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Ilii~lllikle acestea cetatea de 
ditorie a culturii ro-

li~:!!!r=~~~ mcîneşti - Blajul -
.N'_,..',',,", a. ospeţit Între zid~rile 

el, ca pe vremuri pe 
ccîmpia Libertăţii,miile 
de români veniţi din 
toate colţurile Tran
silvaniei să sărbăto. 

Jtt~~~3~~~~tI rească cea mai fru-
.. moasă biruinţă a lite-
rei şi vorbei româneşti - 75 de ani de activi
tate a "l1sociaţiunii l1stra". Cinstită cu pre
zenţa M. S. RqJelui - a Regelui Cu lturii -
şi cu oaspeţi din elita culturii româneşti, 
această aniversare s'a săvârşit Într'un cadru 
de măreţie şi festivitate, demn de însem năta
tea şi vârsta acestei societăţi culturale. Pen
trucă a trebuit să se spună şi să se ac
centueze că "l1stra" este o piatră de teme
lie nu numai pentru cultura ci şi pentru 
unitatea poporului românesc. Cine spune 
"l1stra ll spune 75 de ani de luptă, 75 de 
muncă asiduă şi unită, pentru redeşkpta
rea, înălţarea şi inarmarea elementului ro
mânesc contra prigoand de dezrobire ma
ghiară. l1stra a fost în acelaş timp o ce
tăţuie şi o şcoală. O ceWţuie, in care ro
mânismul era apărat cu toate armele, dar 
mai ales cu cele cărturăresti - şi e o 
pildă aproape unică în istoria popoarelor 
că desrobirea naţională a românilor din 
pGrţile subjugate de unguri, s'a făcut pe 
cale culturală cu mult inaintea celei să
vârşite pe calea armelor. Şi o şcoală, pen
trucă În cadrele "l1strei" s'a format acea 
ilustră falangă de propagatorî cărturari, 

trimişi apoi pe frontul luminării şi povă
ţuirii satelor şi oraşelor din întreg cuprin
sul .11rdealului robit. Prin ".11stra" legătu
rile dintre fraţi, dintre cei de dincolo şi cei 
de dincoace de Carpaţi, s'au strâns şi e 
poate, aci locul s'o accentuăm, că toate 
ajutoarele, sfaturile şi diredivele ce s'au 
primit dela Bucureşti, prin ".11stra ll s'au 
canalizat. Rolul cel mare a "listreill din 
trecut a fost mai mult pe plan istoric. 11s
tăzi când cătuşele sunt sfărmate, când Car
paţii şi-au perdut odiosul rol de hotar între 
fraţi ".11stra" şi-a inălţat un nou ideal, egal în 
măreţie şi egal În dârjenia luptei: ridicarea 
păturei ţărăneşti prin cultură, sănătate şi 
bună stare. Idealul de astăzi e pe plan 
cultural. Sunt idealuri cari se impun ca un 
imperativ categoric şi devinul farul lumi
nător al unei generatii sau chiar al unui 
şir de generaţii. 

Idealul de astăzi - care e o conti
nuare al celui de ieri - al .11strei, e poate, 
cel mai strălucit far, eare trebuie să arunce 
lumina asupra întregei Ţări Româneşti. 
M. S. Regele şi-a pus la Blaj pecetea Sa 
domnească pentru a da carte de întărire 
acestui nou ideal al;".11strei" şi al culturei 
româneşti, când a spus în frumosul şi lu
minatul său discurs: "listra a pregătit in 
trecut Unirea, azi cu aceeaşi dragoste, va 
trebui s'o consolidezc, printr'o cultură curat 
şi specifică românească!n Pentrucă azi e o 
necesitate legată de însăşi fiinţarea popo
rului românesc, mărirea culturei româneşti 
şi în adâncime, dar cât mai mult în su
prafaţă. 

Sărbătoarea celor 75 de ani de viaţă 113 
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a "Rstrei~ are însă o' dublă însemnătate. 
Prin însăşi adul ei de înfiinţare ea a fost 
expresia unanimă a poporului românesc 
din Transilvania, fără deosebire de religie 
şi de păreri politice. Mitropoliţii români de 
atunci arhiereii de neuitată amintire şi ve
nerarel1ndrei baron de ŞC1guna şi 11 le
xandru Şt. Şuluţiu şi-au dat mâna pentru 
întemeierea acestei 115ociaţiuni. Pilda lor 
a fost urmată ca o literă de evanghelie. 
Mereu, in tot timpul celor 75 de ani, 1150-
ciaţiunea c. fost terenul neutru, în care 

orice divergenţă religioasă sau politică, a 
fost dată uitării, şi unde români s'au sim
ţit fraţi în adevăratul inţeles al cuvântului. 

fie ca pilda această să se permanen
tizeze sub cupola măreţului edificiu al cul
turei româneşti - ca re e It ristra 14 - şi să 
dea Dumnezeu ca zidurile acesteia să se 
confunde cu hotarele fireşti ale Românis
mului, spre binele şi spre viitorului nea
mului românesc. 

HOTRRUL 

UN VECHIU GEST ARĂDAN 
DE FRĂŢIE ROMÂNEASCĂ. 

••• 

'. 

runzăream, În primăvară, 

o seamă de manuscrise a 
flătoare la lkademia Ro
mână şi-am dat de un apel l ), 

in limba românească şi în 
cea ungurească, semnat de 
preşedintele comunităţii ro
mâne ortodoxe din l1rad, 
advocatul Ioan lircoşi. 

flpeJul, deşi nedatat, e 
de un cuprins caracteristic, 

din mai multe puncte de vedere, 
11.utorul lui, care era un personaj arădan 

marcant, spunea că "din daturi sigure" inţele
se se că, la Paştile trecute - n'am putut veri
fica anul - în Bucureşti, metropolul României", 
se ivise un mare incendiu căruia·i căzuseră 
victimă avutul a lor 3000 proprietari" aŞIQ că, 

depe urma acestei nenorociri ,,50.000 la ce mai 
mare nenorocire or căzut", 

Din apel mai scoatem o informaţie: eucu
reştenii, înainte de incendiul ce dăduse peste 
dânşii, trimiseseră in l1rdeal "însemnată sumă H, 
unor sinistraţi prin foc. Ca urmare advocatul 
arădan grăbeşte să lanseze apelul său: "gră
br.sc pe tot insul a provoca să binevoiască ne
norociţilor sus însemnaţi (dela Bucureştî) după 
putinţă a concurget'. .~. 

ftdvocatul Ioan llrc9Şi,' - după moda de 
atunci a vremii semna :t1rRosi - era juriscon-

-.suIt al judeţului l1rad, deci un om cu mare tre
cere. funcţionar superior judeţean şi român or~ 
todox, el îşi îndreptă privirea până la cele ce 
se petreceau in metropolu Romdniei" şi a dat 
curs liber sentimentelor sale româneşti, lansând 

1) VoI. 1016, filele 126~127. 

apelul din chestiune. Iar acasă, încă fiind în 
slujba de jurisconsult judeţean, scria petiţii de 
ale năpăstuiţilor 5ăi fraţi, luaţi la 1834 in pleasna 
ungurească· de catolicizare2). 

l1ceasta dublă atitudine făţişe îl onorează 
mtllt pe acest Romdn al vremilor trecute l... 

Sd vedem acum rezutatul colectei sale. In 
fru~tea listei semneazCi el însuşi, cu un ducat 
în aur, ce făcea 4 fi, 30 cr. în arg int. Lui i-au 
urmat: Teodor Serb, notarul oraşului l1rad, cu 
5 fl; Dimitrie Haica: 3 fi; Gheorghe Popa (pre
fectul judeţean de mai apoi) 3 fi; Miloş fruşa 

1 fl; Ghenadie Popescu 3 fi; Sofia f'ircoşi 2 fi, 
Pavel Petrişor 2 fi, Vasile 10vănaş 1 fi, Gheor
ghe Ebesfalvay 3 n, rltanasie Şandor 2 fI, <fhe
orghe Nicolici 40 cr., Cociuba Mihai 5 fi., Te
rentie Raţ (protopop mai apoi) 8 fI., Ioan Vancu 
(jurat judeţean) 1 fi, Gavril 111exa 1 fi, judele 
de Tablă Petru Vancu 40 cor. şi un anumit 
Mildossy 2 fI. In total: 44 fI. 10. cor. in argint 

Suma aceasta, colectată atunci la l1rad 
pentru fraţii năpăstuiţi dela Bucureşti, nu era 
mare. 

Epa mOf'e semnifica/ia ei mopa/li ş/ flO. 

mc1nea6căI 

Privirile noastre, incă acum un veac, erau 
îndreptate spre "metropolu României", cu drag, 
şi esprimate prin fapte cari, deşi mici ca ex
presie, au o valoare durabilă, prin frumseţea lor. 

Durabilă. dar şi de o mare învăţătură, ce· 
ar trebui lărgită şi adâncită, acum şi totdeauna", 

Gh. C • .,harada. 

2) A mea: EpisCQpii S. Vulcan ,i Gheraslm Raţ, pag 
121 şi 224. 
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Un document românesc dela 1784 
Protopopul Gavril al Butenilor cdtre episcopul 
Petru Petrovici al Aradului. 

destul de rare do
cumentele scrise în ro
mâneşte din veacul al 
XVIII, pentru motivul că 
întreaga corespondenţă 
oficială s'a făcut până 
pe la m jlocul veacului 
XIX, În limba latină, cu 
toate că în 1784 Iosif li 
încercase să introducă 
germana ca limbă de 
uvernământ, Încercare 

~"'IJli'n!eresantă mai ales 
prin lunga el mOlivare tipărită in care se 
arată, între altele, că latina e o limbă moartă, 
iar cea ungurească nu o inţeleg Valachii. 

In ce priveşte pe episcopii sirbi, care 
au păstorit la Arad, până la Începutulveacu
lui al XIX-lea, aceştia corespondau cu ,,~a
triarhul" lor, adică cu Mitropolitul din earlo
viI in limba sirbească. Totuşi nu odată aceşti 
vlAdiei sîrbi au dat dovadă că lntelegeau şi 
vorbiau limba supuşilor lor de neam valah 
ţJe care-l păstoreau. . 

Părintele dr. Gh. Ciuhandu a publicat 
interesanta scrisoare a episcopului Vichentie 
Ioanovici al Aradului, redactată În româneşte 
şi datată din "Sâmbăşag, martie 4, 1728"1, şi 
din care reese lupta lui aprigă pentru ocro
tirea ortodocsiei în acel Bihor, care dela 
moartea lui Efrem Veniamin - În 1695 - nu 
mal avea vIădic~i.~) 

E [ntâia oară când episcopul Aradului 
apare păstorind şi peste Bihor. 3) 

Publicăm mai jos o interesantă scrisoare 
a protopopului Gavril din Buteni către epis
copul Petru Petrovici al Aradului, important 
prin rolul pe care I·a jucat ca mediator şi 
pacificator .al spiritelor în timpul răscoalei 
fărăneşti a lui Horea. 

Intr'adevăr se ştie că la sfârşitul lui 
Iulie 1784, când a fost răpit dela locuinta lui 
din Săvârşin bătrânul vice-comite al Aradului 
A. Foray, episcopul Pefrovici s'a dus intre 
munti, în satul Dumbrăviţa, unde se găsia 

\ I} er. dr. Oh. Ciuhandu Doi loanovici pe tronul 
episcoplel ort. dela Arad. Arad, 1922. pp. 34-8, unde se 
reproduce scrisoarea lui Vlchentie Ioa novici şi, un frallment, 
In facslmil. -

2) Cf. Nicolae Firu Biserica ortodoxA romllni din 
Bihor in lupti cu unirea 1700-1750. Schiţă istorici. Ca
ransebeş, 1913, II. 15. 

31 Intr'o slnghelle dati tot in 1. românească preotullli 
~'Ihal din Chiralell, cu data de 9 Martie 1729, episcopul se 
Intituleazl iară,i: • Vichentie, cu mila lui Dumnezeu Epis
c,lpul Aradului, a Orbii cel mari şi lenopoliei Şi a toati 
varmege a Zarandlllili ,i a BihirlJ şi a Halmaglulul". N. 
Firll o. c. p. 46. 

ostatec vice-comitele, ca să incerce eliberarea 
acestuia. Avem raportul lui adresat lui losef 
II in care-i cerea să acorde grafia unor io
bagi, răpitori ai unui bătrân, pe care-l trata
seră de altfel cu toată omenia. 

Să adăugăm că in ,Martie 1 '(811, când ii 
scria protopopul Butenilor, episcopul Petru 
Petrovici abia venise in fruntea diecezei. E 
mutat aici la 3 Martie, iar instalarea lui se 
face abia la t Mai 1784. Fusese de altfel, 
vorba ca instalarea să se facă incă dela 21 
Martie, dar intr'o scrisoare mai lungă, vice
comitele Bihorului Ioan Beothy, care se găsea 
la băile calde de lângă Oradea, "in Thermis 
pone Varadium", probabil Felix, il ruga pe 
episcop să amâne ceremonia aceasta pentru 
Mai. 4) 

Şi, de fapt, instalarea lui Petrovici s'a 
făcut abia la 1 Mai 1784.5) 

• 
Din scrisoarea protopopului Gavril se 

vede care era starea de spirit a sattlor În 
anul răscoalei lui Horea. Spiritul acesta de 
îndârjire religioasă era mai vechi. Un veac 
întreg fusese frământat de încercările proze
litice ale Vienei de a unifica sub raportul re
ligios pe aceşti îndărătnici supuşi schisma
tiei, care nu se voiau catolici şi impotriva. 
lor s'au tntrebuintat cele mai grozave silnicii, 
până la distrugerea nevinovatelor mân~stiri 
şi schituri ortodoxe, cu tunul. 

Şi de astădată revine În titlul episcopu
lui dela Arad şi acela de păstor al Bihorului. 

Scrisoarea e redactată cu litere cirilice 
In transcriere am eliminat pe ă final, mut 6) 

... * • 
.. Preasflnţitului şi De Dumnezău cuvăn

tătoriului Dmnului Dmnului, Petrovici Epis
cop Aradului a Orăzi mari şi a Hălmagiului. 
a părtiior care Arată cătră aceasta şi Noao 
Premilostiv Stăpăn. 

. După porunca Preinnăltiţii lmpărătii ce 
sau dat afi un preot la o sută de casă, deci 
fiind la zisul sat Săcaş, o sută şi cinzăci de 
casă, şi fiid popa lor prins la varmegie 10-
gojului. pentru furtuşagul şi fără de legile 
lui ce au făcut, Deci rănduind Profopopă Ara
dului pe preutul popa Arsenie Dela Kued 
fiind supernumărar, acuma oamenii dela Să· 

.) Scrisoarea lui Ioan Beathy e din 9 Marile 1784. 
Arhiva Consistofuhli Arlldan sub Lillerae Splis V. Comitls 
Biharien~ls BeBthy de A. 784 No. 16. 

S) Episcopul P. Petrovic' dtre Consiliu', R. L. din 
Polon, la 21 Iulie 1;84. In Arhiva Con'istorului Arldan sub 
acest an. 

6) Spre exemplu: satl pentru sat.! I 115 
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caş nu vreu săI primească, că ei zic că săle 
dăm popă după voe lor; precum au fost şi 
celalalt, că ei fure ei să ascund, şi să cune 
noapte în casă şi fără nestirea de or, iproci; 
iară acuma am dat sfetacul să tie popa ar
senie derănd după porunca tmpărălească ei 
nu vreu numai ei săle facă după voe lor, Aşa 
îl. mărieş de provod sau gazdă mare sau să
racă; Alta zic că vor face pe un frate a popi 
cei prins la logoi popă să le fie lor, carei mare 
]01ru şi tot cu c ... şadea şi în birturi cu pipa; 
Ce eu mă rog inUe lui Dumnezău şi Dmnu
lui să nu le de pe voe lor, că apoi noi nu 
putem să ţinem porunciile lui dmnezău şi a 
împăratului şi noi vrem săi aducem la lu
mină, că leam dat preot învăţat şi cu treabă 
bună, ca doară va întorcea Iii pova!ă bună şi 
mă lupt cu ei ca cu nişte feară sălbateci, că 
ei aşa au fost învăţat să le facă popi pe voe 
lor, Altă arăt Omnului că ei pământul bese
recesc nu vreu săI dea la popa că îi l~ fraţi 
popi şi ei vreu să fie adie popi precum mai 
sus am scris, deci acuma au stos pe 
popa, Arsenie din sat afară şi au murit o 
muere necuminecată şi ne ispovedită. Cu 
aceasta arăt eă numai o 6 oameni fac, iară 
ceia laII oamfni vreu să fie popa arsenie 
precum lam rănduit. Ce iară mă rog Omnu-

lui sărutând dreaptă mână să fie cum am 
rănduit, doară vom scoatea nebuniea dela ei 
şi de le va da Dmnul după voe lor să nam 
ce mă lega să mai poruncesc, că necum să 
aseuUă de noi, ce încă ne vor bajocori denu 
vom eşi între creştini. Precum eu acuma în 
lui Martie in 9 zile am fost la besereca lor 
şi leam cetit sfelacu innaintea lor şi am eşit 
cu ruşinea dela ei, şi au: zis că ei nusă uită 
după poruncile acelea. 

Cu aceasta rămân al Dmnului slugă mică 
şi plecată intot ceasul supt porunca Dmnu
ui Preasfifii sale, Martie în 10 zile: 784. 

l 
GAVRIL Protopopă 

Buteniului," 
Pe vers o, adresa: 

.. Preosfinţitului şi De Dmnezău cuvăn
tătoriului Dmnului Omnului Petrovici, Epis
cop, Aradului a Orăzi Mari şi a Hălmagiului 
şi a Părtiior care Arată cătră aceasta şi noao 
Premilostivă stăpân, 

Să să dea În măna Blagoslovită a Dmnu
lui în arad. 7) 

Ed. 1. Găvănescu 

7) Arhi~a Consisforiului Arldan, la an. 1784. neea!a-
loga!. 

Para a'ntârziat pe undeva şi n'o să mai Vină ! ... 
Pomii o caută zadarnic, cu ochii de rugină: 
lacul tremură de teama că n'o s~o mai vadă ... 
astă noaf)te, stele multe au Început să cadă! 

Greerii bat iarba Cli cântec şi mai ascu/it/., 
Vara a'ntârziat ... vara n'a mai venitI 
Pânful loveşte clopotele'n dungă 
şi liniştea, cu picături de ploaIe. o alungă! 

Trai/ele desfăşură lungi pânz81 de fun ig ei. 
cocorii prohodesc desigur moartea ei. 
la noapte pe sllb dealuri vor 11mbla stafii 
şi mâine-o cllrge sânge din coa5tele cu vii I 

Ri>. NBGURfI 
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Starea de spirit a populaţiei 
din parţile arădene în 1848. 

româneşti' 

e manifestă în gene
ral o lipsă de inte
res faţă de rolul ce 
l-au Clvut Românii 
din ţinutull1radului 
În desfăşurarea e
venimentelor din a
nii 1848 -49. Lipsa 
aceasta de interes 
este cu atât mai re
gretabilă cu cât stă. 

rUle încă bănuiala, că o parte Q cleru
lui nostru se afl(l, În acel timp, alăturea 
de mişcarea l,ossuthistă. Până când nu 
se vor da la ive<.lIă numeroasele docu
mente, care ne vorbesc despre revoluţia 
din 1848 şi care zac azi prăfuite în arhi
vele arădane şi mai ales până când nu 
se vor cuno(lşte lucrările sinodului epar
hi(]! arădan, ţinut sub durata revoluţiei la 
Chişineu-Criş, nu vom putea aprecia în 
adevăfdta ei lumină atitudinea unor preoţi 
din împrejurimile llradului, cari se opu
neau tendinţelor ţărănimii nO<.lstre de a se 
încadra în răscoala pornită de l1vram 
Iancu. 

O astfel de atitudine dubioasă' se 
semnalează la preoţii Ioan Sas şi Vasile 
Ungurean din Cherechi, cari au indrumat 
sătenii să nu se împotriveascd -Ia facerea 
conscrierii militare, pentru care scop ve
nise in comună o comisie judeţană, la Il 
Sept. 1848. 1

) Sătenii nu se Iasă însă con
vinşi de îndemnurile preotilor şi zădărni
cesc plcll1urile comisiei judeţene, obligând 
prin ameninţări pe preoţi să nu pună la 
dispoziţia comisiei registrele de stare ci
vilă. Făcând uz de forţa armată, comisia 
reuşeşte totuşi să-şi îndeplinească a doua 
zi misiunea, dispunându-se totodată ares
tarea unui mare număr de locuitori. Din
tr'un act semnat de însuşi Ludovic Kos
suth se poate constdta, că În ziua de 13 
Sept. 1848 au fost încarceraţi la Tribuna
lul llrad următorii Cherecheni: 1 Ştefan 
Sârb, Petru Margea, Lup Dehelean, Const. 
----~ .. ~. ~ ~ 

1) .Szabadsagharezl eml~klăr!lvak Orszâgo8 Muzeu
ma·, Arad, 1892, lase. No. 4179 şi 4667. 

,.. 
1 ~ 

Comlo~an, Gh. Codău, Onuţ Budişan, Giţă 
Dehelean, P. Lipovan, Vasik1 Poliş, Todo
ruţ eLipovan, Mitru ''Lupaş, Vasile,vŞăran şi 
Gh.\)Stoica.~) Ulterior sunt amintiţi într'un 
document şi arestaţii Mihai'1Laza şi Vasile 
Şăran. l ( 

Din interogatorul ce s'a luat lui Mitru 
Lupaş rezultă că cei arestaţi erau acuzaţi, 
În afclră de opunerea la facerea conscrie-. 
rii militare. şi cu faptul că au aderat la 
răscoala românească, dând semnalul răs
coalei prin tragerea clopotelor şi ascuţitul 
coase lor. 

La o săptămână după Încarcerarea 
locuitorilor de mai sus, Ilie Serb primarul 
comunei Cherechi, împreună cu juraţii Ni
colae Şandor, Teodor Brad şi Macarie 
Mariş şi cu numeroşi locuitori cer pune
rea în libertate, pe a lor răspundere, a 
arestaţilor Mihai Laza,Onut Budişan, Va
sile Poliş, Vasile Şăran, Gh. Stoica, To
doruţ Lipovan, P. Upovan, Mitru Lupaş 
şi Giţă Dehelean, pentruca aceştia să poată 
lua parte la culesul porumbului. 

Rezultatul cererii a fost că, în afară 
de Laza Mihai, ceilalţi arestaţi (IU fost 
puşi în libertate provizorie. 

Dacă preoţii Ioan Sas şi Vasile Un
gurean erau în conflict cu păstoriţii lor, În 
1848, numeroşi preoţi şi protopopi se aflau, 
in acel timp, în fruntea răsculatilor. Repro- . 
ducem în cele de mai jos un document 
extrem de valoros pentru cunoaşterea stării 
de spirit a locuitorilor şi preoţilor din co
munele Cuvin, Miniş, Păulişul Vechiu şi 
Sâmbăte l 1Î. Documentul din chestiune este 
un raport al comandantului gărzii naţio
nale ungureşti din Ghioroc, învăţătorul 
Kelemen Ldszl6, adresclt la 23 Iunie 1848 
subprefedului judeţului Firad şi în eI se 
fac responsabili preoţii români pentru por
nirile agresive ale locuitorilor din comu
nele menţionate. 3) 

Textul integral al documentului este 
următorul: 

2) Idem fase. No. 4667. 
3) .G\'Ulesi iromân'l0k 1818 e6ztend~r61·, No.1201-1300 

-
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Stimate Domnule Subprefect, 
Pe cât ne putem bucura că şi în ora

şelul nostru s'a constituit garda naţională 
şi că s'a sporit până in prezent la 80 de 
persoane, tot atât ne intristăm cu îngrijo
rare dacă luăm in considerare vorbirile 
ameninţătoare şi periculoase, pe care le 
îndreaptă contra noastră valahimea din 
comunele aşezate în apropierea noastră: 
Cuvin, Miniş, Păulişul Vechiu şi Sâmbă· 
teni; mai ales după alegerea de deputat 
din Rodna folosesc atât la adresa celor 
cu haine albastre, ') cât şi la adresa gărzii 
cele mai batjocoritoare cuvinte, ca de 
exemplu, că nu peste mnlt vor face pap· 
ricaş din noi, pentrucă zecc valahi vin de 
câte un ungur; şi spu n că noi, cari sun· 
tem în mijlocul lor ziua şi noaptea şi ur
mărim peste tot cu atentiune convorbirile 
dintre ei, avem impresia că vor să pregă
tească nişte lucruri grozave şi cauza acestei 
stări de lucruri este numai aceea că pro
topopii şi popii, la alegerea aceasta de 
deputat, au aţâţat în poporul sălbatic sen
timentele mai ales contra păturii culte, 
spunând deschis, că "loătsz szdma, ak.ume 
vreme sze doborim ungure tett zsosz, sze 
czinye domnyezo noszt nyămurele, noszta 
lezse - noszta szinzse; aku me am do· 
bungyit",5) şi ei cred prin acest ultim cu
vânt că, Învingând, lor le este permis a 
săvârşi orice faţă de alţii, bine sau rău. 

l1stfe1 stând lucrurile, e imposibil să 
nu ne (Jmeninţe aceea ca, la cea mai mică 
ocazie, valahimea să ne atace, cu atât mai 

~) Soldaţi din armata regulati.. 
, 5) Sau cu alle cuvinte: .luaţi seama. acum e vremea 
si doborim toţi Ungurii jos. să tină Dumnezeu neamal 
nostru. a noastri.·i legea - al nostru e sângele, - acum 
am dobândit!· 

Jdcere." .. 

mult că Între cele 4-5 comune noi ră
mânem singuri şi atunci neputând rezista 
cu ace~t ~umăr redus de gardişti - până 
va SOSI aJ~tor - vom fi pierduţi cu toţii; 
se cer deCI măsuri preventive, cari să re
(Jducă acest popor imăşi la starea liniştită 
de mai înainte, din C(]Te l~au scos îndem
nurile fără minte ce s'au produs; modul 
cel mai bun l-.aşi crede acesta: dacă este 
posibil, să se incartirueze 5- 6 soldaţi din 
armata regulată, măcar numai pe două 
săptămâni, fie la Ghioroc, fie la Cuvin 
cari ar instrui garda de aici şi i-ar câştigd 
acesteia prestigiu; garankz că la vederea 
acestor soldaţi veritabili, vor înceta amc
ninţările ce se manifestă faţă de garda şi 
totul va reîntra În normal şi socotesc că 
aceasta e o necesitate de neînconjurat, nu
mai soldaţii să fie însă unguri. " 

Tinând de datorie să aduc cele de 
mai sus la cunoştinţa dlui Primsubprefed 
rămân cu stimă. ' 

Ghioroc, la 23 Iunie 1848. 
Cu aplecată supunere 

Ke1emen Lciszl6 învăţător 
şi comandant al gărzii. 

Rezultatul intăririi gărzii naţionale 
ungureşti din Ghioroc se poate deduce din 
imprejurarea că, la 23 Sept. 1848, au fost 
încarceraţi la Tribunalul rirad următorii 
locuitori din Sâmbăteni: Nica Ciavici Petru 

> Cic.i:ean, Damian Popi, Pera Giurchi, Jivan 
rintl, Ştefan Rancu, Ion 01ariu, florea 
Sti ajici, Gh. Baichici, T ănase' Morodan, 
Petru Jota, Vasile lovi şi Petru Popescu, 
pentru motivul că au luat parte la ră
scoaIă.r.) 

OCTFiVIl\N LUPl1Ş 

") .Szabadsagharczi eml~klargyak e1c." fase. No. 4667 

Tac pomii cu frunze 'nmărmurite 
Şi-amurgul îşi tese beznă 'n fire. 
Triste gânduri de vise trudite 
Adorm in a nopţii amăgire ... 

• 

•.. De mult gândurile mele incă 
Visează 'n dor de vrajă nebună 
Noui dorinti. •. Tăcerea adâncă 
Foşneşte În larguri; noapte buna 1. .. noapte bună 1." 

GEO P~JIŞTE 
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rlGURI ZĂRĂNDENE 

Protopopul Traian [V)agier (1865-1909) .. 

Sl?!!I!!!!!,J!III!IlIII!!!!!!!!I!!I!9 raian lulius Magier s'a năs
cut în Vidra de Hălmagiu 
(Vidruţa) la 18 Decemvrie 
1865, coborând după ambii 
părinţi din vechi familii pre
oţeşti; tii tăI său fiind popa 
Pavel Magier din Vidra că
căsătorit cu Maria, fata u
nui popă Nicoara din Vâr-

_~ .. furile (Ciuciu). El este deci 
pedea'ntregul produsul bio
logic al acestei regiuni, căci 

precum Magereştiil) se numără printre viţele vechi 
aJcătuitoare a comunei Vidra, de aceeaş situatie 
se bucură N icoreştii 2) la Vârfurile. 

Şcoala primară a făcut-o la Vidra (1872-3) 
la cantorul Constantin lIica, invăţălorullosJf lova 
fiind dus la armată; in MăguJicea (1873-74) la 
inv. N. Bucatoş; apoi iar în Vidra până În toamna 
anului 1875 când a trecut pe el. 1. Ia .. şcoala 
normală~ din Hălmagiu la inv. 1. Costina. Sosind 
din militie inv. [ova, mai rămâne un timp În Vidra, 
apoi În toamna anului 1876 intră pe ci. IV a 
şcoalei normale din Hălmagiu la inv. Nicolae 
]oldea. Studiile secundare şi le-a făcut in Beiuş, 
unde între anii 1877 şi 1883, a terminat 6 clase 
gimnaziale. Teologia a făcut-o în Arad dela 1883 
până la 1886. A fost ales preot-capelan În parohia 
Zeldiş cu tilia Saturău, din protopopiatul Hălma
giului. In 18 Ianuarie 1887 s'a căsătorit cu Ana 
Sabuţia din Saturău, iar în 23 Martie, acelaş an, 
a fost sfinţit de preot de către ep. Ioan Meţianu. 
A locuit in Saturău. La 1890, murind parohul 
lovu Vesa. a rămas el păstorul acestei parohii. 
Instruindu.se mereu, şi-a complectat şi studiile 
secundare, prestând cu succes examenul de el. 
vll-vm la liceul din Seiuş in anul şcolar 1899-
1900, ca particular. Tot ca particular după aceasta 
a făcut din nou şi cursurile teologice in trei ani, 
consecutivi. Bucurându-se de o reputaţie unanim 
recunoscută În toate cercurile conducătoare ale 

.) Fragmenl dlll cadrul IstoriC al monografiei Ţinu
tului Hălmaglulul. care se allă sub tipar .• ,A. M. H,". nolele 
Însemnează "Arhiva Monografiei Hălmaglului". 

1) AMH. Fişa No t 20. Conform dlrlll fundaare. la 
1866 erau În Vldra proprietari da p imânt : Petrlşor. 56 : Ma
ger. 47; Mihula. 23; Gârgario.10; rodora. Todorel. 9; Illea, 
9! şi inel!. alta 7 neamuri imigrale (12). 

2) Ibid. In VAr!urile: Nicoara. 65; Crainic. 44; Sir
cuţa, 17; SIăv şi Iuga câle 14; Bucşa, 13; Ballnt. 10; res-
1111. mal pu1lni, intre cari Vaida, numai 3. 

Nu aste exclus ca familia Nicoara din Giula si fie 
originară din Var/urile (Ciuciu), şllind că populaţia roma
naască a Giulei conslil din imigrati. ceeace ue·o denotă nu
mele de: Olleanu, Murăşan. SăIăgean (Szilagyi), etc. Inte
legem familia Nlcoara din Glula, din care se trăgea profe
sorul şi diplomatul Moise Nicoară (17~5-1862) şi din care 
se trlgea şi bunica episcopului Ciorogariu 

De p,o'. TRAI4.N MAGER 

vieţii noastre publice, in anul 1907, preotul Tra
ian Magier din Saturău a fost ales şi ridicat la 
treapta de protopresbiltr al Butenilor, unde se şi 
mută la această dată. N'a avut Însă răgazul să 
se bucure mult· timp de binemeritata distincţie, 
căci surmenat de O activitate prea intensă şi asidnă, 
fizicul său plăpând sucombă, murind într'un sa
natoriu din Budapesta la 3 Iulie 1909 În etate 
de 44 ani A fost adus şi înmormântat la Buteni 
n 6 Iulie, acelaş an. 

Pr%popul TRAIAN MAOIER (1865-1909). 

Protopopul Traian Magier a fost un bărbat 
integru în toate domeniile vieţii: sot şi părinte 
ideal, preot model, neînfricat militant pe teren 
politic pentru drepturile neamului său obijduit, 
având pedeasupra râvna continuă de perfecţionare 
alături de inspiratia poetică necesară mânuitoru
lui de condeiu şi oratorului public; calităţi, ce-I 
ajutară să devină repede o proeminentă figură a 
epocii sale În această regiune. 

In căminul lui modest din Saturău domnea 
cea mai deplină armonie. servind exemplu bun 
copiilor cari creşteau în ascultare şi râvna de 
învăţătură. Veşnic activ, adesea îşi petrecea nop
ţile studiind, ori scriind. 

Ca preot, notele şi citatele, ce se găsesc 
prin manuscrisele sale, dovedesc cunoaşterea te

. meinică a sfintei scripturi, ceeace-i imprumuta 
forţa şi farmecul de orator bisericesc. Viaţa lui 
religioasă şi felul de a trata cu cei mici - ni- 119 
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dodată nu vorbea cu un ţăran înainte de a-I aşeza 
pe scaun - il făcuse iubit de credincioşi. Veneau 
pentFU slujbe la el acasă ţărani de prin toate sa
tele din jur. 

Sărea în ajutorul năpăstuiţilor, jertfindu-se 
pe sine. De multeori cumpăra moşiile scoase la 
licitaţie şi le restituia oamenilor, încurcându-se în 
datorii, murind sărac din această pricină. Mai 
târziu, a înfiinţat in Buteni institutul de credit şi 
economii, "Codrul-. 

Era animatornl vieţii sociale româneşti din 
regiune. Infiinţează casina şi biblioteca românească 
din Gurahonţ, Orgamzează spectacole teatrale -
cu piese scrise de el, intrunind ţărănimea ală
turi de inteIl!ctualii satelor, realizând prin aceasta 
atât de mult dorita solidaritate naţională. Se ţin 
lanţ, puse la cale de el, conveni riIe familiare ale 
preoţilor şi dascălilor. În care pe lângă efuziunea 
de veselie adusă de el, Întra totdeauna şi nota 
naţională. 

A intrat de timpuriu şi în viaţa politică, 
Ajungând preot la 1881, la 1889, Împreună cu 
amicul său, preotul Cornel Lazăr din Almaş, con· 
voacă conferinţa electorală pentru alegerea a!or 
doi deputaţi la conferinţa naţională dela Sibiu
fiind până atunci cercul Iosăşelului nereprezen· 
tat, - alegând pe Dr. Ştefan Cicio Pop şi pe 
Cornel Lazar. Tot cu concursul lui s'a ţinut şi la 
1892 conferinţa dela losăşel pentru restaurarea 
clubului electoral, alegânauAse delegaţi pentru 
conferinţa dela Sibiu, Constantin Gurbanu şi Petru. 
Truţia. P. Truţia a şi candidat cu program naţio
nal, însă conferinţa dela Sibiu declarând pasivi. 
tatea (22 lan. 1892), şi·a retras candidatura, Fru
moasă activitate a desvoltat preotul Magier În 
acest memorabil an, 1892, făcând parte din dele
gaţia care a dus Memorandul la Viena. 

Fire combativă prin escelenţă, susţinută de 
o bogată sursă de emotivitate, el a devenit un 
~are anima.t~r de m~se. bărbat politic În accep
ţIUnea nobIla a cuvantului. Glasul lui tuna În 
adunările congregaţiilor comitatense din Arad. Iar 
în alegerile de deputati dela Iosăşel deţinea cu~ 
vântul. hotărâtor. Vorbea fulgerător şi compunea 
versun 3) pe melodii uşoare, cari cântate de mul· 
ţime in cor aveau darul să electrizeze şi să În
dem.ne la sacrifi~iu şi pe cei mai simpli aJeg-ători. 
In timpul alegenlor, toată valea Crişului Alb cât 
ţinea circumscriptia 10săşelului, trăia sub ~raia 
cuvântului său. Aşa a ajuns la mandat de deptl
ta~ in 1~1 G;orge Sombati, .ales faţă de Tagănyi 
Sandor. Iar, cand la 1906 Partidul national relua se 
lupta şi aici, lui i se datoreşte în mare parte stră
lucita biruinţă a lui Dr. Nicolae Oncu, ales cu 

3) AMH. Fişa Nr. 121. Reproducem dintr'o atare poe. 
:l.ie de 6 ştrole, aflată inlre scrisorile IU1 Semball, intâia ŞI 
ultima Iitrolă; 

.Aida\ fraţilor la sfal Cine n'a ţinea cu noi 
Să ne-alegem deputat; Crească-! coarne ca la boi 
~ă nu dăm pâne la strini Şi unghlţe ca la mâţă, 
Ci la fiii de ROmâni 1 Să zgiirie pe temnilă r 
Tril lala la ...... _____ ._._.___ Tra 1ala la ________ ._ .. _____ _ 

Se cânla pe aria .Hai si dllm mîini cu mân"" 

2014 voturi faţă de 163 ale guvernamental ului O. 
Sombati. 

Traian Magier a desfăşurat şi o frumoasă 
activitate literară În foiletoanele TribunW Înce
pând depe la 1889. A scris În" versuri fabule 
anecdot.~, iar in proză piese teatrale pentru popor: 
medltaţl1. 1 am găsit şi o novelă, "Revederea" 
(Tribuna, Nr. 230, 231 din 1890), despre care se 
spune acolo că "a obţinut la concursul literar al 
Tribunii menţiune onorabilă". 

Fabulele sale sunt prelucrări după autorii 
clasici, originalitalea lor conslând în forma şi 
adaptarea invăţăturii morale la actualitatea româ· 
nească. Aşa avem: ~Mâţa şi şoarecii" (Nr. 185-
1889); "Leul şi ursul", "Ariciul şi vulpea" (Nr. 
1~2-1891); "Cocostârcul şi vulpea", .Lupii şi 
oile (Nr. 143- 1891); .LHiacul şi mâţa" (Nr. 
144-1891) ş. a. In "Lupii şi oile", când lupii 
propun pace oilor cu cO:1diţia să-şi alunge câinii, 
autorul .. atrage atenţia asupra unui popor vrăşmaş 
(Ungum), care asemenea lupilor din fabulă ofe
reau pace poporului românesc, cerându-j tn prea

.1abl\ să se lapede de conducătorii lui. Ca şi În 
toate fabule le sale, şi aci se exploatează mult si
tuaţiile comice, se presară expresii hazlii; lupii 
poartă numele de Beleiu, Ouleiu. Gulerat. 

In anecdota "Lipitorile doctorului" (No. 1-
1904) râdem de neindem ânarea unui doctor beat 

In meditaţia "Satul meu" (\bid.) conlem
plează viaţa patriarhală a ţăranului român. Intr'o 
~ltă meditaţie, "Mărgăritar falş", ne prezin!ă pe 
IOtelectualul demagog, Forfoi, - "anteluptătorul". 

Am amintit numai câteva din lucrările sale, 
neavând la dispoziţie colecţiile complete ale zia· 
relor contemporane. 

Urmărind indeosebi educaţia ţărănimii, a 
scris piesele teatrale pentru popor, "Gurgoi Im
pi!i.rat", apoi "Ură şi dragoste", comedii în 3 acte, 
p.lme de umorul sănătos al satelor crişene. "Ură 
ŞI dragoste a fost publicată în Tribuna din 1905 
(No. 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73. 76) şi fiind jucată 
de multeori a. avut un puternic răsunet în lumea 
satelor. Autorul işi formase o trupă teatrală Si sub 
conducerea lui a fost predată În losăşel (30. VIi. 
1905); .~a Hălmagiu (August 1906) din prilejul 
adunăm despărţământului Brad al "Astrei ~, De 
~ătreA di~erse trupe de diletanţi a fost jucată 
In San Nlcolaul Mic (15, IL 1906), Fenlac-Timiş 
°.1 11 1. 1907). Rişculiţa.Hun doara (28. VIII. 1911), 
Rlşca (15. VII. 1912), precum şi la alte date şi 
in alte localităţi. 

. " Ingăduindu~ne să aruncăm o privire şi asupra 
VieţII administrative a satului românesc din acea 
ep~că, dăm pe scurt subiectul pie~ei I,Ură şi 
dragoste". . 

Eroul principal al actiunii este 50ndu 
Tf'ouşan, . ţăran fruntaş şi primar, pe care îl 
duc la rUină materiaiă şi moraiă, speculându-j 
naivitatea şi orogo!iul, .banda de spc1iatori ai 
satului compusă din străinii: notarul 11'9 oi 
Laiuş; fiul acestuia, berhantul O/oda!" birtaşul 
Hef'şcu şi fişcalul Skef'czi. In mânile' acestei 
ci! ci , cu c0!lcursul. mai mult sau mai puţin con~ 
şhent al pnmarulul, se iroseşte averea satului, 
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În vreme ce bieţii săteni nu mai prididesc cu prii; - precum şi mai multe balade, ca • Gruia", 
plata globilor de tot felul. Jidanul Herşcu a "Divoica", .. Cidvuţa", auzite dela Ilie Danciu din 
cumpărat 20 arbori şi a tăiat jumătate din pădurea Secaş. 
satului. Notarul defraudează fondurile comunale, Pe lângă că era activ in toate manifestaţiile 
iar la intocmirea bugetului, când invită comi- politice, el avea şi simţul istoriei, conducând un 
tetul să-I iscălească fără discuţie, se ridică vi- jurnal despre evenimentele la cal i a participat. 
ceprimarul POf'Iif'ie, cerând socoteală. De aci, Astfel, făcând parte din deputaţiunea care in luna 
ura intre primar şi săteni, pe cari fiscalul Skerczi Maiu 1892 avea să se prezinte monarhului în Viena 
ii ameninţă cu procese de calomnie. In acest cu Memorandul, ne·a lăsat În jurnalul său o ju
cadru politic se ţese o frumoasă intrigă amo- dicioasă relatare a acestui mare eveniment naţional. 
roasă. Spre desnădejdea soţiei sale Răueco. or- 1 se cunosc şi câteva scrisori politice,4) 
goliosul primar respinge pe învăţătorul Că/in dintre cari cea dela 11 Iulie 1904, adresată de
când îi cere mâna fiicei sale ff'ina, socotind că ptltatului guvernamental Sombati pentru a-I con
o va mărita cu Glod ar ; precum işi alungă din vinge să nu voteze proectele şcolare duşmănoase 
casă pe fiul său fOf'gu, neinvoindu se la căsă- nouă, merită să fie cunoscută pentru frumoasele 
toria lui cu Lina, fata nanei fosona, văduvită idei morale ce cuprinde. Răspumând aci unl i in
şi sărăcită depe urma manipulatiiJor lui Herşcu. trebări publice dintr'un editorial al "Tribunei" 
D~snodământul uşurează sufletele spectatorilor . (No. 105 -1904) el scria lUi Sombali Între altele: 
prin triumful integral al dreptătii şi a dragostei '" "Eu din partea mea sunt in curat cu orice Înlre
curate. Primarul este distrus, punându-i-se se- bări publice, anume: acolo unde e intreaga mea 
chestru pe avere pentru cambilie iscălite nota- biserică, sunt şi eu cu trupul şi cu sufletul. Dela 
rului şi fiului său Glodar şi restituirea unor datorinta poziţiei şi a convingerii mele nu mă 
bani comunali. Sechestru pe averea notarului retine nimic, nu numai eventuala disgraţie ome
şi a lui Herşcu, care dl n această pricină s'a nească, dar nici chiar pierderea libertăţii persona le". 
inbolnăvit de moarte. Pe Olodar îl urmăreşte Activitatea politică a protopopului Traian 
justiţia pentm falşuri Prin o foarte bine deghi-, Magier desfăşurându-se intre anii 1889 şi 1909, 
zată aluzie iredentistă, situaţia celor două fa- îmbrăţişează tocmai două decenii din eroica epocă 
milii româneşti năpăstuite de străini, se corec- a defenzivei naţionale, in care intră: lărgirea or
tează. Păf'intele Sinesie primeşte avizul tribu- ganizării Partidului naţional; Memorandul, la 1892; 
nalului de Ilfov (Bucureşti) in senzul că un procesul Memorandului, la 1894; organizarea so
unchiu al Linei refugiat în România, murind, Iidarităţii nationalitătilor prin congresul dela 1895 
şi-a testat nepoatei averea, în numerar, 120CO şi lupta împotriva legiferării căsătoriei civile; lup
Lei, numindu-I pe el tutor testamentar. Nimic tele împotriva legiferării reformelor şcolare dela 
nu se mai opune în calea dragostei. Inv. Călin 1904 şi 1907; cât şi bătăliile electorale pentru 
se căsătoreşte cu frina; iar lorgu, bogat odini- congregatiiIe comitatense şi parlament. 
oară, sărac acum, cu Lina, orfana cea săracă La toate aceste evenimente, părintele Magier 
odinioară, bogată acum. Dela inceput şi până la a fost exponentul intereselor superioare ale nea· 
sfârşit acţiunea este înviorată de o bogată sursă mului in această regiune, devotat stegar fără nici 

. de comic, pe care ni-I serveşte beţivanul pf'o/ea, o conditie şi prezent la datorie în orice moment 
pâ!'gof'ul, prin poznele sale şi prin coruperea cu riscul jertfirii de sine. 
cuvintelor radicale auzite prin cancelarie; cât Generaţia postbelică, crescută În atmosfera 
şi de haha 'l'odof'a, gura satului. Multă ilari- vieţii politice de azi, cu greu va putea să înţe
tate produce româneasca stâicită pe care o vor- leagă şi să preţuiască Îndeajuns faptele genera
besc jidanul şi tovarăşii săi unguri. Câteva ver- ţii lor inaintaşe. 
suri poporale sau de factură cărturărească, după Odinioară, luptătorii politici constituiau ele
cum sunt puse in gura flăcăului şi a fetei ţă- mentul de jertfă pe care instinctul conservării de 
rance, sau a învăţătorului, măresc considerabil rasă îi arunca la suprafaţă. Ace~tia. Îmbrăcând a 
efectul teatral. priori haina muceniciei, cunoşteau un singur im

Cât priveşte forma; vocabularul şi dialectica 
personagiilor ţărăneşti ne oferă un preţios docu
ment Iimbistic al specificului crişan. Că autorul 
putea să se servească sigur şi În mod conştient 
de autenticul limbaj ţărănesc, ne-o dovedesc preo
cupările sale de ordin folcloristic, fiind totodată 
şi un sârguincios colecponar al produselor literare 
poporane Aşa, găsim printre manuscrisele sale o 
colecţie de proverbe, 1136, la număr - parte 
adunate din popor, parte conţinând reflexii pro-

perativ: să ducă mai departe războiul milenar chiar 
fără perspectiva unei victorii apropiate. 

Părintele Traian Magier aparţinea acestei 
categorii de predestinati luplălori pentru legea 
strămoşească şi a murit sărac în vârstă numai de 
44 ani, lăsând in urmă- i cinci copii, dintre cari 
unul este azi episcopul ortodox al Aradului, Dr. 
Andreiu Magier Crişanul. 

4) Două din aceste scrisori găsite in corespondenţa 
Ihală de Gh. Sombali, se alJli În AMli. 
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li ştiu de ce îmi veni atunci 
să plec. E drept că Bru
nariu mă invitase de mult 
şi de multe ori să vin la 
el. .Hai mă la mine. Să. 
vezi ce frumos e. Groaz-
nic·. Avea el mania cali
ficativelor- tip, pe care le 
aplica, ~ se potrivea Ofi 
nu - ori unde şi la orice. 

Poate tocmai acest ItlCru mă făcuse să tot 'amân 
călătoria asta. Şi mai aveam încă un motiv. Bă
nuiam în invitaţia lui o cursă matrimonială: Bu: 
nariu avea trei surori ne măritate. Mi-I închipulain 

-pe Săracul Bunariu dojenit mereu de un tată mo
rocănos şi puţin alcoolic şi de o mamă nervoasă 
şi vorbă rea tă: "De ce nu te mai gândeşti şi la 
surorile tale? Ai atîţia prieteni. De ce nu-i inviţi 
p la tine? Vrei să îmbătrînească la uşa mea?" 
Ca în orice hmilie cu fete multe şi avere puţmă. 

Şi săracul Bunariu se executase, cam fără 
multă tragere de inimă, ca orice băiat, care tre
buia să se însoare şi el la rindul lui. Şi eu l'am 
înţeles şi nu m'am dus. Ce era să fac acolo? Să 
le deştept dorinţi, pe cari nu le· aşi ti putut îm
plini? Căci înafară că nu aveam nici o calitate 
din cele care se cer unui soţ model, dar nici n 'aşi fi 
fost măcar un soţ suportabil. Mă cunosc destul de 
bine, din cele multe legături pe care le-am avut. 
Dar n'aveam nici pofta să pun capăt unei liber
tăti. care era aproape însăşi viaţa mea. Şi apoi 
cine şi-ar fi dat fala după un student veteran, 
fără nici o perspectivă de a-şi trece vreodată exa
menele şi de a-şi aranja vreodată vreo situaţie 
convenabilă. 

Şi totuşi plecai. Ce mă făcu să lăs o socie
tate veselă şi aproximativ plăcută, pentru ca să 
mă aventurez seara, pe drumuri necunoscute spre 
a juca -- de sigur -- acolo, o comedie fără spi
rit şi fără noimă, al cărei rezultat il ştiam dina
inte? Nu ştiu. Poate JJ~a, cu spiritele ei anoste. 
În care mi se oferea cu ăfit de îndărătnică per
severenţă,. cînd ştia - i·o spusesem doar de 
atitea ori - că nu vreau să-mi întinez primul 
meu vis de iubire cu o posesiune târzie. Poate 
şi Bedea cu risul lui sonor şi măsurat - cred 
că ţinea totdeauna trei sferturi de minut. .. Poate. 

Dar acum cînd stau şi mă gândesc la toată 
scena aceia ridicolă pe care o jucasem ca un uce
nic de bărbierie, îmi vine să-mi trag palme. Mă 
plictiseam de vre· o jumătate de oră şi aveam o 
mutră de falit. Deodată Georgescu făcu un ca
lambur ne sărat, cu cuvântul • şezut" mi se pare. 
Asta imi provocă o senzaţie de voma re. lmi pă
rea că un miros de apă stătută, de baltă în care 
s'a topit cânepa, mi-a umplut aerul inspirat, că 
din toate părţile imi vine acest miros şi că tre
bue să plec imediat, altfel mă innec. Imi luai pă
lăria şi salutai oarecum melodramatic intreaga 

societate veselă din grădina Dnei Vasiliu: Dom
nişoarelor, Doamnelor şi Domnilor, vă spun "adio". 
Plec şi nu mai mă re'ntorc". Ştiu C;l Georgescu 
aruncă după mine: Adio şi n'am cuvinte. Pat paal 
şi toată lumea a lis. f'j'au crezut. Cum de pu
ţin ne cunoaştem! 

Da asIa a fosti Mi se îngreţoşase de prie
teni şi de petrect:rlle lor. de burghezia lor Slan
dardizală ca o pâme vîndută cu cartela, de ve
selia asta "de porunceală" la oră fixă, de masca 
pe care o puneam atit de neindeminalec pe nişte 
apetituri pe care noi, bărbaţii - nu le mai as
cundeam şi pentru care fetele, erau dresate să le 
menţie in continuă trezire. Mi se făcuse literal
mente greaţă şi trebuia să plec. 

Dar de ce plecai la Bunariu? Să schimb o 
situaţie falsă, pe una la fel? Poate că o as
cunsă asociaţie de idei, îmi aşezase paralel cele 
două familii, ca o acuzaţie de plagiat. .. Poate că 
doream să mă infund şi mai talc in mocirla vieţii, 
pe care o duceam, pentru ca desgustul să fie 
mai mare. Sau poate speranţa unei Jinişliri într'o 
familie cuminte şi burgheză A unui cămin. AI 
Căminullii pe care-I visam. Pe care-I visează ori 
şi cine a trecut prin apele noroioase ale unei vieţi 
sbuciumate. Al căminului cu SOba caldă, cu ca~ 
fea cu lapte şi C~l papuci de casă. 0111 cine poate 
să ghicească toate ascunsele împintenărl ale ac
ţiunilor noastre. 

Fapt e că am plecat. Imi aduc aminte că 
până la barieră, nici n'am ştiut incotro mă duc. 
Poate că nici nu aveam Încă cristalizală dOlinţa 
unei evadări din oraş. Singurul fapt al mergerei, 
imi era poate deajuns pentru a ogoi senzaţia aceia 
neplăcută de desgust. tv\ergeam lovind cu basto
nul câte o piatră, ce-o găseam în cale, fredonând 
începuturi de romanţe leşinate, pe care le pără~ 
seam după câteva tacte. Erau tatonările unei pia
niste, În căutarea unui cântec, care să i se po
trivească stării sufleteşti din acel moment. Ştiu 
atât \:ă o tablă murdărită de ploi şi prinsă strâmb 
pe un stâlp şi pe care scria Alioş 10 klm. Bres
tovăţ 26 klm. mă făcu să exclam fără multă gân
dire: "Ce· ar fi să mă duc la Bunariu?" Până la 
Alioş erau tO klm., dar eu care nu făcusem nici
odată, - nici chiar la militărie, - vreun drum 
pe jos. nu prea aveam noţiunea distanţelor. De
altfel dacă mi-ar fi spus cineva, că e departe, 
m'aşi fi bucurat şi mai mult. Sunt sigur de asta, 
pentrucă atunci, deşi doream să·1 văd pe Buna
riu, totuşi aşi fi fost bucuros ca acest lucru să 
se întâmple cât mai târziu şi drumul să tie cât 
mai mult. Imi dădeam oarecum seama că nu vrO· 
iam să-I văd pe el, să întâlnesc un om, un prie
ten, ci cât mai mult să fiu singur şi să mă ame
ţesc cu ceva, ori ce ar fi aceasta. 

Aşa se face că la ieşirea din oraş. mă amu
zai aproape un sfert de ceas la o fântână cu 
cumpănă, O cunoşteam din picturile lui Grigo
rescu şi din desenele din cărtile didactice. Şi 
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câteodată din tren. Niciodată însă n'am scos eu 
Cu mâna mea o vadră de apă cu ciutura cum
peneL Jnlâiaşi dată o făcui cu timiditate. Şi ne
îndemânare Mi·era tea~nă că n'o să pot. Dar 
reuşita mă bucură ca pe un copil. Băui puţin şi 
apoi vărsai apa in văIăul alăturat Să bea şi vi
tele din apa pe care am scos·o eu. Eram aşa de 
mândru şi de fericit de acest lucru, în~ât îmi dă
dură lacrimile şi când dădui din nou drum ciu
turei în fântână, spusei făr ă să vreau: "Am făcut 
şi eu odată o faptă creştineacă " Glasul meu mă 
sperie ca o dojană. Mă uitai repede să văJ, dacă 
nu m'a auzit cineva, şi rămăsei cu imnresia că 
am spus o necuviinţă şi mă ruşinai. Un susur 
continuu, ca ţîrîitul apei din streşină pe o zi 
nouroasă, îmi trase luare aminte. Şi deodată lot 
sufletul meu se slrânse, ca un copil in fa1a lo
viturii brutale_ce va să vie. Apa din văIău se 
scurgea încet dar .complect. Pe semne văIăul stă
tuse mult timp uscat la soare şi crăpase. Mă (u
prinse o tristeţe neagră. Văzui în acest fa pt În 
sterilitatea celei mai desinteresale acţiuni ale mele, 
un destin al întregei mele v:eţi. Uite, aşa mi se 
pierde tot ce gândesc, tot ce făptuesc. Toată viaţa 
mea! 

Imi luai pălăria şi plecai mai departe, cu 
capul în jos. ca un înfrânt. De data asta imi dis
păru şi voinţa de a mă duce la Bunariu. La ce 
bun? Şi aşa nu voi face nimic. Nici acolo. 

Mergeam mecanic. Gândurile imi revedeau 
viata goală de fapte, de rezultate, de sens. O viaţă 
fără scop. Oare să fi fost viaţă? Faptul că mă 
mişc, că gândesc - cogito, ergo sum - hml -
că indeplinesc toate funcţiunile normale ale unei 
ffinţe, inseamnă oare că trăesc? Că vieţuesc? 
Oare nu modul cum te serveşti de facultăţile vi
tale ale fiintei tale, îţi indică hotarele între trăire 
şi vegetare? Atunci ce-am făcut eu până acum? 
E imposibil ca viaţa, care presupune puterea şi 
bucuria de a trăi, să se identifice cu aceea pe 
care am dus-o până acum. 

La câţiva paşi de mine sări o broască. Mă 
oprii şi o urmării in salturi le ei stângace. Să rac a ! 
Şi ea trăeşte. Ca mine. Nu, nu, nu Uik. am in
tuiţia că broasca asia îşi trăeşte acum cu o in
tensitate demnă de invidiat de orice aventurier, 
clipele acestea. Vede in mine un pericol şi'n bra
ţul meu arma care o va nimici. Dacă i-aşi putea 
asculta inima - cu toate că are sânge rece -
trebuie să-; bată grozav de repede şi de tare. 
Trăsei concluzia că primejdia e necesară vieţui ii, 
tot atât de mult ca aerul - e elementul însăşi 
al vietei - şi o dorii. 

Soarele era spre asfinţit şi departe; departe 
vineţiul pădurilor subliniau conturul cerului. Pă
duri. Ah, de-ar fi fost nişte bandiţi în pădure. 
Să-mi sară dintr'un şanţ sau de după vreo tufă 
vreo doi trei bandiţi cu puşti!e îndreptate spre 
mine. Toată literatura cu cow-boy, cu avenuri 
extraordinare din pampasuri şi din speluncile metro
polelor imi v.: ni În minte. Sângele îmi frecu într'o 
clipă prin vine, c'o iutelă ce·mi făcu să-mi vîjiie 
urechile şi să-mi bată inima. Instinctiv începui să 
merg mai repede şi probabil gesticulam, cum i.aşi 
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fi aranjat unuia un swing in bărbie, altuia un pi
cior În burtă, iar altuia l-aşi fi intors bratul prin. 
tr'o mişcare măiastră de jiu-jitsu. înainte de a 
avea timpul să descarce vreun glonte. Sau aşi fi 
lăsat pe unul să se apropie şi aşi fi simulat frica. 
Aşi fi ridicat mâinile În sus şi pe când m'ar fi 
buzunărit, aşi fi strigat "jandarmil"l Sigur că s'ar 
fi speriat, s'ar fi întors, aşi fi lovit pe unul cu 
băţul, j·aşi fi luat puşca şi până să se desmeti
cească i-aşi fi împuşcat pe toţi trei. Nu ştiu cât 
voi fi mers aşa, făurind plalluri răsboinice şi unde 
am ajuns cu aranjarea bandiţi/or, cari crescură 
intre timp până la jumălate de duzină când o 
vorbă moale şi prietenoasă, mă intrerupse din 
extraordinarele mele victorii imaginare: 

- "Bună vreme, domnişorulr ... 
- Bună seara .. moşule ... da ... bună seara -

răspunsei eu incurcat şi oarecum uluit, că un moş
neguţ slab şi cu o musteată aibă şi nenaturală -
ca acea a copiilor de şcoală, când fac pe moş 
Crăciun....,... imi dădu bineţea, se uita curios şi 
binevoitor la mine şi nu semăna deloc cu ban
ditul aşteptat. 

- .. Mergi, dO~1 nişorule." departe ... imi zise şi 
el, ca să ZIcă ceva şi să intrerupă o tăcere, care 
devenise jenantă, şi o încurcătură, pe care nu o 
pricepea .. 

- "Nu. Ia până la un prieten. Aci. Foarte 
aproape. Acuş ajung' şi făcui cu mâna intr'o di
recţie, În care - spre marea mea surpriză, nu 
se vedea nici o casă, ci numai câmpuri, câmpuri 
şi departe, un deal vinetiu. 

- "Da, da ... făcu moşul cu o mucalilă in
dulgenţă, meri sănătos, că·i ajunge dumneata. 
Noapte bună". 

Nu ştiu dacă i-am răspuns ceva sau numai 
am mormăit un răspuns sau am tăcut. Ştiu că 
am rămas mult timp, uitându-mă după el, ca după 
o nedumerire, care se îndepărta, se indepărta de 
mine fără să-i fi găsit răspunsul ... 

Apoi îmi făcui mustrări penhu că am fost 
aşa de idiot. Cum putusem să dau un răspuns 
fără cap. Nu puteam să·1 intreb şi eu, incotro duce 
drumul ăsta. câte ceasuri mai am, până ajung 
în satul lui Bunariu, unde merge el... şi câte 
altele.-. Aşa am rămas ca un prost in mijlocul 
drumul ui să mă uit după el. 

• Mă întorsei năcăiit şi măsurai drumul ce-I 
aveam de făcut. Ca un şarpe lung şi alb se târa 
mult pe câmpie, se sucea după nişte tufe, furi
şându-se apoi mai mult ghicit de cât văzut, ivin~ 
du-se deodată p~ coasta unui deal, spre a se 
pierde apoi in pădure. O descurajare complectă 
mă cuprinse Unde mă duc şi ce să fac? Drumul 
lung şi noaptea aproape. Voi pierde drumul şi 
VJi rătăci. Poate că Bunariu nici nu e acasă. 
Şi dece să mai fac drumul ăsta? Ce-mi va putea 
aduce mai mult decât mi-a adus foate incercările 
de descătuşare, pe care, le·am făcut până acum. 
Aceea ce aşteaptă sufletul meu nu mi se va ivi 
dela un drum de seară - deşi c' rlurăresele toc
mai de acest drum leagă foate speranţele, O de. 
ziluzie mai mult mă va aştepta la capAul acestei 
călătorii. 123 
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Incepusem deja să-mi întorc capul, apoi 
corpul, Încet nehotărât, pe drumul întoarcerei, 
când la doi paşi auzii un sgomoL Nu chiar un 
sgomot, ci ca să fiu precis am simtit o mişcare, 
Un ghemulet se mişca, nu cu destulă grabă de 
pe o parte a drlllTIului spre cealalfă. Un ariciu. 
Ce bucurie mi· a produs M-a m apropiat de e1 
tropatind şi m'am veselit ca un copil vâzându-l 
că se opreşte şi se ghemueşte, sbârlindu-şi tepii. 
L'am atins cu băţul şi o minge cu ţepi s'a ros
togolit aproape de gheata mea. 

Ori cum îl întorceam, fără să scoată vreun 
sunet, ariciul îmi arăta aceiaşi col ţi. Imi făcea o 
mare plăcere să·l rostogolesc. Imi adusei aminte 
apoi de jocurile copilăriei, când moşul suna 
nişte chei şi ariciul pornea să umble cu pădurea 
din spinare spre nucul din fundul grădinii. Mă 
căutai prin buzunare, dar nu găsii decât o pungă 
cu destul mărunţiş, ca să producă zgomot. Se 
veJe că sunetul acestui mijlocitor al diavolului 
place şi ariciului. lşi refăeu situatia normală şi 
încet, încet cu teamă, trecu in şanţul şoselei, unde 
se pcrdu În buruieni. Il mai aşteptai puţin şi apoi 
plecai. Mă simţeam mai Îllviorat. Imi întinsei bra
ţele de-mi trosniră oasele şi plecai fără să- mi 
mai amintesc de descurajarea de mai Înainte. De 
lângă nişte arbori mari, fulgeră o clipă un liliac 
in zbor nesigur. Mă uitam în toate părţile să 
nu-mi cadă in cap. Nu ştiu de ce imi veni În 
min~e asemănarea liliacului cu o nenorocire. Uite 
aşa îli cade pe cap sau numai te sperie. 

Dintr'o mirişte se auzi un pitpalac. Asta îmi 
dădu regrele cinegetice. Constatai că niciodată nu 
fusesem înc'ă la vreo vânătoare cu câini, cu hăi
taşi, cu mese împărăteşti şi cu poveşti minciu
noa se. Cât de multe lucruri nu cunosc, câte sen
zaţii nu am simţit, rnărgillindu-mă la o viată de 
târgovăt fără perspective de parvenire ci doar de pro
fitor fără curiozităţi. Mă hotărîÎ imediat să încep 
o viaţă nouă. Să mă retrag undeva la ţară. Ce 
viaţă plăcută mi se deschidea în cale. Ascultam 
şi nu mai mă săturam ascultând. O muzică nouă, 
nevăzută, dar par'că produsă de o orchestră enorm 
de numeroasă, se înălţa din toate părţile. O mu
zică compusă din ţîrii! de greeri şi de tăceri. 
Oh! ce numeroase sunt tăcerile câmpului. Şi ce 
meloctioase. Nu opace ca tăcerile oraşelor. Sunt 
tăceri par 'că pline de un mister ce stă să ţi se 
desvălue: sunt tăcerile lanurilor. de grâu. Sunt 
tăceri cari plesnesc intr'un Friit de greer sau, un 
sbor de pasăre: sunt tăceri le câmpurilor: Sunt 
tăceri cari te 'ngrozesc, care te ameninţă, de care 
ţi-e o teamă nelămurită: tăcerile pădurei. Tăceri 
cari te predispun spre visare: tăcerea cerului se· 
nin cu lună, după cum tăcerea cerului instelat. 
te mclancolizează. Ce orhestraţie minunată ar pu. 
tea topi aceste tăceri Într'o melodie cerească? . 

Rămăsesem înfipt în baston, ascultând. Tot 
ascultând. Ce minunată poezie închid lucrurile pe 
care nu le cunoaştem. Şi fiece clipă o nouă în
cântare imi desvăluia in această tăcere a nopţii 
şi a (âmpului. 

Departe ceriul incepuse să se Înflăcăreze. 
Presimţiî răsăritul lunei şi mă indreptai către el. 

Mergeam cu ochii atintiţi spre locul de unde tre
buia să răsară, încât de vreo două ori mă potie
nii de pietrele ce eşeau din drum, ca nişte eo ţi de 
dinţi din gingia unui bătrân. Voiam să prind mo
mentul când va apărea la orizont, dar mai mult 
doream să văd dacă voi mai simţi emoţiile şi 
apci senzaţia de neantizare corporală, pe cal e le 
aveam În adolescenta mea, când priveam Iăsă1Î
tul lunei din cerdaeul casei noastre bătrâncşti, 
Mi-aduc aminte cu câtă exactitate, - cI1iar lă
sând unele Întâlniri să se peardă - v( nea m aca~ă 
să prind acest moment rar. Aveam 16 ani. Pe 
fată o chema Mina. Şi era Mai. 

Luna se ivi pe Încetul ca un hoţ ce vrea să 
furişeze o privire in camera, în care va lucra. 
Mi-am adunat tot sufletul În piept, s'o plimcRc 
ca pe o veche cunoştinţă. Simţiam cum bătăile 
inimei se accelerează, ca pe vremuri când de la 
banca ştiută din parcul oraşului, auzeam paşii 
ei. f<ămăsei ţin:uit locului. Eram total concen"trat 
in privire. O geană de aur se ivi deasupra dea
lului şi apoi din ce În ce mai mult, întreaga lună. 
Am inceput să mă pipăi incet şi tot Illai tare, 
mai apăsat, ca pe un trup strein. Emotia aştep
tată nu Illai venia. Ochii Îmi erau încântati, dar 
mintea o luase razna, Ivtă trezii făcând literatură. 
O asemuiam cu o felie de cantalup, cu un bumb 
sau cu un ban de aur, tot gânduri neroade şi 
banale, auzite sau cetite de mult, Eram ca spec
tatorul unui film ptea lăudat, şi care nu găseşte 
ceeace aştepta. Era frumos, dar semăna grozav 
a teatrU. Mi-adusei aminte de o piesă, În care 
maşinistul din dosul fundalului Illuta cu ajutorul 
unei sfori, o lună galbenă, ca o lămâie, încet, În
cet, pentru ca plictisit, spre sfârşitul piesei, s'o 
tragă ca pe un dovleac din put. Imi venea să 
strig lunii: "Ei, hai: Răsai odată Mai lepede. 
Sunt grăbit. Vreau să plec. H 

Imi trăsei supărat pălăria peste ochi şi ple
cai desamăgit. 

Constatai, poate încă odată, că flllofiile sunt 
unice şi a vroi să le invii, e o nerozie. Nu mai 
eram tot acela din cerdacul copilăriei mele şi nici 
nu voi Illai putea fi vreodată. Ar fi trebuit să fiu 
omul clipei cie acum, să primesc luna cu ochii 
omului desgustat de IUlllea lui şi să nu-mi tUlbur 
emoţiile prezente Cll amintirea trecutului mOIC 

Mergeam, trăgând mereu firul de pe tto~o
rul gândurilor, fără să mai iau seama la peisa
giul din jurul meu. Deabia Într'un lâlZiu, când 
gândurile ajunseseră la acel punct mort, când În
chei orice discuţie cu tine insuţi. cu o exclama
tie tâmpită de soiul: "aşa-i viaţa u 

- ori - "În
definitiv, ce pot schimba eu", ridicai capul şi IA
măsei uimit. Pe fundal41 unui decor de cOflaci 
bătrâni, un foc imens. Aşa mi s'a părut la 'nce. 
put. Câteva umbre se mişcau în jurul lui. Nu se 
auzea nici o vorbă. Dar era divin. Flăcările aveau 
ceva viu in ele. Se ridicau, cădeau iar, încercau 
să se ridice, se învâlvoreau unele peste altele, ca 
o imensă frământare de corpuri dt pă ceva do
rit. O dorinţă supremă. Imi imaginai chinul lui 
Tantal sub forma unei flăcări ce vrea să ajungă 
luna, Scânteile erau sufletele acelt>r flăcări reper 
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zite spre mai înalt. Ori ca iadul. Flăcările iadu
lui, de sigur, că nu sunt altceva decât continua 
frământare de înălţare din mocirla păcatului spre 
înălţimile supremd linişti. Poate aşa - dacă l-aşi 
putea veJea materializat - se frământă şi sufle
tul meu. 

Nu mai mă săturam privindu-1. Intr'un timp 
limbile de foc se târâiră pe jos, ca doborâte de 
un blestem sau supuse de o poruncă. Apoi iar 
înălţară iar se frământară, mereu şi tot mereu. 

Cât stătui privind. Un ceas, două? Nu ştiu. 
De pe marginea drumului, unde mă aşezasem să 
privesc, văzui umbre robotind în jurul focului, 
apoi culcându-se, una câte una. Cine o fi fost? 
Ce importanţă avea, dacă erau preoţii vreunui 
cult păgân, nişte tigani nomazi, nişte drumeti 
obosiţi sau simpli păzitori de noapte. Miracolul 
se întâmplase; ceva din mine se învioră, se aprinse. 
Restul ce importantă are. 

Când i·am văzut culcându-se şi apoi flăcă
rile potolindu-se şi ele, mulţumite sau resemnate, 
Îmi veni în gând să mă duc să pun vreascuri pe 
foc, să-i menţin până la ziuă răzvrătirea-j nepu
tin~ioasă. Ca femeile vestale! Ce nobilă preocu-

. pare. Dar mă sfiii. Era acolo o poezie ca un 
psalm al unei religii a focului, o liturghie mis
tică, ce mi se părea streină, mie orăşanului. Mi 
se părea că am asistat ca un profana tor al unui 
cult, pe care nu-I înţelegeam, dar care mă În
cânta şi mă reconforla. 

M'am sculat oftând şi am plecat. Imi veni 
in minte imaginea acelui jidov rătăcitor, căruia 
toate i se refuză şi di n tot locul trebui nd să plece. 
Oare ce blestem mă urmăreşte şi pe mine? Din 
drum mă mai Întorsei odată să privesc focul. Aşa 
trebuie să fie focul ce arde deasupra comorilor. 
Era minunat. Ce viaţă frumoasă, ce paradisuri 
sunt în apropierea noastră şi nu le cunoaşteT' 
Nici nu ne sunt date să le cunoaştem. Poate III 

aceasta stă fericirea. Focul acela îmi păru o re
velaţie a - paradislIlui... perdut pentru mine. Aşi 
mai putea să-} doresc? Aşi mai pu tea să intru În 
el? Nu eram născut pentru el, cum nici ţăranul 
care aruncă o privire în saloanele luxos mobilate 
ale orăşanului bogat, nu era născut pentru ele. 
Asta înseamnă raiul... sau fericirea! A dori ceea 
ce nu vei avea niciodată. 

Mă indreptai spre pădurea cea neagră, Întu
necoasă, ce pentru mine Îmbrăcase haina simbo~ 
lică a Gheenei. "Asta ţi-i sortit! Aşa ţi a fost scris, 
murmurai ca un turc fatalist şi cereai să fiu şi 
in diferent ca el. Se putea oare într'o noapte cu 
lună şi cu foc la margini de poeni? Părerile de 
rău erau singurele amintiri ce le duceam cu mine. 
Intrai iar în împărăţia tăcerei. 

Undeva se auzi un ţipăt scurt. O fi fost 
vreo chemare? De ajutor sau de dragoste. Ce 
limbaj strein pentru mine. Se auzi un fâşît. Mă 
întorsei Nu era nimic. Mă uitai jur împrejur. Nici 
o mişcare. O imobilitate ce-mi dă.dea fior~. ?i cu 
toate astea auzisem ceva. Sunt sIgur. laraşl Tot 
nimic. Mi s'a părut oare? Să fi fost adierea vân
tului? Dar nimic, absolut nimic nu se mişca. Simţii 
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că Începe să-mi fie frică. Grăbii pasul, dar svonul 
ghetelor mele pe drumul cu bolovani, avea un 
ecou de catedrală. Oare nu mă urmăreşte nimeni? 
Se vedea destul de bine sub claml de lună şi 
totuşi nu zăream nici o fiinţă, nici o mişcare. 
Doar umbre mari, alungite, greoaie se piteau în 
dosul tufelor şi a copacilor de pe marginele şo
selei, ochi imobili şi inexpresivi mă priveau din 
toate băltoacele, stelele c1ipeau şiret şi complice 
din spre marginele cerului ... iar in aer era ceva. 
Duhul nopţii, strigoii basmelor, sufletele chinuite 
ale acelei lumi, pe care n'o cunoaştem, dar de 
care ne temem atât? Imi fu frică deabinelea. Cine 
mă pllse să fac un PjS atât de hazardat, când nu 
eram copt pentru aşa ceva. Societatea Vasiliilor 
Îmi păru un Eldorado, la care aşi fi revenit cu 
hucurie. Mergeam grăbit şi cum se apropia pă
durea, frica Îmi creştea, dar Îmi era ruşine fată 
de mine să mai dau înapoi. Dar nici nu Illai pu
team. Era ceva ce mă Împingea înainte. Un destin 
dela care nu mai mă puteam sustrage. 

Aruncam mereu priviri sperioase În toale 
părjile. Copacii Începură să ia alure fantastice. 
Mi se păreau prea lungi sau prea lati şi dacă ar 
fi început să se mişte şi să umble nu m'ar fi 
mirat de loc. Şi mereu aceeaş tăcere. Şi eu eram 
singur, singur ... Oh! sensaţia aceea de singură
tate... Mi se părea că nu mai e nimeni, nici un 
om pe tot pământul acesta. Doar eu şi acele fiinţe 
eterice. pe care le presimţeam în jurul meu, dar 
nu le vedeam. 

SimţÎl deodată că mi se taie picioarele. Obosit 
IIU eram, dar nu mai puteam să mă mişc. Imi 
tremurau picioarele. In zadar mintea îmi făcea fel 
de fel de mustrări, îmi arătă insanitatea unui sen
timent căruia nu-Î dădea nimeni şi nimic motive 
de ala'rmare. -Vrui să mă aşez, dar o broască sări 
chiar de lângă mine şi-mi înghctă sângele în vine. 

Vezi ce te poate speria", - Îmi făcui singur re
proşuri. Râsei, dar era un râs, ca al unui diletant 
de teatru. Spaima ce-mi produse broasca, avu da
rul prin intenzitatea şi neaşteptatul ei să-mi liniş
tească celelalte temeri. Cui pe cui se scoate, filo
sofai adecvat împrejurării. Pădurea nu mai era 
decât la o sută de paşi. Indrăznii s'o privesc şi 
s'o bravez. - H:ti curaj! Ai zăzut că nu-i nimic alt
ceva. decât inchipuirea ta, care măreşte totul şi din
tr'o broască face un smeu. Unde-i curajul tău din 
astă seară, când vroiai să te baţi cu 3 bandiţi 
deodată. 

- Oh I ce m'aşi fi făcut acum, dacă În ade
văr mi-ar fi sărit cei 3 bandiţi pe care-i doream. 
Aşi fi murit pe loc. 

Deodată simţii sau mai bine presimţii pre
zenţa a altcuiva prin apropiere. Nu simţii nici o 
mişcare, nu văzui pe nimeni, dar avui senzaţia 
netă a existenţei în apropierea mea a unei fiinte, 
undeva pe acest câmp luminat de lună şi nu prea 
departe de mine. Exact cum presimt unii prezenţa 
unui hoţ in casă, deşi nu l-au văzut lncă. Asl~ 
mă înfricoşă din nou Cred că mă temeam mal 
mult pentrucă nu ştiam ce poate fi, decât de faptu! 
că aşi fi putut întâlni un om rău. Poate că mal 
totdeauna cauza fricei e mai mult nesiguranţa a 125 
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ceea ce poate surveni, decât faptul În sine. ,Ne~ 
liniştea cauzată de acea prezenţă mă enerva ŞI a~~ 
fi dorit să apară cât mai repede. lotorceam ochl1 
În toate părţile să descopăr prezenţa aceluia. Do
rinţa aceasta de a se arăta cât mai În grabă, cu 
toate intenţiile rele, ce credeam că le are în ce 
mă priveşte, avu o reacţie foarte bună asupra 
mea. Simţeam cum mintea devine din ce În ce 
mai clară. cum inima îşi relua cursul normal, 
cum muşchii mi se co tractează nervos subt haină 
Primejdia îţi dă de cele mai multe ?ri o cl~ritate 
in minte şi În suflet, cum nu o POţi avea In altă 
stare sufletească. ~ 

Şi deodată îl zării. Dintre tufele care Însemnau 
in noapte cursul vreunui pârâiaş, izbucni o formă 
aIbă, in care recunoscui apoi o vacă şi un glas 
carei striga mânios: .Dar'ar boal~'n tine. Da unde 
dracu te bagi... Glasul era tememn. 

Ca un drapel ce-a fâlfâit pe vârful unei pră
jini şi scoborât deod~tă, cade mototol c~ o z?reantă 
aşa imi căzu toată mcordarea care· mI reţmu su
fletul in gardă şi inima în sbucium. Aşteptai să 
vină mai aproape şi distinsei bine cămaşa albă 
şi fusta roşie. Un cojocel scurt îi strângea mijlo
cul. Fugea după vacă, îndreptând-o spre drum. 
O luai şi eu încet şi fredonând pe drum, să-i ies 
În cale. 

- Nea Joiana, da stai odată, mânca-te- ar 
lupii... Văzui mirat că trece în faţa vitei şi se 
opreşte. M'a zărit şi-i ie frică? Trecui şanţul şi 
mă îndreptai spre ea. Mă aştepta şi ea fără să se 
mişte de frică sau de mirare. Când fui mai a 
proape, văzui că era o fem;ie, n~ i·aşi f! putut 
da vreo vrâstă, dar cred că n lumma luneI părea 
mai tânără decât era. Ne uitarăm curioşi la 'nce
put unul la altul şi miraţi. 

- • Da ce te uiti aşa la minl!1 că doar nu 
vrei să mă vinzi la bulcjl). 

- .Bună seara. ii răspunsei eu, neştiind ce 
alt răspuns să·j dau, şi vrând să mai păstrez 
uzanţele protocolare din lumea mea. 

li admirai curajul şi voia bună cu care luă 
lucrurile dela inceput. 

Se vede că nu o impresionase atât de mult 
ca pe mine prezenţa unui?lt. om - şi fncă oră
şan - în aceste meleagun ŞI la această oră. 

-»Mu'tam dum'tale ... şi făcu. Tăcui şi eu. 
Ce era s'o 'ntreb. Unde duce drumul? ce face pe 
aici? Cum de umblă noaptea? Mi se păru nişte 
inepţii de târgovăt, care ar trata ~ervitoarel~ ,ca 
pe domnişo rele cu profesionala ŞI şcoala c1Vl1ă: 

- Să vedi, că eşti dila oraş, că mult mal 
vorbeşti. 

[mpunsătura imi făcu plăcere. Râsei şi mă 
dădui mai aproape de ea. [mi plăcea că era des
gheţată. 

- Da şi tu se vede că eşti femeie, că prea 
mult taci. 

Râse şi ea acum. Avea un râs ca nişte ZUf

găIăi şi sincer. Şi nişte dinţi... străluc~a~ În b~
taia lunei. ca fildeşul şi concurau cu pnvITea ochi
lor, ce păreau negri, dar străluceau ca la viezure. 

1) 13âlciu. 

Mi se păru frumoasă. Vrui să mă apropii şi s'o 
prind În braţe, dar o sbughi. . 

- Nea Joiana nea, duce-te-aşi la belitoare ... 
dar, ce dracu nu mai stai locului... 

Mă I ~Iai şi eu după ea, să. i întorc vita, care 
o luase razna peste drum, spre un lan de cucu
ruz. Era sprintenă şi o intoarse repede. 

- Da feri din loc, domnule, că sperii ma' ha. 
Doar n'o s'alerg toată noaptt'a din pricina dumi
tale. 

Scosei pălăria şi neştiind cum s'o opresc, 
strigai şi eu: hâşşş! II Femeia se opri şi Incepu 
să râdă îndoindu-se de trup. 

- .. U! mânce-te norocul domnişorule, da 
bini te pricepi dumita la marhe. Nu te bagi la 
mine să-mi agiuţi. 

Cuvintele ei mă ruşinară Simţii că făcui o 
prostie, dar o făcui cu cea mai bună intenţie. 
Nu trebuia să se supere. dacă în viaţa mea, nu 
mânasem o vacă. Nlă oprii locului şi-mi pusei 
pălăria 'n cap, 

- Da, nu te-i fi supărat domnule. Ia aşa 
am glumit şi eu - şi îşi duse un colţ al cârpei 
depe cap la gură. să-şi ascundă râsu!. 

Gestul acesta mă'nbună. Se vedea că nu-i 
fată rea şi că o făcuse numai aţâţată de gestul 
meu nepotrivit. 

Mă apropiai de ea. De astă dată nu mai 
fugi. Ii Înconjurai mijlocul cu bratul şi o strânsei. 

-- Da şăzil Şăzi odată... Au, mă doare. 
Şăzi, că te vede .•. 

- Cine să mă "adă ... şi arătai cu capul in 
jurul nostru, unde liniştea era deplină şi nimic 
nu se mişca ... 

- Stelele ... şi râse. O sărutai pe gură. Avea 
nişte buze ca un fruct copt. Şi mirosea a busu
ioc. Se prefăcu nemultumită şi nu ştiu cum făcu, 
că se desfăcu din braţul meu 

- Dumitale, ţi-i de glumă şi Joiana mea 
iar se bagă În cucuruz, mânce· o-ar fenea, s'o 
mânce. Nea Joiană, nea... dar'ar .. , O abătu de 
data asta singură şi plecă după ea. O ajunsei 
din urmă. 

- Că ră mai e marha asta. 
- l-o fi frică de noapte, de ce-o paşti şi 

tu acum? 
Se uită la mine chiorîş şi un râs îi stătea 

gata să-i zboare de pe buze. Se temu că mă su
pără iarăşi şi zise: 

- .. D'apoi nu şcii dumniata? 
Şi la gestul pe care-I schiţai din buze adăugă: 
- .,De goange, bată-le Dumnezău, că iar 

or vin't. 
Mergeam amândoi. În urma vacii. Nu 111-

drăzneam s'o intreb mai multe, că mă făceam de 
râs, În faţa acestei fete, cu neştiil ta mea În ce 
priveşte viaţa dela sat. Oăsii că- i mai bine. s'o 
strâng lângă mine şi s'o sărut. La 'nceput nu vru~ 
dar mai apoi se lăsă râzând. Nu ştiam ce Să-i 
spun. Uitasem, de când n'am mai făcut dragoste 
cu servitoarele, de cum trebuie să vorbesc c'o 
femeie dela sat şi să-i inşir tot ce-i spuneam lui 
Fifi sau Doei Vancu, mi-ar fi râs în nas. Conti-

-- -----
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nuai deci s'o strâng, să-i pipăi carnea tare a bra
ţelor şi să-i fur din când În când câte-un sărut. 
Imi adusei deodată aminte de cele citite în lite
raturele semănătorisle şi poporaniste, de "sânii, 
tari ca piatra". Ispita fu mare şi cercai. Nu-mi 
îndepărtă mâna, dar constatai că petrnşenia aceia 
a sânilor fetelor dela tară, era o simplă figură 
poetică. 

Mă trezii deodată in faţa unei căpiţe cu 
fân. Drumul era departe şi nici nu ştiu cum am 
ajuns aci. Mi se dădu fără nL.:i O tocmeală, cu 
sinceritatea tuturor priwliştelor, cari mi s'au ofe
rit och ilor. 

Stăturăm apoi tăcuţi, unullâtlgă altul. Greerii 
ţârâiau vechiul lor cântec, aşa cum mi l-am cân
tat şi noi pe al n05tru. Vechiu şi al nostru! O 
ţineam de mână şi-mi păru' tare dragă. Uite o 
femeie, care nu·mi cere nici bani, nici să-i spun 
lucruri dulci şi nici s'o mint. Imi venea s'o În
treb, dacă are pe cineva, dacă n'am putea trăi 
aşa amândoi, În satul ei ... 

Femeia îşi trase mâna, o puse sub cap şi 
incepu să cânte: 

La poenile lui luon 
L~ paenite lui luon 
Toate păsările dorm 
Numai una n'are somn ... 

Hei, cine ştie care o fi lon-ul ei ... Opri: 
veam cum sta, trântită la pământ, pe culcuşul el 
de fân, şi-i admiram vocea puţin tărăgănată, dar 
aşa de plăcută şi de potrivită firei ce ne'nconjura. 
Oare la ce gândea? Eu, cu tinereţea mea imprăş
tiată in atâtea aventuri şi succese sentimentale, 
eu, care credeam că cunosc femeile ca pe o mă-
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nuşă şi pretindeam că nimic din sufletul feme
iesc nu mi-e necunoscut, stăteam În faţa ei ca'n 
faţa unei enigme ... Iubeşte cu adevărat pe Ion al 
ei şi atunci de ce mi s'a dat? O dorinţă impe
rioasă de a şti mă cuprinse. Mă apropiai de ea 
şi vrui s'o sărut... 

- "Hei cine . ştie unde o fi J oiana mea şi 
eu ... dar nu iSfJrăvi vorba. Se ridică repede, trase 
odată cu mâinile peste rochia ei, să-ş! scuture 
firele de fân şi plecă alergând .. . 

- Cea Joiană, mânce-te ... şi se perdu după 
un tufiş. 

O mai auzii înjurându-şi vaca, În nişte cu
curuz, apoi nu mai auzii nimic, o bună bucată 
de vreme. O aşteptai să revină. Intr'un târziu auzii 
un cântec departe, departe. Să fi fost ea? Mă 
sculai s'o văd, dar nu zării nimic. Doar cântecul 
hă1ăIuia tărăgănat şi tot mai încet... Şi fat mai 
departe. 

Mă culcai din nou in stogul de fân răvăşit 
şi stătui multă vreme cu ochii tintiti la stele. 
Priveam dar nu vedeam nimic. Nici nu cugetam. 
Arar doar câteun gând îmi trecea prin minte, ca 
o stea căzătoare pe un cer de vară. Luna se apro
pia de asfinţit. Liniştea mă acoperi cu'ncetul Nu 
ştiu când am adormit. 

Mă trezii cu soarele în ochi, cu trupul frânt 
şi cu paie 'n cap. Mă scuturai cum putui. Apoi 
mă uitai spre pădurea apropiată, spre costişa ce-o 
proptea şi pe care mi se păru că flutură O ca
trintă aIbă. 

... Să mă mai duc la 8runariu? Ochii mi se 
întoarseră spre partea În care presimţeam oraşul 
şi încet, încet, păşii pe drumul întoarcerei... 

Marcel Olinescu 

Văzduhu-i plin de: vaer, 
Şi vara moare 'n ramuri. 
Cu degete de ploaie, 
Loveşte toamnll 'o geamuri. 

Pe zări ce-s tot mai ude, 
Se lasă 'ncet, leşie. 
In gama de amurguri 
E grea mel11ocolie. 

Tristeţea urcă 'n soflet 
Din margini fără slavă, 
Sub cer închis de-arhllngheli 
Ce trec din zi bolnavă ... 

GH. MOTIV 
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InfluenţeLe 
"'-In artd. 

vul mediu este o colabo
rare strânsă între Orient 
şi Occident. Elementele 
de artă transmise din 
Orient au fost supuse 
gândirii OccidentultlÎ şi 
aranjate într'o enciclo
pedie mai umanistă şi 
mai adevărată. CtI a
ceste elemente vechi şi 
'ndepărtate, Occidentul 
elaborează forme notli, 
care se 'mpreună ri9u
ros unele cu altele În-

tr'un cadru necesar şi favorabil. 
Renaşterea a avut în sprijintll ei aportul 

considerabil şi toată bogăţia ertei medievak. 
f'irta gotică perJ3etuea ză dualismul între arta 
romană şi preromană; aceea contimporană, este 
alternată de tradiţii medievale şi clasice. T\r
tistul nu este inchis intr'o definiţie eternă, ci 
din contră, deschis schimburilor şi acordurilor. 
Cukura nu este un reflex, ci o reluare de po
sesiune progresivă, o reÎnoire. Prin urmare, arta 
se reînoeste, Însă inspirându.se din izvoare di
ferite. Printre elementele care întră'n prima linie 
în elaborarea unei opere de artă, trebue să se 
stlblinieze tendinţa imitaţiei. Inventia presupune 
un efort de care numai o elită determinată este 
capabilă, Însă nici aceasta elită nu se poate 
degaja complect de acel cadru de influenţă pe 
c(1fe-1 formează tradiţia şi ambianta. 

f'irtistul interpretează ceeace vede sau ce· 
eace simte, U"ansformcînd totul după felul talen
tului său; numai În chipul acesta el este şi ră~ 
mâne creator. Caracterul peruginesc al anumi
tor Madone executate de Maestrul din Urbino 
este evident şi totuş Rafael n'a fost niciodată 
decât Rafael. Când Michelangelo a pictat Jude
cata din urmă, imaginaţia sa ardentă pare să 
fi fost obsedată de musculatura puternică el 
statuelor antice. Nu-i Christos aci care asistă 
la judecată ci mai cmând un Jtlpiter, a cărui 
mână ridicată, plină de mânie, pare să spintece 
fulgerul. Totuş, aceasta compoziţie din Capela 
Sixtină, rămâne foarte originală: ea nu se asea
mănă Ctl nici una alta, nici chiar cu aceea alui 
Luca Signorelli, din care se inspiră. 

Prima cină florentină de dimensiuni im
portante unde se distinge influenţa creaţiei lui 
leonardo da Vinei, este celebra frescă alui f'in
circa deI Sarto, executată la mănăstirea San 
Salvi. In ambele găsim acest sfumato al um
brelor, ce poate fi socotit ca o victorie necesară 
şi definitivă. Totuş, Cina de taină alui del Sarto 
rămâne deosebită de aceea din Milano: cele 
trei deschizături făcute de Lcona·rdo in fondul 
tabloului său, pentru a da figurii lui Christos 

Influenţa reLigioasă. 
de TEODOR T, flUeRA. 

un cadru de lumină naturală şi mistică, f'indrea 
deI Sarto le-a ridicat în vârful compoziţiei sale, 
instalând în acelaş timp în cadrul deschizăturii 
centrale, două figuri CClrC iau astfel o importanţă 
considerabilă. Uneori la originea acestui subiect 
putem găsi chiar mai multe tradiţii, de pildă -
tradiţia elenă, orientală şi bizantină. 

Dar s'a remarcat că dacă evoluţia picturii 
sau a sculpturii nu depinde, în ultima analiză, 
decdt de fantezia artistului, nu este acelaş lucru 
pentru arhitectură. Construirea unui edificiu 
este legată de anumite condiţii de echilibru şi 
regule statice cu un caracter inflexibil. lată 
motivul, pentru care în acest domeniu, tradi
ţiile sunt necesar mai puternice decât în altele: 
de aci, un complex poate mai riguros de stiluri 
sau o serie de imitaţiuni mai flagrante. forţa 
tradiţiei in domeniul arhitecturei religioase se 
mai măreşte şi prin faptul că aceasta arhitec
tură este subordonată la anumite reguli litur
gice bine determinate. In orice caz, trebue să 
ţinem cont şi aci de izvoarele de inspiraţie, 
care-au pus sub ochii artiştilor acelaş model 
comun, sau unul, cu variante diferite. Nu este 
indiferent să ştim in aceasta ordine de idei, că 
constructorii Sfântului front din Perigueux au 
căutat modelul lor la biserica Sfântul Marcu din 
Veneţia, care nici ea nu era decât o imitaţie a 
bisericii Sfinţilor l1postoli din Constantinopol. 

f'igentii directi ai acestor transmisiu ni de 
forme arhitecturale, ai acestei difuzÎuni de sti
luri, sunt influentele artistice; dar cateodată 
aceste influenţe, prin amestecul lor, prin încru
cişarea sau suprapunerea lor, conduc la un re
zultat mai complex: aşa este cazul Siciliei me
dievale, unde arta fu, la o anumită epocă, cu
riosul reflex a trei influenţe: bizantină, arabă şi 
normandă. Tot aşa, evul mediu spC1lliol, a fost 
un centru alternat de arta califatului, de cul
tura mozarabă şi de primele semne ale artei 
romane. Drumul Cruciadelor in Orient a ajutat 
la d ifuziunea bisericilor de stil occidental în 
Palestina şi Siria. Sunt biserici de stil francez 
în insula Cipru, precum tot evenimente istorice, 
au făcut din f\nglia o provincie a şcolii ro
mano-normande, 

Evoluţia arhitecturii religioase în România 
din evul mediu, se explică şi ea tot prin con
cursul împrejurărilor istorice şi geografice din 
această ţară. Post avansat al Europei medie
vale creştine, contra invaziunilor din Est, Ro~ 
mânia a oferit prin situaţia sa. tin teren propice 
schimbtlTilor de influenţe. Ea îşi căştigă inde
pendenta artistlcă abia în a doua jumătate a 
secolului al XVlll-lea. 

f'icesta este firul conducător care permite 
să legăm între ele opere variate, care prin 
faptul că au fost studiate în mod izolat, au pă s 
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trat hermetic până Încă anii trecuţi secretul ori
ginei lor. 

evoluţia şi ritmul puternic care anină 
aceasta viaţă a operelor de artă În cursul vremii, 
se datoresc mai ales credinţei religioQse, acestei 
viziuni mistice şi divine, care leagă Orientul de 
Occident, Evul Mediu de Renaştere, artiştii de 
l~eligÎe şi operile lor de acţiunile sale. Intr'a
devăr tot ce se crează în acest restimp al vea
curilo~, este un apanaj religios. l1şa de pildă, 
motivul Cinei de taină, datează din secolul al 
VI-lea, după documentul Evangheliei de r~ossano, 
unde vedem ilustrată descrierea Sfântului Ma
teiu. In secolul al XIV-lea şi al XV.lea, arta nu 
ne oferă decât imaginea suferinţei şi a morţii. 
Isus nu mai propovădlleşte ci suferă. Dacă 
iconografia artistică a păstrat o forţă de coe· 
ziune şi de simplicitate, ea nu va scă~a În Î1~
tregime de acest caracter nou al arteI creşh
nismului. Găsi m expUc<lţia a cestui fa pt, în in
fluenţa Misterelor şi Meditaţiunilor, care puneau 
sub ochii mulţimei, suferinţele şi moartea lui 
Isus Christos, familiarizând În acelaş timp pe 
arti şti, cu aceste scen.e. de tristeţă ~i de dol~u: 
Influenţa teatrului rehglos asupra IconografIe) 
are un rol ce nu poate fi neglijat. Pentru for
marea secolului al XlV-lea, trebue să·i acordăm 
o parte inportantă, c~ci el a îml?09Jţiţ cic~u~ 
narativ conceput dupa EvanghelIe cu ImaginI 
noui şi variate. 

In secolul al XVI-lea, Michelangclo deco
rează bolta capelei Sixtine, [~oma, Ctl scene 
scoa~e din Vechiul şi Noul Testamel1t. Cina de 
taină a lui f\ndrea del Castagno, urmăreşte punct 
cu punct Evanghelia după Sfântul Ioan. In Ve
neţia, printre reprezentările aparţinând cicl:lIui 
Pasiunii, vom găsi alături de Cina de tall1ă, 
Nunta din Cana şi Di~cipolii din Emmaus. f\cest 
miracol a fost reprezentat şi de Tintoretto la 
Santa.Maria delia Salute. 

Nunta din Cana de Veronese. este o scenă 
scoasă din Evanghelie, şi transpusă la Veneţia. 
Este curios să constatăm analogia dintre Evul 
Mediu şi Renaştere, cu privire la raportul omu-
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lui cu mediul cronologic şi fizic. In Evul Mediu 
care face anacronism, când este vorba de o 
scenă din trecut. ea este transpusă În viaţa 
curentă, În timpurile moderne: costume şi obi
ceiuri contimporane. Toate scenele din Biblie 
sau Evanghelie se petrec la florenţa, printre 
florentini. In Magii de Benozzo GOlzoli (i)ala
tul I~icardi, florenţa), personagiile scenei sunt 
florentini, într'un peisagiu natClI. In Nunta din 
Cana de Veronese, vedem palatele lui Palladio, 
statuele lui Sansovino, costumele vremii: aceasta 
este Italia, este Veneţia ea Însăşi. 

Care este explicaţia acestui aranjament. 
Este o ignoranţă, o naivitate? f\rtiştii ştiau foarte 
bine că personagiile evangheliei erau altfel Îm
brăcate' dar ei nu ţin seamă de istorie. Tre
cutul este abstract. el nu-i viaţă_ Se pune rea
litatea în Evanghelie. Ei vreau să ne arate că 
oamenii care trăiau atunci, erau ca noi. Ei cred 
în perpetuarea Evangheliei, reÎnoind mereu sce
nele scoase din ea. Christo~ trăeşte veşnic Între 
noi; este eterna actualitate a Evangheliei. 

E Qcelaş sentiment care va inspira picto
rilor moderni. tablouri unde vom vedea de 
exemplu pe Christos în mijlocul lucrătorilor unei 
uzine, personagiile Evangheliei îmbrăcate mo
dern şi plasate Într'un decor ce ne este fami
!iar sau cunoscut din copilărie. In franţa, Mau
rice Denis, unul din animatorii noului curent În 
artă a reprezentat Cina de taină, cu Christos 
îmb~ăcat modern, Într'un interior contimporan, 
sco~ din viaţa curentă. EI în~uşi spune: "făcând 
acea~ta. urmâl1d aşa exemplul Evului Mediu şi 
al r~enaşterii, am voit să arătăm că opera rv\ân
tuirii, este din toate timpurile şi toate ţările; 
şi e util - continuă el, să facem aceasta 

Subiectele scoase din Evanghelie sunt 
eterne, ele conţin mai multă poezie şi expre
sie, ca orice alt subiect. ele comportă posibili
tăţi neprevăzute de răînoire. Le urmărim în 
cursul tirnpmilor, modelându-se după sensibili
tatea artiştilor şi după estetica diversă a vea~ 
curilor. 

Jn fiece clzpă Vin /uti ... 
In fiece clipă vin furi şi mă pradă 
Ca pre pomul crescut pe margini de stradă: 
Paserile cerului vin de mă ciugulesc 
Privirile trecătorilor fructele-mi poftesc. 

Mâini dibace Îmi rup câte·o poamâ: 
Vântul îmi scutură frunZişul ca pe-o coam ă; 
T oamnele mă despoaie de toate frunzele: 
Soboli îmi rod rădăcina pe-ascunsele ... 

In fiece clipă vin furi şi mă pradă... " 
f"lereu mă inoesc ca pomul de pe strada. 
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Un om ca loIi 
1. 

11~~~iiii nchipuiti-vă- un om me-dilând un fantastic 
proect; o intreprin
dere care ar părea 
nebunească până 
chiar şi celor mai În
drăzneţi, - un om 
care în sufletul lui ar 
păstra ascuns planul 
unor fapte în stare 
să preschimbe socie
tatea de azi. Presu
puneţi că acest om 

n'ar voi să spună nimic din ceiace are de 
gând să înfăptuiască, d'n ceiace va creia şi 
că nimeni nu bănuieşte ce pregăteşte acest om. 

Inchipuiţi-vă extazul şi zvârcolirile lui 
sufleteşti. Singur, tăcut, f.Jrăbit, el se strecoară 
prin mul!ime distrat. fără ca cineva so-I ur
mărească cu privirea. fără ca cineva să se 
dea In lături din cale-i, sau să-I privească, 
iscodi lor. Infăţişarea îi e ca şi a celorlalti, 
sem'inându-Ie întru toiul prin îmbrăcăminte, 
prin figură şi prin formele trupului. el părând 
un om ca foJi oamenii ... Umblă pe str: zile 
pe unde se înghesuie lumea, fără ca cineva 
să-I arate cu degetul; toti îl privesc fără să-! 
vadă, - doar vre-un pierde-vară dacă-şi râde 
de pieptănătura-i cam neîngrijită şi de aerul 
lui de lunatec. Apropiati-vă Însă de sufletul 
acestui om care trece cu taina-i nebănuită 
printre aceşti orbi; care se strecoară prin 
mijlocul lor preocupat şi tăcut şi care poartă 
În el puterea de a le schimba viata, viitorul, 
destinull Umblă printre ei, îi atinge cu mâna, 
ii loveşte cu umărul, dar nu vrea încă să 
rostească cuvântul. să îndeplinească fapta 
care ar intoarce inspre el toate privirile, care 
ar face ca vointa tuturor să se plece voinţei 
sale; - cuvântul, care ar da lumină acestor 
orbi, fapta în faţa căreia buzele lor gângave 
ar ingăima cuvinte noui _. 

Omul porneşte grăbit tol mai inainte, 
purtând cu el visul său măreţ. Are clipa re
velaţiunii şi, ca printr'o minune, intreg idea~ 
luI şi-I intrezăreşte fnfăptuit Incearcă infri
gurat bucuria de o creia. Inima lui cuteză
toare zvâcneşte puternic in firavu-i piept, iar 
ochii lui limpezi se desl'hid mari ca intr'o 
betie a simţurilor_ 

InchipuiH-vă multumirea sufletească a 
acestui om. 

Inchipuiti-vă profunda lui multumire când 
trece prin mijlocul nepăsării şi rânjetelGr mul
timii, care nu ştie nimic despre el, care îl ia 
drept o p arte din ea însăşi, un atom oare-
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fiti F('Ilix cel mult aşteptat şi wre se ~Ia ivi de II/l se 
ştie ullde şi fiU se ştie când. 

care din timpul ei imens; un om ca toţi oa
menii - nimic mai mult 

Mulţimea nu bănuieşte câtuşi de puţin 
ce mocneşte sub fruntea celui ce trece. Ii 
vede numai haina- i cenuşie părul încâlcit, 
faţa trasă, ochii visători, dar nu şlie să·1 de
osebească de atâţla alJii care seamănă cu el. 
Şi totuşi, va veni vremea când multi vor 
scormoni cu tot dinadinsul in amintire când 
şi unde l-au văzut, atribuindu-i cuvântări şi 
vorbe pe care el niciodată nu le-a rostit; 
vremea când mulli vor jura că l·au cunoscut 
În de-aproape, chiar de pe vremea când el 
nu era cunoscut de ninleni; vremea când se 
vor făli cu prietenia lui dintre aceia care 
nici odată nu l-au văzul. 

Deocamdată Însă nu-i .el": nu-i încă de
cât o cifră, un element, o unitate, un cetă
ţean, un nume, o pagină a stării civile. Incă 
n'a sosit vremea lui. Oamenii nu văd in el 
altceva decât ce le îngăduie ochii lor de lut, 
nebănuind că sub infălişarea comună a acestui 
trup se zbat o inimă şi o minte in stare să 
ii dea istoriei o Întorsătură bruscă. E omul 
care in bezna prin care dibuim cu totii, um
blă având sub haină-j un formidabil focar de 
lumină. Cei care-i vor zări lumina in clipa 
când şi-o va scoale la iveală, vor orbi! 
Atunci va părea asemenea unui Dumnezeu 
necunoscut şi-! va ingrozi pe cel căruia îi va 
spune primul cuvânt. 

II. 
Voi toti, 1u nesfârşită mulţime de orbi 

pentru care vorbesc, gândiţi-vă la omul acesta 
şi la gândurile lui Nu-I luaţi drept un vis 
deşert sau o închipuire de o clipă. Să vă 
gândi ţi la el ca la un lucru posibil, ca la 
ceva care va exista in realitate, care poate 
există. Priviti-] aşadar voi toli inşii ca pe 
ceva adevărat, real. prezent, care trăeşte, 
astăzi, acum. in clipa aceasta, lângă voi, 
printre voi chiar! 

Intr'adevăr, acest om există ş! se pre. 
găteşte. Umblă pe ~trăzile voastre, intră in 
casele voastre, priveşte în adâncul ochilor 
voştri. Veghează, cumpăneşte şi se pregă~ 
teşle. N'a sosit vremea lui încă, dar va veni 1 

Buzele lui nll rostesc încă decât vorbe 
ştiute, dar in ceasul hărăzit vor striga altele. 
Prin mijlocul gloatei voastre beciznice el 
trece umil, dar intr'o zi se va înălţa în faţa 
voastră şi toţi îl veţi vedea şi fiecare îşi va 
aminti că in traiul lui păcătos l-a dorit ne
săţios şi 1- a aşteptat nerăbdător barem o 
clipă .. -

Păzeşte-te de acest singuratec, multime! 
Taina lui il roade, il frâmântă. dar el 
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rămâne ca şi nepăsător, ascunzându-şi du~ 
rerea. 

Viziunea idealului său îl tulbură, îl 
aprinde, îl înaltă, nimic însă, nici măcar un 
surâs nu-i trădează bucuria. 

E fiinta stranie ce p~re un mormânt de 
nădejdi. dar care dimpolrivă e un foc înăbu
şit, gata să spuzească, imprăştiindu-şi scân
feile in cele patru părţti ale lumii şi scru
mindu-vă năucele voastre orânduiri. 

Dacă J-alî putea deosebi din multime. 
v'aţi arunca asupra lui cu toţi, afi pune mâna 
pe el şi poate i-ati strivi gândul său minunat, 
poate aţi izbuti să-i înăbuş1ti văpaia focului 
său. sub cenuşa moarlelor voastre visuri. 

fIIi băgători de samă: vegheaţi peste 
tol. Cine ştie dacă nll cumva se află printre 
voi chiar acum acest om 

Dacă nu va trece, ca mâine, pe sub fe
restrele voastre, în timp ce voi il veţi urmări 
o clipă cu privirea." Şi oare nu cumva o fi 
fost el cel de ieri. care şi-a Întors capul ca 
să vă vadă mai bine, surprins ca de-o adu
cere aminte 1 

Nu ştie nimeni de unde se va ivi acest 
om şi nu-i este cunoscut nici numele, nici 
origina. 

GândiJi-vă la acele minuni de odinioară, 
care au precedat liniştea şi inconşlienta uni 
versală; gândiji-vă la cei care l-au văzut pe 
Cristos prunc. Câti dinlr'ânşii vor fi ghicit că 
ţâncul acela va da lumii un nou senz şi 
oamenilor o nouă Înţelegere de viata? 

Câti dintre ei vor fi prevăzut că blon
dul lui cap va fi odată tintuit pe cruce şi că 
de pe palidele sale bl1ze vor picura cuvin
tele care vor tămădui bolnavii şi vor invia 
mortii? Gând1ti-vă la foti aceia care. la un 

. moment dat realizându şi faptele, au ajuns 
reformatori, îndrumători ai turmei omeneşti 
şi că nimeni n'a ştiut să-i deosebească dintre 
ceilalţi semeni. atâta vreme câl n'au spus ~i 
n'au realizat ceia ce aveau de spus şi de 
realizat. Pentru loţi cei ce să vârşesc fa pte 
mari, preschimbări sociale, pentru foli cei ce 
ajung in culmea glorie;, pentru tOfi cei mari, 
a fost ° vreme când necunoscuti şi mici, erau 
la fel cu toti ceilalţi, oameni ca toti oame
nii, - nimic mai mult... Pe . alunci nimeni 
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nu se ocupa de origina lor, nimeni nu-j pri
vea cu mirare, nimeni nu încerca s'asculte 
cuvintele lor, nimeni nu-şi pierdea vremea 
să le zugrăvească aspectul, obiceiurile, viaţa 
lor exterioară. Şi când deodată ei se înalţă 
de-asupra ta, multime chioară, tu cazi În ex~ 
taz şi te bati cu pumnii in piept pentrucli 
n'ai presimtit minunea care se apropia. Şi 
astăzi se pregăteşte ceva! 

Fiecare epocă îşi are revelaforii şi eroii 
ei. Revelatorul şi eroul de mâine aşteaptă 
azi printre voi, fără ca să-I cunoaşteţi, fără 
ca să·\ bănuiţi măcar. Nu SE' poale să nu 
existe încă acest om. Trăeşte În întunerec. 
lumina-i e ascunsă, dar el e aici, trăeşle, se 
amestecă printre voi şi. deşi seamănă cu voi, 
totuşi el nu mai e un .. om ca toţi. oamenii, 
ci-i ca un păstor in mqlocul turmei; ca un 
îndrumător în mijlocui desnădăjduiţilor; ca un 
cosmocrator omnipofent. 

Aş vrea să sădesc in voi judecata şi 
nădejdea acestei forte năpraznice, care. v~ 
trăeşte traiul, care-i tovarăşul năpushlel 
voastre vieti, dar p.e .~are v~i i~că nu:l. cu
noaşteţi, pe a cărAul fll~lă VOI n o bă~U1tl. A.ş 
vrea să stârnesc In VOI, care sunteti multl
mea, fiorul aparitiei neaşteptate a acestui om 
care e unul Căutaţi-l printre voi. Căutati-1 
fără răgaz. Nu lăsaţi să vă scape nimeni ne
bănuit. Fiecare privire trebuie să vă spună 
dacă ascunde o taină. El trăeşte, vă vede; 
nu simtiti povara ochilor lui peste mizera 
voastră viaţă? 

Trăeşte şi aşteaptă; nu si!'1ţiti apăsarea 
unei prea indelungate aşteptări? 

Dar iată-I iarăşi printre voi. Singur, tă· 
eul şi ingâ~durat. ~e, opreşte o cl~'pă .din 
mers şi stă incremenit In pragul lumll VISU

lui unde ademenitoare viziuni ale idealului 
să~ iau forme cărnoase şi iar se destramă. 
In clipa următoare insă, El o porneşte din 
nou pe drumul său lung şi trudnic. 

In multimea care creşte şi în bezna care 
se lasă, el nu e încă decât un om ca toti 
oamenii, ° umbră între umbre, o dureroasă 
licărire de nădejde in mijlocul unei lumi de 
desnădăjduiţi. ,. 

Ion Berlo-Breda 
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ibertatea noastră relativă, 
depinde de libertatea 
absolută a lui Dumne
zeu: e lumina Lunii, care 
depinde de lumina Soa
relui. 

* 
Umbra e dovada că 

nu ne străbate lumina ... 

* 
Moarlea e viata ct.'a 

mai curată: e numai suflet ... 
• 

După moarte vom scmăna şi mai mult lui 
Dumnezeu, prin lipsa corpului... 

* 
Moartea este dovuda că tru r ul şi suflelul 

n'au trăit bine laolaltă ... 

* Isus se;l/nănă cu noi prin moarte; noi semă-
năm cu Isus prin inviere. 

* Mis icismul e semnul legăturii cu divinitatea; 
- e umbra lui Dumnezeu şi lumina omului. 

* 
Viaţa e un spectru solar... conşliinla esle 

oeh iul care priveşte, Iar adevăruril e sunt colorile lui. 

* 
Fără liIosofie nu se poate privi la viaţă, iar 

fără religie nu se poate întra in ea, 

* Trecem in cealaltă lume, fără corpuri, ca să 
n'o întunecăm cu umbrele. 

* 
Nu semănăm cu Soarele mCl prin căldură, 

nici prin lumină; - eu Pământul numai prin umbră. 

* 
Creştinismul e neînceputul lui Dumnezeu şi 

nesfârşirea omului. 
* 

Nimic pe pământ fără umbra norilor. De ce 
nu suntem noi, norii vieţii1 ... 

* Tol ce se smulge din pământ, usucă Soarele ... 
Numai prin pământ se line prietenia cu el ... 

* 
Eul e conştiinţa trupului; conştiinţa e eul 

sufl et u fui. 
* 

Interesul distruge gustul. Adversitatea lor e 
din conştiinţă ~i din eu, riindcă şi ele sunt ad
versare, !}i din ele se nasc: Din conştiinţă. - gUI
tul: din eu, - interesul. 

• 

Fericirea creş'e din tragedie ... 

* Omul poate fi atât de Hber, cât voie~te. 
• 

Suferinţa este o durere suportată de religio
zifa te. 

* 
Religiozitatea este senzaţia rezultată din con

taelul cu absolutuL 
* 

In contemplaţie se întâlneşte munl'a cu ru
găciunea. 

* 
Norii dau frumuseţe şi cerului şi pământului ... 

* Fanatismul şterge egoismul. 

• 
Existenţa noaslră e la mijloc î'llre DUlllne

zeu şi nimic ... 
• 

Eul e neantul.. 
• 

S'a spus că spaţiul şi timpul sunt ale noas
tre. nu ale lumii. Dar lumea n'are formă şi du
rată 1 Există lume fără ele1 Oare spatiul:şi timpul 
nu aunt forma şi durata lumii 1 

• 
Muzica ne arată ce am fosl, ori ce vom de

veni 7 ... 

* 
Moartea este o viaţă fără visuri... 

* In moarte trăim idealul pe care ni l-am for-
mulat în viaţă. De acee'a, in moarte nu mai fău
rim idealuri ... 

• 
In lumea aceasta moartea trăeşte în noi; în 

cealaltă lume, noi trăim in moarle ... 
• 

Pesimiştii sunt bolnavi de simţire. Ei simt 
Illai mult decât pot suporta: - Simt şi neexistenţa ... 

* 
Oare nu din cauza limitelor nl-e greu să ne 

suportăm existenţa 1 •.. 
• 

S>fletul nu umple nici un gol in viaţă. - Ea 
n'are goluri: e plină de ea Însăşi. 

• 
Tragedia morţii: e cuprinsă între două vieţi. 

• 
Vieata aceasta este scurtă, fiindcă e presată 

de cealaltă ... 

* 
De ee-i' aşa de slabă puterea noastră de cu' 

noaştere? - Fiindcă a uzal·o Adam ... 
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Ne doare existenţa. fiindcă ne strâng limitele .• , 

• 
Nu găsim fe! icirell, până nu biruim soartea ! ... 

'" 
Ca să vedem mai bine in noi, Închidem ochii. 

AlIcum ne-ar intuneca vederea. lumina de al, ră. 
Nu-i aceasta un semn, că lumina sufletului Întrece 
pe a soarelui ?". 

* 
Sufletul seamănă cu isvorul: se unduiqte şi 

prin isvorire ... 

* 
Emoţiile sunt undele sufletului. .. 

* 
Scepticlscmul e desguslător numai fiindcă 

n'are molive să existe ... 

* 
Imperfecţiunea care ne-a dus la cădere, a 

ajustal mânluirCa: Mântuirea noaslră e opera de 
milă, şi mila e sentimenl trezit numai de imper
fecţiune ... 

* 
Prin cădere noi am schimbaI dragostea lui 

Dumnezeu penlru noi. în milă. 

• 
Moarlea o avem din cauza noastră; viata o 

avem din cauza ei însăşi. 

* 
Istoria e alcătuită numai din vială, fără ni-

mica moarte. Dar istoria e numai tmp, Moartea 
e vecinicie. sau nimic 1 ... 

* 
De ce se repetă istorIa? nu fiindcă e numai 

viaţă? ... 
• 

Unde sfârşeşte istoria? Acolo unde se sfâr
şeşt" timpul sau unde se sfârşeşte viaţa 1 ... 

'" 
Toare formele vietii sunt pline de riscuri, 

afară de sfinţenie. Din fiecare formă de viaţă 
ajungi în alia. 

• 
• 

Trupul ne slăbeşte sufletul. 

* 
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Iubirea este viaţa fără timp. Deacea leagă 
sunetul cu vecinicia. 

'" 
Regretul este actul eel mai spiritual, din 

viaţă, Prin el am căzut, prin el ne mântuim. 

'" 
Viata nu se Împiedecă in nimic. - nici chiar 

în limitele voinţii. 

'" 
Sunt oameni cărora Ii·e mal frică de liber

tate decât de tiranie; - Ei sunt afraşi de ceea 
ce simţesc În lăuntrul lor ... 

• 
Viaţa n'o putem măsura decât prin s~nlimente. 

• 
Viaţa ne obligă fată de conştiinţă; conştiinţa 

ne obligă faţă de vială. 

* 
In ce loc ne găsim in viată, căci nu cunou' 

ştem nici înălţimile ei, nici adâncurile ei.; nici 
inceputul, nil i sfârşitul ei; nici marginile, nici mie
zul ei.., 

• 
Viata n'are timp, fiindcă e vecinică, 

• 
Moartea este ieşirea trupului din vecinicie. 

De unde atunci. impresia, că moarte e vecinică? 
Nu e din nesfârşir, a suf etului nostru 1 

'" 
Spe anţ 1 este puterea de a aşt- pta binele. 

'" 
Sfinţenia e rorma cea mai pură a vieţi. E 

rorma în care viaţa nu mai are nici un risc ..• 

'" 
NI-e greu să suportăm viaţa in corp, de acea 

sufletul o ia cu sine. 
• 

Viaţa este definitivă. numai sfinţenie. 

Gh. Mo,ia 

cSlampă 
Imi. Ilalţa 'n zari amurgul 
uitai colt ne Bihor: 
Spre văi de5face burgul 
covoare de mohor; 

şi 'n plina dimineata 
cu cer ranil in stânci, 
dumbrăVi muiate 'n ceatâ 
sclipesc cârări adânci. 

Grofita - strop de soare 
îşi plimba caii dragi 

in peisaj preZl tare 
de ţară cu iobagi; 

şi 'n trap de glesne fine 
pe -a leile -a rgi nti i 
adllce svon cu sine 
de năvâliri pustii. 

Din calea-i farâ m odru, 
cu armele 'n oblânc, 
se pierd haiducii 'n codru 
adânc, tot mai adânc. 

P. BOGDAN 133 
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Istoricul învăţământului 
comercial din Arad. de VASILE SUCIU 

~:-=~ upă pactul dualist din 1867, 
in fosta Ungarie s'a pro
dus O reacţie aprigă pc te
ren cultural contra tendin· 
telor germanizatoare ale re
gi m Ul111 Bach. Datorită a
cestei reactii s'au infiinţat 
mai multe inslitutii puse 
in serviciul culturii natio
nale maghiare, până atum:i 

inlăturată de către cea germană, care ŞI ea a păşit 
În locul celei latine. MJ:ni.f.ipiul Arad, oraş situat 
pe malul Mureşului, a premers cu grija de a pro
mova tendinţele culturale ale stăpâniler de atunci. 
Zelul de a înălţa cât mai multe citadele cullurale, 
ne explică faptul că'n anul şcolar 1884-85 ora
şul Arad din fonduri proprii susţine următoarele 
şcoli ungureşti, cheltuind anual suma considera
bilă de 60 000 florini; 

3 şcoli primare de băieţi (str. Bisel icii, Mă
răşeşti, Piaţa Luptei) cu 12 clase, 

5 şcoli primare de fete (str Bisericii, Con
sistorului, Calea Şaguna, primăria vecile, D. Gre
cea nu) cu 17 clase, 

2 şcolr primare mixte (Gai, Căp, Ignat, Co-
lonia nouă cu) 8 clase, . 

I şcoală civilă de băieţi cu 4 clase 
Total 11 şcoli cu 41 clase. 
Tot În acel an şcolar se dărîmă edificiul 

vechiu din străzile Brătianu şi Iosif Vulcan, pe 
care "liberalitas senatus populique Aradiensis" I-a 
ridicat În anul 1801 pentru trebuinţele gimnaziu
lui şi se Înalţă palatul impunator de azi, pus atunci 
la dispozitia şcolii primare de băieţi, şcolii civile 
şi a academiei comerciale. 

Caracterul prea pronuntat românesc al jude
ţului Arad indeamnă afară de municipiul Arad şi 
pe statul maghiar, la susţinerea mai multor insti
tuţii culturale superioare, dintre cari în anul şco
lar amintit fiinţează o şcoală superioară pentru 
fete, un liceu real şi clasic şi o şcoală normală 
de invăţători (infiinţată cu 61 de ani în urma celei 
ori. româneşti) 

Dacă istoriograful maghiar al oraşului Arad"') 
constată satisfăcut că ~ deşi in anii 60 ai seco
lului XIX, Aradul a fost colorat de nationalităţi 
şi cu drept cuvânt a putut fi considerat de o co
lonle sârbească ori românească, după pactul dua
list insă, odată cu recâştigarea libertăţilor, iau 
avânt atât progresul cultural.material al oraşului 
cât şi numărul din ce rn ce mai covârşitor al un· 
gurimei, aşa că azi (1913) acest număr e de 3-ori 
mai mare ca al tuturor celorlalte nati nalUăţi îm
preună a, totuşi judeţul Arad continuă să-şi păs-

.) Dr. Somogvi Gy.: Arad 8Z. kir. varos leirăsa. 1913. 
(Monografia Aradului). 

treze etniCul românesc şi recensământul unguresc 
din 1900**) arată în judet 214.250 Români (61,2 uJJ 
din IOtalul de 349.890. locuitori. Din cele 2 J 6 
comune ale jud. Arad in 185 (85,6%) domină 
elementul românesc şi numai în restul de 31 for
mează Ungurii şi Nemţii majorilalea; din cele 10 
plăşi ale judeţului in 7 (lneu, Şebiş, Chişinău, 
Hi1lmagiu, Radna, Târnova, Şiria) elemenlul ro
mânesc a servit o majoritate variind Între 54,7-
98%, astfel că a trebuit să se găsească Încă din 
vremurile îndepărtate conducătoli luminaţi C(lri 
'să'llgrijească de necesităţlle culturale ale popu-
latiei româneşli, combatând impunerea culturii 
maghiare. La 3 Noemvrie 1812 ia fiinţă şcoala 
normală (preparandia), in 1822 seminarul teolo
gic şi - aceste două instituţii fuzionate În 1876, 
tocmai in 18B5 - episcop fiind 1. Meţianu - se 
mută În edificiul pompos din str. Seminarului. 
Izvoarele privitoare la istoricul şcolilor primare 
româneşti se contrazic. Bi serica ort. romAnă a 
susţinut 4 şcoli primare: In centru din anul 1840, 
în Pârneava din 1822, În Şega din 1883 şi În 
Gai din 1875 *"'*) Confesiunea gr. cat. a susţinut 
1 şcoală primară. Complectează cadrul acestei 
sChiţări, dorinţa Consistorului eparhial d'n Arad 
de a Întemeia un liceu românesc În 1885, dorintă 
ce a întâlnit rezistenta forurilor din Budapesla. 
Despre învăţămânlul ~in judet, ne lămureşte cel 
dintâi raport mai amănunţit al revizoratului şcolar, 
care în anul 1888-89 arată 17.400 elevi români 
(din 27.750) frecventând şcolile din judeţ. . 

Şcoli comerciale vechi 
în Arad. 

Viaţa comercială desvoltată a oraşului Arad 
şi- a reclamat demu It o instituţie unde să fie in
struiţi şi educaţi vHtorii comercianţi. Bibanco 
Emanuil, un institutor originar din Silezia, Înfiin
ţează În 1830 cea dintăi şcoală comercială în Bu· 
dapesta, după ce a realizat rezultate frumoase prin 
cursurile de DumineC"ă. organizate penhu ucenicii 
comerciali. După modelul acelei şcoli s'au ridicat 
celelalte din oraşele de provincie. La Arad, copiind 
şcoala din Budapesta, in anul 1848 Înfiinţează o 
şcoală comercială particulară Rotter 103n (origi
nar din Boemia), un profesor al şcolii lui Bi-
banco. Scoala lui Rolter. cu mici intreluperi, a 
funcţionat vre-o 2 "ecenii, cam tot atâta a fiintat 
o altă şcoală comercială particulară, fondată de 
Hirschl, decedat În anul 1882, Rotter a organizat 

.0) Df. Jancs6 B.-Dr. Somogvi Gy.: Arad varmegye 
monogrâphiâja. 1912. (Monografia jud. Arad). 

.0) Şcoalele Românilor din Arad. Conferin!! ţinuti 
de insp. Iosif Moldovan. (1935). 

Nemelhv K: Arad~âros lanOgyl \Orl~nele, 1890. (lsto' 
ricul JnvăIămânlulul dIn Arad,! 
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În Arad şi o şcoală de ucenici comerciali; şcoala 
aceasta În anii 1848 -1875 a fost condusă de el, 
iar din 1875 conducerea a revenit corpului didactic 
dela şcoala civilă. Intre timp, cursurile dumine
cale ale şcolii şunt înlocuite de cele serale In 
1884 această şcoală are lin corp didactic de 7 
membri şi o comisie de conducere cu 10 membri. 

In anul 1882 - după desf intarea şcolii co
merciale particulare a lui Hlrschl - oraşului Arad 
ii lipseşte o inslîluţ e superioară unde ar putea 
câştiga generaţiile viitoare educaţia comercială. 
Sesizaţi de această lir.să, Î cepe o: 

Mişcare pentru În/iintarea 
şcolii. 

Drept rezultat al acestei mişcări, Bettelheim 
Vllhelm, preşedi tele corporaţiei comercianţilor 
la 6 MHlie ISS3 cere sprijinul consiliului co
munal pentru infilllţarea unei şcoli comerciale 
Consiliul comunal oferă local pentru şcoală, iar 
corporaţia 10.000 f10rini pentru înzestrare. Ambele 
oferte sunt prezentate ministrului maghiar de in
strucţiune, care invită camera de comerţ şi indu
strie din Arad să întocmească un raport mai de
tailat despre înfiinţarea şcolii. Se pun la lucIU 
toţi factorii conducători ai oraşului AJad: Salacz 
Iuliu, primarul municipiului, Grilnwald Francisc. 
preşedi ntele camerei de corn erI. Dr. G 1al Eugen, 
dep~ltatlll Aradului, apoi preşedintele corporaţiei 
comercianţilor, membrii camerei de comert şi se 
promite deschiderea şcolii pentru toamna anu
lui 1884. 

Dar s'au ivit piedici şi şcoala comercială n'a 
luat fiinţă. Natura piedicilor e necunoscută. Poate 
că ministrul instucţiuni n'a Înscris În buget aju
torul de 1000 flori ni, sau poate să se fi născut 
neînţelegeri în urma sforţărilor ce s'au depus ca 
şcoala nou înfiinţată să funcţioneze lângă şcoala 
civilă, care atunci avea un curs de 6 ani şi elevii 
şecotii comerciale după absolvirea a 4 clase ci
vile urmau Încă 3 ani şi anume 2 ani având 
unele studii comune cu elevii din clasele V-VI. 
dela şcolile civile. Cert e că şcoala n'a putut fi 
descll is '\ in 1884, cum s'a crezut la început. 

Şcoala comercială 
comuna/do 

La 29 Aprilie 1885 se reia cauza abando
nată a şcolii Primarul 1. Salaez, F. G'unwald, 
preşedintele camerei de comert şi industrie, Var
jassy Arpad, revizorul şcolar, Beltelheim Vilhelm, 
preşedintele corporaţiei comercianţilor, DT. Gaal 

• 
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Eugen, secretarul camerei de comerţ, şi Bing 
Eduard, membru al acelei camere, pregătesc pro· 
punerea ce urmează să fie trecută prin consiliul 
comunal, dela care vor cere: 

1. Ca şcoala nouă să fie găzduită in edifi
ciul nou din coltul străzilor 1. Vulcan şi a Bisericii. 

2. Să se infiinţeze o catedră (de aritmetică 
comercială - matematică) retribuită cu 1400 flo
riOl anual. 

3. Corpul profesoral al şcolii comerciale să 
fie inscris la fondul de pens1une al funcţionaTi
lor oră şenesti. 

4. PreJ;uea materiilor dela şcoală să se in
credinţ~ e profesonlor din localitale. 

5. Taxa şcolară să fie de 50 florini anual şi 
6 Şcoala să fie supraveghiată de o comisie 

având pe p: imar de preşedinte, membrii ei fiind: 
Directorul şcolii, secretarul camerei de comerţ şi 
câte 2 delegaţi ai consiliul comunal, ai ca-merei 
de comerţ şi ai corporatiei comercianţilor. 

Millisterul d n Budapesta, cu ard No. 19080 
din 14 Iunie 1885, aprobă deschiderea şcolii sub 
denumirea de "şcoală' comercială medie" şi-i 
acordă o subvenţie anuală de 1000 floTini. Con
siliul comunal la 18 Iunie '885 - decide de
schiderea şcolii Însuşindu-şi În întregime propu
nerile din 29 Aprilie 1885 ale comitetului de ini
ţiativă. 

Comisia de supraveghere constituită în gra
bă, publică concurs pentru catedra de aritmetÎlă 
comercială şi matematică şi În şedinţa din 4 Aug. 
1885 - trecând pe!'>te cei 10 concurenţi - aprobă 
oferta profes rului Abrai Ludovic dela liceul rral 
din Arad şi-I numeşte profesor Îllcredinţându· i 
direcţia şcolii, iar dela minister îi cere un con· 
cediu - fără plată - pe 3 ani .. 

La Înscrie ile ţinute În zilele de 10-15 
Sept. 1885 se prezintă 40 absolvenţi a 4 clase 
secundare, (liceu clasic, liceu real, şcoală civilă) 
şi la 28 Sept. 1885 se deschide clasa I a şcolii, 
având un profesor stabil şi 10 profesori auxiliari. 

Ministerul a incredinţat controlul şcolii re· 
vizorului şcolar, care a exercitat acest control 
până la 1895, când supravegherea şcolilor co
merciale din Ungaria a fost trecută directorilor 
regional l din Budapesta. 

Şcoala comercială din Arad a păstrat numi
rea de "şcoală comercială medie" numai În anul 
înfiinţării, începând cu anu 1886· 87, timp de 
14 ani, a fost numită "academie comercială", apoi 
a primit numele de "şcoală comercială superioară". 

La sfârşitul anului şcolar 1886 - 87 consi
liul comunal al of'aşului a decf'etat· o şcoală 
comunală . 
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Relaţia funcţională 
forma statală. 

stă zi 11 :tlerismul e o reali
tate. Ca orice realitate este 
urmarea unei stă ri a nte
rioare prefăcută sub Înrâ

urirea sufletului unui neam. 
Este o formă de stat. Cum 
nu poate exista formă fără 
un fond cât de neînsemnat, 
pentru explicarea hitleris
mult!i trebue să ne cobo
rîm În însuşi sufldtJI nea
mului german. (Poporul 

e o totalitate de indivizi coexistenţi În timp şi 
spaţiu. Neamul este entitatea vie, substratul 
intraistoric a lui Unamuno sau aistoric a 
lui Spengler). Hitlerismul este expresia popo.
TUlui german şi prin urmare, şi a neamulUI. 

l1dmiţdnd antiumanismul hitlerismului 
m([nifestat sub forma unei persecuţii inchiziţio
nale, - trebue să recunoaştem că este expre.
sia majorităţii cetăţenilor germani, CI poporuluI. 
Odatd ce un regim este acceptat, tăgăduirea 
lui este nefolositoare. Chiar străină firii unui 
popor, o idee care izbuteşte să·1 electrizeze, 
să· i deslănţuie energiile sufleteşti, trădează exis
tenţa unor valenţe de afinitate între idee şi suf
letul neamului. 

In toate vremurile pangermanismul s'a 
afirmat sub forma unei expansiuni imperialis:e. 
Imperialismul ca normc'l de conduită a politicei 
de stat în afară trebue să fie secondat de o 
disciplină prusacă În interior. La germani im
perialismul şi prusacismul coexistă condiţionân
du-se reciproc. Germanii au trăit Întreaga lor 
istorie pe linia aceastor realităţi. Deci Hitler 
n'a făcut altceva decât a descoperit şi exploa
tat zăcăminteie sufleteşti mocninde ale neamu
lui dovedindu-se un bun psiholog. f1scensiunea 
lui' a fost ajutată de trei împrejurări: a) psiho
logia specifică germc1nă cuprinsă în aceste, doud 
formule: imperialism şi prusacism; b) pSiholo
gia speciala. creată de războiu. Rdzboiul a creat 
o adaptare a oamenilor n:ar!lo~ mişc~ri 'pop~w 
Iare mişcărilor in grup dlsclpltnate ŞI dmaml~ 
zate' de cuvâ ntul şefului idolatrizat; c) neputinţa 
regimurilor postbelice de a soluţiona marile 
probleme ale neamului şi statului. 

Hitlerismul este pur german, , este~ expr~· 
sia sufletului german întrucât se slt.uaza pe 11-
niite de foc ale realităţilor sufleteşti a\neamu
lui german. 

Revoluţia nazistă a fost o mascaradă. l! 
fost posterioară înscăunării la cârma statulUI. 
f'i fost o simplă cedare. Revoluţia a fost o des-

I) Fragment din lC:crarea .. Corpor(lti~m·liberalism
marxism". 

dintre neam • 
ŞI 

Of'iginele Germaniei de aZI 

cărcare a energiilor populare prea inchingate. 
n fost un divertisment. SociClliştii germani au 
cedat, voluntar, puterea, II fost o cevdare d?to
rită faptului că şi-au, d,at seama ca pe .. zt c~ 
tre:ce pierd terenul. ŞI plerd~au terenul nu fIIndca 
mirajul ideilor nazist~ ar fi ~o:ţ. aşa. ~e .mare, 
ci tocmai din cauza ll1Capacltatll soclallştllor de 
a rezolva marile probleme germane. SOCÎal,iştii 
germani nu cuneşkau realitătil~ ger,;,ane ŞI m~ 
li se conformau. Se ttrlteau mal mu,t sau mOI 
puţin de scriptura

A 

'm~r~i,~tă, aşteptând ~d se 
ivească momentul ImplttllTll semnelor can vor 
arăta venirea clipei revoluţiei proletare. Şi cum 
aceste semne nu se arătau, ei erau în derută. 
Nu înţelegeau nici pe Marx. Zlcesta a dat o 
doctrină dar care nu era legată de vreun pă
mânt sa'u caz, fişa că aplicarea ei ad-Iitteram 
nu este posibilă. Intr'adevăr, Întreaga lume are 
cam acelaş mers evolutiv, dar acest mers evo
lutiv apare altfel privit prin prizma .unei lo~a~ 
Iizări geografice îngrăditoare a onzontul,UI ŞI 
reducătoare la realităţile unui stat, a unuI ţ'ă
mânt şi a unui popor, Privind din perspectiva 
unei determinăTi precise, ca puncte de repn 
!'tabile, sinuozităţile acestui mers deve~i valuri, 
ce ÎnrÎuresc din micimea prezentulUI, mersul 
general al omenirii. Rezultd 1e aici că o.plica: 
bilitatea unei doctrine este dIrect proporţlOnala 
cu adaptarea la conditiunile sp~~ial.e ale mer: 
sului naţiunii. Ori aceste condltlUnJ JJti pot ft 
de aşa natură încât să ceara. lepădarea de,90J? 
din doctrină. Marxiştii. hegelieni iremedwblll, 
sunt şi rămân mari idealişti cari n~ ~esizează 
din înălţimile albastre ale speculQţmmlor abs
tracte cealaltă logică, reală şi practică, a lu
cruril~r vii, logica dinamică a vi~ţii, a realită: 
ţilor unui neam. Marxiştii germa.m - ,o~tO~OCŞI, 
catolici sau protestanţi, - sunt Ideahşh ŞI uto
pici. Ei voiau să dea poporului ger~an un .nou 
vestmânt, aurit ce e drept, dar străII1 conţmu-

tului sufletesc. Regimul lor era Clădirea unei 
supra structuri. Dacă Între. aceşti, marxişti ~'a.~ 
fi găsit oameni cari să, ştie deSCifra ca~tea VIeţII 
intraistorice a neamulUI german, can să per
ceapă svonul realităţilor ar fi. adaptat marxis
mul la aceste realităţi. MarXismul german ar 
fi trebuit să împrumute haina sufletului german, 
să devină formal imperialistic şi prusac. (Nu 
e posibila o credre CI realităţilo~ dup~ teorie, 
ci o potrivire a teoriei după chIpul ŞI asemă: 
narea realităţilor). Numai pe ca.1e~ aceaste~ 
amăgiri a minţii de copil a mu}tl1!ulor s'ar h 
putut ajunge la educarea marxista a poporu
lui german. Greşala lor este a tuturor celorlalte 
doctrine democratice: nesocotesc partea de 111-
râurire a sufletului în determinarea atitudinii 
politice şi sociale. Inafară de caracterele per~ 
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manente ale sufletului german mai exista un 
caracter psihologic temporar conform căruia 
crearea de mari grupuri de forţe umane În ve
derea actiunii politice era o necesitate. Marxi5-
mul german n'a cunoscut realităţile, nu le-a se
sizat. Realităţile nu s~ invaţă În bibliotecă. Nu 
savanţii şi auditorii tobă de carte sunt cei ce 
conduc multimile, căci pentru ei acestea nu sunt 
decât nişte curiozităţi vrednice de cercetări amă
nunţite în vederea cunoaşterii psihologiei, fără 
a trage conduzii practice din această cunoaş
tere. Marxismul german a fost miop caşi de
mocratia în genere. Democraţia e vlăguită. 
Vârsta nu explică aceasta bătrâneţe prematură. 
Infuziune de sânge nou echivalentă cu aşezare. 
pe noui baze îi trebuieşte democraţiei slăbite 
de anormalitatea vremurilor În cadrul cărora 
n'a ştiut să-şi găsească locul şi dr~ptulla viaţă. 
[n Germania democraţia s'a menţinut 15 ani la 
putere cu mari greutăţi. E greu să conduci un 
popor - realitate vie, dinamică - după prin
cipiile cărţilor docte - adevăruri moarte, obiec
tive, petrificate, reci - (Se constată azi o înde
părtare de cultură şi o inlocuire prin civilizatie, 
prin automatism. Care este cauza? Desacordul 
dintre carte şi viaţă. Omul veacului nostru nu 
mai gheşte în carte deslegarea problemelor 
vieţii mereu altele dela o zi la alta. Şi, para
doxal, azi se scrie mai mult ca oricând Expli
caţia e În sforţarea de a răspunde probleme
lor neîncetat schimbătoare ale vieţii. Se cauta 
azi o cultură care să fie expresia vieţii, uitân
du-se că viaţa se refuză turnării ei În anumite 
principii şi adevăruri cari să o cuprindă în to
talitatea variatelor ei forme. In toate vremurile 
de frământ social structual a existat această 
nepotrivire antitetică. Dar nu va dăinui. Găsi
rea sufletului veacului va restabili armonia şi 
ordinea naturală dovedind netemeinicia aşeză
rilor de azi, adevărate castele ridicate pe nisip. 
Democraţic1 de pretutindeni se refuză adoptării 
la viaţa de azi. De aci demodarea ei. Doctri
narii democraţiei trăesc lăuntric devenind opaci 
glasurilor dinafară, glasurilor vremii. rici este 
a se căuta slăbiciunea regimului lor. Reîntra
rea în normal nu va însemna Însă reintrarea 
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în viaţa democratică liniştită. Cristalizarea su
fletului veacului nostru va da noui forme de 
ocârmuire sociala conforme nouilor realităţi 
sufleteşti '!~oncrdizote În acest Welte-tl-scll!U1g 
atât de d,rit azi şi pe care fiecare-I confundd 
cu concePtia sa despre viaţă şi lume. In orice 
caz, secolul XX aşează viaţa socială pe o nouă 
metafizică. Cari sunt aceste nouă forme, nu pu
tem şti! Viitorul ne pregăteşte mari surprize. 
Stalinismul, hitlerismul, fascismul stau tocmai 
la punctul opus punctului de cristalizare a noud 
concepţii şi doctrine. Toate acestea urmăresc o 
conforma re neincetată realităţilor, schimbătoare 
din pricina înrâurirei anorma1ităţii vremurilor. 
(In vremurile de linişte, omul orârmuieşte; 
dimpotrivă În vremuri de criză omul este std
pânit şi luat de iureşul evenimentelor). Ori cari 
ar fi roadele acestor regimuri, ele sunt sortite, 
prin vremelnicia lor legată de o fugată stare 
de lucruri, peirii. Nu sunt nimic mai mult de
cât o modă. rişa se explică marile simpatii ce 
le stârnesc în largile masse ale popoarelor. 
Duh nou de viaţă va aduce noua aşezare so
cială ce va caracteriza epoca noastră a seco
lului al XX-lea. Căci În toate vremurile, forma 
statală a popoarelor a fost conformă conţinu
tului sufletesc a neamurilor, cel puţin În parte. 
Marile d esfăgăşuiri depe linia fireştii deveniri 
istorice n'au întârziat a creea o adaptare a ve
chiului conţinut sufletesc la noua f0rrnă. Bine
Înţeles există, În acest caz, un hiatus Între con
tinut şi formă, un hiatus ce se resimte şi poate 
fi văzut şi cercetat în substratul intraistoric al 
fiecărui neam. Un asemenea hiatus există la 
noi Românii şi se datoreşte importului de forme 
occidentale peste orientalul nostru suflet. De 
aci scâlderea formelor şi caricaturizarea con
ţinutului sufletesc. De aci criza de azi a nea
mului românesc, criză ontologică, diferită de a 
celorlalte noţiuni. Criză datorită psetldomorfo-' 
zei spengleriene ca urmare a paşoptismului. 
Numai acceptarea tradiţionalismului poate împe
deca aqravarea prăpăstiei acesteia existente Între 
civili zaţia şi cultura noastră. 

Tiberiu Borneas 

9, 

cSctz'soar~ 
Prietene dragă, e pnmavară. 
Cerul profund e şi la oraş 

ca pe la tară - şi primaoară 

măsur pe stradă câţiva paşi. 

Casele nalte smulse din cea\ă 
infătoşeaza velinte noi; 
orice fereastră-Î mugur de viaţă: 

scoarte 'nflorite ca pela noi 

Ca pe la noi pajişti de lumină, 

unde, la margine de zăvoiu, 

miei muşinând cu bot de neghină 

sug, din. plânsoarea ierbii, la oi. 

Glasul tâlăngii gândul mi-I scurmă; 
ochii mi-aleargă peste păşuni; 

nara-mi răsuflă izul de turmă, 
cuşma, cu dor, şi jar de cărbuni ... 

Prietene dragă, ce ti-aş mai spune? 
Pe-aici pe unde nu-i Dumnezeu 
singura harfă SUrtt numai eu -
ş'aceste toate-mi tremură 'n strune. 

P. BOGDAN 

, 
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Pe'ru' fiuera, Pribeaeul: Pieire 
rămase. Con'ribufie la Monografia 
jude'ului Arad. Prela'ă de N. Iorga. 

DI Petl'u Ţiuera ne dă în cartea sat o ve· 
dere complectă asupra existenţei In cursul 
istoriei a românilor din ţinutul Nădlacului. Ea 
este cu atât mai preţioasă, cu cât ştim că un 
asemenea studiu n'a fost incă publicat, afară 
de lucrările fragmentare din enciclopedii sau 
reviste, care de cele mai multe ori n'au decât 
un caracter particular. Ea este ştiinţifică: au
torul a studiat documentele direct şi se arată 
la curent cu tot ce i-a părut important pen
tru subiect, punând astfel tntr'o lumină nouă, 
părţi incă obscure în istoria românilor din 
Nădlac. 

Aceasta contribuţie monografică la cu
noaşterea judetului Arad, are o triplă impor
tanţă: cea mai mare este de interes national, 
celelalte două - documentară şi artistică, nu 
sunt nici ele de o mai puţină veracilate, pen
tru cunoaşterea noastră aci pe aceste melea
guri, care-au fost şi vor rămâne pentru tot
deauna, româneşti! Merilul Dlui Ţiucra, de 
multe ori martor al evenimentelor pe care 
le descrie, este acela, dea face din aceasta 
lucrare o operă socială. indicând cu un relief 
pătrunzător fazele şi momentele istorice, pre
cum şi toate acele imagini iconografice unde 
a palpitat \Ireodată un suflet românesc, unde 
mai stăvilită sau mai liberă. puterea de ex
pansiune şi de creafiune a poporului nostru, 
a lăsat urme neşterse pe fata frământată a 
acestui colţ de pământ, care i-a aparţinut. 

Exaltă rii I'euizionismului Îngâmfat, autorul 
opune gl'ao;tatea autentică a documente/of' sale, 
şi alunc; aceste "pieIre I'ămase" nu sunt decât 
lJuncfe de [leper de adeuăI' confir:npol'an şi ade* 
oltt islol'ic, In fata cărotta s'au Inchinat şi tim 
pul şi oamenii. 

Referintele folkloristice (caracter, tmbră
căminte, tradiţii, arlă decorativă) din partea 
1. sunt confidenţe sigure despre ce a fost acest 
Nădlac, ln drumul curentelor de maghiari zare 
a elementelor româneşti, care-au ştiut să se 

menţină şi până astăzi, prin limbă, credinţă 
şi obiceiuri. Jocurile de copii. descânlecele. 
originale şi sensibile, sunt evocări familiare, 
pentru a căror interpretare DI ŢlUel'a îşi face 
o deosebită pasiune. In partea li-a, ni se face 
istoricul comullei, cetăţii şi domeniuiui Nă
dlaculuL Aci vedem succes'v viaţa socială dela 
epoca năvălirilor barbare, viaţa economică şi 
religioasă. • 

Datele statistice eloc\lenle, precum şi 
toate notele etnografice preţioase şi inedite 
din acest voI um, arată indiscutabila compe
tinlă a autorului În cunoaşterea vieţii româ· 
neşti şi a fizionomiei oamenilor din aceasta 
regiune a Nădlacului ... Ele dovedesc, că fron. 
tiera românească firească nu este aceea trasă 
de mâinile omeneşti prin Comisii lnteraliate, 
Până acolo ni se întinde hotaru I făcut de 
Dumnezeu până unde ţăranul român îşi adapă 
calul In Tisa, până unde mamele Îşi leagănă 
copilaşii doinindu·Je româneşte, până unde 
popa românesc rosteşte in graiul românesc 
arhaic sluibă de mângâiere, până unde baba 
\Irăjitoare descântă româneşte apa de diochi, 
până acolo trebue să fie Tara Românească", 

Concepută cu grijă şi pricepere, această 
carte va satisface in acelaş timp pe specialist 
şi pe marele public. Ea cuprinee ade\lăruri, 
a căror valoare nu poate fi contestată decât 
de aceia care se complac în a vedea întune
recul crescând. 

T. T. 
In~. George Lipo.,an: Pilofa;ul Pla 

noarelor Timişoara 1936. 
OI Ing. Lipovan este un propovăduitor pa

sionat al zborului fără motor şi întelege să jert
fească totul ca să încefăţenească Si la noi acest 
nou sport. Anul trecut a publicat în editură pro
prie cartea de iniţiere in constr-ucţia planoarelor: 
.. Zborul fără motor". Anul acesta dă in "Pilota
jul Planoarelor". un tratat practic pentru cei ce 
ar dori d treacă in practic sfaturile din primul 
volum. Amândouă cărţile umplu un gol in cul
tura ştiinţifică a tineretului nostru sportiv. Am 
dori din suflet ca această carte să găsească in-
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telegere cuvenită şi îndemn pentru practicarea avia
ţiei fără molor. Exemplele tineretului din alte ţări 
ar trebui să fie un Îndreptar şi pentru tineretul 
nostru, care s'a oprit la foot-ball, ca singurul sport 
care ar putea valorifica indemânarea şi energia juve
nilă. Avem totuşi dt:stui adepţi şi pentru sborul 
fără motor. Şcolile dela Braşov sau dela Cernăuţi 
sunt inceputuri promiţătoare. Chiar la Arad ing. 
G. Negreu, prof. Ia liceul industrial, un tanăr en
tuziast şi cu serioasă pregătire, a construit cu 
ajutorul elevilor şcoalei un planor. Cercetaşji au 
Inceput să se intereseze şi concursul dela jambo
re a dela Braşov e un inceput promiţător. Toc-· 
mai de aceea, faţă de interesul din ce in ce mai 
stăruitor pentru aviaţie - cărţile d-Iui Ing. G. 
Lipovan sunt binevenite şi le recomandăm cu 
căldură tineretului studios. 

Georlfe Voe.,idca! Câ,,'ece pen'ru La. 
Bucureşti tip. J. E. Toronţiu preţul lei 60. 

OI. Voevidca este un -romantic Întârziat. Poe
zia dsale este un trubadurism, care nu mai prinde 
nici în oraşele din provincie, dar mai ales În li
teratură, unde sămănătorismul cu toate Încercă
rile dlui N. Iorga - e un curent perimat. Căci 
dl. Voevidca ar fi făcut o figură bună acum 30 
de aniI alături de poezia lui Şt. O. Iosif, cu care 
are multe contigenţe, fiind pe aceiaşi filiaţiune hei
niană. Iar cuvântul "plâns" pe care-I găsim mai 
in fiecare poezie, ajunge să-ţi supere urechia cu 
o iritantă obsesie şi să aprobi strofele din acest 
volum: 

Zădar. hiet dor, îţi lacrimi svonul 
Zădară-i nooptea vio/etă . .. 
- De mult e dărâmat halconul 
din • Romeo şi lu/ida». 

cărora, păcat că nu le-a urmat sfatul. 
Cântecele pentru Lu ar fi avut cu mult mai 

mult farmec dacă erau doinite dlO fI unză SI:tU 

fluer, aşa cum a făcut dl. Voevidca În atâtea ver
suri în ritm, popular. Poeziile: Dragoste fără no
roc, Şi pornit-a vântul crainic, Munţilor dacă mă 
jălui şi mai ales acea" Dorul meu pe unde trece, 
- de frumoase rezonante rustice, dovedesc cu 
prisosintă talentul cu pitoreşti nuanţe al d-Iui 
George Voevidca. Dacă d-sa şi-ar curăţi lirica de 
influentele eminesciene şi heinielle şi ar da cân
te celor sale parfumul discret al florilor foJkloris
tice din acea .. veselă grădină- al cărui poet ar 
trebui să fie, dl. Voevidca s'ar regăşi in primul 
rând pe sine şi În al doi lea rând adevărata·j lirică. 

m. o. 
I 

AI. Dima: "Zăcămin'e lolhlorice în 
poezia noasÎră confemporană". 

Preocupările critice-literare ale d·lui Al. Dima 
ne-au interesat în măsura cu totul specia Iă, mul
ţumită dreptei cumpăniri pe care d-sa a dovedit-o 
ori de câte ori a avut ceva de spus. 

Studiul despre care ne ocupăm azi - .Ză
ctJminte fo/klol'ice În poezia noasfl'ă conlempo
f'Qni w 

- este o admirabilă pledoarie pentru scrii
torul român, căruia i se aduce prea des acuzaţia 
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influentelor din scriitori cu nume mondial, trecuti. 
definitiv în antologia scrisului lumei. 

Autorul "zăcămintelor folclorice" nu crede, 
şi aşa trebue să fie, că scriitorul român veritabil 
se subordonează unui anumit curent strein. Şi 
d-sa spune: "In apele adesea tulburi ale poeziei 
contemporane, cercetătorul are surpriza de a des
coperi străvechi zăcăminte folclorice pe care -
conştient sau inconştient --.:.. poetul le·a valorifi
cat in aurul operei sale." 

Concluzia d-Iui Dima e apoi dintre cele mai 
fireşti: un scriitor reprezintă cu atât mai mult o 
întreagă tară, cu cât în opera lui nuanta .cultura" 
se impleteşte cât mai armonios cu fondul • pă
mânt răsturnat În brazde, tn oftat de doină şi 
lacrimă de dor-, 

• 
Studiul atât de interesant al dlui Dima, se 

im parte În trei capitole: Cl'edinfe, Ohiceiuf'Î şi 
hifel'Oful'd popu/of'ă. 

Din ,.Credinte- s'au inspirat poeţi ca V. 
Voiculescu, Lucian Blaga, Ion Pilat şi 1. Arghezi. 

Pe cel dintâiu ni-I exemplifidi.· in versuri de 
felul celor de mai jos: 

./mprăştiase spaima pe toţi . .. Intărâtati 
Lătrau morţi căţeii pământului în horle, 
Că pân' la ei suh lesp~zi .. tot mai apropiaţi, 
Răzhiau năpraznic paşii greoaie/or cohorl~. 

(Decebal) 

Lucian Blaga se intreabă În poezia intitu 
lată "lntrebări către o stea" : 

Stea care suh carul cel mare abia /icărtsti 

nedumerLtă mire şaple.lumini, a cui stea eşli? 

ca apoi Ion Pilat să fie exemplificat in numeroa
sele sale poezii din ciclul .Povestea Maicii L'om
nului" 

Cel mai vădit inspirat din "Credinţe-, ră
mâne acelaş T. Arghezi, din care vom cita nu-o 
mai versurile: 

-
«Vracii vindecă de scrin/eală 
Şi hahele de orice boală 
Bubele dulci şi diochiul 
Se tămăduiesc cu ghiocul. 
Voi duminicaţi de jar 
In apele unui pahar. 
Cu. tăciune, 
Se face de plecăciune .• 

(.,Munca") 

In capitolul "Obiceiuri~, întâlnim tot pe 
poeţii mai sus amintiţi, la cari se adaogă prie
tenul nostru· Aron Cotruş, dat ca exemplu prin 
tersurile din "Ion Codru R

: 

-Din re-am avut mi-a rămas: dorul de ducă; 
Un fluer bărhăte$c şi o măciucă •• 

Regretăm că din lipsa de spatiu nu putem 
continua şi cu alte exemplificări, una mai docu
mentară ca alta, 

In ultmul capitol .Literatura populară" au
torul reuşeşte iiă convingă gradul de inspiraţie 
al mai multor poeţi, din versul nostru popular. 139 

- ~ 

, . . - ~ 
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Studiul d-Iui Al. Dima. socotindu.l cel mai 
potrivit îndreptar, pentru o parte din .• Critica", 
atât de pripită azi, îl recomandăm Cu căldură tu
turor celor cari simt nevoia documentărilor in 
poezia noastră contemporană. 

Pentru noi cei din jurul "Hotarului", ace
ste minunate "zăcăminte folclorice' le socoti m 
încadrate cu anticipatie in rostul nostru, cum sin
gur spune autoru l În rândurile cari ne-au insotit 
volumul trimis: .,Revistei .. Hotarul", această carte 
care merge pe acelaş drum cu el!-

(a. n.) 

N. Iorga: La place des Roomai"l 
dans "his'oire universelle. III Epoque con
temporaine. (196 P;}g.) Bucarest 1936. 

Lucrare pe cât de nouă în alegerea subiec
tului, pe atât de apreciată pentru inalta misiune 
ce o îndeplineşte, de a arăta, - într'o limbă ac
cesibilă multora, - adevărata noastră contribuţie 
în istoria lumii. 

Cu acest volum, părintele sufletesc al nea
mului românesc a adăugat o nouă frunză în co
roana de laur, cu care ii proclamă individualita
tea, ridicându-I pe soclul Înalt al popoarelor cu 
o veche civilizaţie, şi consfinţind odată pentru 
totdeauna rolul nostru dealungul veacurilor. In 
momeiltele În cari in capitala ţării prin excelentă şo
vină, istoria serveşte ca unealtă tendintelor denigra
toare a tot ce este românesc, la noi o nouă 
schintee se desprinde sfidătoare şi dureroasă prin 
bunul simţ şi profunda întelegere a istoriei. 

Dacă ideea unei Dacii care Sl unească for· 
ţele cristalizate odată sub măreţul sceptru al Mă~ 
Tiei Sale Decebal", 1) a fascinat minţile atâtor 
voevozi români - dela Ion Corvin de Huniade 
până Ia Constantin Brâncoveanu, - ea a sgân
dă rit şi ambiţiile "Iuminatei" Împărătese Ecate
rina II a Rusiei, de a crea intre Carpaţi şi Du
năre, cu intenţii asupra însăşi Transilvaniei "unde 
trăiau atâţia ortodoxi, mult timp persecutati. un 
regat, o face pentru vechiul ei favorit Potemkin". 
Această idee de a face să dispară granitele. ce se 
incăpătânau să despartă un nucleu, "ori cari au 
fost condiţiile noi în care s'a plămădit. se regă
seşte şi in acţiunea politiCă şi militară a domnu
lui de origine grec Nicolae Mavroghenis (p. 46) 
formând o za de legătură cu epoca faptelor împli
nite de mai târzIu. lşi vor putea da seama veci
nii noştri că rolul acestui neam nu s'a rezumat 
numai la sarcina de a primi şi de a preamări 
orice gest •. proteguitor" îndreptat asupra lui. 

Trecutul reinvie sub condeiul aprigului scru· 
tător şi apare în adevărata lui lumină istorică. 
Deaceia această carte se indreaptă nu numai că
tre invăţaţii de specialitate, ci către toti aceia pe 
umerii cărora apasă greaua misiune de lumină
tori ai conştiinţei naţionale. Trebue să ne con
vingem odată. că tihna unui trai brut şi materia
list care ne ineacă în nepăsul faţă de crezul inain-

I} Vezi magistrala interpretare a istoriei noasue în 
partea Il a voi 1 din Istoria Românilor a Dlai Profesor 
Iorga (în curs de apariţie). 

taşilor trebue să dispară şi În locul ei să înălţăm 
convingeri pentru ziua de azi şi idealuri pen
tru ziua de mâine. 

Cornel1a C. Bodea 

"tldaholeh" studiu de M. ar. dan. 
- "Tipografia Românească'; - Timişoara. 
D. M. ilr dan ne-a obişnuit cu tipăriiuri e eşlte 
din comun, ceiace dovedeşte un deosebit cult al 
cărţii. Ultimul său gând n;-I prezintă În placheta 
de 48 pagini intitulată .Adakaleh". Este un gând 
frumos, expus într'o formă aleasă, aşa cum nu
lIlai un amator de privelişti îl poate insufleţi. 

. Autorul ne deschide cartea prin relatarea 
faptului istoric, în virtutea căruia insula din coa
sta Orşovei, prezintă un interes deosebit pentru 
toţi cei care-i pronuntă numele Trece apoi la 
viaţa intimă a locuitorilor acestei insule, rezulta
tul unei inru.:liri intre Turci, cu: Curzii, Albanezii, 
Bulgarii, Sârbii şi Arabii. In acest capitol întâl
nim momente de-un sentimentalism specific po
poarelor dela sud, aşa cum bine se exprimă auto
rul: .Cât de interesan:e şi cât de curioase ni se 
par nouă aceste obiceitui, păstrate cu evlavie de 
Turcii din acest serai părăsit IU 

Urmează apoi pagini frumoase asupra isto· 
ricul moscheii, fostă În inceputuri o simplă mă
năstire, clădită în evul mediu de către călugării 
franciscani, şi transforma'ă În ceiace este azi, nu
m 3i În anul 1739, la ordinele sultanului Mahmul. 

Şi d. M. ar. dan îşi inchee minunata pove
ste cu tragedia ultimului prinţ al Samanaizilor 
Usbechi din Bacara, care exilându-se de bună 
voe pe insulă, a declarat celor cari l-au recuno
scut: ~Această insulă, prin poruncă dumnezeia
scă, a fost creată pentru odihna şi mângăierea 
sufletului. •. 

Cartea dlui M ar. dan seamănă cu o ba. 
Iadă, o baladă in care misterul plute5te, asemeni 
liniştei care cuprinde tot întinsul insulei. de în
dată ce ultimul locuitor adoarme cu gândul la 
puternicul Alah. 

"Ogorol l
'. roman de Peor' S. Buch. 

,,4devăral'~. Bucureş' •. D.na Laura Rozan 
a descifrat În româneşte o carte în care se vor~ 
beşte despre viata chinezească. Autorul, un en
glez, a indrăgo!;tlt atât de mult această viaţă, În
cât ti reuşit să-j imprime accente de cel mai au
tentic pământean. 

In literatura noastră, numai Liviu Rebreanu 
a reuşit să ne dea pagini de un dramatism atât 
de dureros, atunci când este vorba de dragostea 
de pământ. 

"Carmen Seculare". - roman, de 
Cezar Pe'rescu. EdUura "Ciornei·'. Bucu
reş'i. Autorul acelui minunat "Intunecareu

, şi-a 
incheiat trilogia vieţii nefericitului Mihail Emi~ 
nescu, cu acest simbolic "Carmen Seculare-. In
cepând cu copilăria. împletită în "Luceafărul" şi 
continuând cu visurile poetului, in ~ Nirvana", d. 
Cezar Petrescu, a reuşit ca în acest ultim capitol 
al vieţii lui Eminescu să ne prezinte toată gama 
de dureri a celui mai mare poet naţional. 



Felul in care autorul trilogiei lui Eminescu 
ne-a făcut cunoscută viaţa poetului nostru naţio
nal, ne îndreptăţeşte şi mai mult credinţa în ma
rele talent al romancierului de azi. Numai un tem
perament de adevărat inspirat putea să pătrundă 
cu atâta măestrie in sufletul unui poet de talia 
lui Mihail Eminescu. 

Ceiace a reuşit să ne documenteze d. Gh. 
Călinescu din opera lui Eminescu, ne complec
tează, În domeniul vieţii, romancierul Cezar Pe
trescu. 

Fiind vorba de viaţa 10mantată a lui Emi. 
nescu, nu putem trece peste contribuţia adusă, pe 
acelaş teren, de criticul Eugen Lovinescu; contri
buţie, cu un compartiment special, in descifrarea 
vietii marelui nostru inspirat. 

"Şan'ier4', - roman de Mircea Eliade. 
- Edifura "Cugefarea". Bu('ureşli. P e
tinsul roman al d!ui MITl:ea Eliade, umplând 
un gol despre anumite ubJ':ciUri illliJene, în 
literatura noastră, compltcteaza in aCtJaş timp şi 
cunoştinţele cetitorului despre autorul lui "Mai-

. treyi". Căci un fapt rămâne de nedeslllinţit: Mir
cea EI iade a trecut defi nit i v în I iterahll ă pri n ro
manul premiat În primăvara anului Ud2 

"şantîer " , aşa cum şi-a intitulat autorul pre
tinsul roman, corespllnde cum nu se putea mat 
bine, continutului. Este aci un vast material, de 
care d. Mircea Eliade s'a servit in închegarea unor 
gânduri cari l-au frământat, în legătură Cu (ndia. 
Trecând peste auto-personaltlatea aulilruJui, "Şan
fier", e o carte de observatii, putându-se trans
forma oricând Într'un psalm, închinat frumosului, 
fie el chiar accentuat cu VJcii. 

"Şantier", rămâne o carte a marei tinereţi, 
in care năzuinţe:e sunt În veşnică luptă cu por
nirea cărnii şi aşa cum este m1i.rturisită, autorul a 
făcut dovada unei îndrăsneli care-i face cinste .. 

(a. n.) 

D. N. Mincev, România şi Re
naş'erea bu'l!ară. Cu pa'ru S!ravuri 
in lemn de profesor Maree' Olinescu. 
Constan'a, 1936. 

Intr'o plachetă de 62 pagini, d. D. N. Min
cev publică interesante date despre relaţiile poli
tice şi culturale ale Bulgarilor cu Ţările Româ
neşti. Sau, mai de grabă, ce datoreşte renaşterea 
Poporului bulgar ospitalltăţd proverbiale a aces· 
tui pământ românesc. 01 Mincev este de-altfel pe 
linia unei activităţi publicistice, pe care s'a 
menţinut statornic. Şi, În vreme ce unele socie
tăti iredentiste bulgare, de dincolo de fronliere, 
caută să tulbure viata românească a Dobrogei, 
dl Mincev răspunde printr'o acţiune de cunoaş
tere, care poate să ducă şi la o apropiere poli
tică şi diplomatică mai accentuată, atunci când 
ne vom întelege mai mult. Căci Dsa a publicat 
şi alte studii despre Bulgari: Din istoria literaturii 
bulgare, U mor bulgar, Scriitorii bulgari, Presa 
bulgară in România până la 1877-78, Proverbe 
bulgare, şi are în pregătire interesante lucrări in 
aceiaşi directie. 
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E o muncă de cunoaştere reciprocă a unor 
vecini, care ar trebui imitală şi faţă de SârbJ, de 
care noi, cei drn Crişana ŞI Banat mai ales, am 
fost atit de Sir Îns legaţi dm punct de vedere al 
jurisdicţium religIOase sârbeşti şi, chiar sociale. 

In ce priveşte Unguni. vom remarca aici 
opera de cunoaştere culturală pe care de atîţia 
ani a intreprins'o prin publicaţij şi conferinţe la 
Văleniî de Munte, proksorul de Alba Iulia, care 
nu cunoaşte aşa de bine istoria, - Arpad Bitay. 

D. N. Mincev urmăreşte În capitole deose
bite emigraţia bulgară În Ţările Româneşti, apoi 
renaşterea cultura/a şi naţional-politică, ce s'a des
făşurat pe pământul nostru. 

Legăturile româno.bulgare sunt destul de 
vec~ i. • Tani" bulgari din cele două bulgarii acor
cJau încă din veacul al XIV înlesniri comerciale 
negustorilor români; Iar meşterii bulgari găseau 
un staturnic sprijm la domnii noştri. Să mai 
amintim că din celebra şcoală de teologie sIa
vonă din Ţirnova a venit la Suceava lui Alex. 
cel Bun acel Grigore Ţamblac, care apare un 
moment şi la marele consiliu dela Constanţa, 
pentru ca să treacă apoi În Polonia chemat de or
todocşii r ăsăI iteni ai acestei ţări. 

Şi când dominaţia turcească deveni însu
portabllă, numeroşi Bulgari Începură să treacă la 
nOI, peste Dunăre şi imlgraţia creşte mai ales din 
veacul al XVHI şi XlX, când după războiul Cri
meii ea atinge şi cifra de 100.000. O rarte dintre 
aceşti imigranti bulgari ajung până în Şcheii Bra
şovului. Căutând o explicaţie a acestei intense 
treceri a Bulgarilor în Ţările Româneşti, dl Min
cev o atribue la trei cauze: libertatea refugiatului 
bulgar de a-şi continua ocupaţiile aici; posibili
tatea de a se stabili oriunde în ţara noastră; şi, 
în sfârşit, dreptul de a se naturaliza. 

In capitolul despre renaşterea culturală, a 
Bulgarilor, autorul arată că aceştia au avut să su
fere deopotrivă şi din partea Turcilor, din punct 
de vedere politic şi din cauza grecilor fanarioţi, 
căutaseră şi acolo să-şi impună limba şi literatura 
lor în biserica şi cultura bulgară. 

Apostolul acestei reactiuni bulgare, anti-fa
nariote, este călugărul Paisie din măn. Hilendar, 
care la 1762 dă la lumină, Istoria slavo-bulgară 
a poporului, tarilor şi sfinţilor bulgari. Paisie co
Iindă ţara cu opera sa, ca un alt Şincai al nostru, 
şi-şi citeşte fragmentul din istoria sa prin satele 
pe unde trece. Astfel străbate el Bulgaria, vorbind 
despre un trecut, care era a lor. 

Mişcarea bulgară a pornit de jos şi ea se 
datoreşte în mare măsură şi şcolilor duminicale 
şi caselor de cetire - citalişta - tot mai nume· 
roase la inceputul veacului al XIX. 

Sofronie, episcopul de Vraţa, duce mai de· 
parte ideea călugărului Paisie. Urmărit de Turci 
Sofronie trece în 1803 la noi. La Râmnicul Vâlcii 
apare în 1806 prima sa carte scrisă in limba bul
gară, cuprinzând precidile acestui episcop refugiat. 
Să nu uităm că tot aici, în tipografia atât de ves
tită a Episcopiei dela Râmnic Îşi publicase cu 

. câteva deceni mai Înainte şi Sinesie Jivanovici, 
episcopul sârb al Aradului, in colaborare cu .pa- 141 
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triarhul" său, Mitropolitul din Carloviţ. la 1761 
acea pravilă de rugăciuni in limba lor sârbească 
- .. iliric! - pentru actele latineşti ale vremii, 
ce cuprindea ca şi cartea lui Paisie de altă dată 
- vieţi de sfinţi, de crai şi principi.sârbeştil). 

Şi, alături de acest episcop Sofronie - care 
ne aminteşte pe e oul răsmeriţei ortodoxe-româ· 
neşti din Zărand, de pe la 1760 - 61, ce-şi sfârşea 
zHl!le la Curtea de Argeş - este învăţătorul bul
gar Petar Berou, un reformator al şcoalei bulgă
reşti. pe care-I găsim la Bucureşti, Craiova şi apoi' 
dincoace, la Braşov, unde e dascăI particular. 
Aici apare şi prima carte de enciclopedie şcolarii 
În 1. bulgară sub numele de Riben bucvar (1824). 

După ce Îşi face studiile universitare la 
Mitnchen şi Paris, Petar Berou se stabileşte ca 
medic la Craiova, unde intre 1832-39 desvoltă 
O interesantă activitate publicistică. 

Astfel. pe teritoriul românesc. se infiripeazll. 
nestânjenită mişcarea de redeşteptare culturală a 
Bulgarilor. Intre 1806...,.1877 apar la noi nu mai 
puţin de 229 cărţi tipărite pentru dânşii, în limba lor. 

Sub Carol 1, această mişcare se continuă. 
La 1866 ia naştere teatrul bulgar din 'iniţiativa lui 
Dobri Voinicov, la Brăila. Tot de aici, de la 
Brăila, la 3 Dec. 1869, şase intelectuali b'1lgari 
- în frunte cu Vasile D. Stoianov adresează lui 
M. Kogălniceanu o petiţie ca să aprobe statutele 
Societăţii lit. bulgare. care devine mai târziu Aca
demia Bulgară. La 1870 se adăuga la această 
mişcare şi un organ de publicitate .Revista pe
riodică", 

1) Vel.i N. Iorga Istoria BisericII Rom. ed. 1. voI. II. 
p. 152, 

La aceste informaţii de ordin culturul, să 
adăugăm şi pe cele privind lupta politică de eli
berare bulgară, ce se initiază lot pe pământul 
nostru. 

Intr'adevăr, in veacul al XIX Gheorghe Ra
covszky este intemeietorul primei legiuni bulgare .. , 
Când trece in Principate el se pune in legătură 
cu Ion Brătianu, ce pregătea lerenul pentru răz· 
boiul nostru de independenţă. Racovsky işi ofetă 
concursul. Era vorba de o legiune de 52COO Bul. 
gari, care să lupte ală1uri ce Români, contra Tur
cilor. Moartea a carmat planurile luptătorului 
bulgar, 

Dar mişcarea se continuă atît prin apariţia 
unor ziare politice, ca Albina Bulgară, Viitorul; 
cât şi de alţi luptători. cum sunt Liuben Cara
ve Iov şi Vasile Levschi. Astfel se organizează in. 
treaga acţiune naţională a Bulgarilor, în preajma 
rAzboiului nostru din 1877. 

Acela însă care cânta in versurile sale pa
triotice redeşteptarea bulgară este Christo Botiov, 
originar din Brăila. EI vine la Bucureşti unde se· 
desfăşoară cea mai insemnată parte din activi-o 
tatea lui poetică şi naţională. 

Iată câteva date, atit de interesante din lu· 
crarea dlui D. N, Mincev. Bulgarii n'ar trebui să 
uite acestea şi mai ales diplomaţia lor. 

Iubitul nostru colaborator dl M. Olinescu a 
adus la placheta, de care ne·am ocupat mai sus 
patru caracteristice gravuri in lemn, ce vădesc 
înc'odată cit de variat şi de fecund este talentul 
acestui poet şi artist arAdan. 

Ed. J. Q. 
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nAstrau şi problemele culfurale 
N'am putea da o oglindă mai bună despre 

impulsul nou ce s~a dat în ultimul timp bătrânei 
asociatii culturale, Asociaţiunei "Astra" decât pu
blicând azi darea de seamă a despărtământului 

Arad din lunile Martie - August 1936. Din ea se 
poate vedea un lucru Îmbucurător: cât de ne
cesar e pentru viaţa ~u1turaIă a satelor şi chiar 
a oraşelor căminul cultural al "Aitrei", - rn jurul 
căruia s'au strâns - aşa cum se strâng fii in 
jurul vetrei bătrâneşti - toate energiile producă
toare pe terenul cultural. Tot din ea orÎce idea
list va constata că acea atât de discutată cultura
Iizare a poporului va fi o utopie, până când inte· 
lectualul dela oraş nu se va hotări să sacrifice 
puţin din comoditatea sa proverbială şi nu-şi va. 
da mâna Intr'o colaborare frăţească cu intelectualii 

satelor - şi aceştia uniti - fără considerente 
de stare socială şi prioritate religioasă. 

Dar, mai cu folos va fi cetirea acestei dări 

de seamă, asupra cărora atragem luarea aminte 
a cititorilor noştri, 

Noul comitet al despărţdmântului nostru. îndată da· 
pă constituirea sa, care a avut toc UJ 18 Martie 1936, Il 

căutat să slabilea'că O colaborare CII, toate sociei4ţik cultu
raie locale, prin coordonarea programelor de activitatt. Stră· 
duinţa t:omitttulw- nostru nu a rămas fără rezultat, pentro 
că la 24 Marlin 1936 s'au pus bazele Federaţiei Societăţi· 

lor Culturah din Arad, cu mLnil'ea de a organiza sub auspi' 
eule .Astrei~ întreaga mişcare atiturată locală. 

A dolUl problemd de care s'a orupat comUttul des
părţăm/intului nostru a Jost aceea a înfimţării cercurilor eul· 
turalt lnlr'un cât mai mare număr de coma," din jlldqul 
Arad. Despăr1dmântul nostru a făCllI apel la fruntaşii in
teleduali din 34 comune pentru a ne da concursul la orga' 
n.izarea câte unui cerc ·Astra. în comunlle respedive. In 
urma apelului nostru, am primit răspuns dela 17 intelectuali 
dintre cari 5 ne averlizllu din capul locului că, in (omunelt 
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lor, nu poate descdleca ~Astra., jie din-'mativul că există 

nelnţelegm' Între intelectuali, fie din motivul c4 txistd în 
comună o altă societate culturală. 

Trebue să subliniem, că cel mai călduros sprijin În 
acliunea noastră n.i-a fost ojerit de dJ dr. Ioan. Suciu, ma
rti>! luptător naţional. care a fuat asupra D-sale sarcina or
gcnizarea unui cerc cultural • Astra. in C/zişineu-Criş. Inau
gurarea cercului cultural din această comună a jost proiec
tată pentru ziua de 7 Iunie a. c Însă din motive neprellă

zute !l trebuit sd fie amânată pmtru toamnă, câud ea se lIa 
face in. cadrele unor mari serbăn' naţional-culturale. In ziua 
de 7 Iunie a. c., in cadrele .Săptămânii Astrei> , s'au pus 
bazele câte <unui cerc cultural • Astra. în următoarele co
mune: 1. VărAdia cu concursul părintelui losrj Turm, de
legatul l'efltmlui fiind dl. Vasile Sudu dir şco comerciale, 
2. Gahfa, cu concursul D-lor 1. Qrofşorean, f senator şi 

E. Căpitan pr~t, delegatul centrului fiilld Di. Prof Vin
ti/ă Popescu; Caporal-Alexa. CII conmrsul d-lui /. Foflll 
preot, delegatul centrului fiind dl. Praf Marcel Olinescu; 
4. Şlclllll. cu concursul d-iui T. Batrân notar, de/egalul 
centrului fiind dl. Ti.ţeriu Vuia al'ocat; 5. Socodor, cu 
concursul d-Iui Dr Boldor medic, de/egatul centmlui fiind 
dl, Dr. Lazar Nidzi dir. Pal, Cult; 6. Miderat, cu con
cursul d-IIH IHoist Popovici preot,' Pllul, cu concursul d-lui 
1. }urca preot .. 8 Apatell. cu concursul d-Iui Al. Căpitan 

preot, delega luI centrului fiind dl. Al. NelJllră, publicist. 
itI aceste ultime 3 comune (Seitin, Curtiei lIteu), flll 

ne-a reuşit să pllflem bazelt! vrellmli cerc cultural, din ur
mătoarele mofive.' iri com Selti'l există luptă de ordin con
fesiorlal intre ortodocşi şi greco-cato/icl~ iar in comunele 
Curlici şi Ilteu flU există armoflia necesară intre intelectualii 
loca/niri. 

Primul cerc cultural nou infiinţat, care a dat semne 
de viaţă este cel din com. Miiderat, unde a avut loc in ziua 
al' 28. a. c. o serbare culturală. la care centrul a fost re
prezentat de di. avocat Vuia Tiberiu. 

In lIederea sărbătorii ziki • Astrei., despărţttmântul 
nostru a invitat cercurile culturale din Şofronea şi Sânnico
laul mic, precum şi despărţiimân/urile dill Ha/magiu, au. 
rahollţ, Şin"a, Săvârşin, şi Sebiş, cari erati deja În fiinţă la 
instalarea noului comitet, să orgaflizeze serbări ali/urale. 
La invitaţia noastră flU a răSPUIIS decât despărţămâfltul 

Şiria, care a serbat ziua -Astrei- la 21 Iunie a. c. in ca
drele adunării generale, şi cerml cultural Sânnicolaul mic, 
care a sărbătoriţ ziua .Astrei. in 7 a. II. Despărţământul 

nostru a fost reprezentat la serbarea din Şiria prin dt. Va
sile Sudu, dir. şco cam.; iar !Il Sânnicolaul mic, pn"n di. 
Dr. George Popovic4 profesor !Il Academia Teologică. 

Din rapoartele delegaţilar noştri, cari au luat parte 
la serbănle al/turale arătate in prezenta dare de seamă, se 
cons/ată că, in comunele unde se află intflectuali, can" 
trăiesc În armonie şi inţeleg problemele cllllllrale ale vremii, 
-Astra- afost pn"mc/ă cu multă insufleţire, dovedindu-se că 
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rosturile ei sunt şi azi pline de aduaiftafe. E sufieimt să 

amintim în această privinţă, ai la constituirea cercului cul
tural din comuna Socodor au luat parle /8 intelec/uali şi 

500 săteni, !Il Şic!ăll 12 intelectuali şi 350 săteni, iar la 
Oalşa 12 intelecttlali şi 150 săteni. Mai caracteristic este 
ÎI/să faptul petrecut în comuna Caporal-Alexa, unde toţi in
lelectualii şi sătenii cari au fost înscrişi la soeietatea mltura/ă 
<jiul. au trecut in cadrele .Astrei._ 11/ prezenţa th?legatului 
dostru s'au inscris peste 50 săteni şi intelectuali ca membri 
ai .Astrei-, obligându-se a plăti taxe intre 50-500 Lei 

Dacii ziua • A stei. a fost siirbăton"tă CU tot fastul 
cuvmit in 13 comuue fmntaşe din judeţul Arad, in cadrele 
cercurilor culturale -Astra- trebue să semnalăm ai in ora
şul Arad nu s'a putut organiza o serbare pentru comemo
rarea celor 75 ani de existen/d ai < Astrei· deoarece atât 
ziua de 1 IUllle, cât şi ziua de 7 IUllie au fost supra incăr
cate ro programe culturale In ziua de 1 /ul/ie a âlluf loc 
congresul învăţătorilor, şi cel al meseriaşilor români. Tot În 

acea zi a avut loc desvelirea bustului pedagogului P. Pipoş 
Ziua de 7 Iunie, ca de altfel intreaga siiplamal/ă dfla 1-7 
Iunie a. C., a fost consacrală străjeriei. 

In schimb, in acest il/terllal de timp, despărţământul 

,wstnl a rtl/şit să recruteze din râlldul intelectualilor ară

dani un număr de aproape 300 membri ai ~Aslrej., ceeace 
constituI' pentru noi un adevărat record, având in vedere că 
de când există despd'Iământul .Astra- În judeţul Arad, 
acesta esle cel mai mare număr de numbri pe care despăr
Iămâl/tul nostru l-a avut vreodată. 

Din cauza achiziţionării unui atât de mare număr 
de membri, despărţământului nostru nu i-a stat În putinţă 
să colecteze suma pe listele. de subscripţie trimise de comite
fui central din Sibiu. La autorilăţile lomle iarăşi nu am 
putut solicita subscrieri pe aceste liste deoart'.ce, in urma fe
dera/izăni societăţiwr culturale locale ele au acordat acestora 
subvenţii băfleşti insemflllte, cari vor permite tutnror socie
tăţilor culturale din Arad, În fnmte cu -Astm., să desfă
şoare in vi/arul apropiat o bogata actillitale clIJiuralii. 

Arad, la 15 Iulie 1936. 

preşedinte sferelar 

Dr. lusUn Marşieu Oct. Lupaş 

Arădanii 'a Universita'ea Populară dela 
Vălenii de Manie 

In cadrul conferintelor ce s'au rostit in vara 
aceasta la Universitatea Populară din Vălenii de 
Munte, dl prof. Ed. 1. Găvănescu a vorbit, in zi
lele de 7 şi 8 August, despre: Evolutia luptei 
nationale ;n 7'ransilvania până I~ /895. Un stu
diu de V Goldiş; despre "Epi6copul Roman elO
rogal'iu. Fragmente din viaţa şi scrisul lui". 

.. 
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"Pămân'u'" prietenului nostru 
Eugen Clalic. ne dA prilejul unei 
noul increderi în noi înşine. Pe 
lângă nenumăratele ~bună ziua-. 
pe cari ni le-a aruncat oridecâte 
ori "Hotarul" îi trecea pragul ca
sei, de data asta "PământuI" ne 
aduce rezumat,,) conferinţei pe 
care Eugen Cialic a rost t-o la 
Vălenii de Munte ai dlui N. Iorga, 
În cadrele cursurilor răscolite a
nual de marele nostru istoric. 

E vorba de "Presa de provin. 

atât mai bună. cu cât este rodul 
unor gânduri cât mai numeroase 
posibil. 

Nu ne-am retranşat nicicî\nd pe 
o poziţie socotită numai a noas
tră, neavllnd nimic de apărat; deci 
departe de noi gândul exclusivis
mului, de care am fost in dese 
rânduri aCllzaţl. 

Revista de provincie trebue so
cotită drept plantă acllmatizată 

unei anumite regiuni, eeia~ e O 

face să fie socotită drept pl. ntă 

două ori pe lună dincolo de clima 
specifică ei, am dori să fie lr:ter
pretată drept un gând şoptit nu
mai. El va deven strigăt numai 
atunci când toţi cei În ale căror 

praguri poposim, va adăoga aces
tei şoapte o nouă nolă. 

Am vrea ca aşteptările să nu 
ne fie dezamăgHe până dincolo 
de renunţare ... Ar fi p ea trist şi 

peste tristeţele de azi o nouă Ir',
telă, ar fi dezolantă!! 

ele", in care întâlnim I'n aliniat rară, Poposirea ei odată sau de 
cu următorul conţinut: .. Să aliniem 

(a. n.) 

mai intâi revistele Ardealului, În" 
cepând cu acele strălucite Pagini 
Ille1'01'6, dela Turda, cu Pomi/ia, 
europeana revistă a d-Iui Samari-
neanu dela Oradea, in care găsim 
condeiul unuia din cei mai înzes
traţi critici al ceasului, d. O. Su
lut u, să popoSim in Inima pum-
nului de români cari scot la Me-
diaş vioaia publica\lune ~onul'l, 

să aplaudăm munca de t 7 ani Il 

colonelului Bacaloglu dela Cele 
fl'ei CflişUl'i, să ne strigăm bucu
ria că la Arad apare atit de îngri
jit revista H%l'ul, pentru a putea 
afirma dela înce~ut şi cu temei că 

_ "inl" atlvele de cultură nu mai ati 

brevet limitat intre Capşa şi Corso. 
ori devale intre Sărindar şi Bre-
zOianu", etc. 

Atenţia prietenului Clalic ne 
mângâie nădejdiiJe in cari tot mai 
credem lncă. Aceste nădejdii ne 
sunt comune, după cum socotim 
comună oricare tnfrângere pe tA
râmul gindului scris. 

Sagesfia. mai ales când ni 
s'a dovedit ~l bună, am luat·o tot
deauna punct de reazim. DupA 
cum societatea se bazează pe 
sprijinul individual. o faptA e eu 

De ziua nunţi! Dlui N. Crevedia, 
am scris epigrama următoare. 

uitând să i-oo t 'imit : 

De nunta ta (cu atâtea bucurii ... ) 
Toti cititorii-ţi, ne-am gândit a-ţi cere, 
Vreo patru săptămâni să nu mai scrii, 
S'avem şi noi lună de miere ... 

Sub epigramele lui ("1. Ar. Dan, 
din .. Suflet nou" (Nr. depe 
Augu<jt) am pus observaţia 

aceasta: 

In Suflet nou ", el scrie 'n van, 
" 1-0 spun pe şleau 1 

De-o vreme, cititorii vreau 
Suflet nou in M. Ar. Dan ... 

Impresia ce mi-au făcut-o 
epigramele iui Bogoe. iafo: 

Vai. stă pitit. bietul Bogae, 
Cu două epigrame triste, 
Ga spatele unei reviste ... 
Acolo doar, i s-a dat voie I 

POMPIGIU BARBU 



Cărţi primite: 
Petru Ţiucra Pribeagul: Pietre rămase, Contribuţie la Monografia 
judetului Arad. Editură proprie 1936. - Ing G. Lipovan: Pilo
tajul Planoarelor. Timişoara 1936 - Al. Dima: Zăcăminte foJk
lorice In poezia noastră contimporană. 

Reviste: 
Fruncea. Timişoara. - Gândul vremii, laşi. - Libertatea, Bucu
reşti. - Revista Vremii, Galaţi. - Pământul, CăIălaşi. 
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