 
muncea, muncea ziua-noaptea iar averea-i spo
rise văzând cu ochii. 

Dar nu era chip s'o scoată la capăt cu bine 
cu nevasta. Rea de lucru şi bună de clantă, se 
certă mereu pentr1l orice lucru de nimic. Nu pu
tea ţine omul o slugă sau un lucrător de gura 
ei. Se agăţă de copiii ce veneau din obicei după 
ajutor la b:ldea Onuţ, încât bieţii nenorociţi nu 

mai indrăzeau să-i calce pragul, ci-I pândeau pe 
badea Onuţ pe uliţe, când mergea la biserică sau 
prin sat cu treburi şi omul lui Dumnezeu nu·i 
lăsa, că nu putea badea Onuţ a Irinei să vadă un 
om În năcaz fără să sară în ajutor. De câte ori 
vedea un copil sdrănţos, firav şi moşcolit pe 
uliţe, îşi aducea aminte omul de copilăria lui, 
când umbla la cerşit degerat de frig, j se ume
zeau ochii şi nu-I răbda inima să nu deschidă 
punga. Nimeni nu era mai fericit ca el, când cu 
câţiva gologani reuşea să indulcească cât de cât 
viaţa unor copilaşi nevinovaţi. Boii lui arau şi 
semănau holdele văduvelor nevoiaşe din sat de 
mulţi ani de zile şi nu sărăcise din asta. Din 
contră, i se părea aşa că Dumnezeu ţ;ne seama 
de sufletul lui, că deşi dădea În dreapta şi 'n 
stânga, totuşi averea lui sporea din zi În zi. Cre. 
dea că numai mâna lui Dumnezeu era la mijloc. 
Dar obiceiul acesta nu-I putea suferi !elea Marita 
odată cu capul. 

- Nu m'am măritat cu tine, că să dai tot 
ce agonisim sărăntocilor satului! îl certa mereu 
nevasta. 

- Taci muere, că nu dau nimic din al tău, 
dau şi eu uite, cum dă toată lumea, o parte ce 
mi-a dat şi mie Dumnezeu ... - se apăra Onuţ. 

- Lasă că ti-i scot eu din l urte cu hepe
liga, de n'or să mai Îndrăsnească culduşii dracu
lui, să·ţi deschidă uşa I ameninţa muerea turbând 
de necaz. 

Dar din ce nevasta căută să·1 desbare de 
obiceiul lui, badea Onut tăcea şi-şi ajuta săracii 
tot cu mai multă dragoste. 

Dupăce crescu Mitruţ, băiatul puse umăr la 
umăr cu mamă-sa şi cârtelile de mai 'nainte se 
schimeară in certe 'n lege, iar mai la urmă chiar 
În păruieli. Pentru câteva cupe de făină cu ce 
omul miluia pe vre-o v.'1duvă lipsită, nevasta şi 
feciorul tăbărau asupra lui ca asupra unui nele
giuit. 

- Ne mânânci truda noastră cu ibovnicele 
tale ... îi arunca in obraz nevasta. 

- Truda voastră? se întrebă nedumerit 
omul. 

- Ne omori cu ruşinea. Te ştie lumea că 
ţii copiii satului din munca noastră ... îl infrunta 
feciorul. 

- Din munca voastră? - se intreba lot 
mai nedumerit Onuţ, dar tăcea 

- Imparţi averea Între sărăntocii tăi şi de 
noi, că n'avem ce ne trebue, nici capul nu te 
doare! ÎI canonea drăcoasă muerea. 

- Ce vă lipseşte, măi muere? Ce? intreba 
omul şi nu 'nţelegea unde vrea să-I ducă muerea 
şi feciorul. 

Dar nu primi nici un răspuns. Cearta se 
înteţi şi la urmă nevasta şi feciorul tăbăriră asu
pra omului. [')e atunci s'a rupt ceva in sufletul 
lui badea Onuţ al Irinei. Incepu să se abată tot 
mai des pela crâjmarul Ilie. Pe urmă tot des, 
pa.n~ când În cele din urmă nu se mai putu opri. 
Necazurile îl Îmbătrâniseră Din omul sănătos ca 
piatra şi tare ca zidul cei câţiva ani de beţie şi 
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traiu rău Iăsară doar o umbră scofâlcită şi fără 
vlagă. 

* 
Cârciuma s'a golit. Numai Onuţ a Irinei mai 

străjuieşte in colţul lui, cu capul proptit greu în 
mâna stângă şi geme răguşit un cântec negrăit 
de trist, iar Ilie crâjmaruJ îl priv~şte cu milă de 
după chelnăraiu. 

- Să mergem acasă bade Onuţ, că-i târziu 
şi trebue să 'nchid... îi şopti blând crâjmarul. 

8ătrânul se cutremură. Un fior de ghiaţă îi 
coborî din creştet şi i se pierdu undeva În şira 
spinării. Dar se lumină Într'o clipă. 

- Acasă? Acasă, zici 7. " Eu... Onuţ a 
Irinei ... nu mai am casă, măi Ilie! ... Am avut 
casă ... moşie .•. Hei, săraca maica Irina ... Acum 
nu mai am " Am mâncat-o mă ... Am beut-o ... 
Am dat-o de pomana maichi Irina ... Să nu mai 
rămână nimic de mine ... Să înceapă şi Mitruţ, 
feciorul meu, de unde am început eu, ... cum 
am inceput eu .. , Poate e mai bine aşa!... Să 
fie cu dreptate! .. 

Ochii- i sunt scăldaţi În lacrimi de durere. 
Mai gârbov decât alte dăţi se ridică greu, 

de pe scaun. Tremurând ieşi În stradă. 
Sus pe cer, puzderia de stele se mişcă uşu

rel ca nişte luminiţe jucăuşe. Peste sat străjueşte 

IlIchillar~a Piistorilor 
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turnul bisericii din deal, spintecând văzduhul, 
ca o săgeată uriaşă ce aşteaptă să fie asvârlită 
în cer. Moşneagul plecă împletecindu-se pe uliţă 
În jos. Năucit de gânduri ieşi din sat şi ur<.:ă 
gâfaind din greu dealul viilor, ce se precipltă 
stâncos de-asupra alviei înguste, Închiotorată în
tre doi umeri de deal, a Mureşului. Jos, în adân
cimi, gâlgaie încetişor ca un cântec de leagăn 
apa râului, nebănuit de adâncă. Satul din dreapta, 
cu grădinile lui scăldate 'n razele de lună, pare 
o grămăjoară de jucării aruncate În neştire de un 
copil rău prin iarbă. 

Moşneagul se aşeză pe un colţ de stâncă. 
Cu ochii înlăcrimaţi priveşte spre sat. 

- Acolo, e cimitirul... ·Acolo doarme maica 
Irina, sărmana ... Dincolo e casa... - dar îşi 
întoarse curând privirea. Nu vrea să-şi mai vadă 
casa. 

In apa liniştită a Mureşului se scaldă luna. 
răvăşind intreg întinsul apei în dungi de flăcări 
mişcătoare. De undeva, o cucuvea îşi .cântă stri
-dent cobitorul ei cântec' Uic... uic... uic ... 

Jos, adâncimea, cu apa blândă, il ademene
şte. iar moş Onuţ plânge ca un copil bătut, in 
noapte 

Numai muerea ... 

P. P. Băneş'ianu. 

Xilogl'Ql'lJră de M. OlifU'seu 
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INFLUENŢELE îN ARTĂ 

Religia şi simbolismul în sculptură 

168 

cntru a vedea alte mdrturii*) 
despre influenţa religiei În 
artă, voi pleca în drumul cer
cetărilor mele dela sculptura 
reliflioasă, analizând·o după 
ir,agilletl pe care credinţa 
sau cultul oamenilor i-a im
prinH1t·o în cursul veacuri
lor, delLl primele sale torme. 
iconowufice primitive. până 

la epoca elenistică, când ea a atins punctul 
culminant de perfecţiune şi de grandoare. 

l~eligia greacă puţin coerentă, lipsită de 
doctrină, potrivită invenţiunilor, favorabilă jo· 
eului liber al imaginaţiei oamenilor de artă, 
capabilă de un anumit misticism, dar mai ales 
fecundă'n manifestări exterioare, creatoore de 
culturi numeroase şi variate, de sărbători mul
tiple, a inspirat prin excelenţă cele mai fru
moase producţiuni literare şi artistice, pe care 
le-a produs odată geniul omenesc. 1îrte1e orien
tale izvorâte din religia primitivă, au rămas 
adecuate riturilor mai mult sau mai puţin ma
gice, destinClte a Înlătura răul sau a multiplica 
binele. Imaginaţia populară şi-a reprezentat 
tlCeste forţe necunoscute sub forme felurite, sau 
În spirite, ce erau localizate În fenomenele na
turii, În anumite animale, în arbori sau plante, 
sau chiar În obiecte fără viaţă, râuri, Jacuri, ta
veme, stdnd. Si când aceasta divinizare Înce
pea să ia o fo'rmă mai concretă, se creau in
totdeauna hinţe fantastice, mai mult monstru
oase decât omeneşti. [nsă, dacă elaborarea lor 
artistică era un lucru secundar, exista totuşi aci 
un ufi!ifaflism l'eligio5, căruia se conformau şi 
care le Înclina sau modifica sensul. 

Primele mărturii sculptate care datează 
din perioada arhaică şi ne fac proba unui cult 
reli~lios, sunt statue1e numite xoano, care deşi 
simplu prelucrate, înlocuesc fetlşurile primitive. 
Mythologia ne spune că Rr/emisa Orlhia prin
cipala Zeiţă a Spartei, a fost găsită tot sub 
forma de xoanon. Lacedemonienii pretind că 
statuea În lemn le-a fost adusă în ţară de Oflesle 
regele lor. f'itllenienii susţin că statuea se află 
la ei, la Brauron, de unde a şi luat numele de 
Rl'femiso BfI::Juflonia. l1ceasta este o statue ma· 
gică. In timpul lui Lycurg O vedem luând pClrte 
la unele ceremonii spartane şi asistând la ritul 
blciuirii copiilor, în onoarea Ze;ţei Rl'femiso. 
Ea se mai numeşte şi Lpgodesmo. căci a fost 
găsită într'un mănunchiu dţ răcl1ită Q cărui 

") Studiu publicat În Hotarul, 00. 7- 8, 1.96,. des
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ramuri împletite în jurul ei, o ţineau dreaptă. 
Deci totul corespunde aci, unui rit, unui cult 
religios. 

Iconografia sculpturolă a Zei{ei Orthia este 
foarte variată. De altfel mislnnik ei sunt mul 
tiple: ea asistă la jocuri, prezidcClză naşterile şi 
căsătoriile, ea este zeiţa fecondităţli lumii ve
getale şi animale. figurile sculptate În fildeş, 
precum şi eele executate în plumb, reprezintă 
pe Zeita Rrtemisa, Îmblânzind animalele săl
batice; mai târziu, ea devine o protectoare a 
lor. Potnio6, echivalentul masculin al Zeiţei, 
ţine două paseri sălbatice domesticite; (liteori, el 
este reprezentat sub forma U1lui cClvolcr cu 
I01lce. ~eroul are deci două forme (Do\lvldns, 
f'irtemis Olhia). 

nIt document găsit in templul Rb hu, Zeul 
vegdclţiunii din Tell-1îsmar (OfC1Ş, Înainte Esh
muna) reprezintă lupta lui HeT'ac!e cu Hidra; 

. balaurul are ş([pte capete dintre care patru 
sunt tăiate, iar pe dosul lui observăm cinci limbi 
de foc. Hel'ac!e neputând omorî balaurul 1 a ars. 
Inaintea balaurului sunt două divinităţi cu I e1l1 ce, 
îndărăt, un mic personaoiu divin Ctl o stea de
asupra capului. (franfort, ceramolog anatolian. 
1îmerican Journal, 1933. voI. 37, pog. 5.)1', -' 536. 
Document datând din 2500 Înainte de Christos). 
[n categoria reprezentărilor religioase mai tre
bue să amintim şi figurinele de substituţie cu 
caracter funerar. l'icest folklor Însă, este cu mult 
anterior Greciei. 

egiptul are o artă proprie lui. Statuele 
reprezentând Zeul Nil, sunt creaţii noui a~e 
acestui fel de sculptură realistică. Zeu! Nil, c!1I1 
Vatican, este un Zeu visător, mcÎntuitor (Solel'). 
Cei 16 copii reprezintă cei 16 coţi, măsura cea 
mai favorabilă creşterii Nilului; cornul abun· 
denţei şi spicele. înseamnă bogăţie. 

Există o optă alexandrină. In ce măsură 
putem vorbi de ea? Ea este o trecer~ del~ o 
lume antică la o lume modernă. GăSIm aCI o 
grijă de rafinament, care determină o artă sau 
chiar forme de artă. Se crează o lume neutră, 
care devine din ce în ce mai compledă până 
la epoca civilizată. Dar in aceasta artă alexcll1-
drină, asistăm la o răsturnare a gustului public. 
Nu-i corpul omenesc care interesează în senlp
tură. In diferitele reliefuri există o intenţie pei
soqistă simbolică. Simbolul este alături de obi
ectul său: driadă şi arbore, nimfă şi izvor. Deci 
alături de simbol există şi materia. In acest 
gust pentru naturii, găsim În ac~laş timp un 
spirit nou, literar şi artistic. In relieful ,,!n dl'um 
spre piaţă" (Gliptoteca din Munich), ceeace ne 
surprinde este edificiul circtllar. Din el creşte 
o tulpină (?) terminată printr'un coş cu fructe. 

-- ...........- -
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f'icesta este un subiect mistic. In "Popos la 
fântână" ([~elief, Vatican), o vacă îşi alăptează 
viţelul: templul din planul al doiIl'tl. ţăranul cu 
ruta, nu ~e explică fără spiritul religios şi un 
gust de simbolism. 

Raporturile acestei arte ale,wndrine cu 
Occidentul şi mai ales Ctl f~oma, sunt tot de 
Ord!!l religios şi estetic. Nu numai că formele 
rcli(Jioase venite din Egipt s'au impus lumii 
occidentale, dar un adevărat curent bachic, dio
nysiac, a pătruns la r~oma. Diferite documente 
gihite în Occident, dovedesc aceasta legătură. 

nrta alexcltldrină se interesellză În mod 
dc05ebit de oam<>nii de toate zilele, de viaţa 
cclor lipsiti de mijloace, a Itlcratorilor, ţărani
lor, jJt'scanlor, etc Complementul acestor ten
dinţe de a reda vÎllţa fllt11i1i(lră, ~e ~Jă~eşte În 
reprezentările de animule: de pilclă, relieful 
.. !luca şi uilJul" (Miinich). Vdca este un sim
bol religios. E:-.te vorba de Zeita (uacă) Ha/ha,., 
zeiţă funerară. f'icesta este un vechi motiv re
ligios care s'a transpus şi'n cultul mi~tic. Este 
pastorala care. prepară pe !li,.gil şi poeziile 
so]e. 11lte su biecte caracteri stice su nt: n/Jeoaica 
alăptând puii 60i", "Oaia şi mielul", H!lânăto
l'ul cu câinele său~, din col. Schreiber, Vatican. 
Toate aceste reprezentări de anim(]Je sont ex
plicate prin poezi(] şi cultul cleusinion. trans
portat în l11exandria. Unul din preceptele aces
tei religii, era mila pentru aninwle (de Clei Zeita 
Rrtem'sa, protectoare de animale). 

Cultul animalelor În Egiptlll ptolcm(lic era 
fOclrte mult prlldicat; el a d(]t loc la o mulţime 
dt crellţiunÎ s'.:ulptorale, ca Boul Rpis, Zeu care 
făcea oracole şi avea sanduand său, Crocodilul 
Pnefe,.05, ZeIlI crocodil, al căror subiect era îna
inte de toate religios. Grupul celor trei copii care 
se joacă cu {lll crocodil, văznt pe stntuca Zeu
lui Ni/(Vatican), nu este fără însrmn<1t.lte f'ices
ta este un joc sacru, o scena reliaio(1~lt. este 
o milrtmie de superstiţie pioasă. CImpurile 
Herokl;sRoi reprezentCind pe He,.ocle copil, ină
buşind şerpii, este deasemenea un suhiect reli
gios, devenit waţie ltlÎ Theocrit o idilă pentru 
copii. 

Două sentimente opuse se manifestă În li
teratura greco-1 ali nă faţă de reliqi(] eqi ptennă. 
Ea este privită În acelaş timp cea mai medio
cră dintre toate. De n parte Grecii şi [ţomanii 
considerau cu admiraţie antichitatea fabuloasă 
a tradiţiilor sfinte, splendoarea templelor şi a 
ceremoniilor, tot ei Însă, erau şocaţi de mojicia 
fetişismului lor, de absurditatea superstitiilor, de 
cultul animalelor şi plantelor (Frantz Cumont, 
Les Reliqions orientales dans le paganisme ro
man, 1929). 

Influenţa religiei isiLlce În llkxandria a 
creat În sculptură tipul greco-egirtean tll Zei
fei Isi6, de origine faraonică. Pe timpul lui Pto
lemeu Euerget, ea este o zeiţă de n1(11 ptlţină 
importanţă şi era mult adorată de acelea dintre 
femei, pentru care amorul era un meşteşug. Dar 
mai târzi[l s<:> produce o schimbare cu conţinut 
moral şi la sfârşitul pdgânismului, 15is devine 
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un fel de reformatoare a umanităţii şi va f(lce 
mult pentru iertarea păcatelor, pretându-se În 

. acelaş timp la o mulţime de reprezentări plas
tice, ca acelea din Vatican sou Mtlzetll Naţio
nal din Neapole. 

Plastica elenisfică are meritul de a fi COO1-

bin(lt diferitele tendinţe disparate: este vorba 
de fiinţele imoqinare compuse din naturi dife
rite şi elemente diverse, cărora Însă se ataşa 
Întotdeauna o valoare simbolică şi religioasă. 
Cel mai patetic dintre aceste interpretări, este 
grupul reprezentând pe 5i1ene cu Dion'lsos În 
brate (Louvru, Paris). f'irta elenistică este ca o 
mărturie a unei religii noui (Hemi Boulanger, 
L'âme greque). Iconografia reprezintă de acum 
pe Ero." şi Psiheea (Capitol), o repetiţie şi o 
reluare de subiect, care aminteşte o veche re
ligie (lkxandrină; pe E,.os şi Pon, care derivă 
deasemenea din religia dionysiacă. Simbolismul 
alexandrin a creat teme literor(' care (ltl trecut 
apoi în plastică. Un subiect dcmn de mcnţio
nat, este acela care ne arată pe 5elene şi EfI
dymion (Grup ~lăs;t la !xomCl, (lproape de Osti, 
pe !Icropola Isola Sacra). Endym'on este eroul 
unei religii de mântuire a sufletului, fiindcă el 
(J devenit tltl amorez adormit. El a fost iubit 
în timpul somnului; el a devenit primul dintre 
aceia care dorm, a devenit mistic (doarme cu 
ochii deschişi, simbol de nemurire. End'lmion 
a avut deci un mare rol în reliqie şi o influenţă 
considerabil(t asupra artiştilor. De nci, omul· 
time de reprezentoţitlnÎ Îllfăţ'şClnd :'>ornnul rlhlOl 
şi mi:'itic al tânărului erou. Găsim cdteva de
talii ale llnei idd de acenş nc!ură, precum şi 
sentimentul mistic de artă (hemănătoore, în 
C1rUllo! lui Hel'ocle şi Ompho/e (l':eopole, Cota-
100tll R1lescb, No. 2(N). 

In arbl cyrenaicil Cjdsim cultul G,.atiilol" 
In SC11'ptura latină vedem evoluţia acestui grup: 
Rd So,.eres 1/11, unde Grofllle sunt Qsociote tlnei 
muritoare îmbrăcate şi aşez(]tă pe lJt1 scaun. Inain
te, GMfiile (Iveau o însemnăt(lte funerară şi 
erou reprezentate pe s(1r('ofa~TÎi şi reliefuri vo
tive. ~ceste ereaţiuni ~ctllrtllr(]1e mI se explică 
dec<Ît printr'un cult determinat şi anumite îm
prejurări religioase, care au dat originalitatecl 
lor artistică. 

Transformarea elenistică a Zeitei Rphf'o
dila se face tot lânqă Cyrena. Uneori sculptorii 
o reprezintă ieşind din apii; momentul are o 
explicaţie religioasă şi ace"t motiv nu este ales 
In întâmplare. Gestul zeiţei când îşi stoarce 
pletele de apă. este tin qest ma9ic; el Însea
mnă fecundaţie şi viată. In alte compoziţii ve
dem pe Rphf'odifa stând În picioare şi având 
lânqă <:>a pe E,.os; pretutindeni Însă, gestul sim
bolic al fecundaţiei. Tot în seria reprezentărilor 
Rphf'odifei. qăsim ne lJenu8 din Rgen. tot Rna
dVomenă (Revue f'ircheoloqique, 1907, p. 36Q, 
si urm.), şi pe lJenu6 din Milo (Louvrtl. Paris), 
care este deasemenea o zeiţă a mării. 

Dar plecând dela aceleaşi cf'edinte. senti
mentelc poporului erau aceleaşi. Dacă această 
dispoziţie de spirit n'a paralizat activitatea Gre- 169 
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citor, e pentrucă energia lor naturală, le per
mitea să găsească în aceleaşi credinţe, şi mo' 
tive de Încredere. Zeii săi deveneau atunci pen
tru el aliaţi incomparabili. Graţie ontpopomofl
lismuluispiritual astfel interpretat, noţiunea des
tinului era şi ea foarte uşmată. Intre om şi di
feritele puteri Îndepărtate, s'au intrepus În mod 
oportun aceste divinităţi, care se lăsau influen
ţate şi deveneau chiar prieteni. Increderea in 
ei era aşa de mare, încât legenda lor trecea 
in istorie şi religia lor se identifica cu patrio
tismul. Rthena este zeiţa protectoare a cetăţii 
şi a poporului. Parthenonul este locaşul ei pre
ferat pe t'icropole. Ce este Parthenonul? Me
topele şi faţadele nu sunt în orice caz decât 
parura exterioară. Parthenonul este peligie şi 
aptă. 

Parthenonul este un repaos religios (Prie
re de Renan sur l't'icropole). friza ce·1 încon
joară, este în acelaş timp religioasă şi istorică; 
este un tablou de pietate care a preparat exal
tarea poporului pentru Zeiţă şi Victorie. lipa
riţia zeilor În mijlocul Olimpului, este idee de 
fraternitate cu democraţia. Este un ex-voto al 
războaielor medice dar terminate, este Pacea 
armată, este o magie Îndepărtată. 

Grecia a inaugurat arta propriu zisii, arta 
generalizatoare. t'irta umană Începe numai (':tI 

arta greacă. Progresul realizat de sculptura 

a fost preocuparea de totdeuna a păturei culte ardelene 
Inainte chiar de a se in.liinta Asociaţia pen.tru fondul de 
tefltru, diletanţi ujiliaţi unei socil'/ăţi fie corale, fie biseri
ceşti; fie culturalt', din orăş~It'le cu sl{flu românesc deabia 
linut de azi pe mâine şi până'n satele cu aşezare temeiniră 
rominească, au familiarizat vodevilurile şi dramele lui Ale
xandn', printre dIferite piese populare şi ocazionale in ţinu
tunle Transill'ănerze. O petrecere cu Teatru era o ocazie de 
conveltiri familiare, dar mal ales plltriotice a tuturor inte
leg/ualilor din jurul unui eentfU cu populatie romînească: 
Câţi bătrâni şi acum ,w-şi aduc aminte cu drag de acele 
reuniuni teatrale, in care au făcut să invie pc scene impro
vizate in cazinele locale pe Florin şi Florica, pe lan şi Anca 
din Năpasta sau Lipitorile Satului. Rareori când trupe 
teatrale - din Regat - Pascaly sau Caragiale, on' mai 
târ.iu V. Antonescu şi Gr. Brezeanu au dus din oraş în 
oraş vorba româneascii. - de dincolo, - în spectacole de 
rară artă, ce umpleau inimi romÎneşti de mÎndrie - dar şi 
tU speranţă, - ret.mzentatiile teatrale luau proportiill unui 
eveniment, aşteptat cu infrigurare, şi sărbătoni cu acea in-

. limitate şi voioşie specific romin.ească. 

Unirea a dat prilejul rezolvării acestui deziderat eul
tural in cu totul oite direcţii de cit cele dorite, Nu vrem să • 
facem aci un rechiziton'u spectacolelor teatrale pe care Ca
pita/a /ba trimes Provinciei şi nici ejtmertlH înaruări de 

greacă în secolul al V-lea; se manifestă prin 
determinarea exactă a proporţiilor. Dacă în di
feritele sculpturi găsim încă puţin arhaism, Ph/· 
dia,:, R/camene şi Paeonio6, produc capodopere 
incomparabile. Materia se spiritualÎzează. In 
aceste sculpturi nu găsim numai forme perfecte, 
ci veritubili zei, a căror majestate şe exprimă 
prin demnitatea atitudinilor şi nobleţa triisătu
rilor. Principiul echilibrulUi şi al simetriei a 
atins definiţia sa eX(lctă, 

Civilizaţia greacă nu numai că s'a des
voltat minunat in cursul secolului al V.lea, dar 
ea a atins in unele din creaţiuni1e sale de artă 
punctol culminant de perfecţiune. O religie În
tr'adevăr spirituală Începe să se degajeze şi să 
înlăture superstiţiile trecutului. Dar mai ales un 
ideal de frumuseţe se multiplică şi se reino
eşte sub forme diferite. 

Ind(ltă ce arta greacă a atins culmea şi 
termenul ei, mai are ea ceva de cucerit? Ge
niul grec rezidă Într'o admirabilă forţă de crea
ţiune, EI nu s'a epuizat În secolul al V-lea, 
căci secolii următori vor fi nesăcaţi în a-i com
pleda opera minunată, cu lucruri noui şi va
riate. In chipul acesta, Grecia veche şi noud, 
rămâne foarte aproape de noi, prin tot ce a În· 
trodus În fondul chiar al civilizaţiei om~neşti. 
In artă şi in tot ce aparţine domeniului gândirii, 
suntem şi acum moştenitorii şi continuatorii ei. 

teatru de aci dela graniţâ de Vest. Vreau numai sa accen
tuez dorinţa Provmciei de a OI'~a un teatru al ei - aşa 

după cum îşi are literatura, arta şi cultura d - care nu 
trebuie să fie o maimuţărea/ti a Capitalei, ci o expresie a 
tipicului şi spiritualităţii iocale. . 

In această direcţie trebuie socotită iniţiativa Asocia
ţiei. PUMiciştt10r român!' din Arad de a-şi lua asupra sa sar
cina mjghebării unui teatru rominesc. Teat'ul acesta, care 
va fi astfel o confirmare a ceea ce au dorit gmeraţiile di· 
nainte de Unire, se va situa pe linia unei arte sănătoase 
şi romîneşti. Din a,cest pund de vedere Federaţia Soc. Cul
turale se asudează CII tot suflEtul iniţiativei luate de cole-· 
gului nostru de redacţie, dl Tiberiu Vuia preşNlintele Aso- \ 
eiatiei Publiciştilor Romini. 

Cei ce au infdmpinat cu o zeflemea sau cu un zim
bet superior această incerc'are de a reinvia teatrul rominesc 
provincial, să nu in ca O indeplinbe a "profeticelor" lor 
prevederi, dacă realizdrile din allul acesta vor fi nwdeste. 
Asociatia tine să plece la luptă cu propriile ei mijloace, 
ştiind bine - din experienţele oraşelor vec:'nf, - cit de sub
rede, dar şi stricătome, sunt $ubvenţiile oficiale şi mai ales 
imixtuina unor persoane cu aptitudini dramatice, dar du
bioase. Pregătirea inceată şi cu socoteală va da rezultate 
mai noroeOllSl şi noi /1 dorim trainice şi sănătoase. 

m-Ol· 
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Cum erau tratati , 
preoţii români sub unguri • 

ii::.."IIII--~.jutând m!lterial pentru mo
nografia salu ui Bala jud. 
Arad, În arhiva eparhială 
am găsit nilşte documente 
Pl'epoase despre felul 
cum aII fost tratate fe
ţele bis t'riceşti sub Un
guri. Aceste documente 
scrise În limba maghiară, 
dovedesc, că mici! Sil

t ra p i ai stăpânirii ma
ghiare se foloseau de 
orice pretext mărunt. să 
umilească. să b a fi o c u~ 

rească, chL:.r să s prime pe conducătorii spirituali 
ai poporului Român din Ardeal. 

Azi, când Revizionismul se agită ameninţător, 
toate aceste docum nte trebuie să fie un Memento 
pentru fralii noştri prea fricoşi. prea serviabil!. 
p ea umili fală de • Nagysagoşii· şi • Meltoşa
go~ii· de ieri, ca",i azi ne bat pe umeri şi se nu
mesc .prieteni·. Da, trebuie să se ştie Că aceşti 

noblll. cari strâng azi in braţe pe câte un .bil
dos olâh" (dragoste isvorili din pur eg0isml pân
dese doar momentul să-şi arate din nou dispretul, 
şi să ne trateze cum au făcut cu părintele paroch 
din Roşia. care a fost ucis In 1857 de un .finan~ 

lier-· ungur sau să ne administreze acelaş pro
cedeu de care a avut parle preotul Tămaşiu Gheor
ghe din salul Baia despre cazul căruia dau În tra
ducere datele de jos. 

Traducerea este fă. ută după limbajul vechi 
şi greoi, dar in conformitate cu ,originalul. 

.[n ziua de 14/26 Mai şi ziua următoare. a 
anu ui 1846, în oraşul liber regesc Arad, În şe
dinţa Eparhiei Comitatului Arad sub preşedintia Exe
lenţei şi P. S. S. Episcop Racz Geras m cu parti
ciparea ProlopresbyleriJor: Gheorghe Dan. din 
Chişineu, Popovicl Todor din Şirla, Lucalsik Gri~ 
gorie din Borosineu. Julani Gavril din Buleni şi 
Celan Ioan din Vărădia, apoi parochil: Szombathy 
Balaşiu din Arad. Boteo Pavel din Chişineu. Ras~ 

kovici Nice'or şi Athanascovici Nicefor din Arad, 
părintele diacon [ero, notariul consiliului eparhi"l 
AntonoviCi Dimitrie şi avocatul eparhiei Savici Ni
·culaie, cu care o cazic. sub No. 154. preotul Ti
maşiu din Baia se plânge cu durere că la data de 
24 Aprilie 8. c. a fost chemat la casa primarului 
de Administratorul moşiilor domeniale cu numele 
Prohaszka. sub pretextul că doi porci ai lui au 
păscut in pădurile domeniale; i s' 8 cerul 5 flo
rint, bani de pedeapsă; deoarece el adu('e măr
turie tot satul penlru dovedirea faptului că porcii 
amintiţi n'au păscut în pădurea domenială n'a voit 
să plătească amenda, până când va fi somat de 
arendaş i pădurii; la care numitul Administrator 
s'a ficut fec. l'a apostrofat cu fel de IeI de cuvinte 

spurcate, înjurând de Dumnezeu; dar nu s'a mul
lumit cu atât, ci a poruncit plăeşului si meargă 
aSllpra casei lui şi dacă acolo pe el. preotul nu
găseşte în revenmdă. să-I bată cu târnăcopul, iar 
dacă il va găsi in reverendă (imb ăc.t) dease
m, ne, să-I bală cu craVdşa; conform cu acest 
ordin plăieşul a me s (chiar) asupra casei paro
hiale; cu Înjurături scârboase şi blestemând de 
Dumnezeu a bătut preotul cu puşca atât de crunt 
şi atâta vreme. până când acest~ s'a umplut de 
sânge şi numai poporul. care s'a adunat la strigă .. 
tele disperate 1·11. scos din mâinile ucigătoare; 
fapt cu ce nu s'a mulţumit ci a luat ca zălog re
verenda preţioasă şi 2 Epitrahire ce le-a călcat 

în picioare şi le-a dus spre batjocurirea cea mai 
mare a religiei. 

Hotărâre: 

Pentru cercetarea a ce stor fapte criminale, 
inlănţuite cU spurcarea odoarelor sfinte. pe lângr'l 
Sfinţia Sa Ioan Ce!dn ProtQpr. sbiterul Totvărădiel 
se trimite la (a\1I locului Sfinţia Sa Domnul Ioan 
Racz cu Profesorul de Teologie Antonovici Dimi
trie cu aceea indrumare că impreună cu organele 
trimise de judet să facă cercetări şi să iscălească 
reciproc procesele verbale dr sate. 

176. 

"Comis;a de cercetări ce s'a trimis cu pro
cesul . verbal No. t 54 pentru lămurirea plângerii 
trimise de preotul din Baia Gheorghe Timaşiu 
contra .administraloruld d n Groşi Iosif Prohaszka 
îşi Înainteaz raportul, la care se decide: 

Având in vedere că din raport reiese că 
Exe enla Sa J6zsef Fascko ad. Interim. 1. prefec
tUl a judelului. pentru cercdarea acestor lapte 
scandaloase cu spurcarea odoarelor sfinte, din partea 
judeţului a trimis o persoană care e în rubedenie 
cu pârâtul, şi care pentru faplul că a fost con
testat de paroch. nu s'a sfiit. atât contra preo:"lui, 
cât şi contra Episcopului ortodox • arunca vorbe 
adânc jicnitoare, într' atâta, Incât dele!la\li eparhlei 
In auzul mai multor notari comunali şi adminis
tratori d~ moşie. adunaţi să asiste la cercetări. au 
los nevoii! - pentru apărarea prestigiulu\ lor 
preoţesc - să ceară respect IIi bunacuvilnţă re
ciprocă; având ln vedere, că din acest raport 
reiese. că aceste persoant' (notari. administratori) 
nu au fost trimise pentru scopul iniţial. ci ca cer
cetările să fie făcute numai de el" având in \:e
dere că alte organe, atât d la alte adminis
lralU judetene ordine militare sau nobile nu se ex
clud din cercetări, ci atunci când cazul e de interes 
comun cercete!lză împreună, aşa Exelen\. Sa Ad. 
I"terim 1. Prefectură se receută din nou, să tri
mită o persoană. care este deasupra oricăror bă
nuieli .,i trimisului său să-i dea instrucUuni In 
sensul trimis de nei, cu atit mai ,..It ci cerce- 171 
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tările nu se fac contra paroChului, ci În favoarea 
,ui, căci aL i nu e vorba numai de Insulta per
soanei preotului ci ~i de spurcaTea odoarelor 
,finte; Consiliul Eparhial îşi exprimă speranta că 
Exelenţa Sa Ad. In!erim. Ia Prerectură ÎI.ţelege 
purtarea necuviincioasă a judelui lango Ferencz 
şi.1 va adminislra, cOllstrângându-) intre marginile 
hunei cuviinle, 101 aşa şi pe ceilalţi funcţionari 
subalterni ii va soma să dea respect feţelor bise
riceşti şi va interzice aducerea (adunarea la cer
celări a unor persoane. cari n'au nici o legătură 
cu cercelar. li şi sunl unelte pentru intimi dar a 
martorilor". 

229. 

• Dresat În t'ollformilale cu cele două f-ânduri 
de corespondenţă of'ci le trimise de Exelenla Sa 
Fasch' Josil ad. intellm. la Prefedură, procesul 
verbal No. 170 din 7. Iulie a. c. În eare răsrunde 
Con,iliului Eparh <lI, in lc>gătură cu plângerea preo
tului Tămaşiu Ght'orghe din Baia contra adminis
tralorului Proha~ka .Iosif şi anume, că dt'oarece 
contra partic palltuJui agre~iv Lal1J;jo Francisc jude 
judeţean s'au găsit motive temeinice şi aceste mo
tive aII lost lu le in considerare şi de Exel nla 
Sa Ad. inlerim. Ia P,efectură. pentru continuarea 
şi termina-rea anchetei se trimite Ormo!'! Sandor 
jude judetean, iar prin procesul verbal No. 182 
din 22 August a c. ne veste~te că cercetările au 

Bisericii de lemn 

fost terminate şi pentru rezolvirea lor trimise la 
TribunaL La care membrii consiliului trimişi spre 
cercetare prin proce~ul \ erbal consistorial No, 154 
rapor ează verbal că la cercetările susamintite au 
fost chemati aşa, că avizele de chemare, pentru 
a lua parle la cercetare. le-au fost inmânate chiar 
in ziua când trebuia să fie la faţa locului, deci 
erau in imposibilitate de a lua parte la cercetări, 

deci (ercetările s'au făcut fără prezenta lor; 
Se hotăreşte, că deoar ece Exelenla Sa de 

ad. interim. la Prefectură ne-a dat asigurări că 

faţă de faptele petrecute parochul insultat va primi 
satisfade, aceasta soluţie, e aşteaptă-. 

Despre "salisfacţa" primită de preotul Gheor
ghe Tămaşlu numai atât: 

In anul 1856, deci după 10 ani I se comu
nică prin procesul verbal Nn. 325 din 2 1 q. August 
1856 că (pentru bătaia suferită cu pa 111 de puşcă. 
pentru umilirea sa in faţa popo ului. pentru batjo
curirea odoarelor sfinte preoţeşti, pentru insulta 
unei fete preoteşti În persoana p rochulu\ şi a 
el)iscopului Său) iudelui illrractor s'a dat un 
arest de 8 zile, 

Ce probe despre ~civil za\ia~ şi "omenia 
fun r ~iol1ărea sdi" a lostei admi <'istraţil ll1 aghiare 
mai doresc cei Ce pri vese mereu dincolo de Tisa? 

A. 1. Mihalache 

Xilogravuri M. Olincscu 

, 
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Muzica poporală este una dintre 
cele mai Însemnate comori sufleteşti 
a naţiunei române, Specificul româ

~ nesc În muzica poporală se Învede
~~!!~ rează mai bine şi calităţile nobile a 
~ muzicei poporale sunt dovadă ecla-

tantă a obârşiei vechi şi nobile a 
poporului românesc. 

Precum leaganul naţillllei române 
este Ardealul, aşa şi Izvorul şi ră

dăcinile muzicei poporale româneşti lot in Ardeal 
trebuesc căutate, 

Judetul Arad face parte din Ardeal, şi prin 
situatii! sa geografică, încunjurat de dealUli pl1ne 
de frumusete ŞI de podgoriI pline de bogăţii, -
pare a fi predestmat ca Izvor de bugâţll Illuzi
cale şi CI)l1Zervatar al acestor bogăţiI. 

In mod instinctiv, dela etatea de 13 ani am 
notat muzica poporală românească din judetul 
Aradului Mai târZIU, asemănând-o cu muzIca po
porală din alte jlldeţe, am ajuns la coflVlngerea, 
că aceas:ă muzic<l conţine frumuseţi deosebite, şi 
poate nu exagerez, când afirm, că Întrece in va
loare muzicală creapunde poporate din celelalte 
judeţe. 

E destul de eclatantă dovada că acest ju
deţ a dat în ultimul timp compozitori de valoarea 
lui Vidu şi Drăgni, insii durere au trebUit sa.şi 
părăseassă judetul, vrând să dovedească poate 
axioma veche că nimeni nu poate fi profet În 
tara sa 

Eu unul vreau să Jupt contra acestei axiome 
şi imi dau silinţa să scot din ascullzişurile lor 
corno3rele muzicale şi poetice a acestui judeţ, 

Produsele cele mai de seamă şi mai origi. 
nale ale muzicei poporale româneşti sunt fără În 
doială colindele şi pe terenul acesta cred că ba
tem recordul mondial. 

Dintre cele două soiuri de colinde, judeţul 
nostru abundă atât În colindele de origină pă
gană, moştenite şi păstrate intacte de mii de ani 
dela muşI strămoşi, cât şi în cele de origine creş· 
tinească, şi actle de-o vechime respectabilă 

Asemenea este bogat judeţul nm tru, in duine, 
cu caracter lent şi duios, precum şi În cântece cu 
caracter vioi şi săltăT(t. 

Dansurile noastre sunt poate ca ritm mai 
puţin variate, dar ca frumuseţe melodică şi ar
hitectură muzicală de mare valoare, 

In rubrica. care se deschide in revista "Ho
tarul" pentru folklorul muzical al judeţului Arad 
Îmi 'oiu da silinţa, să prezint marelui public 
exemple tipice de colinde, doine şi cântece, ca i 
pe lângă structura melodică nobilă şi aleasă în 
muzică, r; ai ne oferă po(zii puporale pline de 
spirit şi de frumuseţe, 

Cu ocaziunea aceasta prezint o colindă din 
jurul Hălrnajului şi o doină din jurul Aradului, 
cari fac parte din c('lecţia mea Cl'a mai proas
pătă din anul 1936, şi sper că cele mai intere
sante le voiu putea oferi curând publicului ar
monizate pentru canto şi piano şi pentru cor mixt 
şi bărbătesc, c3ri poa e cu ajutor 1 societăţilor 
cUlturale româneşti din Arad se vor putea edita, 
pentru a fi de folo> mai ales şcolJlor şi publi
cului iuhitor de artă. 

Emil Mon,ia. 

La cea tufă de bujor 
colindă din jurul Hălmajului 

Andanto 3 
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La cea tufă de blljor, 
leste Ull d'albuţ izvor 
C,to Maica faţa-şi spală 
D'albă fată maica-şi spală 

Mairo până se spăla 
Pe Fiuţ jos Imi-l Lăsa. 
Dacă Maica se spala 
Pe Fiul nu'l mai ofla 
Uită' n sus şi uită' n jos 
Vedr-şi Maica ce-şi vedea 
Doi pescari, doi pescăr,; 
Pe rU'şte d' albi prtlfldăr,i 
Colo Maica alerga 
Şi din grai aşia grăia: 
- "Altlei voi pă$ărrl 
N'aţi văzut ţI Fiul meu?" 
- "Nu, noi nu, nu l'am văzut 
.51 tocmai să'1 fi văzut 
Noi nu l'am fi cunoscut" 
- ,Cum fiI FIu să nu'i cunoaşteţi. 

Că Fillţll-i mllosClIf, 
Cunoscut pe 'niref{ pământ. 
Că pe faţa Fiului 
Scrisă-i raZ:l soarelui 
Şi pe dosul J-/'Illui 
Scrisă-i luna şi lumina. 
Pe eli doi lUntrei, 
Smşl [s doi luceferei 
Mai in jos pe mâneule 
Scrise's stele mărunte!e". 
- "Aşia dară l'am I'ă:lIIt 

Jos la răsărit luptând, 
Cu iidovi război ţirlând .. 
Şi pe Fiu să'i ră,tignească 
Pe-o cruce d'a/bei de brad 
Şi Fiu/u/ui să-i bată 
Cuie arse de oţel 
Tot prin palme şi prin talpe 
C. un mai greoi de fier". 

In poiana 'mărului 
Doină din jurul Aradului 

In poiana Miirului, mat 
Calul paşte, nechezt'şte 

Of pe badea fIIt', găseşte 

Nu-~ nu-i, nu-i, Mdi/a nu-i 
L'a puşcat lin văr de-a lui 
Penlt'o fat'a nimănu;. 

Vineri l'am puşeat spn seară 
De ml~raz 14 lume-ţarei 

DumiTlica l'a'ngropat 
De minune la'lztrl'g sat 
Duminică spre umiază, 
Când ii toată lumea trează. 

Cântă cllcu'n vârf de n/lC, 

Pe btidiuţ la groapă-1 duc 
Cârdă merla pe fântână 
Badea-i mort de·o sâplămdnă 

• 
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INSEMNĂRI 
Despărţamântul central 

judeţean "Astra u Arad. 
No. B3/1936. 

Programul de activ tate pe anul 
1936;37 

Despărţământul nostru îşi propune să rea
Hzeze In 1936/37 următorul program de activitate I 

1. Organizarea cercurilor culturale 
existente 

Cu prilejul "Săptămânii Astrei", am constatst 
eli sunt unele cercuri culturale, infiinţate sub du
rata vechiului comitet, cari deşi au fost îndru
mate din partea noastră să organizeze serbări 
culturale pentru comemorarea celor 75 ani de 
existentă ai .. Astrel", nu au dat nici un semn de 
viaţă. Interesându ne mai deaproape de situaţia 
in care se găsesc aceste cercuri culturale, am sta
bilit că ele nu au la activul lor nici un fel de 
realizări. Considerând că existenţa unor as'fel de 
cercuri culturale inactive constituie un serios ob
stacol în desfăşurarea acţiunii noastre, vom căuta 
ca tuturor acestor cercuri culturale să le dăm o 
nouă organizare, pentru putea fi puse in funcţiune. 

2. Program de muncă pentru cercurile 
culturale 

Socotim, că una din cauzele principale, care 
determină o parte din cercurile noastre culturale 
să se menţină În inactivitate este lipsa unui pro
gram de activitate. Pentru Înlăturarea acestui in
convenient, despărţământul stabileşte pentru cercu
rile culturale de sub supraveghereasa următorul 
program de activitate: 

Program pentru ridicarea vieţii 
satelor. 

A. Sănătate 
o} Organizarea unei farmacii de prim· ajutor 

şi a unui dispensar. pe lângă casa culturală. 
b) Organizarea unei campanii pentru des

fundatul şanţurilor, astupatul bălţi10r şi pentru 
construirea de closete. 

c) Construirea unei băi populare. 
d) Să se dea sfaturi sătenilor, prin confe

rinţe. cu privire la aerisitul locuintei, pregătirea 
hranei, timpul de lucru şi de odihnă, prevenirea 
şi combaterea bolilor. 

e) Combaterea căsătoriilor premature, a con· 
cubinajului şi a divorturilor. 

f) Organizarea educaţiei fizice a tineretului. 
B. MuncI. 

a) Rgl'icultul'ă: 
Propagandă pentru lucrarea raţională a pă-

mâ,ntului şi in special pentru determinarea săte
nilor de a-şi procura maşIni agricole. 

Aducerea unui selector in comună pentru 
selecţionarea seminţelor. 

b) Pom/cultură; 
Organizarea unei pepiniere comunale. 
Sfaturi pentru ingrijirea pomilor. 
Organizarea valorificării fructelor. 

c) Vetel'inaf'e: 
Propagandă pentru creşterea vitelor de rasă. 
Procurarea şi îngrijirea animalelor de te

producţie. 
Organizarea valorificării produselor animale. 
Cunoaşterea bolilor vitelor. 

d) Indu6fl'ia casnIcă: 
Propagandă' pentru creşterea viermilor de 

mătase. 
Propagandă pentru portul costumului national. 
Organizarea valorificării produselor indus

triei casnice. 
e) Şosele, podul'i, gal'dul'i: 

Organizarea unei campanii pentru repararea 
.gardurilor, şoselelor comunale şi pentru repararea 
podurilor. 

fJ Ol'ganizal'ea unui lel'tmde spol'f. 

C. Minte. 
a) Şcoala: 

Organizarea de cursuri pentru anaHabeti. 
Propagandă pentru frecventarea regulată a 

şcolii. 
Ajutorarea copiilor săraci cu cărţi şi rechi

zite şcolare. 
b) Casa cultuf'aIă: 

Organizarea de şezători culturale. 
Organizarea horei. 
Procurarea unui aparat de radio. 

c) B, :'Iioleca. 
Procurarea de cărU, recvizite şi ziare. 
Organizarea sistematică a imprumutului de 

cărţi. 
dJ Colecfjonal'ea /olklol'ulul. 
e} Ol'ganizal'ea unui muzeu al salului. 

D. Sullet. 
a) B,sel'ica: 

Propagandă pentru frecventarea bisericii. 
Incurajarea ,.Oastei Domnului". 
Infiinţarea unui cor bisericesc. 
Organizarea unui curs pentru invătatul gla

surilor bisericeşti. 
h) Ridical'ea und cf'uci În aminfil'6a 

ef'oilof' 
c) Ingf'ijif1t60' cimitif'ulul. 
d) CinstiNJD mllmol'/ei oameni/oI' mal'l 

ai 6totulul. 
Pentru aplicarea acestui program, despărţă

mântuI nostru va sta la dispoziţia cercurilor cul
turale cu îndrumâri detailate şi cu delegaţi. cari 175 
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se vor transporta la faţa Jocului, În cazuri de 
nevoie. 

3. Organizarea unor cicluri de conferinţe in 
oraş şi judeţ. 

4-
7, Colaborarea cu societăţile culturale fede-. >, 

ralizate. 

4. Fixarea unor table comemorative pe ca
sele cu importan!ă istorică din Arad (Vechiul se
minar, fostul edificiu al Tribunei, etc.) 

5. Ingrijirea mormintelor marilor figuri ară. 
dane, rămase fără urmaşi (M. V. Stănescu, Aurel 
Suciu, Auguslini etc.) 

6. Infiintarea unor noui cercuri culturale, 

Doemmel 

• 

In cadrele acestei cola borâri, se va organiza 
şi congresul cultural al Federaţiei Societăţilor 
Culturale din Arad, care este menit să constilue 
cel mai însemnat eveniment al mişcăTli culturale 
din această regiune. 

Arad, la ]5, Iulie ]936. 

preşedinle: " secrelar: ' 
OI'. IU5tin /YIarşieu Oet. iJupaş 

l1p!eacă-ţi ascultmea la Întrebările mele ... 

I 
i~ 
~~II , 
i 

f'istâmpără furtuna ce sClJtură pilonii altarultJi meu ... 
Pc1sările negre s'au ltisnt pe sufldu-mi grele ... 
Rătăcit sunt În credinţă ca poporul ebreu ... 

Strivit sunt de nelinişti ca struglmd sub teasc 
Doamne! arată-mi drumul spre Damasc ... 

, '( 
!"" . .. 

fi 
De ce s'a Intunecat aurul visurilor mele? 
De ce mă 'ncearcă ispita cu toate momclcle? 
De ce gândurile mi-s paseri rătăcite 
Intre un cer de noapte şi mări neţărmurite? 

Sta] de nelinişte sufletul mi-I pasc 
Doamne 1 du-mă pe drumul spre Damasc. 

Stau în pragul mohorîtei necredinţi _ 
Şi-mi trimit gândurile spre Tine - funigei 
Peste o toamnă în pârg de grele căinţi. 
!'trată-mi, Doamne, care e drumul paşilor mei. 

Din nou in Tine aşi vrea să mă renasc 
Doamne J Doamne! încotro mi-i drumul spre D(lmasc! 

Mf'iRCEL OU N'ESCU 
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Cărţi primite: 
Al. Olinescu: Milionul lui Prichinde1. Editura Cugetarea, lei 50. 
Vlaicu Barna: Cabane Albe, poezii. Editura Azi Bucureşti. 

Reviste, ziare: 
Tinerelul inv!tlHoresc, Lipova an. IV No 123 126. - Fruncea, 
Timişoara an. 'U No. 40-42. - Z~randul, Brad an. IV No. 4l. 
_ Film, Timişoara an IV No. 70. -. Natiunea, Reşita an. 111 
No. 37. J Glas românesc în Regiunea secuizal~, Odorhel an. 
VI No. 693. - Vestul, Timişoara an. VIl No. 1736-69. - Dra
pelul nostru, Bucureşti an. 1II No. 35. - Plimânlul, Clil~raşi an. 
V No. 146. - Gândul Vremii, laşi an. IV No. 7. - Tribuna 
Şcoalei, Bucureşti an. Il No. 39. - Eu şi Europa, Deva an 1 No. 2. 
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