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LITERAR - CULTURAL - ARTISTIC 

ANUL VI. Nr. 4-5-6. A RAD APR.-MAI-IUNIE 1939 

IN MAI 

De-ii vin vreodată 'n gând plimbările 

Cu barca clipotind pe apă, 

Nu-ii picură venin În suflet sările 

Şi inima tristeiea nu ii-o sapă? 

De-auzi În nopii târzii privighetorile 

Când luna fuge printre nouri, .' 

Nu-ti plâng atunci În gând viorile 

Demult tăcutelor ecouri? 

Şi stelele În noapte-albastră, 

Cu tremurate scânteieri de vicii, 

Nu-ii amintesc de fericirea noastră 

Când ne zâmbiau din iarbă licuricii? 

Parfum de liliac şi Iăcrămioare 

Şi cântece de dragoste şi viaiă 

Pe tine amintirea nu te doare 

In Mai când toată firea se răsfaiă? 

EMIL HANGANU 
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7n~it Zu t-nUtte f'tJdu ţiAe 'ivzi:uwxate 

741!CUi, tu t-nă wudaJMkZi, ea ~-~ ~, 
Căci rr-ile'--e ~ urdi de Vlegu'ti 'iuecaie 
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l~lIIiie de wdi ... u o.&alW~ ţă:~i. 

Şi-a.c.wna" în. (I~ de fW-tivni ~ de {ef.-U4i 

Ce-t-ni !.uawaaie ~ ~-t-ni /lZ.ivnia~ CJân.dui, 
S~a ÎUC6uiahe u ufM~ aţ,elulti 

7.u t-ni-a bJvnifi-i f1Aiu W.-ze cuce,J"edC Mâ.utue.· 
Din. WjU ~'/IZ. ţ/.ăcă,J,i ~'/IZ. (lu~'--e ~i 

V.o.i IdJUd... ~ tain.ic ~i (lai wdi awâ'Al:.ut. 
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HOAPT€A ASTROHOMICĂ*) ... 
Scurte reflecfii pe marginea unui comentariu 

la o spefă banală. 

Am citit, nu de mult, o speţă, interesantă doar prin nota care o 
însoţeşte. 

Inculpatul I. S. este trimis in judecată, in baza procesului verbal 
dresat de şeful de post, pentru faptul că În ziua de 6 Noembrie ]937, 
ar fi cântat pe stradă, la ora 20, turbur[U1d astfel liniştea publică. 

Pricina a ajuns pană in faţa Curţii de Apel care, respingând recursul 
Ministerului Public, a consfinţit soluţia că faptul nu constitue o infracţiune. 

OI Judecator care fâcea oficiul de procuror delegat in fata Tribu~ 
nalului, .- după cum ne~o mărturiseşte in nota de sub zisa speţă, - se 
declară nemulţumit cu hotaJi.1rea instanţei de recurs. Până aici nimic de 
zis. Mă rog, de ce ar fi numaidecât bune toate soluţiile Curţilor de Apel? 
Dar Osa. ţine să ne demonstreze, cu ori ce preţ, că la 6 Noembrie ora 
20, e noapte. Caci, iată ce spune in comentarul sau: 

"In doctrină avem doua teze; 1. timpul nopţii ar fi intervalul de 
timp delr apusul soarelui până la răsaritul lui, adică noaptea astronomică, 
2. noaptea ar fi durata de când s'au închis porţile şi se culcă oamenii, 
p<Înă la deschiderea lor dimineaţa". Şi mai departe: "Intelesul dat de 
Onor. Curte, ne~ar duce la o probaţiune curioasă: procesul verbal con
stata că era noapte orele 20 şi inculpatul ar cere proba, sa dovedească 
că lumea nu se culcase atunci când infracţiunea fusese comisă, ceea ce 
desigur nu a fost in inţelesul legiuitorului când a voit să respecte liniştea 
publică şi nu somnul locuitorilor." 

Eliminând din discuţie concluziunea la care se ajunge şi pe care o 
lăsăm, intreaga, comentatorului, - apelul la doctrină in cazul dat, mar~ 
chează o conştiinciozitate, o grijă pentru adevar, căreia nu-i putem im~ 
puta decât că e extremă. 

*) ReoroduCI'm această schită {if('rara după •. Gazda Tribunalelor", unde a/osl trimisă 
şi pflblicat(l pentru elucidarea /lIlei spere jllridhe.. . 

Scluja anarţine d-lui Ar AlpxllIldrl'sCfl, 'im{Jatirlll presl'dlnte al T)IlJllna/allli Arad, pe 
ore-l h.f.'l'lÎam dl' mIt!! m in('-'1 tor . . lill'mr şI pe carI' avem satisfacţia de a-I fi prins in
sfârşI! il/ flagrant dellcţ Il dl'l/lll/ţ,im ',rădlllulol'" pefltru a·l smli pe viitor de a recurgel'l. 
call1l~fI trm jundică Il cre I(iunilol'" s(}l~ literare. 
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Talleyrand, - acest leneş genial, - obişnia să spună: "avant tout, 
pas de zele!" Şi avea dreptate. 

Literar vorbind, zelul ţine mai mult de muşchi decât de creer. 
In magistratul care voeşte cu tot dinadinsul pedepsirea infractorului, 

societatea are un preţios auxiliar. Nici legiuitorul n'a intocmit câteva 
sute de articole, ca să fie ingăduitorl In ce ne priveşte, nu avem nici O 

preferinţă pentru magistratul "acru" (acesta in mod ciudat, suferă de ..• 
hyperaciditate) sau pentru magistratul bun la suflet. Avem in schimb O 

stimă deosebită pentru magistratul inţelegător, pentrucă oamenii de felul 
sau cunosc viaţa şi îşi pricep şi meseria. Magistratul poartă robă, - dar 
nu e numai decât rob textului şi nici simplu robat. Acestea rămân şi 
trebue să rămână simple derivate ... Roba ii dă demnitatea şi nimic alt~ 

ceva. E priceput sau ignorant, trândav sau zelos, - pe prop~ia sa piele ... 
Dar poartă robă. Justiţia are nevoe de fast, cât are nevoe preotul de 
odăjdiile sale şi fumul de tămâe. Cu acest decor, sentinţele proaste îşi 

găsesc supunerea cuvenită. Şi e necesar ... 
Nu ştim dacă doctrina, la care se face adeseori apel, poate tranşa 

problemele prea... întunecoase. 

Noaptea e o noţiune foarte elastică. Ea e în funcţie de loc (sat sau 
oraş), de anotimp, de inclinari, de gust şi chiar de concepţii... Am putea 
să pomenim de longitudine, latitudine, astronomie, - dar ne abţinem ... 
Pentru unii, noaptea incepe odată cu culcatul gHinelor; pentru noctam· 
buli, noaptea e o permanenta stare de veghe; in fine, pentru alţii, noaptea 
durează toata viaţa ... 

Cât priveşte noaptea astronomică, noi credem că nu poate interesa 
decât astronomia. Intervalul de timp de la apusul soarelui (in Noembrie, 
- spune nota, cu preciziune, - ora 6.30 (până la răsăritul său, de bună 
seamă nu poate decide soarta petrecăreţului inculpat, altmintreli, ar tre
bui s~ se admit~ c~ fapta numitului intră in prev. codului penal pentru 
simplul motiv că ora indica, de exemplu, 6,45, deci trecuseră 15 minute 
dela apusul soarelui. (Un fel de apus pe ... hârtie, pentrucă nici dl şef de 
post, cu toată ceroicia sa, n'ar fi concedat că apune un soare care nici 
nu se vede pe un cer adesea inourat ... ) Va să zică, chestia cu noaptea 
astronomică nu aduce nici o lumină slgeţei. Dar aflăm tot din doctrină că 
noaptea "ar fi durata de când s'au închis porţile şi se culcă oamenii, 
până la deschiderea lor dimineaţa." Foarte bine, numai că nu toate por~ 
ţile se inchid şi se deschid la aceiaşi oră în satul Dlui Şef de post. Şi 
dacă porţile se inchid, nu e o prezumţie certă că omul s'a şi culcat. Sau 
dacă o babă - matinală cum sunt babele, - se scoală cu noaptea in 
cap şi·i dă în gând să deschidă poarta, aşa, ca să se afle în treabă, in .. 
seamnă oare că toţi ai casei s'au sculat deasemenea 1 Ş'apoi, in cătunul 
uitat de Dumnezeu poate că nici nu sunt porţi şi mai ales nu se inchid. 

a * 
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Românul are un' gard de nuele, - pe care îl p')ţi incăleca cu uşurinţă, 

- şi un dulău slăbănog in ograd~ care turbură permanent liniştea publică. 
Incearcă numai să te apropii... 

Iată dar că nici doctrina nu ne vine in ajutor ori de câte ori e vorba 
de ceasuri îndoelnice cum e blestemata oră 20 ... 

De ce, atunci, să nu spunem simplu şi pe inţelesul tuturora, - ceeace 
şi Curtea de Apel a spus în speţă, - că noaptea e intervalul de timp 
în care, obişnuit, lumea doarme 7\ 

Dacă şi dl. şef de post ar fi admis ca juridică această părere, speta 
nu s'ar fi zămislit, - recunoaştem, - spre marele nostru regret, pen~ 
trucă ea ne dă prilej să amintim, in treaeăt iarăşi, unele lucruri care ne 
stau pe inimă. 

Din practica noastră de judecător de ocol, am reţinut o constatare: 
prin zelul şefului de post, - mustăcios şi atotputernic in micul lui 
fief, - ţăranul român e un contravenient sută la sută. N'avem nimic de 
zis. Putem spune chiar: bravo, Dle şef de post! Cerbicia Dta le va pune 
in cele din urmă stavilă indolenţei şi indisciplinei de totdeauna a Româ
nuluil Să invete tot omul şi siH intre bine in cap că: ori de câte ori 
conduce un "vehicul" să ţină rândul şi să nu mâne pre iute; să nu rupă 
afişe le de ]a primărie sau de pe stâlpul din faţa dughenei; să curăţe 
strada; să refuze să primească, pe valoarea lor, monede]e care au curs 
legal in stat; să asculte invitaţia patronului de a părăsi cârciuma după 
ora legală a inchiderei localului; să nu lase câinele În drum; să nu arunce 
gunoae in grădină sau alte murdării; să îngroape imediat animalele sau 
păsările moarte; să jupoae coaja de pe copaci, - etc, etc, etc. 

Cum omul nostru şi-a făcut totdeauna "interesele" in dosul casei şi 
in pragul grădinei şi n'a îngropat în viaţa lui o mâtă moartă, - ca să 
alegem două exemple dintr'o sută, - plăteşte amendă şi iar plăteşte. 

Ceeace te amuză şi te intrigă totodată, este că orăşanul calcă, cu 
seninătate, legile, sub privirea ingăduitoare, - pentrucă e citadină! -
a sergentului de stradă sau chiar a Dlui subcomisar, - băiat de zahăr 
şi prieten cu toată lumea. Potăile dorm de~adreptul în drum; trecătorii ... 
umezesc trunchiurile arborilor, colţurile gardurilor şi zidurile caselor de 
oameni cumsecade; vehiculele trec " in mod periculos pentru siguranţa 
persoanelor sau lucrurilor" şi dispar În nori de praf, lăsând orătăniile, 

total invalide, in mijlocul caldarâmului; "cetăţeanul turmentat'" - care 
e o notă simpatică a cartierului şi stârneşte râsul sănătos al copiilor, -
chiue cât il ţine gura, injură cu foc şi pocneşte din degete, după tactul 
unei muzici imaginare ... 

Legile penale n'au, aşadar, o egală aplicaţiune. Şi e regretabil. Ex
plicaţia o aflăm in diferenţa, - să-i zicem de mentalitate, - dela sat 
la oraş, cu toate consecinţele ce decurg de aci. 
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Soluţia? Justiţia nu poate face nimic, dar, poate că ar fi mai nime~ 
rit să se delege toţi Dnii şefi de post, o lună, (numai o lună ... ) la oraş 
iar Dnii comisari, subcomisari şi sergenti de stradă să fie repartizati pe 
la câtune, pe aceiaşi perioadă... Prin această năstruşnică măsură, n'ar 
câştiga decât sătenii. In acelaş timp, judecătorii rurali ar sucomba de 
plictiseală, iar cei urbani n'ar mai prididi cu munca ... 

Acuma, revenind la speta noastră, trebue să mărturisim dt incui· 
patul I. S. ne~a devenit simpatic. Cu putină imaginaţie, am dori să recon· 
stituim "cazul" şi nu ştim dacă nu cumva intrăm in plin adevăr . 

... Aşadar, in ziua de 6 Noembrie, orele 20 numitul mergea, cântând 
pe stradă. Ne indoim că inculpatul avea cea mai slabă ideie că intrase 
in noaptea astronomică ... Un lucru e cert: era omul cu chef şi cânta 
Fiind cu chef, putea foarte bine, - sanguin cum e Romanul, -'- să spargă 

câteva geamuri sau măcar nişte capete; putea să tragă cu revolverul 
intr'o ţintă vie sau să·şi implânte cuţitul in măruntaele unui con sătean, 
amic sau duşman. S'ar fi întâmplat ceeace se numeşte, deopotrivă, o ne· 
noroci re sau un fapt divers. 

Inculpatul I. S. n'a făcut nimic din toate acestea. In schimb, a 
cântat. Iată o manifestare de voe bună care, oricât de agreabilă, auzului 
(sau, poate, inculpatul a cântat prost 7) vine in conflict cu noaptea astro· 
nomică. Domnul Şef de Post, - care e hapsân şi nu poseda nici ureche 
muzicală, dar care s'a certat mai odineaori cu Doamna, a primit in 
cursul zilei un ordin observator ori sufere cumplit din cauza unei măsele, 
- aflându-se prin apropiere, s'a incruntat :pe dată, a scos, tacticos ceasul, 
l'a consultat cu perfidie, a privit apoi. vag, cerul şi deşi o fi fost 7.20, 
a decretat scurt: noapte I (noaptea astronomică, adică). 

In consecinţă, dl şef de post şi·a pus la loc, in buzunăraşul de la 
pantalonii negri, ceasul şi lanţul gros de aur double a zornăit uşor şi 

inchizitorial. Cu mâinile infipte apoi in mijlocul trunchiului voinic, cu 
picioarele răşchirate, în bătătura postului de jandarmi, pe lângă care 
tocmai trecea nefericitul, a strigat scurt şi poruncitor: 

- Aghionoaei! 
Din cancelarie se auzi un glas înabuşit. 
- La ordin 1 
- Ia vezi măi, cine~i netrebnicul ăla care ~urIă« in plină noapte? 
Aghionoaei stătu o clipă locului, se orientă in spaţiu, apoi eşind în 

uliţă, şe otărâ la rându~i: 
- Ia stai, măi I Măi, n'auzi? Ia vino'ncoa!... Aşa ... (Infractorul a 

fost apucat de braţ, cu vigoare de jandarm). De ce :> urii" , măi 7 
- Hai? 
- Aoleu ... 'tut .... (scrâşnet printre dinţi). Vino 'ncoace, măi, ... 

Noaptea ţi~aj găsit să »urU«. fir'ai al dracului de măgar ... Hai la Domnul şef... 
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Impins în bătătura, inculpatul, care la aceiaşi intrebare manifestă 

aceiaşi nedumerire, suferi primul contact cu Dl şef de post: două palme 
zdravene. 

In cancelarie trebui să povesteasca totul de-a fir a păr. Declaraţia 

sa fu lamentabilă. 1 se împleticea limba în gură, - nu se poate preciza, 
de spaimă sau de băutură. Fu percheziţionat. Nu poseda nici arme nici 
manifeste. Fu pus să semneze un proces verbal, mânjind, cu mana care 
se balabănea, actul oficial pe care se aşternuse o proaspătă cerneală 

violetă. Primi un pumn sub bărbie, să fie cu băgare de seamă pe viitor. 
In fine, pentrucă nemernicul nu ştia să scrie, Aghionoaei ii luă degetul 
cel gros dela mâna dreaptă şi~l apasă, vârtos, pe tuşieră. 

Gata, Dle şef. 

- Dă-I afară ... Ai grija mâine să inaintezi actele judecătoriei. 
- 'Ţeles. (lntorcându~se către delicvent) Hai, măi, ieşi. 

Afară, l-a svârlit "de o aripă". 
- Şterge-o şi să nu te mai prind pe aici .... Auzi, măi? ... 
A doua zi, beţivanul s'a trezit şi şi~a privit indelung degetul cel 

gros de la mâna dreapta, fără să poată inţelege cum a devenit, aşa, 
deodată, violent - violet. 

Poate chiar aşa s'au întâmplat lucrurile. 
De ce să uităm insă că, in ziua de 6 Noembrie, pe aproape de ora 

8 seara, anul una mie nouă sute .şi ceva, în satul uitat de Dumnezeu, 
un cântec pe drum, e un eveniment. Cele câteva note singuratece şi 

raguşite s'au prefirat printre crengile jilave şi desfrunzi te ale copacilor 
din fundul ograzii, au bătut, cu degetele amorţi te, in geamurile opace 
de ]a casele ghemui te in umbre şi noroi. Corpuri omeneşti au tresărit şi 
s'au mişcat printre ţoale. Nostalgic sau vioi, cântecul a bătut în uşa fie
căruia şi a fost tălmăcit in fel şi chipuri. O fată care a păcătuit şi~a tri
mis gândul, in dar, ibovnicului, Babele clevetitoare au prubuluit cam cine 
o fi beţivanul. Somoroşii, tânjind după o cinzeacă de rachiu, au plesnit 
din limba uscată ca o surcică, au înghiţit in sec, s'au intors pe o rână 
şi au readormit, senini, căci, de când se pomeneşte Românul n'a suferit 
de insomnie. 

Au fost şi mulţi dintre acei care nu dormeau la ora fatală. Fie că 
. se aflau in ograda, fie că leneveau în casa, pe o laviţă, au simţit, cu 
toţii, un pustiu subit de-alungul beregaţii şi ochii li s'au umezit după un 
dram de băutură. Dar vremurile is grele şi bani - iocl Au scuipat, cu 
necaz, printre dinţi şi s'au intors cu spatele la drum . 

. Prilej de dorinţi ori simplu fapt divers, motiv de nostalgii sau acerbă 
pofta de rachiu, - cântecul acela n'a supărat pe nimeni. Cu siguranţă că 
n'a supărat pe nimeni, 

Un lucru e cert: din ziua aceea blestemată, inculpatul I. S. cântă 
numai in surdină şi în nici un caz dincolo de ora când incepe noaptea 
astronomică... Al. Alexandresc. 
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NICOLAE JIANU:: 

~ăvas , 
Mi-a venit în sara asta veste 
Că fi-au pus pe piept bănuţi si cruci, 
Că frumos ai fost şi fără viaţă 

Şi te-a plâns tot satul pe sub nuci. 

Că ţi-au pus pe frunte floare albă, 
Popa ţi-a cântat cu glas de sfânt, 
Te chiema nebună Filofteia 
Când pe ochi ţi-au presărat pământ. 

Groapa ţi-au săpat-o lângă mama 
Sub hultoan.a cu cireşe moi. 
Că Pohrib groparu-a dat de apă. 

Şi de tigva moşului Priboiu. 

Vezi, bade Ioane, unde-; mama ... 
Spune-; că mi-i scârbă şi-s posac, 
Mi-s obrajii pământii ca huma 

Şi de când e moartă eu tot tac, 

Că aştept să-mi ardă lumânare 

Peste frunte, peste ochi şi peste grai ... 
Spune-i mamei că-; sărută mâna 

Fătul ei cuminte, Nicolai ... 
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Din aurul topit al somnului ca un fur 
Am rupt aceste nopti şi le ard pentru voi 
Pentru toti câţi sunteti îmbrăcaţi sau goi, 

Pentru sufletul intinat de patimi sau pur. 

Sufletul ca pe un tâlhar îl desbrac şi vi-! dau 
Să mH ardeti pe rug, să-I scuipati, să-I loviti, 

Noaptea să vă închidă ochii -trudiţi 
Să culeagă venin pentru cei care n'au. 

Dintre noptile albe câte s'au stins 
Una se dărue sângelui crud. 
Pentru lanţurile grele ale sânului nud 
Intru slava fiorului zadarnic aprins. 

Aici stau culcate şi noptile albastre 

Cu fâlfâiri reci de strigoi şi vedenii, 
Cu cerul bolnav şi trist, cu amarele denii 
Şi cu flori de noroc l:lestejite in glastre. 

Pentru odihna gândului meu vi le dau ca pe-o pâne 

Pentru a somnului negru foame amară, 
Să veniţi sub semnul luceafărului de sară 

Să mă isgoniti din viaţă ca pe-un câne. 
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J~rlmaVaTa 

Când s'au deschis trudiţi şi putrezi ochii 

In li !ieei urcase frunză nouă. 

Ieşise morfii albi pela ferestre 

Şi oile dormeau cu botu 'n rouă. 

Imi risipisem toată viaţa 'n somnuri 

Pe trup rodea buruieniş de vise 
Şi azi îmi curg prin vine stropi de soare 

Şi miros tare de păduri deschise. 

Imi plimb odihna. peste pajişti ude, 

Pe suflet mă sărută ploi mărunte, 

Din trup îmi muşcă tinere isvoare 
Şi ierburi moi mă mângâe pe frunte. 

Sunt cel dintâi in primăvara nouă 

Mă bucur de viaţă ca de"o veste 

Şi aştept să"mi crească aripi mari de moarte 

5ă-[ văd pe Dumnezeu cum se-odihneşte. 

HOTARUL 



-.-ţ-----~ ----------------- ----~ -
HOTARUL 

Ca o camee putredă luna s'a spart 

Şi a căzut in apele verzi 
Pentru hram brotăceiior guralivi si uzi 

Pentru podoaba rouai în livezi. 

In cerdacul vechi liliacul s'a coborit 
Peste somnul unei fete ca un tâlhar, 
Zarzării au plâns şi s'au inchinat 
Pentru primavara trecuta peste hotar. 
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Tanti Mugure! 

Pe pragul buzelor sufletul li-a îngenunchiat 

Incet, peste vecernia ochilor pleoapele-fi cad, 
uândurile flutură depărtarea peste trupul aprins 
Şi sângele mort îşi opreşte vâslele albe în vad .. 

Florile negre ale dragostei pe inimă-fi cresc, 
Uitate şi vechi se tângue jurămintele 'n cer, 
Te 'mpiedeci În jocuri de ani, albastre şi verzi. 
far vorbele toate şi rostul şi moartea şi-a cer. 

N. ]fANU 
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Unde sunt lacrimi multe e suflet mult . 
... 

Lacrimile stau numai cu sufletul . 
... 

Din iubire, faci ce~i bine pentru altii " din amor, faci ce-i rău 
pentru tine. ... 

Cine nu ştie lua hotăriri, nu ştie nici să se supună . 
... 

Oricât de putină e suferinta, ea totdeauna e mai multă decât 
bucuria. ... 

Cine te aprobă totdeauna este egal cu cine nu te aprobă niciodată 
... 

Nu există adevăr care să nu vină dela Dumnezeu . 
... 

In oameni, şi viata şi moartea sunt conduse. de inimă. 

M Jlrtea tinerilor aste pe atâ.t de iute pe cât de Înceată este viata 
bătrânilor. 

... 
Numa.i cine trăieşte o viaţă nemuritoare, dovedeşte nemurirea . 

... 
Arta este lume nouă: e lucru nou în formă nouă . 

... 
Arta este o înnoire a vieţii. 

... 
Păgânismul credea că la Sfârşitul suferintei Începe moartea .. creş~ 

tinismuJ spune că la in ce putul morţii incepe suferinta... . 
... 

CAnd sufletul nu-i plin, şi lumea e goală . 
... 

Suferinta e isvorul lacrimi/or, şi lacrimile sunt isvorul muzicii. 

Gh. Molia 



,----- -

HOTARUL 149 

R€1JHI1JH€A rE;MeIbOR 
ROMÂHe DIH ARAD·) 

Reuniunea Femeilor Române din Arad este una din cele mai vechi 
societăli femenine ce le.am avut noi Românii în vechea Ungarie. Are un im
portant trecut cultural social şi aproape patru decenii a fost o citadelă de 
naţionalism În acest ţinut. AraduJ, capitală de judeţ cu populaţie curat ro
mânească, cu episcopia ortodoxă, Banca Victoria, ziarul Tribuna, toate ace
ste importante institutii româneşti, secondate de Reuniunea Femeilor Române 
au fost focare de românism aici şi, zeci de ani au consolidat viata culturală 
şi financiară din acest judet, înglobând şi o însemnată parte a judetelor Ti
miş, Bihor, Hunedoara. 

La annl 1884 au inceput primele şedinţe de constituire prezidate de 
episcopul Ion Meţianu pentru a se pune bază infiinţării Reuniuniei Femei
lor Române din Arad şi provincie şi a se redacta statutele cari urmau a 
fi aprobate de guvernul ungar. 

Scopul Reuniunei dela inceput a fost Infiinţarea unei şcoli superioare 
de fete cu internat. La 31 Ianuari~ 1884 se alege primul comitet sub prezi
denţa de onoare a episcopului şi se alege prezidentă Hermina P. Desseanu 
sotia advocat ului şi marelui luptător nationalist Ion P. Desseanu, secretar 
Atanasie Tuducescu profesor la preparandie. casieră Letiţia Oncu. Statutele 
s'au înaintat guvernului ungar şi au fost aprobate cu data de 24 Octombrie 
1886 No. 59170 VII. 

Statutele prevăd: 1. Scopul Reuniune; este crearea unui fond din 
care se va infiinta cu timpul în Arad o şcoală românească confesio
nală greco-orientala cu internat pentru educatia fetelor române. 

2. Reuniunea şi institutul ce se vor înfiinta, vor sta. sub înaltul 
patrona; al Episcopului român greco-oriental din ~parhia Aradului . 

• ) Acest scurt istoric al Reulliunii [-am scris în Ianuarie 1938 la cererea Dlui 1. Tripon 
(azi directorul Tipografiei Diecnane din Arad) pentru monografia Aradului la care lucrează. 
Am căutat să schiţez istoricul şi înfăptuirile R,. F. R.. din Arad pe baza documentelor ce se 
găsesc în arhiva Reuniunii şi fiind eu de 20 ani secretara aCtsieiso cie/ăţi. Văzând că mono· 
grafia proiectată intdrzie prea mult, ta luna Mai c. am dat spre publicare revistei .Hotarul
acest scurt istoric al R,euniuni4 scris acu-i un an şi jum4taie. La timpul său cdud mono· 
~rafia va apare, are dreptul să reproducă din .Hotarul- acest articol. 

T. B. 
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Dela anul 1884 până la 1889, Reuniunea adună ban cu ban pentru 
fondul necesar înfiinţării şcoalei de fete. Apelează la băncile româneşti, la 
puţinii oameni cu dare de mână ce-Î aveam pe vremuri în Ardeal, deschide 
colecte, membrii plătesc cotizatie anuală şi dintr'un proces.verbal - îngăl

benit de vreme - redactat în şedinţa ţinută la 28 Martie 1888 în care să 

face predarea averii Reuniunei de către casiera Letiţia Oncu, această avere 
era 2977 f10rini 89 crei/ari depunere la Banca Victoria şi 4 fI. În numărar. 

Acesta era fondul Reuniunei la aceia dată! Acest proces verbal, cel mai 
vechi, păstrat în arhiva Reuniunei, este semnat de membrii primului comi
tet: preşedintă H;rmina P D~sseanu, membre Rhea S. Ceontea, Silvia Plopu, 
profesorul Teodor Ceontea, Advocafii Petru Trufia şi Dr. Nicolae Oncu. 

In toamna anului 1890, Reuniunea deschide "Şcoala superioară de 
fetite." cu caracter confesional. Şcoal'. are şi un mic internat, aşa cum era 
întreg începutul, şi totul este instalat într'un modest apartament din etajul 1. 
în casa episcopiei de lângă biserica ortodoxă. .. 

Cea dintăi prezidenţă, distinsa româncă Hermina P. Desseanu, durere 
n'a ajuns să vadă înfăptuit scopul Reuniuni, întrucât moare la 1889. Des
chiderea şcolii se face sub prezidenţia Aureliei Bele$ sotia notarului public 
Dr. Ion Beleş din Arad. 

Dar, abea deschisă şcoala, Reuniunea căreia ministerul nu-i recunoşlea 
dreptul de a sustine o şcoală confesională. trebui să o predeie sub dispozi. 
ţia Conzîstorului, mulţumindu-se să poarte in viîtor grije de educaţia ele
velor plasate în internat şi de intreaga gospodărie. Pe lângă această grije 
gospodărească şi morală a şcoalei, Reuniunea se nizueşte să adune fonduri 
penlru a putea sprijini elevele lipsite de mijloace şi doritoare de carte 
românească. 

In cursul anilor ce urmează, localul şcoalei şi internat ului adăpostit 
acuma in casa conzistorului din str. Eminescu de astăzi, se dovedeşte insu
ficient şi nepotrivit pentru numărul din an în an tot mai mare al elevelor. 
Reuniunea incepe să fie preocupată de ideia de a clădi un 10c~1 propriu, 
modern, pentru şcoală şi internat. 

Se convoacă Adunarea generală a Reuniunei la 10 Martie ] 909 in care 
elemente noui, cu Iloui energii pornesc muncă uriaşe de-a aduna capitalul 
necesar. Prezidenta Aurelia Beleş se retrage dela conducerea Reuniunei şi 

se alege noul comitet: prezidentă Letiţiei Oncu soţia advocatului şi directo
rului general al Bincii Victoria, De. Nicolae Oncu. Secretar e Sever Bocu 
şef redactorul ziaflilui Tribuna, casieră lustina Şerban, consilieri: De. M. 
Oncil, Dr. 1. Marşieu, Dr. C. Iancu, Dr. S. Tămăşdan. 

Acum începe activitatea fără hodinâ a prezidentet marea româncă Le
titia Oncll n. Hodoş. care moştenise din strămoşii ei din Munţii Apuseni 
energie, cuget şi suflet românesc. Această romăncă InzestratA cu voinţă de 
fier, nu cunoaşte obstacol când e vorba a duce la îndeplinire un ideal 
românesc. 
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Aradul pe aceea vreme era centru atât c:ultural cât şi politic şi multe 
indemnuri măreţe au pornit din acest oraş, leagănul unui însemnat mănunchi 
de luptători însufleţiţi, cu rol preponderent În vieaţa noastră politică naţio

nală. Erau oameni conduşi de cinsle şi convingerea într'un ideal. O întreagă 
pleiadă din generaţia mai tineră de intelectuali, făcea şcoală de naţionalism 
din insufleţirea acestor bărbaţi de cap, inimă şi caracter desăvârşit cu rol 
covârşitor in trecutul istoric al Ardealului nostru. Din aceasta pleiadă de 
luptători a făcut parte românca plină de energie şi inteligenţă care a fost 
Letiţia Oncu. 

A pornit iniţiativa de muncă cu încrederea nelimitată În isbânda finală. 
S'au organizat baluri, serate, conferinţe, o loterie cu 100 bilete pentru care 
abea după multi străduinţă s'a obţinut autorizaţia guvernului ungar. Balu
rile În costume nationale În Arad s'au organizat pentru Întâia dată in anii 
1919-10-11 şi a fost o adevărată revelaţie bogăţia şi variaţia de costume 
originale din intreg Întinsul tinuturilor româneşti purtate la aceste ocazii. 

Lefiţia Oncu bate la toate uşile pentru a cere în folosul fondului 
Reuniunei şi însufleţirea cu care s'a muncit la aceasta societate din 
Arad În cei 4 ani ce urmează, este vrednică de luare aminte şi ar putea fi 

: indemn şi pildă până în zilele de azi pentru toate societăţile cu scopuri 
caritative. 

Pentru a evidenţia greutăţile cu cari aveam de luptat noi Românii in 
. Ardealul din trecut, e deajuns a aminti darea de seamă a casierei Reuniunei 
'lustina Şerban din şedinţa ţinută la 27 Februarie 1910 şi în care averea Re
uniunei la acea dată era de 28.288 coroane, 25 fileri. Ce mult trebuia incă 
până la capitalul necesar pentru edificiul şcoalei cu internat! Dar Letiţia 
Oncu nu era femeia care să şovăie şi să se oprească in drumul odată înce
put. Văzând că e prea lentă adunarea capitalului ce trebuia, oricât de inten_ 
sivă era munca depusă şi mare entuziamul, i-a venit ideia să recurgă la ro
mânui blsarabean, boieru/ Vasile Stroescu, care prin donaţiunile lui de 
sute de mii dăruite in Ardeal pentru scopuri bisericeşti şi şcolare, devenise 
o figură legendară pentru noi românii ardeleni. Scrisoarea plină de Însufle~ 

ţire ce j-o adresează Letitia Oncu în numele Reuniunei, este încoronată de 
succes şi in şedinţa din 16 Maiu 1910 se aduce la cunoştinţa comitetului 
Reuniunii donaţiunea de 100.000 coroane aur primită dela marele român 
Vasile Stroescu pentru scopul clădirii şcoalei de fete cu internat din Arad· 

Era deci asigurată posibilitatea clădirii edificiului proectat. In raportul 
casierei din 12 Martie .19ll, averea reuniunei este de 167.233 coroane, 75 
filer;. 

Urmează sprijinul material al Consistorului cu 60.000 eO!lial e din fon
dul preotesc şi terenul donat de' lângă episcopie şi a"Ue 1 Reu nlUllea îşi vede 
realizat idealul: clădirea măr~ată din str. Stroescu de az SI: In,wgurează la 
25 August 1913. 
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După munca neobosită şi stăruinţa de fier timp de 4 ani, prezidenta 
Letiţia Oncu căreia i se datoreşte aceasta realizare, se retrage dela condu
cerea mai departe a destinelor Reuniunei, şi in locul ei Adunarea Generală 

alege prezidentă pe Sofia Beleş venerabila soţie a protopopului greco-or
iental Vasile Beleş; secretar e profesorul Avram Sădeanu, membre în comi. 
tet Dnele: Aurelia Petran, care totodată aduce Reuniunei serviciile de casieră 
timp de 7 ani; Sofia Papp, Valeria Herbay, Eugenia C. Pop, Elena Goldiş, 

Adriana Ispravnic, Ecaterina Văţan, Maria Botiş, florica Popovici~ Georgina 
Lugojan; iar consilieri sunt: Vasile Goldiş, Or. 1. Marşit'u, Dr. C. Iancu şi P. 
Vasilon. 

Cât de insemnat rol cultural ~ocial a avut Reuniunea femeilor Române 
din Arad, dovedeşte şi faptul că a ştiut să grupeze În comitet, pe lângă cele . 
mai distinse românce, şi cei mai de seamă bărbaţi În viata intelectuală ară· 

dană. Astfel pe lângă cei 4 consilieri cari făceau parte din comitet, secretari 
au fost pe rând Dnii Sever Bocu, profesor Avram Sădean, mort pe front in 
cele dintâi luni ale războiului, şi Victor Stanciu azi profesor universitar la 
Cluj. Era un titlu de mândrie să·ti dai ocolul de muncă, gând şi inimă în 
această societate femenină, care dela inceputul ei şi-a impus şi a reuşit să 

realizeze înfiinţarea unei şcoli superioare de fete, cum n'aveam În întregimea 
Ardealului de cât încă trei (Sibiu, Blaj, Beiuş). 

* 
După isbucnirea războiului mondial la 1914, activitatea Reuniunei este, 

limitată in anii ce urmează. Datorită tmprejurărilor pe fiecare zi tot mai pu
tin prielnice, tşi mărgineşte activitatea la conferinţe tinute de intelectualii ro· 
mâni din oraş şi acte de caritate in limita posibilităţilor. Destinele Reuniu· 
nei sunt conduse in toată durata răsboiului până la 1918 - 19 de către pre
zidenta Sof:a Beleş, secretar fiind profesorul Victor Stanciu directorul şcoa

lei civile de fete. 
La 1918 - 19 după sfârşitul răsboiului şi implinirea idealului nostru 

naţional, În faţa imprejurărilor schimbate. destinele şi rostul Reuniunii 
schimbâ şi ele. 

După ce şcoala şi internatul fuseseră definitiv trecute In posesiunea 
Conzistorului, activitatea Reuniunii incetează tn aceasta direcţie. In anii de mari 
prefaceri 1918-19, are un rol important tn toate mişcările politice-nationale 
din acest oraş de graniţă, in care schimbările şi prefacerile de viaţă rom!· 
nească au fost mai intense de cât în oricare alt oraş din Ardeal. 

Comitetul nou alcătuit sub prezidenţia distinsei românce Dna Eug. C, 
Pop şi opres. Adriana Ispravnic, un comitet de 15 membre, desvoltă cea 
se mai însufleţit! activitate. 

Se redactează schimbarea statutelor vechi, conform noilor directive 
dictate de situaţia prezentă. Reuniunii este recunoscută persoană juridică No. 
128.19-1927. Preşedinte de onoare şi patron rămâne pentru totdeauna 
Episcopul Aradului. 
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In zilele istorice din toamna anul 1918 femeile române din Arad gru
pate şi conduse de Reuniunea, sunt tn fruntea tuturor mişcărilor memorabile 
petrecute atunci. Reuniunii i se datoreşte primirea glorioasă a generalului 
Berthelot in Arad la 29 decembrie 1 9 18, primirea plină de entusiasm şi înecată 

în sânge. S'a pornit o adevărată goană în oraş după rumâncele îmbrăcate 
in costum naţional, în care au ţinut să salute la gară pe marele nostru 
prietin. 

Tot Reuniunea a pregătit - cu câtă emotie şi insufleţire - primirea 
armatei române In Arad, care din cauze diplomatice bine cunoscute din 
istoria acelor timpuri, s'a amânat zi cu zi şi s'a făcut abea la 16 Maiu 1919. 

După aceste luni de tulburări şi când in fine au urmat zile mai 
priehmce şi situaţia vietii româneşti s'a consolidat, Reuniunea Îşi ia ca di
rectivă de viitoare activitate: caritatea pe toate terenele. 
Deatunci şi până in zilele de astăzi, acelaş comitet desvoltă o bogată acli
vitate de binefacere. An de an, la Crăciun imbracă 100 -150 copii săraci 

dela şcolile primare. A înfiinţat căntine şcolare pentru lunile de iarnă pe 
lângă şcoalele primare din străzile: Iosif Vulcan, Oituz, Lae Barna, Şega. 

Dă ajutoare însemnate la azilul de copii, la căminele de ucenici; ajută cu 
îmbrăcăminte şi taxe şcolare eleve şi elevi săraci dela şcolile secundare din 
oraş, sprijineşte văduve şi bolnavi şi, peste tot, alină suferinţe acolo, unde 
i se cere şi unde poate. 

In anul 1930 face instalatia complectă de raze uHraviolete în valoare 
\te 100"000 Lei la spitalul de copii din Arad. Aceasta binefacere este vrednică 
de amintit prin faptul că de efectul tămăduitor al acestor raze, beneficiază 

gratuit toţi copii debili şi săraci din oraş. Tot din dăruirea Reuniunei s'a 
făcut iconostasul la capela spitalului judeţean în valoare de 30000 Lei. 

Pe lângă partea caritativă ce o desvoltă Reuniunea, activitatea social
naţională o preocupă ca şi in trecut. Ca o tradiţie, aranjează an de an balul 
in costume naţionale, care bal este azi cel mai reuşit şi cercetat. Cultul artei 
etnografice, a folklorului este mereu în programa Reuniunii arădane, socie
tate cu un trecut adânc înrădăcinat În conştiinţa românilor de pe aceste 
meleaguri. 

Reuniunea Femeilor Române din Arad este şi va fi şi în viitor o sen
tinelă. de cultură, gând şi suflet ~românesc, condusă de acelaş ideal din 
trecut: Cultul pentru prosperitatea neamului românesc. 

Talia Bogdan 
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Pe uude vuiu l/i'Lai ~, 

p.7dfIt- ccue f.umi ~ cu ce 'Wo.t, 
Câud ttnâiM.e ~ & mwJ, 
Ce voiu mai ţi di.u cel ce-M?t f»d? 

Pe ~am ~luit 
ZadaM1ic a.m tot ~ i 
Ce vaiu mai ţi î!-t ~? 
Că dehA, uivneui u' am. aţ1.at. 

Si ~ît că VtU wU-au o.yu.u 

Am luat a ctUtz.ă-cduuci cu vin 
Şi rz-eiuăram. ,,;,diccd-o. I u 6u.o. 

Şi iM- am ~ ~: 

Stii tu ce aPJ;ji ft1,' au ~utt ? 
Ştii tu ceva. de ciwwa? 
Şi mi-a. ~ o.a.ea. de lut,' 

11._ .. AJ.::: v ~.J.._A_/ 
,/~vna, f.1U ~ •••• 

P4W~-vnă f1i!- lIJ1iue ~ 
Şi ~ &uw, ta. f1I!--a. mea., 

7i.of;f ~ ca. mivz.e-~. 
5:: ... J.::.... _A • A _ III 
~vna cu w..,ea..u. ~ ttea. 

HOTA RUL 
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"TARGlIh C1J PÂCh€ 
INTREBĂRI 

- Fragment -

Dece-a nins in dimineaţa asta? Nu ştiu dece ziua aceasta nu mi-o 
puteam inchipui decât frumoasă. In dimineaţa aceasta din miezul lui 
Martie, trebuia să inceapă primavara şi acum a răsărit dureros de intu
necata ca un început de Octombrie. Cerul acesta de plumb, coborît până 
pe buzele coşurilor mi-a irosit toate gândurile din noaptea trecută. Zer
lina stătuse toată noaptea in apa ochilor, cu capul gol, cu pletele răvă
şite pe umeri, cu pardesiul ei albastru, cu mâinile infipte adânc in buzu
nare ... Aşa spusese ea că va veni. Am stat pe margina patului şi am 
privit multă vreme, fără să mă gândesc la nimic. cum se lipeau fulgii 
de fereastră, cum alunecau in jos in picături vâscoase, desolante ..• A 
nins toata dimineaţa şi la prânz un soare bolnava prefăcut străzile in 
niste lipitori intinse disgraţios prin faţa portilor ude. Continuau să cadă 
buimace picături rătăcite, care lunecau pe feţele oamenilor ca nişte la
-erimi mari, ca lacrimile unui plans liniştit... mut. 

Oare Zerlina va veni tot cu paltonul şi cu tichiuţa ei de lână? Era 
prea veche Zerlina aşa? Nu mă gândisem niciodată dacă ea putea fi 
altfel şi dacă fară veste ar fi venit fără paltonul tot albastru, fără tichiuta 
tot albastra, cred că n'aşi fi recunoscut-o. Dar aseară la despărţire mi-a 
spus râzânrl: »Mâine vine primăvara Dan, voiu veni cu pardesiu1... şi cu 
capul gol... şi cu flori albastre in piept ... vrei? Cred că n'am răspuns 
nimic dar am simţit cum fuge din mine Zerlina de până acum şi gându
rile m~~au adus'o nouă, imbrăcată cu un pardesiu imaginar dar albastru 
i-au prins in piept trei - dece trei? - toporaşi şi au ţinut-o toată noap
tea aşa ... alungând-o numai in zori de spaima fulgilor. Şi acum într'ade
văr Zerlina era prea veche in paltonul ei cu blana ciufulită de ploile 
toamnei. 

La patru am plecat s'o întâlnesc pe Zerlina. Era aproape întunerec 
dar pentrucă azi hotărâsem sărbatorirea primăverii, am ieşit fără fular, 
fără mănuşi, fară pălărie. Nu era frig. 

Primăvara poate venise, dar stătea undeva la porţile oraşului nein
drăznind să intre, iar noaptea o simţise şi cădea acum ca o răsuflare 

de copil bolnav. Zerlina mă aştepta. Venise aşa cum spusese. Pletele 
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negre căzute peste umeri ii albeau şi mai mult obrajii şi gatul răsfirise 

sidefiu din capcana iernii. 
M'a luat de ma' •• ă şi mi-a şoptit: »la Şosea k In amurgul zilei 

acesteia fciră anotimp, Zerlina era mai frumoasă ca niciodată şi frumu~ 

seţea ei mă ins pai manta. Nu i-am spus nimic. 
Mergeam de mână ca doi copii sau ca doi batrâni care nu mai 

aveau a-şi spune nimic. Ne frământam numai gândurile. 
Eram convins că Zerlina se gân~a şi ea la frumuseţea acestui 

amurg nevisat. Nu-mi puteam închipui cine va vorbi întâi şi nici ce 
va putea spune unul dintre noi. Eram straini? Sau poate eram prea 
aproape? Reuşisera oare scrisorile noastre să ne aducă atcit de aproape 
unul de altul? Dacă aceasta era, atunci trebuIa sa ma tucur. Mă temu
sem intotdeauna că nu VOlu pu tea- spune tot şi in totdeauna mă intre bam 
dacă dragostea noastră creşte numai din imaginaţie sau din samanţa 

acelei îndepărtate ingropilciuni. Oricum ar fi fost, Zerlina nu uitase·T~.r~ 
gul cu pâcle, şi sufletul ei venea in fiecare sară să se inchine pe uliţele 
unde viaţa mă pironise. Drumurile ei se deschiseseră larg pentru tine
reţea cea nouă, ale mele se ferecaseră pentru adevărata tinereţe. Ma 
oprisem aici poate tocmai pentrucă nu dibuisem niciodata drumul care 
m'ar fi putut fura. 

Până in seara când ea a fugit din T<1rgul cu pâde, nu mă putusem 
inchipui departe de ceasul Adormirii, de dealul cimitirului, de cerdacurile 
cu iederă, de porţile cu plopi. .. Atunci a încolţit în mine gândul eva
darii, dar paznicii nevăzuţi până <ltunci mi-au pus În mâni cătuşele, 

m'au incuiat în camara mea şi mi-au lăsat descuiat numai drumul g<ln
durilor ... Cine nu mă lăsa să fug? Sau poate gândul că nu' aveam unde 
fugi se întorsese şi imi plăcea sa mă socotesc deţinut. 

Poate mă temeam În realitate de drumurile ce s'ar fi deschis din· 
colo de dealurile Dolhascăi, şi poate credinţă că fugind din TârguI cu 
pâcle aşi fugi şi de mine, mă ţinea strâns locului. Imi plăcea oare să mă 
gândesc? Voiam să păstrez in mine cât mai mult imaginea lumii celei
lalte aşa cum o creiază nopţile de aici 7 Atunci dece sufeream? 

Toţi au fugit. Şi Gina şi Laura şi Ieronim... De »Turcu" nu mai 
ştiam nimic. Intr'o dimineată ce a urmat neisbânzii mele la unul din 
cele mai stupide examene, un om murdar şi desculţ mi-a adus o seri· 
soare tn care »Tureu" mă ruga să nu·l mai caut niciodată. "Pentru mine 
drumurile târgului nostru s'au inchis. 

Aşa a trebuit să fie sau aşa am vrut eu. Nu regret nimic. 
Iartă-I pe "Turcu« tău şi mai ales pe Oltea să n'o intrebi niciodată 

nimic. Singura ei vină e că m'a iubit, aşa cum s'a priceput carnea ei 
crucificată pe uliţele Vărăriei. Femeile ca Oitea nu vor putea fi nicio· 
da tă pretuite«. 
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Am stat multă vreme cu vorbele lui in mână. Am inţeles că şi 

»Turcu« fugea. Nu puteam cere nimănui să rămâe cu mine şi simţeam 

chiar o bucurie mare că voiu răm3ne singur aici. Mă bucuram că voiu 
rămâne eu singur stăpânal tristeţilor de aici, eu singur robul ceasului cu 
clopot dogit, eu singur paznicul atâtor copilarii. Toamna, in trăsuri hodo
rogite şi cu coviltirul spart, i-am dus pe toţi la gară. N'am plâns. Mă 
supărau numai privirile de compatimire in care eram invăluit in clipa 
când trenul se urnea greu. 

Ieronim, Ca şi cum zile întregi inaintea plecării s'ar fi gândit numai 
la nenorocirea mea, imi spuse: ~Nu-i nimic Dan, ne ajungi tu; ai să ai 
altădată mai mult noroc 1« Oece~mi spunea asta? Intrucât erau ei mai 
fericiţi ca mine,? Ei care nu aveau nici un motiv de a fugi din târg? 
Şi mai ales mă intrebam de ce »ajungere« era vorba. In timp eram con~ 
ştient că nu-i voiu mai putea ajunge. In valoare nu mă depăşeau cu 
nimic. Doi trei provinciali mai mult în Bucureşti cu miniştri şi servitori 
Unguri. Rămânând in târg, rămâneam oare cu mult in urma destinului 
lor? Nu puteam crede asta pentrucă niciodată nu-mi legasem soarta de 
sbuciumul altora. Fara să am conştiinţa superiorităţii mele, imi plăcea 

să mi:!. ştiu singur, ancorat numai de propriile mele chinuri. 
Şi deaceea vorbele lui leronim m'au scârbit. 
E adevărat că iarna care a urmat n'a mai fost pentru mine. 
Mă ridicasem sau mă cobori sem departe de viaţa târgului şi mclO~ 

dată n'am ştiut precis câţi morţi au mai urcat dealul, cu câte Ceasuri 
socotise ceasul din turnul "Adormirei« si:!. intârzie vremea, mă instrăi~ 

nasem de tot ceeace constituise pentru copilăria mea o sinistră preo
cupare. Cred că nimeni din târg nu putea şti dacă mai traesc sau nu. 
Fiecare om s'a irosit cândva pe pragul dintre viaţă şi moarte, simţin

du-se departe şi de sbuciumul vieţii şi de bănuita linişte a mortii. 
Când pe uliţa Rădăşeni10r au coborit cele dintâi fete cu ghiocei şi 

viorele, m'am speriat şi m'am trezit. Venise primăvara pe care n'o mai 
aşteptam. Scrisorile ZerJinei veniseră rar. Mă temeam că nu vor mai 
veni deloc şi spaima aceasta m'a făcut să poposesc- intr'o dimineaţă 

fum urie in Bucureşti. 

Sunt oare oameni pe cari să nu-i fi înspăimântat majestatea tristă

a monumentelor din Bucureşti? Arcul de Triumf se inălţa in sara asta, 
mare, prea mare, neverosimil de alb, purtând ca un părete oarecare, 
două medalioane: Regii. 

Şoseaua era prea largă, automobilele prea grăbite. N'am inţeles 

niciodată dece se grăbesc automobilele pe şoseaua Kiseleff. Imi agăţam 

gândurile de tot ce trăia in afară de mine, fără să cofirm atitudinea 
provincialului in Capitală. 
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Nu mă impresiona mmlc. Toate capătau in mintea mea, rezonanţe 

prelungi şi totuşi ma gândeam numai la fata care mă ţinea de mană. 

Nu ştiam dacă vom vorbi sau ne vom plimba aşa până târziu, sărbato .. 
rind asHel primavara. 

Am parasit şoseaua şi ne-am indreptat spre He rastrău. 
Aripile morilor de vânt, din parcul expoziţiei stateau răstignite iu 

amurg, atingand cerul. Cineva m'a oprit rugându-mă sa-Î dau voie să-şi 
aprind,)' tigara dela a mea. O umbră inaltă, in haină, cu capul gol. O 
clipă ochii ni s'au înt,1Init. Ochii lui »Turcu«. »Turcu<,? Mi-a mulţumit şi 
a plecat târându-şi paşii. Rămăsesem cu mâna ridicată:. mă sileam să-} 
strig, să mă conving daca într'adevăr el era. Prea târziu, l-am strigat. 
N'a auzit. Umbra incovoiată s'a pierdut In ceaţa laptoasă a amurgului. 
Şi totuşi era »Turcu«. Nu i-am spus nimic Zerlinei care nu inţelesese 

nimic din framântarea mea. 
Am coborit pe malul lacului. Era frig şi obrajii ei se invineţiscrâ. 

Dar pelstra capul sus, privind undeva ţintă şi nicaieri. 
Pietele ii fluturau. imi strângea din ce în ce mai tare mâna. 
Am intrebat-o deodata, caşicum rumegam gc1ndul acesta multa vreme: 
- Mă mai cunoşti Zerlina ... 7 
A inchis ochii, s'a uprit şi a şoptit ca pentru nimeni: 
- Nu ştiu Dan ... 
Departe, peste lac, un sbelrnâit de aeroplan. Noaptea cazuse incet 

peste valuri şi cerul se luminase deodată roşu, ca deasupra unei cet~ţi 

in Hăcări. Mergeam înainte. Unde ne duceam? 
Zerlina s'a oprit deodată, mi-a prins mânile, a zâmbit amar şi a spus; 
- A venit primăvara Dan ... ai venit tu cu primavara ... 
M'am apropiat incet, ca de o icoană şi-am sărutat-o pe obraz. A 

tremurat şi a plâns. Am inţeles că vorbele noastre n'ar fi putut spune 
nimic. Am inconjurat lacul şi ne-am oprit obosiţi pe o bancă de piatră, 

in mijlocul unei alei cu aspect de templu grecesc .. Un reflector scălda in 
lumina un schit ardelean din expoziţia Satului. Morile işi frângeau ari
pile in apa liniştită şi departe cânta un clopot de tramvai. Am cazut unul 
în braţele altuia şi-am plâns pentru Katia, pentru satul cu salcâmi. pen
tru arătarea lui »Turcu« ... pentru taina mare din noaptea asta. Târziu 
poate am adormit, poate am visat, poate am murit. Mâinile Zerlinei au 
ingheţat şi buzele i s'au strâns. Zerlina nu mai putea vorbi. Razele re
flectoarelor ieşieu curate din apa lacului şi-i scaldau obrazul. Era palidă. 
Aşa va fi Zerlina moartă. Aşa febuia să fie Zer lina, pentrucă Zerlina va 
muri tânară. Ca o sfântă, ca o icoana ... Acolo, pe piatra depe marginea 
lacului mi s'au deschis rănile suUetului şi toată viaţa mea frânta s'a 
oglindit in apă. Mi s'a părut o clipă că dragostea mea e un poem scris 
de mult. Că o iubeam pe Zerlinapentrucă nu puteam face altceva, pentrucă 
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trebuia s'o iubesc. Dar dece ma infiora mâna ei şi trupul celorlalte mă 
speriau? Ma temeam că pentru ea inviasem ca o amintire şi ca se supu~ 
nea destinului acestuia fară nici un gând pentru »mâine«. Mă iubea Zer
lina pentrucă trebuia să mă iubească sau ii poruncise primăvara aşa, şi 

acum traia clipa aceasta ca un extaz, ca o rugă pentru taina moartă in 
TârguI cu pâcle? Dacă nu ne-am îi scris, sărbatoarea primăverii ar fi 
fost oare tot aşa de frumoasă? Nu puteam răspunde ŞI nici n'am intre
bat-o pentrucă n'au fi ştiut ce să raspundă. Ştiam că Zerlina nu s'a gân
dit niciodată la asta, pentrucă Zer lina nu m'a aşteptat niciodată. Dar 
dacă a scris, a sris pentrucă avea optsprezece ani. Am cautat obrazul 
ei scaldat În lumina răsfrântă din apă, şi mi s'a făcut milă de copilaria 
ei, de frumuseţea ei ... Am plecat cum venisem. Ea cu parul răvăşit pe 
umeri, cu mâinile ingheţate, cu buzele slfânse. Un singur gând imi lu
mina acum mintea. Zerlina nu mă putea iubi. 

Am trecut pe aleea unde mă oprise "Turcu«. Mâine aveam să-} 

caut. De astă dată numai pentru mine, numai pentru eL .. 
N. tlian .. 

• 

Jt'aD.pi ... 

Şi lumea şi viaţa se prelungesc în lacrimi ... 

'" '" '" Pentru păgânism, lumea era superioară vietii. El avea cultul fru~ 
mosului, nu cultul binelui. 

'" '" '" Muzica e natură. De aceea nu poate fi înţelească decât În iubire ... 

'" '" '" Fată de viaţă, lumea e minoră. De aceea, sufletul nu se poate 
umple de ea ... 

'" '" '" Fără moarte n'am fi putut gândi " dar cu moartea nu mai putem 
cunoaşte ... 

Gh. Mo, ... 
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Muzica e departe şi de lume şi de viată. Ea e aproape numai 
de moarte. ... ... ... 

Muzica e stângăcia vietii şi gratia mortii . 
... ... ... 

In muzică e mai multă moarte decât viaţă. In ea totdeauna sun
tem dincolo de lume. ... ... ... 

Prin muzică depăşim lumea " prin lacrimi depăşim trupul . 
... ... ... 

Prin suferintă ne mărim existenta " prin iubire - spiritualitatea . 
... ... ... 

Numai prin suferinţă putem scoate lumea din noi: dar tot prin 
suferintă ne scoate şi lumea din ea. 

* III ... 

Iubirea e infinită numai in sfintenie . 
... ... ... 

Numai În măsura În care scapi de lume, ti se transformă sufe~ 
rinta În fericire. 

'" >1< 

In muzică nu-i nici lumea nici cerul. Prin aceasta se deosebeşte 
ea de lacrimi ... ... ... ... 

In extaz eşti atât de aproape de cer, Încât uiti că ai fost vreo~ 
dată pe pământ. ... ... ... 

Numai sfinţenia poate despărţi suferinta de iubire • 
... ... ... 

Moartea e miezul vietii. Ea se vede numai când s'a deschis viata ... 
... ... ... 

Nu poti scăpa de moarte, decât trăind in extazul ei. Dar fără 
ajutorul creştinismului. nu ne-am putea apropia aşa de mult de viată ... 

... .. ... 
Sfintenia este un -echilibru supranatural«. 

Gh. Mo,iu 



n_--------=-~---~-

HOTARUL 161 

PIG1JRI ZĂRĂHDeHe: 
Dr. PAVEL OPRIŞA 

1. 

Acum doi ani, la 10 Mai 1937, intr'o zi scăldată de soare şi flori pleca 
din Brad pe drumul de veci, spre a se odihni la umbra gorunului lui Horea 
cel ce cu atâta dragoste servise timp de 37 de ani la luminarea tânăretului 

din regiunea Zarafidului. A fost o minunată coincidenţă ca sufletul lui să se 
despartă de noi În această zi de inălţare românească, zi care atât de mult 
ii încălzise inima cât a fost în viaţă. Era o răsplată cerească pentru tot 
ceeace a fâcut şi pentru felul dezinteresat in care a lucrat la păstrarea vie a 
conştiinţei noastre nationale. 

Inchin aceste rânduri ca un prinos de recunoştinţă memoriei iubitului 
meu profesor Dr. Pavel Oprişa, care in timpul celor 7 ani de liceu mi-a 
inspirat dragostea de caue şi de neam. E şi o datorie elementară de-a nu 
uita figurile celor ce în vremuri de restrişte pentru noi au pus atâta curaj 
şi abnegaţie in lupta de fiecare zi pentru promovarea neamului. 

Postul modest de profesor şi director la un gimnaziu dintr'un mic orâ
şei nu micşorează Intru nimic valoarea unui om, căci indiferent de locul pe 
care-l ocupă cineva, o personalitate puternică rămâne o fortâ permanentă, 

care animeazâ pe cei ce-l înconjoară. Şi aceasta e un adevăr, când e vorba 
de profesorul Pavel Oprişa. 

Dar dacă ne gândim la timpul în care a activat. locut lui n'a fost aşa 
de modest. căci inainte de Unire la puţinele şcoli secundare şi teologii din 
Ardeal era un corp profesoral de cel mai mult o sută de membrii. Ei repre
zentau insrt, ori ce s'ar spune, elita intelectualităţii române de dincoace de 
Carpaţi. Ei erau pionerii românismului şi animatorii credinţei in visul ce 
avea să se 'mplinească. Şi a fi făcut parte din această gardă însemnează ceva. 

Faptul că a trăit intr'un centru aşa de mic, l-a împiedecat doar să fie 
cunoscut în cercurile mai largi ale vieţii noastre ardelene, dar nta redus cu 
nimic importanţa muncii depuse de el într'o regiune unde stăpânea incă 

atmosfera mistică a luptelor naţionale de sub Horea, Cloşca şi Lrişan, care 
porniseră mişcarea lor revoluţionară dela biserica din Mesteacăn satul vecin 
locului de naştere al lui Oprişa. 
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Născut in Ţebea la 29 Sept. 1861, copilăria lui a fost legănată în 
poveştile glorioaselor lupte din 1848 penlru dreptl l riJe neamului şi amintirea 
lor era Încă vie în mintea consătenilor săi. Iar cel ce unise Într'un mănun* 

chiu pe Motii Munţilor Apuseni şi îi condusese cu atâta destoinicie --rătă
cea încă prin jurul Ţebei răpus de durerea neizbândirii visului pentru eate 
luptase. Şi desigur Opri şa a cunoscut pe .. Craiul Munţilor", căci avea 11 
ani la moartea lui. 

Crescut ne mic În această atmosferă de admiraţie pentru trecutul nosll u 
vitejesc, el trebue să fi simtit un puternic impuls de muncă pentru neam, 
O explică faptele lui de mai târziu. 

Părinţii lui, ţărani cu dare de mână au făcut totul pentru a lumina pe 
băiatul lor "PAvAluţ". Rămas de timpuriu orfan de mamă, toată iubirea tată
lui său se revarsă asupra lui şi deşi era dureros să se despartă de unicul 
copil, el nu ezită să·' inscrie la gimnaziul din Brad În 1872, pentru a-i crea 
o viaţă mai bună, Viaţa lui de elev trebue să fi fost asemănătoare cu cea 
a multor copii de ţăran ce veneau la • Şcolile din Brad\', Se lua un cvar
tir În oraş, iar Joia, când era zi de târg, li se aduceau alimente din care 
gazda le pregătea apoi mâncarea. 

Mi·a fost dat să aflu, dela o femeie bătrână, în a cărei familie fusese 
ghJLlit tânărul Ot)dşa, unele aprecieri asupra atitudinei lui fată de camarazii 
săi. "Era, mi s'a spus, de-o mare sârguinţă şi cinste, şi se bucura de multă 
autoritate printre ceilalti elevi, deşi era cel mai bun la suflet, sfătuind şi 

protejând pe cei mici, ca un frate mai mare", , 
O altă amintire despre el o am dela regretatul preot din satul meu 

n~tal, bătrânul Senesie Şerban care povestea cum Oprişa care era mai voinic 
intervenea in ajutorul elevilor slabi. Un elev debil şi sărăcuţ, cu cioareci 
rupţi era incontinuu bătut de un consătean al său, un vlajgan de vre-o 16 
ani şi care numai de Oprişa avea respect. De aceea numai el putea interveni 
pentru a scăpa pe bietul băiat din mâinile bătău,;:ului său camarad. Acest 
simţ al dreptătii şi al milei a fost remarcat de toli cei ce l-au cunoscut 
şi va rămâne o trăsătură esenţială a caracterului său 

Avem mai puţine informaţii despre el după plecarea din Brad, In 1878 
face clasa V ca elev particular la Alba Iulia, iar clasa VI o face la Arad, in 
1879, iar ultimele 2 clase la liceul piarist din Timişoara*). 

O problemă importantă se punea tânărului absolvent de liceu: ce carieră 
să urmeze? Cu conşhinţiozitatea lui, cu dragostea de muncă pe care le-a 
avut în totdeauna el nu se putea decide fără o lungă desbatere sufletească. 

"Voia să urmeze medicina", spune dl Gh, PârVll (art. cit.) şi această carieră 
ar fi deschis un larg câmp de activitate insuşirilor lui sufleteşti şi spiritului 
lui de sacrificiu. Soarta a voit insă altfel. Dacă n'a ajuns să fie medicul 
trupurilor celor din neamul să:.!, a fost desigur unul din cei mai buni medici 

.) Toate aceste !lote le-am luat dirz euvântarea dlui prof Oh. PârVll. 
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ai sufletului lor. Şi cred că nu s'a pierdut nimic; dimpotrivă in lunga lui 
carieră de dascăI a răspândit căldură şi insufleţire atâtor generaţii de Ro
mâni din regiunea Z~randului, care ajunşi preoţi şi invătători sau avocaţi au 
dus cu ei un puternic îndemn la muncă şi o mare dragoste de neam. 

Cum a ajuns la această schimbare? .. Un avocat din Timişoara pe 
care-I Întâlnea la biserică, l-a determinat să-şi schimbe hotărârea, stăruind 

să urmeze teologia, să se facă popă, că numai aşa poate "fi mai aproape 
de sufletul poporului şi mai folositor neamului" Gh. Pârvu. 

L-am auzit şi eu vorbind .cu mult entuziasm despre acest avocat. 
care trebue să fi exercitat o destul de mare influenţă asupra lui Dar 
şi avocatul trebue să fi fost puternic impresionat de calităţile acestui 
tânăr, pentru a stărui aşa de mult ca el iă urmeze teologia, căci l-a făcut 

să jure că se va face preot. Se temea bătrânul avocat că făcând medicina 
să nu se depărteze de neam şi aceasta ar fi fost o mare ,pierdere. Se poate 
ca directorul sau profesorii liceului Piarist să fi incercat să-l atragă la ei, 
şi Oprişa să o fi spus avocatului. Dar· aceasta este o simplă presupunere. In 
tot cazul directorul piarist rămâne surprins când Oprişa declară că vrea să 
se facă preot ortodox, mai mult, îi promite bursă şi ajutor dacă ar voi să 

urmeze teologia catolică. (OI Gh. Pârvu). 
Netural încercarea de convertire a fost inutilă, căci înlJe 1882-84 il 

vedem urmând cursurile la Teologia din Sibiu. După terminalea lor el 
rămâne funcţionar la consistoriu păsttând legătura cu viaţa in\electuală şi 

religioasă din această metropolă a românismului al delean. DOiul lui de 
muncă îl face să nu fie mulţumit cu această situatie şi astfel se inscrie la 
facultatea de litere şi filozofie dlO Budapesta. Işi ia licenţa in 1889 iar anul 
următor îşi trece examenul de doctorat cu tua: Viaţa şi opera lui Miron 
Costin. scrisă in ungureşte. Viaţa acestui· cronicar, povestitor ntînuecut, 
bătrân sfătos plin de cuminţenie şi dragoste de neam l-a tentd. Ela şi o 
afinitate Între autor şi subiect, şi Opri şa s'a servit de aceasta lucrare, pentru 
a face cunoscuţi străinilor, oamenii noştri de seamă. Un extmplar trimis 
preotului Ioan Perian din Crişcior poartă următoarele cuvinte: .Numai ves~ 
mintele sunt străine, miezul şi sâmţămintele sont ale noastle". (Gh. Pâlvu 
art. cit). 

In Iunie 1890 ia examenul de capacitate, iar în toamna aceluiaş an IŞl 

incepe cariera de profesor la gimnaziul din Brad. Era în floarea vârslei şi a 
făcut o profundă impresie asupra celor ce l-au cunoscut atunci. LI Lazar 
Vraciu, unul din primii lui elevi ni·l descrie ca un .tânăr, înalt, svelt, pur
tând barbă neagră" (Zarandul 23 Mai 1931). Pentru a completa această 

imagine ar trebui să adăugăm că era de-o puternică constituţie ~fizică, o 
adevărată statue a forţei, căci 30 de ani mai tâlziu când l-am cunoscut eu, 
cu toată vârsta destul de înaintată păstra încă multă vigoare şi vioiciune. 

U) Apărută în ziarul .Zarandul. din 30 Mai 1937. 
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Purta incă barbă retezată scurt, dar acum era albit Sub o frunte puternic 
boltită, nişte ochi mici scântăietori, care-i transfigurau faja când râdea şau 
zâmbea, sau de o profundă tristejă, ca un fel de desgust, privind in gol 
când se intâmpla ca un elev să fie rău pregătit. Faja ovală, Iărgindu-se 

pujin spre frunte avea nişte trăsături de o deosebită distincjie. 
In istoria invăjământului ardelean dinainte de răsboi figura lui Pavel 

Oprişa trebue să fie la un loc de onoare alături de cea a marilor noştri 

dascăli. Calităjile lui de profesor au fost unanim apreciate de cei ce I·au 
cunoscu!. Profesoratul a fost pentru el un apostolat şi o artă. EI cere anu
mite insuşiri fnnăscute, un anumit dar dela natură pe care nici o pregătire 
nu le poate înlocui. Ne-o dovedesc atâjia profesori, care cu toată pregătirea 
lor şi CII toate cunoştinjelor vaste sunt Iipsiji complet de tact pedagcgic 
şi la lecjii sunt de-a monotonie care omoară şi cea mai mare bunăvoinja a 
elevilor. Despre imprasia făcută asupra primilor săi elevi ne vorbeşte dl Lazar 
Vraciu. Râvna, priceperea şi dragostea cu care Oprişa preda lecjiile i·a fra
pat pe toji E interesantă mărturisirea orală făcută de un preot 30 de ani 
mai târziu şi care la bătrâncţe spunea: .Am invăjat atâta latină cu el încât 
puteam vorbi latineşte". Şi aceasta în cursul inferior. Natural trebue să jinem 
seama de faptul că pe aiunci se făcea mai multă latină; erau câte 5-6 ore 
la săptămână, Incepând din cI. 1. In această părere poafe intra şi pujină 

exagerare, totuşi ea exprimă o impresie profundă şi In fond adevărată. Elevii 
lui Oprişa au rămas cu sensajia că intr'adevăr la limba latină au făcut pro
grese de care ei Inşi şi se uimeau. 

Dar intru cât eu insumi am avut fericirea să-I am de profesor, voiu 
incerca să completez aceste informajii sumare cu propriile mele impffsii. 
Şi fiindcă e vorba de latină, datorită lui, acest studiu, care e considerat de 
cei mai mulji elevi ca u", obiect de tortură, mi s'a părut in totdeauua ca 
ceva plăcut, interesant şi uşor. Câtă răbdare avea el la lecjii, cu căIi! stă

ruinjă insista el asupra fiecărei propozijiuni, asup'a fiecărui cuvânt I Nimic 
nu era făcut in pripă. Fiecare expresie, fiecare propozijiune era analizată, 
Iradusă şi discutată, Nu era text asupra câruia să nu se revină de cel puţin 
trei ori, şi de fiecare dată era privit din alt punct de vedere .• Non multa
sed multum" era un principiu de care nu se depărta. Şi cu ce pasiune ce
lea el şi interpreta un text latin, căci acesta nu era pentru el o simplă ma
terie de predat. EI îl trăia şi astfel il făcea să pară viu în ochii noştri. 

Era aşa de pătruns de spiritul acestei limbi, încât construcjiile latine, prin 
conciziunea şi Iimpiditatea lor, păreau a corespunde propriului său fel de a 
gândi. Limba aceea sonoră, precisă, ca sculptată in marmoră părea că ii 
evocă prin gravitatea ritmului ei insăşi imaginea pasului greu al legiunilor 
romane. 

Şi limba aceasta ii vorbea despre strămoşii noştri, şi era un obiect de 
cuII pentru el. Gloria şi mărejia lor trăiau sub ochii noştri în .Ab Urbe 
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condita libri". Azi se dă mai puţină importanţă valorii educative a limbii 
latine. Totuşi contactul cu acel popor. modelul prin excelenjă al organizaţiei 
de stat şi al căror urmaşi se consideră popoare ce n'au nimic comun cu 
Romanii, ar putea fi minunat folOSit la f"rmarea tânăletului nostru de azi, 
mai ales că felul concret de-a gândi al celor vechi se apropie mai mult de 
spiritul elevului, decât felul nostru abstract. Nu vreau să spun prin aceasta 
să ne mândrim la infinit cu originea noastră latină, dar iRtoria romană a fost 
şi rămâne un isvor nesecat de fapte celebre, care exercită asupra imaginaţiei 
copiilor o puternică impresie. 

Şi-apoi predarea Iimbei latine era pentru Pavel Oprişa un prilej de a 
ne pune la o adevărată gimnastică intelectuală. Acest studiu se pretează 

dealtfel minunat la aşa ceva prin libertatea aşezării cuvintelor in frază şi 
prin constructii care condensează ideia. Traducerea in româneşte a textului 
latin era o ocazie binevenită pentru el ca să ne facă să cunoaştem mai bine 
propria noastră limbă. Pentru redarea in româneşte a unuei expresii latine 
nu se multumea nici odată cu un termen aproximativ. Se căuta cuvântul 
care exprima nuanta cea mai justă a expresiei latine şi ta uceastă căutare 

participa clasa intreagă. Era o adevărată intrecere şi adesea asculta 10-15 
elevi până găsea cuvântul potrivit. Bine înteles faptul că un elev nu afla 
expresia cea mai bună nu era un motiv de notă rea. Oprişa nu avea mania 
unor anumite cuvinte, căci un cuvânt îşi primeşte sensul numai prin text. EI 
îşi dădea perfect seamă că sunt cazuri cum spune Pascal unde .trebue să 

spunem Parisului Paris şi altele în care trebue să-i spunem capitala Frantei-. 
Nu numai atât. Sunt foarte multi Români ardeleni, care făcând studiile 
în şcolile ungureşti vorbesc o limbă care supără şi urechea cea mai putin 
pretentioasă, căci nu şi-au dat nici odată silinta să- şi însuşiască frumoasa 
noastră limbă literară. Deşi era bătrân când l-am cunoscut, nu l-am auzit 
nici odată pe Oprişa întrebuintând expresii învechite. Dimpotrivă ne reco
manda adesea chiar neologismele frumoase şi încetătenite în limbă. 

Nicăieri însă nu s'au evidentiat mai bine calităjile lui de dascăI decât 
la predarea lectiunilor de istorie. Cred că ori ce sl ar spune, istoria rămâne 
pentru elevii din primele clase de liceu, obiectul cel mai pasionant, atunci 
când au fericirea să dea peste un adevărat profesor. 

'Rămân neşterse în mintea mea răsboiul Troiei şi legendele greceşti, 
bătăliile dela Termopyle şi Maraton, Pentru a preda însă o lecţie de istorie 
se cere talent de povestitor şi imaginatie. Faptele trecutului trebue reînviate 
pentru a fi trăite de elevi. Şi in această privinţă.Oprişa era neintrecut. In 
imagini concrete, de o deosebită plasticitate şi precizie făcea să treacă pe 
dinaintea ochilor noştri fermeca ţi şirurile lungi şi strânse a soldaţi lor dela 
Maraton, care în pas forţat, ca un singur scut imens, înaintau la atac. Dar 
nu insist. Vreau doar să dau un singur exemplu. Eram în cI. I şi Oprişa 

vorbea despre Marcus Furius Camilus, considerat ca al II-lea întemeietor al 

----------.............................. ~----------==~===============-._~ 
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Romei. Povestea Cll atâta căldură, încât În momentul când ajunge la nere
cunoştiinţa Romanilor fată de acest erou şi la cuvintele pe care se spune că 
le-a exclamat înainte de-a pleca in exil; .. Cetate nerecunoscătoar~, să dea 
zeii să ai cât mai curând nevoie de mine, lacrimi de durere se văd lucind 
în ochii elevilor. Cred că aceste lacrimi in ochii unor copilaşi ascultând o 
lecţie de istorie este cel mai mare elogiu ce se poate aduce unui profesor. 

Ca om şi profesor prezenţa lui impunea respect. Din intreagă fiinta 
lui se de;raja seriozitate, EI n'avea nevoie să pedepsească. Un cuvânt de al 
lui era suficient şi, făcea mai mult decât ori ce sancţiune Nu era însă contra 
unor corijări mai drastice. Avea obiceiul să spună: "Unde dă părintele şi 

dascălul creşte carne", 5i aceasta se explică. Aproape toţi elevii dela Brad 
erau copii de ţăran şi printre ei se găsea câte unul care nu se sinchisea 
prea mult de notă sau de un cuvânt spus, fie că era mai nepăsător, fie că 
acasă fusese obişnuit cu un tratament mai aspru (L. Vraciu, art. cit). Dar 
aceasta era extrem de rar. Nu prea era nevoie de sanctionări de acest fel. 

Imi aduc aminte când se inlâmpla ceva în clasă, nu frica de pedeapsă 
ne chinuia, ci aşteptarea păTerii lui Oprişa. "Ce va zice dl Oprişa" era mai 
mult pentru noi decât pedeapsa În sine. Dar de multe ori era mai înţele

gător fată de micile noastre greşeli decât ne Închipuiam noi. Imi amintesc 
de nişte escapade mai riscate ale unor colegi ce fugiseră noaptea din internat 
şi spre marea noastră consternare am aflat că Oprişa le luase apărarea 

cerând reducerea pedepsei. Sabin llesel'. 

J,t~pi ... 

Sfinţii trăiesc numai prin inimă. De aceea, muzica are pent'ru ei 
prea puţină armonie ... 

... 
... '* 

Putem sesiza transcendenta numai cu inima, fiindcă numai in ea. 
n'are priză absurdul. ... ... ... 

Sfintii n'au priviri, dar numai ei au vedere. ' 
... 

... '* 
Atunci când nu mai Încape lumea În inimă, inima-i plină de 

Dumnezeu. 
... ... ... 

Inima e »spatiul vital« al sfintilor. 
Gh. MOf'" 

~~~------------
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TReIzeCI BA,NI De ARGINT 
Legendă originală 

deA U G U STA C. R l J BEN E 5 ·C U 

[n minele de argint sunau ciocanele de fier. Pe frunţile infierate ale 
sclavilor de jumătate goi, sudoarea curgea şiroaie. Cu muşchii încordaţi des
făceau şi cărau argintul În carele de fier şi-I duceau în topitoarea şi mone· 
tăria din Roma. Cuptoarele de topit se ridicau În vecinătalea monelăriei 

în afară de oraş şi aruncau nouri negri de fum asupra câmpurilor secerate. 
Sclavii aruncară bucăţile de argint in cuptoare. Un sclav evreu din 

Ierusalim ascunse la brâu o bucată lucitoare de argint. Păzitorul observă 

argintul ascutlS şi trase peste spatele sclavului cu biciul de sârmă'. Bucata 
de argint murdărită de ~ânge căzu în cuptor din mâna se/avuluL Acolo se 
Ilmestecă cu celalalt argint şi massa topită se scursese prin burlane ca un 
râu alb de văpăi. Din argintul topit se turnau suluri, iar din sulurile lucitoare 
se băteau moncde. cu chipul hnpăratului August. 

Din bucata de argintul sângerat au eşit tocmai treizeci de bani. Monelele 
~':~J! ~~~:'"Rte în saci plumbaţi şi in lăzi de fier şi erau trimise În erariul 
sţatului, iar de a~l0 in oficiile perceplOratelor. Cei treizeci de arginţi ajun
seră tn fundul unui sac, S~ alircau de olaltă, caşir.'lnd o mână nevăzu/ă i-ar 
fi tinut la un loc. Când sfoara ii {ost deslegată şi gura sacului fuse deschisă, 
o mână noduroasli se fnfipse printre timi şi îi numără Într'un şir de pălmi 

Întinse. 
Cei treizeci de arginţi din fundul saculd 8pnseră intr'o mână aU~ă ,j ___ 

netedă. Aceasta mânil vârf nepăsător banii În punga dela brâu. Ei erau acum ---=_. 
solda unui tânăr soldat, vesel şi rumen la faţă. Soldatul se opri în drum pe 
o clipă. Inaintea ochl1or Iăuntrici îi ap.'iru chipul bătlânel sale mame precum 
şi al creditorului neîn<jurat~ cărora. le promisese o parte din solda sa. Dar 
atunci auzi sunetul CUIl{)scut de zare, ce străbătea prin uşa deschisă a unei 
case de petreceri şi bunele intenţii se spulberară, ca fumul n, 'ioat de vânt. 
Intră În lăuntru, iar după o oră eşi palid şi tremurând. 

Cei treizeci de arginţi i·a câştigat dela el un cavaler "~gab(~nd, care-şi 
ascunse prada printre euitle pelerinei sale cu o sUl.a de faldurî. Cavalerul 
înainta in noapte cu paşi săItăreţi şi nu observii.. (il Ulpluti suspec ? pândesc 
in jurul său, Intro uhcioară Iăturalnică un pumn li j( l' i greu în fru •• te. Cava-

l'-
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lerul se izbi de trunchiul unui arbore şi coiful cu pene ii căzu la pământ. 

Când îşi reveni, hotul a dispărut cu banii intr'o hrubă de pivnită murdară,.. 

In pivnita abea luminată de flacăra unei lumănări, printre laiţe şi mese 
hodorogite se înşiruiau butoaie pline cu beuturi ameţitoare.]n zorile diminetii 
cârciumarul cu mutra de uliu luă cei treizeci de arginţi dela lâlharul ameţit de 
beutură şi se duse la târgui de sclavi, unde in schimbul lor îşi cumpără 

doi slugi. 
Negustorul de sclavi porni chiar a doua zi la drum şi peste câteva 

săptămâni ajunse iarăşi in povinciile romane, ca să cumpere din nou sclavi. 
Cei treizeci de arginţi legaţi într'un sul, ajunseră la un evreu bătrân, cate 
pentru acest preţ îndoit Îşi vându Ucă-sa tânăra şi frumoasă, ca să poată 

plăti cămătarului datoria, ce o făcuse pentru a plă1i darea impăratului. 
Cămătarul dete imprumut cei treizeci de arginţi maiestrului de cânt din 

Ierusalim Acesta cumpără mirodenii şi alifii aromate dela farmacist pentru 
, cântăreţe. Cei treizeci de arginţi nici n'avură timp să odihnească in punga 

farmacistului, pentrucă in fata farmaciei apăruse un scamator, urmat de mul· 
ţime in sgomot asurzitor. Acest scamator arunca discuri de aramă În aer şi 

dealungul poliţe lor rostogolea bile de sticlă colorată. pe cari apoi cu !' inunată 

dibăcie le scotea din borcanele cu alifii. 
Pe când se retrase ceata sgomotoasă, cei treizeci de arginţi trecură în 

punga scamatorului, care îi ştersă din chimirul farmacistului. Apoi se furi~ă 

spre casă şi ascunse banii furaţi in dosul unei cărămizi scoase din perete . 
. Acolo ti găsi servitoarea din casă şi ascunse banii furaţi in scorbura unui copac 
bâtrân din apropierea casei. In cursul nopţii un şobolan răscoli rădăcinile 

copacului şi banii se împrăştiară pe drum. In zorii zilei un filo~QiJ)§t.Jln 

trecu pe acolo şi când z!!.ri banii de argint la tulpina .~c.pacL.:~ se aplecă, 
foarte liniştit şi-i ridică, zicând În sine: .. _/---

- Dacă-! vor căuta. sunt la mine; .dacă nu·j vor căuta, iafăş sunt la 
mine. 

Dar nici nu se incălziră banii in chimirul bătrânului, când o cărută 
tr!'r~"fI in goană il răsturr.ă şi el căzu În pulberea drumului cu membrele 
însângerate. Când îi lef,ară rănile, cu aceaşi linişte filozofică puse banii in 
mâna medicului, car€:; nu pricepea, dece spune bătrânul; 

- Acum ştiu pe seama cui am găsit banii. . ..... 
Medicul se bucură de arginţii lucitori, cari sc1ipeau întocmai ca şi când 

atunci ar fi eşi'", din monetărie. Ii puse in lădita sa ce bani; însă toate cele. 
lalte monete .te retraseră din vecinătatea celor treizeci de arginţi, cari luceau 
ca ispita, pficând celelalte monete erau tocite şi spă1ăcite de sudoarea muncii 
cinstite, d~ lacrimile suferinţei şi de colbul răscolit de mâinile inăsprite in 
muncă. hfrigurate şi îngrozite se alipeau unele de altele, pe când cei treizec 
de argin· < străluceau ca ochii fiarelor sălbatice in arenele romane. 

Fii.,ldcă erau atât de strălucitori şi de plăcuţi la vedere. cu aceşti trei· 
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zeci de arginţi mitui medicul judecătorul legii, care aduse judecat[;, strâmbA 
in favorul lui. Judecătorul iarăşi plăti cu ei zidarului, care-i clădi casa. Dar 
pământul se cutremură sub casă şi zidurile de jumătate terminate se surpată. 
Zidarul dădu cei treizeci de arginti vierului său, care- i lucra via; a doua zi 
o ploaie cu grindină ti nimici tot rodul. Vierul cumpâră oi dela păstor, dar 
la şapte zile oile se prăpădiră. Păstorul Îşi cumpără grâu dela un ţăran; dar 
abea acasă văzu, că boabele de grâu frumoase şi rumene sunt pline de 
tăciune. 

Ţăranul a dat cei treizeci de arginţi proprietarului, dela care inchiria se 
pământu!. Acest proprietar era un om lacom şi crud. EI pretindea arenda 
indoită şi fiindcă ţăranul nu putea plăti. a pus să·) biciuească. Proprietarul 
cumpără pe treizeci de arginţi borangic şi mărgele pentru femeia lui. Dar pe 
când sosi acasă cu darurile, găsi caş.a goală; tânăra lui femeie fugise cu un 
cântăreţ vagabond. 

Negustorul care vân duse borangicul şi mârgelele, oferi cei treizeci de 
arginţi templului din Ierusalim, ca ofrandă penlru intAiul său născuL Insă 

copilul muri În ziua inchinării, iar banii de argint ajunseră În vistieria tem
plului. Acolo zăceau amorţiţi printre ceilalţi bani de aur şi argint, aşteplându
şi soarta ca să-şi urmeze calea destinului. 

Intr'una din zile un cap cu barbă aibă se aplecă asupra poliţelor şi o mână 
intinsă din haina preoţească scotoci pipăind printre bani. Polita se cutremură 
şi atunci banii de aur şi argint se ascunseră În fund, pecând cei treizeci de 
arginţi legaţi tntr'un sul, se rostogoliră În mâna preotului. 

Mâna· Întinsă din haina preoţească, îi trecu apoi in mâna unui om cu 
părul roşcat, carele îi ascunse lacom la cingăloare şi pe urmă pmni pe că
rarea, ce ducea spre părâul Cedronului. O ceată de servitori inarmati mergeau 
în urma lui cu felinare aprinse şi torţe fumegătoare în mâini. 

Cel cu părul roşcat trecu pârâul şi intră in grădina măslinilor, ce se 
intindea Îndărătul satului Getsemani. Ceata il urma tăcută. Zarea roşietică 
a torţe lor lumina cărările întunecate. Cel cu părul roşu se opri într'o poiană 
Pe sub pomi stăteau unsprezece bărbaţi îmbrăcaţi În haine simple, ca şi cel 
cu părul roşcat. 

In faţa lor, cu mâinile impreunate stătea unul imbrăcat în alb. Pe faţa 
lui blândă se revărsa bunătate cerească şi cu ochii luci tari privea spre 
inălţimile cerului. Omul cu părul roşu se apropie de el. Cei treizeci de 
arginţi fi zângăneau la brâu, când cu o mişcare grăbită sărută faţa celui cu 
vestmânt alb, carele-I privi cu ochii săi sublimi şi zise incet: 

- Sărutând il vinzi tu pe Fiul omului, Iudo? 
Din ceata tăcută se năpustiră mai multi asupra lui. şi-i legară mâinile 

cu funii de lână. Apoi convoiul trist trecu în lumina torţelor şi a felinarelor. 
Cel cu părul roşu îi urmări cu privirea năucă. Deodată ingrozit se 

apucă de brâu. Din cei treizeci de arginţi eşeau limbi roşii de foc şi slră-

sa 
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bătând prin pungă ii ardeau pielea. Vârî mâna la brâu, dar monetele îi 
ardeau palma. [şi scoase mâna şi la lumina lunei văzu cu groază că o făşie 
roşie ca focul in formă de cruce îi înfiera palma. lşi ascunse mâna Înfierată 
între cutele vestmântului, apoi se năpusti turburat În urma convoi ului cu torte. 

Acoperindu-şi faţa cu mâinile, până la răsAritul soarelui rătăci sub 
zidurile mohorîte ale Ierusalimului. Din urletele mulţimei care năvălea din 
casa de judecată, inţelese, că Acela pe care I·a vândut în grădina măslinilor, 
fu condamnat la răstignire pe cruce. Atunci se isbi la pământ şi răcnind de 
chinul mustrării îşi lovea de pietri fruntea şi mâna Înfierată. Apoi se târi 
până in templu, unde într'una din galerii şedeau la sfat arhiereii şi bătrânii 

poporului. 
Cel cu părul roşu se opri În fata lor,. abea ţinându-se pe pidoare. Ii 

privi cu fata schimonosită, vorbind cu glas chinuit şi stâns: 
- Păcătuit-am vânzând sânge nevinovat. 
Cei adunati îşi intoarseră faţa de către dânsul şi arhiereul îl privi 

batjocoritor: 
-. Ce ne pasă nouă de asta? Tu vei vedea. 
Cel cu părul roşu smulse punga dela brâu, o aruncă pe pardoseala de 

piatră şi alergă din templu. 
Cei treizeci de arginţi se rostogoliră la picioarele celor adunati. Iar ei 

adunară banii şi-i aruncară îndărăt in pungă. Dar banii îi arse la degete. 
Caiafa, arhiereul cu barba albă, grăi către cei adunaţi; 

- Nu se cuvine a pune pe aceştia Încorvană, că pret de sânge este. 
Să cumpărăm pe ei ţarina olarului, pentru înmormântarea streinilor. Şi fi-va 
de acum numele acelui loc Hakeldama, adecă ţarina sângelui. 

Un slujitor al templului duse apoi punga cu cei treizeci de arginti la 
olarul, care se bucură mult de preţul neaşteptat de bun. Vărsă banii pe 
masă ca să-i numere. Insă banii il ardeau, Iăsându-i urme de pete roşii pe 
mâini. Atunci ii trase in traistă Cu ajutorul unei bucăţi de piatră, dar din 
traistă incepu să iasă fum. Pânza se aprinse şi monetele căzură Ia pământ 
Speriat olarul alergă la vecinul său, carele c1ătinând din cap ascultă cele 
intâmplate. Intră şi el În casă şi atinse banii, dar in clipa aceia degetele i-se 
umplură de răni. 

Cei doi oameni fugiră la drum, unde un negustor de schimburi ras la 
cap se apropia. II rugară să ducă banii afurisiti dela ei, iar negustorul şiret 

cu o bucată de cărămidă îi rostogoli într'o Iădiţă de plumb. Se bucură de bani 
neaşteptati şi se urcA vesel in corabie, ca să cumpere aromate din provincia 
Învecinată. In mijlocul drumului o furtună ingrozitoare răscoli valurile ridi
când corabia şi scufundând·o in adâncime. Călătorii şi între ei negustorol 
abea scăpară pe câteva scânduri de lemn. 

Valurile aruncară spre tărm lădiţa de plumb. 
Acolo a lunecat Intr'o mreje întinsă de doi pescari, cari trăgeau veseli 
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prada. Când deschiseră lădiţa şi văzură banii lucitori, se năpustiră unul 
asupra altuia. Cel mai tare omori pe cel mai slab şi-l aruncă in apă; pe 
urmă alergă cu banii acasă. Ascunsese lădiţa în cenuşa rece din vatră şi se 
intoarse la ţărm să- şi adune mreja. 

Copilul pescarului se juca în faţa colibei. Un vânt răcoros sufla dinspre 
mare şi aducea frunze uscate şi gâteje la uşa colibei. Copilul adună frun
zele şi surcelele. le duse la vatră şi le aprinse. Pe uşa deschisă a bordeiului 
sburau înăuntru crengi uscate şi resturi din corabie, par'că o mână nevăzută 
le-ar fi îngrămădit la vatra focului. 

Copilul incărcă cu uscături jarul din vatră. Capacul şi peretii lădiţei 

se desfăcură şi atât lădiţa cât şi banii începură suşurând să se topească. 
Chipul împăratului se acoperi de beşici argintii şi fu sfâşiat de crepături. 

In clipa aceasta sosi pescarul. Când zări lădiţa dogorind, se repezi la 
copil şi-l lovi peste mână. Mânuţa căzu amorţită În poala copilului. Pescarul 
turnă apă peste jarul din vatră şi cu o bucată de piatră scotoci din foc banii 
aproape topiţi. li aruncă Într'uil vas cu apă, dar CIJ. groază văzu, că apa se 
preface În sânge. Atunci scoase banii din apă, îi ascunse in mantia sa şi-i 

duse la casa de dare, unde datora de doi ani. 
Perceptorul luă banii dar pusă să-I biciuiască, fiindcă in felul acesta 

a batjocurit chipul împăratului. Apoi cu alţi bani tociti împreună îi trimise 
in monetăria din Roma. Cei treizeci de arginti, precum şi monefele uzate 
alături de aq~intul proaspăt scos din munţi, fuseseră aruncaţi în topitorie. 
Acolo se topiră banii lui Iuda, amestecându-se cu celalalt metal. In fata cup
torului uriaş stăteau ghemuiţi doi sclavi pe jumătate goi. 

- Ce ciudat vuieşte azi topitoria - zise unul. - Nici odată n'a şuerat 
focul ca azi şi nici odată n'a clocotit metalul ca acum. 

- Urlă a durere - zise celalalt. -- Par'c'ar purta năcaz şi stricăciune 
în pântece. 

Din metalul topit au bătut monete noui. Şi'n care monetă a ajuns vre-o 
părticică cât de mică din arginţii lui Iuda, aceea a dus cu sine pretutindeni 
blestem, stricăciune, pustiire, primejdie, trădare şi păcat. Pentru aceasta mo
netă se vinde dreptatea, se falsifică legea, se deneagă părinţii, sunt desmoş
teniti copiii, sunt trădaţi fraţii, se părăsesc prietenii şi sunt jefuiti cei slabi. 

Pe unde ajung aceşti bani, acolo a Încetat frica de Dumnezeu, a dis
părut iubirea de oameni, a pierit dreptatea şi a secat mila. Şi de câte ori a 
urmat un nou împărat, banii din ţară fuseseră adunati şi. se băteau manete 
nouă din ei. In felul acesta banii lui Iuda au inundat lumea intreagă, molipsind 
minţile şi otrăvind sufletele. . 

Dar Iubirea trădată şi răstignită a Înviat şi pluteşte păzind deasupra 
lumii, la fel ţinând seamă de cei buni, ca de cei răi, pânâ În ziua judeCăţii 
din urmă, când fiecare îşi va primi răsplata faptelor safe. 

AUli!us'a Rubenesc.-
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OllMPIA IOSIF: 

MONTAIGNE 
1. 

,.Le geme ne vegete puissament que dans l'orage, et toutes les 
creations de la pensee sont apparues dans des situations troublees«. 

Cuvintele spuse de Renan În »Avenir de la scienee« ne apar în minte 
când incepem studiul de faţă. Ele ilustrează una din condiţiile de căpe~ 
tenie ale gândirii moralistului francez: influenţa incontestabilă pe care a 
exercitat~o asupra sa atmosfera culturală şi morală a timpului in care a 
trăit. Şi de aceia socotim, că introducerea cea mai potrivită şi'n acelaş 

timp cea mai necesară in acest studiu nu poate să constea decât in in~ 

făţişarea acestei atmosfere, care prin influenţa ce~a exercitat-o a fost 
unul din faotorii principali in plamadirea geniului sau. 

In secolul al XVHea Franţa - ca de altfel toate ţările Europei 
occidentale - a fost teatrul unor transformări intelectuale şi morale pro~ 
funde. In adevăr, de pretutindeni, din fundul trecutului ca şi din toate 
punctele orizontului, convergeau o mulţime de idei noni, ce constituiau 
tot ataţia fermenţî de gândire, cari aveau să transforme spiritele şi să 

imprime culturii nascânde caractere noui, compleet opuse acelora ale 
culturii medievale. Căci există o vMittt opoziţie intre caracterele veacu
lui de mijloc şi celea ale epocii imediat următoare. Omul evului mediu 
trăia intr'o lume mică, foarte strâmtă, inchisă din toate părţile aproape, 
la adăpostul influenţelor din afată. El nu se cunoştea pe sine însuşi, de
cât numai ca parte, ,.ca membru al unei familii, bresle, comunităţi poli~ 

tice sau religioase; şi nu gândea nici nu lucra decât numai ca totul in 
care era cuprins«. Dar incetul cu incetul barierele acestei lumi cădeau 

şi orizontul işi Iărgea marginile spre depărtări ameţitoare. In acelaş timp 
bolta cerului se inălţa deasupra capetelor, dispărând în profunzimi miste
riase, lăsând pe om dezolat, pierdut într'o imensitate fără margini. Ve~ 
chile sale convingeri se destrămau una câte una, relativitându~se. Sim~ 
turBe erau solicitate prin forme de viaţă voluptoase. Inteligenţa sa era 
zăpăcită de haosul creiat prin .amestecul ideilor. Voinţa i se clătina sub 
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influenţe diferite. Vechiul edificiu incepuse să se clatine. Sub lanţurile 
rupte vechile cadre spirituale se sfărîmau. 

Dar cu toată această opoziţie intre -bă trâna cultură medievală şi 

noua cultură ale cărei zori le prevestea renaşterea, nu poate fi vorba de 
o revoluţie inaugurată de către aceasta din urmă. Evul mediu sub apa
renţa unei complete imobilitati, a fost o epocă de adâncă prefacere a 
vieţii sufleteşti şi-a pregătit, pe nesimţite, popoarele europene pentru o 
viaţă nouă. Căci dacă renaşterea a fost un moment hotărâtor in evoluţia 
intelectuală a popoarelor europene, întrucât acum s'a reluat firul cuge~ 

tării antice, restabilindu-se astfel continuitatea progresului cultural in tot 
timpul evului mediu legiHura cu trecutul n'a fost ruptă. Această legătură 
era numai foarte slabă, fiind mărginită la sforţările pe cari le făceau 
puţinii aleşi ce trăiau in mănăstiri, departe de zbuciumul vieţii tim~ 

pului lor. 
Şi acum să trecem la precizări. Trei influenţe generale sunt domi~ 

nante in secolul al XVI-lea, in Franţa: renaşterea, umanismul ŞI reforma. 
Renaşterea, adică reinvierea culturii antice - nu a celei denaturate 

din timpul evului mediu, ci a culturii antice din epoca de inflorire ante· 
rioară pătrunderii creştinism ului - a fost condiţia de căpetenie a dez~ 

voltării timpurilor moderne şi izvorul din care secolul al XVI-lea a im· 
prumutat o bună parte din elementele formaţiunii sale intelectuale. 

LeagănUl renaşterii a fost Italia, care prezenta surprinzătoare asemănări 
cu Grecia veche în epoca ei de inflorire culturală şi era predestinatA să 
joace un rol asemănător in plămădirea culturii moderne. cu acela pe care-I 
jucase vechea Eladă in plămădirea culturii antice. Două evenimente istorice, 
cari au loc în decursul secolului al XV-lea, joacă un rol important prin 
avântul pe care-l imprimă curentului cultural al renaşterii. Acestea sunt: con
ciliul pentru unirea bisericilor de răsărit şi apus şi căderea Constantinopo
lului sub stăpânirea turcească Influenţa lor a fost aşa de considerabilă in
cât mulţi au datat acum inceputurile acestui curent, deşi ele erau mult mai vechi. 
Acum se indreaptă spiritele mai ales către acei filosofi vechi cari nu erau 
cunoscuţi sau erau cunoscuţi foarte puţin, insă nu in formele lor originale. 
Oamenii, miraţi de frumuseţile antichităţii clasice, scutură jugul bisericii 
pentru a-I adopta pe acela al şcoalei vechi. Ei se liberaTă astfel de vechii 
lor morţi: Sf. Augustin, Toma Aquinul şi adoptară pe Platon, Plufarh. Se
neca, Epidet etc. 

Consecinţele acestui contact mult mai intens al unanismului italian cu 
vechea cultură a Eladei sunt numeroase şi felurite. Cel mai important insă, 
din p mctu~ de vedere ce ne preocupă, este apariţia unei mişcări filosofice 
de o vioiciune cu totul neaşteptată şi a cărei caracteristică principală este 
Încercarea de retnviere a sistemelor de cugetare ale filosofilor vechi. Epicu
reism1.lI, scepticismul, stoicismul se treziră la o viaţă nouă, dictată de nece-
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sităţi1e sufleteşti şi organice ale unei lumi profund diferită de cea antică. 
O altă influenţă, care s'a manifestat asupra spiritelor în decursul sec. 

XVJ, a fost aceia a ummismului. Popoarele tinere cari în timpul evului me
diu stătuseră sub influenţa educativă a feudalismului şi creştinismului ce le 
impuseseră tipare da viaţă În completă discordanţă cu organismul lor psiho
fizic plin de seva tînereţii, au simtit nevoia să scuture jugul acestor puleri 
educatoare, spre a se putea desvolta, mai departe, potrivit firii lor indivi
duale. [ar ceeace împingea pe aceste popoare, la sfârşitul evului mediu, că

tre o viaţă nouă era evoluţia firească, pe care împrejurările istorice poate au 
grăbit-o, dar care s'ar fi efectuat şi fără ele. 

Noua formulă de viaţă cerută de umanism era aceea a unei vieţi com
plete, integrale care să satisfacă toate cerinţele fiinţei omeneşti. [ar o urmare 
a acestui idividualism accentuat a fost desvoltarea spiritului de creaţie, cu 
una din formele lui cele mai vizibile. ironia. Rezultatul conlucrârii tutun .. r 
acestor factori a fost constituirea unei puternice pârghii de progres, care-a 
deşteptat pe individ din amorţeala sufletească În care-I ţinuse apăsarea tra
diţiilor medievale. aruncându-I În valurile tulburi ale unei vieţi frământate, 

in care aceste tradiţii nu mai aveau puterea cârmuitoare de altă dală. 

Alături de aceste doauă tendinţe, o allă ruptură cu tradiţia a făcut-o 

reforma religioasă. Ivită în Însăşi sânul umanismului, ca o manifestare a 
acelei libertăţi sufleteşti ce-i constituia caracterul dominant, relarma religi
oasă cerea o reîntoarcere la trecut, Într'un alt sens decât renaşterea Aceasla 
din urmă cerea intoarcerea la isvoarele antice pure, nu la acelea cari primi
seră pecetea creştinismului medieval. Reforma cerea reinvierea creştinismu

lui primitiv, nefalsificat de traditionalismul dogmatic medieval. Conştiinţa 

fiecăruia este În măsură să intemeieze credinta sa religioasă. Inlături deci cu 
orice tradiţie şi dogmă. 

Deşi ieşită din sânul său, umanismul privea reforma ca un duşman 

periculos, cum de altfel nici n'a întârziat să se afirme. In adevăr, deşi la În
ceput reforma avea legături foarte strânse cu umanismul ambele curente erau 
insufleţite de aceeaşi tendinţă de libertate a spiritului omenesc, de acelaş 

cult pentru operile clasice - opoziţia n'a întârziat să se producă. Un prim 
motiva fost faptul că reformei nu-i convenea concepţia hedonistă a renaş

terei şi umanismului. AI doilea motiv: creştinismul, fiind prin esenţă o doc
trină democrată, nu o putea admite conceptia artistocratică a umanifmuilli. 
Insfârşit, creştinismul se ridica Cll putere Împotriva fondului imoral al tncr 
scrieri antice, pe care nu-J putea admile. 

Aceste forţe antagoniste in principiu se conci iară În aplicarea practică 
şi reforma, departe de-a constitui o barieră pentru renaştere şi urnanj~m. 
devine o auxiliară a lor mergând până acolo încât aproape se confundă cu 
ele. Dar aceasta s'a întâmplat mult mai târziu. Secolul XV[-lea nici nu bănuia 
acest lucru. El a luat parte la lupta cea mai aprigă ce s'a dat între aceste 
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două forţe antagoniste. Rezultatul luptei - după cum ştiim cu toţii - a 
fost că in Germania reforma îngenunche renaşterea pe când in Franţa şi 

Italia, aceasta din urmă ieşi biruitoare 
Aceste trei curente cari s'au manifestat in decursul sec. XVl- lea, con· 

stituind însăşi atmosfera intelectuală şi morală a acestui timp, şi- au pus 
pecetea lor pe genIUl lui Montaigne, determinând în cea mai mare măsură 
structura eseurilor sale. 

Pe lângă acest factor obiectiv, care s'a imprimat în opera lui Montaigne, 
un alt factor ce şi-a dat obolul său În constituirea ei a fost factorul subiectiv, 
manifestat in viaţa şi dispoziţiile sufleteşti ale gânditorului francez. Se im
pu ne deci un studiu su mar şi asu pra acestui factor, 

Vieaţa lui Montaigne nu necesită dezvoltări ample c!lci este intreg- in 
opera sa. Născut în a. 1533, dintr'o familie îmbogăţită prin comert. a fost 
crescut, in prima copilărie, la ţară. Educaţia sa a fost foarte îngrijită. Din 
cea mai fragedă vârstă a fost pus să inveţe limba lalină, care a devenit 
pentru el o adouă limbă maternă. La 6 ani a fost trimis pentru desăvârşi rea 
educaţiei la Colegiul din Ouyenne. pe care l'a părăsit, la vârsta de 13 ani, 
fără alt profIt decât acela că şi-a pierdut obişnuinţa de·a vorbi curent 
latineşte. 

Gustul său pentru lecturi a apărut de timpuriu, la 7- 8 ani, odată cu 
citirea Metamorfozelor lui Ovidiu. A urmat apoi Virgil, Terenţiu, Plaut etc: 

Pri nci piile pedagogice după cari tată! lui Montaigne s'a condus in edu
caţia fiului său erau două: unul: principiul blândeţei aplicat în educatie. EI 
constă in a-I face pe elev să acţioneze totdeuna cu plă(ere, niciodată din 
necesitate. AI doilea întrebuinţarea metodei pe cari azi o numim directă in 
invăţarea limbii latine. Aceste principii le vom găsi şi la Montaigne, În pe
dagogia sa. Primul a fost acela care a stârnit mai multe reproşuri, dar care 
a fost adoptat de către continuatorii săi cu entuziasm. In ceeace priveşte al 
doilea principiu, el prezenta o mare importanţă pentru timpurile acelea, când 
toată cultura era închisă in cărtile latine. 

A studiat dreptul şi apoi. la 21 ani, a intrat in magistratură. A fost 
consilier, maintâi În Perigueux, apoi consilier in Parlamt nlul din Bordtaux 
şi apoi primar al acestui oraş. In 1570, adică la vârla de 37 ani, s'a retras 
din viaţa publică În "turnul" său de la Montaigne, unde a dus o vie aţă de 
meditaţii şi intensă activitate intelectuală, încoronată de opera sa capitală 
.Les Essais". 

Experenţa de magistrat n'a fost pierdută pentru eseist. Ea a constituit 
un câmp vast de observaţie şi, În acelaş timp contactul strâns cu magistra
tura i-a imprimat geniului său o directivă nouă, poate in contradicţie cu 
Înclinările profunde ale firii sale, dilectivă pe care o vom găsi in opera sa 
ca o trăsătură dominantă, deşi nu definitivă - inclinarea spre s1oicism. Tot 
din această epocă datează şi prietenia sa cu Etienlle de la Bcetie, demnă 
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de remarcat prin faptul că aceasta a avut o influenţă considerabilă asupra-it 
întrucât el era un umanist inflăcărat, trăind În gândire cu oamenii mati ai 
antichităţii şi forţându·se să pună În practică precept ele şi exemplele lor. 
Această orientare către cultura clasic!, întrucât îmbiba intreaga atmosferă 
intelectuală a timpului, ar fi influentat, desigur, pe Montaigne şi altfel. Prie
tenia cu Etienne de la Boetie a accelerat-o însă. 

In afară de opera sa capitală bLes essais·, care a apărut în 1580, 
Montaigne a mai tradus o lucrare ce·a apărut în 1559 şi care era un fruct 
al voinţei tatălui său: "Theologie naturelle de Raymoud Sebonde." Traduce
rea era făcută din limba latină În cea franceză. De asemenea "Discours sur 
la mort du Seigneur de la Boetie" şi .. journal de voyage de Miche) de 
Montaigne en 1580 et 1581·. 

Mult mai impoltantă decât vieaţa sa, pentru explicarea operei lui 
Monlaigne, este persoana însăşi a autorului, care a dominat mediul şi jm~ 

prăjurărHe, împrumutând şi utilizând numai ceeace-i convenea, conform ne
cesităţilor şi tendintelor naturii sale. 

Fondul prim al naturii lui Montaigne a fost o curiozitate permanentă, 
Insă temperată. Graţie acestei curiozităţii el a căutat să ia contact cu toate 
influenţele ce exercitau in viata intelectuală a Iăril sale şi ceri au modificat 
profund gândirea franceză În sec. XVI-lea. Niăi un alt gânditor n'a fost mai 
mult ca Muntaigne influenţat de toate aceste Idei venite de preiulindeni. O 
prodigioasă suplete de spirit i-a dat posibilitatea să le înţeleagă şi să le 
asimileze pe toate, ducând la bun sfârşit sarcina pe care şi-o impusese şi 

care nu era din cele mai uşoare: armonizarea tuturor acestor curente, pe 
cât era posibil, cu patrimoniul gândirii tradiţionale. Opera sa este o măltu
rie elocventă a acestei străduinţe. Grija principală a autorului, când medita 
asupra eseurilor, era aceea de a-şi asimila doclrinele inţelepciunii antice şi 

de-a le face să treacă in practica vieţii de toate' zilele. 
Fizionomia sa sufletească ne-o înfăţişează, dealtfel, însăşi autorul, in 

portretul pe care şi-I face singur, fără părtinire şi fără exagerări. (u toate 
modificările aduse de vârsta fizionomiei sale sufleteşti, personalitatea sa mo
rală a rămas, in liniile ei mari, identică cu ceeace reiese din acest portret, 
foarte circumstanţiat, pe care ni-I dă in eseul .De la presomtion". Epicu
reian delicat, lipsit de putin~a de a-şi disimula sentimen"ele adevărate, cu o 
judecată sănătoasă, însă cu o memorie slabă, cu o mare doză de mândrie, 
pare-se şi de ambiţie, iată personalitatea morală a lui Montaigne ledusă la 
ultima sa eJUlresie. 

Un preţios ghid pentru cunoaşterea personalităţii sale nf·1 oferă şi jur
nalul său de voiaj, care n'a fost scris pentru public şi locmai de aceea esle 
indeosebi instructiv. Spontaneilatda lui garantează sinceritatea aU1OJului. EI 
ne oferă preţiosul prilej de-a ne pune in .contact direct cu Montaigne, sur
prinzându-i uimirile, înţelegându-i Chestiunile ce şi le pune, urmărindu-i gân-
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direa zi cu zi~ timp de trei luni de zile. Iar acestă intimitate cu filosoful ne 
luminează eseurile cu o lumină nouă. Putem observa aici aceea curiozitate 
neşăţioasă, pe care Taine a considerat· o ca una din trăsăturile cele mai 
preţioase ala moralistului şi care indeosebi dă un farmec nespus operei sale. 
Căci Montaigne n'a trăit numai in "turnul" său. El a voiajat. a văzut şi a 
discutat mult. Cu un ochi ager şi cu o ureche fină el o surprins toate obi
ceiurile timpului său şi ni le-a relatat apoi intr'o intreagă galerie: autorifarii~ 

credulii, pedantii etc. 
Am văzut că atât educaţia şi influenţele suferite, cât şi inclinările firii 

sale, se armonizau perfect cu două din curentele înfăţişate: cu acela al re
naşterii şi cu al umanismului 

Platonician intr'o mare măsură, aristotelician putin, epicurian prin tem
perament, stoie prin imaginaţie, cu o deosebită stimă pentru sceplici din 
pricina înţeleotei lor rezerve, un filosof care·a asimila,t toată Inţelepeiunea 

greacă şi latină, iată pe Montaigne omul renaşterei, 

Cel mai etocvent exemplu pe care ni I·au dat eforturile rationalismului 
in sec. XVI -lea, lucrând fără preget spre a- şi organiza vieafa in funcţie de 
cunoştinţele asimilate de spiritul său, adică in funcţie de raţiune, iată pe 
Montaigne umanistu!. 

In ceeace priveşte al treilea curent, Montaigne a luat o atitudine ostilă 
cum era de aşeptat dela un reprezentant atât de strălucit al renaşterii şi uma
nismului. Dar Montaigne era impotriva refprmei şi prin firea sa care iubea 
liniştea şi privea cu neîncredere orice mişcare revoluţionară. Deşi creştin în 
fond, Mon.taigne nu putea pri mi decât un creştinism îndulcit, care accepta 
in parte antichitatea sau care i se acomoda, şi nici decum creştini~mul ri
guros, concentrat exclusiv şi intolerant al reformei. 

* * * 
Studiul lui Montaigne ne pune in faţa unui mare gânditor, care a fost 

predestinat să fie autorul unei singure opere "Les Essais·'. Apărută infâia 
dată in ]580, această primă ediţie nu cuprinde decât primele două cărţi, 

Eseurile complete au apărut abia in ) 588. Ele cuprind, pe lângă primele 
două cărţi, şi a treia carte plus 600 adiţiuni la primele două cărţi. O ediţie 
postumă, completată de către autor până era În viaţă, a fost dală de căte 
fiica sa adoptivă M-elle deGournay în 159 j. 

Această operă a fost scrisă aproape fMă să vrea şi fătă să se gân
dească la aceasta. Nici odată nu şi a dat bine seama de motivele cari l-au 
determinat să scrie. Uneori spune e'a scris·o pentruca prietenii săi, atunci 
când va fi mort, să·1 regăsească in propriul său portret. Alteori spune că 
motivul a fost intentia de-a se face cunoscut de străini. (nsfârşit, un alt mo
tiv suOiectiv pe care ni·1 indică: pentru a te forma şi a te cunoaşte mai 
bine este necesar să te zugrăveş1i si să te mârturiseşti tie Insuti. Se pare 
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fnsă că adevăratul motiv nu l-a relatat. O lectură prelungită aduce după 
sine, în mod fatal, o obiectivare a indelungatelor reflecţji pe cari i le-a stâr
nit, ce trebuesc fixate pentru a putea fi păstrate, EI a scris deci "par gout 
de lecture, et par habitude de Tf!!flechir sur Ce qu'il lisait-, 

Eseurile ne prezintă istoria ideilor lui Montaigne, notate zi cu zi, pe 
măsură ce luau naştere. Obiect şi subiect al propriului său studiu, spectalor 
al gândurilor sale cele mai intime, el se priveşte, se ascultă, se surprinde 
pentru a se înfăţişa cetitorilor. Cartea aceasta ne face să urmărim pas cu pas 
progresul gândiT!i sale; de aceea ea este atât de variată şi'n acelaş timp 
atât de sim plă, schimbându- se ca şi spiritul ce· o fnsufleteşte. Astfel îl ved{ m 
născându-se din punct de vedere spiritual, transformându-se pe măsulă ce 
se măreşte, schimbându-şi fizionomia ca şi caracterul, ezitând între diferitele 
linii de conduită, parvenind, la maturitate, la perfecţiunea unei forme şi 

gândiri originale şi însfârşit, căpătând câteva riduri În contact cu bătl âneţea. 

Eseurile desfid orice analiză căci legătură adevărală nu există nicăui. 

Montaigne se complace. Ia fiecare pas, in digresiuni şi paranteze nesfârşite. 
EI citează şi comentează mereu, amestecând filosofie, morală, religie, litera
tură, pedagogie, dând astfel impresia unei dezordini din cele mai mari. 
Opera aceasta, pe care deallminteri singur o numeşte .. Rapsodia sa", se 
dispensează de orice metodă. Cartea începe şi sfihşeşte la fiecare pas. Aver
siunea aceasta impotriva oricărei metode şi intenţia chiar de-a ascunde pla
nul lucrării sale a fost determinată. desigur, de dorinta de·a evita tonul pe
dant, atât de frecvent in timpul său. Vom incerca totuşi să introducem o 
ordine In acest haos aparent, înfăţişând, mai întâi evoluţia ideilor sale şi 

apoi câteva puncte de vedere mai pregnante din care vom privi aceste idei. 
Multă vreme criticii au privit eseurile ca pe-o operă unitară, ieşită, 

dela început până la sfârşit, din aceleaşi dispoziţii sufleteşti şi din aceleaşi 

preocupări. deşi erau deseori surprinşi de contrazicerile pe cari le găseau 
în ea. [n acelaş capitol chiar, autorul apărea ca stoic, ca sceptic, ca epicu
rian. Abia in sec. XX-lea, odată cu introducerea metodei istorice În cerce
tările literare, criticii au substituit punctului de vedere greşit, de·a imbrăţişa 
În bloc opera lui Montaigne, punctul de vedere genetic, considerând opera 
ca formată succesiv şi ca reflectând modificările cugetării şi sentimentelor 
autorului. In aplicarea acestei metode şi-au câştiga! merite profesorii: Strcwski 
şi Villey. Mai ales aceasta din urmă stabileşte cronologia eseurilor din ace
iaşi ediţie, arătând cum, la Început, Montaigne scrie scurte diterlatii morale, 
după tipul numit atunci .Iecons·. Altele, din aceiaşi epoca, sunt o adunare 
de exe.nple, de anecdote şi "de citate relative la un fapt ciudat sau puţin 
cunoscuI. Caracteristica lor este lipsa de personalitate. Struc1ura aCfslor 
eseufi dela început se prezintă deosebit de aceea pe care le-a dat- o mai 
târziu. Cea mai caracterisrică factură a acestor eseuri consistă fn gruparea. 
În jurul unui exemplu ales, a altor exemple şi sentinţe în număr nu prea 
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mare, căci memoria sa nu·i permitea o prodigioasă tinere de minte. Subiec
tele îi erau furnizate de întâmplările zilnice, de lecturile sale, iar mai târziu de· 
o minuţioasă analiză sufletească proprie. Când O anecdotă din lecturile sale 
îl izbea, el o făcea centrul eseului său. Tot lecturile sale îi procurau exemple, 
cari uneori confirmau regula, alteori o infirmau. Aproape În întregime primele 
capitole sunt construite după acest model. Ele îşi au rădăcina În lîteralura 
timpului. E genul reprezentat in sec. XVI·lea de multe lucrări, cari căutau să 
pună la îndemâna publ icului comoara de înţelepţiune descoperilă de umanişti 
la reprezentaţii clasicismului antic. De altfel Montaigne a ezitat între acest 
gen şi acela de scrisori. Câteva chiar din eseurile sale se prezintă sub această 
formă - scrisori - adresate unor corespondenţi cunoscuţi. 

Incetul cu incetul însă Montaigne se depărtează de complicaţiile pe
dante şi anecdotele asupra virtuţilor şi vieţilor omeneşti, trecând la meditaţii 

psihologice şi la reflecţii personale. Montaigne, obosit de rolul de compila
tor, a inceput să-şi expună părerile sale personale in chestiunile pe cari le 
trata, combltând sau întărind părerile allora. Aceste eseuri sunt mai desvol
tate; putea sa de orignalitate este mai puţin neglijabilă şi morala mai pu
tin elementară. 

Apoi incepe să se pună singur in scenă vorbind corect de persoana 
sa, făcând despre dânsul, cunoscuţilor şi rudelor sale, destăinuiri din ce in 
ce mai bogate. EI pune in serviciu! cunoaşterii propriei sale naturi morale 
toată subtilitatea inteligenţei sale şi manifestă o curiozitate extremă in dis
cernarea tuturor resorturilor şi mişcărilor sale sufleteşti. Comparând faptele 
prezentate de spectacolul lumii externe şi de Jeclurile sale cu ceeace se pe
trece în propriul său suflet, şi amestecând aceste trei elemente, el ajunge să 
creeze acest nou gen literar pe care-I numeşte .essai", adică experienlă. 
Acum îşi lămureşte mai bine scopul ce trebue urmărit, dându-şi seama că 

experientele fiienţei sale morale pot fi de folos tuturor cetitorilor, căci fie
care poartă în sine "la forme de. l'humaine condition". Astfel, in ultima parte 
a activităţii sale intelectuale, pornind dela persoana sa, Montaigne ajunge la 
la om in genere; dela analiza acţiunilor şi sentimentelor sale ajunge să im
brăţişeze, cu o inţelegere luminoasă, acţiunile omenirii in general. Toată 
evolutia eseurilor constă În această transformare a Jor, din impersonale in 
personale. Această invadare a propriei sale personalităţi in eseuri s'a făcut 

in destul de incet, ceeace nu trebue să ne surprindă având in vedere timpul 
care i-a fost necesar pentru desăvârşirea operei sale - a lucrat la ea 20 

ni. 
In rezumat, studiul omului in legătură cu reflecţiunile lui Montaigne 

asupra lui insuşi şi studiul lui Montaigne - in legătură cu consideraţii 

asupra omului în general, iată leit motivul acestei opere. 
Din punct de vedere al formei eseurile apar ca cel mai frumos moment 

literar al sec. XVI-lea. şi intruchipează în sine tot ceeace acest secol a pus 
ca ştintă şi geniu in formarea limbii literare. Opera aceasta nu cuprinde~ni~ 
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mic forţat - şi asta pentrucă autorul ei a fost pătruns de principiul suve~ 

ran, că nu există arlă fără natural şi că bunul simţ este prima lege a unui 
scriitor. Nu vom găsi În ea o elocvenţă molaUcă, ci una nervoasă şi solidă. 

In acelaş timp o fineţe incomparabilă, o extremă vioiciune. multă graţie dar 
şi forţă şi justete de spirit. Iată, alături de elocventa cea mai antrenantă, 
poezia cea mai sublimă. 

Stilul său este acela al unul mare scriitor - un stil original, foarte 
îndepărtat de stilul contimporanilor săi impregnat de 1atinisme cu lungi şi 

vaste întorsături şi eircuite. Un stil viu, cu aruncări repezi şi gesturi fpon
tane, deşi puţin încărcat, de imagini vii familiare. turnat in fraze destul de 
lungi, după moda timpuluI, insă fiecare frază pulându-se descompune tntr'o 
sumă de propozitiuni independente. Este stilul conversatiei vii şi vesele câ
teodată paradoxale, foarte îngrijită Însă. Saint Beuve spune: .. Adevărata ba
ghetă de incântare este stilul său i' .... Montesquieu l'a pus pe Montaigne în 
rândul poeţilor, clasificare pe care-o putem accepta numai cu rezerva că aici 
poetul este in serviciul gânditorului. 

. ., 
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POEZIILE LUI 

ION '-TRIPA 
In 1882 apare la Tipografia Diecezană din Arad, in editura autorului, 

"Poezii" de Ion Tripa. 
In cele ]82 pag. ale sale, volumul cuprinde 98 bucaţi de inspiraţie 

felurită. 

Cine este Ion Tripa? 
Fiu de ţărani, născut in comuna Sinitea, judeţul Arad in anul 1856. 

Cursul primar şi-l tepnină, in comuna sa natală, după care, sprijinit de 
fundaţiunea Jiga din JtM,ft:' urmează şase clase la liceul maghiar din Ora
dea. Intrerupe liceul pentru a se inscrie la teologia din Arad pe care o 
paraseşte la foarte scurt timp pentru cariera notariala. (azi "secretar comu
nal"). In 1876 intră ca practicant pe lângă un notar român din Şiria, iar 
peste 3 ani la unul din Arad. Urmandu-şi cariera, ajunge ajutor de notar, 
in Pesac judeţul Toronta1 - 1881, - apoi notar in Igriş - Banat - in 
1887,Unde ramilne in această calitate p21nă la moarte, Octomcrie 1915. 

A avut o moarte puţin liniştită acest om care la vârsta de 59 ani 
era zilnic şicanat de oamenii stăpânirii străine, in timp ce trei feciori 
trebuiau să lupte pe front pentru consolidarea acestei stâpâniri. 

... 
Ca şi predecesorii săi, ca toţi cei din generaţia lui şi din toate ge

neraţiile ce s-au succedat până la Unire, Ion Tripa a fost mai presus 
de toate un Înflăcărat naţIOnalist. 

Acest sentiment ni·1 impărtăşeşte din primele pagini ale volumului 
de "Poezii" publicat in 1882. Ion Tripa îşi incepe volumul cu 

)(.c..U..u ~I 

-Marşulu lui Mihaiu Vitezulu in batalia de Călugăreni« în care scrie 
versuri ca acestea 1). 

1) Transcrise 1n limba de azi. 

li 
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Piimântlll acesta in lacrimi scăldat 
Românii cu sânlre l-au răscumpdtat 
Şi-acuma tiranii Înspăimântă/ori 
Ni calcă pămânlul pe-al nosl teritoriu. 

Nainte Române cu armele 'n mâini 
şi-ti apără ţara de cruzii păgâni! 
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Ca şi Mircea Stănescu şi Iuliu Grozescu 2), Tripa are accente puter
nice impotriva renegaţilor: 

"A fi român" o., adevarat, este binecuvântarea şi darullui Dumnezeu; 
"a fi român, dar renegat" este blestemul şi urgia lui Dumnezeu. Poetul 
îşi doreşte să trăiască numai atiHa cât poate simţi ca adevărat român, -
dar dacă. soarta il va face să cadă in pacatul de a fi renegat, 

,AtlJllC/; atunci pe ăst pământ 
Să /lU am loc nici de mormânt, 
Ci-ajungă-mă bksfemul greu 
Să pier bătut de Dumnezeu /« 

(A II Româno ... pg.5) 

In nişte versuri închinate "Ţării Româneşti" îi urează să-şi câşiige 

,teritoriul ce-a avut odată", iar în cele ce urmează accentele sunt atât 
de sincere şi spontane încât ii acopere chiar trivialitatea expresiei: 

Oh! de-aşi şti că dllşmăl1imea 
Ce apasă românimea 
Va să piară 
De-a mânca 
Din inima mea 
Numai cat de câl, -
Ea deloe3) aş smulge-o afară 
Şi i-aş arullca-o 'n gât.l 
- Mât/ce-o toată dacd vrea 
Dar să crape-apoi de ea! 

(Oh 1 de-aş ştl... pag. 114) 

Aceleaşi idei, - aceleaşi invective, aceeaş... vigoare a expresiei în 
"Oh! de trei ori osândiţii. .. « 

Oh! de trei ori osât/diţii 
Noi dincoace de Carpaţi 
Noi fricoşi, prăpădiţii 
Trei milioane de fraţi,l 
Cum. răbdăm să ne-asupreascd 
Nişte iepuri, cordturi 
Cum răbdăm să ne pălmească 
Nişte zdrmţe, venituri! 

2) l1lţi doi poeţi arădani. 

3) ardelenism = indată. 
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Bat-n Dumf/('U'u riibdare 
Că şi bine s'a ~'ârit 
Ifl (/zima ta cea mare 
Măi Române umilit! 
Câţi vefll'tici sunt ifl tară, 
Câţi zdrenţoşi şi câti cârpari, 
Toţi iţi pun in cap ocară 
Şi tu rabzl; nimic nu faci ! 
lţi iau ·pâinea dl! pl! masă, 
Iti iau boh de la plug 
fii iau toale şi te lasâ 
Să tra~i siflt[ur tu în jug. 

Rabdă, rabdă oaie blândă, 
Asta este soarta ta: 
Să fh tunsă şi flămtilldă 
Să te smulgă cif1('-o vrea! 
Rabdă, rabdă, miii Române 
Poartă·ţi jugul că-i al tău,
Pentru boi şi pentru tine 
Il mai tine Dumnezeu! 
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(Oh de Irel ori osândlţll ..• pag: 131) 

sau in ultimele două strote din "Pe cât e marea" : 

Cu ochii mei aş vrea sâ văd 
In laptă toţi cum se reped 
Pentm moşia ce-am avut 
Pmtm mărirea ce-am pierdut 
Ci Dumnezeu nu pof să fi 
Nici pe străbuni nil pot să 'nvill 
Dar barem drac de-aş fi 'ntr'o seară 
Să scot gunoaiele din ţară, 

(Pe cât e marea,. mns) 

In unele versuri Tripa yădeşte tendinţe de filosofare. câteodată 
serioasa: 

>In largul veşniciei 
Viaţa unui om 
Aşa-i de fU' nsemflată 

Ca cel mai mic atom 
Cămia-i faci conac 
Sub vârfitl cel de ac-

(In largul veşniciei... mns,) 

alteori g1umeaţă - dar de o glumă care, deşi SP. apropie de Coşbuc, işi 

păstrează totuşi individualitatea: 

• 
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,M u/( i irmlţaţi susţin cu foc, 
Că Sfântul Soare stă pe loc 
şi că bătrâllul Moş Pământ 

Se 'n/oarce ca şi moara 'n vant. 

A hună seamă· Sfântul Soare 
Stă' n loc şi mult se minunează 
Cum invăţaţji se cutează 
Să spună-aşa minClfmă mare. 

Jar că Pămafltul se Întoarce 
Când capu-i plin de hăiguială, 
Am observat de-a vreme 'neoa 
Şi nu mai trag /a indoială. 
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(Multl InvItati susţin •.• Il1ns). 

Tripa nu-i lipsit de umor original, de esenţă poporană. Bucata urmă~ 
toarp. e caracteristică, deşi poate să nu satisfacă unele gusturi mai de~ 

licate l 

- Câteodată aşa-mi vine 
Să mă duc, drace, la tine 
Să te văd cum stăpdneşti 
CIt muierea cum trăi/şti. 

- Bitle stăpânesc sau rău, 
Dar muiere nu ţin eu 
Că muierea când s'aprinde 
Jadul meu nu o cuprirlde. 

Şi când are voie bUIlă 
Dracii toţi la ea s-adună 
Iar când ale voie rea 
Dracii toţi Îmi fug de ea. 

(Câteodati... mns.) 

Interesant acest original amestec de avânt poetic şi glumă rustică: 

MUllte, munte fră/ioare 
Te-am văzut cât eşti de mare 
'Nalt eşti tu şi mill/lflat 
Şi in toate de-admirat. 

Sus la tine m-am suit 
Fruntea ţi-o am ne/ezit 
De pe plaiul tău ales 
Flori frumoase mi-am cules. 

A colo la tine sus 
Cine merge e sedus, 
Cine vede al tău plai 
Se sim/eşte ca şi-Il rai 

1 1 
\ 

\ 
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insă una ce-am văzut 
Nici decât !lU mi-a plăcut 
Foarte rece m-ai primit 
Par'că nici nu m-ai dorit. 

Că abia am fost În stare 
Pe lângă o luptă mare 
Să străbat la tine sus -
- Dilpa cilm te-ai cantrapNs! 

Dar primirea cale-vale 
Nil m·a !lecăjit prea tare 
Că a fi primit aşa 
M' am deprins in ~iala mea 

Numai că la despărţire 
M i-arătaşi a ta ... iubire: 
Nici mana nil mi-ai Întins, 
Tot de spate m-ai Împis. 

185 

(Cifre munte... pag. 125) 

Fireşte umorul acesta se potriveşte mai bine cu atmosfera veselă 
a chefului ... Autorul nu face nici un secret din simpatia ce o cultiva 
pentru prodllsele podgorii lor aradane. Dimpotriva, ne·o arată in câteva 
cantece bahice care nu-s lipsite de avânt şi nici de originalitate - mai 

. ales ca in literatura noastra dela neoanacreontisll1ul Vncareştildr şi până 
la "Hroniclll ll1<lscariciullli Valatuc" al lui Al. O. Teodoreanu şi minunatele 
traduceri ale dlui V. Cioc{!1teu din Omar. Kayamm, cu excepţia unor 
scurte popasuri prin scriitorii ardeleni Coşbuc-Iosif-Goga - puţine ver
suri bahice s·au scris. 

= 

eate râuri şi isvo(ue 
Câte ape curgătoar", 
Fă·/", Doamne, toate vin; 
far pe mine fă-mă-o mare 
Să le 'ngbit dintr'o suflare 
Se/ea-mi mare s'o alill! 

Voiu sti beau în toată viaţa, 
Ziua, Il()aptea, dimineaţa 
Pan' tră;esc până ee-s viu 
.'ji de-oiu sta de moarte-aproape 
Voiu lăsa să mă îng-roape 
i/ttr' o bute cu rachiu! 

Crâşmăriţă, mândrulild 
Cu obraji de garofiţă 
Ţucu-ţi Dumnezeul tău 
Pune-fe în pasi/ură, 
Că imi arde limba 'n gură 
Şi îmi adă vin să beau! 

(Câte rilurl " lavoare,.. 142) 
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Şi încă una care e demnă de Horaţiu. E specific a noastra şi mai 
ales specific aradană. Să trecem peste limba latinizată - atmosfera vremii 
- şi peste unele imperfecţiuni de ritm şi sa urmărim avântul sufletesc 
admirabil exteriorizat În amplitudinea frazei. 

Nu zic fU că nu-i lăudat 
Vinul dela Măderat, 
Nici nu zic că nu-i bun vin 
Ctl din Miniş şi Cuvin; 
Nu zic CII că n'aş da bani 
Şi pe cel de la Chlimpani, 
Poate c'aşi păcătui 
Dacă doară [-aşi huli j 

: Num' atâta zis şi spun 
; Cumcă vinul cel mai bun 
. (Dintre vinurile toate 

Câtc 'n lume-s lăudate) 
Care-; plin de-un nobil joc 
Şi-amiroasă-a busuioc, 
Dacă-i bei întinereşti 
,~'i-ai voi să tot trăieşti, 

Care te insuj/eţeşte 
Şi inima-ti veseleşte, 
Care pe morbos dilz moarte -
Dacă bea - îndată-: scoate 
Care bucuros l' ar bea 
Şi Sân. Petru - de-ar avea, 
Cum zic vinul ăst curat 
Prin bucheturi strdcurat 
De-alui Bachus aderinţi -
Este cel din Covăsinţi! 

Eu de câte ori il beu 
Rog mereu pe Dumnezeu 
Ca să-i ţină 'ntreg isvorul 
Focul, gustui şi odoral 
Şi să-i deie un renume 
Ca sil-i meargă vestra 'n lume 
Şi să-i vină peţilo,i 

Tot de-aceia beutori; 
Că ar fi de tot pllcai 
Ca neclarul ăst curat 
Să fie necunoscut -
Să rămând nebeut,l 
Când o-aduce Dumnezeu 
Oara ca să mor şi eu, 
Puneţi-mi in copârşeu 
Vin din Ca văsinţi să bea! 
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Insii puneţi-mi destul 
Ca să beau, să fiu stIlul 
Să nfl-i duc do! $i 'n mormânt 
Ca şi, aicia pe aiimâ ni! 

187 

(Ce zic eu 1) 

Deşi in curent cu evenimentele zilei şi cu oamenii mai însemnaţi 
ai epocei, Ioan Tripa nu le-a inchinat nici un produs al inspiraţiei sale. 
Cum O făcuse bunăoară Andrei Mureşanu, autorul .,Răsunetului", al cărui 
volum de "poezii" geme de dedicaţii. Pe lângă câteva versuri familiare 
care totuşi pastreaza o ţinută discreta, autorul a inchinat o singură odă 
unei personalitaţi proeminente din domeniul literelor, unui confrate, am 
putea spune: lui Vasile Alecsandri. In »Cântec pentru cântec« dedicat 
»regelui poeţilor români şi bardului gintei latine«, autorul nu indrăsneşte 
să se compare pe el, o simplă scânteie, un strop, un biet pui goJaş, cu 
soarele ... marea sau ... vulturul. Abia are curaj să roage pe Dumnezeu 
»să-I trăiască naţiunii sale«. 

Ion Tripa încearcă să scrie şi balade epice, fără să reuşească (Peş
tera hoţilor, Rafila ... ) 

In bucăţile erotice sau în cânfecele de dor este insă în largul său. 
In aceste producţii i se pot urmări şi calitaţile şi lipsurile; cu ele se 
apropie de poezie, de creaţia artistică. Aproape toate sunt scrise cu mă
sură, cu deosebită grija pentru condiţiile de formă, cu sinceritate in ex
primarea sentimentului şi într'un ritm pe care e greu să-I deosebeşti de 
ritmul creaţiilor poporane. 

Aceasta identificare cu productiile pur poporane m-a determinat să 
pun la îndoială originalitatea unora dintre bucăţile cari, deşi publicate in 
volum sau trecute in caetul manuscris, mi-au părut de o factură atât de 
perfect poporană şi atât de larg răspândite prin muzică încât am şovăit 
să recunosc in Ion Tripa pe autorul lor. 
• Dintre acestea fac parte lOCine-a făcut crâşma 'n drumc şi »Nană, 
nanăI« 

Cântecele care, repet, au o atât de mare inrudire cu acele popo
rane, formează marea majoritate a bucăţilor tipărite in volumul din 1882 
şi a celor din caetul manuscris. 

Iată unul in care se poate observa versificaţia populară şi puţină 
astronomie populară dar şi măsură, decenţă şi chiar graţie personală: 

Mlindruliţii dulce floare 
Nil fii tris/tI gândi/oare, 
Ci fii veselă vioasii 
caci eşti jllnă şi frumoasă. 
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Mândru/ild ochi de zână 
Haid' cu mine in grădină 
C'acolo l' iarbll verde 
Unde gândul ţi se pierde. 

Să I'ezi fliJturii cum sboară 
Ca fantazia uşoară, 
De pe-o floare pe-altă floare 
Adlali de-o dulce boare; 

Să vezi rozele 'npupind 
Şi natura surâzind 
Cu un farmec rlipitori 
Ca şi luna printre nori ! 

S'auzi vântul cum oftează 
Parcă plânge, /ăcrimează, 
Ca şi inima î,~ mine 
Când m'ajunge dor de tine. 

Şi zefirii cum suspină 
C' o sllflare dulce, li fiii 
Ca şi sufletu-mi aprins 
De amorul tău nestins! 

Să vezi zilnica minune: 
Sfântul saale cum apune 
Aurind in urma lui 
Orizontul cerului. 

Să ~'ezi Cer/Il plin de stele 
Caşi-o mare de mărf[ele 
Briliantil, strălucindtl 
Ca privirea fa cea blândă; 

Să vezi IUfla argintie 
Cu ce dor şi bucurie 
Ţi-a trimite-a sa zâmbire 
Prin a razelor lucire. 

Sd vezi caml stelelor 
Cum strălucI' plin de-amor, 
De amor ceresc, curat, 
De lucejeri sărutat; 

Să vezi cloşca cea cu pili 
In ocolul cerlliui 
Cum iubeşte PUii săi, 
Cât de mândră-i între ei. 

Şi să vezi luceferii 
Cum zâmbesc ca ingerii 

HOTARUL 
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Ca cei îngeri mititei 
Ce-mi surâd din ochii tăi; 

Să vezi dlagă zorile 
Cum sărută florile 
Desvălindll-şi hainele 
Arătândll-şi tainele .. 

Să vezi dragă ... ah! dar vină 
Că acolo în grădină 
Lângă-olalta de-om şedea 
Doamne multe vom vedea! 
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(Măndrullţi du]ce floare) 

sau: 

Mândra mea când e in joc 
Toată arde, toată-i foc, 
Iară ell pe lânlfă ea 
Nu mai ştiu de treaba mea. 

Săr şi c/Înt şi mal descânt 
Ş1-0 săroii din câlld in când, 
Şi-o mai strâng la sâflul meu 
Până văd că ard şi eu ! 

Olt! de-aş arde ca şi Jocul 
Să-mi ramâna numai locul, 
Să n'o văd eu ca' mireasă 
Cum o duce altu-acasă! 

Dar eu ard ca şi-o lumină 

Ce o ţine ea in mână .. 
Ea m'aprinde, ea mă stinge 
Ea mă râde, ea mă plânge! 

sau: 

- Naflă, nanii, 
Bănăţiaru:J, 

Nu-mi da gura cu măsura 
Ci mi-e dă nemăsurată 
Cum mi-ai dat o şi allă dată, 
Ştii atunci, când erai fată! 

- /Jade, bade, 
Nu se cade 
Să-ţi dau dragă 
Gura 'ntreaga, 
C'am bdrbat şi se cuvine 
Să-i dau şi lui că mii tine, 
Să mă pot iubi cu tine. 

(M!ndra mea când e In loc .. ) 

(Nană, nanlL.) 
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despre care am amintit mai sus. 
Figura lui Ion Tripa pe care încercăm să o schitam aici cu ajutorul ma~ 

nuscriselor şi al volumului său - pe care-l întâlnim în numeroase biblio~ 
teci familiare din regiune - se conturează in lumina scrisului contcm~ 
poran, ca un îmbucurător reprezentant al simţirii poetice din aceste tinu~ 
turi. Cu trăsături de viguros naţionalism - accente calde şi imprecaţiuni ; 
cu pulsaţii de sănătos umor rustic, devend veselie expansivă în cântecele 
cu sete şi vin; cu largă aderenţă la poezia poporană, în inspiraţia şi 
versifica tia lirică. 

Ion Tripa ramâne o vrednică expresie a vieţii şi simţirii din locu~ 
riie acestea, într'o epocă când intenţii şi stapâniri străine îngreunau 
desvoltarea elementului românesc. 

AI. Consfan'inesca 



HOTARUL 

Jzfan 

A infiripat cu trudă 

Schele pentru cătăratul 

Gângă fruntea r'linsă a lui Dumnezeu. 

Gugerul plapând de seră 

Va razbi; şi se va duce 
Dupa sângele corolei - Promenteu. 

Nu-i lumina sa-I orbească, 

Nu-i drumeag să·i fure vlaga. -
58 va ridica spre soare: ciocârlie. 

De-or vrea vânturi sa-I abată 

In străbate rea spre culme, 
li va da sa bea - un iezăr - apă vie. 

Itind îndrăsneli rebele. 
Când va saruta vâzduhul 

Va fi peste măguri singurul năer. 

Desl~gat de ce-i teluric, 

EI va dăltui azurul 
Până va desface lacate la cer. 

SJGVIU HOTĂRANU 
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- îndreptar ortografic -

Cum scriln 

şi cum ar trebui să scriem 
»Luceafarul« din Timişoara se ocupă in ultimul sau numar de mo

destul nostru colţ filologic şi cu prietenească camaraderie ne atrage 
atenţi unea asupra unor »greşeli de tipar« ce s-ar fi strecurat tocmai la 
această rubrică, In articolul nostru mai de pe urmtt. 

Anume spune coniratele nostru că scriem forme ca s-a (facut, ajuns) 

şi s-ar (putea) - când ar trebui să le scriem s'a şi s'ar (cu apostrof, 
nu Cu liniuţa). - -

Ei bine, grafiile noastre nu sunt »greşeli de tipar«. Mai mult. noi 
nici nu le socotim »greşeli«" Nu spunem că cei cari scriu cu apostrof 
greşesc (aşa a dispus doar însăşi Academia Româna) - noi am scris 
aşa cum am scris, intenţionat şi cu convingerea ca aşa este mai bine. 

Ne explicăm. Problema Iiniuţei (-) şi apostrofului (') in scriere da-
tează de mai multă vreme şi nu are norocul să fie solutionata. Este 
paralelă, cu cea a lui »â« (â din a) şi »1" (î din i). - a lui »e" 'şi "ie". 
a genetivului femenin in »ei« sau În »ii« - şi cu atMea alte inca, pro-
bleme cari nu se pot soluţiona prin dispoziţiuni regulamentare, fie ele 
chiar ale câte unui for de înălţimea Academiei - ci care-şi aşteaptă 

soluţionarea de la evoluţia firească a limbii vorbite, şi incorporarea ei ,,' 
in capo d'operele literare şi realizările geniului poetic., 

Până atunci lJlsă, până când un nou Eminescu, reformator şi crea- 1" 
tor de limbă, va stabili cu generală valabilitate o formă şi nu alta, 
in creaţiuni ce vor infrunta timpurile (până atunci noi. simpli indru-
mători sau meşteşugari ai scrisului ortografic, ne străduim să îndeplinim 
una din legile fundamentale ale filologiei, şi-anume: simplificarea or-
tografiei. "Cea mai bună ortografie este cea care are reguli mai puţine«. 
- Acesta-i principiul. L-a simţit Enâchiţă Vacărescu 1a 1787, l-a for-
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mulat I. Heliade Rădulescu - in 1828 şi a ramas la baza activitatii ştiin
ţifice a filologilor noştri de azi. 

5. - Academia spune: se scrie cu "1« din i la inceputul şi la sfârşitul 
cuvintelor, astfel: încep (şi nu âncep), a Înţeleg!!. (şi nu a ânţelege), a uri 

(şi nu a urâ) etc. - şi cu "â« din a în interiorul cuvintelor: pământ. 

cu1Jânt, râs. 

Dar această regulamentare academică este arbitrară, deci lipsită de 
un temei oarecare. Intr-adevăr, după regula Academiei, un cuvânt ca 
angelus (.!.nger) sau ca antaneus (.!.ntâi) il scrii cu 1 (din i) deşi, după cum 

se vede, la originii a Iost cu â (din a) - În timp ce alte forme ca 
pa1Jimentum (pam!nt) sau con1Jenf!!!!! (cuv!nt) ris!!.!!! (r~s) trebue sa le 
scrii cu â (din a), deşi la originea lor nu există a ci esau i (pavim~tum, 

conv~tum, r!.sum). Mai mult: formele plnrale ale acestora justifică pe i: 

CU1J i nte < cU1Jânt. 

Dar chiar cei din sânul Academiei nu sunt toţi de acord asupra 
grafiilor curente. Astfel răposatul profesor Ovid Densuşianu primul cer
cettitor pe baze pur ştiinţifice al »Istoriei limbii române« - a fost pe 
catedră, in sânul Academiei şi-n publicistică, pentru simplificarea scrierii 
prin reducerea celor doi »le< (din a şi din i) la unul singur, la »i. (din il· 
Aceeaşi simplificare grafica o aflam în scrierea lui Mihail Sadoveanu şi 

a tuturor academicienilor ieşeni grupa ţi în jurul »Vieţii Româneşti« de 
pilna mai eri - »Insemnari ieşene« de azi. -

Aceasta în ceeace priveşte »f« privit de Academia oficială şi de 
academicieni în afară de porţile ei. 

6. - Sa revenim la scrierea cu (') sau (-). 

Când se pune apostroful? - Cand (prin alăturarea a două cuvinte) 
se elimină un sunet; vin,: aici! 1Jino:" ncoa! să ~ nceapă! Ce se obsearvă? 

Vin' a - ici; vi -n~ • coa; s~. cea - pa 

Ca oriunde s-a pus apostroful s-au aniturat două cuvinte ale căror silabe 
dela sfârşit şi dela început (vin" aici) s-au contopit intr'o singură pro-

nunţare. cu o singură deschizătură a gurii. 

Dar pentru a marca acest fenomen este nevoe şi de semnul (-) care 
se numeşte »trăsură de unire« şi care~ prin definiţie deci, face legatura 
dintre cele două cuvinte. 

Aşadar corect ar trebui să se scrie: »să' -nceapă«. »1Jin'-aici-. 

(cu apostrof şi liniuţă) - spre deosebire de »du - te de - aici«, »adu - mi -1" 

unde se pune numai liniuţă deoarece se face numai legatura, fără nici 
o elisiune. 

Cine mai scrie azi cu apostrof şi liniută simultan?! Nimeni. - Pe 
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vremea copilăriei mele se scria obligatoriu (aşa cel puţin mă Invătau 

dascălii şi profesorii mei de româna). 

Şi-atunci - dece la »de - atunci«, »mi::.. a du ci « liniuta, iar la 
• să": nceapa«, -Într ~ un" numai apostrof 7 

Un fel de reeditare a istoriei "Î« (din il şi din i) ..... 
De-aci simplificarea. nevoia de a simplifica. - E bună şi pen'tru 

copiii de şcoală şi pentru oamenii cari nu-s obişnuiţi cu şcoala şi cu 
toate regu]e]e academiei. E suficient să ştii că sunt doua cuvinte ală

turate - simţi totdeauna când s'a făcut (din necesitate de comoditate 
a vorbirii - impusă de graiul poporan) elisiunea unui sunet - atunci: 
liniuta generalizată! 

Dar apostroful? - Apostroful îşi are şi el justificarea lui - la 
prescurtarea din interiorul cuvintelor: 

fiin:"ca, dom:" le, s-a':'nnecat(pentru: fiin!!că, domnale,s-a~l1ecat). 
- Iată dece suntem pentru simplificare şi, deşi nu scriem conse~ 

cvent, respectăm liniuţa şi nu apostroful I -
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Monumentala operă a unui arădan: 

Stau cu volumul in fată şi-mi pare d visez. Aşadar, se poate! 
Muncă, stăruintă, puţină bunăvoinţă, - şi iată monume>"!'~lul Ghid al 
României scos din teascurile tipografiei Krafft şi Drotl~fi din Sibiu. 

Ca.nd zicem şi repetăm »monumental« nu ne referim numai la cele 
734 pg. ale volumului, la cele peste 35 hărţi, planuri sau planşe ataşate, 
şi nici la cele câteva sute de clişee, excepţional de artistic reproduse. 
ce reprezintă fie colturi pitoreşti ale Ţării, din vârf de munte şi pana 
jos la mare, fie icoana de veche artă românească bisericească şi ţară

nească (porţi, fantani, cerdacuri. .. ) fie vestigii ale românităţii şi continui~ 

taţii noastre. portul naţional femeesc şi bărbătesc din aproape toate ţinu
turile româneşti, rare şi tipice reproduceri de ţesături şi covoare naţio

nale, pe ţinuturi, - reproduceri de adevărată artă (virtuozitate) fotogra~ 
fică ale celor mai de seamă opere (pictură, sculptură, arhitectură ... ) ale 
autorilor români şi străini ce formează tezaurul artistic al României de 
azi. - Nu numai prin toate acestea şi alte amănunte care pot sa ne 
scape, este monumental acest »Ghid al României-, ci şi prin concepţia şi 
realizarea lui, prin unicitatea şi utilitatea lui. 

Pentrucă, fără să ne defăimăm prea mult, noi cei cu Munţii şi cu 
Marea - excelente ţinte ale drumeţiei de totdeauna şi ale popasurilor du
minicale - n-am avut pană azi un itinerar oricât de aproximativ, - cu 
excepţia ... ghidului automobilistic a1... societatii »Distribuţia«, cea cu 
uleiul »Osin«. - Fără ironie dar cu multă amăraciune constatat, acesta-i 
adevărul. O intreprindere industrială şi necesitatile ei comerciale, ne-au 
pus la dispoziţie primele indrumari turistice pe şoselele ţarii. Şi p~nă la 
ele, numai Nemtii au mai avut aşa ceva ... Nemţii cari au inundat Ţara 
veche in toamna aspră şi dureroasă a lui 1916, au adus cu ei un exce
lent ghid, minunat ca tehnică şi utilitate practică, desavâr~it ca preei· 
siune documentară - ghid intocmit şi tipărit in Germania şi pe care 
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fiecare ofiţer şi subofiţer neamţ trimis pe frontul român, 11 avea, cu sine. 
Ca o exemplificare a minuţiozitaţii specific germane cu care fusese în
tocmita aceasta carte, este suficient să amintesc că era trecută în ghid 
distanţa kilometrică şi subdivizionară dintre două comune, chiar pe dru
muri care nu existau însemnate pe hărţile noastre obişnuite. 

Deatunci n-am mai văzut ghiduri nemţeşti şi marturisesc că numa 
faţă de ghidul Parisului nu mklm putut zăgăzui entusiasmul, până la 
apariţia acestui »Guide de la Roumanie« al dlui Alex. Cicio Pop. 

Ce a intenţionat autorul? In primul rind să facă cunoscute străi

nilor frumuseţile şi bogatiile Tarii. Deci date istorice, artistice şi econo
mice, în acelaş timp - adică o imagine cât mal' completa. 

In prefata autorul ne iniţiază C~l partea Într.ia a ghidului cuprinde 
elementele esenţiale ale adevaratei infaţişeri a ROll1ilniei. Mai Int<1i Tara: 
situaţia geografică geologia şi climatul, apele, populaţiunea, fauna şi flora, 
apoi, istoria naţiunii române.şi starea actuală a instituţiunilor sale, a 
civilizaţiei sale, llitere, arte, ştiinţă, presă, etc.) şi a economiei sale, 
(agricultură, industrie, comerţ extern). In sfârşit excepţionalele resurse pe 
care ţara le oferă in materie sportivă şi cinegetică, bagă tia (numărul) 

şi varietatea staţiunilor balneo-climaterice şi apoi un elocvent şi compe
tent omagiu marelui scriitor francez Paul Morand. In fine, bucătăria 

română, indicaţiuni practice privitoare la condiţiile d\lătoriei cu calea 
ferată, maşina, vaporul sau avionu1. 

Partea doua este ghidul turistului la Bucureşti. 
A treia parte este consacrată regiunii petrolifere cu Valea Prahovei 

şi Sinaia; a patra, celor doua mari porturi ale Dunării: Bri1ila şi Galaţi; 

a cincia, Vaii Oltului şi Banatul; a şasea Mării Negre şi Coastei de 
Argint (Balcicul); a şaptea Moldovei, Basarabiei şi Bucovinei; a opta 
Transilvaniei, în timp ce a noua descrie cursul Dunării a cărei delta este 
desigur una dintre' cele mai mari curiozităţi din Europa. 

Descrierea se face urmând traseul căii feratE', al Dunări (partea 
nouă) sau traseele şoselelor principale. 

Ca isvoare indică cele mai recente statistici şi publicaţiuni şi ope
rele istorice ale Dlui Iorga. - La sfârşitul fiecarui capitol - Jista de 
cărţi şi părţi privitoare la partea respectivă. 

In sfârşitul prefeţei, autorul (autorii) fac un călduros apel către toţi 
Iectorii, rugandu-i să contribue prin cunoştinţele şi observatiunea lor critica. 

Ca oameni de lectură felicităm cu insufleţire pe DI Alexandru 
Cicio Pop şi distinşii sai colaboratori pentru opera de mare şi pre
lungit răsunet pe care au realizat-o (in tacere, cu discreţie) şi cu înţe
leaptă muncă. 

Iar ca arădani, multumim vrednicului fiu al oraşului nostru, pentru 
partea de îndreptăţită mandrie pe care o revarsă atât asupra istoric ei sale 
familii din care se trage, cât şi asupra noastră, a tuturor concetăţenilor săi. 

Al. Consfan'inellcu 
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Opere de valoare - şi traduceri chinuite. 

de CH. MORGAN 

Despre traduceri, despre rostul şi alegerea lor, nu voiu scrie În 
rândurile de faţă. Principiile pentru traduceri, intr'o literatura care nu 
mai e la inceputul dibuelilor sale (cum e lit. romana) -- ~llat categorice 
şi definite: incetatenirea valorilor ce ating universalul; pilde de inspirati.e, 
tratare şi tehnica â scrisului; etc. Romanul lui Ch. Morgan, »Sparken· 
broke« - capo d'opera autorului - a apărut in limba român~l, în spiritul 
acestor principii. Voiu scrie însă mai la vale, despre mutilarile pe cari 
le indură unele opere traduse, despre tortura unei asemenea lecturi şi 

penibila impresie să ai toată bunăvoinţa de a savura inalta ţinută ideo
logicâ şi literarci, şi să fii mereu şicanat de haina rau croită şi peticită 

a versiunii romaneşti. 
Tema regenta in această istorie a ultimului vlastar al nobilei familii 

engleze Sparkenbroke, este avida căutare a poetnlui· scriitor Piers, 
fiu excepţional şi excentric, - de a se realiza pe sine În unul din cele 
3 mari extaze: »cel puţin de 3 ori, omul vede limpede, şi poate sa se 
exprime: in dragoste. in contemplaţia artistică şi . in moarte, aceste 3 
extaze, acpste 3 dispariţii pamfmteşti, cari îl elibereaza de moartea vie 
a trupului. Aceste 3 stari sunt în acelaş timp viaţă şi moarte, tral1scen
denţă sau extaz, impacarea suferinţei cu bucuria«. 

Deşi casatorit cu Etty, aceasta - femee calmă şi inţelegătoare

se dedica fiului lor Richard, lasându·şi soţul in voia tainicelor chemăfj 

ale s,1ngelui şi imaginaţiei sale aprinse - pentru dragostea ei de arta 
şi persoana lui. 

Piers se indrăgosteşte cu puteri supranaturale de Mary, logodnica 
prietenului său, şi ea e magnetizată de dragostea lui. Poetul caută in 
adâncurile sufletului său şi in mirajul dragostei lor, realizarea extazului 
iubirii, spre a·1 transpune in opera sa capitală, »Tristan şi Isolda«. O 
dragoste absolută: .. Toată viaţa mea am aspirat după aşa ceva - zice 
el - să iubesc o fiinţa cu dragoste absoluta, asemeni credintei care puri
fi că raţjunea din care a luat naştere şi care există apoi prin propria ei 
viat~k Până la sf<1rşit. ea ramâne curata; in apogeul dramei, sfâşiată 

între elanurile magnifice ale pasiunii iraţionale pentru Piers, şi dragostea 
calmă şi adânc umană pentru soţul ei George - dilema o conduce până la 
o salcie care era să·i suspende pentru multă vreme desăvârşitu-i trup, 
intre pământ şi azur. Dar, o Întârziere neprevăzută a lui Piers, o lasă 

să cugete asupra vulgarW1ţiişi inutilită tii gestului, şi ea se întoarce, cu 
urmele funiei pe gâtuI alb, in dormitorul lui George. 
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Totul va trece fără mCI o explicaţie sau nedelicateţe, căci: »George 
ştia să-şi înfrâneze pornirile«. Piers va muri in cavoul familiei. Aşte

ptarea, îl indreaptă sumbru spre ultimul extaz:« Privind moartea, o vezi 
strălucind, iar pe pământ, întâlneşti şi altfel de extaze decât moartea, 
dar cu care se poate asemui: in arta cu siguranţă şi, cred, şi in dragoste 
- căci se pare că bărbaţii şi femeile s'au iubit intotdeauna cu o dra
goste absolută, care n'avea nici o legâtură cu eul lor dinnainte, şi pe care 
n-a putut-o influenţa nici un act înfăptuit, În parte de unul din ei -
Nici măcar tradarea, uitarea«, Apoi, resemnarea şi amintirea: "Nu exista de
cât o singură femee iubită, şi un singur farmec. Viaţâ nu poate fi traită 
prin uitare, sau in locuită, ci ea trebue trăită graţie amin'irii şi prela
cerii. A uita inseamnă a ucide, - a-ţi aminti inseamnă a crea din nou; 
chiar o pierdere, nu e un trup in descompunere, sau legat de fiinţa ca
ptiva, ci un principiu permanent din care se inspiră omul eliberat.« 

* 
Minunată poezie a romanului - care se Îmbină aşa de frumos cu 

atmosfera alpină a ideologiei şi care totuşi, departe de a fi lipsita de 
cursivitate, este o urmarire incântătoare a supleţei autorului... ~Sparken
broke" este o carte de o magnifică unitate şi de isbitoare originalitate 
de inspiraţie. 

Dar ... dacă o citim in versiunea românească ... C<'Ite dureri de cap 
şi câte descifrări de text - ca la un examen de limbi moarte I 

"Fântâna«, opera precedentă a aceluiaşi, a apărut in editura »Le-
. page« - o ediţie de lux exterior - dar o jalnică traducere a d-nei Lae
tiha Ghidionescu. Opera pe care am prezentat-o aici, e din »Nationala 
Ciomei«, tradusă tot de o femee: Ana Costin. Dacă nu mă înşel, pentru 
cea dintâi există o scuză: bunavointa - dona fiind de origină din Elveţia ... 
Dar »Fântâna« e tradusă tot de o străină? Şi acolo ororile limbistice sunt 
şi mai dureroase. Ar trebui să cităm pagini intregi. 

Se ştie că intelectualitatea noastră - şi azi - aproape pe bun~l 

dreptate, citeşte in mare măsură literatura streină. Scrisul englezesc in 
special, dela o vreme face furori la noi. Dar. se cade ca, creaţiuni de 
talia acestora două, să imbrace o haină a expresiei curate şi autentic 
româneşti. Dece într'o editură ca "Ciomei« sau una de lux ca »Lepage«, 
aflăm orori de expresie in text, şchiopă tări topice, grafie falsă a cuvin
telor, şi mai ales un atrntat la structura intimă şi la armonia limbii, 
cari dacă nu se pot invăţa in câţiva ani, totuşi se pot indrepta de către un 
cât de neinsemnat şomeur intelectual, care să alinieze inţelesul, spiritul 
şi grafia textului, intr'o românească mai curată. De ce să fie atât de 
greoaie, o carte aşa de inaltă? De ce să innaintezi cu zece pagini pe 
oră? ! 

Semnalăm şi protestăm. 1. Moldovan 
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~vLste 
In VIAŢA BI\SARABIEI, organul asociaţiei .. Cuvânt Moldovenesc", numă

rul 5 (Mai) publică versuri: Vladimir Cavarnall. V. Luţcan, Cezar Stolka şi 
T. Nencev. Semnează un articol care se remarcă, V. [. Chicu: "Din datele unul 
neohumanism". Dupăce trece in revistă toală istoria culturii, din epoca ate
niană, ajunge [a IOgolul dintre cultură şi tehnică pe care-I parcurgem 
astăzi". dar din care omenirea va trebui să iasă, spre înfăptuirile "misiunii 
ei eterne". Cităm din "Aventura ca bază a progresului" a dlui A- Ţurcanu; 
.. Omul aventurier este o sinleLă de avânturi. Lângă astfel de oameni. viaţa 
ta capătă un colorit deosebit, se umple de un anumit farmec, iar orizontul 
ţi se pare mal luminos şi gândurile mai clare .. Cine insă îşi ia initiativa să 
aduci o innoire in cuprinsul vielii sociale. trecând peste opunerea majoritătii, 
fiind de cele mai multe ori, la Începutul acţiunii, singur, nu face o aventură 1 ... 
Prin ei se realizează istoria". Mai semnează: prof. univ. AI. Boldur. N. Spă
taru, N. F. Coslenco, O. Plămădeală, etc. 

TIMOCUL, revistă de luptă national-culturală a societăţii Timoc, pub ică 
in deschiderea numărului pc Marile-Aprilie, un lămuritor manifest În limba 
franceză, privitor la Dobrogea, istorica provincie românească, pusă mereu in 
discutie u,! presa bulga'ă şi chiar străină. Manifestul clarUică in mod con
vingător situaţia, aducând in sprijin chiar afirmaţiunile profesorului b 'Igar 
Miletlci: (tradus) "din valea Provodia. luând actuala cale ferată drept fron
tieră, şi dela M. Neagră. aproape de satul Inrihor, până la Dunărea de Nord 
eu n'am pulut întâlni un singur loc cu populalie bulgară Indigenă". Cercetări 
istorice, monografice, religioase, folklorice, preocupări literare. cronici şi 
recenzii sCrise cu entuziasm şi idealism, mai sunt semnale de: F. Florescu, 
1. Conea, Gh. Atanasiu, P. Petrinca, G. Aria, A Andrei, etc. Deşi apare la 
Bucureşti, suntem convinşi că organul acesta necesar şi ulii, îşi îndeplineşte 
misiunea şi de cealaltă parte a Dunării. 

CON DEIUL literar. critic, artistic (Craiova. Martie-Aprilie 1939) aduce 
intr'o frumoasă ţinută tehnică. o aleasă prezentare a volumului de versuri 
.Prlbegii Marine", pe care poetul Corneliu Moldoveanu îl face să apară (1. 
Gr. Perieţeanu). Mai semnează: Eugen Constant. O. Giugiuc, Paul Constant, 
1. P. Tuculescu: versuri: C. Goron. Aleiu, E. Constant, Lazăr, Pârvulescu. 
Măceşeanu. Caza cu, Cr~slian. lacobescu, etc., Frumoase clişee. 

(i. m.) 

• 
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Ap arlţla neregulată 11 "Holarului· 
ni se datoreşte unor cauze de ordin 
genl!ral şi unor alle cauze proprii. 
Incepem cu acestea din urmă pe care 
le vom etieheta cum se obişnuieşte. 
"independente de voinţa noastră". 
Sunt într'adevăr independente. Şi Iată 
dece: ~Hotarul" a fost până În Apri· 
Iie a. c .. organ al Federaţiei Socie
tătilor Culturale din Arad. Cine a 
initiat, în ee scop. ce a realizat, cui 
a folosit şi cui a dăunat această fe
deraţie - vom spune-o cu alt prilej. 
Fapl e că federaţia a fost (şi n-a 
fost ..• ) dilolvală. prin legea serviciu
lui social pe care conducătorii Fe
deraţiei au inteles s-o aplice pentru 
Arad cu incepere de la 1 Aprilie a. c. 

Ori dela 1 Aprilie şi până azI. 
chestiunile de ordin material dintre 
Federaţie şi .Holarul 8 n-au putut 
fi Încă IichÎdate. astfel că revisla nu 
şi-a pulut baza apariţia pe Indepen
denţa ei materială. 

In aşteptare, am tot amâna1... 
Aceasta este cauza particulară a 

tnlârzieril apariţiei. 
Cauza generală trebue căutată 

printre acele ce determină întârzie
rea apariţiei regulate a atâtor reviste 
similare. 

Intr' adevăr, cu excepli a revistelor 
dela centru şi a celor cU subven
ţiuni bine stabilite, mai toate revis
tele din provincie şi mai cu deose
bire din Ardeal apar neregulat. Unele 
la câte două-trei luni odată - ali ele 
la intervale şi mai mari. • Gând Ro
mânesc" din Cluj ne-a sosit zilele 
acestea. Într'un format ma~iv - pe 
6 luni deodată. Ianuarie-Iunie 1939. 
Noi înşine suntem nevoiţi să upărem 
de data aceasta pe cinci luni (inclu
siv, cele două luni de vacanfă in 
care n~am apărut niciodată. 

Explicaţia? - ştim şi noi? Poale 

HOTARUL 

vremurile turburi prin care am tre
eul in Martie şi Aprilie cu colabo
raiori concentratl, Si u prea intens 
ocup .. ţi după concentrare - poate 
din cauza indolenţei pe Care o pun 
mulţi dintre abonaţi la plata abona· 
mentului, deci lipsa fondului per
manent necesar plăti tiparului. 

- Anuntăm de pe acum pe celi
tari şi pe abonatii noştr! credincioşi 
că începând din Seplemvrie Holarul 
le pregăteşte surpriza unei apariţii 
regulate în condiţiuni tehnice care 
nu vor insemna poate un progres 
IIădit faţă de cele actuale, dar în 
conditiuni redacţionale neasemuit 
superioare. (d. c.) 

.. Vestul" din Timişoara, - gazeta 
dJui Sever Bocu. - continuă să a
pară in al X-lea an, avân d in timpul 
din urmă caracter cultural, econo
mic. social. 

Un gup de tineri talentaţi, au me· 
ritul de a contribui regulat cu rru
moase lucruri. Semnează des: Petru 
Sfetca, Pavel P. Belu. Grigore Ru
gariu. Ion 1. Mioc şi Ion Jillănescu. 

Sub titlul "Marginale", se găsesc 
câteva note scurle, dar scrise bin e 
ş! semnate cu aceste trei iniţiale: 
8. d. bl 

Redactor e Petru Sfetca. (g. m.) 

..Hotarul" pregăteşte pentru Se. 
ptemvrie un număr inchinat Învăţă
mântulu! de toate gradele. national 
şi minoritar din oraşul şi judeţul 
Arad. Acest număr special lIa fi scos 
de "Asociaţia profesorilor secundari 
din Arad" în colaborare cu "Insti
tutul Social Banat~Crişana" sectia 
Arad, de sub conducerea dlui Dr 
Radu, directorul Căminului Cultural 
Arădan. 

EI va apărea Cu prilejul adun~rii 
anuale a "Asociaţiei generale a pro
fesorilor secundari din Ţară" ce se 
va. ţine la Arad pe la jumătatea lui 
Septemvrie. (a. c.) 



Am primi' la Redactie I 

Căr,. : 

P. GEOROESCU-DELI1FR.AS - Sflpremaţia cmlill/ei pure În viaţa sufletească şi socială. 
Ed. Cugetarea. 

EUGEN/U SPER,ilNŢ/A : .~ Cum am cucerit vieala. Ed. Cugetarea. 
V. POPA MACE,'lEANU - leoaTle şi insmpţii - vt'rsuri - Tlmlşoarll. 
U. Col. CONST A TANAS/U - P.,triotism şi idl'al Ed Cug"tarea. 
FlSCNliOFF ŞT. (teză de doctural) -- Adivitatea Clmicel Ofta/m%giee din Cluj fn 1925, 

Reviste: 
3isen'ca şi Şcoata An. 
anula cărţtlor 
Scântei.a 
Orizonturi 
Preocupări litcrare 
FruTlcea 
Condeiul 
Viala Basanbiei 
Timoml 
R,ii,iiritlll 
Satlll 
Luceafărul 

Plaiuri Săce!tne 
România aeriană 
Scoala idea/isfnl/hd 
Innoirea 
Pâmântul 
T nm silvarlia 
Pagini literare 
Orizonturi 
Buldillul preg. premilitare 

Ziare: 

Acţiunea 

Zaralldul 
Tribuna 
Botoşanii 

Observatcrul 
Vremea noua 
Vestul 
Drapelul nostru 
Ţarii nouă 

- U~lll - 17-21 ~2 23-24 - Aprilie-Iunie - Arad 
- VIII -11-14-16 - lanuarie-f'ebr. ... Ploeşli 

X - 18 - lanuarie-Martle- Gherla 
- H - 1 - Api ilie - Galaţi 

- iV ·1-5-6 - Apr ·~1aiQ-Iunle Bucurfştl 

- VI - fi-7 -8-9 - I\pr.-Maiu-I~nle- Timişoara 
- I - 5-6-7 - Febr.-Aprilie Craiova 

\il!! - 4-5 - Aprilie Malu Chişinău 
VI - l:!- ,1 - Marti(-ApriJie Bucureşti 
XXI -5 6 - Malu·lunie 

" lX - 101-· lOZ - 103 - lunie " 
V 
VI 

-- xm 
II 

-II 
- VlJI 
- 70 

- 3-fl-6 
-3 
- 3-4 5 
-1 
- 17 
- 200 

2 

- Martie-Mai·lun.·- Timişoara 

" OI " - Salulung 
Marl.-Apr.-Malu - Bucureşti 

- Maia - Timişoara 

Illnle - Arad 
- Aprllle-Maiu 

Martie Aprille 
- VI 1-2·-3-5 

CăIăraşi 

Sibiu 
Turda 
Galaţi 

BucllreşU 

II 2-3 Maiu-Iunle 
llf 11-12 

IV - 48 ~·49 - Aprilie Roşi"r!! de vede 
VII - 8-12 Iunie Brad 
III -7 

" 
Arad 

r - 7 
" Botoşani 

V( - 71 ·72 73 ··74-
" - Doroholu 

VII 66-67 
" - T. Severin 

-x 2309 
" - VI 66-67 - Bucure,U 

-1 1-3 - Mall! - Cluj 



Biblioteca Ateneului Popular-Arad 
Au apărut: 

Nr. 1. ED. 1. (jĂVĂNESCU: Ioan Popovici~Desseanu, viaţa şi ac~ 
tivitatea sa. - Arad 1932. Lei 25. 1 .... ,. 

Nr. 2. ISAIA TOLAN: Noul dicţionar ortografic al limbii române. 
- Arad 1932. Lei 40. 

Nr. 3. Dr. aH. ClUHANDU: Dr. Giorgiu Popa. un om de şcoaUi 
şi cultură. - Arad 1934. Lei 100. 

Nr. 4. Dr. (jH. CIUHANDU,' Schite din trecutul Românilor ară-
dant, (veac XVIII). - Arad 1934. Lei 60. 

Nr. 5. ED. 1. (jĂVĂNESCU,' Ioan Monorai, un istoric ardelean ne-
cunoscut. - Arad 1938. Lei 60. 

Nr. 6. (jH. MOŢ/U: Stropi din cascada vieţii ... - Edit. şi tipo-
grafia ~Concordia" Arad Lei 40. 

Lei 15.-" 

CONCORDlft 
.' Inst. de arte grafice 

nrad. Str. COldi, , 
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