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JH/IO lr ]R~ llU ]IL 

I Dt(cmbric 
A fost înscrisă în ritmul vieţii noastre naţionale, cu E:ângele celor opt sute de mii, 

de dincolo de Carpaţi, - apoteoză apocaliptică a suferinţelor unei naţii surore, de din· 
coace de munţi, timp de aproape o mie de ani. 

A fost aruncată de zarul hotărâtor al destinelor viitoare, prin glasul unei Adunări, 
rămase memorabile, acele în cetatea Alhei Illlii; ca o ratificare definiliyă a primei uniri 
realizate de·un Mihai Viteazu. 

Şi·a rămas, pentru totdeauna, ziua desrobirii Ardralului; pen1ru că aşa erau for
tite destinele României Mari, cărei hotare de dr'ept, se cereau acele unde 8unt azi. 

Cu 1 Decembrie W18 incepe istoria României tuturor românilor şi din această 
zi Carpaţii au devenit şira spinării României Intregite. Dincolo de Bc('aslă zi poporul ro
mânesc poate privi numai în noianul luptelor cu o justitie falsificate; şi 'n ore de recu
legere, la formidabila frămânlare, menită s'o aducă 'n pragul unei realizări, visate de un 
nesfârşit pomelnic de martiri, căzuţi la postUl'] de onoare din poalele Carpaţilor, până 

dincolo de ţinuturile Crişanei şi Maramureşului. 
Zil1a de 1 Decembrie HlIS a redat unui popor perfect unitar, moştenirea lăsată. de 

strămoşi, îurală cu puterea celui mai tare, pentru a'şi orândui pe'ntinsul ei chemări strt ine 
de sufletul n:-Jţiei băştinaşe. Din această zi, Oltul a intrat cu întreaga lui matcă în granjţ<'le 
aceleaşi ţări; pOf'zia lui Octavian Goga, rămânând de aici înainte, doar un accent de doină, 
a unor vremuri de restrişte: ca restul doinelor dintre Nistru şi Tisa. 

* 
o recapitulare a evenimentelor ce au scos la lumină ziua de 1 Decembrie, ne 

apare drept impoRibilitate; desfăşurarea lor necunoscând cadrele unui program stabilit cu 
antieipaţie. Adunarea dela Alba Iulia nu cunoaşte impresari, ca fiind strigată, asemeni 
chemăI'i1or Iuncului, la mari îocrucişeri d~ dl'Ul11uri. 

Dacă, totuşi oratorii zilei, ca şi anuntătol'ji marelui fupt istoric, au avut un nume, 
el rămâne numai În funcţie de redactarea scurtă şi precisă a vointei unUl 1umuJt, care se 
cerea încadrată în vorbe menite să rămână Istoriei. Marea Adunarea dpla Alba Iulia nu 
putea să aibă alt sfârşit şi dacă s'rtr fi ~flat cineva, care s'IHunce·o siJJgură vorbă. În 
nea cord cu ecoul sutelor de mii, rămas:e în afara sălii de adun8J'l'; vorba asta j·ar fi fost 
şi condamnarea la moarte! ... Acele vorbea numai vocea sângelui, purificată timp de-o 
mie de ani, de o raţiune veşnic în acţiune. 

Cetatea lui Mihai Viteazu şi·a tragerIi pe roată a lui Horea şi CloşCA, se cerea loc 
de restaurarea vechilor restuiri şi orice infiltraţie de gând, duşman simbolului ei, ar fi 
fost sugrumat fără milă, de naţia venită acolo să şi strige răspicat voinţa. I 
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Alba Iulia rămâne un minunat simbol al marei Uniri, tot aşa cum mormântul Erou
lui Necunoscut din Parcul Carol, rămâna simbol al Izbânzil neamului românesc! Ori sim
bolul nu se poate încadra in nume de persoane, el aparţinând altor sefere, decât cele 
pământeşti. 

'" .,. .y. 

1 Decembrie 1918, rămâne strigătul unui neam intreg, în cJipa infrăţirii mărturi
site; inscriindu se in ritmul veţii noastre naţionale, aruncată de zarul hotărâtor al desti
nelol viitoare; dentru a se proecta an de an, într- un contur tot mai şters ca eveniment 
politic; strălucind însă tot mai intens, ca izbândă a justiţiei divine. 

Generaţii după Ileneraţii i-au pus temelia în sute şi mii de }ecuri necunoscute 
nouă; generatia trecută şi·a jertfit pentru ea, chiar bataia inimii în cântecul strident al 
mitralierii, ca noi s'o putem vedea ridicâodu·se maestoasă sub lumina unei Bureole, in 
cetatea incoronării Regelui întregirii neamului, F(>rdinand 1 iuJ, primul rege al tuturor 
românilor. 

In această zi, rtoina trebuie zăvorită dincolo de tictacurile inimii, dând drum liber 
vocelor să câote Imnul intregirii noastre naţionale; intrpgire in veci pecetluită cu ~âogele 

celor opt sute de mii, apoteoză 8 suferinţelor milenare, ~e drumurile unei despărţiri 
nedorite. 

Cu 1 Decembrie 1918 se începe adevărata noastră istorie naţională şi dincolo de 
ea nu ne este îngăduit să privim, decât cu strângere de inimă; căct acolo htoria a fost 
scrisă numai de om, firul ei fiind tăiat pentru totdeauna de spada Dumnf'zeirii, dătătoare 
de dreptate. 

Facem parte din generaţia chemată să scrie istoria d['eptăţii şi drepţi se cuvine să 
fim in faptele noastre, menite· să formeze pentru viitorime, pagini de frumoasă carte 
românească. 

J 

CeaI ă 
Pdn::e/e cetei Îmi ceru fin lumind 
,1/bă, mată ca un obraz de fald 
Cu visuri al/le şi tubercu1i::fllil. 
Cineva aproape de mine s!lspinii.' 

Perdele albe de ceruri s'aninrl. 
Oare ce se petrece dincolo? Sus? 
(ine fir putea spune ce tainică cină 

Premerge jertfirea m'c'unui nou Isus? 

lipele fllbe curg întrrmna 
Cascadă de pân::d pe stânl'Î de Mare 
Jlormânt pentru acda În cari bat furtuna 
Linlo/iu pe suflet ce În tristete pieri', 

Oh! cetele tOflmneÎ ldrzii... 
Funigeii dllioase/or melflncolii .. , 

J/ereu şi prelulindi'lli aceiaşi cu/oarl' .. , 
E aşa de mult de când n'(lm ttt'izrll soarl'. 

nOIARIJL 

~[~rcel Olinc<;cu 
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Ilo (tnftDof trist iti Romanilor Jlrtldoni 
- (omunieare Iăeuiă la ..ldunarea eparl.ială din ..lrad -

Anul 1834 a avut ° dubUi Însemnătate 
eentpllară: uJla pentru Maghiari l;'i alta pen
tru Români. Cei dintiti se gândeau s(l-~;i 
reamintească, în cadru! unor' lt'slIVllap, eve
nimentul de acum o sută de ani, când o1'a
~ul Arad, sporit in sellzul aspil'hţiilor ma
ghiare prin maghiarizarea succpsivă a Ger
manilor mai ales, a fost ridicat la rangul 
de "oraş lilJer regesc", unguresc bineînţe
les, ;;i eu îndatoriri de a promova deaci în
colo ~i mai făţiş maghial'izarea şi intere
sele catolice. A~a suna punctul 7 din res
pectiva diplomă împărătească. 

]n acela~ an - prea interesant lucru 
- s'a pornit, în ora~ul şi în judetul Aradu
lui, o strftpa:;;nieă prigoană de t'atolicizal'ea 
Homfwilor. 

Momentu acesta nu putea fi trecut eu 
veder('a. De aeeea, în adunarea eparhială 
dela 8 Mai a. c, am făcut ('omulliearea isto-
rică ce urmează, 

*' * • 
Hevellim pentru cftteva momente la no-

ta comemorativrl-istol'iefl, în care s'a des
chis această Adunare eparhiaIă.*) 

Tocmai se împlillE'~te un VE'ac decând, 
în viaţa pparhiei Aradului, s'a petrecut o 
sE'amă. de evenimente dureroase, ale căror 
consecinte au mai rămas în pal tr, 

Acum un veac, asupra 'epal'hÎ€'i Aradu
lui s'a deslăntuit ° furioasă propagand~l, ce 
voia ~[l drsrădădneze aici Ortodoxia, prin 
mirajul unor amăgiri cu ('arariel' naţiona
list şi eu mincinoase răgăduinti matrriale, 
cari prindeau, suh regimul ierarhiei 8kll'
beşti, în suflelE'le obidite alp iobagii OI' no
stri. 

Scaunul ('piscopes(' al Aal'adului, atund 
pentru a doua oar[\ era 111 s~disvacalltă, du
p.l moartea rpiseopului I'Iestor loanoviei. 
Aceasta nouă sedisvacantă, ee a durat fi ani 
de nesigul'antă şi ispită, era pl'edestinat:'i 
să aducă politicii de stat şi unpltelor !-lale 
dela Oradea, catolieizarea pe dE'antl'egul a 
Episcopiei Aradului. Acesta f'l'a dorul mare 
al episcopului Samuil Vulcan şi al Impăra
tului Frallcisc 1, eari erau înteleşi, în acest 
senz, înră din anul 1815, 

Aşa s'a pornit, în anul de groază 1834, 
propaganda catolicizantă, cu toate armele 
întunerecului: amă.giri mincinoase din par
tea misionarilor d('/a Oradea, rari cutre
erau satele noa~tre df'al'ielndul şi toate sil
niciile din partea org-al\rlol' politice admi
nistrative ale judetului. 

Nouăspl'('zeee sate din judet au căzut 
atunci pradă acestor unf'ltiri, \ trecând la 
-')1~ voba de comemOI'al'ea alol' 25 :<ni dela mOfll'
I('a mnrelui Rom!1n, CAl'e a fost DI', >Ue:randl'll Mo

rsonyi. 

unieti, cari, ei ill~i~i, h;;i fluturau am[tgiri
le naţiolJaliste romftlH':;;ti de sub pulpana 
mitropolitului ungur df'la Strigoniu, sub a 
cănlÎa judsdieţie canonieă se aflau pe a
l unei toti ti Ilh'tii lii Il U I1garia, 1 ar hietilor 
noştri crcdincioşi, amftgiti in a:;;teptftrile lor 
de uşurarea sortii iolJftge:;;ti, nu le mai l'ă
rmîllea dp('itt ea, cu obid:1. în suflet şi cu 
lacrimi ÎIl ochi, să ÎIH'el'('e de a se smulgI:' 
din bl'atele pOlipului maghiara-catolic. i;i 
nu o putea face, De aceea, alături dC' str[l
duinţele celor ce purtau pl'ovizor ('Arma p
parhiei, în frunte cu episcopul rOll1lÎn 1\Ia
xim Manuilovici al Timi~oJ'ii, administra
tor eparhial la Arad, şi ajutat de putel'lli
cuI sprijin al ]),!tr[mului şi expel'ientului 
mitropolit ~tefall Stratimirovici df'la Carlo
vit, - poporul din satele noastre oropsite 
a desf{lşorat o I'f'Zistplltă vrpdnictl pentru 
revenirea la credinta ortodoxă, Aşa se pu
ne Îll('('put acelei mişcări populare în mas
să, cărpia îi Re dădea expl'psiune prin şirul 
hlllg de })('titii ale satelol' Iloastre către lm
p;lratu 1, pentru a I p îllgăd ui revenirea la 
Ortodoxie, -- lucru ee Îlltc1rzia dp a se În
{'uviinta. 

i;i alund, pl'in stăruinta masselor po
pulare pentru ('!'C'dinta lor drpaptă; prin 
lll'con t Pllit.{' I P !'NIlOllst ratii ~i d I'umuri alE' 
mitropolitlliui ]lP la curtea împerială din 
"iena, s'a r'idieat o puterninl stavilă În ca
lea acelei IH'legiuite propa/laude, In chipul 
acesta, pOP0l'U I rn alt l'a t at li Il hovni{'e~te şi 
fizire~tf' - ci'ld n'au lipsi nici lovirile cu 
h~ltăi şi cu tpmnit:l! '-C li-s'a rN!at 1l11drj
lira biruinţei, din clipa ÎIl carp hătrâ.nul 
mitropolit rel1~ia si'l-l illfl'~lngă pe samo

\,o)lIicul episcop uniet chiar la {'urtea din 
Virila, ~i să prrg-:H('as('ă acolo lucrurile 

. )H'lltru Iltl1uirea, în primăvara anului ur
mător, a noului f'pisl'op d('la Arad în PPI'

snalla lui GIH'rasim Hat, ~i să pună la cale 
anchete, din ordin împ[lr:ltrsc, anchete ză
Mll'llieite î Il 8fl t!f' admi Il i st ratia eomit at u
lui. 

Acesta el'a ('11/'8111 lucrurilor acum o su
til de ani. 

]n aUl'eola df' luptfttol'i şi sufel'it01'1 a-
tunci pentrll Ortodoxir nI' apar multe .fi
guri din cIpl' şi din popor, cal'e ar l1le1'lh~ 
o I1lf'nţiune mai deaproape. Dar" nu e ael 
niei locul Iliei timpul să o fac. Totu:;;i, foar: 
le sumar trebue !'lă amintim cu pietate ~1 
l'CCU noştintă despre OSfll'd nicii l upt.ători: 
protopopul GrÎR0l'Îe Lucacic al rneulUl! car~ 
protopopul Grigorif' Lucaeir a~. 1 neult~l (',an 
au sufcrit immlte dela domllll de pamant 
ai locului si anume drla Salbeck Iacob din 
Pet.riş, dela argatii dominiali din Şebiş ~i 
eontelui KonigsE'gg şi dela domnul de pa-

1 
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llHlnt TO!'ok Istvan din Dczna. Acest dil1 
urma. s'a illcumetat 8:'i-1 ipie la goană l;'i lJl' 
('piscopUI 2\Iaxim l\lanuitovici, dind se du
s('s(' 51'i-:-;;i m;1.ngăie credillc1o:-;;ii dela Dczna. 

AI{lturi de neinfricata I'f'zistent:'i a G{d
~cnilor ortodoc:;;i. în cari sufletul îl tilleau 
protopopul (~heol'gll(> Chirilovici, preotul 
Ioan A li roei :;;i ('cat a de ţ,1 rani Ilobi li Îllstă
riO de acolo, a\,('m d(' a sPfllllala rezistenta 
T<î.rnoveni!or, în fruntp eu mai mUlţi 110-

ilili ţ~ll'ani, dint]'e cari Hat 011, subprallu
mit "C[lpitanul". Prohahil era din at'cpa:;;i 
spitf\ nohilitarii de T('iu:;;, la fcl eu ppisco
pul Hat. ~iripnii se În('adl'('[\zfi:;;i ei in 
ac('asta împotrivil'c :;;i PUll pe frică :;;i pe 
fug{. pp autoriUiţi, prin reglpIlwlltal'ea pe 
10(' a aţftţiHorilol' catolicizanţi. Dar l't'zis
lpll(a ortodox:'. \,el1('a, tare :;;i ÎIH'J'(\zătoare, 

:;;i din ohijduitele sate m'u'unle, din toate 
p;ll'tilp jucl('{ului, mai alps î1l8~1 din valea 
D('z!lei: tlt'la ~";1l8alli :;;i l'\[lllflllH':;;ti, dpla 
Chl'rti:;;, l'\pagl'a :;;i Slatina. ;;;i din toate ('('Ip
lalte saf(\ ([(' piitlfl la Bf'rindia. Din aceste 
s;Huleţp mill'lInte a pornit o jllt)'pugii serip 
de jalbf' ('iltl'!, împ,-l ('atul, pelltl'u a }(> da Ii
uPl'latpa ('OlIŞtiillţd, l'are a n'tmas, îns:'., S:'L 
;;;i-o reia satplp Însp:;;i În anii }"!'voluţiei din 
M~. 

III ac(>str zilE' al(' se8iu1I('i eparhiale se 
împlillesc -~ chiar azi 1n k Mai ---- €~xact o 
8ut,1 d(' ani, dec{illli Întrpg sohorul nt'l(>
giuitil()I" "ti n{ltol'i de suflet(' s'a ÎlltrunÎt, 
la un praznic sui gPIH'riS, în Galşa, îl! frun-
1(> ('u ppiS(,0Plll Samuil \'lI]('all :;;i eu mi
sionarii s;îi. A fost dp faifl atunci şi ÎntrNt
~a administ raţiI' poliI iC;'1 a jlld<'tului, pell-

11'11 a Î1H'IlIl\llla sîltlidil!' 101' dela (;al;;;a, 
IUcÎnd de'la Ol'totlo(';;;i hisPl'ica şi :;;('oala şi 
toatfl a\'(~rea acestora, III eH'f'E'a:;;i zi, ciUp.l. 
un mare OSP;It, ppiseopul Vulcan a pl('eat 
~ eum III' spune un cronicar minorit dill 
Arad, - in "vizitatie canonice'i" in judet, 
unde însă nu avpa ('l'f'dillC'iO*i, ci ci'abia a
tunei îi llă~t('au misiollarii dela Oradt'a şi-I 
"făcea" administratia politică.,. 

A fost Uli vis urch ac(~sta ~i Ull du]'c
ros <,pi wd ÎJl viata tip acum un veac a epar
hit'i ;\radului, <lupii ea]'e suh Iloul episcop 
(~herasim Raţ, d ela 18:~;; îlH'Of\(j, a Îw'eput 
tii n nou Hei SP Î!lSell i !leze orizont u l OI'tO
doxiei :-;;i să îllm ug-u I'eas('ft ('ult ul'a rOllîel
llească, PE' fondul (li sufle{f'sc de ha~till~\, 
ort odox, cu con I u eral'pa profesorilor Ilostri 
dpla Arad, 1ntre ei în primul loe profeso
rul i\1f'xandl'll Gavra, 

Mi s'a părut a fi o obligatie de conştiin
tă pE'ntnl miIle, ('arc am cercetat*) am{unm
tit aceste inti'llupIăl'i, să fac aceasta pome
nire scurtă despn' ('ele petl'eC'ute acum o 
l'mtă de ani. 

Chiar şi numai aSen'H'lH'a comemorări, 
scurte, î~;;j au rostul 101' edificator, Ele, pen-

') LtWnlrl.'a, -1) ;!ITI gata de tipa!', Iar ehdtuielilc 
(k lipar? .• 

$ 

tru c('i c(' le fae, egaleazil cu implillirea 
U1lPi obligatii de COl lŞtiillţ{1 ('{lIrE' Îllaintaşi, 
deci sunt un act fl'ul1Io::; sub raportul 11)0-
ral. 

Ele pot S{l Îllsemll(' şi un act ele gl'fl
titudillC, CUI'C, împlinit, ('(lifică şi pe alOi. 

Daef\ din prilejul acestor câteva ('uvill
It' de fugitivă POlll(,llil'e, s'ar putea fare 
:;;i ceva mai mult, al' fi, «psigur, şi mai 
bine,' ) 

Tolu~i, pentru acum, 11(' rămfllH' )',1 fi
x{un o mare nedrpptate ('P ni-s'a făcut prin 
r[tpirf> d{' suflet!'. 

Dant, deci, aW'll1 1'!'vPlldi611'i sufl('tp~ti 
de rcstibilil'ea inll'PgiUltii tut'l1wi aCPKtpi 
eparhii, an'asta c:o;t e o }lrohlcm[t, ('(' l1U tl'P

hul' Il ('g-l ija til. 
Dar ÎII acpea~i VI'pm!', s'o ştim ~i ae('('a, 

('f. :\Iaghihl'o-ratolieblllui hahsllurgil', ca
re IIP-a asaltat ypac'tII'i dPR1'ftlldu] din 
]J1I1le! de \'('del'(' 1"(' ligi os, ast {Izi e ]lppi nipl'fl 
a l'pviziollismnlui :;;i utlul din factorii disol
vanti :;;i în viata politie{l ~i lip stat a nea
mului Ilostru. 

~i, prin UlTnal'e, avptn datOl'ia: sf\ des
dliLlt'1l1 o('hii in faţa eH'pstf'i pritlwjdii şi :-;fI 
1'(' apa rflll1 tip pa. 

') Cilll'\'H din A(!llll:II't':I ('parhială prnpllSt'Se, (",1 

a(,l'asta ('Ollllllli<'a 1'(' isloriră sit se ill('orporezl' in :111('

\.t"le lh'shal('rilol' ,\Illlllii rii ('1',1 rll iale, C'Ct':lC(' il in Illl 

:::liu Cl' rnoli" s'a om;!s, Dau, (tpei, pnblkiliilii :1('1'(':1 

romlllliC'al'l', !I(' (':11\'<1 coloanelor I'l'"islei !lo/arll!. rare 

şi de aHrl'l Ul'm:lr('~1e ~i s('opul dt' :1 jJuhlica Iloll' 

din In'('ultll rOlH:"lIll's(, al lOl'lllui. (;, c, 
Gh. Ciuhandu. 

EUL; aZil 

/ 
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I/PAX HUNGARICA" 
l)podal<1 cu propaganda pelln'u }"pyizui

reu tratat0Jor de pace, v('cinii Ilostri tip !JPS

If' 'fisa Îll('('fU'Cl:l S~) convingft lumpa, (':l 

SUllt dislHI-:;i S[l IH'oct'deze :;;i la revizuirea 
tOI\:;:tilnt0i JOI' llaţiunalp. :\p estC' dat S[l a
SiSUltn astfel la unul <lin cele mai drama
tice fenomelle sociale, t'ând o naţiune, ca
/'(' a f[ll'ut aUHa caz din împlinirea unui 
milel1iu de exi...,tent[l f'tu'opeană, se vede IlP
,oitrl s[t (~Ollstate eiI lntl'pg" trecutul ei dp 
pimil ari a fost un 1l011-S€,IIS ~i C"l abia acum 
se deschid pentru ei orizollturile unei "civi
lizatii proprii". I II ee Il(' pri ve;;t e, mărturi
sim că nu prea vN!0m posibilittltile tie rea
lizare, pe pu:->ta ungu!"pască, a acestE'i noui 
sppte de eiyiliz;aţie, Tot u~i. dat fiind că as
pectele ei viitoar0 n0 sunt îllf;'W~ate În cu-
lori foarte atractivp, liP vom permite să. 
supu nem ul\ri sued Htt' fl.Jlfllize ("ea mai rc
("(,Ilt~l fOJ'mul<l ideolo~idi., lansată pe piata 
international:"! de ofieiileie propagandei re
vizioniste. Estf' vorba alllllTIf> de studiul dlui 
I.adislall Ottlik, Întituiat "Pax !Jungariea" 
~Î publicat în num{Il'ul din ~oPlTIbrip a. l', 

al rpvÎslei ,,1'ollv(>II,' Hpvue de fIOll~l'i('''. 
"Pax J-Jungal'Îca" nu ar fi alt('eva ---

după dl Ladislau Ottlik-- decât îllSă~i ci
vilizatia carc a fiieut sil pl'pdomiue în dp
rursul veaeul'ilor la tonl(' popoarele, ("a1'(, au 
locuit In hazinul dll 11:11'('(\1) , iUN'H de Iih{'j'
lalp Îll ('el mai oeddPlltal lnţ(>les al euv<'lll
t lllu'i. Cat'ac'! pl'Îstici 1(' ~H·,_·~td civilizatii, 
profund maghian\ :-Iunt dOU[I: primat~ll .t('
rilol'iuilli :;;i "una ('adernqur IIIH'l'tas , Iar 
corolarul: Primatul teritoriului pretinde, ('a 
hazillul Carpatilor, C'u toatr hogăţiile sale 
l'aturale, !'i,i ('oll:-ititui(' () mo~t('])il'e romu
l! fi aSlI PI'H e{1 )'pi a s:1 d(>ţi n:'1 drept uri pga I (' 
loatp naUul1ilp din \-p('1Ipa împtll'itţip, ~a)' 
id('pa dp lilwrtate în SPll~ maghiar t'ste Slll

P'111'a ('al'l~ of"rfl garantii jlPlltl'U (!PS\:olt~-
11'<1 propicE' a tuturor ~ll'N,tOJ' 1,latIl1l11" fa
I {, R provocH do!Uilla(iullpa Ullllatpra.la ~l 
Hh~olut:~1 a vl'pul1ri natiuni a:-;upl'a aHplH, 

Evidpnt, 1I1 Ladisiau Ottlik I1U al111('p 
Biei un arg'Un1Pllt. lwntru a dPlnollslra, efi 
natiullca ]'nnghiarrt a res.lwclat, lihertatp~H 
ttatilllliloJ' (,ollloeuitoaJ'c dll1 hazlllllI dUlJa
I'pan ba din l'ontn1 eonst a tiI , ('li mult 1'0-

gTPt: ('ă istoria Fugariei eontimul să culti
Yf' ,,legelldel(' proic(''' alp l"ngurilol',. p,t'l;zE'n
talldu-i pe aceştia ca 1),i:::te rft7,bo~lIl<:l te
muti dcci înSrlŞi 0XJH't!lţltlllpa IUl Arpad 
llU a' fost sâng!:'l'oasă ~i trillmfală, pcntru
CH la vl'nirNl' lor în Pauollia ni('i nu al! 
a "nt ('u ~i ne s:'l se J::'lzboiasd\ ,fii nd a("~a,st,!l 
],f'giune 111 ('pa mal mare pa.~ te nr1?CUll ci,' 

Dac.l totusi tii Ladislau Otthk (OllVllle sa 
1'E'("l,Jnoasc5 intolpJ'Pllţa ee s'a manif<.'sţat 
U1H'Ol'i dil\ partpR c1asf'i burgheze a ma~hla
rimii dsa. atribuie a('pastă intoleranta ne: 
maghiarilor, din motivul că întreaga c1a~a 

Jlllrghpză maghiară estE' ('onstit uită din ele
llH'IIl<' aSImilatE'. "Intoluanta asimilaţiloI' 

, seJ'Îe III Uhlisla 1\ OtUi/{ - C'ste dealtfel 
'('<'1 mai pelatunt donJnJcllt.. despIC torla eu

I cl'itoa)'C', {'fl!'P se as('unde În id('Nl eiviIiza
(jullii fTwghiare". ~oj (')'pt/I'm ~'a. juuecilnd 
IUt'I'lIril(l prin prisma istoripi, lii L. Ottlik 
Iill al'(' drf>ptau', Faplul nl În cadl'ele na
tiullf'i ma~hial'(' au ajulls la situuţiuni înal
!(' atfttia "asimilaţi" l!PllO[ll mai mult o slă
hicillllf' eongPllitaW a aCf'st,'i lIatiuni, d('citt 
o "fort:) (,uc('l'itoal'('''. In sprijinul 1I0stl'U 

pledPHz:l Împrt'jul'an'H, c,1 ['Ilgurii nu ali 
dat eiyiIizatit>i niei un 1'<'1)\'('7,;('l1tal1t auten
tic al J'asei 101'. C,H df' S:II'UC"1 E'stp J1aţiun('a 
maghiarii În an'ast:'l pl'i \'i II Ui, J"f'zul tii fii Il 
chiar cuprinsul rp\';sl"i (,olldllS'~ tie ciI. La
dislan Ottlik. Xllm:'ll'ul di~l Octomhrie a. f. 

al ,'c\'islpi ,,:\ouvelle Hp\'up de Flongrie" 
pt ('Z"llta lumii pe i\ieola(' Olilh :;;i pf' cei 
doi I1ll1liadp~tj ('a )'PPI'(,Z(~lltallti ai natiunii 
maghial'f', (,rind ÎIl IPatitat!' PÎ apal'tin na-

. l,iunii )'om[IJl('. DaI' <lI Ladislau Ottlik Dll 
11rp dj'('ptatr Ilici atund dlld 8.1 i 1'111<1 , Ce!. În 
T, ngal'ia "asilmlH_tii" erau illtolt'l'allţi. Ca să 
nimftlH'Ul la l'xpmplul de mai SUt->, vom a!'l:Î
ta ('[\ {r ll~rlll'ii în~i:;;i ('ollsidpl'fl c-l ('('1 mai to
{PI'allt :;oi Illai. dl'Pp! 1'('g'P p!.' llH HUllia<le, IW 
:\lat!a, Zadarnic Îllt't'ar('[, dra~i('n1ellea <lI. 
L. OU Iii, s:l al'unce vina intolp)'anlei Înu"(/
sehi asupra lIabsbUl'gilol'. Pelltru noi iupea 
dp lil)(>rtatf' llngureasC':}. s'a dovedit a fi mai 
c.lspnl ('hial' <IN'cÎt idt'ra dl' sf'l'vitudillf' au
stl'Îac:1, ,';i lina ~i alta au provocat aeeea~i 
opn'siullp s('('ulan'î, ;;i a lE' rpÎllvia jnsea
T1I 11 (1 a 1](' )'P1111081"('P ÎmlrLr:H ('LI ° mie cip 
aII i, 

DI Ladislau Ottli" :;;i t:'lI1<11'3 geJlt'ratia 
maghinn!., ('are pal'(, a fi dPja ('ollvertită la 
fonnula "Pax J[ullg-arira", au rwrfecLă lati
tudilH' s(t l'Pcunoasea dill istol'ia natiunii 
101' numai (,pE'a('p Ip eOllvillf'. ~idodată nu 
vor putpa însă Fug-urii să !lf'lDOllstl'('ze, ('ă 
,.Pax HUl1gal'Îca" ('stc siII~llra formul(l 8al
yatoarp lwntru natiullile din hazillul du
iI:'ll'pan. IkaltfC'1 "Pax lIullgaric9" ne duce 
g:llldul la o alUt formulă Înr{ujitcillatt1 in 
mint('a vf'('Î11ilor llostri. Ea SUIJ[t astf<,l: "E
:xtra Hungal'iam non ('st ,'Ha, si est vita non 
('st ita", Socotim ("fI acpasUI ultimă fornlU
W, 1)(' carp tiI Ladblau Ottlik () re:,-;pÎnge, ('u 
mulUl hotărîrp. eOJ'Pspullde eu mult mai bi-
11(' P('lI tJ'H a dE'tcJ'1lI illa rost uril e a:;;azisei 
"dvilizatii maghiarf'''. Ia C'aJ'p fac(' lIsa re
ferÎrp ~i a eiirpi noutate Hoi nu o put~'m 

s0mnala. 
,,Fax IIl1ngarica" riimâne deci un sim

plu anacronism, în dosul căruia 8(' ascun-
d{1 pofta hl'[lpăreată a asupJ'itor'ulni de eri, 
dorito!' de slugi ~i de averi. 

o. Lupaş 
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INSTITUTUL SOCIAL BANAT-CRIŞANA IN ŢIN. HĂLMAGIULUI 

T opografia şi onoll1astica 
Comuna Băneşti, - aşezare ungurească? 

l. Comuna B{llll'~ti E'stE' situată la Nord dc 
lHî.lmagiu, ÎlL continuarea acestui onl~el pe 
"alea ce coboanl din m. Doica. Casele îi 
:-;Ullt împril~tiate pe amândoi ţăl'murii apei, 
urcând ~i pe coaste. In dreapta ajulJg chiar 
piinii PE' fruntea dpalului. 

Crâng urile (părtilE' de Rat) poartă nu
mele familiilor: Bfllli('p~ti, Onale~ti, etc" cu 
(' :u:eptia ('l'âng-u 1 tii Il umit Prosia, locuit de 
familii Groza. 

Părţile de hotar (eollfOl'm Cărţii Fun
<luare dela 1 Hii7) SI' numesC': Bondieseu, Po
iana de Sus, Poiana (It" Jos, Pă troiesti la 
Seatlllt" I)ocul unde se adunau beHl'tl;lii la 
sfat?), La Loz~'i, n~1mhut. 

Alte nume topice: PI'('sf!('a "padurt"), Bu
curti (v,1rf d<,'dpal (,ti p~lduJ'(~), Slatina (eul
nH' cip dpal), Ve1rv L{'lldi. Vell'\' Vii (aci a a
vut oal'ecând t10melliul Bpthll'll vii 1), Sto
!1:ud (pădure), Prav;lţ (aI'ălOl'), TOHCf'aSea 
(arMor), C:uratnra, Lazu Rodii, Pfll'ilU ]Pllll

~ii, Părilll l.oeÎÎ, Sll'f' ii noasa, P:ll'ă II lui S('
v('stian. (SI' zie(' ('ă aid au omorftt l'ngurii 
pc' u n SPVf'~tiH 11 1 a 1 ~H8 2). 

FamllUle de baştină SUllt: Banieiu, :\ra
rian, Oana, Paicut, P<1rva-Pf'I'va O"to(' :rl 
Pprva 4) a fost (,lI('zul lI;)]nlag-hllui t)l> la 
17G2), Patroill, Gro 7 a. TO-';'(,H BOlHlf'a. Sitna, 
l.:îş, Popovidu, Tudor. 

Suprafata total:'1 fi ('o1l111 IH'i pst .. 1\1' P;f.~ 

ha şi. ('onform l'f'(,l'n"~hn~lntuhd din Hl::\O 
('on"t:l dl11 1?:J ('~"H" ('11 S(;7 lO(,llitm,j ('11 totii 
HOITl~îni fiţi ('onff'"iunf'~ e-rl'('o-,p'i .. "tali'i 

TI .. Comuna Bi'inl'sti an~q'l' întf';~()l'lră t" 

1) 01'. Somogyi, .\j·ad "m. kilzsegdnek leinisa, 
.\rad, 1913, pag. 242. 

2) Informator, Adrian Popoyiei, in\'. Băneşti, Fiş;1 

NI'. 13. 
3) Silviu Dl'agomir, Istoria desl'obirii n'ligioas(' 

" Hom. din Ardeal, Sihiu, lH20, pap;. 112, Anexa 7l. 
slTisoare adresată la 21j Sept. 1752 episcopului din A-
1'<1<1, Homdnii din Hiilmagiu s(, plilllg împotriva În-' 

('('rcării de a-i face uniIi ('u puh'rea. In ellal'are se 
spune cum a interogat un fUllction:lI' domeniul pe 
CIll'zlJl Iştot' ("den Knezem Istok"). 

4) Dintr'o Însemnare făcută de j)l'otopopul Ioan 
(~I oza 18 10 Maiu 18lilj pe filele unei Ev,'nghl'lii aflăm 
c:\ biserÎl'a actuală ortodoxă a fost zidilă la ·nlR P(' 
ehdtuiala lui ,,lŞ/OC11 PCr/la" si Andl'eiu Iacubovki. 
ln[ol'luator, Stefan Bogdan, Pl'otopopul "ci ual al năl
lIlagil1lui, Fişa No :{5. 

5) In IHilmngiu, ori nu mai exist:! ollomasticul 
Per"a, sau Pâr"ă; În schimb in Bănesti avem şi c.rC\n
gul P:îrveşti, indicat şi pc vechile hărţi militare. 

De prol. TralaR 1'1oder 
documente, aparţilli.Hoare domeniului cetă
\it ~iriei ~i e8te ortografică Banyafalwa 1) 
la anul H41, adecă în traducere ungurească. 
Meruţiu o ideutifică tot la 1441 cu Bakany
falwa.2) La 1445 o găsim Între comunele 
celor ~apte distriete l'omtl.Ileşti dependente 
de eetatl'a ~iriei, scrisă Fels~wbanyafal· 
wa 3); Cs~inki este elE.' părerea că Kisbanya 4) 
amintită la 1451 împreună cu Hă.lmagiul în 
vuievodatul lui ~loga 5) ar fi Băne~ti de 
azi. Asenl('nea ~i J\[,lrld sustine că Banya
falva, şi Kisb~lnya, este aceea~ loealitatE.', 
cal'e apare· cu llumele românesc de Bă· 
nyesd G) la lf}10, ('ând împreună cu dome
III \11 ~irif'i trece în pos('si unea marchizul ui 
(.corge Hohenzollern de Brandenburg. 7) 
La 10til Banyakfalwa 8) figul'('az<\ in dome
lliul ff'udal ca lui Szalontai Toldy Istvan,9) 
care la acest an primise dela principele 8i
~dlismund cetatea )IJ('ului ('u ol'u:;;ele, satele 
::;i pustl'le aparţinătoare. Dela 17(1410) :$i pâ
nă la ştergel'ea iobăgil'i B. a pal'tinut dome
ului din Hălmagiu al ronţilor Bethlen. 11) 

La anul 1754 Panyest 1) împreună cu 
alte cinci comune din jur constituia chi
llf'ziatul montan, - "kinpzia montana" 2) -
al Hlî.lmagiului. Prohabil în, haza acestei 
tnHlitii <.lI' ('("litru el1("zial, B. de\;ine mai târ
r.iu şi a rămas pilIlă în pI'E.'r.ent sediul unei 
cil'{"umseripţii l1otarialf'. 3) 

1) \)... Cs;\lltki \)ezs6, !lla~yaror"'1<\g t6rlenelmi 
fiJldrajza 11 llull.vadiak koraban, yol. 1, pug. 726. Buda
IH'M, 1890. 

2. \'. NCI'lI\iu, Judetele din Ardeal etc., Cluj, W29, 
pag. lU4. 

3) Diploma DXCVI, Colectia HUI'Il1Uzaki, voI. 1, 
!wl·tea II, pag. 717-721. 

4) CS:lnki r, o. c. p. 726. 5) DI. 31)188, AJ'I\iva de 
stat din Mucnchen, Fngal'ische Dokum('nte. După: 

;'.l{ll·ki, Aradvâl'l\wgyc liirtl'nete, \'01. ,1 p;lg. ~;01, Anld, 
11{\12. Il) l\1ilrki 1, o. c., pag. 22;{. 7) Id('!1l, pag. :mH-
31:i. R) :\I;il'ki, II, 15K 9) Idem, pag. '2~l tfl) lk So
lIl0g.vi, o. ('. p. 212. 11) M~lI'ki, II, o. C. p. (i()2. 

1) Pl'otocollum visilations seu inve,>tigationis Hal
n'ngyiensis in l1l'golio unionis, dahlt în H. la 25 Malu 
17~;t Arhiva mit]'. din Carlo\'il No. tHl din 17M. După 
Ul'agomil', o. c. pag. 12:~-129, An("\:1 79. 2) Se spune 
În citatul protocol {'mn s'au preZl'ntat satele la in· 
,pstigal'e să dt>clal'e că ,-reali ori nu ~ă fie uniti cu 
Biserica Homei. ,.15-\0 ~ ... raji eonlinu:ltur onllS, p., .,,... 

I'liluque ex kinesia mon/aflll. l' 'JlI('.~(, Kl'4'szlest·.'. 
Bnlszhlr LUI1<'SOlll'a, Vazdol'ho • I "irb· .. \l'esle ti. ('0' 
Illune fOl'mall clp('i chineziatul lllonl:lfl. :n Noblriat'11 
Bilneşti constă azi din comunale: Băneşti Cristl')li, 
Brusturi, Bodeşti, Mermeşti, Leasa şi Leştioara. 

'. 
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• 
:'vlai nou, în 1908, numele acestei comu

JH' a fost maghiarizat, impunându-i-se nu
niÎrca ofieial<\ de Zarândbânya. 

II I. Refcl'indu-se la denumirile ungu
I'('~ti de Bimya-falva, Felso-ban}rafalva, .'-is
lJanya dela 1441, 1445, 1451 :;;i la cea româ
llpaseă de Banyesd dela 1510, ~'larki - mo
nografistul jud. Arad - nu uită să tragă 
l'oneluzia că B~\lle~tii ar fi de origine o a~e-
7.arc ungureaseă, romanizată abia în a doua 
jumătate a sec. XV. 1) Ca să poată crea le
go'Hura cu ungureseul bânya, adaugă ime
diat că în comuna înveeinată \'âjdogi există 
urme de mine exploatate ~i pe vremea ro
manilor. PresupulH'ind buna credinţă a isto
ricului ungur, acesta gre~e~te, necunosc{ind 
detailele geografice, !$i neputându-se servi 
de izvoal'f'le cele mai sigure ee ni le oferă 
sI udiul filologiei rom{me. 

Pro primo. Este adevărat că amintitele 
comune se învecinează pe hartă şi în plan 
aierian. Pe teren, ele sunt despărţite însă 
prin o catenă de dealuri împădurite până 
ÎI! prezent. Astfel, minele din Vâjdogi depe 
valea ce coboară din m. Rotundu, nu puteau 
Mi înfluinţeze numirea unei a~ezări din cea
laltă vale coborâtoare din m. Dolea. 

Pl'O secundo. In Băneşti nu sunt mine. 
~i, chiar dacă am presupune că înainte cu 
sute de ani ar fi fost şi aici exploatări mi
niE'1"e, ungurescul bânya a dat al'delE'nismul 
baie. Ungurii zic banya, noi zicem baie ... de 
aur, de aramă, etc. A~a avem în l'f'giunile 
învecinate: Baia de Criş şi BilHa din jud. 
Hunedoara, o altă Bfdtă in jud. Bihor, Baia 
de Al'ieş în jud. TUl'da. Prin urmal'e, dacă 
dE'I1Umirea satului B11neştii ar fi avut ceva 
comun cu llllgureseul b~inya, am fi avut în 
rom[IIlE'~te: Baia, Băita, mli::;oara, ori locali
zând-o: B. dE' Hălmagiu, B. Dolii, etc. Din 
romponenta df'llllmÎriior llngllre~ti ne inte
resează numai r:ldăcina bânya, căei falva 
Isat) se adaugă 10ealitătii numai spre a-i 
illdica caracterul de sat în opozitie de oraş, 
carE' în limha maghiară se numeştI" vâros. 
Asemenea nu prezintă importantă nici atri
hut€'le de felso ee Însf'mnează de sus-supe
rior şi kis ce însemnează mic. 

Pro tertio. Că, alta €'ste etimologia cu
V~îlltului băneşti ~i că nu poate fi vorba de 
o colonie ungurească l'omanizat[t, ne-o do
veceşte din plin topografia ;;i onomastica 10-
vcdeşte din plin topografia şi omnastica 10-
l'om[mo-slave. Numele persollal~ Toldy, Ho
llcm::ollern de Brandenburg, Bethlen, cari 
figureazA în acte alături de numele comu
nelor, atunci când şi pe la 151-1 exista lin 
voievod român la Hălmagiu, ne arată., cum 
p~lnR la această târzie dată dominatiLmf'u 
rf'gilor ungari era numai nominală feudală 

1) Marki, 1, o. c. pag. 500 şa pag. 22.~. 
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în aceasU'i rpgiune, din cele mai vechi tim
puri românească. 

In 1715 şi mai apoi la 1720 :s'a întrepr"ins 
in Ungaria eonscl'iptie uominal~t a popula
ţiei. A fost un recensilnuînt de natură eco
nomicu, pe care istoricii :;;i statiFtieienii un
gllri l-au utilizat mai târ'ziu, la 18H6, pentru 
comemorarea mileniului, :;;i al1&lizând nu
mele de persoană au constl'uit hituatia de
mografinl a Cngariei la aeca epocă. 1) In 
('ele 33 <;omune dill jUl'ul B:\lmagiului au 
fost g:1sit.e exclusiv familii cu nume româ
Ile~ti. Excepţie formează llCtlmagiul cu o fa
milie şi IOIH'~tii eu 3 familii ungul'e~ti, des
pre care va fi vorha cu altă ocazie. Comuna 
Băne~ti e:stf' trecută cu populaţ.ie- curat ro
m[tnească. 2) 

Un popor şi dac[l se asimilează majori
tăţii, nu piere fără urmă. El lasrl În com
plexul ce con:stituie etnicul l'f'giunii făl'âme 
din fii n ta sa. Ori, în topogntfia :;;i onomasti
ea comuilei Băneşti, nici în prezent şi nici 
Înainte eu două :sute de ani, nu găsim in
fluinţe uIlgure*ti. 

In eonc1uziune. Originea indiscutabilă a 
topicului Băneşti se g{lse~te în apelativul 
ban din ('are s'a format Banat, numele ve
chii institutii rornâno-slave, !$i numele per
sonal Ban. 

Din numele personal Ban s'a format 
adjectiVUl, devenit nume topic, Bănescu în 
singular şi Băneşti in plural, indieând mo
~ia mai apoi mo:;;iile sau satul lui Ban, a~a 
eum se ziee şi azi: Mogeasea, pămâ.ntul lui 
~10ga în Bodf':;;ti; Pătl'uteasea, Leuceasea, -
In Lazuri, etc. 

Dela Ban ave-m în Bllne~ti Banici~ fiul 
lui Baq, care a devenit nume de- familie, 
nlai apoi nume de crâng Baniceşti; în co
niUna Hă.lmăgel familia Banciu ~i crângul 
Bănceşti; în Tărmure Banciu, parte de ho
tar. 

Numirile a*ezărilor Băneşti, Cl'Îstcşti, 

Bode~ti, învecinate, prezintă o fOl'matiune 
analogă, ele ne arată moşiile lui Ban, Cris
tea, Bodea, Întemeietorii acestor sate. 

Prin urmare, nu se poate ,·orbi de 1"0-

maJlizarea unui nume de comună unguresc, 
e! eancelhtii unguri au corupt stt'ilVcehiul 
Băne:;;ti, ol'tografiilld pe ban din Banie-~ti 
bânya, mai adaugând u-i uzualul falva, 
creând astfel hibridul Bânyafalva, de care 
însă localnicii nu s'au folosit niciodată. Pre~ 
eum Jl'a putut câtuşi de putin să între în 
uzul limbii vorhIte Za)'{mdIHinya, numirea 
oficială dela 1908 şi plînă la Unire. 

1) :\fagyarorSZl\g nepessl'ge a Pragmatic-a Sanctio 
Kon\ban, 1720--21. Magyar Statiszt ikai l;G>zlemenyek, 
U2 folyam, XII. kotet, Budappst. 1896. 

2) OpuI citat, nainte, pag. 174 şi pag. 176. 1 
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Soarta felii lui Ticău 
DomuÎl;'oal'a .\spasia Ti('flu p sillg'unl la 

Ve' rin ţi :;;i (l-a ia dom II U 1 Ti6\U, fu H('OOllal' 
la pl'imilJ'ip, a t'{ll'llt lot c('-a pul Ht Sll-:;;i tiN! 
fata la :-;:l'oli 1118.lt(', ,,("a~a S(l eudllp, dond{" 
p[l1'Înţii M\-~i seoaUi lHll'U'ICl tit' UIHlp 11'0 au, 
('a :-;a. rit> mulţumiţi ('opiii 101" nlud au lJlai 
ales unu !", Spll1ll'a pl tuturor nll1l1 V('llea 
\llrha (\psprc fata llli. ~i fiindca, vOI'\la lui, 
a~a SP (,\I"i11<', la ctatpa de H) ani Aspasia 
PI'a absolventa :;;l'oal(,1 pl'ofesIollalp din ora
~\I1 tll' na:;;tl'l'f', YeciJlii au V11zut-o alli In :;;il', 
(tim tl'en'a l'\Imilltl', Î1I fip('Rn' dimillpa(ă, 
spre :;;l'oala; c('i llIai mulţi m,lsunllldu-:;;Î 
timpul dUJltl tl'(,CPI'Nl. I'ptii lui Ticău, 

,,:\a, ('fi IIP-apu('il ziua rnan' f[lră nici o 
ispl'avii. 1 .. , li tl'Pl'ut Lip opt, ('[i fata lui Ti6m 
trenl mai adilLl'Hll!,pa ,", sau: 

.. Pmw masa, \\;IlIl11('o, eil tl'ebui să fi 
tl't'('ut tit' dOllSpd, erI fata lu Ticllu a trC'l'ut 
cam dE' muHi~ol' dila :;;('oal~l 1" 

:\~pa~ia a t(,l'll1illat tip doi alli ~('oala 
~i tl'('c('!'pa (>1 P(> ~tl'ada, din mahala spre 
('('utru, t1ădl'!t a('('lo]'a~i v!'eini alt prilej de 
,'orba, 

--- "Că pal"eii nu-i a,l\1i, taUI ~av{'Ut! .. , 
1'I'pa-i lIalt;i ~i plill\ltl\, :;;i nici la p(u' Ilu-i 
seamiî.n.l!" 

.,.- "Nu-i, fă Tim'o, llU-i a lui! A'I\('eput-o 
~farg'hillita. dud PI'a tiitoarea ulluia în {li 
Hl1(,ul'('~ti, de spulll'a l'ă s-a (tus la m{itu:-;;i
sA .. , da tu nu ~tii pO\;estNl ('Îl. .. B1(,~1l dp 
'Iache a luat-o eu ('a gata, n\ l"a'l\ffl:;;ural 
ehivulpsill' la oehi, tot eu ni ni niul'L di ţi 
\larghillita '1\ ti 1ll'J'('t,-\ Il-a fost ~Iut;\!" 

Aspasia SI' ~tia fl'1I1l10(lsi! si In s('rilp lil' 
VUl'rl, l'fllld dl.uta muzica milltHl'i1. î11 g'61-
dinu puhlidi, 1:;;1 imhl'lll'a l'{lIld pc nÎIHI ceh' 
doufl 1'ol'1Ii de hal ~i o ])a1't(' dill pridillp \'11-
:Cr1nd-o intd'tlal lI!.' poarta grrldinii. l\ \lln ai 
('(> 1(' auzeai: ,,:\ia trp!lIl(' si, fie ASIHlsia, eri 
llUmai ea al'p rOl'hip l1HHIVP ('\1 volanE' I1P

gl'Pl", sau "l'ite şi ]lP Aspasia, .. o ('Ullose <lu
pti 1'o('hi0a 1'07, eu g'ul(,l'a~\I1 :-;:i mall:;:etple' 
hleujandul'm!" 

Aspasia intra îll 6l nI tiI priI'· ell('lor, 
nlimh,l.ndu-se pl'Îll praful al('plol', spl'opitl' 
;!l' trp] ori 1)(' sii.ptilmţ\l1<) , p[udi ('1' muzica 
militarll clÎllta mal':;:ul intotdeauna aC0la:-;: 

La r0v('(h~l'e, ('opil:1 dl'ag,'\", 
" In poal'ta g'1'~Hlinii roiul fet('lol' se '11\:01-
]lUl'H zgomotos tiptllldn-:;;i Il(' toate' tOllunlp' 

, - I " \" "Xoante bUIlc'I! .. ." "Somn USOl', ... , 1:-<<' 

plăcute! .. ." "Te-a:;:t~'pt lllUirlP, :\Iaripto!. .. " 
* 

In sezonul lJalul'ilol', de~i pl'im0a illvi
tatii pentru mai toat0, se dlH'P(l l,m~,~ai la 
tH'i: al "fulletionariIOl' ('onwl'nuh; ~I 
,,:studentilor" --- printre ('ari aVl'a un V(ll' III 

l'omitf'tul uranjato!' ~i al "subofiterilor 
rcangajati", 

J 

PPllirll ('pl diJl U1'fllC~1 se pn'g',Hl's(, dhl 
\ j'emp, l'UlIO*';llld 7.iu/l (\I'Hlljprii dt-Ia chiar 
JlI'p:;;t'dilllt'h' "Cpl'cului J'('allgajatilol''', d. Fil
liPi losl'fl'sl'u, plutoni!'!' majul' la Cercul Lip 
Hl'l'I'ulal'p. Sp ('ulloa:;;tp<lu dill aJlul, ÎlI ('are 
.\spa;-;ia !('J'Illilla ultima cla:sil a ;,l'olii ))1'0-
r.'sional(', El SP dW'PR Sl)J'P t'azal'lll~i ~i fata 
H'lll'a dpla ~('oalrl. Ea ~i-a !"c[lpat jos batista 
;-:i Ftl1lpl lo!"eft'st'u s-a gnlbit S~l i-o ridice, 
~\ dus-o la uas ~i IJl'simtilld Hiel un miros, 
s-a g'l'alJit Slt seoatft {} stidut5 din huzunarul 
\ l'stoHului, stl'Opilld batista cu efttpva pi
c:Hul'i. ;\spasia s-a uitaI In toaiP p(lJ'ţile ~i 
1.ev;lztllld nimf'lli, ~i-a pll~('at ochii. 

. - "DN'flnd am a:;;te))tat prilejul 8ă vă 
poi. se)'vI cu (,t'va ! .. , Port im"; !';li c{mLl i-a 
Îllapoiat hatista, i-a stl'illls u~or dt'gptu! mic, 

'- .. :\r(,I'!"1, dOlllIlUIl'!", :;;i fata a plpcat 
gl'rlbit ă spre l'as~i. 

- F,lllel lost'ft's('\! llU s-a mai dus la ra
zanlHl :;;i unn[\1'iIHiu-o dela distant;\' îi fă
('(la s('mll(' discrf'tp, ol'ideC1HE' ori fata îll
tOl'('pa capul. ,\Ilijdatfl ÎIlWlnilld-o tiU u(,
VHl'tC' de l'HS(I, i-a dat o cal'tp: "Clînd o veti 
(,l'ti, s;1 V:1 gflllditi ~i la minl'!" 

,,- ,,:\1 f' I'si !" 

După ('l' a tPI'rnillat :;;('0 al a, ~i-a permIS 
s-o ('otHiu(',\ (lpla bis('ri61 acas;l, !';li cle atunci 
yilll' mai ÎtI fiN'arp seul':1, sUind cfltl' dOU~l 
('pasul'i; timp îl! ('a 1'(' ('oana ~hll'ghiolita, 

malHa Aspasipi, S{' tnllit'a zadal'lIÎt' S;l pl'i
t'PUp(l ('0Va din ('Ollv(')'satla fl'tii ('u Fitile!. 
dUllWl'a,ipj ilhi iind eHI'jp, Domnul Tieău se 
Îlll,Împla sit fip I'Hn' ori aCHs{I, întrp ol'ell' 
dt> vizitrl, fiind dus îl1 ora:;;, câlld la eontl 
Costidi, c[Uld la ('OIUI ~IitiCl\, Sfl-i fadi l'ost 
de ('ple douilzp('i mii I<,i, dota În halli de care 
tl.\'('U 1I0voie Fii nPl, C{md se in t Ol'cea trll'zi u 
î~i vP(\l'a {'asa Lip t!ppat'lp, sll'iijuitA la porţi 
tie l'0l t)'pi salcflmi. I'ptunjiti :;;i Clll'ătati de 
('1 În fipcal'e pl'im~lval'il. III timp ee fata dol'
IlWR ClI nui llH S(tlllg'[t suh l'ap ~i cu dreapta 
1)(' Imm,'t, ('cana :\Iurgldolita răm,lllea pe-un 
scaUll, mOtflÎlld lut 1'(' lPRlJdJ'ii din dn'ptul 
\\:;;i1. 

.. CI' f:1('u~i!'?" 

.. :\Ii-a spus c-o sa-i tIPa Elias'" 
,,( :,llH 1 '1" 
"DUPll {'{' vinde gnlu", 

- "Da pricollsitu ăl<îlant ce-a zis?" 
~- "N-am dat di nI, că ei-că'1 l'll<'masp 

Ull millbtl'\l la tplpfoll!" 
- ,,\!iUiStl'll ai!", ~i ('oana \fal'ghiolHa 

~i-a dE'SC~ll'('at amanll sufll'flllui. in \,01'I,-h 

PE' ('ari 1(' lT('ZU mai pot ;-'1'(', la atll'I'Sa o
mului de z.\tat. 

"Hol... ajunge t'u-atiitf'a flion'fli-
t uri! .. , " 
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, ,- ,~P~i ~a, ~?-t 'pasă tie ... că nu e~ti în' 
star e ~lc HUnIC!. .. , ~l-a continuat s,'! hombo
lll'a~('a ceva nedpSl usi t. 

D, Tic,tu SckljJ[t 'un oftat prelung' Ce 
face fata?" . " . 

.. -:-: "S'~ culcat, mititica! ... BocrU de azil... 
J~1!,0dll, ,ma,~eP:l:jilt_ul'i1: .. ~~Il(lp-i al di Jugu
!.l anu, s.au ~Allll (u al hatran, {"ft ftsta tii azi 
~l ca 0I'H'an altu 1", :;;i coana :\larghioliţa ~ 
IIltrat l!l" casă, dt>Sf(IC<lJHltl-l;,i hael'il(~ roehii. 
'. I!. J l('[m I'ftImÎne Încă afartl. Trece pe 

lal~ga _('otetui de P[u·;[u'i, vorbeşte ceva Gol
del, ea,t.calla ,hoXă p<'lzitoarea curtii, curăţă 
lf'andru de nltcva frunze, şi se uiW ca nici 
o~laUl la lună. E de-o albeattl neohislluită 
~! ~'Ot~I~}tl:1 ca bolta altarului bisericii din 
~ga.r~lt!, un~le riim,înea ceasuri întregi, Îl! 
eoplla.na,_ on d~ .clîte ori, coana Safta preo
te_asa, l~ cauta sa-l ceară socoteală de-o 1I0uă 
11l1zbat1e. 

Lun~ ~:;>i cOl1ti~lHă patinajul lleauzit pe 
b.olta se.lIpItoare, ~l d. Tieliu cască şi se 'n
tUleie, l"Hlicându-:;;i mftillele în marea de 'ntu
}'1('1'ic. . 

* 
"Tăticule, m-am visat azi noapte, ciI 

\ orheam cu regina!.. Oare ('e-o fi 'lls0m
ntlllu ?" 

. - ,,?ac~ nu'ti dai tu cu presupu, că de 
c;;;tI invatata, de unde vrei Sel. ştiu io?!" 

Coana ,Mal'ghioJita, 1'l'nnasă eu n1<lna 
~e8te. gur~, ~vu ş~,dllml:('ai('i un geînd, dar 
socotl mal hUle sa 1 taca ... "Doamne, ce bi
ne-ar fi 1... Nu ne-am mai ruga de boeri a1'
zii-i pustia de golani!... De, mare-i put~rea 
III Dumnezeu !", şi mama zfl1nhi în visu-i. 

Aspasia îi culese zâmbetul şi vru să i'I 
miroasl1. . 

- ,,'Ce-oi fi gn.ndit şi matale, mamitică, 
tot la ce mă gândeam ~i eu!" Coana Mar
ghio}it a tresări, uitAndu-şi zâmbet.ul pe fati"i. 
"Ilmde, spune drl:'pt, nu'ti trecu prin cap 
loteria!?" 

- "Ba, da mftncate-al' mama, gură dul
('eL. Ah!. .. fum de le mai pricppi tu toate!", 
şi mama sărută obrajii fetii, spălaţi proas
păt cu săpun "Flora", 

Făne] Iospfpscu a veHit în scara aia, ca 
de obicei, întinzâllCl Aspasiei o carte, "Cum 
iubeşte-o fată". 

- "Am cumpărat-o espre, pentru tine!" 
- "Nu mai spune!... Am citit o parte 

din ea la l\Iarioara Glîju. Ea a citit-o toatii 
şi mi-a spus că-i admirabilă!. .. :ME'rsi Fă
ne]!. .. s<l. ştii c-am să dorm cu ea la ~i"ipă
tâit" 

La ora 11 Fănel :;;i-a luat sabia. 
~ "Mai stai, domle Iosefescu, că-i di 

vreme!... Mâine tot îi Duminică; n-ai nu'} 
mneata cazarmă, nici io birhu! .. , Aspasie 
taW, ia mai fă-ne cu câte-o cafelută". 

:Musafil'ul a lăsat sabia la locul ei şi şi-a 
pipăit instinctiv ga]oanele de pe umeri. 

- "Dacă vă face plăcere, mai stau, 
domnule Ţicău!" 

De lângă soba de cărămidă, :vopsită cu 

verd0, se auzi t lI:;;i ~ III coaupi ~Iarghiol i t ii, şi 
plutollipl'ul ant Imprcsia ('-<1 auzit o eo-
111 a Il d (1. 

- "Tonna s:l ('uh'gf'a vji]e, ca acuma 
rând a.m luat dt, 1l(\\'asUi pei. ;\Iarghioal~ 
mea. GIaba Zle unii ('ii ÎIlSUl'tttOal'PU ('-a:-;a si 
pfi diltcolo. da io zic c{l-i lamall }loll'i\'it'tl 
pentru adUllal'f'tl ulluhJi dupil drlJmul'i! ... 
DumlH'ata (,l' zid, dOIllllul0 Jospfcscu!'!" 

- "Est(' o chestip de HIH'('f'Îf'l'<' toaUl a
facf'l'ea, domnUle Ticclu ! ... l'nii o vede albit 
altii Ill'ug-I'n, da la urma urmii nu-i alc('v~ 
rle61t soarta omului!" , ( 

. ,-- :,Că billl' zid ... soarta omului!", oită. 
dm aduile coalla :\ral'ghioliţ.a. 

- ,,0 fi, llU zic ha! ... da vezi tlumll('ata 
?~mn111e F:lllel, ~(l de multe ori, chiar oml{ 
l~l Cl"oc:;;te soarta!... 2\11t gfllld('sc la mitlÎ 
dllld am Juat-o pc\. l\lal'ghioala ... eh, c~îte m; 
mi S[L SplUll'a atunci!. .. Ba c~l-i săracă ba -. , 
ca 11 u prea :;;11 c cal't e, ha d\ llll-Î de cine st il' 
~:e familie, ba efttc toat p ! ... Da vezi mll('~ta, 
10 tot am luat-o eft mi-a pl:'lcut sa-m Cl'oesc 
singur soarta, că slav{l Domnului, r{tU Il-am 
dus-o ~i nici azi nu mel poei plcl.lIgc!" 

"Nu Z,tu!. .. sp-auzi iar uftatuL 
- "I<':i, da azi s-a schimbat. trcburile! ... 

Omu llU să mai uită la ce-ai fost si la ('[1-
te-ai f,leut ca să croe~ti copiilor o soartă 
mai hUilă!. .. De dumneata ]lU mi ru~ille, e(\ 
dp, nu ]le cllIloa~t('m de eri!. .. Yl'pau sli zic 
dp Aspasia ... da nu m-i I'll~itle s-o spui ea-m 
dat-o la :;eoli Înalte, c-a~i putea zice ('<1 ne
am !lp lIl'amu PÎ Il-a trecut p'Îll aWta cal'
tp!. .. Ei, ~i la CE' folos c-am cheltuit cu ca (}(' 
fi-am sPl'tit, ('{t llil)Wlli nu \Tea s{i şti(' ci
lle-i, că ei-e{l H-arc df'stuHi zestrf' în llUIne
I'al! ... N-al'e, p-o vorb:l numa, că tip avut arc 
i:t ca tot ce să vrt!(': ('USii, {' urt c să mai tot 
faci alti case, mohilă IlOllă. nouţi"i., că doar 
niei un an ll-are dccfld am ll1at-o dela 01'11-
ştC'in ... da, \,01'}1a ceri llllma hani nu-i poei 
da dp-o('amdată!" 

--- "Numa. de-ocamdată.!" se thngui şi 
mai mult oftatul de hlllg{t Sob:l, "că. dac.t 
vi ndc al tii COllll Cost icit gnl U, ne dă ăi dOll

zl'd de mii de franci, ptt ra1'C' ni-i tot ftlgfl
dueşte!" 

- ,,1'."u mai vOl'hi :::i tu prostii. că ni-i 
tot făgădue:-;:tt'!. .. Ni-i t1c't că doar n-i dator, 
tU toată bOt'ria lui!. .. Pl'ntru cinci nu mai 
vorbesc io cu al di G1Îju, decâ t ppntru el, cii 
dacă nu eram io, s:l-l hag în spital p-ăsta, 
6\dea la aleg<>ri şi nu mai pl'a c(~-i azi!" 

Aspasia a intrat, aduc[lIld eafp1utilC', şi 
cum a uîtat sii aducă şi alJa, a z,îmbit cu 
ochii în ochîi lui Fănf>I, iC':;>illd iară::>i. 

- "Desigur, ('-aY(~ti dJ'pptate, domnule 
Tid"iu ... oamrnii dp azi nu pJ"etllese ('('-a fă
cut omu ca s-ajullg-ă a:;>a nun ati spus dum
Hea vostră!" 

- "Da, mataJi ('('-ai ti i gi:Î nd să fad, 
maică, că de ti-o fi timpu 1", îndrăslli ('oaIla 
Mal'ghioliţa, lăs,indu-şi al.Uurea lucrul dp. 
mână. 
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• - ,,~:ste ~o c,hestie de gândire, conită, da 
tI ebl1le sa ma gandesc la una din douit!" si 
p1\lt();IHi~rul, ~i-a pip~lH de data asta gal~~
nele, mangmndu-le par'că. 
~ . Ap~ a fost ad~lsă şi domnul Ţicău gus

tami dm cafea, şI-a rihmcit m11ndru l1lUS

tat,a: "Că bun-o mai fllcuşi, fata tatii!" 
- "A!. .. domnişoal'a Aspasia facc cafe

lele celp. mai bune !", şi acestui compliment 
fa~a a raspuns domnului Fănel (',un z[unbet 
tnst. ... 

, S-a. t.~itat la ceas în dreptul porţii şi vă.
~(~nd. ca-l ~nu după. miez111 nopţii, g-a l'ăz
g~mdlt. ,,\ orba lu ŢidiU, tot îi Duminică 
mame, m-oi culca şi io mai t11rziu!", A 
1 u81l-o pe- str:1zi C1lHoscute şi fiil'ă să stic 
(um. s-a trezit in fata gării Tocmai pl~ea 
un trell spl'e BueBreşti. Se grăbi sll-1 vadă 
şi cand era pe pef'on, se-auzi· strigat. 

- "Da'n"otro, dOInle pll.ltoneri!?" 
- "Nicflif'ri, Yintihl!... Ia "enii a~a la 

gară!" Era VinWă, factorul mahalalei în 
tare Locuia domnul Tieiiu. 

- "Credeam ea mf'rgeţi undf'va si nu 
v-ar fi stricat o vesfie bună, la drum!'" 

- "Ce veste, f.rate "intiIă!?" 
- "Dusei acuma o f.elegl'amfi la domnu 

TicăuL. A câ.ţ;ligat un milion la 10tăric!" 
- "Nu mai spune!", şi .Fă.nel se seotoei 

p'in buzunare şi dftdu o mOl1pd;\ de-un pol 
"llratelui Vjntilă". -- "Mersi, Vimilică mersi 
flă,că,ul:!", şi-o porni cu pa~i de defila~'e spre 
<asa. dm strada Crângul Meiului. "Asta-i 
soarta omului domnnlp!. .. Auzi dumneata, 
un milion!... Aşa insurătoarc mai zic si 
~ , ,., , 
10 .... 

VilZU casa de departe. Ardeau lămpile 
peste tot şi i se pitru luminile unui palat. 
"Nici nu se putea să se culte !... De-atâta 
h~curie, dne mai poată să doa.rmă!" Apro
pnndu-se, auzi gla~ml A~ţJasiei "De-aruma 
JiU te-tJi mai vedea, rămâi cu bitle!" 

Bătu uşor la uşe, dar vocen fptii se ri
dica 'in triluri tot mai puternice ,,"Vlfl voi feri 
um calea ta, mă voi feri de tine ". 

Mai batu odat:l şi vocea se fl',lnse brusc. 
--- "Cine-i acolo!?" Era glasul ('oanii 

~Jarghilliţii. 
- "Eu, eonită. Fănel Iosefescu!" 
- "Ne-am culeaUlnl, domnule pluto-

Ilie-ri!", a răspuns după un răstimp domnul 
Ticău, ~i lămpile s-au stins una după. alta. 
In drum spre poartă, căt!"aua Gohla a venit 
să-i ling-ă mâ.na. şi clezmel'cl.î.nd-o ca nice 
odată, i s-a răsturnat la picioare, gudurân
du-se eu sughituri scurte ~i Înttetăiate. 
Când se prăgetea să se culce, i s-a p{trut 
c-aude un tu:-;;it, aSf'meni ullri eomenzi, iar 
cineva de lângă. el se tot tl'udea să-I con
yingă~ ,,0 fi, nu ziC' ba!. .. da ·vezi dumneata, 
F{mel, că de multe ori, chiar omu îşi ero
('~te soarta ! ... " "Aisictir, În roM a şi nu mă. 

_' lllai plictisi <-'"li prostii de-astea, că-i tl.",eaba 

mea ce fel de soartă am să-m croesc!", răs
punse patului, când se tr[wti în el. 

AspasÎa Tică u a ajuns madam Prcd(>
seu, nevasta c<\pitanului Pn'L1escu, dintr'o 
gal'uizoanA din Oltt'llia. E mtll'itatfl de trei 
ani, e mulţumit}l, regrf'tf!nd doar 61 nu poa
te da naştere unui eopil. De dUe ori se du
CB, la Paşti şi la CrftC'Î un acasă, se prega
teşte din vreme pentru minciuna pe care 
trebue s-o spum\; domnul Ticău f<Igi'Hlnin
du-le alt milion, dacă-Î dau un mo~tenito]'. 
Din allul e<1.ştigului la loterie, domnul Tieău 
a intrat într'o zodie noroeca8ă. A cumpi"tl'at 
mai întâd grâul domnului Costică, vânz}lll
du-l nu peste mult cu pr('ţ îndoit. La o lici
taţie, a cumpărat un rill1d de case, cărora 
adunîndu-le reparatii mai de nimic, le-a 
,'andut partidului al cărui frunta~ cl'a, c-un 
prf'ţ de cinci ori mai mare. Cu alte cuvintr, 
pe ee punea domnul Tic<lu mâna, punea şi 
Dumnezeu mila! 

Din cauza câştigului, toată mahalaua a 
fost apueată de boala jocului la loterie şi 
('(\Bd o maml1 îşi vf'tlea fata ofililldu-se ne
măritată, o s[tl'uta l'ugllndll-se: ,.Ah! ... de-al' 
da şi peste noi norot'u fetii lu Ticau!" 

Căpital1l1l Predeseu, C{lZut în casa dom-
111llui TicAu, în urma unui simplu acddf>nt 
._- eu ocazia ullor manevre a alun ecat snâ 11-
tilldu-şi pidorul ehiar în dreptul casii din 
strada Cnl.11gul Mejului- e taxat un om 
::u:,ezat, dar so('rul ~tie că suferă de-o mare 
m0tf'ahnă: "Ehl... dacă ştiam, dumnezeu 
10amii lui, eă-i plae a~a de rill:l foiţele, nu-i 
,Uuleam bunătate de faUt!... Da ce să-i faei! ... 
fiecare om cu soarta lui !'! 

Aspasia Predescu e mulţumită cu noua 
sitllatie, tâ.njeşte lllS<i {~upă ceva lledefinit. 
,:\1' vrea o dragoste romantieă, cu strângeri 
de illim~t !-;\i Îllfior;wi, pe alei singuratice ... 
a~a ca'n că.rţi! , 

,Ce n-ar da sit ştie, ('[t mai e iubită şi de 
alti b[trbaţi, a carol' dragoste s-o' bănuiaseă 
numai şi cu gândul la t:e s-ar putea întâm
pla, să plâng;t într-un ungher ascuns ... ca 
la cinema! 

Arc pian şi dind răm[lIle singură, inchi
de ferestrele şi cântă după o metodă. auzită 
ele la o pri.etină. Nu vrea 8--(l audă nimeni, 
UrCclH'R îi spune destul de lămurit că nu 
ştie sii cânte. Dacă şi-ar lua un profesor, 
simte că s-ar îndri"tgosti ele eL. ea'u că.rti!... 
O profesoară, e femeee ca !;ii ea ... "nici nu 
mă g[lllclescl... femeiile sunt rele şi te spun 
la toată lumea, că nici nu ştii să cânţi mă
eRI' la pian!" 

Simte tot mai mu1t că lumea din jU1'lII 
ei, îi este streină şi-a doare atâtea priviri, 
aruncate adl'sea ca lovituri de pumnale. 

]~i aduce aminte de ceva şi răseoleşte 
grăbită într-un cufăr. Seoate o carte "am 
t'umpărat-o espre pentru tine!", îi şopteşte 
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CÎlwva ~a madam Prf'dpseu sărută lung 
sroarţele c;trtii cu mir'os de mucf>gaÎ. 

111 odaia veeiml, ordonanta veuită nu
mai dl' dourt zilp, o vpde ~i 1'.:un:1ne cu gura 
{'ft scat ii! C{lpitel Jlf'asa str[lIlge eartf'a la sft 11, 
o s.ll'ută iar :::.i se trfllllf':;tp IH' eanapea, al;\('
Z;il1d eal't{'a sub l'ap, .. ,,0 să dorIn eU ea la 
dip<Hăi!", dar nu poate dOl'rlli. ,J:c c(' mi-oi 
fi atills aminte de raripa asta tocmai azi n .. 
J\h L.. presimtiri, pl'psim(iri, eurn nu m-aţi 
Înl;\elat voi niciodată ! ... " 

Des-ehid" oehii ~i priI] JH'rdplele trans
pal'eu te, z{u·e~t.p omul care o pri ve~te cu 0-
('hii lui df' tAran ('nmi!ltf'. Se rididi, fiirţi 
g~1I1dur'Î, Î~i a~:H'az~l o ~uvitH de păr c[lzută 
pe fl'untE' ~i-i facc semn S~l i11tl'e, 

- "Sfll'U mana!" 
-- "Cum ai spus ni te' chiamă, mă 

băetf'! ?" 
--- "lordaelH'!" 
- "Iordache ~i mai cum!?" 
~ "Iorda('hE' Tosifcscu !", ,'euşi omul 

srt-şi ÎlIghiUl nodul din gurii. 
Cflpităneasa ~i-a mu:;.eat buza, simtftnd 

nun a lovit-o cincva în moalele capului. 
~ "Da, .. dp undf' f'~ti tu '?" 

,.Din comuna Dumitrf>:-:ti, judf'tu 
Hilmni('!", ::;i se vpdl'a ('-ar fi vrut să mai 
adauge ceva. 

- "Atunci poate e::;ti rudă cu plutoniE'
rul Iosrff'i·1('U, dl'la Cereu de l'eerutarf'?!" 

- "P:li ii sfint fratE'!". sdîpă flăcHull'lls
punsul. "da el nu mai (' la C(,l'C, că l'a mu
tat al di domnu Pandpli la Buru)"r::;ti!" 

- "A~a!... El ~tif' di eşi or'dol1anţă la 
domnu căpitan !?" 

- "I-am Sf'rÎfl ('~1I\d mi-a zis domnu plu
tonier major eă m-a numit dp ordonanţă la 
domnu căpitan". 

- ,,~i ţi-a rtispuns ('rva?" 
- ,.Păi da. mj-a l'ăspuns pi):n lmu ca-

1'p-a vi Il it dila Huelll'e:-;;ti şi zicp 'n s('l'isoal'r 
C'H n-o fi rău, dî el îl (,llnoaştp pă domnu 
d'ipitan şi ('ă ... " 

-- "Că ce!?" 
_ "Că ! ... " OtlHll Ahî'lţj iară~i nodu1 aşf'-

7.Andu-i-se 'n ~M si vl'kind 5lJ'1 tot inghită. 
îl ruprinsf' n:'idu::;eHle. 

- Ei vorbpstf'-odată!" 
_ ::Că' ... şi p{l' cu('oana {) ftltlO&şte ... că ... 

s-a avut hini ('u ea ... '" 
1 1" , v't v _ .. Marş afară. mi;î,~al'uf'., ŞI eapl H-

T!f'RSa nidnu-l V(lZU cA.nd :il trp.('u.t îl1 odaia 
vf'rin~L L-a aU7:it numai {'umî~i sufla na-
sul, ttlşind apoi de mai mnltp ol'Î. , .. 

CăpiUineasa a trecut în faţa 9g1ll1Z1.1. şi 
prin ('a a Y;'î.zut pe dipfttăiul {'allapel~l o 
earte Cum iuhestfl-o fată.". Simţi cum 1 se 
t)relin~e p·rin Sfll~C fiorul u~ei (~01~illtj n~
împlinite şi ochii i s-au unwzlt. Fara sa ştie 
('um a strigat: ".I.nrdaehe!" 

~ SJ:iru mâna!", ~i omul a răsărit in 
pragul '{lşii. ca o păpu~ă automată, 

-_ "Vezi tu", adincuri am fost rea cu 
tine, da nu lua ~i tu seama la toate .. , sunt 
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11€'l'VOaHă uneori!... Imi pare bine eri e!:;iti 
fl'ate eu ... el şi te rog s~i. nu spui nici odată 
domnului e.i.p it an, că-l cuno:-;.ti. Cred c-ai în
ţeles! ?" 

- "lnţeles, săru mt"tlla!" 
- ".)i dacă-i scrii domnului plutonier, 

spune-i că ~tiu că e::;ti frate cu el şi că ţi-am 
!Spu~ ('-ai s-o dud bine la noi... ori scrie-i tu 
ce vrei". 

- "Am sfi-i scriu!", şi fliicăul şi-a şters 
fruntea în('ălzită ('-o batisUţ murdară. 

-- "Ce mai fa('e eIl?" 
-- "Faee bini... s'a 'nsurat şi-are d.oi 

copii !" 
- "Pe cine-a luat?!" 

"P~l fata lu domnu Pandeli din Plo-

"Bine, Iorda('he... na şi tie ceva de 
cheltuialr!", şi i-a întins o monedtt de 20 
de lei. 

~ "Săru mAna!" 
Flăcăul a ie~it şi că.pitălleasa i-a urmă

rit mi:;>căl'ile, prin pE'l'de1ele transparente. 
L-a văzut I'idÎee11ld uedumerit din umeri; 1n
vttrtindu-se prin odae fiiră llieÎ un rost şi 
i(:~ind apoi în stradă. Inchizând puţin ochii, 
recunoscu în mf'rs pe ce]ltlalt şi simtindu-şi 
din nou ochii umezi, se răsturnă pe cana
pea, imbrăţ.işind cal'tea. 

• 
Uipitanul Predcseu a pierdut la cărţi şi 

se 'ntoarce spre casă numai d'upă mezul 
noptii. Nu departe de poartă s-a întâlnit 
r-un plutonier - aşa i s'a părut ~ şi nu 
~Ue dece simţea nevoia să'l întrebe ce caută 
lLOaptea pe stradă. ,,0 fi din partea locu
lui L .. Frumos ar fi fmit să m~l 'ntrebe şi el 
pă mine, de unde viu la ora asta!", şi mută 
g'Îlldul la altceva: "Cum draeu s-o iau, ca 
~ii'i scrie mitocanului dE' tat-su, să-mi tri
miU) ceva hani!" 

A intrat în casă pe nesimţite, Iordache 
se uita la () fotografie şi când l-a văzut, a 
'n}f'mnit! 

- "Cucoana s'a culcat de mult!?" 
- "Nu ştiu, să tTHiti!" 

"Cum nu ştii r' 
- "Nu ştiu!" 
~ "Da să arzi gazu altuia,. ştii!? .. Tra-

ge-mi cismile şi marş de te culcă!" 
L-a văzut intnî.nd df'sculţ În camera ve

cină, deschiz<1nd o altă uşe, care a scos un 
scârţâit, ca un oftat stingher, IOJ'darhe nu 
poate să doarmă şi i se pare cii aude tre
rând prin lI",j un fel de ceartă, As(',ultă cu 
at enţie. şi s~ conving'e că. totul nu-i decât 
părerf'. "Unde S'01' fi 'ntâlnit oare!? ... Ao
lf'o!... ce era să pat io, nene, din cauza ma
tali!. .. Spunea c-a vinit numa pentru dou
~patru di orf' şi stă aici di şasi y.ili şi nu să 
mai gâ.ndeşte să plece!" 

Se-aprepie Cl'ăciunul şi Aspasia sepre
~'ăteşte de călătorie. E veselă, cum n-a mai 
fost de mult şi impachetândll.şi bagajele, Il 
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""inUl lip Sp aude ptlllh îll pivlliti\, uude Ior
dache tel<' Il'mlle; ,Jbrni'ti, o llH pleca, l'il

nJ<li.., C:l tu 'mi eşti dragoste tii 'llWi!" 
Sp ştif' hÎlH', n"t-i ÎI! IUlia patra ;;i V!'l'a 

:-:a tiU('fi Vf'stpu În ~)pr!-'oalHl domnului Ti
titU, A Ulinl1it-o şi faVt lip eiipitall, pc'IlUl a

nlnl o IUll{1 şi nî mi i-a ~Pl1S-0, el a dat Ile
lJ1lTPZt!tor dill cap: ,,~ll-Illi ViIlf' S1t cJ'('d dt' 
loc, dl'ag-:'d ... ~t ii. erI ('li, aşa ea tinerii, H\
cui caUl multe ~i dodorii mi-am spus că, Il-O 
s;1 am ('opii~". ;\cum s'a convins !;'i el că doc
torii sUlll lIi*te lwpl'ic('jHlti ~i se bucură de 

ll1iJionul carp'l a~t{'apUL Căllitănea~a şi-a 
alps naş p{' ~tefan Bireu, ma.ior în ret1'age-
1'1', cu gt"llldul cfi dac-o fj hrliat, :-;ă-I poată 
t!pzmel't!a ,,1'fllle 1 !", 

,,:\:;:a a fost să fie !", gtlHd(>~tE' Aspasia, 
a~ez<lndu-şi baga,jf'l{' În cufC'l'E', în timp ce 
Ioniaehe pl'lvintl-o, zilmbe.'~te zicfl11titH;d: 
"N'C'tH' Ftmachc, că billi-o mai aduseşt cu 
mintea m:Hali, luminaUi dt>-at,ltea umblit 
p'Îll lume!" 

Al. Negură 

~, ,': '1###, ~~M'~' I ~~Bl#!~a##j!~l!fi~IIl##!#I#iII#Ii!I#I#I#!#!#!II.' . ',I!liIIIlIIIIIIIIIJIIllllllllllllllllllllllilililllll!II!" 

BogomilislTI ul 
Problemele ridicate de începuturile lite

raturii noastre sl'rise sllnt în strtUls[t legă
tunt cu viaţa hiserÎcf'ască a poporului 1'0-
mtm. Cercetat'ea lor a lJlers destul de incet 
~i a fost ahonlatcl aproape numai de către 
laici, cari se preocupau mai all's de punctul 
(le vedere cultural. Han'ori au intervenit 
eerceUllorii reprezentall~i ai bisericii, pen
tru a-şi spn ne cu vtmt \lI vot 1'i vi t cu imlh'a
Oile doctl'ind rrligioa~e, Este şi cazul C~ll'
OI 01' popora!le religioase, în jurul C{lrOl'a s'a 
at'reditat phrerf'a afirmaUl odai [1 (le Ha!;'
dPlI, c<\ am aVl'a de a f[H'P cu produse ale 
illflupnţ('i lJogomoliep la lIoi, 

Pf\rinU'le D1', Ciuhundu, un ÎncP1'l'at eu
llosditor al doctrinei şi pl'o\)lPnwlol' noastre 
l'pligioase, a reluat, Într'ull studiu dill He
\! ista T('olog-ieă, Sihiu, U););3, discutia aS\I~)l'a 
bog-omilismnlui la HOlllellli. DaUt fiind mo
dl~stia :;;i discreţia pe eurc o punc autorul 
ÎI! tot ceeace ~l'rie, de ahia În ultimul timp 
am aflat ([pspre exist('n~a studiului puhli
cat. 

D-sa examiuNlzii dodrilla bogomilică 
lh'sp"e Sf. Arhallghel l\Iihail ... - favoritul vc
llt'l'at de bogomili - ~i ajunge la concluzia 
e<! niei în mOlHlmelltelf' lloastre vechi cultu
rale ,-;:i niei ill folklorul l'oIll.îlH~S(, nu exist<l 
ul'nw de illfhwllte ale ::;ed<,i bogomolicf'. 
(·.f'eaec Înseamllft efi poporul I'umâa nu a 
fost atttt de idplltifieat i'U aeea:"Ut sechl pe 
dit s'a afirmat p,îWt acum, 

Cultul Al'hanghelului ~lillail, prezent îll 
ll'gl'lIuple religioase ale Homflllilol', îşi gă
si'::;te o pxplieaţip deplină prin punerea lui 
în legfl t Ul'{l cu rolul ce-I are arest sfânt aW t 
ll' vpchiul, •. '.lt şi ÎlI Noul Testament. Cu a
Wt mai mult, cu etlt l'OlH'pptia folklonllui 
lIostru despre Al'hang-hplul l\Iiliail este în 
vtltlitft contradicţie cu doctrina hOg'omilică, 

Părilltrle Ik. Cillhallda cercetează şi 
cuprinsul textelor măhăcene ~ pe baza că
rora Haşdeu a ajuns la ipoteza influentei 
:bogomilice -- şi le arată ca oglindind con-

si ROInânii • 
Prof, Dr, GH .. CIUHANDU 

cl'ptia populară despre Arhanghelul :\lihail, 
ÎIl opozitie cu ceeace sllsţillrau bOg'omilii, 
dar fiiră a contrazÎ('C' în P81'1lţ{i. doctrina 01'

t odoxtl. D€'ci, at'C'ste prod uetii apocrife ve
Idau, ÎIl v('acurilp trecutE', d('la drppt-cre
dlllrio;;Î. Trecutul nostru 11U a avut aşa dar 
tradiţii bogomilice, iar "În vechile lIoastn~ 
11I0nUllU'llte de eultun'i rf')igioasă, ca şi în 
eJ'f'dinţ.f'le poporale ale HOlluluilor, a trAit 
şi t rtiic!;'te Înl'ă COlH'cptia U Il ui crE'ştinism 
popular apoerif ea!'E' nu poate fi identificat 
('u credintf'le bogomiliee", 

Studiul aeesta al pfirilltC'lui Dr, Ciuhan
du, dO\'f'liind "inexistpll(a printre noi a unui 
bogomilism organizat şi influent' , reduce în 
aCf'laşi timp, pentru istoria noastră literară, 
ilifluPllta aepstC'i s('('te în ee priveşte căr
tilf' popoJ'ane, CPNu'e, În ultimul timp, PP 
altp căi, :;;i istoricii literari au Î1l('('put s~l 
sustill~l, M. Paun 
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Serbările dela Oradea 

In ol'a:-;;ul }'c~edintă a P. S. S. episcopu
lui Homan Ciol'ogal'iu s'a selrb,Horit În ca
drul unei emoţionante Pl'hZllUiri, allivI'l'Stl

l't'U de 1:>0 de ani dt'la pUlH'J'ea pictl'ei fUll

o.amentale tl BisE'rÎCci eu lUllft -- asUizi ca
tedra -- la ortodoxft din Oradea, de către 
('1)i scopu! Pct I'll I'pt I'ovici al l\rad ul ui, la 
1.84. 

A fost înlr'adrvi'ir o serban' nu numai 
o ortodoxiei de dillcoace de mUllti,- ateH de 
vie În malJifrsUlrile ei din ultimul timp, 
dar a fost ţ;i o mare manifestatie a rom,l
nismului de pe această graniţă, malJif('sia
ţic· la earc au asistat reprpzpntantul 1\1. S. 
Hpgt'lui, apoi :\Iitropolitul Nicolae şi dnii 
miniştrii tIr. C. Angrles('u şi I. Lapedatu. 

Senzul ac('stpÎ pl'ăznuid l-a r('dat Mitro
politul Nicolar al Ardf'alului, cale a Uî lciut 
hiruinta df' acum 150 de Rni prin ('uvintclf' 
pJ'ofetului Darliil,. {'are, În 1'01li(' stnUllfl 
fiind, stătea cu f('re~tril(' ftiŞOl'ului SflU tIN;
{his{' spre stl'i1n1o~'il'sl'ul Jprusalim. 

[tIria acesta a fost frluată mai de a
proape :-;:i de părintE'lf' tIr, (~h. Ciuhandu, 
pl'eşrdintele pl"f~otilol' dill Înt 1'1:' aga Transil
vaniI:' şi unul dintrp distinşii soIi ai At('I\('u
lui nostru popular ar:ldpatl. 

Hf'dilm m.ai jos cuv~lntar('a păl'intclui 
tit'. (;h. Ciuhandu, fii Il rl dî ea m:1rtul'isp~tc 
constanta orÎrntare 'f'rligioasă -;i polHidi a 
l)!'('otimii vr('h i hihol'f'lH' SDr'f' nu ('ll J'l'!:'t 1. a· 
('('st I ('rusa Iim al ~qlÎ I'it uali t:l O t'om:Î 11 rşt i. 

Prea Sfintite Părinte Episcop! 

Am marea cinste şi bueurie ca, în eali
ta t ca de preşedin te al Asoeia tiei Preoţilor 
8l'lieleni şi în numple ac(>stol'a, sii Vă atIue 
cmagiul nostru :-;>i sfi ne alătul'[nTI la marele 
praznÎe, pe ('a1'e-1 pl'czidati ca vârsta şi ("u 
flfirmal'ca. 

l\lă simt fericit şi în ealitatNl. mca dr riu 
al Bihorului şi f'lev al {lr'pa Sfintiei Voas
t1'f', C[l pot lua parte la aC('8t praznic, la a 
('el nli teIll(' 1 ip stau t1'a<1 i tii de lumi1loasă 
afirmarr ortodoxă şi 1'Olmll1pasdî, - în a
('('st oraş ti (' vec}) e reş('di 11 ţă cpiscopească. şi 
în a('est jm!f'ţ eu veehi p)'{'oti şi died, sufe
rit ori pr n trll Ortodoxie ~i bir-li Hori, în ('('le 
din urIllă, prin îdcalismul ~i prin dragostea 
lor dr slovii romtlllească. Am avut doan't 
jll'ilf'juL înainte dr un decf'niu ehiar, s~'t re
marC' din condcicle lor dll'ti bisericeşti ma
llusnise din Bihor mai veehi dcc;ît tiparele 
de an'laş feL 

Noi Preoţii, azi mai mult ea altădată, 
adăogiîm rugiiciunile noastre pplltru sufle
t('le şi intru pomenirea dr('apfă a înaintaşi
lor' eari, bine iehivernisind aici moştenirea 
OrtodoxieiromAlle-şti lucrătoare, îşi au par-

t('a 10)" de a fi prcg.Hit şi ei biruinţa <.Idi
lIiHvft tiin zilele noastre. 

Prflzllllim, df>t'Î, ~;i noi, din tot sufletul 
ll08t ru, prazll ic'ul bil'tlillţ ei ortodoxe, care nu 
,este lIumai al sfilltei biserici catedrale de 
aiei şi al ep~lrhiei ortodoxe de Oradea, ci al 
îll11'egp i suWil'i I'onuînc:-;;ti. 

Acest Pl'awic ne dă prilejnl să reamin
tim odată mai mult ~i 8:1 evoeăm vechi le
gfJt.uri ('U adl'viirat sufl('te!;,ti, ale Bihol'ului 
cu fratii de IlPstl' l\hmti. 

Citl'?; o dovadă, veche şi autentică, ne
cu nosellUt celo]' de asUlzÎ. pp' Crişul-repede 
tl'ăia la ÎIH'f'putul vf1aeu!ui XYIlI, un preot 
r 'oPft lanii:;;, cicla ('are ni-a r:lmas un cat a
vasipl'-mallllseris. În care dftnsul a interca
lat "l'rc\'piieui cal'E'lf' zic preotii la coli vi şi 
la nldÎcal'(,u piîhal'elol' 11Plltt'U RălleUăti", ~i 
Îlll'hiw1.ri cu titlu li!' "poliehronismos". Iată, 
~-. după dovada lui Popa IaI1l1~, cel ti(' 80 ani 
I'[llld îşi copia manuscrisul, la începutul ve
tleului XV[II, -~ iat;l ~- zic -- cum Îtlehinau 
p)'potii hihoreni d i Il b:l t I'lÎ ni, pe la pomeni: 

-- "Intru ÎIHlf'lungata viaţă, paee şi să
m1tatfl, spsC'llia, zilf' })lIl1r, ani multi, şi -B.RU
pra vnljmaşilol' bir1linţă, hlagocC'stivului !;li 
prpa hnninntuhti Domnului nostru (euta
l'f·lf') Voevod, şi stăpânitorul a toată Unqro
Vlahia; DomwJl păzC'as(,~l-] Întru ml1lti ani". 

- "Tot aşa închinau - şi Vă rog, ohsC'r
yati I'edarf'a nrin Ill'aiu, după. ortografia hi
horeanului Pona Taillls. - întru sănătate, 
pace, SPSPll ie ~i ai. m n Iti şi ha11i" TH'n/l'll 
.. mitr0110litu1 R. toată Ungro-Vlahia Cliir 
Chir" (Cot:11'0Je), . 

.. - ~al1 llrmiltoal'pa UI'arf' lwnt1'l1 ~f('t
nicul tromlllli m111ltpan: ,.'lulti alli f>l!'lî 
DmnllPZPll C'instit1lllli. sl:'iYltului. df" h1111 

n('arn si nrNl în (f' 1 f'ptllilli hoip.riu mare .. !' 
laM, ilH'ăh'o mf'rgNl.lI. lndrf'ptate Pf' f:l

t~, llilllrlllri1f' si g'l'ailll'ilp îm~inta~.ilor nostri 
Dl'f'Ot.i bihol'f'ld - fll{' Da.niil-ilor nostri din 
Rihnt' _ .. pflnA a. nu fi d::lt n(>:;;tf' f'i pailll's:! 
('li dOll{J ral)(ltr, NU'fI a st:î1cit mlllh> mirlti 
...:j ft sl1eH 1l1U H f' olH'a?f', 8111'(' Vif'na Îmniîrp -

film' "j Q,l)l'P Budapi'sta .. crailor' apostoliei" 
fii rllgal'if'i ! ... 

Prea Sfint,.. pihlnt,..' 
np<:g'l'on tr::lditii vP('11,; l'ornnnp"ti fll ... PC 

h 01'1111 li , fl f'nl'm"l ţ'pÎllyi,,"", ::l('l1m clnc1Sprf'-

P"pntim('fl Jl"';P]Pl'l11il n)'jll ""'in(\ 'll'M\7~ 
~'\ lh"'hl'lilll tl'~HHtinn..,l nI nrpoti.1Ol' bih ...... oni 
(1,. dMYllllf· .. Tpfrn Q;jn~tJlt". l1fl('f'. sn<.:pnif'. 

Jli mnlti ~i 1111>11. "1 hil'nillti1 "'''lIn''>!. flltlll'()l' 
,\~j)'71,tl1ru" r,;;:j 1îf\,"'n711til("u" ulH';i il"Y\q~i _ fll''''''~ 

<:::'(int;~11h,;, fH'Ml ~ntp'(\ntnhli "i f'{p Dl1tnnp-

7f\ll cim:titullli" Episrop Roman! 

--.. _. --- -..-.---_ . ..-..---- 13 
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Stropi din cascada vieţii 
Sun'! 0amem In fata. d\rora nu trebuie 

!>i\ ai dreptate, :;;i, oameni, în faţa. C[lrOl'a nu 
peţi avea dreptate. 

hl fata unora o nlţ:tigi, fiindcă voie~ti 
s.'[ 1-t>-0 dai; în fata celol'lalti o câ:;;tigl, 
fiinucă voiesc ei sit ţi-a ieie. 

* 
ln păgânism, viata era l'Imbra sortii, 

ill cre:;;tinism, soarLea e lumilla vietii... 
• 

·Cre:;;tinismul e viata vie.ţii: -~ uin el nu
mai dlUlsa tr;ăie~te ... 

Snfletu'l absoarbe viata pl'in cugetare. 
* 

Popoarele se ~tiu; - iudivizii numai se 
simţese. 

* 
Sper~mţa creştină estr, Înailltr d(' toate, 

o adiineă înţelepeillllP, e<lei a spera însem
nează a ~ti alege necesarul altei vi.eti... 

* 
Pelltru ('re~tin, a spera şi a obţine, tre

buie să fie sinonime. 

* 
"O.m UHl:l'C", 'llurneştie '1'\uJH~ap{> acela, 

'(~are Îi;\·i hFlpinge vremea 'ÎN timn. PeJltrll 
('ci ce ~i-0 Smpillg în vednide, Biserica a 
cJ'ei.at numirea de ,,,s.fâ.ut", 

* 
Sfinţenit'!, Î-nsemnea:ză acoperirea ,\Tletii 

elI dHHlNeZei'l"e': - La ing-eri. - prin echili
bru; la oameni, - prin asCenSitlTle! 

... 
Instinctele- sunt sehe]('tul suflptului şi 

raţiunea trupului... 
.. 

Admi.ra.ţiaeste haina de sj;i,rbă,t411lil.l'e a 
,)lrrieeperii... 

* 
. "Al1ta de a trăi", d.evine ,.artă ". nu Plin 

po~ib.ihitatea ,ei, prin pu.terea pec8!l'P od~lm 
vietii. .. 

.,:Mame ('('1+>J)1:(''', ~ iatA două vorhe no
.t.vivite \lll.a altei::! ~i, sillg-Ul'ele cari u.au f.'l,}lr
băJoo.rea, omenirii. 

* 
'frupul se poateorlihl'li numai după 

ffi'uncă;sl'Iflf"tul, numai după ru~ă('inne. 

Curaju'l învinge greutăţile; frica, le 
adună. 

Univenn.l:1 este laboratorul durerilor, 
conştiinţa este laborant ... 

Poezia se na~te in natul'ă, eflud iu su
flet se naşte dragost('a pentru amfwdou[l. 

" 
A da g.l:ndirii temperamPHt ~i tempe

j'amentului, gâ.ndire, ÎllsemnNlză a cl'f'ia 
popzia. 

* 
Spiritu.\ ·frumosului 'na~te dtin intuitia 

naturii; spirit lJ.I bilH'lui I'1.ai;\te din illtui ţja 
su,fletuluL . 

" 
Artel.e 8lJ.111,t fiice l.e sunetul uj e1;l natura ... 

Artel>e sunt t"reatiie din creatie ... 
* 

Arta ~i iuhirea, cu ,cât nrpriud 8uflptul 
mai tare, t'uatât îl de~mi\rgi.nes(' mai mult. 

* 
Artele sunt femenine fiindcă sunt fl'u

mttseţi, nu pelltruci\ sunt perfeeţ.iuni. .. 
AfeetiuniJe sunt pulsul suflrtului... .. 
SpiritE:'le tari nu pot suporta slftbidu

nilf'. 
... 

Dacă nu ~mntcm un l'HU ahsolut, SUIl

trm un bitH' foarte l'plativ, .. 
'fii 

De etC'I'mitaLe ne legttm numai prin nc-
sff\l'şire ... .. 

lTmiIinta este forma defintivă pe care 
trebuie s'o aihă sufletul. 

* 
Fericire se LlUmeşte frumuseţea îu ca

.l'pÎml}.l'ă.căm viaţa. .. 
~Câ ud poti tl'cee de tine, aju'llgi 1~1 ngă 

DUI11nezeu .. , .. 
~loal'tca este unieui I unu care Înfioară 

viaţa, fiindcă nu-i realitate ... 

Taină. in viat~l, este ceeace simţi cu 
putere ... .. 

Omul nu poate ('reia, viaţă, pe spama 
altora, ci, numai dărui. 

* 
\' aloare, vietii, îi dă omul. Dumnezeu 

ii dă durata. .. 
Dumnezeu l-a creat pe om, - el 1.re

lmie să fie ... .. 
Cât dumnezees(' este in puterea OillY

lui. Din prima viată, primită, el î~i ereiasă 
pe a doua!. .. 
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Omul nu poat.e creia lumi formale, ci 
numai imaginare. Dar, e, tot1d~, în aceasta, 
II n semn d Ullluezeesc ... .. 

I.ueJ"urHe pe cal'Î ](~-a avut DumnezE'u, 
drept seop, se tl'l'llOSC fiindcă le-a fileut \'c-
ti lIicie ... 

* 

<,le îi Închid şi-i deschid isvoarcle_. 

Moartea este "arcul de triumf' a.1 vÎJe
ţii: )iJrin e·a n e irltO;8Jl"C e m din IU}!l t ă.._ 

Păcatul ('ste umbr'a suf:hetul'ui }1l€'ste' 
vi8JIă ... 

In viaţă, rou te poţi ridica pr'in Ml'- t Ferkil'ea este (}.o-bâtl.clia priNil:i,tă după 
1P1i, peHtl'udi. mti a11 înillţime,.. capitalul vie-tji, 

* 
Serio~Hatea este prietenia d.intl'e suf]('t 

şi viaţ[t. .. 

Iubirea este înălţimea de pe care vezi 
orizontul vieţii ... 

Lacrimile sunt sudorile (,oll~tiinţii ... 
Artele sunt diguriJe vieţii... 

* 
Aria nu omoare pe nimeni. Nu-i des

tulă dovadă ca-i divină ? ... 

De sus, vezi departe, dar mclrunt.. . 
.. 

Dumnezeu ne iubeşte pentru sine; 
noi, tot pentru El trebuie S[I ne iubim ... 

• 
Mândria strică frumuseţea ... 

* 
Dragostea este isvorul în care, privind, 

ni se î!lfrumseţează "chipul" ... .. 
Cugetarea este respiraţia sufletului. 

* 
Speranţa este vecinicia vointii... 

.. 
Virtutile sunt singurele înălţimi din 

cari poţi privi spre Dumnezeu ... .. 
Viata, nu-i viaţă, pentru acela, cu care 

nu se potriveşte ... .. 
Viata, răsărită nUmai, e sc:â1'lteie; în

florită, este flacără ... .. 
'Virtuţile sunt florile vieţii, întoarse spre 

Soare ... .. 
Creştinismul măsoară cu viaţa, şi vir

tuţile şi patimile, - cu vecinicia, şi via
ta şi moartea, iar cu moartea, numai 
osânda. 

* 
Fericirea este ghirlanda de virtuţi, atâT

natft de stfllpul vieţii... 

Sufletul şi viata, comunică invers: 
('u c.H te cobori in suflet mai adânc, cu 
atâta aurci în viată mai sus ... 

Durerile sunt depresiunile sufletului: 

.. 
Pentru ereşthtism, trebUb€ şi să-ţi dai 

viata, - pentru celelalte, numai s'o pă
strezi. .. 

Inima ţi-e bună numai când ţi-o sim
te altcineva ... 

Fericirea estC' confluenţa dintre iubiri... 

Sufletul creiază numai simtindu-se ... 

Ti'icf'rc amarii, 
Pustie şi duriI . 
SI' 'mpl'ăştie iară, 

p,.in 111'gum suri!. 

Ea sboară pc 'nU1!S!11 
CI/ln'mul' al saÎÎ, 
Eli intru 'Il cllpl'insrll 
St>nin al [,(sării... 

,~i, iaNlşi m'apleacă 

Tăcerea prlstie 
Si toamna 111(1 '11ea('(1 
Cu mrlllncolie ... 

Amintirea 

Gh. Moţiu 

Gh. Mopu 

Pr' m«i11i de gdnd ti-aduc aminiirl'a 
- Pl'csati'i. pl'lahl CII r= sentimental -
(;1/ degete pioase îl simt pdlpdirea 
C!lIli VW'(I comoara din coasta Ulmi deal 
111 noaptea crl legende strecoară amăgirea 
Prin focul şOl'ăelnic de lor/ă isprtlvillf. 
Co ,'11 apa sfin/ri Vineri Îmi caut I'ăspltWI'ea 
Povrs/ei cu credinta in suflelu-mi pă::ită, 
(;i 'n vun mai C(!flt În ape amăgitoare de opal 
Pm'fllmul de-al/ădaUi 'nc11i8 in Iuda de santal. 
Infocmai c!Un din alr.1<l C/l stl'dhrcil'i dit,ine 
CI! focuri de-artificii Îrl aful1Zimi mal'il1e, 
In mâinile Întinse ca semn/'Ie miNIrii. 
DI' 'ndatd c/'-i deschisd la suprafala mdl'ii, 
lWmâne dan,. o til1ă "âscoasă şi mânji/ă 
r(T.wi, Cll {irI' de plantă plltre::iW. 

Marcel Olincscu l' 
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Noembrie - lunci greI!, rit' nopti prt'o IUlIyi -
(;/1 ::ile ce se 'IlSCrill Ctl simple dllllYr. 

I'e-llll nesfdrşil drco/' il1do!ial, 
Plecl1!", şi Im::ww/'e ne-a !dSf/1 Msr,l 
['11 gol imc/ls . . ~ CII ::ise ijJole::e, 
Meni/e ca apoi. sll /H'Il::eslre::,e! --_. 

(.\Ii pl'il'l'lHII. ed-i !lor/'a dc';l1pnrllllllll. 
lu ctlr(' - dllpâ "C:UI" ~-, Il dul şi /lllllll!) 

1.11 i111P"11111111 slIl'sc/'is-a fiecare, 
Tol {'1'-tI 1'/,('::111 eli, dc prisos, I1W; a/'r", 
JJc Ilildă, Ttl/llrrSCII-ur fi slll>sCl'ill 
Inlrey (l/IS(lI11/11111 marellii SC/II P;S 

-- ])/,-11 gww/'lla, ca şrf şi de partid 
o, (;O!/(I. (1 slIl'scris () rimii '11", pitl! 
(;/,oryl'lll Bl'm"mlll. du l-a o .. , şarlldâ; 

luI' \'11;(/(1 \'ocI)(ui, 101 o"' 1>Il/adtl! 
Pc V. ;\Judyc(I/,Il. rau s/(I>scris .. spil'lal'ii"; 
'[ti/' dO/ll/Ul Jlillllla('}ll'-a elu/. .. iiil/'ii! 
,\'. Iorga li .mhscris o /lii'sll nO/1(I; 
f)ill "Irei", iV, Tilllh'SI'U, Il dai ... "dol/tl"l 
,IIall;/( ti s/lI'sc/'is lIolli d/'daralil 
Si ,tw'cl Ben[o;ll-a du!... "srn::illii"! 
N. CO('('(l s'(I fnscl'is CIl !Ill "clos(//,": 

. He/>rpwlll (l suhscris prklllll/... ".111/ ": 
"Ul's/allli''' fi .m/1scris i\i'ye[oiml'l; 
"Tâmâc şi o//'(wă", TCO(/()/,('Ullll! 

COIlPillţ/c/,i Q Sllhscl'is Pmllfil Ş('i('(ll'll, 

Şi-o Jlo(';;;e blllul... M ili/aru! 
,,[ou/I'a-/'aport", sllhscris-a CiililH'scu! 
luI' dom/mi Sirlirm, ::is şi Popescu. 
I'n Iric%r, (1 dat /a .... imlu·//mllt!". 
Şi-fişa, fIU dai cu lolii, C('-(lI1 aI'ul! 

. ~ ; . 

Pan -
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Cărţi-Reviste 
N. lertta: 

Is~o.ia Ii~eraturii române,~i 
(:on~emporane 

2 voI. Bucureşti. Edit. Adevărul, 19:~4 

In tinerete U, Iorga ne-a dat ('pa nu,i 
dOl'umentat H istorie a lit erut urii 1'0milllest i. 
S('l"isit pe Uit plall vast, ea se oprea la al~ul 
18(j(j, adil'ă tOl'mai În pragul interventiei 
".Iunimei" d('la la:;;i În mi!;l'al'ea de prime
llÎl'e spiritualkl a vrpmii. ] ,uerarea n'{,l'nUi 
(ontilllla corpul opel'ei illeeputt' al UltlaUî, 
ajungtwu ClI {'('I'('etat'pa fpllomellului litf'l'ar 
pumi 111 zilele lIoastJ'p, 

D, Iorga imparte (,pol'a p(' carp o stu
diază, În două perioadC', potrivit 6trora dsa 
ti isti nge, pe haz a 1'f'aliz~lI'ilor ohO n ute fi t' 
d!'svoltare noastn"i litera"'i. două. fi lIa I it:'l ţi a
lins(', In prima parte a {'pocei eontempora-
11(', fixaUi între anii iSi)7 -1890, scriitorii au 
fl'ămelntat mater'ialul ('xprpsiE'i ::oi eu ajuns 
la "crearea formei". Fănl diseuOe, În acpa
slă vrenlP rolul !It' ft'lll1tt' ÎI joa('ă Îndrumă
rile pornitf' dil! ('('I'('ul .Tuniml'Î, aliitul'Î IIp 
literatUl'a realizată sub infltlPllţa, .~ şi 
chial' cea adver'sară. - aepstf'i societăti. In 
anii de după 1890 ~i pân~i în zilelp 110a8trp, 
accentul nu s'a mai PU!-l atât pe pat'tea fol'
rnaH\ a matedalului de expresie, cât JH' 
('(,eace trebuia sA cuprindă forma odat.l 
('I'paUl, adică pe fon(1. In căutarea fondului, 
('lire trC'llUia să l'eprpZillU' În litel'atm'ă ee('a
Cf' au Românii ea popor, nou şi original, ro
lul prim se df'plaseaz(1 deja "Convorbiri li
terare" spre alte reviste, P~lIlă dtl1d ajulI
~[llltl la "Sămănătorul", acesta izbuteşte să 
illserie, ~mb conducerea u-lui Iorga, un nou 
şi însf'mnat capitol, - cel mai însemnat, 
după opinia autorului, -- în desvoltarca li
tf'l'atUI'Îi noastre, Nu esie vorlJa, in aportul 
Sămănătorului, de forma în care ~i-a turnat 
idf'ile; ei de fondul sufletesc pe care acea
stă mişcare l-a impus literaturii: sufletul 
românesc, a~a cum se găseşte el in cea mai 

Îlls('nlllată şi mai eurată pătură a neamu
lui, ţfll'[llli llH'a, 

,Ce a urmat după Îllcetarea revistei COI1-

d \ls<i tit' d. lol'ga II LI a fost uec[\ t prel ungi
I'pa curelJtului dpclanşat, proLdi că el 
1'1 insese :-;;i d{lllea roade fire::oti. Aceasta, pâ-
1l~1 dup,l nlzboiu, cllud a ap[lI'ut criza boli
lor li te1'a l'P, ~ o si ncopfl. rl.'gl'etabil{i. după 
fHirf'l'pa LI-lui Iorga, -- :-;;i care, după sem
ItPle bUllc ee se ivpsc, va trebui 811 dispal'fl. 

Aceasta este axa ideologică, discutabi-
1<1, de sigur, a 11lCI'{lrii. AIMuri de ea sunt, 
.'- şi ce! putin tot atflt de discutabile pe ('ât 
sunt de Slll'J)I'inzidoal'c, -- o multime de a
m,l tlllll t e -;:i jud pciqi asupra perj:wnal itIl ti-
101' d(' fru tllt' al(' {'poeei prezE"lltate, Bună
oanl, d, lor~a 11lI COlltN,tă pozitia oeupată 
Lil' mhnu'Ptl Junimei, dar mic~ol'pază figura 
lui :\Iaiorpscu, J'('dl1rfllld-o la o biată activi
tatE" spacă În jurul UI101' lecţii de l'ornpozi
.ti!' (Popzia rom{\IItl), sau IlPpioa"e ~i IlPÎntp
lt'g{ltoHI'P atanll'Î în contl'a UIlOI' vPIl!'J'ah1le 
figuri latiniste (Barnutiu, "bunul Ţichin-
deal", "interesantul Pralea"). . 

EstE' SllP,ll'fltoHJ'C'" apoi atitudill('H pole
mică itlt",O lucl'are IlP istorie, ÎII care ~elli
I't\tatpa tl't'bu(' S11. Învflhlp o!'ie(' apl'eeÎpl'p şi 
tl1otivar(' a judpcl1tilol' ('mise, Este aci cel 
Illai sigul' illdieiu de J1f't}'~inida lor, 

La ac('asta, ca o eonsN'illtă, se adaug.I 
partia 1 it atNt În a J)l'erieri. Scriitori mă l'1.Ulţi 
(\pla S{nn{miitorlll. san chiar definitiv in
rnol'm~l Il t a ti ca scriitori. Sti nt n('convingcHor 
:-;:i E'Xagpl'at Iăudati. în timp ce altii. al)arti
ll{ll1U mai a10s epoc<"i de după războiu, şi 
l ari ~l.lnt 111 planul afPllţiei eontE'mporane. 
sunt doar fugar ritati in suh~olul pagilll'i 
l'-au pur si :-.impl li igJlorati. (V, Pop, G, Yfd
San, N, David<"scu, AI. O, Teodorescu. etc.) 

Apoi, criteriul Ptic, Vf'~nie aplieat in jU
d pcata OIWl'ei lit ('rare, ci lIl'e la diformarea 
figurii scriitorului. ÎI! orice caz la sCRdf>rea 
pL I r. Cl'ea ngă, L. HelH'pallu, Arghezi.) Ace
lai';'i luCl'u în ceeaee priveste criteriul etnic, 
Opera În sine egte coborîtă prin allrecieri 
cari pun accentul pe atitudinea sau lipsa de 

• 
11 
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atitudine natiollalistă o scriitorului. 
Studiul este scris pe baza revistelor vre

mii. De aei risipirea unui material foarte 
hogat, pe care nu izbutes(' si'\-l ('on('entrl'7.(.', 
ol'ganiz~lndu-l, capitolele în cari se împarte 
cart('a. Lunarea este deci obositoare, figu
l'ile scriitorilor sunt ftln1miţate potrivit cu 
colaborarea lor în timp la reviste, iar curen
tele sunt dispel'sate, 

Cepace se desprinde ea imprf'sie gellf'
rală din întreaga operă este că d, 10l'ga re
d\.H'P valoart'a epocei studiate la curentul 
Sflm[Ulătorului, dupăce diminuase simtitor 
junimismul, :;;i apoi anUlf'8Ză, ca neorgani
că şi bolnavă, eea mai mare parte din mi~
carea poeziei noi. M. Paun 

Crăciunul dela SiHvestrt, de Ionel Teo
doreanu. ~oua earte a lui Ionel Teodorea
nu este o r('intoarcere !"p,'e ~ledelenii copi![t
rîei. O variantă a temei preferate: Copiii te
ribeli gen Olga :-;i Dănuţ ~i care în romanul 
de fată se ('heam~\ Rom şi Grigri, în eOIl
traI' ('U fată modestă, Sf'ntimf'lltalft ~i cu
minte, ('are din Monica s'a sehimhat în l\IIa
nuela. Aproape aceia:;; temi"l în aceiaş risipă 
eopil[lrească de imagini. Cn "andante" de 
Bach, în variatii multiple de ;\'lozal't. 

eră ci unu) de' la Si] vf'strii e roma Ilul pl'i
n1E'i infiripări de' dragoste. () dragoste ro
mantică :;;i copilflreasl'ă, un fel d(' GCllove
va d(' Brabant al uuni viitor bibliofil. 

Subiedul e simplll. ~plu Alltohi, al doi
lpa SN'l'ptar al vpstitului avocat Al'b..;tNUlu 
este (,f'rut în căs~1torie de primul :-;p('!'('tar al 
avocatului. Ani:;;oara NE'mtanu, ~i Sf' Îm;oa
l'a cu pa, deşi şi n-o iul}('ştp, In schimb, IIlPI'
g~lnd de C:rMiun la Si liVC'stri, mo~ia lui A
ristf'anu, eRte impresionat putPl'lIie de l\la
lluela, o verişo8l'a mai mat'e dar mai s;1I'a
c:1 a pat ronu lui situ, DupA (';1s;'11 orip, .\ llto
hi ajllHgE' mare avocat, datoriI mai mult 
impulsului dat de Ani~oara, dedH prin pro
priile 8al(' mijloace, Dupii 10 ani se ÎlIUll
lH'şte ial' eu ~Ialluela, acum mare c11nt11-
l'eat,l. Deabia aeu ITI "('('U 1I0S(' arwi ndoi, etl 
infiriparea drugostei de atHllci, dpla Silves
iri, a stat refulat11 în inima lor, da .. nu s'a 
5til1s. Al' Vl'f'a stt-i legf' firul din IIOU, dar (' 
prea târziu. I'Ielu se intoarce la Anişoara, 
ial' Manuf'la se miil'ită eu Lu('Îf'1l \'autier. 

Pn roman bint' scris, antrf'llatan ~i dacet 
u'ar fi scena din biroul avocatului ce a prf'
mer~ cererii in căs:Hol'if', ar fi fost un ad
mirabil roman pentru adolescenti. 

M. O. 

Nicolae Iorga= Oameni cari au fost. Du
p{l opera .,Vieaţa unui om", a c[lrei le('tu-
1':; ne-a Îngăduit să CUlloa::;;tem mediul şi 
eondiţiunile în cari a tr.1it şi s'a format ma
l'f'lc nostru istoric, ea şi oamenii pe cari i-a 
cunoscut mai indeaproapp, reeditarf'a aces
tei cărti era necesară Pt'lltf'l..l complectar"ea 
galeriei de portrete apartinătoare unui tre-

eut frumos :;;i înălţ:Hor, sl'ri:se asUc'l cum 
numai dl. N. Iorga :;;ti să vad;\ :;;i să carac
terizpze oanwllii. 

.~~ital'ea l'ee(' (,E' s'a a~terllut pesle amill
,Yr'rea acestor figuri a fost astfel pnlfuit:l 
un momellt :;;i ('ei uitati se apropie de noi 
cu nimlml de glorie, sau eu pecetea defini
tivei lnmornH"lntări, după cum au billeme
ritat fiecare, 

DI. N. larga în doui'Hrei pagini, sau 
t' hiar în cfîtl'Va râ nei uri, i-a fixat aU\. t de 
viu ~i plastic pe aCE'~ti oameni cari au fost 
--- că îllfi'l.ţi~al'ea lor va fi valahilă ~i peste 
alti treizeci de ani, atund dtnd alţii vor 
aduna toatc m[lrturiile legate de numele 
lor, Ori ('P s'a!' mai serie despre ei - 110-
t('If' fugare ale d-lui N. Iorga vor exprima 
a ('ef'a~i apreeier;e ce JlU suf ('re rf'vizuirÎ. 

~uhip('tivi'imul d-lui N, Iorga se re
simt(', llf'Ujgii.duit, în aceste icoanf' dl' aur, 
dar ('stf' compensat eu o pxtraordillară în
tf'lf'gcl'e a I'poeii :;;i cu raportar('a scflnt{>ie
Ioan' a de~ilor la menml evenimentelor a
l'('stei epoei, sau compe1lsat cu o cara('teri
rAl'e pprsonală genială. Fiecare cUVflnt al 

-,l-lui N. Iorga din aCf'astă rarte spune cât 
allplE' 7.('('(1 g~l11dite pl' îlldf'leţe ~i bogate în 
adevăruri. 

ClIm pe drept s'a afirmat in mai mul
t f' rând uri. ti 1. N. Iorga estI' cel mai mare ::;;i 
sugest i v port 1'('t ist t'omrll1, eu t oată pat ima 
('f' se imputil 5',(TiRUlui d-sale tllios. ~i dacă 
('U CE'i în vipatil. cii, N, Iorga E'1-te adesf'ori 
pxt!'pm <lP 8p\'PI'- cu mOl,tii devirw emotiv, 
geTlf'l'OS şi d l'E'pL 

1 aUi re SŢll 11 H' d 1. N, Ior,ga r1 espre Emi
lH>S('1\: ,.TÎl1Prinwa de pl'in anii 1~80-18nO 
fi fost l'ohiUi cip farmpl'lll m,lips/rll al a('f'S
flli (',i Il/PC dp iuhire IlPohi~rlUit de cuceritor 
llpnt,'1) inimi. de volllntatp1'l amară a. stri
p:ltHlui <It' rf'voltă. de dpsn:ld:1idl1il'p. lip hle
",:pnl S'll'Ullf'Rf ol1mpnilol' "i vjPIii, de sf,int::> 
sPllinflfl'lt0, impficate ('H 110l'liullSUrilp si 
nl:1 rQ"011 i t'n f' Ul'sit f' om f'llil'ii. np ('at'f' rl] gP
/ Hl'Nl înalti'i o a"'t('nlll"e H"1\nrn natimilol' 
nhosite". Sali: • .Intr'o 7i nf'hm1L 110 l1f'h11-
l'i~ 1I11P1 hoalp llrÎt(', dp Plf'hllnin l'PAmllhl1 
Siil1 Fir:'\. noroC'. fiI' nph'Pli~ ohnsf'lilr .... lln,..i 
mllnf'i cIf' ~a7.f'tar fi;ir'lltiî ('11 nrNl mlllt~1 <;in
('pritAte. ell Dl'Nl mnlt:'1 if'r/f;:i si cu o llitprn 
a~a fie d(,s11vţlr~iUi df> sint' însu~i, Încât (]tl
dea dl'pptnl ori eui f.lă-1 uÎtf''', 

Cetiti apoi r{inclurile (h:spre Cuza-Vodă, 
Gh, Popoviei, Vlahutl1, Tolstoi, Byron, Ga
ribaldi, .Grogol'escu, Şag-una, B11rnutiu, Aug, 
Burwa, V, Barw:-;, C. Bre-di('eanu tot atAtca 
perle de genf'l'ozitatf', (]f' frumusetf' dE' g1111-
dire şi eunoa~tel'e adâncită a figurilor. 

Opera aceasla ,'eeditată, cu greu poate 
fi recf'nzată, Ar trehui reprOdllf.l ::;;i eom(,lltat 
fif'care rând spre a lH' prollun{a Îlld('ajulls 
asupra artei desăvâ.rşite de pOl'tl'f'tist al 
lui N, Iorga, 

Inlocui ori cărei alt e note, mai repro-
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ducem câteva rânduri scrise despre moar
tea lui Aug. Bunea: 

,,~;;i, acum, ehiliuţa p~ll'intelui Aug. 
va fi, un timp, pace. Grijile nu vor mai 
trezi pe nimeni. Gândurile mari nu-şi vor 
mai înf{l~ura aripile pentru a incăpea illtre 
cei patru pereti ai sărăciei. Lumina idealu
lui nu va mai străluci in târziile ceasuri 
de noapte c:î.nd se scriu râlldurile care nu 
mor niciodată ... Toate vor trere, lIragă pă
rinte Augustille. Cine ~tie ce vieată nouă 
se va săIă~lui in locul unde vor fi ridicat 
trupul tău învins de osteneală. Dar sufletul 
Uiu nici un mormânt nu va putea să-I în
('apă, căci e dintre acelt'a care au tintit prea 
mult spre ceruri în toată trecerea lor pe pă
mânt ca să nu-~;i afle în sfâr1;'it Iăca~ul 
acolo" .... 

Panait Istrati: Biroul de plasare. Drama 
şi aventura spirituală a lui Panait Istrati 
vor fi mărturisite ~i explicate în seria de 
romane biografice cu titlul: "Vieata lui A
dr'ia Zografi", primele două fiind chiar 
apărute: "Casa Thtiringer" ~i "Biroul dE' 
plal::lare". 

Abonlând acest gen autobiografie 
Panait Istrati, cu formidabiIul s:1u talent 
de povestitor şi evocator. vrea să ne dove
dească. fără indoială, că, CE-a mai intere
santă şi veridieă poveste nu poate fi decât 
rea trăită. autentică. a propriei viE-ţi, mai 
alt>s atunci când cel ee se zug-răveşte face 
parte din catf'g-oria mult Iwliniştitului autor 
al acestui roman. 

In primul roman, .. Casa Th"iirlnger", P. 
Istrati ne poarU'i. PE' llliţplp BrăilE'i. dp rH'a
A1 âmpăratei salI" copitării. iar aCllm il Vl"
dt'm pentru prima daUl evadat în Illmpa 
sfrăină. în miiIoc1l1 Cărf'la 1rH'parcă za(l:u'
IIi(" sa-şI găsE'asctl o întrf'huintarf'. să-şi 
asigure un codru dE' pâinp si stl-şi ('t'OiMH':"i 

lin dl"stin conform nă7:uintl"lor sale dE' mai 
hine nentru rlaSR din t'arp f~H'e partfl: mlln
r:itorii de tot ff'lul, lnflăciirati df' idf'i1f' mar
xh'lte - căci t)l> aflăm imediat dlmă t>noca 
de anI' a gOciR lismlll ui romi] nesr 01' eri, ('11 

câţiva fruntaşi ajunşi la înalte situaţii bur
gheze. 

Impreună cu :Mihail, tovarăş de idea
J1\ri şi suferinţe, Adrian descinde într'un 
birou de plasare bucureştean, în care o lu
me neagr'ă îşi macină existenta in ghiare
le foamei fără de sfftrşit. 

In acest biroll de plasare şi al mizeriei, 
vom tnHUni pe rând un L!'onard, Cristin, 
:\ia('ovei, Niţă .. Mihail şi pe Adrian, uniţi 
sub sceptru] foamei şi luptâ.nd din răspu
teri pellh'u plasarea oanwnilol' destinati nu
mai muncii. 

Paral!'1 cu vieaţa din hiroul foamei. A
drian se IUl)tă cu iubirea Luriei, cu amin
tirea mamei sale uitate ]a Brăila, cu moar
t ea şi ('u toti oamenii - dar rĂmânE" mereu 
visător !;ii încrezător in triumful final al 

hteilor sale politice: moartea capitalismului 
:;;i revoluţia proletara, evenimenle cari ar 
asigura mai multă dl'C'ptate ~i adevăr în l::IO

cietate. 
In cele din urmă, desnădejdea îi cu ce

re~te suflet ul, mai ales eă se îni:'trcinase de 
prietenia lui î\lihail. TimpuJ începe să-i fie 
o povoară grea. Se gu nde~te la Sfârşitul a
propiat, prin împu:;;eare. 

:\Iihail .. - soseşte la timp ii-l salvează, 
ironizâmlu-i illtentiile de altă dată: fuga pe
ste hotare, în Egipt. 

Adrian va facE" această călători!', în 
romanul ce urmează. Deacum Începe ade
vărata lui vieaţă. 

Pe Panait Istrati îl cetel;iti l;ii recite~ti 
cu nerelbdare. Mai int.li pentru stilul său 
apoi pentru ideile ce ţâ:;;nesc din fiecare 
rând. Poţi s~l-i desapl'obi aeeste idei, dar 
nu poti face 8[1 nu-i recunoşti sinceritatea 
~i eur'ajul giwdurilor. 

GInd vÎ<>ata lui Adrian Zogrofi va' fi 
compleei tipărită literatura românească 
\'a eâştiga mult. 

Ion Pogan& 

Ştefan Bălceşti: "Prour pentru porţi 
uitate", Editura "Ramuri" - Craiova. _.
Poetul oltean nu-i strein Aradului, după 
cum nici majoritatea poeziilor din volumul 
"Prour pentru porţi uitatE''', nu sunt prea 
noui, pentru arlidanii amatori de ~E'Zfltori 
literare, din urmă cu o decadă de ani. Şi 
daeă retinem versuri întregi din volumul 
inchiegat abia în acest an, Î11seamnă că 
ne-au plăcut ~i-atunei ca şi azi. 

Specificul poeziei dlui ~tefan Bălcel;iti 
nu se poate preciza eu uşurinţă, din moti
vul că el nu există. Po('zia dsale este un 
ansamblu al lirieei lui D. Ang-hel, trecută 
prin toată nuanta ei, până· Ia Lucian 
Dlaga. 

O poezie, care nE' aminteşte eu prea 
mare uşurintă pe poetul florilor şi al gră
dinei este ebiar a('eia din fruntea volu
mului: 

"Parcul iar şi-a pus pe umeri patro{ir de liliac: 
Creanga l/li cădelnitea:ă floare albrl peste lac". 

Influenta lui Lueian Blaga, apare tot 
a:;;a de vizibilă în versurile: 

"E-a/â/(j linişfe şi pocc ... 
Şi-aşa Ulcere, 
Că s'aude 
Şi foşnetul pe cal'c-1 {ace 
Câte-un iris, când işi des/eu'e 
Jripe/c de rouă ude ... " 

Nu acuzăm pe poet, decât in măsura 
în carc ne per'mit prea marile asemanarl, 
şi nici ('u gând rflu, cum s'ar părea. D. Şte- ' 
fan Băleeşti este un impresionist, din care 
cauză a trebuit să cadă în păcatul de-a nu 
ne putea da o poezie trecută numai prin 
prisma talentului său, de care nu ne in
doim. 19 



HOTARUL 

20 

-
In p,'ima par'lt' a volumului tllt~îlnim 

~i-o poezie personali! "Dialog cu ~[iori{'a", 
gel! in care d. Balre~ti ar fi putut da lu
ll'Uri ~i mai frumoasC'. 

Volumul dlui ~tC'fan BăIcC'şti, r .. lnHlne 
o lllpritoaStl incC'l'eare pentru poet, f{ll'ă a 
sc putea spulle ('ă-i o r('alizar(' tldinitive"i. 

"Nostalgii" de C. Stpr('. Edit. "Adt>vă

ru!". - Cu acest volum notificatonIl at[lt 
de minunat al evenimentelOl' din pr('ajma 
I"('\'olutiei, îşi termină exilul în Siberia, p{l
l;'il1d în România liber:1, În granitil{\ căreia 
îl aşteptau victorii ~i înfl'ângeri, ea tuturor 
1.'('10)' cari sunt in per'manentil luptă cu 
viaţa. 

"Ar fi bine dacă inaillte de a p!('ca de 
acolo, ai pune la cale vreun cerc, dourl, cu 
care să avem rapol'tud regulate". , .. aşa i 
se adl'esa lui Vania B .. lutu, socialis1111 \'. 
Credinţă ~iinapoiatul din stt'pelf' Silwriei 
i-a ascultat rugămintea; ca nu dllp.l mul
tă vr('me, d. ConHt::\lItin Stere să fie gratifi
tat cu epitetC' dincolo dt' în('hipuirf'a ome
lH'ască. Cuprinsul celui dC'-al eindll'a vo
lum, din delul illtitulat .,111 prC'ajma 1'('\'0-

luţie.i"? 

E continuat'pa it'pfl~;drii o:-;[\tlzii tlit'tatf'" 
de camal'i!a tal'ÎsUl, <'fll'eia i-au C'ilzut vic
time prpa multi dintrf' cC'i mai huni. E o 
mitlunaUi ÎnR:lilarp df' fr:lntul'Î de viată a 
acelora cari gfindeau pl'l'a mult, ('a S{I nn 
făptuiască 'îll a('ela~ grad. Dar romanul dlllÎ 
C. SteJ'f' mai are ~i-UJI alt mal'e merit: sta
hilirea tot mai ac('pntuată a utlui num{ll' 
de cf'titol'i, dornici de pa~ini frumos :'\c1'i

SC' ~i mai ales g .. lndite. Editura "Ad('vfl-
1'ul', depal't.e de risca, prin edilarf'a rorna-
llului de mare suprafat~l a pusllicului dela 
Bucov, şi-a înscris IHlm('le defintiv În aten
tia celUorilor. 

"Intr'un cămin de domnişoare", I'oman, 
cip dra Ani~oal'a Odeanu. - Edit. "Adev}l
rul", d('parte de a risca, prin t'ditarea roma
care prin romanul ap[trut numai de câl('va 
zile in vitrina librăriilor', s'a ~i împus atf'n
tiei cititorului, din p,'imf'le pagini. In com
pled contrast cu romane SlTisf' tot de f('
mei, ~i tot eu a('ela~ ~mbiert, tira Anişoara 
Obcdt'anu face dovada con:;;tiinţiozitfltii 
slovei aştel'llute pe hârtie, după ce întregu-i 
g'fînd a luat contact eu ansamblul persona
litătii poetice a autoarei. 

Romanul <1rei Obedeanu, indepline~te 
toate formalitătile impuse de·o oper.l de 
artă, sat.isfând in acela::;; timp şi gustul atât 
de ingrat al cetitorului de azi. O in~iruire 

df' fapte divert-;e, pC'tl'C'cute întl'(' zhlur'jJC' 
unui oarecare cămin tie fetp, arJal'C' totdea-
1;lJa devertisllwllt, ('ând povpstittJl"ul al'e da
rul evocări lor. In a('(':,\t gen dehutanta 1'0-

maHul ui ,,1 nt r\m eiimi Il de dom llişoaJ'e", 
şlie s~l se facă amuzanUl, chiar' atuuci eHlld 
cOllform {'oBstrucţiei sUfI('t{>şti, nu poatl> liL
sa anumite Întâmplări llcju:,\tificate diu 
punct de vedel'P psihic. 

Dar din romanul drei Ohedeanu, mai 
IUtun al't, - şi l1u-i punem la 'ntloiala scri
sul i8('.11it --- despre amunite probleme cari 
illt<:>respaz<l tillert'tul femenill dill zilple lloa
sI re. 

Subiectul romanului ne apare dezlegat. 
de însăşi titlul {'(lI'ţii şi a Înşiruil'e a lui, a
par(' imposibilă, fiinl rita)'pa unor întregi 
pagini. Hoslul pste nostru df'-a'l raporta ce
titorilor şi prin tot ee-am spus mai sus, 
n'am făcut alta, <1('cât a SPUll(' c(t primul 
roman al dl'ei Ani!';'oara Ohcdeanu, eHte o 
('arte dincolo de a:-;tf'ptările noastre ~i că 

dl'la dsa. avem siguranta că vom avea me-
1't·U g' .. înduri fl'umos stilizat(' şi tot atAt de 
('1111'e ca şi in prima sa operă literară de 
1'('la ti vă proportie. 

(a. n,) 

Poezii alese din G. Tutoveauu in nem· 
ţeşte. Autol'ul acestei Utlm:leiri c A. Flachs, 
l'U1'P a mai publicat în limba gl'rmaml ~i o 
alltolog-ip a popziilor lirire romclne şi dela 
17/)O-l~lOO. III vel'sifirarea g'prmană sp dl's
nrilldr ll~or eal'a{'fPI'ul o!'iginalului. Găsim 
în el o Y{Hlită aspmănal'p eu lirica lui Ale
xandri. Popzia hti Tutovrallu e mai muH o 
f'xtel'iorizarp a unor dispozitii sufletrl;'ti ~i 

sPlltimf'lltp visiîloar(' <!('c;}t o 1'f'uare sNlină 
~: 11ll0l' <'liţw trrdtf'. Dat, ('a imprf'sioncază. 

III pal'tNl Îlltlîia. ÎlltittilaU'i ,.Albastru", Hunt 
!lI' )'pll13l'rat: .,Isus" ..• Cu-o îmhrrlti~arf''' şi 

"Dor'''. Cpa mai frmnoas:l din Baladc- a
l'pasta e titlul părtii a douel --- {' Bohul, o 
exprrsÎtmea unei dorinţi arzătoal'C' dC' a-şi 

rewdca pa t I'ia. Şi pal't ea uit im,'., ('al'(' ('on
(ilie pOl'zii lI~oal'f' :;;i eontrmplntive asupra 
tin(,l'f'ţri, iubirii şi sppl'antf'i t' foal'te p(fl
eu t ă. 

T{t1m~lcil'ea, e foa1'tC' rpu~ita, şi astfel 
îllueplille~te f.oal'tt> bine acest seop nohil <1(' 
a faee accesilJiI pOl'zia română eititorului 
gprmalL .AcpastA dorinţcl a unol' oamelli i
dcali~ti ar trebui s~l fie sprijinită de inte
lectualii ţării noastre, de ori ce nationali
tate al' fi, .pf'ntru ca poezia l'omţll1ii să-!;'Î 

găsească in mijlocul literaturii mondialf', 
acel loc destul de iusemnat ce i-se cuvint>. 

1[. 
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REVISTE 
"Libertatea" No. 22. Nu odată am re

marcat, În paginele revistei noastre, apara
pa ateit de rcgulatft a "Libertatii", dar mai 
ales tJilllta de g,lndire Înaltă a publicatiu
mi d-lor Ing. 1. 1'. Gigurtu :;;i prof. ulliv. 
lteol'ge Strat, militanti convinşi ~i de mare 
autontate ai liberalbmului politico-econo
mic. Aparaţ.ia acestei reviste, acum doi alli, 
pe datol'P!-)te tocmai dOl'in(ei distillşilor ei 
eollttun1tori de a off'ri opinif'j publice o tri
hUilă liberă pentru Wmurirea doetrinei ela
siee a lilJeratl:,,;mului. După (\oi alli de mUIl

dl, putem afirma C[t aceastc'i 1'pvista a creat 
un cUl'ent sflllătos de ol'iellture economică, 
1)(' )ţmgă bogata contribuţie culturalil. allusii 
p llhlieisticei l'om,î neşti, "LiIH'I't fi t pa" fiind 
UHa <lillt1'e eele mai mari şi frurnoase re~ 
\iste de CUltUJ:{l ee avem. 

Din suruantl acestui nUmfll' l'f'lllal'oăm 
aceste colaboJ'{tri: Zenobie l'~î.('li*allu: ~coa-
1l'le Blajului; P. Porumbl'scu: Moartea lui 
:\1 ollt0sqUh'Il; \'. i\ ftdejlle: I liS,! IIflto~il'pa 
('conomiei lil.Jprah' la 1I0i; C. D Anghel: A
milltiri din Vl't'Ulul'i opuse; C. (;alle: Acum 
() sută dp ani. 

Crolli ci hogate ca ÎJltold ea una compl e{'-
tpază în an'st !HUlI,!r. (i. pg.) 

"Viaţa Litarară". An. IX. No.164. He
vista lWl'sollaJ::i a tllui I. \'alerian aduce în 
Hcpst ultim num,l!' o interesantil "anchet{t". 
E vor}la d(' fr~tnHI.IlUlri)e ce se petr('(' în sâ
lIul "S. S. R"-eului, În vedpl'ea ulIPi voUlri 
l'I'U it f\ eu allticipaţjp, pentru a se putea 
menţine în scaune, cunoscutii benefieiari ai 
(pipi mai prOPlnillellte so!.'. culturale din 
('uprinsul ţftrii. 

] I1t re b~\rilf' pusr su Ilt trei: 1. Cum al 
putea deveni S. S. R.-ul un oryanism viu? 
2. Care e situaţia scriitorilor faţă de noul 
statut? ~i 3. Care ar fi cel mai ideal preşe
d;nte şi pentru ce? 

AndH'ta l'ămH.lH: deschisă în lumea 
scriitorilor :;;i prmii În prf'zent au răspuns 
d !Iii: Eugen LovirH'sCU, Homulus Dianu, Za
haria Stancu, :vril'cea (;rigoreseu, Petre Ma
lioliu, Mircea Damian ~i Eugen Jebeleanu. 

Frlul în carp au răspuns Ile-a pl'ilejuluit 
un Rcurt comf'ntar. ÎIlscris de noi la rubrica 
,,1 nsemllă rilor". 

Rest ul r<'Vistei cuprinde: esseuri, criti-
cii, poezie, dări de seamă, etc. (a. n.) 

Gândul Vremii. Anul Il, Nr. 9. 15 Nov. 1934. 
Revista ieşeană df' suh priceputa con

durere a dlui Mihai Ută ne-a obişnuit, pe 
lânga o aparitie regulată, cu prezentarea se
rioasă a idf'ilor, într"o expunere. distinsă, 
eu o atitudine Ilf'U1 în oriental'E'a spre de
mocraţie. In numărul recent, d, prof. Octav 

Botez analizează pozitia lui Alex:. Xenopol 
faţ{t de pI'ohlf'ma cult urii J'omâ neşti, a~a 
cum f'l'a ea înf[lti~ată de cJ'itieismul juni
mist, arfttfllld, pC' baza scrisorilor pUblicate 
de eL Toroutiu, că istoricul nostru avea 
coneepţii opuse fată de eriti!'lll drla "Juni
l11<'a". 

D. ;\fjhai l.~tă explică evenimentele po
lilice pptl'f'('ute ÎII ultimul timp în Spania, 
l'a o m'mal'p provf'nit(1 din repal'tizarea ne
potl'ivit: ... a propl'if'tătii agral'E'. D. Sterif' 
Diamandi eomplf'U'azfl portretul lui Vintilă 
Bn1tiallu, rplev,înd Însuşirile de aprig pa
triotism al!' ac('stui mult hulit bArbat poli
tIC. D. Nicolae Popa fixează figura lui Hay
!lIont! Poineal'e. Nurnarul se înehidf', ca de 
ohieeiu, cu iIltel'eSallte interpl'ptări pe mar
gillpa at'tualităţii. M. 

Pagini Literare. An. 1. nr. 7--8. Revista 
dela Tu 1'<1 a, contilluă să se impună tot mai 
frumos În mi::;ctil'pa literară de dincoace de 
mUllti. \'olumu! apllrut P(' 1 Ullilf' I\'of'ffivrie 
~i DeermvrÎe arI" 7'2 de pagini, deschise d!' 
fl'umoas(' îll:-;emnăI'i intitulate "Schimbarea 
la faţ;!", ale cunoscutului esseist, eare este 
d Emil Cioran. - O. Teodor ~Iur{lşanu pu
pliea venwl'i de-o sonol'itatf' ('la~ică. cu pu
t pl'IlÎCe accente de vel'ÎtahiJă poezie. Rpţinem 
lu îllUîmplare: 

..Pe fire al'/'Î1'1I1' fug 
Paianqilli mii CII CI uan '11 srw(1' 

Că !JI'S!I' lumen jlUl/iUtI/e 
A./'d prill' '11 Pdl'l'lllir I'UY. 

Cum II'I~c fr{'illllglrill curo(U'ele, 
E /Jnn,Q de PtÎ Il I , l' plâns de prullci, 
R(id toate florile pe lunci 
Că râdr '11 s!uguri soarele". 

D. Gl'iogore Popa, iscăIl:'şte un docu
mentat studiu despre ,,]mlivJdualitate şi co
munitatE'''. Despl'E' "Critica impresionistă" 
scrie pagini bine gandite d. Romulus Deme
tI'PSCll. Cn interesant studiu asupra "Izvoa-
1 ploI' de inspiratii a cittorva poezii ale lui 
Eminescu", scrie d. Radu I. Paul. Beletris
tica este completată, după chemarea rpvis
tei, dp dnli: Ion Focşeneanu, Eduard Coroi, 
1. 1. Russu, ~i domnişoarele Yvonne Ro!'l
signon şi Olga Ca ba. Rubrica rpvistplol', căl'
tilor şi Însemnărilor, destul de bogată ~i În
grijit redactată. 

.,Blajul". An. 1. no. 11. lşi deschide pa
ginile acestui număr, cum era şi de aştep
tat, elI evenimentul politic-social petrecut în 
urmă cu 150 de aui; despre revolutia lui Ho
rea, Cloşca şi Crişan, scriind documentar d. 
dr. Coriolan Sl1C'ÎU. PăI'intf'le Agârbieeanu 
iscăleşte o nuvelă 'caracteristică talentului %1. 
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d-sale, intitulată "Deşărtăciune?" Dnii Pe
tren Bortoş ~i Andrei Undgheri, scriu ver
suri, a.';\a cum se pricep. Am dori să intâl-
11~m în revista bleljana un specific mai apro
pIat adevăratelor realizari poetic-e, ca şi un 
Iliaterial, care sa justifice titlul revistei. 

"Fântâna Darurilor". An. VI. No. 8. Re
dactată de preotul Toma Chirirută, revista 
u(' cultura creştina, care apare din Capitala, 
lOl'eSpUllUe tuturor a:;;teptariloJ' unei reviste 
l;e at.:est gen. in at.:(:~st numelr semnează pa
glIli de auevarată cultlH~l t.:reştillă. dnii:fo
ma Chirku~ă, pl'. dr. Fotea:;;, V. Fluera;;, etc. 
tj astfel de revista e Jlecesară în vrem urile 
tIe azi, atât tie ratăcite tie adevăratele 101' 
t'<H. 

"Viata Basarabiei". An. III. No. 11. Nu
mărul de pe Noembrie al frumoasei reviste 
din capitala llusaralJiei, ne-a venit ca nici 
odată mai îngreuiat de viaţă curat basara
heankl. D. \'asile Tepordei, scrie un foarte 
interesant studiu asupra regretatului poet 
al provinciei dintre Prut şi Nbtru, care a 
fust Alexe Mateevici. O bună poezie, de nu
<,.ntii. curat moldovl'nească, iscăleşte dna E
lena Vasiliu-IIasua:;;, iar d. N. Spfttaru ne 
vorbe:;;te l'ostuitor despre o nuntă basara
heallă. D. dr. Th. Holban publică un intere
saut studiu despre "Ru:;;ii din Homânia" şi 
directorul revistei d. Pall Halipa îşi conti
\ilHi publicarea accentelor poeziei de care 
se vede că a fost cuprins în tinerete. Restul 
materialului, frumos scris, este iscălit de 
dnii: V. Ghenzul, Vladimrr l\L Neaga, T. Al. 
Stil'bu, V. Cucioianu etc. (a. n.) 

Ramuri, anul al 2U-lea, Nr. q-lî. 
:W alli de apariţie! E un semn adânc sa

pat Îll r~lbojul oricărei literaturi, chiar mai 
l)ătrâne de cât a noastre, în care revistele 
au deobicei O viaţa scurtă şi o bătrâneţe 
timpurie. E de remarcat că toate reviste
le I'omân~:;;ti cari numară peste 20 de exi
stenţă sunt sau au plecat din provincie. De
cana revistelor române~ti "Transilvania" 
din Sibiu, numără 65 de ... toamne, l,Convor. 
birile Literare" 53, "Viata Românească" 26, 
"Ramuri" W. Cele două reviste româneşti 
cari au sperat dela o transplantare redac
ţională în cafenelele Capitalei o reîntinerire, 
au fost crud in:;;elate. Convorbirile Literare 
şi Viata Românească trăesc prin inertie şi 
vor putea să mai însemne u naport în ogo
teratul'a românească. "Ramurile" numai aşa 
\"01' putea să mai însemna un aport in ogo· 
rul literaturei, dacă vor rămânea legate de 
sufletul şi viaţa oltenească. 

Numerile 4-6 aduc articole interesan
te de Al. BU8uioceanu, C. Gongopul (inte
resante amintiri despre AL Marghiloman, 
dar presărate cu oribile frantuzisme: în ciu
da finei de neprirnire, stupe făcut ... ) 1. Val
jeau, Const. Al. Pandele, Al. Lascarov-Mol-

dovallU, Val. MUl'gu, A1. lacobescu, 1. C. P. 
Polgelet. Versuri iS('ălesc D. Nanu, V. Cio
câltăll, :\1. D. Dremid, \'al. Brunisov, G. Şt. 
('azan. O bogată nonică şi insemnări com
pletează revista. 

Transilvania, buletin de technică cultu
rală, No. 5, an. B5. SepL-Oct., Sibiu. 

Buletinul de tehnică culturală e mai de
grahă Un buletin al Asociaţiunii "Astra". 
l'umltrul din Sept.-Oet. aduce cuv[Ultulla 
deschiderea Adunării generale din Tg.-Mu
n~ş al prel;'edintelui Asociaţiunii Dr. 1 u li u 
\'1 01 d o van. Indrumări culturale dau Dr. 
V. [ lea: ~coala ţărănească a "Astrei", prof. 
l. B o z d o g: Organizarea culturaIă-econo

mieă a satelor. Prof. Iii e Rus mir: Mu
zeul regional şi tehnica lui. La sfârşit se 
prezintă rapoartele despre adivitatea des
părţ{tmintelor Asociaţi unii. 

Viaţa Ilustrată, an 1, No. 9, Noemvl'Îe 
1934 Sibiu. Revista academiei teologice din 
Sibiu, aduce interesante lucruri dela con
gresul FOR-ului. Dl. Victor Papilian publi
ca un fragment din misterul ortodox: "Ce
rurile spun". Frumoasă poezia dlui N. Vo
nica: Psalm de toamnă. Remarcăm arti-

colul dlui Dr. Ştefan Cioroianu: Frumosul 
moral şi cronicile literare ale părinteltli Il. 
Felea din Arad ul nostru, pe cari i-am dori 
~ă-i vedem oaspeţi şi în casa noastră. Dar 
ce callt(\ rubrica: "Ghiveciu" dela sfârşitul 
revistei. Oare sibienii nu ştiu că "Ghiveciul" 
li teJ'a!' nu miroase hine? 

Revista Vremii l an 1, No. 4, Noemvrie 
Galaţi. Aduce comentarii in marginea pro
blemelor ridicate de vremurile actuale; dl. 
\"Iad Dimitriu, fugosul deputat de Covurlui, 
caută să dovedească permanenta conceptu
lui de restabilizare monetară. Mai publică 
articole substanţiale dnii Grig. M. Cotlam, 
ing. FI'. Tvzicki, S. Dicea, I. E. Vasiliu, ing. 
f;'rig. \' asilescu. 

Progres şi Cultură,. an II, Nov. Tg.-Mu
l'eş. Revistă pedagogiCă, socială şi literară 

a c.orpului didactic primar din Tg.-Mureş, 
aduce un insemnat aport literar. Intere
sante traduceri şi studii din Verlaine şi 

Mallarme şi poezii originale de Vlaicu 
Bârna, V. Netea, d. Th. Ilea, T. Lianu şi 

Ladmiss-Andreescu. Cărţi, Reviste, Insem-
nări. o. m. 
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INSEMNARI 
Ancheta Vieţii Literare, aduce în dis

C'uţie pUlJllea cela ce ~e ~ua prea PU\1I1 
ue CCI UllICOlO lle "supravegherea dC;:,tillC
luI' lllCal'e" ale ~ani 110astl'e. 

ve-acum Iilcolo :se va ~ti, ca a exis-. 
lat 11llollieaUlla o "Soc. a ~criitorilor ho
malli, :;;i ca uan! ln tot acest timp lite
ratura s a SCrIs a:;;a cum iJille ~tim, viua 
calle numai III sal'c:llla acestei sodeta ţ.i! 

Oe-acuill IIUia IlU se va Inai scne eU 
picioarele, cartile viitoal'e fiind uumai oVe
re de arUL. ~e va tia, cu alte cuvillte, uu 
model de carte, scrisa iJine Îllteles de cel 
mai indicat pl'l':;;edillte, colaiJOl [Illd la l'a 
toti cei dovediţi bille pl'cg[lti~i în anumite 
gPlluri... literarel 

Va fi, mai .prccis zb, un viitor minis
ter lleoficial, de la care ni se VOI' tia po
runci cum sa gfllldim, unde Ml punem vir
gula :;;i ee s[t sl't'Îrn, numai daetl ... - voriJa 
ti 1 ui i\1j rcca Grigorescu "cu lite
ratura de azi, mai vrNn ~i socie
tate!", S~l fim siguri dl desUuple JitprÎ-
101' sunt sOl'tite s[t intre pe IlHÎini destoi
Hiee, ::;li vom ctl:;;tiga toata IUlH'a: editor, 
autor :;;i cetitor, la fel. Criza editurilor va fi 
ÎIIIM.ul'atft, autorii vor' fi alp~i numai pe 
strinCt'an[l, iar ectitol'ii vor avea vreme să
~i puMt Îl} ordine biblioteca n[tpădită cu 
prpa mult e htH,lt'ii. 

Cum se va petl'eee toaUl treaba asta!? 
A~a nun s'a început: cu rnulta vorb:l, 

('u tot atItta interes :;;. a. m,d. 
Tara asta a avut part (' de-atâ ţpa re

fOI'matol'i. că lin lIP mai parf~ d(> mirar .. , 
("a ajuns aUit de "reformatii"! 

(a. n.) 

Editurile bucureştene, sunt destul de 
Ilumeroase, daI' prea putine, cele eu ade
"<1rat active. ~i llu-i de mirare. Până la 
fUl'marea unui public, permanent interesat 
de carte HOlUl, tiparllitile editurilor din 
Capital. vor ap[H'ea mereu zgâreite, faţă. de 
autorii, cu operile În manuscrise, numai. 

Dar până. la împlinirea aCf'stei posibili-
1<'1 ti, edi 1 urii e au datoria să circule, acti
vitatea lor fiind chemată S[1 formeze pu
blinII dornic de noutăţi literare. 

In fruntea editurilor, cari străbat tot 
mai adânc În cOll:;;tiillta cetitorilqr români, 
au reu:;;it să se înscrie "Editura Adevă
rul"; :;;i afirmaţia ne este confirmată de 
ultimile cMUt apărute in a noua şi a .1le
in ediţie, În decurs de câteva luni, numai. 
~e pl'ea poate că această editur:1, ştie să a
Il'ag[l din vraful manuscriselor primite, pc 
cele mai bune; calitate care nu o punem 
la îndoială faţel de restul editurilor .. 

S[t fie al ta cauza, în virt utea căreia 

"Editura Adevflrul", CÎITul[t în vitrina Ii
teranl, eu un ritm atât de vioiu? 

Ori eare ar fi ea, nu poate forma un 
monopol, şi deci restul edituril()r al' tre
bui s'o studieze, pentru a face uz de ea. E 
datoria lor, 

Editura "Adevfirul", merită întreagă 
stima cetitOl'ilor pentru felul În care a în
teles să rftspfludească litera tipărită în pa
gini\le carte, :;;i-am dori să n~venim cu noui 
laude :;;i la adresa restului editurilor din 
Capitală. 

, i.illll!!llllilillllllllllll:illlllllllllllllllll!!ilillllliii11111!!I5# 

TACERI 
(;rel/ Întunericul peste Imllim/ (! căwf!. .. 
Un I!rdjitor, poate, aprinde candele În cer; 
- De unde-a lJenil. nimeni rw /,,1 IJdZIII. 
8i Iwmele-i, in marea de in/llneric. pier! -

Clopotlll 'iIeeri! fior împrăştie ... 
lnlre sale dnll1wrile s'all zIiIIorÎ(; 

fin ecou s'a 'necal in lllc('n'o piisiie 

Şi luminII sir/eloI' 1111 l'a mai fli/sil. 

/1pele, flaute fdl'd glas. riililcese 
111 intl11ll'riclIi grl'lI. tăcul şi rece 
Şi CII odlii prăji/orului din el?r pripesc 
ClI1l'1 tăcerea pemalllrin(.grl..fr(.ce! 

AI Negură 
-



HOTARUL .... ~ ......................... _.......................... . 

%4 ' 

In numele generatiei noul 
din Ardeal, un Ulm)l" dintre 
C(li cun ganuesc tilsciplinat 
~i cu elon de u puue valon 
,tllevarate în 10Clll tiqiunilor 
ean \1Il pe loc viata spiritua
la a provinCIei, sPllllwază, III 
tI" o pUblicaţIe (1(' dreapta, Ull 

articol, eOllcluziIlp c~)ruia se 
CPI' reţlllute ad, h)ra illtcl'lţi

uni (le pOlenlll'a, ci numai 
spl'e a-i 0pulle o mttrturh,il'c 
(le cretlinţ[l. Autorul artico
lului, care a fmit tlpaItfel ro
stit ea discurs mai demult, 
Îll lE'gatur[l cu orientarea cie 
viitm' a provinciei noastre, 
Cl'Nle că illlclpil'aţia :;;i hworul 
tie primenire a spil'itualită
tii rOImi.ne~ti pe aceste nw
leaguri trebuie să vie dpla 
modelul de gi\.ndil'P ~i ex('m
piui dp munca german. latA 
o concluzie la care nu pl.ltt:~m 
subscrie, :;;i împotriva cAreia 
ne ridicăm. 1\u este locul ad 
sa dpshatem problema atilt 
de vastă. a valorii celor doml 
culturi europenI' care î:;;i di
scu tit hpgemonia în vpacul 
din urma, Pentru 1I0i răm~l
nI' un adevfu' istoric ea dea
IUllgul vremurilor am lIltat 
~ub illflupnţa puteI'nidi a 
gpl'manismului, fie direct, fie 
prin illtermediu, Totu~i ade
rcntele noastre spirituale cu 
aceste influent,e nu pot fi ve
rificate prin curente ~i ope
re de duraUl. In schimh, am 
fost Jip:;;iţi eomplC'et de posi
bilitatea dC' a ne apropia gâ.n
direa ~i spiritul galic, Nu pu
tpm şti dC'ci în ce măsură ne
ar găsi rl'fractari unei in
flufnţe billefăc'utoare de rod
nicie, de creatie. Dar expe
rienta franceză ne sttl d"8-
chisu, şi C'ste sigur, sunt a
tâtea semne de început, o 
vom aborda: trebuie s~l mer
gem inspre diseip1inele iuru-

N O llr ]IE 
dite şi spre rlementele dC' îm
prospM.are a scn~ibiliUiţii, a 
gfl.l1dirii ~i u spiritualităţii 
autohtotlt" - prin preferin
te de inimă :;;i raM1. 

BÎlwîlltelps, acpstp sunt di
scuţii dp cabinet, asupra u
nor p1'ohl enlf> secu ndare; ade
V~\I'ata 8111'sf\ ilIPpuisahilf\ a 
fortf'lor noastre tl'f'bue să 1'[1-
llltlll~l ('erul şi drumul rorlHl
IIcse, vpa('ul şi suferinţa Uf' 
aci. 

Un francez, trimis al 1'I'vis
tei "L'lIlustration", Pllhlinl 
recent imJH'psiilp ('p a ('1110S 
printre acC'!e colonii ÎntprrH>
iatr acum dOIl{\ sute df' ani 
În Banat, În cari, În mod ('0-

vâr~itor, ln'N~UmlH~Ill(>a ele
m('lltul frallcez din Alsacia 
şi LOl'ena. Bogat în date şi 
pl'eciziuni, arti<'olltl, ('OIlSti

tuie UII modpl de fplul în ca
]'1' se poatp punp o prohlem11, 
caducă in aparenţă, dar pe 
urma ('H.rl'ia ]'('gl'(·t (' le st ă rUI!' 
viu, :;;i cOllcluziilp se im~i
nuiaZ1i sugestiv. Comprimat 
sub intolpranta \'ienri, timp 
de dour. v('acuri, C'leIlH'llt ni 
galic, estI' !lI drfinitiv pier
d ut? 1 n afară de nume, a
('('şti "souahi" mai au ('e\'a 
comun cu pii.mântul romall
tic :;;i dl' demult al ţ{II'ii cie 
origine, care nu le-a stiut 
purta de grije? T Il ~aispt:ezp
ee ani, Incheie autorul, lli
meni nu s'a sC'~\Îzat dl' pro
h[('ma acestor eetătl'ni, azi, 
l'Omillli <II' orig'ine franceză, 
spre a v('(lea daca nu a sosit 
~i pentru (Wnşii un răgaz de 
1'('cu10gere, Întru amintire 
drumului ce au fflcut în Vl'P

me ~i Întru o reparatie, fiE' 
ea ~i numai platonică, 

Desigur, văzut(. de noi, lo
calnici, prohlema pare lipsi
ill d€' cuprins. Dar dacă s'ar 
găsi und€' trebuie un accent 

oficial :;;i o stăruinţă, chiar 
:;;i lllnnai demonstrativă, pen
t ru ea u7.::i, a('easta ar fi, pen
tru oamenii obi:;;lluiţi să 
mearg{t p,lm1. Ia originpa lu
lTul'ilor:;;i la st'mnificaţia 
lor de fond, mai mult de dlt 
illtrresant. 

Trecu tul românesc al re
giunii a prilC'juit În toamna 
aeea:-;ta, u('-alullgul graniţei, 

o scrie de I'runillni mai mult 
~au mai putin oficiale :;;i de
mOllstrativ{'. Bilanţul acestui 
fel de eomC'mor,lrÎ ese mai 
totdeauna în fa'forul celor 
vii, l'ari au dl~atiUea-ori să 

plaseze un discurs :;;i să î:;;i 
fae{t loc în lume sub auspi
ciile ocrotitoare ale trecutu
l ui cu oamenii săi de rodni
ca tat.:ere ~i sohrietate, Dar 
asta uu este un niu mare. 
Ham{1ll Însă. Utr<l a doua zi 
fagfluuillţC'le ~i j.ul'funintele 
de ocazie, t.:ari nu prind mai 
nidodaUt pilda vie :;;i cireu
latorie a ('clor s{trhfttoriţi. A
c('~tia, suntpm siguri, pu:;;i să 
aleag.t, al' prefera hl'OllZului, 
vorbelor şi reci ucerilor pe 
c.tîle ferate, o evocare de a
dclllcuri ~i pputru inimi a viE'
tii :;;i jprtfei lor. Comemol'a
l'pa unui om de inimă şi de 
carte cere mOllumentul viu, 
de lungă durată, al înţelege
rii ~i al pUl'U11'ii lui in per
manpnt}l apropiere de illim<l. 
Deaeeia, pC' If\l1gă bust uri, 
cari am văzut zilele aceste, 
pot fi şi ele trecătoare şi 
sC'l'vind celor vii, cerC'm o a
propiere prin umanizare şi 
prezentarea intr'o mai densă 
spiritualizare a trecutului, 
care în adf'vărata lui linie de 
cl'('aţie se Iasă încă nîvnit. 

t. v. 



(arII primite: 
"Nostalgii", de C. Stere, roman. Editura Adevărul 
"Foc in hanul cu tei", roman, de 1. Pelz. Editura Adevărul 
"Intr'un cămin de domnişoare", roman, de dra Anişoara 

Odeanu. Editura Adevărul 
"Steaua robilor", romAn, de Henriette Yvonne Stahl, 

Editura Adevărul 
"Constituţiunea Regatului jugoslav", de Aurel Cosma junior, 

Biblioteca "Progresul" Nr. 1. 
"Din ţara cu bobii de aur", poezii, de Romulus Fabian 
"Popas sufletesc", poezii, de Alex. Nicorescu, Satu-Mare 
"Prour pentru porţi uitate", poezii, de Stefan Bălceşti, 

Edit. "Ramuri", Craiova 
Alex. Nicorescu: "Pământ Străbun", Satu-Mare 
Prof. 1. Lupaş: "Trecutul nostru românesc", Bibl. Astra 
Nic. Lupu: "Norve şi Veselie", Bibl. Astra 
I. Gregor-Ta.Qovsky: "Dragostea pârdalnica", BibI. Astra 
Gh. Brânduş: ,.Valorificarea muncii şi raţionaIizarea gos-

podăriei ţărăneşti··, Bibl. Astra 
P. Dascălul: "Tot omenia·i mai tare", Bibl. Astra 
"Patruzeci şi patru de sonete", de Gabriele d'Annunzio in 

traducerea dlui Pimcn Constantinescu, cu portret şi 
gravuri cioplite in lemn de Marcel Olinescu. Colecţia 
"Caete de poezie italiană modernă Ausonia OI, N o. 5, 
Edit. Hyperion, Cluj. 

"Poeme creştine", de Pietro Nignosi şi Gino N ove1li. in tra
ducerea dluf Pimen Constantinescu. Colecţia "Caete 
trimestriale de poezia italiană Ausonia", No. 3 -4, Tip. 
"Cartea Putnei", Focşani. 

"Publicaţiile periodice româneşti ale Sibiului de azi". Schiţă 
bibliografică, de prof. Pimen Constantinesau. 

"Bolta Bizantină", poezie, de Virgil Huzum, Succes & Co. Buc. 

ReViste: 
"Viaţa Basarabiei", an. II. No. 11, Chişinău 
"Pagini Literare", an. 1. No. 7-8, Turda 
"Blajul", an. 1. No. 11, Blaj 
"Fântâna Darurilor", an. III. No. 8, Bucureşti 
"Progres şi Cultură", an. II. No. 9 Nov., Tg·Murăş 
"Gazetă Cărţii", an. IV. No. 6 Oct., Ploeşti 
,.,Ramuri", an. XXVI. No. 4-6 Aug.-Oct., Craiova 
"Libertatea", an. II. No. 22 Nov., Bucureşti 
"Revista Vremii", an. 1. No. 4 Nov., Galaţi 
,.Film", 8rl. II. No. 43-44 Oct., Timişoara 
"Viaţa Ilustrată", an. 1. No. 9 Nov., Sibiu 
"Transi1vania", an. 65. No. 5 Sept.-Oct., Sibiu 
,.,Buletinul Demografic al României", an. III. NO.I0 Oct., Bue . 

. "Banatul Literar", an. 1. No. 1, Timişoara, dir. Lucian Costin 

:"',;1 

. ,. 

il 

~j , ' 

( ... -:; 

"' T 



c--..'i·'-_n 'azrmz ......... ~~,-------~ 

1 (1 10.-
.11111111& 7 

Lo,ro, &. (O., J\rad 


	Hotarul_bw_352
	Hotarul_bw_353
	Hotarul_bw_354
	Hotarul_bw_355
	Hotarul_bw_356
	Hotarul_bw_357
	Hotarul_bw_358
	Hotarul_bw_359
	Hotarul_bw_360
	Hotarul_bw_361
	Hotarul_bw_362
	Hotarul_bw_363
	Hotarul_bw_364
	Hotarul_bw_365
	Hotarul_bw_366
	Hotarul_bw_367
	Hotarul_bw_368
	Hotarul_bw_369
	Hotarul_bw_370
	Hotarul_bw_371
	Hotarul_bw_372
	Hotarul_bw_373
	Hotarul_bw_374
	Hotarul_bw_375
	Hotarul_bw_376
	Hotarul_bw_377
	Hotarul_bw_378
	Hotarul_bw_379

