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IIOTARUL, fondat de către "Ateneul Popular" este organul de pu
blicitate al Federatiei Sociehltilor Culturale din Arad. (Astra, Institutul So
cial Banat-Crişan. Concordia şi Ateneul Popular). 

Comitetul de redactie al revistei "Hotarul" este compus din Dnii: 
Dr. Ciuhandl1. Oh .. Constantinescu AI.. Crişan Ascaniu, Găvănescu Eduard, 
Lupaş Octavian, Mot Oh., Negura Al.. Olinescu Marcel, Păun Mihai, Dr. 
I\~Hiu Cornel şi T. Vuia. 

fiecare numar al "Hotarului" va fi redactat prin rotatie de cătră un 
membru al conmitetului. 

Redactarea acestui număr a fost făcută de cătră Marcel Olinescu. 

HOTARUL apare lunar, abonamentul fiind: 
Pentru autorităţi, institutii şi intreprinderi comerciale, financiare şi industriale 

pe an - - - 200 lei 
pentru particulari - 100 Iei 

* * 
* 

HOTARUL va apare în 24, 28 şi 32 pagini. 

Pel\TRU DOMNU AUTORI. Manuscrisele nepublicabiJe nu se păstrează şi 
nu se înapoiază. Cele admise de comitet vor fi publicate în ordinea primirii. 
Domnii autori sunt rugati a trimite manuscrisele scrise la maşină, pe o 
singură pagină şi perfect citibile. 

-- ....... --

Pentru tot ceiace priveşte redactia: manuscrise, cărţi, reviste. etc. a se adresa: 
AI. Negură. publicist, Arad şi la Palatul Cultural cu adăugirea: pt. re
vista .. Hotarur. 

Abonamentele şi tot ceiace priveşte administratia, se vor adresa 
Ing. Vladimir Eşanu, şeful depozitului de fermentatie C. A. M. Calea 
Bihoralui Nr. 18. Arad-Orddişte. 
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IP Imo 18 IL lE ~lll A\ 
ILI11f lE ImA1flU Im 1111 Alm 10 lE ILIE ~ lE 
de A. EUGEN POPA 

e vremea când in vechiul 
regat se faceau pri
mele şi timidele incer
cări de poezie româ
nească, şi aceste doar 
sub influenta poetului 
grec Anacreon, care 
era În acea vreme atât 
la modă sub influenţa 
fanariotă, În Ardeal, în 
urma trimiterii la şco
lile din Ap us a teologi
lor români uniţi, se 

scriau primele, dar unele din cele mai im
portante lucrări pentru întreaga noastră is
torie literară. Contimporani Văcăreştilor, Şin
cai şi Maior se deosebe5c diametral de 
dulcegii poeti robiţi vietii atât de comode 
ale boerimii noastre de odinioară şi crează 
o bază reală de ridicare natională şi cullu
rală. Tendinţele acestora pur ştiinţifice şi 
indeosebi istoriee formează un precedent 
pentru lupta noastră de mai târziu, iar con
vingerile lor se cristalizează atat de admira
bil'în ~Şcoala Ardeleană". 

De atunci o falangă 'ntreagă de scrii
tori entuziaşti şi nu arareori foarte ta
lentaţi. neluâ;-:.d în seamă impilaţiile unui re
gim care îşi simţea inslincliv sfârşitur, lu
crau pe ogorul culturii suscilând de drept 
lira şi prigoana domilllnţilor, dar totodată şi 
admiratia străinătăţii. Această manifestatie 
plină de speranţe se curmi\ atunci când mai 
pu!in se aştepta ~ineva, În clipa când cătu
şele robiei căzuseră pentru totdeauna. Fap
tul cum era şi logic nu trecuse neobservat 
şi a L1st comentat de unii cu mai multă sau 
mai plţină obiectivitate şi deseori ca multe 
di~clltii dela nOI, a fost transpus depe tărâmul 
literar pe cel politic. 

Pe multi i-a intrigat ce fapt a deter
minat ca in cursul ei atât de neted să intC'rvie 

aceasta inexplicabilă curmare c<ind in toată 
lumea şi chiar la noi în ţară s'au născut c.u
rente ;lOi ori s'au desvoItat mult cele vecln? 
O chestiune care a fost greşit interpretată de 
ardeleni chiar, fiindcă în cercetările ;or au 
ignorat cele mai elementare lucruri, au uitat 
să vadă ce constituia literatura aceasta ca 
pornind mai departe să. poată arăta, cauza di~ 
care a aiuns unde a aluns. Cu afat era ma! 
uşor să observe acesl lucru fiindcă literatura 
ardeleană a fost specifică unei provincii inex
pugnabilă curentelor streil~e. şi ea t'orr~~ Î,!1 
primul rând o puternică arma In lupta politica, 
Cu putină atenţie se poate chiar observa deo
sebirea intre cele două literaturi române. Pe 
deoparte in Ardeal n'au existat diversele pro
bleme literare, sociale ca in vechiul regat
dovada eă la noi nu se puteau pune aceste 
probleme deoarece viata noastră socială. era 
străină pentru români, care erau izolati de 
celelalte natiuni şi n'aveam nici lin interes să 
corectăm o stare socială străină fiindcă con
sideram doar toată situatia temporală. In ea 
au predominat numai două elemente compo
nente: tendinta religioasă şi iredentistă. 

In primul rând a fost religioasă. In urmă 
iredentistă, Inainte de ideile nationale pre
domină cele reliqioase ca o veche şi puter
nică traditie a bigolisl11ului din evul mediu şi 
nu trebue să uităm că primii nostri scriitori 
au fost toli leolo9i. In rândul al doil~a n~~ 
putea să fie decât religioasă, când Sll1q~lrll 
intelectuali ai satului erau preoţii, fiindcă pană 
la Saguna noi prea puline şcoli am avuI. 
Do~r când teologii porniţi in ţăriie străine au 
qăsit în bibliotecile bogate ale marilor oraşe 
iegăturile noastre cu vechii romani, au început 
să se trezească la conştiinţa românească, dar 
nafională nu s'a putut numi acea literatură. 
Cuvântul de naţionalitate nu se scrisese decât În 
cartea doamnei de Staei ,,!'Allemagne" pentru 
prima dată şi fu răspândită in Europa in urma 
răsboaielor Napoleoniene Aşa ajunse Şi in 
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Ardeal. Gheorghe Lazăr face deja ap?logi~ 
nationalismului şi eondamnă lamentabila. SI: 
tualie in care grecii pot predomina pe romanl. 
De aici În colo ori şi care scriilor ardelean 
nu se va preocupa decât de aceste do~ă di
rective. Aceşti luptători nu m~i co~slderau 
alte probleme demne de pana ŞI cuvanlullor, 
decât acelea a unui popor stăpân ajuns sclav 
şi de aceea nici nu se preocupau - cum am 
spus - de subiecte elnice, teologice sau so
ciale, decât în măsura in care toate aceste pot 
deservi scopul lor final. Şi toate aceste tangen
tial pentru a evidenţia şi mai IUUl! obiectilJull~~. 
Desi~ur se poate spune că au fost şi excepl~1. 
Nimic mai adevărat. Dar acestea nu fac decat 
să ilustreze teza noastră. 

Aşa s'a făcut că literatura ardeleană Întru
nea două elemente: iredentismul dintr'o opor
tunitate politică şi religiositatea di~ o vech~ .tra
diţie culturală. Aceste au constituIt speclfJc~~ 
ardelean care a dat o notă de unitate lIteraturn 
intregi. Atât cât aceste două elemente existau. 
se Inenfînea şi literatura, însă În m~mentul 
când dintr'un motiv sau altul ele au dispărut, 
era logic ca să intervie criza lit.~r~l~~ S'a.r 
putea obiecta foarte just că asUel prlvl~d h
teralura acestei provincii. cu toată diverSitatea 
ei de aspecte. nu constituia decât un singur 
curent care a apărut şi a dispărut fără să se 
producă vreo perturbare în literatură. Acest 
lucru esle foarte adevărat acolo unde un cu~ 
renI printr'o evoluţie naturală ajungând .l~ 
maturitate era Înlocuit de unul nou. dar aICI 
unde nu era decât unul singur cu ce s'ar fi 
putul inlocui? Ceea ce însă cpn~tituia p."nclul 
cel mai important pentru sfarşltul unei proe
minente activităti a fost consecinţa creată de 
către tratatele de pace, adecă unirea tuturor 
românilor şi implicit abandonarea tendinlelor 
iredentiste. Armalura croită indealungul vea
curilor devenea dintr'o neaşteptată şi fericită 
întâmplare inutilă. I~ămâne~ doaT încă ele: 
mentul religios, dar între timp dlspărusc Şl 
acesta din alte motive însă decât primul. Cu 
intensa desvoltare a ştiinţelor pozitive şi in
deosebi a tehnicei se cree o neaşteplată bună 
stare şi ca ori care schimbare. s~cială lşi 
avea şi ea filosofia proprie, materwhstă poate 
de multe ori prea pozitivistă, dar care reu
şise în atacurile ei persevere.n!~ s~ slăbească 
structura metafizică a omemru ŞI astfel să 
slăbească foalle mult şi simlul religios. La 
aceste răsboiul prea puţin trebuia să adauge 
prin curentul de scepticism c~ se născu in 
urma atrocilăţilor suferite de atata lume. 

De acea este o eroare de a vorbi de 
alle considerente politice. sociale, economice 
etc. Toale celelalte motive subsistă pentru 
orice ţară şi pentru orice literatură. - numai 
pentru. Ardeal,. nu. :- E.st~ ~~evărat că 
scriitoni ardelenI, mulţI, PUţlrll. catl sunt. pe 
nedrept au fost înlăturaţi În favoarea colegi~ 
lor din vechiul regat dar nici acest motiv 

care a dat naştere atâtor eşiri violente im
potriva favorihsmului bucureştean, n'ar fi p u
tut slăbi coeziunea literaturii ardelene. Spre 
spulberea unor afirm(lţii este suficient de a 
indica existenţa unei biblioteci ca Semănă
torul în Arad sau a multor gazete fondate 
inainte de răsboiu, cari oferă o silu::lpe in
dependentă scriitorului din Ardeal şi un teren 
vast de muncă. Astăzi nu mai există litera
tură ardeleană, cum nu mai există in mare 
parte nici scriitori ardeleni dar cei câliva 
cari au supravieţuit sau au devenit după răs
boiu, prezintă tendinte cu totului streine ve
chilor obiective, ei se integrează în complexul 
literaturii generale. Se poate ca scriitorii. să 
nu producă fie din cauze sociale, economice 
sau politice. dar o literatură n'are voe să 
dispară din asHel de motive. Au fost doar 
momente cu mult mai critice decât cele de 
azi, şi cu toate acesle a persistat H!ndc.ă 
cele două elemente cari contmuau să fIe PI
lonli ei susţinători au fost integri şi .fiin dcă 
aşa cereau necesilăţile noa~tre. Deslgu: că 
deacum Inainte nu se va mal putea vorbi de 
o literatură ardeleană ci de scriitori sau cel 
mult de curente ardelene. Ceea ce a dat 
naştere literaturii acestei provincii a dispă~ 
rut, şi'n noua ordine politică ea ar fi un anac
ronism. Nu este mai putin adevărat că după 
micile vicisitudini de astăzi va da un con
tin~ent strălucitor de scriitori şi opere lite
rare fiind că prezintă una dintre cele mai in
teresante configuraţii demografice, iar talen
tele cari să deslelenească acest teren nu 
lipsesc În Ardeal. Probleme sociale se cer 
rezolvate, conflicle spirituale trebuesc des
legate şi În aceasta privinţă poate nimeni nu 
dă Îndrumări mai fericite decât Rebreanu. 
Blaga, etc. No'le productii însă nu mai pol 
fi create Într'un spirit provincialis! ca şi până 
acum fiind că acestea n'ar face decâl un reg
retabil separatism faţă de restul literaturii 
cu care de azi inainte cea ardeleană trebue 
să formeze un tot armonios. 

Aceasta după micile neînlelegeri de 
azi. 
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aJversari pe tărâmul 
şi O herasim Raţ. 

Nu putem, deci, trece asupra acestui eveni
ment, fără a ne opn o ci ipă asupra ceeace re
prezintă pentru Arad o bună parte din străduin
ţele poetului AI. T. Stamatiad, precum Ş activi
tatea scriitoricească, religioasă şi istorică, pe care 
mai bine de 3) de ani a desfă ~urat-o aici, păr. 
dr. Oh. Ciuhaudu, cu pricepere, cu aceea stator
nică credinţă şi modestie, ce caracterizează marile 
şi rarele suflete alese. . , 

Poetul Al. T. Slamatiad a fost premiat cu 
ultimul său volum de versuri "Peisagii senti
mentale". Premierea aceasta, care Însemnează o 
muncă de atâtea decenii pe ogorul poeziei, este 
desigur şi o satisfacţie sufletească pentru autor, 
dar ea coincide fericit şi cu această aniversare, 
pe care, în Apus,;Franţa o sărbătoreşte, începând 
din vara aceasta, a simbolismului. 

Se împlinesc 50 de ani de când, în Sept. 
1886, a fost lansat manifestul acestui francez de 
origine grecească Jean Moreas, care a fost punc
tul de plecare al unei noi şcoale poetice de un 
subtil eSletism, simbolismul. 

In cadrul festivităţi lor de vară ale Parisului, 
Biblioteca Naţională va organiza o mare expoziţie 
retrospectivă cuprinzând manuscrise, fotografii, 
gravuri, şi atât ea mărunte, dar preţioase mărturii 
care vor reinvia autori şi momente din evoluţia 
acestui nou curent poetic. 

Dispariţia poetului şi romancierului H. de 
Regnier, tocmai acum în acest an jubiliar, dacă 
a întristat lumea literilor de pretutindeni, a adaus 
insă definitiv în galeria marilor simbolişti şi pe 
acest cântăreţ de o delicată şi rafinată poezie. 

Fără indoială noul curent literar a fost im
pământenit la noi, de către marele uitat şi ne
dreptăţit, AI Macedonschi. Se pare însă că o miş
care de reabilitare a rolului şi a personalităţii 
poetice a acestui şef de şcoală e pe cale să se 
producă, după cum par să dovedească unele ma
nifestări din publicistica noastră, precum şi intere
santa conferinţă pe care a ţinut-o poetul 1. Pilat. 

AI. T. Stamatiad a făcut parte din acest ce
naclu dominat de marele şef. AI Macedonschi şi 
a rămas credincios simbolismului pe care l-a ex
primat nu numai in I~oezia lui de o perfectă formă, • 

sau in răspândirea operei poetice a lui Baude
laire pe care l-a tradus cu înţelegere şi artă, dar 
până şi În estetismul ţinutei sale fizice, de o ob
sedantă imagine. 

Dar Al. T. Stamatiad nu ne interesează aici, 
in cadrul acestei reviste de regionale cercetări şi 
preocupări culturale. pentru curentul poetic pe 
care l-a reprezentat, ci, mai ales, pentru contribu
ţia pe care acest poet a adus-o în acest oraş apu
sean al ţării în trecerea lui de câtiva ani, ca pro
fesor al liceului Moise Nicoară. 

Desigur că în memoria multor arădani stă
rue imaginea acestui poet de o viforoasă e1ocinţă, 
care-şi da oriunde frâu pasiunilor sale verbale. 
Cel care scrie aceste rânduri nu va uita niciodată 
aprinsele conversaţii pe Corso-ul arădan, când 
poetul ultragiat căuta să explice motivele pentru 
care Eug. Lorinescu îi rezervase doar câteva rân
duri în volumul închinat poeziei din marele ciclu 
asupra literaturii; sau împunsăturile din nu ştiu 
ce volum de Memorii... 

Atunci elocventa poetului devenia cutropi
toare şi în acelaş ritm accelerat, 'ca şi iuţeala în 
care străbăteam o stradă, unde lumea işi făcea 
plimbarea în pasul ei obişnuit, într'o seară frigu
roasă de început de iarnă. Pe AI. T. Stamatiad 
nu-I vor uita nici elevii, pe care j- a fascinat -
atunci când era în bune dispoziţii - cu lecţii 
despre literatura modernă românească, care dacă 
pentru vrEUn pedagog, nu vor fi fost conforme 
cu meticuloase şi disecante trepte formale. cu
prindeau totuşi o clocotitoare vieaţă, pornită din 
Însuşi sufletul celui ce se năbuşea Între oamenii 
mărunti ai unei urbi periferice. 

Aradului Însă i-a dăruit AI. T. Stamatiad 
prima revistă serio~să de după Unire - anume 
"Salonul literat". Singur, cu o credinţă habotnică 
Stamatiad a publicat Salonul literar, făcând deo
potrivă pe scriitorul, corectorul şi expeditorul. 

I se reproşează şi poate, în parte, cu drep
tate că mater·alul şi colaboratorii nu au repre
zentat întotdeaună un element local şi de preo
cupări locale, dar să nu se uite că în paginile 
acestui Salon literar - de o perfectă realizare 
technică, atâtea elemente arădane şi,au înscris in
ceputurile şi atâtea pagini au fost închinate şi 
problemelor de-aici. 

Faptul cultural În sine rămâne: Al. T. Sta
matiad a dat - după 1918. cea dintăI revistă 
românească Aradului. Este un mare merit şi pre· 
mierea poeziei sale ne bucură deopotrivă şi pen
tru munca literară pe care a desfăşurat-o aici, la 
Arad. 

Continuatori ai începutului publ icistic inau
gurat de Stamatiad, noi ducem mai departe, prin 
Hotarul gândul lui. înfigând tot mai adânc în 
trecutul şi glia românească a acestui ţinut, preo- ' 
cupările noastre. 

91 



92 

HOTARUL 

Din aceste preocupiiri, pe care le-a urmărit 
in alte domenii şi cu câteva decenii mai nainte 
încă, a răsărit d-altfel, şi întreaga activitate isto
rică şi religioasă a părintelui Gh. Ciuhandu. Opera 
de mari proporţii asupra celor doi ep scapi, pe 
care a premiat-o Academia Română - prin ,ra
portul elogios al cărturarului părintl! şi profesor 
Nae Popescu, este o dată ill1portantă În această 
muncă pentru desgroparea trecutului nostru reli
gios şi politic din aceste părţi. 

Produs al U niversilăţii dela Cernăuţi, unde 
şi-a luat licenţa şi doctoratul, format În acea 
şcoală severă de criticism istoric austriac, care 
ne-a dat şi pe un alt mare cărturar, pe D. Onci ul, 
având ca profesor pe un Eusebiu Popovici, atât 
de exigent dar şi alât de erudit, păr. Gh. Ciu
handu reprezintă În intelectualitatea ardeleană, 
un tip cu totul deosebit, de majoritatea intelec
tualilor formlti pe băncile Universităţii pestane. 
De-aici, poate, şi izolarea în care a trăit şi În 
care s'a simţit atâţia ani de-a rândul, de când se 
găseşte la Arad. 

Pregătit astfel temeinic pentru o catedră de 
profesor de Teologie, răutatea oamenilor, cu mulţi 
ani În urmă 1- a desemnat pentru un rol biuro
era tic. Şi pentru cercetările istorice, a fost un 
mare noroc, căci cel care se sufoca Între cei 
patru pereţi ai biuroului său şi intre atâta macu
latură de puţin interesante rapoarte, şi.a găsit un 
teren unde se putea revărsa tot acest I}elşug de· 
energie sufletească. Indrumat astfel s~re cerceta
rea trecutului nostru de către Qcela care a fost 
până Ia o anumită dată a vieţii lui un bun român, 
V. Mangra, - păr. Gh. Ciuhandu s'a aplecat tot 
mai mult spre aceste Îngălbenite pagini din ar
hiva Consistorului sau a judeţului şi astfel a scos 
la iveală atâta colocotitoare viaţă românească, 
mărturie tot mai vie a dreptunlor noastre stră
vechi În acest colţ de ţară. Rând pe rând au apă
rut În diferite reviste articolele temeinice, care spo
reau tot mai mult cunoştiinţa unor vremi, ce cuprind 
[ntr'ânsele şi În oamenii ce trăesc atuncÎ.. atâta 

--

durere şi atâta suferinţă românească. Lucrări de 
sinteză au venit apoi, ca un corolar, din pana 
măiastră a acestui preot cărturar şi astăzi, în mare 
parte istoric religioasă dar şi politică a acestuî 
Arad şi a ţinutului înconjurător, trecutul nostru 
românesc, plin scrisul lui se deschide cunoştiinţii 
noastre. Dar. fiindcă acest cercetător istoric este 
Înainte, de toate şi preot, trebuia să ajungă în 
urma studiilor sale şi la unele concluzii pfnlru 
Biserica pe care o reprezintă. I s'a reproşat păr. 
Gh. Ci'elhandu de către unii. interesati, de către 
altii, pătimaşi, sau de aceia care ignorează cerce
tările istorice, că e un mare unitofob. 

Un luptător pentru întregirea Bisericii ~ale 
da, mai ales atunci când cineva cercetează şi 
\ede în ce vitrege condiţiuni s'a făcut Unirea reli
gioasă dela 1697-1700 şi la ce aprige prigoniri a 
dat naştere prozelitismul îngust al acelei împără
tese de odioasă memorie pentru noi Românii, care 
a fost Maria Terezia. 

Cine cunoaşte obiectiv În ce scop şi cu ce 
mijloace s'a făcut această trecere spre religia ca
tolică, va dori ca astăzi, când stăpânirea străină 
a încetat, refacerea unităţii sufleteşti şi religioa~e 
să se desăvârşească În acest Ardeal pe cate pofte 
străine îl pândesc la hotare şi ca evenimentele 
pe care viitorul n1 le ascunde să ne găsească so-
lidari ca Înainte de 1697. . 

Din asemenea preocupări a răsărit şi mono~ 
grafia asupra celor doi vlădici Gherasim Raţ şi 
Samuel Vulcan, pagini din care se vede lupta 
dintre frati pe care o regisase atât de meşteşugit 
Viena Habsburgilor catolici. 

Ateneul popular şi aceasti revistă se une~c 
la omagiul pe care l-a adus Academia Româl~ă 
părintelui Gh. Ciuhandu prin premierea recentei 
sale lucrări despre luptele religioase din ţinutul 
Aradului. E o răsplată târzie, dar totuşi bineve~ 
nită unui statornic cercetător al durerilor noastre 
din trecut. 

Ed.. 1. Găvăneseu 
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Yb/SQglU se12ftirH?~/Q/ ') 
de R/;. 7'. 57'RMR7'IRD 

Mfi de flori tresar la viată 

Şi se'mbată de lumină. 
5ufletul vibrează iarăşi 
Ca o veche violină. 

Pe couorul plin de rouă 
Pe sub bolta zambiloare. 
Ea f~si plImbă fantozia 
Peste vremea că/ătoare . .. 

5, din nou ii zboară gandul 
Pană 'n zarea depărtată: 
"fi murit de nu mai vine 
Sau de mult sunt ingropată?" 

c!iJdtpfu/ poeme/ 

HOTARUL 

de R/;. 'f. S7'RMR7'IRD 

e 

/ 

NU-fi aminteşti din clipele trecute 
Nimic, nimic? e toful o poveste? 
Un suvenir, un vis nu-ti dă de ve5te 
Iubirea noastră, cele pefr.;cute? 

Nu cred, o licărire 101 mai este ... 
Şi inimă şi minte dacă-s mute, " 
7'e du, desigur ele-au fosl vândufe 
Sunt daruri sfinte, nu se vând aceste. 

Şi noaptea mi se-aşterne peste pleoape. 
Ri râs de lot, de clipele senine 
Păreri de rău azi VOI' să mă Îngroape. 

Şi-acum, nu mi-au rămas decât suspine. 
Uitare, le aştept, te văd aproape . . " 
'fu m'ai perdut, daI' le-ai pel'dul pe fine. 

*) Din volumul premiat de l'icademie: Pcisagii sentimentale. 

• 
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pleiada de cărtura ri 
compusă mai mult din 
elementul funcţionăresc 
imigrat, preotul Orto
dox Nicolae Butariu din 
Bodeşti i Hălmagiului 
este pedeantregul un 
produs biologic al lo
cului, reprezentând e
xemplarul de elită al 
dinamicului suflet ză
răndean. 

Bibliofil pasionat şi 
cărturar, puhlicist şi orator, dar mai presus de 
toate un "iluminat nafionaliM" 1) - cum îl ca
racterizează d. Silviu Dragomir -, el a fost in 
această regiune adeptul desinferesat şi propagan
distul neobosit al tuturor mişcărilor politice şi 
culturale din frământata epocă de revendicări na
tionale ce urmă după absolutism. 

Datorită acestei activităţi, deşi n'a ocupat 
funcţii oficiale care să-i scoată În evidenţă nu
mele, preotul Butariu este figura locală cea mai 
des remarcată în publicitate. 

N. Butariu s'a născut În Bodeşli (lângă 
Hălmagiu) la 1844. A studiat 4 cI. normale în 
Hălmagil1, apoi "Preparandia- şi "CIerica" în A
rad. C1erica, adecă seminarul teologic, a făcut·o 
În anii 1863 - 1865, fiind hirotonit in Arad de 
către episcopul Procopie Ivaşcovici, de diacon la 
12, iar de preot la 19 Sept. 1865 şi a servit mai 
întâi ca preot nou in Bodeşti la 15 Ocfomvrie a 
aceluiaşi an, de faţă ·fiind la introducerea în pa
rohie protopopul Petru Moldovan, preotii Maxim 
Popescu din Băneşti, Arsenie Ţircuş din Hălma
giu, notarul Georgil1 Popescu şi alţii, - după
cum a însemnat el În Evanghelia bisericii pe care 
a servit-o până la moartea sa întâmplată la 20 
Oct. 189( 2) 

Din tinereţe îndrăgind slova. Butatiu a de
venit un pasionist bibliofil. Işi înjgllebase o fru
moasă bibliotecă În care întra pe lângă literatura 
contemporană şi o bogată colecţie de vechi tipă-

. rituri şi manuscrise, mai ales bisericeşti, păstrate 
din tată in fiu pe la familiile preoţeşti. 

') fra~llllen! din c'ldml istoric al Jllollowafiei Ţinu
tului t1tiI111a~Jitllui, CtlrC se aflii s(1b tipar. "n. M.li.", notele 
~IlSeJ11ne(llli "l1rhiva l\IOllO~lw!iei tialmooiului". 

1) Silviu Dragomir, în monografia llll L BIl!eal\Il, ed. 
Casa Şcealelor, Bc. 1!1:!8, pg. 8:3, ~ comentând discursul 
lui Butariu roslit la fcstivită\i1e reînhumârii lui Buteanu, la 
20 Sept. l~ÎJ~. 

"!.) AMI{. Fişa No. lU2 din 9. IV. 1~13I). Inmorm!Înlat 
lângă biserica din Bodel}ti, crucea lui are urm!toarea in
scr>iPlie: .Acl se odihnesc Qsamintele preotului Nicolae 
Bu!ariu, rep. in elale de 46 ani, anul 1890, oclober 20. 
Fie-i ţlerin!! uşoară 1" 

De prof. TR4lAN MAGER 

Ţinea abonamente la toate periodicele tim
pului şi cum bălrânii noştri nu aruncau hârtia 
tipărită, aceleaşi colecţii de reviste şi gazete cir
culând din mână în mână) se teteau încă ani 
de zile, 

La Bodeşti veneau după cărţi de cetit preoţii 
şi învăţătorii din jur, astfel biblioteca lui Butariu, 
timp de peste două decenii, a îndeplinit rolul unei 
instituţii puhlice, popularizând cunoştinţele de is
torie şi cultură naţională în această regiune. 

După moartea lui, răspândilă fiind vestea 
acestei biblioteci, ea a fost cercetată pe două rân
duri de către Emilian Micu, un alt preot bibliofil 
din Bănat. Acesta a cules lucrurile de valoare 
pentru complectarea colecţii1or Academiei Române 
din Bucureşti, - spunea e1. 3) 

După ştergerea iobăgiei, înfiinţarea de lŞcoale 
forma preocuparea de căpetenie a înaintaşilor 
noştri. Deoarece însă statul nu înţelegea să con
tribue cu nimic, nici pentru construcţii şi nici 
pentru salarizarea învăţătorilor, acest deziderat se 
realiză numai în acelea localităţi, in care vreun 
preot entuziast putea să Înduplece credincioşii ca 
de bună voie să-şi asume aceste considerabile 
sarcini materiale. 

In al doilea an de păstorie a lui Butariu, 
această parohie îşi are şcoala sa proprie, până
când celelalte 7 sate din jur au rămas afiliate la 
şcoala din Hălmagiu până la preluarea imperiului 
român, în 1919. 

Pe frontispiciul vechei şcoale din Bodcşti 
se poate ceH şi azi inscripţia săpată intr'o grindă 

,de stejar: "Sa facut acesta scola in anul 1868 
prin indemnul preotului Nicolae Butariu. Se u;edie 
nafiunea pomana /" - adecă să vieze, (să tră
iască) naţiunea română I Inăsprindu-se măsurile 
de opresiunea aceste cuvinte de îmbărbătare au 
trebuit să fie acoperite cu o scândură, care a fost 
dată jos numai in toamna anului 1918. De notat, 
că. nainte vreme În Ardeal, Românii puneau pe 
clădirile publice numai inscripţii latineşti, evitând 
prin aceasta conflictul cu a utorităţile de stat. 

. Când nu s'a găsit reflectant la post; în anul 
1874/5, N. Butariu a slujit şi ca învăţător 4) la 
aceasta şcoală; aupăce dela 1871 îndeplinen şi 
funcţia onorifică de inspector şcolar al circum
scripţiei Yidra,5) cu toatecă parohia în care el 

S) AMH. Fişa No. IWl, din 1 lan, 19?3. Informator, 
inv. Petru Mager, ginerele preo!ulul Bulariu. 

4) Arhiva eparh. Arad, anul 1 !oo.7:1, .Co"speci deSpre 
scole şi iAveliatorl, elc. pe anul 187.1". 

") Arhiva eparh. Arad, anul 1f\72. Raportul asesorului 
t;eorge Cr!ciunescu, referenl şcolar, datat la 22 Aprll 1877. 
desblltul În şedinţele sinodului eparhial dela inceputul. lui 
~lalu a aceluiaş an. Lui Graţian Pop I se incredintase ins
pedoratul Hălmagiului, 20 comune cu 1(1 tnll. dintre cari 3 
în ltălmagiu: iar lui Nicolae Bulariu, inspectoratul Vidrel, 
H comune cu 9 Înv. 
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preoţea nu aparţinea aici. [ se dăduse aceas ă în
sărc.inare În semn de distincţie pentru zelul şi 
mentele sale ~ulturale; inspectorii având nu atât 
să contr?leze activitatea invăţătorului, cât mai 
mult să mfluenţeze p Jpulatia să-şi t imită copiii 
la şcoală şi să plătească salariile dăscăleşti. 

Prin scris şi graiul viu, Butar u s'a angajat 
cu tot avântul fireI sale idealiste la infăptuIrea 
institutiilor ce aveau să pregă ească rezistenţa nea
mului nostru din Ar jeal~ ca: gimnaziul din Brad, 
fondul de teatru, asociaţi uni culturale 

~e acest t~ren ~I găsim pomen t printre pi o
motor.lI teatrulUI roman in A1dcal. 6) Dintre mani
festările sal.e de publicist, cu acest s I biect, re
marcă m sCrisoarea apărută ca prim articol în re
vista "Familia" din 3 Oct. 18D9, 

A activat la înfiinţarea "Asociaţi uni naţio
nale ar~dane pentru cultura poporului român", 
al c .rut membru a fost ales in şedinţa dela 2 
Sept. 18()9.7) 

Nu ne-a stat În putinţă să urmărim mai 
deaproape activitatea lui publici stă. Este amintit 

·ca. colaborator al revistei "Speranţa" din Arad S) 
ŞtllU Însă că a scris şi În gazeta .federaliunea" 
şi alte periodice. 

Nicolae Butariu făcându-şi educaţia cât şi 
întâii paşi în viaţa publică în epoca cea moi fru
moasă a Zărandului, el nu putea şi nu voia să 
recun0ască restabilirea hegemoniei ungureşti, pe 
care o combate de câteori i se dă ocazia răsco
!ind masele şi indemnându-Ie la rezistentă naţio
nală prin discursuri vehemente, ceeace-i atrasă 
cumplita prigoană a adversarilor. 

Prin graiul viu cât şi in scris el Îndrăzneşte 
să conzidere Ardealul de "România de dincoacea 
de Carpaţi".9) 

fulminantul discurs rostit de Butariu.la 10-
săşel (20 Sept. 1869) În fata miilor de ţărani ză
rândeni şi a intelectualităţii ardelene adunată la 
serbarea reinhumării I."i Buteanu, st.ârni o cam
panie de presă intre cele două tabere, Români 
şi Unguri, urmată de anchete şi schimb de ad
rese între guvern şi prefecturile din Arad şi 
Baia de Criş.IO) DiscursuPI) a fost publicat în 
"Federaţiunea" intr'o formă atenuată pentru a 

6) Or. Pavel Oprişa, dizertaţia .Gimnazialu! din Brad 
şi lealrul român-. publicală in Anuarul VIll al Roc p. fan
du! de tealru Romăn pe anul 1!}03-1!l04, pag.16: apărută 
şi in broşură. 
. 7) Diploma No. 231, Seria 219. cu această dală, isdl

lltă de Ioan Popovici Deseanu, preşedintele şedinţei direc
lionale ŞI Pelra Popovici, lIotaral dlrecliunii. Se păslrează 
in MUI. 

8) Lakatos 0110, Arad lOrfenele, Arad 1 R81, val. III, 
pag. 111. 

. 9) "Familia" No. 38 din :-1 Oct. 1869, in articolul pri-
vllor la infiinţarea leatrului român. 

t, 10) V. Păcilianu, Cartea lIe Aur, val. V. pg. 226-227. 

II) AMH. Fişa citată No. 54 iin I B, f. 1935. Preolul 
informator Ioan Ilălmăgean, fiind de faţă la acea serbare, 
Îşi aminteşte din cuvântarea lui Batariu pasagiul În care 
acesta reliefând principiul libertăţii economice şi nalionale 
elupl.1 prin revolu1ia dela l~<1H, zugrăvea poporului În mod 
foarte plastic lobligia ungureasci: cum lirancele noastre 
purtând alvia cu copilul mic pe cap erau silite să meargă 
la lucrul t'llmpului pe moşia nemeşului, chiar la depărtare 
mare, in alt saI. 

HOTARUL 

Nicolae Bulariu (1844 -18(0), preot Îlt Bodeşti. 
Bibliofil, publieist, Luptator politic. 

stăvili p01nirile ungureş i, - după cum îmi spunea 
într'o convorbire d. profesor univ. Dr. Silviu 
Dragomir. 

Cazul Butariu servi prilej congregaţiei co
mitatense a Zărandului în şedlllţele dela 6 şi 7 
Dec. 1869 să înainteze guvernului un memoriu 
În chestia naţionalităţilor, ieşit din peana lui Gh' 
Secula.1 2) 

Conziderat d ~ un element primejdios sigu
rantei statului, a fost de aci inainte În perma
nenţă spionat şi percheziţionat de "pc rseculari,
cari adesea îi călcau domiciliul în miez de noapte, 
spre marea spa mă a familiei şi a vecinilor. Un 
atare caz îl găsim remarcat şi În presă.13) 

[n Decemvrie 1874 ti găsim Închis la Baia 
de Criş În "arest inchizitionalu" după cum cu 
multă amărăciune şi a insemnat el petrecerea zilei 
de 6 Dec. 1874, ziua de Sf. Nicolae, onomastica 
lui, - pe o carfe de predici ce·i fusese trimisă 
spre mângăere. 14) 

(2) V. Păcăţianu, idem. 
Il) Familia, No. -15 din 21 Nov. 1869, di Ilrmltoarea 

informaţiune: -
. .Proclama/iulli revoluţionare. Un ziaru unguresc 

scrIse in zilele trecute, că părintele Nicolau Bulariu a primit 
in o foaie italiană nişte proclal11aţ!uni revoluţionare româ
neşll. Spedltoriul poşlal din J-Iălmagiu a raportat la comi
tele suprem despre acest inclndent, afirmând În raportul 
său, că liIerite cu care sunt tipărite proclamaţiunile seamănă 
mult cu Iilerile ziarului .Federaţiunea". Comilele suprem 
inşliinlă pe guvern despre aceste numai decât, ~i în urmarea 
acesteia în tipografia unde se tipăreşte .Federa\Îunea- se 
făcu cercetare, dar nu se găsi nimic". 

14) AMH. Fişa citată No. 81 din 16 lan. 1936. Infor
mator,. preotul Nicolae Florea din Baia de Cri~, În a cănti 
posesIUne se află cartea cu inacrip\ia 95 
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Probabil făcuse iarăşi vreo manifestaţie po~ 
litică in vederea alegerilor de deputat, Odată, se 
povesteşte, 15) că Butariu gândindu-se cum ar putea 
promova cauza candidatului naţionalist, şi-a trimis 
servitorul cu un mare drapel românesc la târg la 
Hălmagiu. Depe drum încă şi mai apoi, se adu
nase multă lume sub steag. Tras la răspundere, 
el spunea că·1 are de vânzare. Nu mai folosi 
atunci confiscarea, căci scopul era ajuns. 

Preotul Butariu şi-a trăit scurta viaţă într'un 
continuu şi intens zbucium intern, ceeace reiese 
din numeroasele.i însemnări făcute fie pe file dis
parate, păstrate în biblioteca sa, fie direct prin 
cărţile sfinte in lectura cărora se refugia in mo
mentele de restrişte. 

Cităm încheerea unei parafrazări a Eclezi
astului, făcută la 25 Ianuarie 187C pe o jumătate 
de pagină goală a Antologionului: 

"Cu adevărat desiertăciune sunt t6te şi viatia 
acesta este umbra si visu. 

Dincolo de mormentu, in sinulu rece al pa
menlului, - e locul fericirei e locul de odihna. 

Oh lume, lume amăgitoare, totul e vis şi 
nimic mai mult l 

Numai faptele maretie nationale sunt e
teme. Binecuvântarea- posteritetii... U 

Condus de acest principiu, cu privirea veci-

~- 1,) AI"U Fi~a No. 101 din 2/1 Dec. UJ:13. Informator. 
preotul Sinesie Şerban din Tisa, care !nsese prezenl la 
a~eal;Iă maniieslalie, nu ştie precis in care an, dar la ale
gerea lui Sigismund Borica. 

cSzngur-
E til[zîu. e noapte. eu sUi\l singur ca intotdeauna 
Şi cştept- indiferent - ca să rasma Îuna. 

Hauleşte trenul, beat de departari În gara; 
ba un radio in vecini, o primadona face cu diezi gargara. 

Jos, În stradă. râd doi tineri şi se pierd apoL .. 
f'1u It aş da sâ fiu acu iTI cioban la oi. 

E târziu. e nOQpte, eu sunt singur ca intotdeauna 
Şi zadarnic mai aştept ca să raSCJrd luna. 

Ploaiâ cerne picuI! grei pţ: vechi zidiri 
Şi-mi aprinde luminita unei âmintiri. 

... E târziu. e 'noapte şi afarâ ploua, 
Dar de unde-au cazul oare doua picături de rou;)? 

• 

nic în transcendent, inţelegem cum Butariu a fost 
mai mult al vieţii publice, neglijându-şi complet 
interesele materiale. Şi această scădere i se poată 
ierta. Căci, cine mai pomeneşte azi de acel popă 
Ioan (Jula) din Hălmagiu care robea sate, profe
sând că mă tăria ca şi alţi intelectuali din această 
epocă? Butariu înţelegea că fapta naţională, ideia 
morală a timpului, sub orice aspect se va pre. 
zenta ea în viitor, rămâne singura valoare eternă. 

Tatăl lui Nicolae Butariu a fost agricultorul 
Lăpădat Butariu, fiul preotului Nicolae Buariu 1, 
pomenit pe la 1831 când s'a zugrăviP6) btserica 17) 
din Bodeşti. 

Nicolae Butariu II, căsătorit la 1865 cu 
Anişca născută tot Butariu, martă la 1872, a avut 
două fete, pe Amalia moartă atânără şi pe Elena 
măritată cu Petru Mager (1862- t 923), fostul inv. 
din Bodeşti. 

16) AMI L Fişa No. 105 din 10 IV. 19:J6. Deasupra uşii 
naosului in inlerior se ană inscripţia: .Zugrăvitusa această 
s biserică in anul 1831. Şi prin lânulll protvpopului diu 
lIălmai Nicolae Adamo\,lci. ŞI paroh Butar Nicolae. Şi kilori 
Bular Lazăr, Bu~ar Pătru, Sâda Toader, Lupei NiCOlae, Bu-
Iar Ioan". • 

17) ldem. Din însemnările lui Butariu mai ştim despre 
această biserică care există şi a1.i că s'a ilicul 'din lemn de 
gorun) În anii 1760-1761 pe limpul epis('opului Sintsie .li
van, iar turnul a fost acoperit cu plev in 18KS -18KIJ de 
către losir Draia din Tomnatec. 

Fiica preotului Butariu, Elena Mager, ne informează 
că atunci când s'a acoperil turnul, la ll'il'iB. latăI sliu a pus 
In globul de aramă de sub crucea depe turn, mai mu\Le 
documente, CII să rănlilTl( pentru posteritate, 

:Jl{;:"'e sujfelul greu 
Mi-e sufletul greu 
De ape care curg 
Il clipocit surd 
Pe sufletul meu 

Mi-e sufletul greu 
De ani şi de patimi, 
De dor şi de lacrimi, 
De vreri infrânte, 
Cuţit sa 'nplânte 
In cel care-am fost eu . 

... Mi-e sufletul greu. 
/. Il. RRCER 

_b ________________ ~ 
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umina apropie lucrurile ... 
* 

Sensul nu e în fi!l(J

litate: finalitatea nu c 
· în sens ... 

* 
Ideile cu atât sunt 

m<1i aJeÎnci, cu cât vin 
mai de deporte de noi: 
Sunt Clt şi apele cnri 
se măresc În timpul 
cursului... 

'" 
Idealul e c.onţiJltltul 

m0[(11 al personalit<lţii; 
personalitatea e c\)nţinutul spiritual al indivi
dualităţii. 

'" 
Prin rugacIUne culenem adevărul din noi 

şi simţim binele în natură; prin milă cule{fem 
bil1ele din natură şi simţim adevărul în noi. 

• 
De dreptate ţi-e permis să treci numai 

când te duci la dragoste. 

* 
"Omul sfinţqte IOCl11". Da, dar numai 

dacă se sfinţeşte întL1i pe sine. 
.. 

f"apta e sillgurul loc în care se ponte 
pJstra binele. 

• 
Geniu este Îllţelepciunea ieşită din mar

ginile minţii. 
olt 

Durerea şi bucuria, sunt numai ca să ne 
simţim pe noi înşine. 

'" 
Ideea e inveli!}tll cel mai intim al adevă-

rului. 
• 

Oare, asceţii, devin sfinţi, pEnfru vrednicia 
lor, ori fiindcă închid În ei vieţi cari ar suferi? .. 

Cu cât eşti mai in lumină, cu atcît Îţi pare 
mai negru întunericul... 

* 
In suflet. numai neadlÎncimiie sunt pră-

păstioase ... 

'" Către infinit, 'poţi porni numai dintr'o is
bucnire, şi poţi continua numai Într'un elan. 

* 
Resemnarea este patlll de odihnă al con-

ştii nţii. 

, 
Din prietenie se desprind, adesea, cele 

mai ascuţite aşchii, în cari se sângerează sufle
tul ('are a În9ătuit-o. 

* 
Creştinismul este relif}ia vieţii; de aceea, 

el nu Înoăduie să trăeşti numai pentru a muri. 

* 
Destinul este odaia În care luminează fla

căra personalitatii. 
* 

Viaţa e Îm părţită Între rdra şi şi sin011-
ratici. 

* 
lIdevăratele minuni ale vieţii, sunt În noi, 

nu în lume. 
• 

Moartea e păzitoareo vieţii. Pe cine chi
nue viaţa, îl chinuie moartea. 

* 
Moartea este singurul lucru care nu se 

poate da ca dar: Insuşi Dumnezeu Q dat-o ca 
pede<1psă. 

* 
Tinereţea este un elan de curăţenie. Unii 

o confundă cu vi~Joarea, alţii cu noutatea. 

* 
Sufletul nu crează fiindcă nu-!" odihnim. 

* 
Viaţa are multe forme dar cea mai fru-

moasă formă, mi se pare că e tristeţea. 
• 

?lm moştenit firea lui lIdam? Dar de ce 
nu am moştenit şi singurătatea lid? 

* 
::)tiţi de ce, conştiinţa stă aproape de sin-

gurătate? fiindcă cea 'dintdi suntem noi, cea 
de a dot~a e începutul nostru. 

olt 

Unde nu există misticism, nu există virtute. 

* 
Virtuţile sunt interpretarea practică a vieţii. 

* 
Durerea şi bucuria mi sunt viaţă: ~unt 

numai culorile vieţii. fără ele viaţa nu ar pu
tea fi văzută. 

* 
Raiul este armonia dintre perfecţiunea lui 

Dumm.zeu şi pcrfectiunea omului. 

* . 
Copiii adesea se uită in soare pcînă li se 

întunecă vederea ... 
• 

Voinţa e dovada lui Dumnezeu în faţa 
conştiintii noastre, că existăm noi ; sentimentele 
sunt dovada lui Dumnezeu În foţa conştiinţei 97 
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noastre, că există lucrurile din lume. Poate 
pentru Qceea sentimentele sunt multe, iar vo
inţa este sillţlmă. 

* 
lnteligenţa ne micşorează bucuriile" 

• 
Naivitatea e linia CC1rC desparte optimis

mul de melcIncolic, şi credinţei de scepticism. 
• 

Optimismul şi pesimismul Stlllt jocul con
ştiinţii în junII sufletului. tic sunt zorile şi 
amuroul vieţii. 

• 
Viaţa meritc1 si! fic dispreţuită într'un sin

gur caz: d<1că nu ptltem coborî pc DUIllIlL'ZeU 
în ea. 

* o singură coborîre din cer, altii DtllTIne
zeu, ni-e permis 5'0 cerem: În noi înşine. 

* 
Viaţ~ e imensă pentrn toate sufletele: de 

a ceea e ŞI fota Iă pentru ele" 

* 
F'irta este "o iubire contimlă Între forme 

şi glÎndire ll ; reliţ]ia este "o iubire contiml(l" 
Între 9dndire; şi infinit. 

* 
F'irta s'a născut din dragostea sufletului 

pentru l1atmă; reli~lia, din drogosteo lui Dum
nezetl pentru suflet. 

* 
Melancolia e prefaţa morţii. 

• 
lubirea este singura putere a sufletului, 

care-l contopeşte cu viaţa, prin ca singură. 

* 
ftrta limpezeşte şi moartea şi viaţa, fiindcă 

are în ea şi din una şi din alta. 

* 
ftrta inseamnă armonie, şi armonia in

seamnă intuiţia esenţelor. 
... 

fiecare, ateita viaţă are în artă, c(Îtă artă 
are în viaţă. 

• 
Roţionaliştii pierd natura În ei; mi stieii 

se pierd pe ei în natură. 

* 
Viaţa nu o putem pierde decdt În noi. 

* 
Tăcerea este o armonie închisă în viaţă. 

... 
l1rta este puterea care mută perfecţiunile 

dintr'un suflet in altul. 
... 

ftrfa este un raport de armonii Între su
flet şi natura; reli9ia este un raport de armo
nii între suflet şi Dumnezeu. 

* 

Vioţa se aude numai osc,lltată în illbirc. 
• 

Creştinismul înlcllmă dUJercn, prin drn
goska pentru suferintă. 

* 
Patimile stau numai <1(010 r:nde e l11M 

mult trup decdt :,-uflct. 

* 
Crrştinisl11t11 mI ne opreşte să ~liindim 1'1 

trup: ne opreşte sci S!'Îndilll \Cl pliiceri!e trupu
lui şi, ne indcelmnă să IJtÎndim la durerile lui. 

* 
Erotll e~te o văpaie de suflet ţ<Îşnitcl din 

111 orm i n te. 
* 

Geniu este cu aiat mai mure, cu CClt ore 
În urmă mai multe qeneroţii: e C<I ap(] cme 
ţlÎşneşte cu atât mtli 'tmc, ctl ('(it o apn"ă moi 
mtllte stroturi de pătnlÎnt. 

* 
T\clevărtlta durere o simt l1umai iluminaţii: 

Pe ei îi arde propria lor flacără.,. 

* 
Extasnl este contactul conştiinţei cu emotia, 

* 
InspirClţia este ţâşnirea vieţii de sub con-

ştiinţă ~- către infinit. 
• 

Iubircn este milă pasion(ltă pentru OCl

meni, şi credinţă posionata către Dumnezeu. 

* 
Iubirea e pasiune pentru dreptate; cre-

dinţa e pasiune pentru adevăr. 
... 

Iv\orala e În afară de noi"; ~ altfel ar dis
truge-o patimile. 

• 
Virtuţi le sunt create de con!7tii nţă, d i 11 for

mele ideale ale simţirii. 

* 
Moartea e cea mai complectc1 experienţă 

a vieţii. E cea mai plină de sens ... 

[n toate ne trebue lalent, -- afmă de 
ru găciune. 

• 
Talentul este puterea de (1 trece materiei, 

ceeace crează spiritul. 
* 

Mulţi confundă intimitatea cu sinceritaka, 
Una ne individualizează, ceea!a!tă ne perso
nalizează. 

>11 

Ccînd eşti sincer cu toată lumea, nu mai 
poţi fi intim cu nimeni. 

• 
Inspiraţia naturală este reflrxtll inconşti· 

entului în conştiinţă; inspira ţia divină este re
flexia lui Dumnezeu in suflet. 

• 
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Intre ocniu şi nebunie există o asemănare: 
şi'lI qeniu şi'n llebunie, conştiinţa se scufundă 
În sentimente .. 

Creştinismul adăposteşte omIl! În sl11e În
suşi, Cu să nu-l Înnecc viClţCl. 

* 
Creştinismul a trClnsfornwt viaţa în elan, 

şi dullUI în muzică. 
* 

Muzica e arta cea nwi subli1l1ă: în ea 
Încdpe şi credinţa şi drcigostca - dcodtltă. 

• 

Moartea doarme cu conştiinţcl la olaltă ... 

* 
Noi suntem coloboratorii lui Dttmnezttlln 

crearea soartei noastre: Noi creem faptele, im 
Dumnezeu le transformă în fericire, sau osiindă. 

• 
Inspiraţia este un fulger prin suflet, după 

cLire rămâne tot lumină ... 
• 

Nici un mormânt nu ne poate păstra morţi, 
pe veci. Mormintele ne pregătesc pentru înviere. 

• 
In orte e esentll vieţii; - dCrJceea aripa In noi există numai atdta adevăr, cât pu-

lor bllte roalel ccrultiÎ. tem exprima în rugdciune .. 

* 
f'rllm<,cţilc !'llfktului sunt moi frumoase 

ca ale I1dtmii .. Ntltura IHI erCUl(] llrk. .. 

* 
Prin iubire cdştiqi pe Dumnezeu; prin 

amor te pierzi şi pe tine. 

* 
Nimcni n'a pierdut lumina coboriiudu-se 

În sine. 
• 

Crqtinismul transformă În fericire, pcÎnă 
şi durerea .. 

• 
ndevârurile din lume le putem vedea nu

mlli la lumina din l,iulltrul nostru ... 

* 
NUlllai cine POllt<.' să se uite pe sine tot· 

dCtlUnll, poe1te să nu uite pe semenii lui, nici
(lei LI t(l. 

* 
Ceice trc:Jcsc în ei, IJU simţesc lipstl con

fortului din afllră ... 
• 

n sJcÎndi însemneazd a te plimba înlăun
trul fii ntii telle. 

• 
Sfinţii se nasc din ei înşişi ... 

Vedem via ţel ~u atât m(lÎ plină de ea în
săşi, CCI cat noi suntem mai· plini de viaţd . .. 

• 
Nni nu v,edem nici ce ne aratd Dumne

zeu; Dumnezeu vede şi ce ascundem noi. . 

* 
[\ fi creştin nu ÎnsemneQză a core da viaţa, 

CI Q te coreda pe ti ne. 

* 
Vitlţd nu te înaltă către tuinele ei, ci te 

apletlcă către tainele tale. 
• 

Primul scop al vieţii e să nu înceteze de-a 
mll i fi. 

• 
Nostalgia este .simpatia" etieutui, pentru 

estetic. 
• 

• 
Trebuie luată viaţa în shios, fiindcă nu 

sc mai sfdrşcşte ... 
* 

Noi totdeauna dorim să cunoaştem llde. 
varul. Dar, oare, totdeauna I1Ullltli din iubirea 
noastră pentru lldevăr, ori numai din iubirea 
l\devărl.llui, pentru noi ? .. , 

• 
Când sufletul simteşte bine, II simţcşte şi 

pe Dumnezeu. 
• 

Durerea este un rău primit în viaţă. 

• 
Numai suferinţa justifică idealul. 

* 
Dumnezeu se uită III noi cu aceeaş dra

~J()ste, cu care noi ne uităm la semenii noştri. 

• 
Iubirea este o viaţă c:are se cunoaşte pe 

sine; fericirea este o iubire cme cunoaşte viaţa 
• 

11 crea Însemnează a exprima armoniile ... 
* 

Credinţa coboară draţJostea în viaţă; spe
ranţa urcă Villţll în dra90ste. 

• 
Deltl viaţă pdnă la vis e credinţa; delo 

vis pdnă la înfăpfuire e speranţa. 

* 
. Binele se trllllsformă in durere, numai 

când îl (l1uI1LJă sufletul; răul, - numai când îl 
primeşte vi ([ta. 

* 
Sunt oameni, în al căror stlflet, dragostea 

nu Încape din caUZCl speranţelor. .. 

* 
Tristetea te depărtează de trup: mânia 

te depărtează de suflet. 
* 

Cei dintâiu lucru de care s'a asigurtlt 
omul, a fost moartea. 

* 
Suferinţa este supremtl luciditate. 

.. 99 
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Cât este de veche moartea, şi încă nu 
ne-am obişnuit cu ea. 

* 
Suferinţa măreşte singurătatea, singurăta

tea micşorează sufcrinţa. 

'" 
Puţini singuratici sunt cu Dumnezeu; -

mulţi sunt cu diavolul. 
• 

Unii singuratici nu iubesc singurătatea, ci 
priett:nia cu Satana. 

• 
Omul cLÎşti~Jă sfinţenia prin suferinţă, fiind

că a perdut·o prin bucurie ... 
• 

Melancolia este limita sufletuluI. 
• 

rirta se Închca~Jă din emoţiile ctlri trec 
peste cuprinsul sufletului şi, ating viaţa. 

• 
Nimic nu te depărtcelză dc lume ca mu

zica, şi de tine, ca iubirea ... 

'" 
Prin muzică simţi cât nu poţi cunoaşte ... 

• 
Viaţa o putem pierde prin orice; momtea 

nu o putem pierde prin nimic. 

'" 
Numeli în tristeţe simţim limita fiinţei 

noastre ... 
* 

Docă moartea n'ar fi tot Vklţă, viaţa ar 
fi învins-o. 

* 
Dintre toate fenomenele vieţii, moartea e 

cel mai împlinit: în Ctl nimic nu mlli rămâne 
cum a fost înainte. 

• 
Muzica este ecoul ii.lbirii. 

.* 

rirta e tcmpcfllmcnt; rcli~lia este elan. 
• 

Lumea e ecoul vieţii; arta e ecoul sufle
tului. 

• 
Moartea şi viaţa se leagă prin suflet şi 

se depărtează prin trup ... 

'" 
Câtă viaţă ne-a luat moartea şi, totuşi, 

nu e mai mare ... 
• 

Moartea face între suflete, lc~ătura pe 
care nu o poate face viaţa ... 

II< 

Numai atâta valoare e~tc in om, câtă lu
mină are în conştiinţă. 

'" 
Suferinţa este conştiinţa morţii ridicată 

peste conştiinţa vieţii. 

* 

Toată sÎHuranţa vieţii, ne·o dă moartea; 
viClţa ne dă numai sigunmţa morţii... 

* 
Prin moarte intrăm in legătură cu intimi

tatea noastră. 
* 

Oare moartea iCI sensul vieţii, uri viaţa ia 
sensul morţii? .. 

II< 

Când ţi-ai pierdut viaţa, moartea nu mai 
are nici un sens ... 

* 
Viaţa o câ~tigi numdi prin iubire. 

* 
Oare corpul nu ni-e dat ca să fim mai 

siguri că existăm? 
* 

Moartea este actul cel mai importllnt al 
vieţii: este supremul argument al existenţii... 

* 
Moartea ne dă tot ce nu ne dă v:aţa. 

'" 
Din viaţă putem trece În moarte despăr

ţinJu-ne de corp; din moarte nu meli putem 
trece 1n altă parte, fiindd nu mai avem de ce 
ne despărţi .• 

* 
lubirea dă perfecţiunea vieţii. 

* 
11 trăi Înseamnă a şti că exişti. 

* 
Deosebirea între ştiinţă şi credinţă: Când 

ştii, cunoşti adevărul; când crezi, ai adevărul 
în tine. 

* 
Singura virtute Care umple viaţa este iu

birea. 
II< 

Viaţa cea mai adâncă este aceea care s'ar 
vrea să existe in tOl1te formele. 

'" 
Locul cel mai comod şi plin de lumină il 

putem l1vea în lăuntrul nostru; ielr Calcll cea 
mai grea, aceea care se duce spre. el. 

• 
N'(lm avea de ce coborî Îrl noi, dClcă nu 

l-am simţi pe Dumnezeu, acolo. 
• 

Nu există ispită mai mare ca aceea care 
te chiamă în tine ... 

• 
Nimic nu·i mai tfC1~ic şi mai măreţ ca 

destinul. 
'" 

Mai bine trăim nOI in pustiu, decât să 
trăiască pustiul în noi: E dictonul tăcut, dar 
realizat, al asceţilor. 

• 
Nici un gdnd nu· i mânHăietor ca ~lândul 

morţii, dacă eşti împăcat cu viaţa: - Numai 
prin moarte putem ajun~le la nesfârşirea vieţii... 

'" 



Moartea este suprema spaanţă a dispe
ruţilor. .. 

F'istrele luminează numai apropiindu-se 
de pământ; sufletele, numai depărtându-se .. 

* 
F'irta este măestria de-a comunica cu in

timita tea l1elturii, prin esenţa vieţii. 
• 

Viaţa se simte pe sine. numai în iubire ... 
• 

Nu putem fi decât ceeace l1e felce creşti· 
nismul. 

* 
lirta reflecteoză spaţiul sufletului în viaţă 

religia reflectează fiinţa vieţii În suflet. 

, 

Nu prin conştiinţă găSim adevărul, dtlf 
prin ca îl păstr(jm in noi. 

• 
Nostal~Jia se poate exprima nUITlCli ÎIl artă; 

în rcli9ie, numai speranţele ... 

• 
f\rtele sunt frumoase, fiindcă sunt copiii 

minunilor: ai sufletului şi ai nnturii. 
• 

Idcea este presiunea vieţii pe suflet; 
temperamentul este presiunea corpului pe suflet. 

• 
Pl1timilc sunt drUmtlrilc, prin cmi intră 

flltalitaka în viaţă, şi iese vioţll din suflet. 
• 

Nlltura Îşi ţine 1C9ilc ascunse În nepăsarea 
omului. 

• 
Tăriei trupului duce tot aşlI de uşor la 

păC{lt, ca şi slăbiciunea sufletu 'u i... 

Unii oameni dClU formă reli~liei după 
viaţă; altii, dllu formă vieţii, după religie. 

• 
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Viaţa o poţi cunoaşte, suferind: - In su
ferinţă e luciditate, şi în lucidit(lte e suferinţă. 

• 
Suferinţa trebue numai suportată, nu şi 

căutată. 
• 

Conştiinţa este locul ccl mai adânc din 
viaţa noastră. 

Nimic nu-ţi ajută să te simţeşti, ca mc
lancolia. 

• 
Viaţa e atdt de unică, incdt nu-şi poate 

lăsa înloCtlitor. 
• 

Din viaţă nu ştim ce e moartea; oare din 
moarte vom şti ce-i viaţa ?.. . 

* 
După despărţirea sufletului de corp, nu 

vom mai avea lacrimi!? ... 
• 

Moartea e totdeaună 
perim cu vioţa .. 

• 

În noi, însă o aco-

Pesimiştii sunt oameni eari se intristează 
simţindu-se pe ei şi simţind existenţa ... - U 
nu pot suporta simţirea. 

• 
Pesimismul este tristeţea care te cuprinde 

clÎnd simţi că exişti tu; mehlt1colia este triste
ţeu care te cuprinde cdnJ simţi că există moar
tea. 

• 
lv\rlnncolia este virtutea de a simţi pro

fund, - pLÎnă la Întristare. 

• 
Crucea- este semnul tuturor renunţărilor 

şi, al unei singure speranţe. 
• 

I~enul1tl1rea nu-i nici jertfiJ, nici speranţă. 

Gh. Molia 
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GIENIElmATllA 11~~~ 
No'e pe moreinea polemice. Z. S'ancu-M. Eliade 
de FLOREtl OSTROV 

~ 

rin 1925 -·26, era o at
mosferă de acalmie, de 
vlăguire a valorilor crea
toare ale culturii româ. 
neşti. Tânăra cultură ro
mânească trăia incă în 
tiparele operii lui Emi
nescu, Maiorescu, Ca
ragiale In această at
mosferă de moarte şi 
inaniţie apare generaţia 
revoluţionară de cărtu
rari tineri cunoscută sub 

numele de generaţia 1926 sau generaţia Crite
rion. Se răsvrătiseră tinerii impotriva formelor 
şi formulelor sub a cărui stea dăinuia agonizând 
cultura românească pe care nu ne-o putem re
vendica drept patrimoniu propriu al specifităţii 
neamului acestuia. Erau, cum toată orânduirea 
socială, politică, juridică şi economică a ţării, 
Îmnrumutate culturilor mai vechi, odată cu valul 
furiei de occidentalizare. Cultura românească era 
comotoirul culturilor apusene (mai era atunci cul
tură ?). TlIlerii cărturari voiau înnoiri, prefaceri, 
răsturnări. Ii înnăbuşea mediul de moarte din 
care ieşiseră. Generaţia veche ancorase defi
nitiv într'un fel de viaţă. Tinerii porneau dela o 
ptimenire spirituală, dădeau noui formule şi con
cepţii spirituale. Li se cerea constructivism. Aici 
se termină actul intâi, numit "revoluţionarism". 

Spiritele s'au mulcomit. A rămas, doar, gă
Iăgia de tam-tam şi sacerdotala auto-tămâiere şi 
auto-lansare a "generaţiei". Comunitatea biologică 
În timp a fost luată drept criteriu şi armă de 
luptă împotriva pasivităţii vechii generaţii. La noi 
a fost prima valorificare practică a ideii de ge
neraţie. "Generatia" a fost irumperea gălăgioasă 
şi nerăbdătoare a tineretului doritor de a fi cu
noscut valorativ. Aici sfârşeşte actul doi al marei 
parodii "Generaţia 1926" ... Actul autenticităţii". 

Suntem în leatul dela Hristos t936. Gene
raţia tace, lucrează, tipăreşte şi se laudă reciproc 
şi amical prin toate redactiile. Zaharia Stancu, 
membru al .Generaţiei", fondatorul neuitatei "Azi" 
priveşte după 10 ani, munca şi roadele generatiei 
sale revoluţionare. Cuvinte de foc şi adevăr dăl
tuieşte condeiul său. Cuvinte ce rup zăbranicul in 
a cărui umbră .generaţia" lor aranjează socotelile. 
"Pentru fiecare gen generatie mea numără zeci 
de reformatori. Băieţii se plângeau de editori. 
Şi-au pornit asaltul asupra lor. Editorii au cedat". 
"Critica literară a rămas tot recenzie amicală, tot 
notiţă veninoasă. Generaţia mea n'a dat niciun 
critic cu condei cinstit şi cu o nouă concepţie 
despre artă". "Zece ani au fost suficienti s'o sfă
râme în pulbere. De ce ne-am mândri afirmând, 

cum văd mereu că o fac unii colegi de presă că 
această pulbere e de aur? Să fim slIlceri. Pulbe
rea generaţiei mele e pulbere simplă, ca oricare 
alta". ("Ge neraţia În pulbere". Floarea de foc. 3 
Mai 1936). 

"Generat a" se supără, se apără, suduie. Cine 
indrăzneşte să se Îndoiască de opera pozitivă a 
"generaţiei"? "Capacitate de muncă, inteligenţă, 
puteri creiatoare, originalitate ,.- camarazii noşlri 
au dovedit că au În toate ramurile de activitate 
unde au început să lucreze" "Nu înţeleg deloc 
cum poate fi numila sterilă şi pulverizată o gene
raţie care a primenit toate disciplinele, a demascat 
improvizaţia şi semidoctismul înaintaşilor, a făcut 
lucrări care, calitativ, sunt incontestacil superioare 
creaţiilor Înaintaşilor. As1ăzi s1ă În pulbere (d. 
Haig Aclerian N. n.) Cum stăm de-altfel toţi, 
iubite d-Ie Stanciu, toţi aceia care n'am pupat 
mâna Popeştilor. Dar este o pulbere de care nu 
ne este ruşine" ..• Condeiul atât de preţuit de noi 
al lui Mircea Eliade a răspuns În numele "gene
raţiei" insultate care "deabia încep să· şi cuce
rească poziţiile" şi "este acum destul de ocupată 
cu treburile ei ca să mai CÎlească obiecţiile ce 
i se aduC-. (Mircea Eliade. Generaţia în pulbere. 
Vremea 24 Mai 1936). Parcă împotriva acestei 
ocupaţii cu treburi se ridicase această generaţie 
în 1926. Generaţia Înaintaşă era şi ea prea ocu
pată .. cu treburile ei". Nu se plângeau, în 1926 
"generaţioniştii" de lipsă de înţelegere, de recu
noaştere şi de sprijin? E riscat să porneşti frondă 
împotriva unei generaţii mai bătrâne căci rişti a-i 
deveni aidoma la vârsta ei. 

Condeiul lui Zaharia Stancu deveni bici 
plesnind cu cuvinte usturătoare "generaţIa" ce se 
apăra aşa de laş. "Da. Generaţia e ocupată: cu 
conferinţele, cu inspectarea cinematografe lor şi a 
localurilor de noapte, cu supraveghierea vămilor 
cu incasarea salariilor şi diurnelor, etc." "a Întro
duce în proza românească procedeele lui Marcel 
Proust, Joyce sau Aldous Huxley înseamnă a in
noi tehnica, a introduce altă viziune? ..... "Dacă 
d. Mircea Eliade ar dori continuarea discuţiei, 
i-am putea arăta, de aiCi din "Zarea cafenelei·, 
că stau "în pulbere", şi încă Într'o pulbere foarle 
comodă, doar cei ce-au pupat nu numai .. mâna 
Popeşti1or". (Zaharia Stanciu: Generaţia În pul
bere şi cn ochelari savanţi, Floarea de foc. 28 
Mai 1937). Aici se sfârşeşte actul trei a acestei 
piese ce cuprinde o generaţie biologică, a cârei 
deviză e self-help-ul. . 

E dat fiecărei generatii ca, sub o formă mal 
vehementă sau mai blândă, să se răzvrătească 
impotriva operilor Înaintaşilor. Este o vârstă anu
mită şi specifică, comună fiecărei generaţii, de 
răsturnare şi de negare violentă şi intransin
gentă a tot ce există. Este o perioadă de negare 
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care dă puteri şi incredere în sine generaţiei intregi 
şi fiecărui membru al ei, arătându-i ce are de 
făcut. Tinereţea şi dăinuirea unei cu \turi este asi
gurată atâta vreme cât se ivesc generaţii negă
toare. Tmeretului ii e dat să regenereze şi să ducă 
mereu Înainte flamllra unei clllturi. Se ivesc însă 
vremuri când nouile generaţii nu opun nicio im
potrivire vechilor tipare cărora li se adaptează de 
minune. E sfârşitul unei culturi. 

Cultura românea~că - există? - a cunos
cut anume generaţii deja răsboiu Încoace. lodeo
sehi generaţIile de după 1926 au fost propovăduitoa
rele cuvântului de negare, Părintele spiritual al 
rtegativismului românesc, unicul Camil Petrescu, 
a fost exagerat in chip şi fel (Eug. Ionescu şi M. 
Ilovici). S'au pornit şarje susţinute impotriva a 
tot ce e bătrân. S'a recunoscut sărăcia culturii 
româneşti. S'a recunoscut improvizaţia şi dispari
tatea formulelor străine (gândirismul) şi, azi, tot 
ce avem mai bun a fost dat tot de adăparea dela 
izvoarele străine. Ce avem azi propriu, al nostru, 
românesc? Trilogia lui Eminescu de Cezar Pe
trescu, Lucian Blaga şi Tudor Arghezi. Iată la ce 
se reduce contr.huţia generatiilor trăinde după 
răsboiu. 

Generaţia 1926 a impământenit câteva for
mule străine de ultima oră, şi s'a Înnecat În a
celeaşi mări moarte ale rămânerii într'un tipllr şi 
un clişeu. Aceasta ÎilseJmnă "autenticitate- şi tip 
de "om nou". 

"Generaţia care va schimba faţa culturii ro
mâneşti, cu toată enervarea d-Iui Mircea Eliade 

Lui Al. O. Teodo/'esC/l, care dllpă vo
lumlll "Mici satislartii" a mai flllblirat 

. o rarte pIinii de hUfflor: .. Un porc de 
Câne" pe coper/a căreia se ajlă chipul 
autorului. 

r' m şi eu o satisfacţie 
La ureche ţi-o pot spune: 
Pe un volum ţi-am văwt chipul 
Sub care-i scris: un porc de ciine. 

Podul Camil Baltazm, fost biirbier pe 
vrrmllrJ; a publicat lUI volum d(' !'oezil: 
"Reîntoarcerea poetullli la uneltele sale". 

Ilustrul nostru modernist 
Ne-a lămurit oI săLI mister:
La bărbierit a fost artist, 
Şi'n literatură... bărbier. 

A apărllt volumil/oasa carle: .,Codul 
muncii". 

S'a terminat cu trdndăvia 
Spusei, făcându-mi semnul crucii, 
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nu e generaţia "Crilerion". Ea nu s'a ivit Încă. 
Va trebui insă să vie şi va fi o generaţie dârză, 
tacută, aspră Această generatie va lua lotul dela 
inceput, cu o muncă ţărănească, încăpăţânată şi 
necurmată" (Z. Stancu. Floarea de foc. 28 Mai) 936). 

N'a venit această generaţie. Şi nici nu va 
veni. Nu va veni atâta timp cât preocllpările tine
retului sunt înstrăinate muncii. Orientarea spre 
politică a tineretului de azi nu prevesteşte viitor 
de aur culturii româneşti, Dovada o veţi avea 
punând în cumpănă interesul dat unui mateh e 
footbJll sau box, unui meeting aviatic sau unei 
intruniri politice şi intelesul dat unui spectacol 
de operă, unei biblioteci, unei seri de poezie sau 
unei reviste, E simptomatic faptul întristător al 
impuţinării revistelor literare tinereşti. Câti tineri 
mai scot reviste pe cuprinsul celor 3COOOOO km 2 

ai Ţării Româneşti? Câţi tineri mai cetesc o re
vistă literară, de filosofie sau ştiinţă? Câti tineri 
mai cetesc o carte bună, o carte de probleme 
spirituale? Răspundeţi acestor întrebări şi vă veti 
Întrista de soarta "culturii româneşti". Priviţi În 
juru-vă şi vă veţi Îndoi de prevestiri le optimiste 
ale pseudoculţilor noştri politici. 

Lăsaţi tineretul să migălească şi să zăbovească 
îndelung de-asupra unor pagini de gânduri şi 
suflet; Iăsaţi.1 să se răsvrătească împotriva formu
lelor de artă Şi bucuraţi-vă atât timp cât mai 
are puterea de a sumeti cuvânt de tăgadă - tâlc 
de vreme bună şi roade Îmbelşugate. 

Florea Os'rov 

Vămi, mai ieri, voluminos şi'n piele 
Intr'o vitrină .. Codul munci; . 

Dlui Mardall. 

U ~. 1 n monument am sa-l (urez, 
Umbrit de cel mai falnic nuc, 
Iar ca simbol am să aşez 
Nu pe Mardan, ci un ... trabuc. 

Prietenului ah. Mo/iu aufrrtll lII10r 

frumoasp poezii şi a cugdărilor "Stropi 
din casrada vielii>. 

ritcîţia:stropi aLI picurat 
Că lac făcură; prin urmare 
Succesul tău de literat 
S'a în nccat În el se pare. 

UnIIi tânăr poei care şi-a dedicat vo
lumlll de poezii logodl/ieei sale 

De-ţi va citi volumul. fata, 
Vei fi silit sil-ţi cauţi alta. 

Iv\. l\\UNTElîNU 
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Insăilări pe marginea sinuciderii 

o perversă înclinare spre 
fantastîc ne determină să 
abordăm această tene· 
broasă chestiune, ci gre
şita concepţie asupra si
nuciderii. 

Stranie şi fermecăt(1are 
în acelaş timp, pasio
nantă şi odioasă, sinu
ciderea apare astăzi ca 
un leit-motiv şi un o

mega al tuturor aspiraţiilor umane. E naiv Însă 
să credem că sinuciderea este o modă sau o ati
tudine În faţa vieţii; ea e ceva mai mult: un fe
nomen. Un fenomen social bizar dacă vreţi, intr'o 
epocă in care omul a dărâmat idoli şi pe Dum
nezeu şi a cucerit natura fără însă a se fi cucerit 
pe sine. Ori poate tocmai aici stă explica1ia: omul, 
avid de cuceriri, se neglijează pe sine şi in clipa 
când vrea să facă cunoştinţă cu sine, nu se mai 
recunoaşte şi singura conciliere pe care o între
vede, este dincolo de mormânt. Aceasta însă ar fi 
o explicaţie prea empirică şi prea sentimentală, 
iar dacă totuşi constilue o' explicaţie, cert este că 
nu e singura şi am comite o aberaţie dacă am 
enunţa sentenţios că aceasta este singura cauză 
eficientă. 

In ultimul timp s'a ajuns a se stabili un 
tip al sinucigaşului, iar un bun psihiatru poate 
spune cu certitudine că individul cutare va muri 
sinucis. 

Se comite o eroare grosolană - chiar şi 
de cei ce n'ar avea dreptul la aceasta - când 
se atribue sinuciderea dragostei sau mizeriei. A 
admite că bunăoară dragostea este o cauză a 
sinuciderei, s'ar ajunge la concluzia bizară că toţi 
cei desamăgiţi în iubire trebue să se sinucidă. 

Poate altceva vor să spună cei cari deobicei atri
bue sinuciderea dragostei sau mizeriei, confun
dând un domeniu atât de subtil cu borcanele 
unei băcanii. Trebue să se facă odată distincţie 
între sinuciderea ca atare şi între o situaţie sau 
o stare emotivă, care poate cel mult să contribue, 
dar nu să determine o sinucidere. Trebue preci
zat eli. dacă cineva se sinucide in clipa când era 
îndrăgostit este mai mult o coincidenţă, de multe 
ori o simplă întâmplare. Nu este mai puţin ade-
vărat că şi un eveniment oarecare poate avea o 
inrâurire asupra individului, pentrucă orice s'ar 
spune, actele şi gesturile noastre sunt în mare 
parte reflexul unei stări emotive. Nu este defect 
dupăcum nu poate fi o calitate, din moment ce e 
o stare naturală şi nimeni şi nimic nu poate ex
tirpa sentimentul din om. Astfel intre Racine, 
despre care se spune că a murit pentrucă Ludo
vic XIV l·a privit odată aspru şi iRtre un tâlhar 
care în timp ce ispăşeşte cu resemnare osânda 
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ticlueşte loviturile pe care să le dea la evadare, 
este incontestabil o deosebire. 

Aceasta a făcut pe medici şi pe psihologi 
să separe pe muritori În două categorii: normali 
şi anormali. Fireşte, noţiunile sunt elastice şi 
dt!stul de echivoce, dar nu lipsite de un substrat 
de realitate, Dacă in să in ştilnţă aceste două ca
tegorii de indivizi se pot separa şi studia apatte, 
în câte un capitol. în via~ă cLestiunea este ceva 
mai delicată, deoarece anormalii nu sunt şi nu 
pot fi separaţi de cei normali - natural, excep
tându-se cazurile grave de nebunie, etc. 

Odată constatat că indivizii, normali şi a nor
mali, trăiesc impreună, întreţin relaţiuni sociale 
permanente, o altă constatare işi face loc: indi
vizii anormali n'au fost totdeauna aşa, iar cei 
anormali pot deasemeni să devină normali. Meri
tul ştiinţei nu este atât de a constata o stare de 
fapt, ci a determina cauzele eficiente şi a găsi 
remediile. 

Cum noi ne am propus să abord.1m pro
b1ema sinuciderei, vom privi chestiunea din la
turea care ne interesează. Du rkheim şi discipolul 
său Halbwachs, atribue sinuciderea unei cauze 
sociale, insistând in special asupra integrării so
ciale. Achille Delmas, reputatul medic legist, face 
numeroase rezerve În această privinţă, admitând 
doar că migraţiunea deşi nu produce desechili. 
braţi, cum susţine Durkheim, constitue totuş o 
stare medie între normal şi patologic, o categorie 
de indivizi anormali, fără a fi bolnavi, cum ar fi 
ciclotimiciî, termen care cuprinde pe aşa numiţii 
anxioşi, pesimişti, disperaţi, desesperados din 
Spania, dar tot Achille Delmas nu are curajul 
să·1 contrazică în mod categoric •. 

Sinuciderea, susţine Delmas, este un caz 
patologic. Sinucigaşii deci sunt desechilibraţi, 
oamenI anormali. Durkheim nu susţine aitceva În 
fond, ci trece direct la cauza eficientă, cauza 
anormalităţii, care duce la sinucidere, anormali
tatea nefiind decât o consecinţă a unor alte cauze 
şi Durkheim găseşte cauza anormaHtăţii În inte
grare, sau mai precis in lipsa de integrare so
cială. Prin inegrare el înţelege gradul conformi
tăţii individului cu regulile, credinţele, tradiţiile 
şi disciplinele tuturor ordinelor. impuse membrilor 
lor prin mediul social. Cum in ţara noastră nu
mărul sinuciderilor creşte pe zi ce trece, iar prin 
exodul dela ţară spre oraş, care continuă verti
ginos şi care îngroaşe rândurile declasaţilor cari 
nu se pot integra În noul mediu şi nu se pot 
nici reintegra in cel părăsit, din care s'au rupt 
pentru totdeauna -- integrarea socială începe să 
devină o himeră, aceasta constitue o extrem de 
importantă problemă. 

Am spus că ·sinucigaşul e un om anor
mal. Nu Însă orice anormalitate duce la sinuci
dere. Sunt două cazuri cari duc la sinucidere: 



cîclotimia (dispoziţia alternativă de deprimare şi 
de excitare) şi hiperemotivitatea, 

Ciclotimia are două manifestări, două aspecte 
diametral opuse: deprimarea şi excitarea. Ciclo
timicii sunt insfabili. In stare de deprimare ei 
sunt minaţi de deficienţa şi dificultatea activităţii 
lor, tind spre simplificarea vieţii şi se refugiază 
În abstenţiul1e; sunt săraci În proiecte, leneşi în 
iniţiative, incapabili de a lua o hotărîre şi fricoşi 
de răspundere. In starea de excitare ei sunt exact 
contrari: totul li se pare lesnicios, nu se mul
ţumesc cu ce sunt şi ce au şi vor tot mai mult. 
Dacă in momentele de deprimare păcătuesc prin 
abstinenţă şi pasivitate, in cele de excita re păcă
tuesc prin exces. 

Deprimarea are trei faze: nelinişte, tristeţe 
şi iritare, într'un cuvânt melancolie. Un deprimat 
are isbucniri de revoltă, crize de nervi. uneori 
teribile, au momente de chin şi de desnădejde, 
când mute sub mas;:a unei sobre resemnări, când 
tumultuoase şi explosive. 

Neliniştea merge alături de tristete şi se 
caracterizează prin mai puţil\e variaţii ŞI isbucniri. 
In a;:eastă stare sunt epoci de acalmie, de destin
dere, de excitare chiar, dar în cea mai mare mă
sură acalmia sau excitatea devine depresiune. Ne
liniştiţii sunt obsedati de moarte, ii amuză lucru~ 
riIe macabre. au un gust morbid sau de depra
vare artistică şi-i ademeneşte sinuciderea. 

Tristeţea ii urmăreşte şi-i cuprinde pe de
prim;jti mai ales când sunt singuri. In fata de 
nelinişte au loc treceri subite dela depresiune la 
excitare, apoi dela melancolie la enervare. Ei fug 
de singurătate, caută tovărăşia oamenilor care·i 
interesează sau îi amuză. Când aceasta le reu
şeşte, aceşti sobri, taciturni şi absenti sunt cu
prinşi deodată de pofta de a se irosi, de a se 
consuma dintr'odată, într'un efort uriaş, cu entu
ziasm şi febrilitate şi În contrast ahsolut cu felul 
lor obicinuit de a fi. Ii aDucă adeseori dorul de 
de ducă. Mimica lor e istovită, umilă, iar după 
câtva ti ro p - o oră sau două - îi vezi antre
naU intr'o conversaţie sclipitoare, de o jovialitate 
desăvârşilă. Devin apoi tot trişti, desgustaţi, po
saci. rn această stare au o mare cap1citate de 
eforturi intelectuale şi caută să se manifesteze, 
prin artă sau in orice fel. Toti sunt noctambuli. 
Când se culcă le e greu să uite de ei şi de cele 
înconjurătoare - condiţiunea somnului - şi in 
aşteptare sunt cuprinşi de tristeţe şi enervare, 
care provoacă insomnia nervoasă. Dacă sunt scu
laU după ce au dormit, e o adevărată dramă 
până adorm din nou. Mulţi din ei devin toxico
mani - fumatul excesiv e tot o toxicomanie. 
Toxicomania e un mijloc de a grăbi moartea şi e 
foarte frecventă. Când un student, o demi-mondenă 
sau o vedetă moare fără a se şti dacă e accident 
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sau moarte voluntară, e Sigur că ne găsim În 
faţa unui deprimat care a luat o doză excesivă. 
Scriitorul suprarealist Jaques Vacile a fost găsit 
mort Într'o cameră de hotel, ucis prin abuz de 
opium. Şi tocmai el scrisese; "II n'y a pas rai
son de vivre, mais il n'y a pas non plus raison 
de mourir ... Ia seule facon qui nous est laissc 
de temoigner notre dedain c'est de I'accepter ... " 
Şi cu tot stoicismul său". 

Enervarea se prezintă ca o tensiune perma
nentă şi explodează cu o violenţă variabilă. Are 
un substrat de ură. 

In concluzie ciclotimicii sunt sinucigaşi Pu
doarea, teama de a nu fi inteleşi, timiditatea sau 
sentimentul inutilităţli, îi face să se închidă în ei 
înşişi. Sunt unii cari au nevoe să se exteriorizeze 
şi nu e nimic mai mişcător decât confesiunile 
unor astfel de oameni, când cred că pot fi inte
Ieşi. Cei cari au inspiraţia şi technica, se servesc 
de artă şi literatură. De aici jurnale intime şi 
confesiuni. Aceste stări sufleteşti care se accen
tuiază cu vârsta şi sfârşesc, prin il impune o fi· 
losofie sohră şi descuriljantă, de renunţare şi pe
simism, duc la renunţare şi la dorinţa mortii. 
Pentru aşi găsi refugiu recurg la toxicomanie. 
Ei seamănă toţi, indiferent de clasă socială. Când 
unul din ei se sinUCIde, se spune: "L-am văzut 
eri şi nu avea nimic aparte" sau: .. n'a survenit 
nimic nou În viaţa lui" şi când se caută un motiv 
plauzibil, el e o bagatelă, dar adevărata cauză 
este deprimilrea. In faza de melancolie o turburare 
extremă, in starea de nelinişte starea continuă de 
grije, împing la actul fatal. 

Sinuciderea poate proveni şi din hiperemo
tivitate, care uneori se asociază la ciclotimie. Ea 
se caracterizează prin disproporţia dintre faptul 
cauzat şi emoţia consecinţă. Cel mai mic incident 
produce turburări, el e multiplicat şi repetat. In 
faţa unui eveniment mai important. capabil să-i 
răstoarne viata, ori să atragă un dezastru mate
rial ori moral, h i peremotivii devin mânioşi, obo
siţi, fricoşi; adeseori vin şi paroxismele: furie, 
disperare şi agitatie anxioasă. Ultimele două pa
roxisme pot duce la sinucidere şi chiar la omucid. 
Hiperomotivii sunt generoşi. capabili de sacrificiu 
şi simt nevoia de a-şi lega viata de o fiintă -
om sau animal iubit. Această afectiune poate să 
apară sub două forme: ca o aviditate, fiinţa iubită 
fiind socotită ca făcând parte din sine, ca o necesi
tate de a iubi şi uneori ca o aviditate, ca o necesitate 
de a se devota, de a fi iubit de cineva. Prima apără, 
a doua împinge la sinucidere. Toti sinucigaşii 
acestia sunt blânzi, buni şi afectuoşi. 

Hiperemotivitatea, dă cu timpul, în cic(otimÎc, 
dacă nu intervine la timp terapeutica. 

Sinuciderea provine din izolare şi duce la 
izolare, o crudă izolare, ireversibilă şi fără apel. 
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..... ,'d vorbit C:ldeseori de rolul 
illlportC:lllt al Unl'l expo' 
ziţii colectIVe a pidori. 
lor români din Arad, şi 
Ilid astăzi nu e inutil 
de-a mentiona necesi
tatea acestei organizări 
a plas1icei naţionale în 
oraşul nustru. Pictura 
românească de aci, ar 
câştIga astfel Ull interes 
considerabil, atât din 
punct de vedere moral 
cât şi material. 

Scopul unor asemenea manifestări, nu este 
numai acela de- a urmări cu discernemânt desvol
tarea spirituală a unui grup local de artişti, ci şi 
acela, de-a culege elementele caracteristice, din
tre care, cu timpul şi selecţionarea necesară, Mu
zeul Palatului Cultural, ar putea alege cu mai 
multă siguranţă, numărul şi calitatea nouilor 
achiziţii. 

O astfel de normă, ar pune capăt interven
tIilor inoportune, care de cele mai multe ori se 
fac fără O cunoaştere suficientă in materie de 
artă, şi de persoane cu totul străine de impor
tanţa muzeografică a unei lucrări plastice. 

Se va mai da în chipul acesta, locul cu
venit fiecărui artist de seamă, fără a ne mai 
pierde'n enumerarea unui şir de individualităţi 
şi de opere diverse, care ar risca să transforme 
colecţiile muzeului nostru, într'un simplu reper
toriu de obiecte in!;me sau pOf'fic'Jlof'e. 

Dacă o expoziţie colectivă de pictură se 
face pentru a da vederea în ansamblu a unui 
grup determinat de artişti, a unei şcoli sau epoci, 
şi prezintă deci o importanţă atât de mare pen
tru, selecţionarea morală a producţiilor de artă 
pare natural şi util, de-a o anticipa publicului cu 
o prefaţă sau introducere, care ar fj într'o măsură 
oarecare, însăşi activitatea acelora care ar re
prezenta- o. 

Printre cei activi şi cunoscuti dela Palat, 
VOln. cita pe pictorii: Camel Minişon, Maf'cel 
Olinescu, lulion roade!', Flo"i:Jn MUf'eşon, Pe
I"u Peie!' şi N. Chif'ilov;ciu, definând în măsura 
posibilităţii şi a cunoştinţelor, câteva părţi fizio
nomice a talentului lor. 

Naturalist prin excelenţă, Min'şon, nu scapă 
nimic din finetea bogăţiilor naturei. De altfel, nici 
culoarea, nici linia, nici distribuţia efectului, ine
rente unei compoziţii ordonate, nu lipsesc în 
lucrările sale. 

Călător neobosit În căutarea subiectelor şi 
a pitorescului, aria lui Minişan exprimă o infinită 
supletă plastică, un colorit limpede şi armonios. 
Din gama elegantă de culori, remarcăm îndeosebi 

tonurile de umbră, calde sau catifelate, unde ochiul 
se odihneşte cu plăcere, după atâtea peisagii in
sorite, dar scumpe autorului. Ea devine lirică şi 
se transformă În variaţiuni uşoare, subordonate 
(tl ştiin~ă culorii predominante. Arta lui Mil'lişan 
se deosebeşte de a celorlalţi, prin interpretarea şi 
materia ei, căci pe lângă o tehnică cunoscută şi 
sigură, a mai are şi o parte de sensibilitate şi 
adevăr; de altfel pânzele sale ne confirmă cu 
prisosinţă temperamentul poetic, originalitatea şi 
forţa de creaţiune, de a căror valoare ne-am În
credinţat de atâtea ori. Ele transcriu cu o forţă 
uimitoare, cu o voinţă neobosită, aspectele solului 
floarea şi fructul, izvorul cristalin şi marea pier
dută 'ntr'un orizont argintiu sau înfocat. 

Flori C. Mirlişau 

Sunt pictori despre care credem, chiar ad
mirându-i, c'ar putea să creeze şi altceva tot aşa 
de bine; in faţa lui Minişan însă, nimeni nu s'ar 
putea gândi, că el poate realiza un ideal dife
rit. Poate pentru unii lucrul acesta pare o infe
rioritate; eu cred insă, că tocmai aci trebue cău
tat principiul forţei creatoare şi secretul simţului 
său grandios. 

Oltnesca, e mai tânăr şi nervos. Intâi el 
este pictor, căci are sensul formei, a desenului 
incisiv, a compoziţiei armonioase. Nu numai că 
Olinescu are acest merit, dar el pune calităţile 
sale în serviciul unei sensibilităţi inteligente, a 
cărei imagine se spatiaIizează, luând forma sculp
turală determinată În spirit şi materie. Acuarela 
peisajul sau busturile, toate sunt probe vivante, 
care ne pun în faţa unui realism personal atul 
Olinescu, care nu se Iasă inlăturat de ţinta sa, 
nici prin gustul narativ, nici prin acela al pito
resculul. 

EI ştie că afta clasică a ajuns la ultimul ei 
termen de viaţă şi că nu mai are deci, (.Iimic de 
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ravnit sau de cucerit. Olinescu ştie că de acum 
trebuie să tindă spre un umanism mai nou sau 
mai tinăr, a cărui forme păstrează numai ritmul 

Portret M. Olillcscu 

primordial şi supr.inzător al vieţii. Olinescu ştie 
deasemenea, că în astfel de condiţiuni trebuie să 
caute o artă liberă, care se naşte sub ochii noştri. 
Arta lui se transformă pentru ca să ia forme Iloui 
şi să se adapteze altor legi. Limbajul său colo
ristic este insoţit de un r .!pertoriu bogat de su· 
biecle, spicuite cu grijă şi hotărire, din complexul 
vast al naturii. Toamna cu frunzele ei galbene ~i 
obosite, vara cu lumina ei ascuţită, cel ul pal sau 

Peisai ,11. OlillESfil 

voios, lucrurile instalate într'un spaţiu elegant şi 
precis, lumina şi umbra într'o culoare fragedă 
şi vie, materia şi omul determinate într'un desen 
savant, se înşiră pentru noi într'o iconografie ex
presivă, ce degajă aceasta notă a momentului, 
caracteristică lucrărilor lui ·Olinescu. 

Pretutindeni aceaş notă degajată, neliniştită • 

HOTARUL 

ce se frământă pentru a lua o formă definitivă în 
busturile lui Olinescu şi o compoziţie mai pre
cisă pe pânzele lui. Artistul tinde la esenţial fără 
ca să cadă în abstracţie, căci pentru a traduce 
ideile şi sentimentele sale, el nu uită niciodată 
că este pictor. 

roade" mi-e cunosc It de multă vreme· 
Arta lui. este simplă, vie şi adevărată. Stilul ei 
va avea prin urmare simplicitatea şi clarteţa prin
cipiului. Ea are drept normă de a fi sinceră şi 
drept obligaţie de a fi veridică. Prima sa condi
ţie este de a fi familiară, naturală şi fizionomică; 
ea rezultă dintr'un ansamblu mi1unat de calităţi 
morale: naivitate, voinţă răbdătoare şi iscusinţă. 
Dar iată lucrările. Cele religiosse se relevă cu 
mult interes. Influenţa teatrului religios asupra 
acestor compoziţii, are un rol ce nu poate fi ne
glijat. Artistul nu numai că a executat scenele 
concepute de Biblie sau Evanghelie, dar are me
ritul de a le fi îmbogăţit cu imagini noui şi va
riate. Inovaţiunile iconografice din compoziţiile re
ligioase. se 'mpreună riguros unele cu altele, pen
tru a arăta expres:a morală a figurilor, gestul şi 
atitudinea lor. Dar verva lui Toader, se manifestă 
mai ales în interpretările de ordin pitoresc, ca 
acelea din peisagiile sale pictate sau pastelate. 

Acuarela, este tratată Într'o factură uşoară 
şi expresivă. Ea ne îndreaptă spre o faţă nouă, 
a sensibilităţii maestrului. Aci, natura ia un ritm 
mai delicat. Viaţa nu mai are aceaş aparenţă ca'n 
lucrările în ulei sau pastel. Conturul se atenuează 
şi culorile dispar În tonuri savante Compoziţiile 
În ulei sunt peisagii sau efigii familiare, naturi 
moarte, flori, animale. 

Dacă subiectul şi materia sun! prea subor
donate preocupărilor de efect, ele reprezintă ter
menul unei senzaţii juste si personale, fiind con
vingătoare şi expresive Ele ne arată tot ce tre
bue să cunoaştem din art~ lui Toader, şi deci 
oes!ul ca s'o iubim, s'o stimăm şi s'o 'nţelegem. 
Găsim În ea o bunătate de suflet, o cordilitate 
pentru real, care dau tablourilor sale, o valoare 
deosebită de aceea, pe care lucrurile par s'o aibă 
acolo unde sunt. De aci nu ideal, neindoios pen
tru cine-I poate sesiza şi foarte atrăgător pentru 
cine-l ştie preţui. 

Modest prin firea lui, şi fără să ne fi dat 
poate măsura exactă a puterilor sale. Mu,eşan, 
trăeşte izolat de societatea celor febrili, şi astfel, 
de entuziasmul ce antrenează forţele creatoare de 
artă. Deşi procedeul dominează asupra spiritului 
şi tumultul de tonalităţi asupra valorilor armo
nioase, lucrările sale actuale sunt instructive, cu 
o putere de expresiune şi un clasicism, care nu 
exclude însă originalitatea; dar mai inainte de-a 
fi picturale, ele sunt narative şi grafice. 

Cunoscut în malerie de artă bisericească 
Mureşan ne surprinde prin delicateţa lui. Aci însă, 
el Iasă cuvântul lui Toader, sau îl urmăreşte 
de aproape. Arta lui, este minutioasă şi calmă -
aşa cum e mai proprie felului său de a fi. Opera 
se naşte aci din contemplarea zilnică şi religioasă 
a naturii. la imboldul unui suflet serios, neobo- 107 
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sit, simplu şi chibzuit; ea este impregnată de 
acest caracter de convingere şi sinceritate, sem
nul operilor trainice, care adaogă o parte morală 
frumuseţii plastice şi pitoreşti. 

Cel mai tânăr dintre toţi e pictorul Feier. 
El nu e suficient cunoscut la noi, dar merită să 
fie apreciat mai mult. 

Crescut din copilărie în faţa orizonturilor 
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Portret P. Feier 

mari, în mijlocul naturii, Într'un mediu familiar 
modest, simplu şi pur, viaţa şi educaţia sa mo
rală, par să fi fost particular de intense. Vedem 
deci că privirile sale de artist, s'au trezit Întâi în 
annonia Iivezilor şi a pădurilor, din satul natal. 
care a lăsat in arta lui, o urmă profundă şi ca. 
racteristică. Pe de al tă parte, dacă găsi m o tră-
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Compoziţie P. Feier 

sătură de sentiment melancolic în lucrările lui 
Feier, aceasta se datoreşte numai împrejurărilor 
sociale, în care tânărul artist şi-a format cariera, 
după moartea părinţilor săi. 

Arta lui Feier este decorativă şi se pretează 
mai bine suprafeţelor mari. Ea a ajuns la o fază 
hotărâtă de desvoltare; la o maturitate, În care 
elementele de compoziţie, corespund elementelor 
intelectuale, căci în pânzele expuse, artistul uneşte 
sensul decorativ cu acela al valorii subiectului, 
îndreptându-se în acelaş timp, spre o artă nouă, 
personală În culoare şi formă, dar mai ales con
formă exigenţelor esteticei contimporane. Lumina 
e opacă şi cal mă. In căutarea unei game de cu
lori armonioase, el şi-a format o paletă unică, 
din care a luat şi pe acest că.rămiziu-Închis. ce-l 
vedem În toamnele şi compoziţiile sale, unde in
tăreşte şi mai mult poezia mistică a liniei stiti
zate, În care figurile sunt construite cu inteligenţă 
şi sensibilitate. 

Plecat pe drumul spinos al independenţei, 
cu talismanul calităţilor sale naturale şi prodige, 
Feier, nu va'ntârzia să ajungă şj să merite locul 
cuvenit. 

Chirilo"icia, aduce În lucrările sale, o na
tură fină şi sensibilă, de caracter local, pe care 
o variază diferit. după inspiraţia sa curioasă şi 
demnă de atenţia publicului. 

Preocupat cu gr jă, de problema luminii şi 
umbrei, îl vedem de mult ori neliniştit în peisa-' 
giile lui, interpretate cu puţin manierism, care nu 
lipseşte însă, de o personalitate caracteristieă. 
Prin sinceritatea lor, lucrările lui Chiriloviciu, 
constitue pentru noi, documente preţioase, îna
intea căror trebue să ne oprim, Nu le putem con
testa acest sentiment singular şi mişcător, pro
venit dintr'o poezie a sufletului sau a vremii; 
poet familiar şi pastoral, el nu se 'ndoeşte să 
persevereze intr'o artă bogată şi rafinată de.culori 
şi nuanţe. Plinaier-ul său deplin, precum şi fac 
tura lejeră a compoziţiilor, sunt confidenţe sigure 
şi demne a puterii sale coloristice şi inventive, 
care· I vor clasa cu competinţă, între cei mai buni 
din generaţia sa. 

* • 
'" Inainte de-a termina acest studiu, ţin s!l ex-

prim regretul meu, de· a nu putea vorbi decât 
despre aceia a căror activitate o cunosc mai de 
aproape, şi de~a fi fost poate încomplect prin lipsa 
câtorva lucrări originale, care n'au putut Însă 
să-mi parvţnă, din împrejurări ce nu pot motiva 
aci. 



HOTARUL 
2~a. -

o a sportului 
AI.. romanesc estetică 

Un match de football merită 
să fie văzut numai Într'un 
singur caz: când urmăreşte 
realizarea unei estetici, înve
derarea unui joc frumos şi 
elegant, adică tehnică. Sportul 
e mai puţin concurenţă, în
trecere, luptă pentru suprema
ţie şi mai mult o estetică. 
Nu rezultatul numeric este 
a se căuta. Scopul este altul: 
reluarea unei estetici, a spec-

taculosului. O adevărată incantaţie sufletească ur
măreşte spectatorul Este adevărat că pe lângă 
această emoţie artistică mai este şi revărsarea 
aceea personală de energie, rezultată din partici
parea integrală, prin privire, la match. Dar in 
faţa unei opere de artă nu-ti trădezi emoţia pro
fundă ce ţi-o pricinueşte? Bineinţeles această 
exterioritate a emoţiei diferă dela individ la indi
vid, fiind determinată de temperament. 

Sportul este o artă şi o estetică asemeni 
coreografiei. Bineînţeles nu poate fi armol1lzat şi 
simetrlzat in desfăşurare asemeni dansului. Dan
sul e muzică şi poezie. Ritmarea mişcărilor scoate 
acele minunate şi savurate efecte artistice. Spor
tul arar se poate ridica la culmi de-o asemeni 
artă. Prin însăşi natura sa se referă marilor per
fecţiuni artistice. E o artă impură. Dansul este 
acel ce face trecerea dela artele pure, superioare 
la artele impure. inferioare. Elementul caracteris· 
tic care diferenţiază unele de altele este: dăinuirea. 
Artele pure sunt oarecum sensibilitate statizată. 
C~lelalte sunt sensibilitate dinamizată, prin tU
rnare un pisc de perfecţiune odată atins se con
sumă prin însăşi actul realizării. Trebueşte mereu 
reeditată, prin strădania subiectului artist, spre 
deosebire de o pictură care rămâne, putând fi 
privită şi savurală oricând. Sportul ca o artă se 
consu mă prin realizare. 

Sportul este o arta a mulţimilor, În sensul 
că urmăreşte polarizarea interesului marilor mul· 
ţimi. Ori· tocmai aci rezidă un neajuns insemnat: 
trebue să fie o artă pe măsura puterii de inţele
gere a mulţimilor spectatoare N'aţi constatat că 
marile echipe, ti. căror joc de o eleganţă şi fru
museţe desăvârşită scoate maximum de spectacu
los, n'au priză asupra mulţimilor? E caz identiC 
cu a filmelor bune, cu al cărţilor grele ~all cu 
a expoziţiilor de pictură. Şi din această ingrămă
dire a efectelor de frumo5 se naşte greşita tăl
măcire a întelesului înalt a sportului. Pentru sco
puri mercantiliste se denaturează sensul şi rostul 
sportului. Se ajunge la un sport practicat de in
divizi ce n'au nimic comun cu preocupările rea
lizării sportului artă. E fenomenul adoptării la 
nivelul artiştic al mulţimilor, în loc să se urmă
rească o adoptare, o ed~care, o ridicare artistică 
a acestora. 

Rezultatul unui match sportiv interesează 
atât timp cât este expresia dreaptă a cali1ăţi jo
cului produs. Unui joc frumos şi elegant este fi
resc să-i corespundă un rezultat care să·i traducă 
în cifre raportul calitativ de forţe şi tehnică. 
(Normal, forţa trebue să se confunde cu tehnica. 
Tehnica e frumusete şi eleganţă. Forţa e un ele
ment al tehnicei: ajută la expnmarea în rezultat 
real a calitativului, este un valorimetru al calităţii). 
Tocmai dda această concepţie a sportului artă 
începe, prin denaturare, sportul animalic sau ori 
cum vreţi să-i ziceţi. Nu se mai urmăreşte ma
ximum de spectaculos, ci SCor cât mai mare. Şi 
produce o intervertire: elementul subordonat este 
supraordonat. Şi din aCt astă răsturnare de înţe
les se naşte primatul forţei asupra tehnicei. Exa
gerarea acestei tălmăciri duce la nesocotirea t( h
nicei. De aci intrecere nebunească, goană după 
goal-average, brulalităţi. Lipseşte incantaţia sufle
tească. Sportul nu mai este artă. Văduvit de preo
cupări artistice rămâne simplu meşteşug. Apar 
echipele profesioniste. Sportul este prostituat. 
Sportsmenii devin animale superbe dar fără preo
cupări înalte. Sportul devine scop în sine! Mens 
sana in corpore sano zice arhicunoscutul adagio 
latinesc. Inseamnă că numai o normală desvol
tare simultană a individului pe plan intelectual şi 
fizic dă integritate omului. Mime sănătoasă s'a 
văzut existând în trup plăpând. Dar o cultivare 
numai o bicepşilor nu înseamnă spor intelectual. 
Frumuseţea trupului neîmplinită de frumuseţea in
telectuală e găunoasă, nefolositoare şi neîndreptă
ţită Nu muşchii bine armonizaţi au fost aceia 
cărora li se datoreşte cultura de azi a omenirii. 
Sunt îndreptăţite preocupările sportive artistice 

Un fapt foarte interesant se produce azi şi 
iLeşte retina observatorilor vieţii contimporane: 
sportivitate intensă Jllai ales la tineret. Este o 
părăsire in grup compact a muncii de cărturar. 
Socotim acest fapt drept reacţiunea împotriva se
colelor de dispreţuire a sportului. I'n ultimele 
veacuri toată preocuparea omenirii era pur inte
lectuală. Era firesc să urmeze o puternică reac
ţiune. Şi ca orice reacţiune, azi se exagerează 
spre polul opus. Dar mai poate fi şi altă pricină 
la baza acestei înstrăinări de carte. Omul vremu
rilor noastre nu găseşte în adevărurile cărţilor 
partea care duce in inima neliniştelor slJfletult:i 
său străbătut de îndoieli, tristtţi şi <"ontradiC\ll 
şi nu găseşte nici măcar leacuri le ce i· ar putea 
îndrepta starea mi\ter:aIă. Şi În vremea aceasta 
de reslriş!e a vieţii cărturăreşti se scriu cantitativ 
şi calitativ mai mult ca până acum E o inflaţie 
de falşi profeţi şi găunoşi cărturari. 

Şi văzând tineretul vremurilor noastre pre
ferind o tălmăcire a înţelesului sportului alfa de
cât cea logică, faptul nu ne poate decât întrista, 
şi gândul nostru nostalgic sboară spre amintirile 
vremurilor cari ne-au lăsat imaginea plăcută a 
a unei tinere fete zăbovind, cu zâmbet în colt 109 
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de buze şi mulţumire sufletească in ochi de~asupra 
unor cărţi, altele decât otrava care 'nveninează 
azi sufletele fragede ale tinerimii noastre corupte 
de falşi şi bicisnici fabricanţi de imundă literatură. 

Aşa zisa literatură uşoară a uzurpat locul 
cărţii de probleme. Meşteşugari fără nici o cre
dinţă, morală şi estetică ai condeiului prostituiază 
arta. Titlul sensibilităţii lor Ii-e pervertit. 

In această atmosferă, mens sana in carpore 
sano apare un adevărat ideal .. 

• 
Există o conceptie românească a sportului? 

Ce cred cele zeci de mii de indivizi ce asaltează 
arenele? De unde interesul acesta pentru sport? 
Care este valoarea calitativă a sportului româ
nesc? 

De o conceptie românească a sportului nu 
putem vorbi căci nu există. La temelia sportului 
românesc stă intoarsa inţelegere rostului sportu
lui. Sportul românesc dăinuie încă în 1aza intre
cerii. In respeciul ace~tei inţelegeri se urmăreşte 
nu spectaculosul ci eficacitatea, rezultatul mare. 
N'avem o înţelegere estetică a sr ortului. Mercan
tilismul este zodia În care se desvollă sportul 
românesc. 

Cum se explică, În acest caz, fenomenul bi. 
zar al existenţii atâtor pasionati pentru sport: 
Snobismul duce mulţimile la matchni. Practic -
rea acestui snobism naste obişnuinţa Indemnul 
de a vedea un match nu izvoreşte dintr'o trebuinţă 

intelectuală, e derivaiul obişnuintii. Aproape În 
toate domeniile se constată, la rădăcina unor tre
buinţc,obişnuinta. Lipsa unei cultun adevărate 
naşte asemenea trebuinţe derivale, imita te. Ne
voile reale se intemeiază pe cultură. Ori dacă nu 
există o concepţie a sporlului pute: m vorbi de o 
nevoie reală? Este cazul să vorbim de o trebuinţă 
derivată, întemeiată pe i Il Î! atit'. 

Există între calitatea sportului şi sti uc1ura 
sufletească a spectatorilor o înrâurire reciprocă 
de cauză şi efect. Lipsa unei educatii sportive 
naşte minoră calitate de sport şi invers. Căci ju
cătorii spre a fi pe placul publicului prestează 
joc cantitativ, eficace. In felul acesta nu se poate 
face o educare a mulţimilor. . 

Cunoaşterea stării sportului românesc să ne 
fie indemn la muncă de ridicare şi îmbunăIăţire 
calitativă, simultană unei reeducăf' a publicului 
sportiv românesc. Numai în chipul acesla vom 
izbuti să infiripăm o artă şi o estelică a sportu
lui rllmânesc, adică să fim creatori. De ce să fim 
tributari. cu creaţiile noastre, la nesfârşit. străi
nătăţii. Nu ne putem desvăţa de răul nărav al 
imitării tuturor formulelor înflorite pe pământul 
altor ţări? Secătuit-a oare geniul creator al nea
mului acestuia? Dece n'am rupe cu trecutul de 
slugarnică imitare? Şi dece n'am Începe să creăm 
cultura român('ască creind o artă sportivă româ
nească? 

Tiberia Bornea 

......, 
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Federalizarea Socie'ă,ilor Ca"ala'e 
din Arad a făcut cea mai bună impresie şi a 
fost foarte bine primită de către intelectualii 
arădani. 

In locul fărâmitării energiilor, construc
tivism cultural; în locul acţiunilor disparate şi . 
de cele mal multe ori sterile, o actiune ar
monioasă şi bine dirijată. Un prim inceput 
s'a făcut. Energiile creatoare s'au grupat in 
jurul revistei "Hotarul", care va da deacum 
Îllainte măsura adevărată a fortei de crea
liune şi luptă a păturel intelectuale arădane. 

In direcţia culturalizării salelor s'au creat 
În această lună numai, peste 20 de cercuri 
culturale de către despărtământul "Astra" la 
care au luat parte intelectuali din toate soci-
etăţile federalizate. _ 

Pentru lunile de vară se proeetează lu
crări monografice. punându-se la contribuţie 
râvna. demnă de amintit a atâtor invăţători şi 
preoţi dela sate, cari ni s'au adresat cerân
du-ne sfaturi şi indrumări. Vara aceasta se 
va aduna folklor. 

Mai târziu Societatea "Concordia" va 
infiinta 10 biblioteci populare 1n satele ce se 
vor desemna ullerior; iar după un plan bine 

chibzuit, se vor organiza conferinte în foate 
salele cu centre cullurale "Astra" cu subiecte 
bine determinate. 

Acestea suut punctele din planul mi
nimal ale FederaţieI. Crearea unui institut de 
editură. cu o bibliolecă populară şi alia pen
Iru intelectuali, poate a unei "UniversităIi 
Populare" În cartierele oraşului şi aJle dezi
derate exprimate prin presă sau de cercurile 
intelectuale arădane. se vor pune în practică, 
numai pe măsură posibilită1i1or materiale, de 
care va dispune Federaţia. 

In această ordine de idei s'a pus .şi 
problema federalizării corurilor din Arad. 
Avem 4 sau 5 coruri, care îşi dispută Întâie
tatea, impărţindu-şi elementele bune, in con
glomerate amorfe, fără omogenitatea cerută 
unui cor bine organizat. 

O incercare in această directie s'a făcul 
de către P. S. S. Episcopul Andrei, dar fără 
rezultat. Să sperăm că după exemplul socie
tăţilor culturale şi societăţile corale vor înde
părta dela sine ambitiile personale şi vor găsi 
pe acel conducător neutru, care să~şi ia râs· 
punderea şi organizarea unui cor, unic dar 
ireproşabiJ, 
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Că r 1 i · R e vi s t e 
Stoian Gh. Tudor: Hotel Maidan -- roman. 
Uimirea care te 'ntovărăşeşte în tot timpul lec
turei acestui roman (?), te părăseşte la ultima 
pag-ină Iăsându·te pradă gândurilor. E acesta un 
roman? €e-a vrut să spună autorul? Simţi că 
scenele ce "rulează" in fata ta aproape cinema
tografic sunt trăite din plin, că autorul n'a scris 
"Hotel Maidan" pentru că a vrut să scrie şi el 
un roman după calapodul ohişnuit, împărţit În ca
pitole a la maniere, de Proust sau Mihail Sadoveanu, 
ci pentrucă ,a avut ct!va de spus" după propria 
lui mărturisire. Şi a spus-o "pe şleau", bolovă
nos şi instinctual, scene abrupte aşa cum i s'au 
iluminat În trecerea nouroasă a amintirlor fără 
nici·un menajament pentru cititor şi pentru apa
ratele de măsurătoare ale Criticii, uscată şi cle
vetitoare. 

Hotel Maidan e o bucată de viaţă trăită şi 
scrisă aşa cum a fost trăită. 
Mircea Damlan. Deacurmezişul - ro
man. Cartea a apărut in Vitrină subt banderola, 
ce arunca întocmai ca f1amura unei revoluţii pri
virilor mirate, un singur cuvânt: o ambitie. E 
steaua călăuzitoare a vieţii, celui ce s'a aşezat 
"dea curmezişul II mediocrităţii acestei contem po
raneităţi. 

Marin Dogaru, numele de împrumut al ace
luia care a făcut din vagabondaj, Întocmai ca de 
curând decedatul Maxim Oorki, un mod de cu
noaştere, trece deacurmezişul vieţii insipide şi 
monotone de provincie, ca şi al vieţei sgomotoase 
dar goale a Capitalei, mereu şi totdeauna în con
flict cu felul de rostoire a vieţii, a societăţii şi a 
administraţiei. Aşa cum ni se arată din imaginea 
În filigram de pe copertă, tăios ca de piatră, 
Mircea Damian şi-a făcut drum, - un drum al 
lui - prin jungla coteriilor literare, fără mena
jamente pentru cei pe care i-a călcat din "gre
şeală" pe bătătură. Şi-a făcut uru m cu coatele, 
cu trupul, cu pumnii şi mai ales cu condeiul. Dar 
şi l-a făr.ut. Dacă trâmbiţarea de pe banderolă 
n'ar fi aşa de sugestiv~, Mircea Oamian ar fi 
putut.o înlocui cu una la fel de veridică: O 
victorie. a. n. 
Dan Petraşincu: Omul Gol. nuvele -
DI. Petraşincu cochetează cu situaţiile ce frizează 

neverosimilul, ce par' că "stau pe muche de cu
ţit". Dsa le introspectează până la refuz, dându-le 
astfel o legaJizare în timp şi 'n spaţiu, încât ci· 
titorul e răpit de măestria cu care precizează fie
care pas, de felul cum jonglează cu situaţiile cele 
mai dificile şi cu personagiile cele mai ciudate. 
Dacă ai rupe mirajyl În care te 'nvăluie autorul 
cu o dialectică insinuantă, nu-ţi vine a crede că 
ai putea Întâlni un om ca Victor Botez, din "Po
vestea unei morţi umane, Popi, Aura sau Livia -
din celelalte nuvele, că s'ar putea comporta aşa 
cum a vrut autorul ,i nu cum ar fi vrut ele. 

O\. Dan are nepretuitul dar, de a-ţi anihila 
orice spirit critic în timpul lecturei. Te subjugă 
sau cum s'ar zice cam vulgar, dar plastic: te 
duce cu vorba, şi numai în clipele de revenire 
ce ţi.le dă orice carte. atunci iţi par totul stranii,......
şi împrejurările şi personagiile, le discuţi, le pri
meşti sau le refuzi. 

Şi aceasta e un mare dar. 

1. Pilat: Poeme intr'un vers. Editura 
Cultura naţională. D1. r'ilat cearcă pe tema unui 
vers decupat din V. Hugo să ne dea poeme În
tr'un singur vers. Ezitând între şaradă şi platitu
dine, aceste versuri decapitate dintr'un poem ce 
nu s'a scris, rar realizează intenţiile autorului. 
Virtuozităţi de acestea prosodice vor fi interesante, 
dar nu pot crea un gen şi nu pot avea durată. 
Pot cel mult trece între curiozităţi le artei. Pe când 
p~emele într'un singur cuvânt? 
B. Iordan: NormaliştU ediţia II. Invă
ţătorii, ediţia 1 edit. Cugetarea. 

Invăţătorii au intrat in literatură, accidental: 
ca eroi, ce n'aveau nimic cu profesiunea lor. 
Deabea "Apostolul" lui Cezar Petrescu aduce 
problema "aposlolatului" acestor luminători ai 
poporului. Dar Cezar Petrescu ne dă un Î;,văţător 
ideal, învăţătorul, pe care ar trebui să·j aibă fie
care sat. OI. B. Iordan după ce ne-a dat În Nor
maHştii o icoană adevărată, fără idializarea poetică 
falsificatoare a realităţii, a vieţii de internat, în 
"Invăţătorii" ne arată viaţa cenuşie şi monotonă, 
ucigătoare de idealism şi de tinereţe a învăţăto
rului sătesc. OI. B. Iordan mânueşte condeiul ca 
pe un creion de caricaturist. l)sa ne·a dat admi- 111 
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rabile portrete: cum sunt cele ale revizorului, a 
primarului din sat şi mai ales al direclOrului de 
şcoală dela oraş, pn nse .,sur le vif". Ceeace poate 
aduce scăderea aceslui volum, este lipsa de adân
cire psihologică a faptelor şi a oamenilor. O-lui 
Iordan îi e frjcă să adincească unele tare ale des
călimii, de frică să nu iasă prea mult puroi din 
buba, pe care o crestază numai uşor cu pcniţa 
d-sale. O tăetură mai incisivă; sau cum s'ar zice 
În termeni mai violenţi, dI. Iordan ar trebui să 
~apuce taurul de coarne". Sunt multe adevăruri 
spuse acolo, dar le lipseşte puritatea de cristal: 
au prea multe date personale şi prea multe flo
ricele literare. Dar şi aşa cărţile dlui Iordan, sunt 
interesante, nu numai pentru învăţători ci şi pentru 
orice indrăgostit de literatură. 

Al. Lascarov-Moldovanu: Romanul Furnicei 
editura Cugetarea. 

01. AI. Lascarov-Moldovanu este un scriitor 
profund şi aşi putea adăuga. adevărat-creştin. 
Căci nu e destul a prezenta certificatul de botez, 
pentru a te crede creştin. E o mare, grozav de 
mare-diferentă de la a te numi şi până la a fi 
şi a simţi creştineşte. 01. AI. Lascarov-Moldo
vanu e unul dintre cei puţini. Atât În "Mamina'" 
poate cea mai bună operă a dsale, CÎt şi În tot 
ce-a scris dsa, se vede aceeaşi preocupare, de a 
trăi creştineşte. Dar dsa crede, ca şi dl Kiriţescu, 
in efectul moralizator alliteraturei. De'aci şi apli
carea dsale spre tineret, pe care·! iubeşte, şi vrea 
să-I povăţuiască, să-i îndrepte paşîi printre acele 
"Scyle şi Caribde" ale vieţii pământeşti. Romanul 
Furnicei e un roman pentru tineret, şi e un, ro
man cu vădit scop moral. N'o spun asta ca să 
Îndepărtez pe cititorii tineri dela această carte, 
pentrucă ştiut este că tinerii noştri cititorii fug 
de cicăliri moralizatoare, de tol ceeace cred ei, că 
ar impieta personalitatea lor şi libera lor formare. 
Nu. Din contră. Morala nu porneşte "ex catedra" 
şi nici de pe amvon. l\\ai mult nici n'o prea in
lâlneşti exprimată prin vorbe. DI. Lascarov-Mol· 
dovanu pornind dela procedeele marelui Invăţator 
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de a moraliza prin pilde, prin parabole, şi dsa 
Iasă faptele să vorbească. Romanul Furnicei, care 
exploatează cunoscuta fabula a greerului şi fur
nieei, e o povestire atrăgătoare, antrellantă a că
rei parte moralizatoare, tu, cetitorule trebuie şi ţi 
se impune fără să vrei, s'o remarci. Şi În asta 
cred eu, constă şi valoarea acestui roman, pe care 
îl recomand călduros tinerilor noştri prieteni. 

m. o. 
"Sadismul adevărului", d~ Saşa Pană. 
- Editura "Unu" Buc. 1936. 

Unul dintre cei mai răzvrătiţi esteţi români 
ne prezintă o carle rară, am putea spune de do
cumentări, asupra mişcărilor literare, cu poporţii 
de mari revoluţii. O. Saşa Pană este cunoscut din 
paginele revistelor, zise avantgardiste, cari biciuile 
de impotenta geniilor oficiale, au sucombat eroic, 
aşa cum amuţesc ideile În faţa altor arme de 
luptă, cari n'au nimic comun cu creelUl, cunoscut 
fiind faptul că aşa ceva nu activează în pumn. 

Citita ni găsesc in ~documentările" dlui Saşa 
Pană o largă tălmăcire asupra faimoasei "insu
recţii dela Ziirich", cunoscută pentru formarea 
curentului "dadaist" şi a cărei suflet s'a dovedit 
Tristan Tzara, plecat depe meleagurile româneşti, 
dupăce colaborase la "Simbolul" alături de Ion 
Vinea, Marcel Iancu, Aurel Solacolu, Emil Isac 
şi Adrian Maniu. 

Dar ultima carle a veritabilului poet, care 
a scris: 

"Cine n'ar dori să moară, visând că moare ?, 
cuprinde un cer înstelat de gândire liberă, de 
spontaneetate a subconştientului, dovedită mai ar
tistică decât însăşi arta. 

Interesante studiile intitulate" Viata de după 
moarte", în cari ne sunt prezentaţi într'un mod 
ciudat de sadic, gânditori ca: Alfred laty, Ulmuz, 
Lautrcamont, Rimbaud, Jaques Vache, etc. 

Cartea "Sadismul adevărului", pentJu a fi . 
pe deplin înţeleasă, nu-i deajuns paginile unei 
reviste, ea Însăşi cerând clădirea altei cărţi. 

(o. R.) 



Cărţi primite: 
"Graiul românilor din Roşa" de Em. Haivas. - Tip. "Gla

sul Bucovinei" Cernăuti 1936; 
"Sadismul adevărului" de Saşa Pană. - Editura .Unu· 

Buc. 1936. 
Mircea Stănescu de Oei. Lupaş. 

Reviste: 
Afirmarea: an. 1 nr. 1 3, Satu Mare. - Arta şi Omul: an. 
IV nr. 1, Bucureşti. - Blajul: an. III nr 1 şi 3/4. Blaj. -
Decalog: an. 1 nr. 5. Bucureşti. - Film: an. IV nr. 60-- 66, 
Timişoara - Gând Străjeresc: an. I nr. 1- 3, Brad. -
Gând românesc: an. IV nr. 2 şi 5, Cluj. - Luceafărul: an. 
II nr. 3, 5, 6, Timişoara. - Pagini Literare: an. III nr. 2,3;4, 
5. Turda. - Libertatea: an. IV "r. 12. Bucureşti. - Fruncea: 
Timişoara. - Răsăritul: an. XVIIl nr. 56, Bucureşti. - Ra
muri: an. XXVII nr. 2. Craiova. - Rânduri: an. II nr. 6 şi 
8'9, Beiuş. - Vremea: an V nr. 4. Timişoara. - Vraja Ce
remuşului: an. 1 nr. 1 - 2, Vij niţa -- Storojinet. - Gândul vre
mii: an. IV nr. ·1/2 şi 3, Iaşi. - Revista Institutului Social 
Banat·Crişana: an. IV nr. 14, Timişoara. 

Ziare: 
Vestul: Timişoara. - Oituzul. - ZâranduI. - Ogorul. -
Ştirea. 
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